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 اإلىداء
 

 أٌدم ٌذا البحث الهتكاضع
 

  كسمـ عمًٓ اهلل صمِ هحهد سٓدىا إلِ

 
ٚن  ةالحٓا بساط عمِ كضعكىْ هف إلِ . ككالدتْ كالدم.. ارضاٌه ك بهحبتٍها هكفك  

 

(  ٓراف ك عهر)  ابىْك  ةالغالٓ زكجتْ إلِ  

 
  ان كاحتراه تقدٓران  تْاأخك  ك  إخكتْ إلِ

 

.بىجاح العهؿ ٌذا إتهاـ لْ تهىِ هف كؿ إلِ  
 
 

ةدراغم محمد سعيد سائد  



 أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقرار
 
كأىٍا ىتٓجة أبحاثْ ، قدهت إلِ جاهعة القدس لىٓؿ درجة الهاجستٓر بأىٍا قر أىا هقدـ الرسالة أ

ة أك أم جزء هىٍا لـ ٓقدـ لىٓؿ أٓ كأف ٌذي الرسالة، ا٘شارة إلًٓ حٓثها كرد تهتالخاصة باستثىاء ها 
 جاهعة أك هعٍد. ةدرجة عمٓا ٖٓ

 
 

 التوقيع:.................
 

  ةدراغم سائد سعيد محمد
 

:..................التاريخ
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 وعرفان شكر

 
 كأعاىىْ كفقىْ بأف بٍا عمْ أىعـ التْ الىعهة كعمِ ،الكثٓرة ىعهً عمِ العالهٓف رب هلل كالشكر الحهد
س ربٓع الفاضؿ الدكتكر إلِ كالتقدٓر الشكر بعظٓـ كأتكجً البحث، ٌذا إىجاز عمِ  إشرافً عمِ عٓك

 إلِ كالعرفاف بالشكر أتكجً كها البحث، ٌذا إىجاز فْ اٖثر عظٓـ لٍا كاف التْ  السدٓدة كتكجٍٓاتً
ـ سعة عمِالكراـ؛  الشهالٓة اٖغكار أٌالْ  هىْ فمٍـ ،اقدهٌك التْ الهثهرة الهساعدة عمِ صدكٌر

  بكر أبك أحهد لٗستاذ الشكركالتقدٓر بجٓزؿ كأتقدـ كها ،كالعرفاف الشكر جٓزؿ
  ا٘حصائْ. التحمٓؿ فْ جٍكد هف بذلً ها عمِ

 

كأتقدـ بالشكر كالتقدٓر إلِ المجىة اٖكادٓهٓة فْ برىاهج التىهٓة الهستداهة / بىاء الهؤسسات، فمٍـ هىْ 
ادٓان فْ فمسطٓف الحبٓبة   .كؿ الشكر كالتقدٓر كالعرفاف، كأبقِ اهلل جاهعة القدس صرحان عمهٓان ٓر

 
 

 ةسائد سعيد محمد دراغم



 ج 
 

 :الدراسة مصطمحات
 
  ،ٌْ إحداث تغٓٓرات جذٓرة فْ البىِ )الٍٓاكؿ ( اٚقتصادٓة ، كاٚجتهاعٓة : ةتىهٓال

ة الحاجات الهادٓبغرض تمبٓة  ؛لمهجتهع  ة، كالتىظٓهٓةكالثقافٓ ةكالسٓاسٓ
    . (  2007،أبكحمكي صبٓح ك)،لمشعب ةكالركحٓ
     

التىهٓة 
 اٖجتهاعٓة 

شباع الحاجات إ ٌْ، أك اعإلِ أقصِ حد هستطٌْ تىهٓة طاقات الفرد  :
أك عهمٓة ؿ بالفرد لهستكل هعٓف هف الهعٓشة، ، أك الكصك ٚجتهاعٓة لٙىسافا

 (. 2005 ،)عساؼ ،شباع احتٓاجات الفردإطٓرقٍا تغٓٓرهكجٍة ٓتحقؽ عف 
 

اٖغكار 
 الشهالٓة 

: :ْ الهضارب ك ، كردلًك  ،عٓف البٓضاءك  ،لةبرد)تضـ التجهعات السكاىٓة ٌك
 (. 2013 ،) هحافظة طكباس ،(البدكٓة 

 
هاهً أكتفتح  ان قدرتً عمِ التجدد ذاتٓ لمهجتهعحٓاء حضارم ترد إحركة  : التىهٓة الشاهمة

اىساف العربْ كالهكارد العربٓة هف الفقر ٘ٚ بتحٓرر اإبداع، ٚك ٓأتْ ٌذا ٘ا
فكار التْ تىكر عمِ حضارتىا ٖتحٓرر العقؿ العربْ هف اك كالعكز كالجٍؿ، 

ر ك التجدد الهستهر كهسآرة هصالح الج ؛الحٓاة لكؿ حضارة جٌك هاعة أٚ ٌك
 .( 2007)الٍٓتْ، ،فْ عالـ ٓتغٓر بكتٓرة سٓرعة

 
التىهٓة 

  اٚقتصادٓة
 

ادة الطاقة : ادة اٚستثهارالهىتج فْ أم ؛اىتاجٓة لٛقتصاد٘ا ٓز تىهٓة  ٓز
)عجهٓة،  ،تهعهكاىات الهادٓة كالبشٓرة ٚىتاج الدخؿ الحقٓقْ فْ الهج٘ا

2003 ). 
 

 التىهٓة
 ا٘ىساىٓة

 ٓكَو أو ٓتعٓو كاف َإذا ،الىاس قبؿ َهو الىاس ؿأج َهو ،الىاس تىهٓة ٌْ :
 فْ رئٓسْ دَر الىاس كةلهشار ٓكَو أو بد فٛ التىهٓة هحَر ٌن الىاس

 ( .2008 ،)عارؼ،تطَرٌا
 
 

سٓاسٓة ههثمة بالىظاـ السٓاسْ ٌْ رغبة هجتهعٓة شاهمة تقكدٌا السمطة ال :التىهٓة 



 د 
 

كاٚىسجاـ فْ سبٓؿ  التكاؤـتتجً إلِ تحقٓؽ هٓزد هف  ،كباقْ هؤسسات الدكلة السٓاسٓة 
بىاء ىهكذج أك طراز لمدكلة ٓحقؽ تطمعات كطهكحات الجهآٌر داخؿ 

 (. 1990)اٖسكد، ،الهجتهع عف طٓرؽ استخداـ الهكارد التْ تهتمكٍا الدكلة

 
هكف اٖفضؿ، ىحك اٚجتهاعٓة الهسارات رغٓت ٌْ : التىهٓة الثقافٓة   ىدٓر أف خٛلٍا هف ٓك

 قراءة خٛلٍا هف ىستطٓع بؿ ،ٓجابٓةإ بطٓرقة لمهجتهع الفكٓرة العهمٓات
دارتً الهستقبؿ،  ( .2007 )عصفكر، ،سٍمة بطرؽ كا 

 
التىهٓة 

 الهستداهة
 اىعقد لذما التىهٓةك  لمبٓئة الهتحدة اٖهـ هؤتهر فْ لتىهٓة الهستداهة ا تعرف :

 فْ الحؽ إىجاز ضركرة"  بأىٍا 1992 عاـ بالبرآزؿ جاىٓرك ٓركدم فْ
ة الحاجات بٓف هتساك   ىحك عمِ تتحقؽ بحٓث ،" التىهٓة  كالبٓئٓة التىهٓك
 ( . 2000 ) هكشٓت، ،كالهستقبؿ الحاضر ٖجٓاؿ

اتٍا اختٛؼ عمِ الهجتهعات جهٓع فْ تحدث ظاٌرة : الىهك  اٚجتهاعٓة هستٓك
ك ،كالحضآرة قتصادٓةكاٚ ادة عمِ لمدٚلة ٓستخدـ هفٍكـ ٌك  ىسبٓا الثابتة الٓز

 لٙشارة ٓستخدـ اٚقتصادم فالىهك ،الحٓاة جكاىب هف جاىب فْ كالهستهرة
 هتكسط كفْ ها لدكلة الحقٓقْ القكهْ الدخؿ فْ هستهرة ٓزادة حدكث" إلِ

 (.2003، )عجهٓة ،الزهف هركر هع هىً الفرد ىصٓب

 
بً ا٘ىتقاؿ التدٓرجْ كهٓان ك كٓفٓان كفقان لهراحؿ هحددة كهتكقعة هسبقان  ٓقصد : ر التطك 

ٛن هف طكر  ،أم هف هرحمة هحدكدة الهعالـ إلِ هرحمة تالٓة كا٘ىتقاؿ هث
البداكة إلِ الطكر الٓرفْ،ثـ إلِ الطكرالحضرم، كلكف التغٓر ٌك هجرد 

رتبط بً هف عٛقات التحكؿ الذم ٓحدث فْ الحٓاة اٚجتهاعٓة، كها ٓ
كتفاعٛت، أم كاىت درجتً أك هداي أك شكمً كبذلؾ فإف التطكر ٓعىْ تغٓران 
كلكف التغٓر قد ٚٓككف تطكران بهعىِ أف التطكر إىها ٓعبر عف حالة التغٓر 

 لِ اشكاؿ هرحمٓة هتكقعة كههكىة كسكاء كاف الحكـ عمٍٓا هكجبان اك سالبان  إ
 (.1990 ،الٍهزائْ)،

 
 كهككىاتٍا أبعادٌا تطبٓؽ لصعكبة الهتقدهة الهجتهعات بٍا تتصؼ عهمٓة : ثالتحدٓ



 ق 
 

 عهمٓة عف عبارة الىاهٓة البمداف بً تقكـ كها ،الهتخمفة الهجتهعات عمِ
 عف تعبر كأبعاد كالتكىكلكجٓا كاٚبتكارات كالتىظٓهات لمىظـ كىقؿ هحاكاة
 كالىقؿ الهحاكاة عهمٓة كتتـ ،هىٍا الجدٓد كاكتساب الهتقدهة الدكؿ هف التحدٓث

ٚن  الهتقدهة بالهجتهعات كاٚحتكاؾ اٚتصاؿ طٓرؽ عف  ىهكذج لِإ كصك
 آخركف، ك العبد)،القائـ الىهكذج ذلؾ عف تهاهان  هغآر حدٓث هجتهعْ
2000) . 

 هجهكعة أك) هعٓىة دكلة اقتصاد ىهك ٓتكقؼ بهقتضاي ،هشركط هكقؼ ٌْ : التبعٓة 
 الحسٓىْ،)،) أخرل دكؿ هجهكعةك أ)لدكلة اداٚقتص كركاتساعتط عمِ(دكؿ

1999). 
 

 قكل ككرستٍا أكجدتٍا اٖبعاد، هتعددة كمٓة تآرخٓة اجتهاعٓة عهمٓة ٌك : التخمؼ
ا فْ كىهت كداخمٓة، خارجٓة هتىكعة  إلِ تشٓر كسهات خصائص إطاٌر
 الحٓاة كأىهاط ا٘ىتاجٓة، كطاقاتٍا الهتخمفة الهجتهعات هككىات اختٛؼ
 ٌذي تظؿ أف الهحتهؿ كهف الهتقدهة، البمداف تسكد التْ تمؾ عف فٍٓا ؾكالسمك 
 التْ القكل استهرت أك ،الهتقدهة لمبمداف التبعٓة قٓكد استهرت إذا الظاٌرة
 .(2000 أهٓف،)، الخارج أك الداخؿ فْ التبعٓة ٌذي هف تستفٓد

دارة ٘حسف ا
 كالهساءلة 

الشفافٓة كالحكار كالرقابة ك لِ هبادئ إدارة ٘أم خضكع أٌؿ الحكـ كا :
 (. 2005)باركد, ،الهسؤكلٓة

 
ٓشٓر إلِ اٖختٛؼ الكهْ ك الكٓفْ ها بٓف الحالة الجدٓدة ك الحالة القدٓهة  : التغٓر 

ك  أك اختٛؼ الشْء عها كاف عمًٓ هف خٛؿ فترة هحدكدة هف الزهف ٌك
هف جكاىب  التغٓر الذم ٓحدث داخؿ الهجتهع أك التحكؿ الذم ٓطرأ عمِ أم

ىاؾ اختٛؼ فْ اىهاط العٛقات بٓف  شهؿ التغٓرات اٚجتهاعٓة ٌك الهجتهع ٓك
اٖفراد ك الجهاعات كفْ اٖىظهة ك القٓـ ك العادات كالتقالٓد كفْ اٖدكات 

 .(1988 ،غٓث) الهستخدهة ،
 ،طاقاتً )باركدمِ حصة عادلة هف ثركات الهجتهع ك ىساف عإأم حصكؿ كؿ  : التهكٓف 

2005). 



 ك 
 

 ممخص الدراسة
 
                    _ 2013/ الثػػػػػػػاىْ كػػػػػػػاىكف شػػػػػػػٍر بػػػػػػػٓف هػػػػػػػا الههتػػػػػػػدة الزهىٓػػػػػػػة الفتػػػػػػػرة فػػػػػػػْ الدراسػػػػػػػة ٌػػػػػػػذي إجػػػػػػػراء تػػػػػػػـ
 .  الشهالٓة اٖغكار أٌالْ الدراسة ٌذي هجتهع كهثؿ ،2013/  ٓمكؿأ

كلتحقٓؽ ٌدؼ  ،ٓةالشهال اٖغكار فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع إلِ لمتعرؼ الدراسة ٌذي تٌدف
 ةست( فقرة كزعت عمِ 115)ضهت  ةحٓث قاـ بتصهٓـ استباى ؛الدراسة اتبع الباحث الهىٍج الكصفْ

 تكٓزعٍا تـ حٓث ألفا، كرىباخ اختبار طٓرؽ عف (0.85) بمغتثبات ك  تهتعت بدرجة صدؽهجاٚت، ك 
الطٓرقة  الباحث اعتهد ٓثح ،هف أٌالْ اٖغكار الشهالٓة فْ الضفة الغربٓة الدراسة عٓىة أفراد عمِ

)  قرل ٓهثمكف ان هكاطى( 2036) البالغ الدراسة هجتهع هف هستجٓب( 100) أخذ فتـ العشكائٓة البسٓطة
 .   ( البدكٓة الهضارب كردلة، ،ءالبٓضا عٓف بردلة،

 عف الدراسة أسفرت( SPSS) ا٘حصائْ التحمٓؿ برىاهج طٓرؽ عف كتحمٓمٍا البٓاىات جهع عهمٓة بعد
ْ :  الىتائج هف عةهجهك   بمػغ اٚجتهاعٓػة بالخػدهات الهتعمػؽ لمهجػاؿ أف درجة اسػتجابة أفػراد العٓىػة ٌك

 أهػػػا ،(24.3) لػػػً الحسػػػابْ الهتكسػػػط بمػػػغ الشػػػهالٓة اٖغػػػكار فػػػْ التعمػػػٓـك  ،(2.98) الحسػػػابْ هتكسػػػطً
 طالهتكسػػ بمػػغ فقػػد  لصػػحةا كػػذلؾ ،(2.85) الحسػػابْ هتكسػػطً بمػػغ فقػػد  العهػػالْ لهسػػتكلا بخصػػكص
 الحسابْ هتكسطً بمغ فقد كالبٓئة كالعهراف سكاف٘با الهتعمؽ لمهجاؿ بالىسبة كأها ،(2.46) لً الحسابْ

 أهػػػػا ،(3.15) الحسػػػػابْ هتكسػػػػطً بمػػػػغ كاٚتصػػػػاٚت بالهكاصػػػػٛت الهتعمػػػػؽ الهجػػػػاؿ أف كهػػػػا ،(2.55)
 الحسػابْ هتكسطً مغب فقد  الداخمٓة التحدٓات صعٓد عمِ اٚجتهاعٓة التىهٓة بتحدٓات الهتعمؽ الهجاؿ

 هكاجٍػػػة صػػػعٓد عمػػػِ أهػػػا ،(3.89) الحسػػػابْ هتكسػػػطٍا بمػػػغ فقػػػد الخارجٓػػػة التحػػػدٓات كػػػذلؾ ،(3.71)
   (. 3.68) لً الحسابْ الهتكسط بمغ فقد التحدٓات

 

 هسػػتكل عىػػد إحصػػائٓة دٚلػػة ذات فػػركؽ تكجػػد ٚ ىػػًأ فتبػػٓف الدٓهغرافٓػػة الهتغٓػػرات لفحػػص بالىسػػبة أهػػا
 اٚجتهاعٓػة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة
 الػدخؿ هستكل -العهؿ طبٓعة -التعمٓـ هستكل -الجىس ) لهتغٓرات تعزل  الشهالٓة اٖغكار فْ ٍاكآفاق

 اعػػػد ،الكمػػػْ كهجالٍػػػا الدراسػػػة هجػػػاٚت جهٓػػػع فػػػْ( اٚجتهاعٓػػػة الحالػػػة - اٖسػػػرة أفػػػراد عػػػدد -الشػػػٍرم
 لصػالح الفركؽ كاىت كقد  إحصائٓان  دالة فركؽ كجكد  تبٓف فقد لمتعٓمـ تبعان   سرةٖا دخؿ هستكل هتغٓر
 .كعمًٓ تـ رفض الفرضٓة ،(3.59) كالبالغ عمِٖا الهتكسط ذات شٓكؿ 3000 هف أكثر فئة

 ٌتهاـاٚ ضركرة أٌهٍا هف كاف التكصٓات هف عددان  الباحث قدـ ؛الدراسة ىتائج ضكء كفْ أخٓران 
 خطط كضع خٛؿ هف كالهجتهعْ، الرسهْ ٓٓفالهستك  عمِ الشهالٓة غكارٖا بهىطقة التعمٓهٓة بالعهمٓة
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 القطاع كهؤسسات الفمسطٓىٓة الحككهة عمِكذلؾ  الهدرسْ، كالتسرب التعمٓـ هشكٛت لعٛج ههىٍجة
 الهىاطؽ هف العدٓد شاءىإ خٛؿ هف الشهالٓة غكارٖا هىطقة تىهٓة فْ الكبٓر اٌٚتهاـ عطاءإ الخاص

 بهىقطة هتزآد ـاٌتها عطاءإ الفمسطٓىٓة الصحة كزارة عمِك  لمهكاطىٓف، العهؿ فرص كتكفٓر ،الصىاعٓة
 خدهات كتكفٓر ،الهىاطؽ هختمؼ فْ الصحٓة كالهراكز الهستشفٓات فتح خٛؿ هف الشهالٓة غكارٖا

 تقدٓـ فْ الهدىْ الهجتهع كهؤسسات ةالحككهٓ الهؤسسات تكاتؼ ضركرةهع  كلٓةٖا الصحٓة الرعآة
 فْ التىهٓة عهمٓة تعٓزز، ك الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة الخدهات هجاؿ فْ ىكعٓة خدهات
ر خٛؿ هف كالبٓئة، كالعهراف سكاف٘ا هجاٚت  الشهالٓة، غكارٖا لهىطقة الٍٓكمْ الهخطط تطٓك
 لٍا فركع فتح عمِ الخاص القطاع شركات كتشجٓع كاٚقتصادٓة، التىهكٓة الهشآرع جذب عمِ كالعهؿ

ر اٌٚتهاـ الخاص القطاع كشركات الحككهٓة الجٍات عمِكذلؾ  الهىاطؽ، ٌذي فْ  البىٓة بتطٓك
 بالقٓاـ اٌٚتهاـك  لٍا، الٛزهة التراخٓص عمِ كالحصكؿ ،كالهكاصٛت اٚتصاؿ لشبكات التحتٓة
 ك ،اٚجتهاعٓة العادات هف العدٓد حكؿ كالتثقٓؼ التكعٓة لىشر الٍادفة كالمقاءات الىدكات هف بالعدٓد
اتأ تحدٓد  خاصة، احتٓاجات عمِ بىاء عهةاالد لمجٍات الهشآرع كتقدٓـ ،الهجتهعٓة التىهٓة كلٓك
 تسٍٓٛت كتقدٓـ الهتىكعة، التىهكٓة الهشآرع ىشاءإ سبٓؿ فْ لمهكاطىٓف التسٍٓٛت تقدٓـ عمِ كالعهؿ
ة هشآرع تحلف هكاؿٖا رؤكس لجذب  .الشهالٓة غكارٖا هىاطؽ فْ تىهٓك
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Abstract 

  

  
This study was conducted in the period between January 2013 -September  2013. and it 

represents people of the northern Jordan Valley.  

The goal of this study is to identify the reality and the prospects for social development in 

the northern Jordan Valley. To achieve the objective of the study, the researcher used the 

descriptive approach, where he designed questionnaire which included (115) items 

distributed to the six areas.This study got a degree of sincerity and firmness which 

reached (0.85), by testing Krnbach alpha.This questionnare was   distributed to the 

members of the sample study- people of the northern Jordan Valley in the West Bank. The 

researcher used the questionnairc randome simple method.In this study, 100 responders 

taken of the population of the area which is 2036. represent Bardala, Ein Beida, Kardala, 

and Bedouin Madarib .    

After the process of data collection and analysis through statistical analysis software 

( SPSS ) ,the Study resulted in a set of results one of which is that the degree of response of 

the sample of the field concerning social services has reached 2.98 and the arithmetic 

average of  education in the northern Jordan Valley,the reached 3.24,  the field of labour  

reached 2.85, in the  health field ,it reached 2.46,  and as for the field housing, urbanization 

and the environment, it has reached 2.55, The area related to transportation and 

communications, it reached 3.15, while the area on social development obstacles at the 

level of the internal challenges has reached 3.71,As for the external challenges, it has 

reached 3.89 and as for the challenges and obstacles, the average was 3.68. 

 
As for the examination of demographic variables, it was proved that there were no 

statistical differences (0.05≥α)  a among answers of respondents in relation to reality and 

the prospects for social development in the northern Jordan Valley,it is due to the variables 

(sex , education level , the nature of the work , the level of monthly income , the number of 

family members and the social status) in all areas of the study and the overall scope, 

except for the income level of the family  it has been shown that statistically significant 

differences were differences in favor of the upper middle class of more than 3,000 shekels 

of and  so the hypothesis was rejected .                           
                                                           

Finally, in the light of the results of the study, the researcher has presented some 

recommendations. One of the most important is the need for education in the area of the 

northern Jordan valley on the official and social levels.                                                            

This can be achieved through putting some targeted plans to solve the problems of 

education and school dropout.                                                                                                   

The Palestinian government and the private sector organizations should also give more 

interest in the development of the northern Jordan valley through setting up industrial areas 

and making jobs for inhabitants.                                                                                               
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Moreover, The Palestinian Ministry of Health should take care of the Jordan Valley 

through opening hospitals and medical centers in all areas , and offering basic health 

services.                                                                                                                                     

 

                             

All governmental  and civil organizations should work together to  offer social  services of 

high standard and enhance the process of growth in the areas of housing , building and 

environment                                                                                                                               

This can be done through the development of the frame of the work plan, attracting 

economic and development projects and encouraging the private sector organizations to set 

up branches in this area.                                                                                                            

The government and private sector should also take care of developing the infrastructure of 

roads and communications, getting permissions needed and holding some meetings to 

spread knowledge about social habits , identifying the priorities of the social growth and 

giving projects to the donors according to special needs,  offering facilities for constructing 

various projects and facilitating the way easy for investors to work in the northern Jordan 

valley area.                                                                                                                                
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 
 مقدمةال 1.1
 

 ٌذي عمِ هرت حٓث ،الزهف هع سباقٍا فْ العربٓة اٖهة أهاـ اٖساسْ التحدم التىهٓة قضٓة تعتبر
ا كجدت استٓقظت فمها ،هختمفة صكر فْ اٚجتهاعْ التخمؼ هف فٍٓا عاىت عدٓدة أجٓاؿ اٖهة  غٌٓر
 الهتقدهة الدكؿ تمؾ إف ،بٓىٍها التخمؼ هسافة كتضاعفت ،التىهٓة هجاٚت فْ سبقٍا كقد الدكؿ هف

 ،التخمؼ هسافة تقطع لكْ حركتٍا تضاعؼ أف العربٓة الدكؿ عمِ ككاف ،هتزآدة بعجمة تقدهٍا تكاصؿ
 .ٌٓةالرفا هجتهع هف إلًٓ تصبك ها كتحقؽ ،الحضارة بركب كتمحؽ

 كتحسٓف, لمجهٓع التعمٓـ كتكفٓر الهكاطىٓف لكؿ الصحٓة الرعآة تكفٓر تتضهف اٚجتهاعٓة التىهٓة فإ
ادة إلِ ٓؤدم بها العهؿ ظركؼ , الهكاطىٓف كؿ لٓشهؿ اٚجتهاعٓة التأهٓىات ىطاؽ كتكسٓع, ا٘ىتاج ٓز
 ةأالهر  كتهكٓف اٖسرة كرعآة, ـالتقد كهكاصمة الهسؤكلٓة كتكلْ اٖهاىة حهؿ هف كتهكٓىً الشباب كرعآة
ا أداء هف  فْ الحٓاة لٓاتؤك هس تحهؿ هف كتهكٓىٍا الطفكلة كرعآة ،الهجتهع فْ ٓجابْ٘ا دكٌر

 ،حهكدة) ،لٍا كالعٛج الكقآة سبؿ كتكفٓر ،كالهىحرفة الهعكقة الخاصة الفئات كرعآة الهستقبؿ
1996). 

 
 ، الفمسطٓىٓة السمطة اٌتهاهاتتتصدر  أف ٓجب كحٓكٓة هٍهة اٚجتهاعٓة التىهٓة تعتبر ذلؾ ضكء كفْ
ة الهىاطؽ هف الشهالٓة اٖغكار هىطقة تعتبر إذ  لعدة كذلؾ لفمسطٓف بالىسبة ستراتٓجٓةٚاك  الحٓٓك

ىٍا الضفة، هساحة هع هقارىة الكبٓرة الهساحة أٌهٍا هف ؛عكاهؿ  هىطقة ككذلؾ ،حدكدٓة هىطقة كا 
 أف ىجد أىىا إٚ ، فمسطٓف فْ الخضار سمة كتعتبر الزراعٓة ْاٖراض أخصب هف كأراضٍٓا زراعٓة
 عهمٓة عمِ سمبْ بشكؿ كأثرت اٖخٓرة السىكات اٖربع خٛؿ ظٍرت التْ العكاهؿ هف العدٓد  ٌىاؾ
ا ،الهىطقة فْ التىهٓة  أىٍا بحجج أراضٍٓا هف ةكبٓر  دكىهات بهصادرة ا٘سرائٓمْ اٚحتٛؿ قٓاـ كأبرٌز
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 عمِ السٓطرة ككذلؾ ، الهستكطىات تكسٓع جؿأ هف هصادرتٍا تتـ ا٘سرائٓمْ جٓشلم تدٓربٓة هىاطؽ
 ٌدـ هف الهىطقة  سكاف ضد ٓهارسكىٍا التْ ا٘سرائٓمٓة كاٚىتٍاكات ،الهىطقة فْ الهٓاي هصادر هعظـ
 تحاصر التْ العسكٓرة الحكاجزك  ،لمهزركعات العسكرم التدٓرب عهمٓات هف الىاجهة كاٖضرار لمبٓكت

  .الهىطقة ذيٌ
 

 ىصافٍاإ فْ رسهٓةال رغٓ كالجٍات الهعىٓة الرسهٓة الجٍات قبؿ هف بالهىطقة اٌٚتهاـ عدـ قد أدلك 
ة الهشآرع خٛؿ هف ْ قطاعاتٍا بأٌـ الهىطقة إضعاؼ إلِ التىهٓك  التعمٓـ، الصحٓة، الخدهات:) ٌك

 (.ٚتكاٚتصاالهكاصٛت   ا٘سكاف،

  فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقعإلِ  التعرؼ فْ الرغبة الباحث للد تتكلد فقد ذلؾ هف كاىطٛقان 
 .الشهالٓة اٖغكار هىطقة

 
 مشكمة الدراسة 2.1
 

 السكاف هف لتفٓرغٍا ؛اٚسرائٓمْ اٚحتٛؿ قكات قبؿ هف شرسة لٍجهة الشهالٓة غكارٖا هىطقة تتعرض
 لمعٓش لمهستكطىٓف تسٍٓٛت عطاءا  ك  الجاىب أحادم الفصؿ قرار خٛؿ هف راضٍٓاأ عمِ كاٚستٓٛء

 ،غكارٖا داخؿ لٛستثهار لتشجٓعٍـ لٍـ دٓىٓة هعاٌد كبىاء ،كهصاىع اىتاجٓة بهشآرع كدعهٍـ فٍٓا
 كاٚبارأ ضْارٖ ا صحابٖ السهاح كعدـ ،غكارٖا لِإ الهؤدٓة الهىافذ كافة غٛؽإ الكقت ىفس كفْ
 .الهىطقة لِإ الكصكؿ هف الهزارعٓف أك

 

 فقد ىقصت سكاىٍا ضد اٚسرائٓمْ اٚحتٛؿ ٓهارسٍا التْ كاٚىتٍاكات السٓاسات ٍذيل جةكىتٓ 
 ها : التالْ بالسؤاؿ الدراسة هشكمةد تتحد ذلؾ عمِ كبىاء ،التحتٓة كالبىِ التعمٓهٓةك  الصحٓة الخدهات

  ؟ الشهالٓة اٖغكار فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع

 
 مبررات الدراسة 1.3
 
 الهبررات التالٓة: هف ىطٛقان اإجراء الدراسة تـ 
 

 سرائٓمْ لتفٓرغ سكاىٍا ٘هىطقة اٖغكار الشهالٓة هىطقة هستٍدفة هف قبؿ اٚحتٛؿ ا تعتبر
 .ستٓٛء عمِ أراضٍٓاٚكا
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 الشهالٓةر اٖغكا فْ هٍهة ةقضٓ عمِ الضكء ستسمط ككىٍا ْ الهتهثمة  اٚجتهاعٓة التىهٓة ٌك
 ك ،اٖراضْ استخداـ، ك السكاىٓة اٖكضاع، ك التحتٓة البىِ، ك التعمٓهٓة، ك الصحٓة الخدهات فْ

 .العهالة
 فْ هىطقة الدراسة عدـ كجكد دراسات سابقة هٍتهة بهكضكع التىهٓة اٚجتهاعٓة. 
 هت ْ ة ثر أاٌتهاـ هف قبؿ الباحث ككىً ٓسكف فْ هىطقة هحاذٓة لهىطقة اٖغكار الشهالٓة ٌك

 .بٍا
 
 أىمية الدراسة 1.4
 
 : التالٓة الىقاط خٛؿ هف الدراسة أٌهٓة ٍرتظ

 هاعٓة التْ جتٚهكضكع الكشؼ عف الظركؼ ا، ك ٌذي الدراسة هف أٌهٓة الهىطقة أٌهٓة  تكهف
 .ٓهر بٍا سكاف الهىطقة

 اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع ٌك ان جدٓد عان هكضك  لتىاكلٍا كهعرفٓة عمهٓة إضافة ستشكؿ ككىٍا 
 .الشهالٓة اٖغكار فٍْا كآفاق

 اٚحتٓاجات تحدٓد ثـ كهف ،الشهالٓةر اٖغكا هىطقة فْ الكاقعكرسـ  تحدٓد عمِ ستعهؿ  
  الهىاطؽ تمؾ فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ سبٓؿ فْ اٚجتهاعْ الهستكل عمِ  كاٖكلكٓات

 .لمهعمكهات قاعدة الدراسة ٌذي ستشكؿ  ككذلؾ
 
 ف الدراسةىداأ 1.5
 

 : لِإ الدراسة ٌذي تٍدؼ
 غكار الشهالٓة".هف حٓث الهجاٚت التالٓة:ٖفْ اٍا كآفاقجتهاعٓة ٚلِ "كاقع التىهٓة اإؼ التعر  1-

o الخدهات اٚجتهاعٓة. 
 .التعمٓـ -
 .الهستكل العهالْ -
 .الصحة -

o كالعهراف كالبٓئة سكاف٘ا. 
o الهكاصٛت كاٚتصاٚت. 

 



4 
 

 :جتهاعٓة فْ هىطقة الدراسة ٚكشؼ عف التحدٓات التْ تكاجً التىهٓة اال 2-
o هجاؿ التحدٓات الداخمٓة. 
o هجاؿ التحدٓات الخارجٓة. 
o هجاؿ هكاجٍة التحدٓات. 

 
   فْ اٖغكار ٍاآفاقك  جابات الهبحكثٓف عف كأقع التىهٓة اٖجتهاعٓةإالتعرؼ عمِ الفركؽ فْ 3-  

عدد  –هستكل دخؿ اٖسرة  –طبٓعة العهؿ  –هستكل التعمٓـ  –الجىس الشهالٓة استىادان لهتغٓرات )
 .الحالة اٖجتهاعٓة ( –اٖسرة  أفراد

 
  الدراسة أسئمة 1.6
 

 : التالٓة اٖسئمة عف ا٘جابة الدراسة ٌذي ستحاكؿ
 

 :  السؤال األول
 ؟ التالٓة الهجاٚتفْ  الشهالٓة غكارٖا فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع ها
 الخدهات اٚجتهاعٓة. 

 .التعمٓـ  -

 .الهستكل العهالْ -

 .ةالصح -
 كالعهراف كالبٓئة سكاف٘ا. 
 الهكاصٛت كاٚتصاٚت. 

 
 : الثانيالسؤال 

 ؟التالٓة فْ الهجاٚت  الدراسة هىطقة فْ جتهاعٓةٚا التىهٓة تكاجً التْ التحدٓاتٌْ ها 
 داخمٓةالتحدٓات ال. 
 التحدٓات الخارجٓة. 
 هكاجٍة التحدٓات. 

 
 



5 
 

 
 السؤال الثالث : 

جتهاعٓة فْ ٚجابات الهبحكثٓف عف كاقع التىهٓة اإحصائٓة فْ إ ةٌؿ تكجد فركؽ ذات دٚل
هستكل دخؿ  –طبٓعة العهؿ  –هستكل التعمٓـ  –) الجىس  تتعمؽ بهتغٓراتاٖغكار الشهالٓة 

 ؟جتهاعٓة (ٚالحالة ا –أفراد اٖسرة  عدد –اٖسرة 
 

 فرضيات الدراسة 1.7
 

 :اٚتٓة حصائٓة٘ا اتٓالفرض ختبػارا لِإ الدراسة ٌذي تسعِ
 :ٓأتْ فٓها الدراسة فرضٓات تهثمت    

 ٚ دٚلة هستكل عىد ةإحصائٓ لةٚد ذات فركؽ تكجد (α=0.05)، التىهٓة كاقع حٓث هف 
 .الجىس هتغٓر لِإ تعزل الشهالٓة اٖغكار فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة

 ٚ دٚلة هستكل عىد ةإحصائٓ لةٚد ذات فركؽ تكجد (α=0.05)، التىهٓة كاقع حٓث هف 
 .التعمٓـ هستكل هتغٓر إلِ تعزل الشهالٓة اٖغكار فْ  قٍاكآفا اعٓةاٚجته

 ٚ دٚلة هستكل عىد ةإحصائٓ لةٚد ذات فركؽ تكجد (α=0.05)، التىهٓة كاقع حٓث هف 
 .طبٓعة العهؿ  هتغٓر إلِ تعزل الشهالٓة اٖغكار فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة

 ٚ دٚلة هستكل عىد ةإحصائٓ لةٚد ذات فركؽ تكجد( α=0.05)، التىهٓة كاقع حٓث هف 
 .اٖسرة دخؿ هستكل هتغٓر إلِ تعزل الشهالٓة اٖغكار فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة

 ٚ دٚلة هستكل عىد ةإحصائٓ لةٚد ذات فركؽ تكجد (α=0.05)، التىهٓة كاقع حٓث هف 
 .اٖسرة أفراد عدد هتغٓرإلِ  تعزل الشهالٓة اٖغكار فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة

 ٚ  دٚلة هستكل عىد ةإحصائٓ لةٚد ذات فركؽ جدتك (α=0.05)، التىهٓة كاقع حٓث هف 
 .اٚجتهاعٓة الحالة هتغٓر إلِ تعزل الشهالٓة اٖغكار فْ  قٍاكآفا اٚجتهاعٓة

 
 الدراسة حدود 1.8
 

 أٌالِ اٖغكار الشهالٓة .عٓىة هف  عمِ الدراسة ٌذي اقتصرتلحدكد البشٓرة: ا 
 اٖغكار الشهالٓةتصر إجراء كتطبٓؽ ٌذي الدراسة عمِ الحدكد الهكاىٓة: اق. 
 ٍا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع هكضكع تىاكؿ عمِ الدراسة ٌذي اقتصرت :الهكضكعٓة الحدكد

 .الشهالٓة اٖغكار فْ
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 :1/2013أجزٌث هذي الدراسة فً الفتزة الىاقعة بٍه شهزي  الحدود الزمىٍة-
9/2013. 

 
 مصادر الدراسة 1.9
 
 :بها ٓمْالدراسة  عتهد عمٍٓا فْ إجراء ٌذياالتْ  مت هصادر البٓاىات كالهعمكهاتتهث

 :ْكهقابٛت . ستبٓافٚا ستخداـاستجابات الهبحكثٓف هف خٛؿ ا الهصدر الرئٓس 
 لسابقًا ٓاتىترىت لعرض اٖدب٘الهصدر الثاىكم: كذلؾ هف خٛؿ هراجعة الكتب كالدكٓرات كا 

 سة.العٛقة بهشكمة الدراذات 
 
 ة الدراسةيىيكم 1.10
 

ْ فصكؿ خهسة هف الدراسة ٌذي تككىت :ٌك  

 

 كهبرراتٍا، كأٌهٓتٍا، كهشكمتٍا، الدراسة، لٍذي كتهٍٓد عاـ عرض كفًٓ ؛اٖكؿ الفصؿ 
ا كحدكدٌا،  كفرضٓاتٍا، كأسئمتٍا، كأٌدافٍا،  .     كهصادٌر

 العٛقة، ذات السابقة الدراسات ككذلؾ ،لمدراسة الىظرم ا٘طار ٓتضهفك  ؛الثاىْ الفصؿ 
 . عمٍٓا كالتعقٓب

 ٛن  ان عرض الفصؿ ٌذا تىاكؿك  ؛الثالث الفصؿ  ا٘عداد، كهىٍجٓة الدراسة، لهىٍجٓة شاه
 .الدراسة أداة كثبات صدؽ اختبار كهدل كالهجتهع، كاٖدكات،

 كهىاقشتٍا الدراسة أداة بٓاىات كتحمٓؿ لمىتائج عرضان  احتكلك  ؛الرابع الفصؿ . 

 التكصؿ تـ التْ الىتائج عف اىبثقت التْ كالتكصٓات اٚستىتاجات، تضهفك  ؛هسالخا الفصؿ 
 كالتْ الصمة، ذات الهراجع بأٌـ قائهة الخهسة الفصكؿ ٌذي إلِ تأضٓف كأخٓران  إلٍٓا،

 .دراستً فْ الباحث استخدهٍا
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 
 ةمقدم 2.1
 
 كالكٛسٓكٓٓف اٚقتصادٓٓف كتابات فْ بدأت كعمـ كلكىٍا ،ىفسً ا٘ىساف قدـ قدٓهة كعهمٓة التىهٓة إف

 الدائـ التطكر خٛؿ هف تحدث التْ التىهٓة عمِ الهاضْ القرف فْ التركٓز ككاف ،كالهاركسٓٓف
 طبٓعٓان  اٚتجاي ٌذا ككاف, الهتتابعة الهراحؿ هف هعٓف بعدد ركراله أساس كعمِ ،ا٘ىساىْ لمهجتهع

ف ىظٓرة فٍٓا ظٍرت التْ الفترة ٌذي فْ رجع ،التىهٓة عمِ ٌذا كاىعكس التطكر عف دارٓك  رظٍك  ٓك
 الثكرة عقب الصىاعْ الهجتهع بظٍكر بدأت أحداث عدةتفاعؿ  إلِ لمتىهٓة الحدٓث الهفٍكـ

 اقتصادٓات كتىهٓة الكبٓر اٚستٍٛؾ لتكٓزع كسائؿ عف ٓبحث هعالهجت ٌذا كاف حٓث ،الصىاعٓة
 . أكركبا غرب ىشأت التْ الدكؿ

 

 الفكر أكبد, 1929 سىة العظٓـ الكساد أزهة أثىاء كالبطالة ا٘فٛس هكجات جاءت بعد ذلؾ
 الدكؿ كبرزت الثاىٓة العالهٓة الحرب جاءت ثـ, اٖزهة هف لمخركج كسائؿ عف ٓبحث اٚقتصادم

 التْ الثالث العالـ دكؿ فْ كاٚستقٛؿ التحرر حركات اىتشارذلؾ  كتبع ،لمتىهٓة بىهكذج ٚشتراكٓةا
 الجدٓد الهفٍكـ لظٍكر كأدت هعان  تتفاعم العكاهؿ ٌذي كؿ؛ التبعٓة عمِ كالقضاء التقدـ تحقٓؽ تٓرد

 عمِ الهجتهع دةلهساع الهخطط التغٓر كالتطكر الىهك بجاىب ٓشهؿ ٌك القرف ٌذا كسط فْ لمتىهٓة
فك , هشكٛتً كحؿ التقدـ  اٚقتصادم لمىهك الفرصة بإتاحة الحٓاة ظركؼ تحسٓف فْ تتركز أٌدافٍا ا 
 كىتائج العهمْ التطبٓؽ ضكء فْك  ،التغٓر ىهاذج أحد التىهٓة تصبح اٖبعاد هتعددة ىظرة خٛؿ هف

 كاف بٍا ا٘شادة هف بد ٚ, عدٓدة هجاٚت فْ الىجاح هف ان قدر  حققت أىٍا ىىكر ٚ التْ التىهٓة تجارب
 كالِ الكاقع إلِ الهتأىٓة الىظرة ٚف, القصكر أكجً بعض عمِ كالىقد الضكء بتكجًٓ الهٓزد ىبغْ كىا

 هؤسسة أعدتٍا دراسة هع ىتفؽ ٌذا كفْ أساسً هف التىهٓة هسار فْ الىظر إعادة إلِ تدعك الهستقبؿ
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 اٖبعاد إٌهاؿ إلِ أشارت التْ التىهٓة لبحكث لدكلْا الهركز هع بالتعاكف اٖرجىتٓف فْ بآرمكش
 هف اىً حٓف فْ القٓرب الهدل عمِ تداركٍا ٓصعب خطٓرة آثار إلِ ٓؤدم هها, التىهٓة فْ ا٘ىساىٓة
 (.1995 ،سٓد كأحهد)،الهادٓة أثار تفادم ىسبٓا آٖسر

 

  األغوار الشمالية  2.2

 
، كهف عٓف جدم دكىـ تهتد هف بٓساف حتِ صفد 720000جهالٓة لٗغكار حكالْ ٘تبمغ الهساحة ا
 الهساحة َتبمغ،  الشرقٓة لمضفة الغربٓة غربان  السفَح حتِ ىٍراٖردوكهف هىتصؼ  حتِ الىقب،

  50000دكىـ ، ٓستغؿ هىٍا هف قبؿ الهزارعٓف الفمسطٓىٓٓف   280000الصالحة لمزراعة فْ اٖغكار
هستكطىة جاثهة عمِ أراضْ اٖغكار الشهالٓة  31 ػبمحقة أها الهصادر هىٍا ٖغراض زراعٓة ه ،دكىـ

 .(  2013)كزارة الزراعة الفمسطٓىٓة، ألؼ دكىـ، 27حكالْ 
 

 ؿاٖشكا وػه ؿكػش أّػب وػٓهك ٚ اٖردو غَر فْ الفمسطٓىْ السكاىْ الَاقع عو الحدٓث عىد
 لمهىطقة الشاسعة احةػسَاله ،ةػجٍ هو الهحدَد الفمسطٓىٓٓو السكاو عدد بٓو ؿالهفتع ؿالخم ؿتجاٌ
 هو تقرٓبان قرو ىصف هدار ِػعم ؿتٛػاٚح لً أسس لها هتَقعة حصٓمة ذلك كؿَ ،أخرُ جٍة هو

 التجهعات حساب عمِ الهستَطىٓو الحػلص ْػدٓهغراف ػؿخم ٘حداث َالهخططات الهضآقات
 .َالسكاو الفمسطٓىٓة

 
ىابمس  َهحافظة ،"الجىَبٓة اٖغَار" حاأرٓ ٌْ فمسطٓىٓة هحافظات ثٛثػلٓتبع  انػإدارٓ اٖردو َرػغ
فْ غكر اٖردف  القاطىٓو جذَر َتعَد  ،هحافظة طكباس " اٖغكار الشهالٓة "اٖغكار الكسطِ"، ك "

ـ لمهحافظات الجىكبٓة كتحدٓدان   الرعاة كهربك لمهحافظات الثٛث باستثىاء ىسبة هحدكدة تعكد جذكٌر
 .(2013 ة،الفمسطٓىٓ الهحمْ لحـ ) كزارة الحكـ هف الخمٓؿ كبٓت كفالثركة الحٓكاىٓة الكافد

 
 غَر تعتبر رائٓمٓةػا٘س اتػَالحكَه 1967 عان حرب بعد الغربٓة لمضفة ا٘سرائٓمْ ؿاٚحتٛ هىذ

 ٚ جزء ىطقة ككأىٍااله عػه ػؿتتعاه إذ كػذل هو بعدأ ؿب ،"ؿ٘سرائٓ" الشرقٓة الحدَد بهثابة اٖردو
 َحرٓة بالسٓادة الهتعمقة خاصة ،اٖرض ِػعم ائعػالَق ضاستعرا عىد" ؿإسرائٓ دَلة" هو ٓتجزأ
 . َغٓرٌا الغائبٓو َأهٛك ؿَالتىق كةالحر
 C هىطقة كٓمك هتران هربعان  1020 أو ىجد اٖردو غَر فْ اٖرض عمِ السٓطرة استعراض َعىد  

 مسٓطرةل تخضع A هىطقة كٓمك هتران هربعان  85 ىجد ؿالهقاب فْ ،الكاهمة ا٘سرائٓمٓة لمسٓطرة تخضع
  .اٖردو هع الشرقٓة الحدَد خاصرة فْ صبعأ عو عبارة الهساحة ٌَذي ،الفمسطٓىٓة
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 اٖردو غَر عمِ الجغرافٓة السٓطرة تَزٓع ٓبٓو كالجدكؿ أتْ   
 ( الخاص بتكٓزع اٖراضْ حسب السمطة عمٍٓا .1الجدكؿ رقـ )  

 الهئكٓة % الىسبة تقرٓبْ/ هربع كـ لهساحةا الهىطقة
A .7.4 85 الفمسطٓىٓة ةػػػالَطىٓ مطةػػػالس 

B 4.3 50 . قاسـ هشترؾ 
C 88.3 1020 .اسرائٓمٓة 

 %100 1055 الهجهكع 
  

 هىذ الفمسطٓىٓة ةػالَطىٓ مطةػالس الحػلص ابْػإٓج تغٓر أّ عمٍٓا ٓطرأ لن الىسبة ٌذي أو ٌىا الهٛحظ
 هو َٓهٓان تخسر الفمسطٓىٓة مطةػسال وإ ؿَػالق وػٓهك ،سػالعك ِػعم ؿب ،1993 عان أَسمَ اتفاقٓة
 الهستَطىٓو ؿهىاز هٛحقة جراء ا٘سرائٓمٓة لمسٓطرة الخاضعة C هىاطق فْ هَاطىٍٓا أراضْ
 كالغركب، رَقػالش تػَق اػلظمٍ رائٓمْػا٘س ٓشػالج َهَاقع

  .هىظهة بٓت سٓمـ اٚسرائٓمٓة ( )
 

 تسهٓتً ٓهكو ها 1993 العان ذهى اٖردو غَر فْ تفرض أو ا٘سرائٓمٓة السمطات استطاعت َقد 
 الهساحات زٓادة ؿخٛ هو َذلك ،"ؿإسرائٓ دَلة هو ٓتجزأ ٚ جزء لْ َها ،لْ لك ها" َقائع

ئرة دا( الهستَطىٓو ددػع زٓادة حٓث هو أَ ،عسكرٓة ٖغراض أَ الهستَطىٓو لصالح الهصادرة
 .شؤكف الهفاكضات الفمسطٓىٓة (

كالهضارب ، كردلًك  ،عٓف البٓضاءك  ،لةبرد):شهالٓة تشهؿأها التجهعات السكاىٓة فْ اٖغكار ال 
ْ هصدر رزؽ لٍـ، كالغالبًٓ هىٍـ  ،(البدكٓة  ٓعهمكف فْ القطاع الزراعْ بشقًٓ الىباتْ ك الحٓكاىْ، ٌك

كتهتاز الهىطقة بخصكبة تربتٍا كغزارة اىتاجٍا كاحتٓاط استراتٓجْ لهخزكف الهٓاي ككذلؾ اىتاج زراعْ 
 . هتىكع
 تكآزةٖر ا بارٖا لٍا كحفركا التجهعات ٌذي بهحاذاة الهستكطىات ىشاءبإ اٚسرائٓمْ تٛؿاٚح قاـ

دٌا ً الزراعٓة اٚراضْ هعظـ ، أفالطرؽ كعبدكا كالزراعة الشرب بهٓاي لتزٓك  التجهعات فْ الهرٓك
 اعاتكالزر  الٍٓا الكصكؿ أصحابٍا ٓستطٓع ٚك اٚسرائٓمْ اٚهىْ الٛكتركىْ الحاجز خمؼ أصبحت
 اٚراضْ تستعهؿ القكات ٌذي اف ،حٓث اٖسرائٓمْ اٖحتٛؿ قكات ٓد عمِ لٙتٛؼ هعرضً الجافة

 بجىآزر حراثتً جراء لمتمؼ الهحاصٓؿ ٌذي هف كبٓران  قسهان  ٓعرض هها هىاكرتٍا لتىفٓذ الهزركعة
 عمِ أىشئت زراعٓة هستَطىات هعظهٍاالهحصكؿ،  ىضكج عىد الحٓرؽ اك الهكسـ بدآة فْ الدبابات
 الهستَطىاتٌذي  ؿَتستغ، ألؼ دكىـ همحؽ بٍا ٚغراض زراعٓة  60ألؼ دكىـ كحكالْ 12هساحة 
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ا هف الهىتجات الزراعٓة  ةػالطبٓ ابػَاٖعش رَاتػَالخض َزػَاله ؿالىخٓ لزراعة الهىطقة هثالٓة كغٌٓر
 (.  2013)كزارة الحكـ الهحمْ الفسطٓىٓة،

 

ألؼ دكىـ همحؽ بٍا   60ألؼ دكىـ كحكالْ 12هساحة  عمِ أىشئت زراعٓة هستَطىات هعظهٍا 
 رَاتػَالخض َزػَاله ؿالىخٓ لزراعة الهىطقة هثالٓة الهستَطىاتٌذي  ؿَتستغٚغراض زراعٓة ، 

ا هف الهىتجات الزراعٓة )كزارة الحكـ الهحمْ الفسطٓىٓة ةػالطبٓ ابػَاٖعش  .(  2013،كغٌٓر
 
 التىهٓة إعاقة عمِ ا٘ىتاج ادرػهص وػه َالحد َالهٛحقة التضٓٓق أدَات ؿخٛ هو ؿاٚحتٛ ؿعه  

 لمهقارىة ترقِ ٚ عائمٓة هشارٓع عمِفٍٓا  الهشارٓع َاقتصرت ،ٌذي التجهعات فْ الزراعٓة
 ،الهىطقة فْ اٚستٓطاىٓة ًػَهجالس ؿتٛػاٚح اػبٍ انػق ْػالت التطَٓرٓة الهشارٓع هع الهىافسة الْػَبالت
 ،اٖرض لٍجرة التحدٓد ًػَج ِػعم طٓىْػالفمس الشباب دفع ؿاٚحتٛ أو ذلك هو اٖخطر ؿَلع

 تحدٓد الصعب هو كاف َإو ،اٚستٓطاىْ الزراعْ اعػالقط تطَٓر لصالح العاهمٓو هو لجٓش َحَلً
 وػه َوػٓك -لمعاهمٓو أَ لمهالكٓو سكاء - ؿالعه أو بحكن الفمسطٓىْ الزراعْ القطاع فْ العاهمٓو

 هو كبراٖ القطاع ؿَػتح فرضً الذّ الهىاخ أو إٚ ،الغالب فْ مٓوعاه ان أفراد َلٓس عائٛت ػؿقب
 باٖغَار الزراعْ القطاع فْ العاهمة الهرأة ىسبة لزٓادة ؿالهجا أتاح الهستَطىات فْ ؿلمعه الشباب
 تمقْ الىسب ٌَذي ،سىة 48هف الذككر بهتكسط أعهار   %65كالبالغة  الهتبقٓة َالىسبة ،%35 بىسبة
 فْ الزراعٓة العهالة لصالح الزراعٓة ٍٓنػأراض وػه طٓىْػالفمس الشباب ٌجرة عمِ الضَء

 فْ الفمسطٓىْ الزراعْ لمقطاع ؿاٚحتٛ َلدٌا التْ كهةاالهتر ا٘حباط عهمٓات ىتٓجة؛ الهستَطىات
  %60عاهؿ كعاهمة ،  1200 حَالْ هستَطىات فْ الفمسطٓىٓٓو ؿالعها عدد ٓبمغ حٓث ,الهىطقة

 .( 2010 ة،)شٓرد، فْ اٖغكار الشهالٓة هىٍـ ٓهتمككف أراضْ 
 اٌػالْ هػىح كتػـ اٚرتكآزً اٚبار اغٛؽ عمِ كعهمت قبؿ اٖحتٛؿ اٚسرائٓمْ هف عمٍٓا هسٓطر الهٓاي

 كٓهىػػع ،  اٚسػػرائٓمٓة هٓكػػركت لشػػركة تابعػػة هٓػػاي فتحػػات عبػػر هىٍػػا القمٓػػؿ التجهعػػات السػػكاىٓة الجػػزء
 تػرهٓـ هػف كتهىعٍـ الههمككً أراضٍٓـ فْ اٖرتكآزً اٖبار حفر هف الهىطقة سكاف اٚسرائٓمْ اٚحتٛؿ
ـ ـ ك الهرخصػً القدٓهٓػة أبػاٌر ػدي الػذم الىػػكع ك بػالكـ هٓكػركت شػركة هٓػػاي أسػتعهاؿ عمػِ تجبػػٌر  تمػػؾ تٓر

 (. 3102، طكباس هحافظة)الشركة،

 حسب B اطؽهى ٌْ(  بردٚ ك البٓضاء عٓف) هىاطؽ ،تعتبر كالعهراف اٖسكاف هجاؿ بخصكص أها
سهح اٚسرائٓمٓف تقسٓهات  الٍٓكمْ الهخطط ضهف كذلؾ اٚصكؿ حسب كالترخٓص فٍٓا البىاء ٓك
تٓف ٓكجد فٍٓا البىاء ىٍائٓا ههىكع الهىاطؽ كباقْ ، لمقٓر  حسب كتصىٓفٍا ٌٓكمًٓ هخططات لٍا ،ٚك

ا ٚ حٓث  C اٚسرائٓمًٓ التقسٓهات  عهمٓة أم ،كاف ٛن أص هكجكدي قركل اٚسرائٓمْ اٚحتٛؿ ٓعتبٌر
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 هحافظة طكباس)  بٍدهٍا، اٚحتٛؿ ٓقكـ البدكٓة كالهضارب القرل ٌذي فْ تتـ  اٌٚالْ قبؿ هف بىاء
،3102. ) 
 
  التنمية  2.3
 

 إحداث عهمٓة عمِ لمدٚلة استخدـ حٓث ؛قتصادٚا عمن فْ بدآة Development التىهٓة هفٍَن برز
 التطَر عمِ القدرة الهجتهع ذلك كسابإ بٍدف ؛هعٓو عهجته فْ الجذرٓة التغٓرات هو هجهَعة
 قدرة زٓادة بهعىِ ،أفرادي ؿلك الحٓاة ىَعٓة فْ الهتزآد التحسو ٓضهو ؿبهعد الهستهر الذاتْ

 زٓادة ؿتكف التْ بالصَرة ٖعضائً الهتزآدة َالحاجات اٖساسٓة لمحاجات اٚستجابة عمِ الهجتهع
 ،ةػالهتاح قتصادٓةٚا الهَارد ؿستغٛٚ الهستهر الترشٓد ؽطرٓ عو ؛الحاجات تمك إشباع درجات

 القرو ستٓىٓات هىذ السٓاسة ؿحق إلِ التىهٓة هفٍَن ؿاىتق ثن ،ؿا٘ستغٛ كػذل دػعائ عػتَزٓ سوػَح
 حقان َٚ ،الدٓهقراطٓة تجاي بٓةكاَٖر غٓر البمداو بتطَٓر ٍٓتن هىفرد كحقؿ ظٍر ثػحٓ ؛شرٓوػالع

 التْ الثقافٓة التىهٓة هفٍَن اكػٌى فأصبح ،الهعرفٓة ؿالحقَ هو بالعدٓد لٓرتبط التىهٓة هفٍَن تطَر
 إلِ تٍدف التْ جتهاعٓةٚا التىهٓةكذلؾ َ ،ا٘ىساو َترقٓة الهجتهع فْ الثقافة هستَُ لرفع تسعِ
 جتهاعٓةٚا الهؤسساتك ،الجهاعةك ،الفرد :عػالهجته رافػأط ٓوػب الهجتهعٓة التفاعٛت تطَٓر
 .( 2008 ) عارؼ، اٌٖمٓة هىظهاتالك ،الهختمفة

 

ىٍا عهمٓة هعقدة شاهمة تضـ جكاىب الحٓاة أحٓث تعرؼ عمِ  تعددت اٖراء حكؿ هفٍكـ التىهٓة،
هاعٓة ىشأت هع كتعرؼ بأىٍا ظاٌرة اجت ،آٖدكلكجٓة ٚجتهاعٓة كالثقافٓة ك السٓاسٓة كاك  ٚقتصادٓةا

ضارات الهختمفة عمِ أرض الهعهكري، كظٍرت الح ىتاج كتطكرت التجارة٘فزاد ا ىشأة البشر الهستقر،
 كالتىظٓـالجهاعة إحداث تغٓرات فْ الفرد ك لِ إىشاط هخطط ٍٓدؼ  عمِ أىٍاكها تعرؼ 

 كالسمكؾ،كهف ىاحٓة اٖتجاٌات  ، كهف ىاحٓة اٖداء كطرؽ العهؿ،الخبراتهف حٓث الهعمكهات ك 
ىتاجٓة عالٓة،ك  ها ٓجعؿ الفرد أك الجهاعة صالحٓف لشغؿ كظائفٍـ بكفاءة ٌذي  فإهف خٛؿ ها سبؽ ف ا 

كىقؿ لمهجتهع  ٌْ عهمٓة تغٓٓر تبر التىهٓة عهمٓة شاهمة كهستهرة،تع التعآرؼ تشترؾ فْ عدة ىقاط؛
 ،)كسٓمةهكاىات الداخمٓة لمهجتهع ٘ا إلِ تىهٓة الهكارد كتٍدؼ ، ىحك اٖحسف هع اٚىتفاع هف التغٓٓر

2005). 
 ،كالسٓاسًٓ ،كاٚجتهاعٓة ،اٚقتصادٓة(  الٍٓاكؿ) البىِ فْ جذٓرة راتتغٓٓ إحداث ٌْفالتىهٓة  

 ،كأبكحمكة  صبٓح)، لمشعب ةكالركحٓ ةالهادٓ الحاجات تمبٓة بغرض ،لمهجتهع ةكالتىظٓهٓ ،كالثقافًٓ
2007 ).   
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 ركحٓةكال الهادٓة الجكاىب ٓشهؿ بحٓث كالتكازف، الشهكلٓة خصائص لً لمتىهٓة ا٘سٛهْ ف الهفٍـكإ 
مبْ ،هعان  ذا با٘ىساف، ٍٓتـ التىهكم الجٍدف ،كتىاغـ تاـ تىاسؽ فْ كالجهاعة الفرد حاجة ٓك  أف ٓعىْ ٌك

 بً الهحٓطة كالبٓئٓة كالثقافٓة كاٚجتهاعٓة الهادٓة حٓاتً لترقٓة لٙىساف جٍةهك  التىهٓة
ذا ،كالىكعٓة الكهٓة الهتغٓرات بٓف التكازف إعادة ٓحاكؿ ا٘سٛـ   اٚقتصادٓة التىهٓة إلًٓ سعِت ها ٌك

ا فْ  .التطبٓقْ إطاٌر
(http://www.islamonline .net/iol-arabic/dowalia/namaa1-1-00/morajaat.asp 

00/morajaat.asp) . 
 
 مجاالت التنمية  2.4
 
إف اختٛؼ الهكارد الطبٓعٓة كاختٛؼ تكٓزعٍا عمِ الهىاطؽ ا٘قمٓهٓة ٓؤدم إلِ اختٛؼ درجات   

اتٍا كهجاٚتٍا ،فبالىسبة لهجاٚت التىهٓة ىهٓز بٓف التىهٓة الكطىٓة التْ كطبٓع ة التىهٓة كاختٛؼ هستٓك
ْ عهمٓة  تعتبر عهمٓة ٓتـ فٍٓا تشغٓؿ جهٓع القطاعات كاستغٛؿ كؿ الهكارد كاٚهكاىٓات الهتاحة، ٌك

تشهؿ كؿ تقتضْ كجكد تخصص كتىاسؽ بٓف الكحدات ا٘ىتاجٓة ككجكد شبكة إىتاجٓة كاسعة 
القطاعات كاٖقالٓـ عبرالكطف، أها التىهٓة الهحمٓة فٍْ هجهكعة هف العهمٓات تتكحد فٍٓا جٍكد 
اٌٖالْ هع السمطات الرسهٓة بٍدؼ تحسٓف اٖحكاؿ اٚجتهاعٓة، كالثقافٓة كاٖقتصادٓة لمهجتهعات 

ة لهجاٚت التىهٓة فٍْ الهحمٓة، كتهكٓىٍا هف الهساٌهة بدرجة قصكل فْ تقدـ الكطف ككؿ، أها بالىسب
 (.  1985: التىهٓة اٚقتصادٓة، كالتىهٓة اٚجتهاعٓة، كالتىهٓة السٓاسٓة، كالتىهٓة ا٘دآرة، )الداكم، 

 
 المشاركة في التنمية 2.5

 
ٓقصد بهفٍـك الهشاركة فْ التىهٓة أىٍا كؿ ها ٓتصؿ بالهشاركة فْ اتخاذ القرارات أك تىفٓذ الخطط   

فادة هف الخدهات التْ تقدهٍا تىظٓهات التىهٓة، أك الهشاركة فْ الخدهات العاهة، كالبراهج، كاٚست
أكالهشاركة فْ الحفٛت العاهة التْ تٓزد هف كحدة كتهاسؾ الهجتهع، أك الكعْ بالقٓـ التْ تسعِ 

ْ أٓضان العهمٓة التْ ٓمعب الفرد هف خٛلٍا دكران فْ الحٓاة السٓ اسٓة  تىهٓة الهجتهع إلِ تحقٓقٍا، ٌك
كاٚجتهاعٓة لهجتهعً كتككف لدًٓ الفرصة فْ أف ٓشارؾ فْ كضع اٌٖداؼ العاهة، كأفضؿ الكسائؿ 
ىجاز ٌذي اٌٖداؼ، ىستىتج هها سبؽ أف ٌىاؾ أٌهٓة قصكل لدكر الفرد فْ العهمٓة التىهكٓة  لتحقٓؽ كا 

اتٍـ كأحتٓاجاتٍـ عمِ أرضٓة  ترتٓب أٌهٓتٍا بالىسبة باعتبار أف اٖفراد ٌـ اٖقدر عمِ تحدٓد أكلٓك
لٍـ، باٖضافة إلِ أٌهٓة الهؤسسات اٌٖمٓة بالىسبة لٍـ، كذلؾ أٌهٓة الهؤسسات اٌٖمٓة فْ عهمٓة 
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ا فْ الهجتهع،)عبد  ذا ىابع هف عكاهؿ التهاسؾ كالكحدة التْ هف الكاجب تكافٌر التىهٓة، ٌك
 .( 1996الفتاح،

 
 التنمية المستدامة  2.6
 

ػػػكدم فػػػْ اىعقػػػد الػػػذم كالتىهٓػػػة لمبٓئػػػة الهتحػػػدة اٖهػػػـ هػػػؤتهر فػػػْ هة لتىهٓػػػة الهسػػػتداا تعرفػػػ  جػػػاىٓرك ٓر
ػػؿ  هتسػػاك   ىحػػك عمػػِ تتحقػػؽ بحٓػػث"  التىهٓػػة فػػْ الحػػؽ إىجػػاز ضػػركرة"  عمػػِ أىٍػػا 1992 عػػاـ بالبرآز
 (. 2000) هكشٓت،  كالهستقبؿ الحاضر ٖجٓاؿ كالبٓئٓة التىهكٓة الحاجات

ػػز بأىٍػػا هسػػتداهةال التىهٓػػة الهتحػػدة اٖهػػـ عرفػػت كهػػا  الهػػكارد عمػػِ الحفػػاظ هػػع اٚقتصػػادٓة التىهٓػػة تعٓز
 أسػاس عمػِ كالهؤسسػٓة كاٚقتصػادٓة كالسٓاسػٓة كالبٓئٓػة اٚجتهاعٓػة التىهٓػة هكاصػمة كضهاف الطبٓعٓة؛
 (. 1998،آسٓا لغربْ كاٚجتهاعٓة اٚقتصادٓة المجىة) الهساكاة

ذي ؛رئٓسٓة جكاىب ةثٛث الهستداهة التىهٓة تتىاكؿ  كالجاىب اٚقتصادم الجاىب ٌْ الجكاىب ٌك
 إلِ الكصكؿ أجؿ هف بعضٍا هع كتتشابؾ تتفاعؿ أف ٓجب حٓث ا٘ىساىْ، كالجاىب اٚجتهاعْ

ك الهىشكد الٍدؼ ، أها هبادئ التىهٓة   أهكف ها الحٓاة هتطمبات جهٓع فْ لٙىساف الرفآٌة تحقٓؽ ٌك
 . التضاهف، ك كالهساءلة ،ا٘دارة حسف، كالتهكٓف، ك ا٘ىصاؼالهستداهة فٍْ : 

 إعطاء أم، كالتهكٓف كطاقاتً الهجتهع ثركات هف عادلة حصة عمِ إىساف كؿ حصكؿ ٘ىصاؼكا 
  كالهساءلة ا٘دارة، كحسف عمٍٓا التأثٓر أك القرارات صىع فْ الفعالة الهشاركة إهكاىٓة الهجتهع أفراد

 بٓفٓككف التضاهف ، أها لٓةؤك كالهس كالرقابة حكاركال الشفافٓة هبادئ إلِ كا٘دارة الحكـ أٌؿ خضكع
 (.  2005)باركد،  اٖخرل الهجتهعات كبٓف الهجتهع داخؿ اٚجتهاعٓة الفئات كؿ كبٓف اٖجٓاؿ

 
ٚن  الكقآة هبدأ تركز كهتكازىة ستداهةه تىهٓة إلِ بحاجة حالٓان   العالـ فإ ذا العٛج، هف بد  أف ٓعىْ ٌك

 الزراعٓة الهجاٚت فْ كالهشاكؿ التغٓرات هع تتعاهؿ أىٍا بؿ بٓئٓة، ةهسأل فقط لٓست اٚستداهة
ة فمسفة ٌْ اٚستداهة فإف كلذا، كاٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة كالبٓئٓة  بىاءات عف لمبحث جدٓدة برٓؤ

 كتهكٓف البٓئة استداهة عمِ تعهؿ كتقىٓات كاستٍٛكٓة، إىتاجٓة كأىهاط اقتصادٓة، كىشاطات اجتهاعٓة،
 .) 2007 ،) الغاهدم القادهة لٗجٓاؿ هٛئهة حٓاة كضهاف ،حٓاتً كتحسٓف الحالْ الجٓؿ
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  التنمية االجتماعية   2.7
 

إف التىهٓة ٌْ الهىظهة التْ تبذؿ الجٍكد كفؽ تخطٓط هرسـك لمتىسٓؽ بٓف ا٘هكاىٓات البشٓرة كالهادٓة 
ات أعمِ لمد خؿ القكهْ كالدخكؿ الفردٓة، الهتاحة فْ كسط اجتهاعْ هعٓف، بقصد تحقٓؽ هستٓك

كهستكٓات أعمِ لمهعٓشة كالحٓاة اٚجتهاعٓة فْ ىكاحٍٓا الهختمفة؛ كالتعمٓـ كالصحة كاٖسري ك 
 الشباب، كهف ثـ الكصكؿ إلِ تحقٓؽ أعمِ هستكل ههكف هف الرفآٌة اٚجتهاعٓة .

ا عمِ أىٍا تىهٓة طاقات التىهٓة اٚجتهاعٓة تعرؼ عمِ أىٍا عهمٓة تكافؽ اجتهاعْ، كهىٍـ هف ٓعرفٍ
الفرد إلِ أقصِ حد هستطاع، أكعمِ أىٍا إشباع الحاجات اٚجتهاعٓة لٙىساف، أك الكصكؿ بالفرد 
لهستكل هعٓف هف الهعٓشة، أكعهمٓة تغٓٓر هكجٍة ٓتحقؽ عف طٓرقٍا إشباع احتٓاجات الفرد، 

 (. 2005)عساؼ،
 

ة ٓستخدـ هفٍـك التىهٓة اٚجتهاعٓة لمتعبٓرعف الرفاٌ ٓة اٚجتهاعٓة، كذلؾ هف أجؿ تحدٓد الهكارد التىهٓك
الهتاحة كتكفٓر الخدهات التعمٓهٓة كالصحٓة لتىهٓة قدرات ا٘ىساف الذم ٓعتبر أداة التىهٓة كغآتٍا 
كالهستفٓد هف هخرجاتٍا؛ كْ ٓساٌـ فْ ٓزادة الهشاركة الشعبٓة لتحقٓؽ العدالة اٚجتهاعٓة ،كبذلؾ 

ادة القدرة عمِ تدخؿ ضهف هفٍكـ التىهٓ ة اٚجتهاعٓة، هفآٌـ الحٓرة كالعدالة كالهشاركة كاٖستقرار؛ لٓز
 (.  2007ا٘ىتاج، ) عبدالمطٓؼ،

 
التىهٓة اٚجتهاعٓة تسعِ إلِ اشراؾ جهٓع أفراد الهجتهع لتحسٓف هستكل هعٓشتٍـ، كتىهٓة قدراتٍـ 

ر الهجتهع كتحقٓؽ الهشاركة اٚجتها عٓة بها ٓتىاسب هع القٓـ ا٘ىساىٓة بغرض إشباع حاجاتٍـ، كتطٓك
ر التىهٓة  هف أجؿ الكصكؿ إلِ كحدة الهجتهع الهادٓة كالهعىكٓة، كهف ٌىا ىجد أف ا٘ىساف ٌك جٌك
ري، كالىٍكض بالهستكل الصحْ، كتحقٓؽ  اٚجتهاعٓة التْ تٍدؼ إلِ تحسٓف هستكل التعمٓـ كتطٓك

قٓؽ الرفآٌة اٚجتهاعٓة، فالهتتبع لهكضكع الهشاركة اٚجتهاعٓة، كتكفٓر الحاجات اٖساسٓة لتح
ا فْ رفد هجاٚت التىهٓة اٚقتصادٓة كاٚدآرة كالسٓاسٓة  التىهٓة اٚجتهاعٓة ٚ ٓستطٓع أف ٍٓهؿ دكٌر
كالبشٓرة، فالفرد الذم ٓهتمؾ هستكل تعمٓـ جٓد سٓؤثر فْ الهستكل اٚجتهاعْ ك اٚقتصادم، ) 

 .  ( 2009حٛكة،
 

 الهجتهع، فْ السائدة اٚجتهاعٓة العٛقات كتكثٓؼ تقكٓة عهمٓة عف عبارة ٌْ ٓةاٚجتهاع التىهٓة
 كجعمً كاجتهاعٓان، كصحٓان  ثقافٓان  هستكاي كرفع الفرد بأهكر تعىِ التْ اٚجتهاعٓة لمخدهات كتحسٓف

 أجؿ هف الهجتهع أفراد بٓف التعاكف ركح ىشر إلِ إضافة حٓاتً، كأهكر هشاكمً تفٍـ عمِ قدرة أكثر
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 بٓئتً، هع كتكٓفً ا٘ىساف بىهك تٍتـ اٚجتهاعٓة التىهٓة أف أم أفضؿ؛ حٓاة إلِ الكصكؿ
.(http://www.fao.org/DOCREP/004/X3307A/x3307a12.htm)  
 

 العربٓة الىظر كجٍات بعض سٓعرض الباحثك  ،هختمفة رهىاظٓ هف اٚجتهاعٓة التىهٓة تعٓرفات تتعدد
 :التالْ الىحك عمِ كاٖجىبٓة

 :الراديكالية النظر وجية من
 العجز هف تحٓرري استهرار خٛؿ هف ٓتحقؽ الذم اٚرتقاء ذلؾ ؛ا٘ىساف بهستكل اٚرتقاء ٌْ التىهٓة 

شباع خمؽ إلِ اٚىطٛؽ ٓستطٓع بحٓث ،اٖكلٓة حاجاتً إشباع عف  العقمٓة اٚحتٓاجات هف الهٓزد كا 
 .(2000 ىعٓـ،)، اٖخرل الحٓة الكائىات عف تهٓزي التْ اٚحتٓاجات تمؾ أم ؛كالركحٓة

 
 : المثالية النظر وجية من

 العهمٓات هف لهجهكعة الهخطط العمهْ التحرؾ"  عف عبارة ٌْ تعتبر التىهٓة هف كجٍة الىظرالهثالٓة
 هف اٚىتقاؿ أجؿ هف الهستٍدؼ التغٓٓر لتحقٓؽ هعٓىة أٓدٓكلكجٓة خٛؿ هف كاٚقتصادٓة اٚجتهاعٓة

 تغٓٓران  تستٍدؼ التعٓرؼ لٍذا كفقان  كالتىهٓة ،"إلٍٓا الكصكؿ هرغكب حالة إلِ فٍٓا هرغكب غٓر حالة
 اٖدكار فْ كتعدٓٛت اٌٖداؼ، هختمفة تىظٓهات هف ٓتضهىً بها اٚجتهاعْ البىاء فْ أساسٓان 

 التجدٓدات تعكؽ التْ القكة كبىاء كالقٓهٓة، الفكٓرة الهكجٍات تغٓٓر ِعم العهؿ جاىب إلِ كالهراكز،
 (.1988 غٓث،)، الجدٓدة كاٌٚتهاهات

 

 : السياسي المنظور من
 كىقؿ اتصاؿ ككسائؿ أىسب هسكىان , ،أكفر صحة ،أحسف تعمٓهان  ٓراٌاالهىظكر السٓاسْ  هىظٓرف ٌذا

حٛؿ ،كأرخص أكفأ  حٓث هف الهتاحة كالخدهات السمع فْ كبٓران  ىكعان كت ،البشرم الجٍد هحؿ ألة كا 
 ،الشعكب بٓف كالكراهة كالىفكذ كالقكة الهكاىة عف كالبحث الهىاسب، كالسعر كالهكاف كالزهاف كالكـ الىكع
ْ  فًٓ ا٘ىساىْ لمعىصر كالسمككٓة اٚجتهاعٓة التغٓرات ٘حداث الهجتهع جاىب هف ا٘رادم التدخؿ ٌك

دعـ ٓٓزد بها الهتاحة التحدٓث تكىكلكجٓا كاستخداـ ٓعاباست عمِ قادران  لٓصبح  عمِ قدرة الهجتهع ٓك
 لمسكاد الرفآٌة هف ههكف هستكل أعمِ تحقٓؽ فْ البشٓرة غٓر كهكاردي البشٓرة طاقاتً هف اٚستفادة
 افتًكثق فًٓ السائدة آٖدلكجٓة ظؿ فْ تكٓزعً كعدالة القكهْ ا٘ىتاج ٓزادة طٓرؽ عف أبىائً هف اٖعظـ
 ( .1983 عٓزز،)، الهجتهعات هف غٓري عف كتفردي تهٓزي التْ اٖصمٓة

 
 
 

http://www.fao.org/DOCREP/004/X3307A/x3307a12.htm
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 :النفسي االجتماعي المنظور من
 ٌذا بٓف بكضكح تفصؿ لـ اجتهاعْ اصطٛح ككىً هف الرغـ عمِ"  اٚجتهاعٓة التىهٓة هفٍكـ"  أف

 بٓىٍها التهٓز ٓرهعآ أك كهعٓار كهترادفٓف، اٚصطٛحاف كاستخداـ هجتهعْ كاصطٛح اٚصطٛح
 التىهٓة كهفٍكـ اٚجتهاعٓة التىهٓة هفٍكـ خمط إلِ أدل الهفٍكهٓف بٓف الكضكح عدـ كأف كاضحة، غٓر

 الكاقع فْ بً لتعبر  Social Change هفٍكـ استخدهت التْ(  الىظٓرات)  الدراسات فكؿ. الهجتهعٓة
 .Societal Change هفٍكـ عف
 ىهك كتكجًٓ لدراسة ككاقعْ عمهْ هىٍج اٚجتهاعٓة لتىهٓةا أف أصحاب ٌذا الهىظكر  ٓرل كها

 التكاهؿ أحداث بٍدؼ كذلؾ هىٍا ا٘ىساىْ الجاىب عمِ التركٓز هع الهختمفة الىكاحْ هف الهجتهع
ْ ، الهجتهع هككىات بٓف كالترابط  الرفآٌة كتحقٓؽ اٖفراد، بٓف الهعٓشة هستكل هف أدىِ حد تكفٓر ٌك

 بٓف التفاعؿ ٌْ  التىهٓة أف ٓرل هف ٌىاؾك  الذاتْ، الىهك عمِ قادر صاداقت خمؽ هع اٚجتهاعٓة
 عهمٓة ٌدؼ ٌـ فالىاس الطبٓعٓة، لهكاردٌـ الىاس استغٛؿ أم ؛لٍـ الهتاحة الطبٓعٓة كالهكارد الىاس
 (.2000 بداكم،)،رفآٌتٍـ تحقؽ أف التىهٓة هف كالهفركض التىهٓة

  
 :االقتصادي المنظور من

ْ  اقتصاد خمؽ هع اٚجتهاعٓة الرفآٌة كتحقٓؽ ،اٖفراد بٓف الهعٓشة هستكل هف ىِأد حد تكفٓر ٌك
 الهتاحة الطبٓعٓة كالهكارد الىاس بٓف التفاعؿ ٌْ  التىهٓة أف ٓرل هف ٌىاؾ ،الذاتْ الىهك عمِ قادر
 أف هٓةالتى هف كالهفركض التىهٓة عهمٓة ٌدؼ ٌـ فالىاس الطبٓعٓة، لهكاردٌـ الىاس استغٛؿ أم ؛لٍـ

ذا رفآٌتٍـ، تحقؽ  الهتاحة الطبٓعٓة لٙهكاىٓات الىاس استثهار عمِ تىصب التىهٓة عهمٓة أف ٓعىْ ٌك
 (.1986 هكسِ، ترجهة. جكرج،ؼ) لدٍٓـ،

 
 الهجتهع فْ السائدة اٚجتهاعٓة العٛقات كتكثٓؼ تقكٓة عهمٓة عف عبارة ٌْ اٚجتهاعٓة التىهٓة
 أكثر كجعمً كاجتهاعٓا كصحٓا ثقافٓا هستكاي كرفع الفرد باهكر تعىِ التْ اٚجتهاعٓة لمخدهات كتحسٓف

 الكصكؿ أجؿ هف الهجتهع أفراد بٓف التعاكف ركح ىشر إلِ إضافة حٓاتً كأهكر هشاكمً تفٍـ عمِ قدرة
 بٓئتً، هع كتكٓفً ا٘ىساف بىهك تٍتـ اٚجتهاعٓة التىهٓة أف أم أفضؿ حٓاة إلِ

Hobhhouuse,1966) ) 
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 أىداف التنمية االجتماعية 2.8
 

 كلمهجتهع كلجهاعاتً ٖفرادي تحقٓقٍا إلِ الهجتهع ٓسعِ التْ كالطهكحات الغآات التىهٓة أٌداؼ تهثؿ
 ا٘ىساف هستكل تحسٓف فْ ٓتهثؿ كالذم العاـ، الٍدؼ تحقٓؽ إلِ اٚجتهاعٓة التىهٓة فتسعِ ىفسً،

حداث هكف كهعىكٓان  هادٓان  الهرغكبة التغٓٓرات كا   عف الهجتهع فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة أٌداؼ تحقٓؽ ٓك
إحداث  إلِ التىهٓة كتٍدؼ الجٓد التخطٓط خٛؿ هف كأٓدكلكجٓات لسٓاسات شاهمة طٓرؽ استراتٓجٓة

 الهجتهع. فْ كالىهك التقدـ لتحقٓؽ البشرم أك الهادم الجاىب فْ سكاء الهرغكبة اٚجتهاعٓة التغٓٓرات
هكف   :التالْ الىحك عمِ اٚجتهاعٓة ةالتىهٓ أٌداؼ ىعرض أف ٓك
 الدكلْ الهستكل عمِ اٚجتهاعٓة التىهٓة أٌداؼ -أ

 بٓف ها الفترة فْ بآرس فْ عقد كالذم كالتىهٓة، التعاكف كهىظهة الهتحدة لٗهـ الدكلْ البىؾ هؤتهر إف
 :ٓمْ كها الدكلٓة التىهٓة ستراتٓجٓةا هف كجزء اجتهاعٓة أٌداؼ ستة أكضح 0998 فبرآر 06-07
 .الىصؼ بهعدؿ الفقر تقمٓؿ  -0

 .الشاهؿ اٖساسْ التعمٓـ تقدٓـ  -3
 . الجىسٓف بٓف التعمٓـ فْ التسكٓة تحسٓف  -2
 .كاٖجىة اٖطفاؿ كفاة هعدؿ تقمٓؿ  -4
 .اٖهٍات كفٓات تقمٓؿ -5
 ( .2000 العالـ، فْ التىهٓة هؤشرات)فعالة، صحٓة خدهات إلِ التكصؿ -6

 :الهحمْ الهستكل عمِ اٚجتهاعٓة التىهٓة أٌداؼ -ب

 هستكل تحسٓف ٌك لمتىهٓة الىٍائْ الٍدؼ أف الدكلٓة الهىظهة كتقآرر الدراسات هف كثٓر تشٓر  -0
 ٚ التْ الهزآا هحاربة أٓضان  أٌدافٍا بٓف أف الخدهات، كها هف اٚىتفاع قاعدة ٓكسع بها ا٘ىساف
 أم اٖغمبٓة؛ عمِ ٓخٓـ اٚجتهاعْ مـالظ بٓىها البعض بٍا ٓتهتع التْ السكاىٓة كالثركة لٍا هبرر
 .اٚجتهاعْ كالعدؿ ا٘ىساف برفآٌة تٍتـ اٚجتهاعٓة التىهٓة أف

 .إتاحتٍا ٓهكف كالتْ الهتاحة الهكارد استثهار عمِ تعهؿ  -3

 .كاٚقتصادم اٚجتهاعْ التقدـ لتحقٓؽ باستهرار كالهجتهعات كالجهاعات اٖفراد دفع عمِ تعهؿ  -2
 ٌذي كتعتهد ا٘ىساىٓة، الحاجات إشباع ىحك كهكجً هقصكد تغٓٓر إحداث إلِ التىهٓة تسعِ  -4

هضاهىٓة  فْ كالتحكـ التغٓر ٌذا تكجًٓ الههكف هف أىً فْ تتمخص أساسْ هبدأ عمِ العهمٓة
 كزارة هؤتهر حدد 0967 عاـ كفْ ٌذا الهجتهع، عىاصر فْ ذلؾ بالتأثٓر كسرعة كاتجاٌاتً
 التىهٓة أٌداؼ إبٓرؿ 02-01 هف الفترة فْ القاٌرة فْ اىعقد الذمك  إفٓرقٓا فْ اٚجتهاعٓة الشؤكف

 :التالْ الىحك عمِ لهجاٚتٍا كفقان  اٚجتهاعٓة

 التعمٓـ -0
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 .اٖهٓة هحك - أ
ر  - ب  .التعمٓـ كتحسٓف تطٓك
 .الهستكٓات جهٓع عمِ كالعاـ الهٍىْ التعمٓـ هستكل رفع -ج    
 .الهجتهع قطاعات لكافة ثقافٓةكال التعمٓهٓة كالتسٍٓٛت ا٘هكاىٓات تكفٓر -د    

 العهاؿ -2

 .عهؿ إٓجاد فْ هكاطف كؿ حؽ ضهاف - أ
 .البطالة عمِ القضاء - ب
 .كالحضر الٓرؼ هف كؿ فْ العهالة هستكل رفع  -ج    
 .لمعهؿ الهٛئهة كا٘هكاىٓات الظركؼ تكفٓر -د    

 الصحة -3

 .الصحْ بالهستكل الىٍكض - أ
 .الصحْ الجاىب هف السكاف حتٓاجاتا لسد الٛزهة الصحٓة ا٘هكاىٓات تكفٓر - ب

 ا٘سكاف  -4
 الدخؿ ذات لمفئات اٚقتصادٓة الهساكف إىشاء عمِ كالعهؿ السكىٓة ظركؼبال الىٍكض - أ

 .الهحدكد
 اٚجتهاعٓة الخدهات-5

 .كاٚىحراؼ الجٓرهة تؤدم إلِ التْ العكاهؿ عمِ القضاء - أ
 .التغذٓة هستكل كرفع (الفقر) الجكع عمِ القضاء  - ب
ٓهكف الهحافظة      حتِ اٚجتهاعْ لمضهاف الشاهمة كالبراهج اٚجتهاعٓة الرعآة خدهات تكفٓر -ج

 .بٍا الىٍكض ثـ السكاف هعٓشة هستكل عمِ

 .اٚقتصادم التكسع عف الىاتجة الهشاكؿ ىحك الٛـز كاتخاذ التصىٓع فْ التكسع تشجٓع -د   
القٓاـ    ٓتهكىكا هف حتِ الهتغٓرة كهطالبٍـ احتٓاجاتٍـ تمبٓة عمِ كالجهاعات اٖفراد هساعدة -ق  

ـ  (. 1986 خركف،آك  فٍهْ)اٚقتصادٓة،  التىهٓة عهمٓة رفع فْ اٖكهؿ الكجً عمِ بأدكاٌر
 
 عناصر التنمية االجتماعية  2.9
 
 :التالية النقاط في االجتماعية للتنمية الرئيسية العناصر إجمال نستطيع 

 قصد: البىٓكم التغٓر  جتهاعٓةا كتىظٓهات أدكار ظٍكر ٓستمـز الذم التغٓر هف الىكع بذلؾ ٓك
قتضْ الهجتهع، فْ القائهة كالتىظٓهات اٖدكار عف ىكعٓان  ختٛفان ا تختمؼ جدٓدة  الىكع ٌذا ٓك
 .الهجتهع فْ السائدة كالعٛقات كالىظـ الظكاٌر فْ كبٓر تحكؿ حدكث التغٓر هف
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 هكف: القكٓة الدفعة ة الدفعة تحدث أف ٓك  تقمؿ تغٓرات بإحداث اٚجتهاعْ الهجاؿ ْف القٓك
ٚن  تكٓزعان  الخدهات كبتكٓزع ،الهكاطىٓف بٓف كالدخكؿ الثركات فْ التفاكت  ،اٖفراد بٓف عاد
 إلِ ا٘سكاف هشركعات فْ كالتكسع العٛج كبتأهٓف ،ا٘هكافر قد كهجاىٓان  إلزاهٓان  التعمٓـ كبجعؿ
 .بالخدهات تتعمؽ كبراهج هشركعات هف ذلؾ غٓر

 قصد: الهٛئهة ةٓاٚستراتٓج  السٓاسة ترسهٍا التْ العٓرضة كالخطكط العاـ ا٘طار بٍا ٓك
 عف اٚستراتٓجٓة كتختمؼ ،الذاتْ الىهك حالة إلِ التخمؼ حالة هف اٚىتقاؿ فْ اٚىهائٓة
 (.  2005، )عساؼ، الٍدؼ لتحقٓؽ الهتاحة لمكسائؿ الصحٓح اٚستخداـ ٓعىْ الذم التكتٓؾ

 
 االجتماعية التنمية ومتطمبات شروط 2.10
 
 البٓئٓة الشركط -0
ْ الهادٓة البٓئة فٍىاؾ, حكلىا طبٓعْ ٌك ها كؿ فقط لٓست البٓئة  تحكـ بشرم، جٍد ىتاج ٌك  فْ ٓك

 عاهؿ كالبٓئة اٖساسٓة البٓئة كتطكر الجدٓدة، الهكارد كاكتشاؼ اٚقتصادم التقدـ هىٍا كبٓر جزء
 البٓئة اٚقتصادٓة البٓئة جاىب إلِ لتشهؿ البٓئة كتتسع جتهاعٓة،اٚ السٓاسات لىجاح هعكؽ أك هساعد

 ٓزداد ىفسٍا فالبٓئة ذلؾ خٛؼ عمِ كلكف ٓقؿ، ٚك ٓختفْ ٚ البٓئة كتأثٓر كاٚجتهاعٓة، السٓاسٓة
ا كاتساعٍا حجهٍا  .كتعقٓداتٍا كثراٌؤ

 اٚجتهاعٓة الشركط-3

ا، التقمٓدٓة عْاٚجتها البىاء تحدٓث عمِ اٖفراد قدرة إلِ تشٓر  هع التكٓؼ عمِ اٖفراد قدرة ثـ كتطكٌر
تحقؽ الحدٓثة، اٚجتهاعٓة الهؤسسات ر عمِ تصهٓهٍا حٓث هف الذٌىٓة القكل طٓرؽ عف ذلؾ ٓك  تطٓك
 .تحدٓثٍا لهعكقات كالتصدم اٚجتهاعٓة الهؤسسات

 الهؤسسٓة الشركط-2

ر  خمؽ بٍا ٓقصد  هف اٖفراد ٓتهكف بحٓث اٖسرة؛ هؤسسة خٛؼ جدٓدة اجتهاعٓة هؤسسات كتطٓك
 الجدٓدة اٚجتهاعٓة الهؤسسات ٌذي عبر آخٓرف كأفراد أخرل بجهاعات كاٚتصاؿ عزلتٍـ هف الخركج

 اٌٖمٓة الهحمٓة كالهجالس الحككهٓة الهؤسسات بٍذي كٓقصد كالحهآة، لمرزؽ التْ تعد هصدران 
ذي خركف، آك  شادم) ،هجتهعٍـ فْ كالهشاركة لٛىدهاج فرصة لٗفراد تتٓح الهؤسسات كدكرالقضاء، ٌك

2002.)  
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 االجتماعية التنمية ركائز 11 .2

 
 تصؿ أف ٓهكف ٚ بدكىٍا كالتْ اٚجتهاعٓة لمتىهٓة ضركرة تهثؿ كالتْ اٚجتهاعٓة التىهٓة ركائز تتعدد
 :أتْ فْ كتتهثؿ أٌدافٍا إلِ

 الىٍكض الِ تٍدؼ التْ البراهج كتىفٓذ ضعك  عمِ كالعهؿ, التفكٓر فْ الهحمٓة البٓئة أعضاء إشراؾ -0
 كعف, التقمٓدٓة حٓاتٍـ حدكد تخطِٓ الحٓاة هف أفضؿ بهستكل الكعْ إثارة طٓرؽ عف كذلؾ ؛بٍـ

دٌـ, ا٘ىتاج فْ الحدٓثة الكسائؿ استعهاؿ عمِ كتدٓربٍـ, الجدٓدة بالحاجات إقىاعٍـ طٓرؽ  كتعٓك

 .كاٚستٍٛؾ اٚدخار هثؿ تهاعٓةكاٚج اٚقتصادٓة العادات هف جدٓدة أىهاط عمِ
 ٌذي استجابة ضعؼ ٌْ الىاهٓة الهجتهعات فْ التىهٓة عهمٓات تكاجً التْ الحقٓقٓة الهشكمة إف

 تراكٓبٍا جهكد ٖف ذلؾ, براهجٍا فْ العاهة السمطات هع اٌٖالْ إشراؾ كعدـ, لٍا الهجتهعات
 قٓهٍـ اٖحٓاف هف كثٓر فْ تتىاكؿ التْ راتٓكالتغٓ التجدٓدات أهاـ عقبة ٓقؼ كاٚقتصادٓة اٚجتهاعٓة
 .الراسخة كتقالٓدٌـ

 ،تضاد حالة فْ أك هتكررة تصبح ٚ بحٓث أعهالٍا بٓف كالتىسٓؽ الخدهات هشركعات تكاهؿ -3
 .الهجتهع هشكٛت كعٛج لحؿ أساسان  أقٓهت الهشركعات بٓف التكاهؿ ٌذا إحداث كأٓضا

رل لمهجتهع العاـ الىفع ذات الهمهكسة الهادٓة الىتائج إلِ بالكصكؿ ا٘سراع   -2  العاهمٓف بعض ٓك
ٛن  الهٓداف ٌذا لِإ الهدخؿ ٓككف أف اٚجتهاعٓة التىهٓة هٓداف فْ  خدهات تتضهف براهج فْ ههث

ذا ،كا٘سكاىٓة الطبٓة كالخدهات الىتائج سٓرعة  فْ إىتاجٓة هشركعات بكضع الهخطط كبدأ حدث كا 
 كالتْ, أهكف ها التكالٓؼ كقمٓمة, السٓرع العائد ذات الهشركعات تمؾ اختٓار فٓجب, ا٘ىهائٓة خطتً
رم عاهؿ إلِ القاعدة ٌذي ، كترجعقائهة اجتهاعٓة حاجة ىفسً الكقت فْ تسد اـ جٌك  العهؿ فْ ٌك

ك اٚجتهاعْ  أبىاء ٓشعر أف دكف الثقة عمِ الحصكؿ ٓهكف ٚك الهجتهع، أبىاء ثقة كسب ٌك
 أك اجتهاعْ هشركع إقاهة جراء هف عمٍٓا ٓحصمكف همهكسة فعةهى أك فائدة ٌىاؾ بأف الهجتهع
 . هجتهعٍـ فْ اقتصادم

ؤدم ،بشٓرة أك هادٓة كاىت سكاء ؛لمهجتهع الهحمٓة الهكارد عمِ اٚعتهاد -4  ىفع لِإ ذلؾ ٓك
عطٍٓا الهشركعات تكمفة هف ٓقمؿ اقتصادم ٚن  ٓك  .أكسع كظٓفٓان  هجا
 باعتبار ؛الهقصكد الحضارم التغٓٓر أسالٓب هف لمهجتهع مٓةالهح الهكارد عمِ اٚعتهاد كتعتبرعهمٓة

 باستخداـ كذلؾ القدٓهة اٖىهاط خٛؿ هف الجدٓدة الحضآرة اٖىهاط إدخاؿ طٓرؽ عف ٓتـ ذلؾ أف
 هف الهجتهع عمِ أسٍؿ جدٓدة صكرة فْ  الهألكفة الهكارد فاستعهاؿ ،الهجتهع فْ الهتاحة الهكارد

ىطبؽ ،لً بالىسبة هألكفة غٓر جدٓدة هكارد استعهاؿ  فالقادة  ،البشٓرة الهكارد عمِ أٓضا ٌذا ٓك
 الهجتهع عمِ الغٓرب الشخص هف هجتهعٍـ أفراد اتجاٌات تغٓٓر فْ ىجاحان  أكثر ٓككىكف الهحمٓكف

 كقدرة . كفاءة أكثر كاف لك حتِ
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 كابتكار كالتغٓٓر رلمتطٓك ضركرة الهعرفة تهثؿ حٓث الهعاصرة الهعمكهات تكىكلكجٓا عمِ اٚعتهاد -5
 هتطمبات هع تتىاسب جدٓدة خدهات ٘ٓجاد لمعهؿ كطرؽ أدكات هف التىهكم العهؿ ٓتطمبً ها كؿ

 ٚ ٌذا كعمِ ،كاٌٖداؼ الطهكحات لتحقٓؽ الهتطكرة الدٓىاهٓكٓة الكسائؿ تهثؿ فالتكىكلكجٓا ؛العصر
 الهستكردة كاستٓعاب ،الهحمٓة تكىكلكجٓاال بتكلٓد كاٌٚتهاـ ،القدرات تىهٓة دكف التىهٓة استهرآرة ٓهكف
 (.1995 ،خاطر)، هىٍا
 
 االجتماعية التنمية فمسفة 12 .2 

 
 تتفؽ كالتْ السهاكٓة اٖدٓاف هف الهستهدة كالقٓـ الحقائؽ هجهكعة أىٍا اٚجتهاعٓة التىهٓة بفمسفة ٓقصد
هكف أٌدافٍا تحقٓؽ ٓهكف ٚ بدكىٍا كالتْ ،التىهٓة ْٓأخصائ جًاتك  كالتْ الهجتهع ٓدٓكلكجٓةأ هع  أف ٓك

 : هىٍا ىعرض

ك اٚجتهاعٓة التىهٓة ٌدؼ ٌك ا٘ىساف إف -0  . عهمٓاتٍا كؿ فْ التركٓز بؤرة ٌك
 . أفضؿ هعٓشة هستكل تحقٓؽ عمِ كالجهاعة الفرد بقدرة كا٘ٓهاف الفرد كراهة احتراـ -3
 عهمٓة التىهٓةف ،الىكاحْ جهٓع هف الهجتهع كشخصٓة ذاتً الفرد شخصٓة ٌك التىهٓة هحكر -2

 .هتكاهمة
 تغٓٓر كفْ العهؿ كفْ الحكـ فْ الهشاركة؛ لمدٓهقراطٓة الحقٓقْ السمكؾ ٌْ الهشاركة إف -4

ْ اٚتجاٌات  .الشاهمة اٚجتهاعٓة التىهٓة أساس ٌك
 كفْ بؿ ،فًٓ ٓعٓش الذم كبالهجتهع بىفسً الفرد إٓهاف عف لمتعبٓر ككسٓمة الىفس عمِ اٚعتهاد -5

 .لتغٓٓرا إرادة عف التعبٓر
 سٓاسْ اجتهاعْ كهخمكؽ ا٘ىساف طبٓعة فْ ضركرتً تهتد إىساىْ عهؿ اٚجتهاعٓة التىهٓة -6

 .اٚجتهاعٓة بصفتً بً ٓتهتع ها عمِ ذلؾ فْ هستعٓىان  كاٚستهرار البقاء لِإ دائها ٓسعِ
 فْ هكحدة كتعتبر بؿ ،السهاكٓة اٖدٓاف كأٌداؼ هبادئ هف أساسان  تىبع التىهٓة كهبادئ أٌداؼ إف -7

 . اٚقتصادم التكاهؿ ٓفٓدالذم  كاٚلتزاـ ا٘ىساف كراهة احتراـ
 كالهساكاة العدالة تحقٓؽ حٓث ؛التعاكف لهفٍكـ ا٘ىساىْ كالتعبٓر الحقٓقٓة الترجهة ٌْ التىهٓة إف -8

 تقدـ بٍا ٓتحقؽ كالتْ اٚجتهاعٓة لٓةؤك الهس تحهؿ فْ السمٓـ بهعىاٌا الفعمٓة كالهشاركة كا٘خاء
 .الهجتهع

 كالجهاعات اٖفراد بٓف اٚجتهاعْ التعاهؿ عهمٓات ىحك الهكجً التخطٓط بفاعمٓة ا٘ٓهاف  -9
 .الهجتهع ٌذا هشاكؿ حؿ فْ ٓسٍـ بشكؿ الهجتهع داخؿ كالٍٓئات

 .  أفضؿ هعٓشْ هستكل تحقٓؽ عمِ كالجهاعة الفرد بقدرة كا٘ٓهاف الفرد كراهة احتراـ -01
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 عهمٓة فالتىهٓة ؛الىكاحْ جهٓع هف الهجتهع كشخصٓة ذاتً الفرد شخصٓة ٌك التىهٓة هحكر -00
 (.1987 ،)عثهاف هتكاهمة،

 

 االجتماعية التنمية مداخل 2.13
 

عد اٚجتهاعٓة، لمتىهٓة الىظرم الهدخؿ تىاكؿ تحاكؿ التْ اٖفكار تعددت ء أبرز هف ٓك  العمهاء ٌٚؤ
هكفكركس، " آفف ككلٓك" رز ساىد"  اٚجتهاعٓة التىهٓة قضٓة لتفسٓر اٖساسٓة الهداخؿ أبرز عرض ٓك

 عمِ الىحك التالْ 
  التربكم الهدخؿ -0

 الٓرفٓة، بالهجتهعات ا٘صٛح حركة تبىت التْ العالهٓة الدكائر لدل الهداخؿ أقدـ هف الهدخؿ ٌذا ٓعد
ٓات الزراعْ ا٘رشاد كحركة اٖساسٓة التربٓة حركة عمًٓ أطمؽ كالذم  اٖهٓركٓة، كترتكز الهتحدة بالٚك
 هف الهساعدة تمؾ إلٍٓـ تصؿ لـ هف هساعدة بٍدؼ اٖهٓة كهحك الكبار تعمٓـ عمِ الهدخؿ ٌذا فمسفة

 كأفراد كهكاطىٓف ككاجباتٍـ حقكقٍـ كهعرفة بٓئتٍـ هشكٛت لتفٍـ كذلؾ الهكجكدة، التعمٓهٓة الهؤسسات
كتسابٍـ  بصكرة لمهشاركة عٍـكدف هطردان  تحسٓىان  أحكالٍـ لتحسٓف كالهٍارات الهعارؼ هف هجهكعة ٘ك

 .كاجتهاعٓان  اقتصادٓان  بالهجتهع الىٍكض فْ فعالة
 الثقافْ اٚىتشار هدخؿ -3

ىظر ْ اٚجتهاعْ، التغٓٓر أشكاؿ هف كشكؿ التىهٓة إلِ اٚتجاي ٌذا أصحاب ٓك  التقدـ هقكهات ىقؿ ٌك
 الهاؿ كرأس جٓةكالتكىكلك  العمهٓة الهعرفة هف بدءان  الهتأخرة، الهجتهعات إلِ كالٛهادٓة الهادٓة

 .الهقكهات ٌذي الهتخمفة الدكؿ تتقبؿ ها بقدر كذلؾ الغربٓة كالقٓـ كالهٍارات
 (.دكتش لٓرىر، ككارؿ كداىٓاؿ هكر، كلبرت) الثاىٓة العالهٓة الحرب بعد اٚتجاي ٌذا هىظرم أٌـ كهف

 ها إذا تثقٓؼ عهمٓة تشٍد أف الهتخمفة الدكؿ عمِ أف فْ اٚىتشارم لٛتجاي اٖساسٓة اٖفكار كتتحدد
 الدكؿ عكاصـ إلِ الهتقدهة الدكؿ عكاصـ هف تىقؿ الثقافٓة العىاصر التىهٓة، كأف تحقٓؽ أرادت

 عهمٓة إلِ جدٓدة أبعادان  اٚتجاي ٌذا أضاؼ كقد ا٘قمٓهٓة، عكاصهٍا فْ ذلؾ بعد تىشر الهتخمفة، ثـ
 العالـ، أجزاء كبقٓة الغربٓة البٛد ٓفب كالسٓاسٓة اٚقتصادٓة العٛقات أٌهٓة عمِ بتركٓزي التىهٓة
ذٌب  اعتقادان  كذلؾ التىهٓة فْ الغربْ الىهكذج إلِ تتجً قد الىاهٓة الدكؿ أف افتراض إلِ اٚتجاي ٌذا ٓك

 تشكٛف بالتصىٓع الهرتبطٓف التىظٓهٓة كالثقافة التكىكلكجٓا كأف الهتقدهة، الصىاعٓة الهجتهعات بأف
 اٚجتهاعْ كالبىاء الثقافة تحكؿ الىاهٓة الهجتهعات إلِ ىقمٍها عمِ ٓترتب اهه هعٓىان، اجتهاعٓان  ىسقان 
 .الهجتهعات هف الغربْ الىهكذج ٓشبً بحٓث

 العهمٓة هدخؿ -2
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 صكرة إلِ صكرة هف الىسؽ خٛلٍا هف ٓىتقؿ كالتْ الهتعاقبة العهمٓات سمسمة عمِ الهدخؿ ٌذا ٓركز
ذا بشٓرة،ال التىهٓة عمِ العهمٓات ٌذي كتركز أفضؿ،  هادٓة أٌداؼ تحقٓؽ إلِ ٍٓدؼ ٚ الهدخؿ ٌك
 الٛهباٚة عمِ القضاء بٍدؼ الىسؽ فْ الداخمْ التفاعؿ دٓىاهٓات تىهٓة عمِ تركٓزي بقدر كاضحة
 الكصكؿ هع هجتهعٍـ هسارات تكجًٓ فْ ا٘ٓجابٓة هشاركتٍـ كتحقٓؽ الهجتهع، أعضاء لدل التقمٓدٓة

مٍـ الهجتهع أبىاء تحٓرؾ الهدخؿ ٌذا ٌدؼ ٓككف تىفٓذ، كبالتالْال كههارسة القرارات ترشٓد إلِ  كتحٓك
ٓجابٓة إلِ تىاكؿ كفعالة، قادرة هحمٓة قٓادات إبراز خٛؿ هف ا٘ىهائْ الهكقؼ فْ عىاصرا   البعض ٓك
 الهرتبطة القرارات اتخاذ فْ الهشاركة فْ أبعادي تتهثؿ ك اٚجتهاعٓة الهشاركة خٛؿ هف الهدخؿ ٌذا

 (.2003 عبدالفتاح،)التىهٓة،  قٓـ تقبؿ فْ كالهشاركة كالىشاطات البراهج فْ كالهشاركة ـ،بهجتهعٍ
 الهدخؿ ا٘دارم -4

ك الشاهمة، ا٘دآرة لمعهمٓة الفرعٓة القضآا إحدل ٌْ اٚجتهاعٓة التىهٓة قضٓة أف ٓعتبر هدخؿ ٌك  ٌك
ا فْ عكلجت كالتْ البٓرطاىٓة، اٚستعهآرة الدكائر لدل ظٍر هدخؿ  ٖكؿ الهجتهع تىهٓة قضٓة إطاٌر
قٓة، الهستعهرات إدارة فْ ٓستخدـ أف ٓهكف إدارم كأسمكب هرة  ٓستٍدؼ الهدخؿ ٌذا ككاف ا٘فٓر

 فْ اٌٖالْ هساٌهات اجتذاب هع اٚستعهآرة الهصالح تخدـ التْ القطاعات بعض عمِ التركٓز
 (.2000 ،حافظ)الٍدؼ،  ٌذا تحقٓؽ

 الداخمٓة الهكارد هدخؿ -5

 خارجْ بهرشد اٚستعاىة هع ،أىفسٍـ الهجتهع جهآٌر عمِ الداخمٓة لمهكارد الهدخؿ ٌذا ٓركزك 
 ٓهكىً خارجْ كهرشد لمتىهٓة أخصائْ كجكد ٓؤكد الذم" ساىدرز" اٚتجاي ٌذا أىصار كهف ،كهكجة
ْ كالهحمؿ، الباحث كالخبٓر الهرشد بدكر القٓاـ  ،"ركس هكرم" اعمٍٓ ٓؤكد التْ اٖدكار ىفس ٌك

 (.2003 ،هحهد) 
 

 االجتماعية التنمية مراحل 14. 2

 : اٚجتهاعٓة التىهٓة هراحؿ فْ تراعِ التْ اٚعتبارات
 تهاسكٍا كدرجة حجهٍا ىاحٓة هف صغٓران  أك كبٓران  اختٛفان  البعض بعضٍا عف الهجتهعات تختمؼ  -0

هكاىٓاتٍا فٍٓا، الحٓاة كتعقد  كتقالٓدٌا ىضكجٍا، كدرجة ،أفرادٌا دخؿ كهصادر كالتىظٓهٓة الهادٓة كا 
 هجتهع لكؿ أف أم العىاصر؛ هف ذلؾ كغٓر فٍٓا الخدهات كتكفر هعٓشتٍا، كطرؽ كعاداتٍا،
 تحدٓد فْ الصعكبة تأتْ ٌىا خرهفآ هجتهع أم كههٓزات هقكهات هع تتبآف كههٓزات هقكهات
  الهجتهعات. فْ ٓفالهكاطى هع عهمٍـ عىد اٚجتهاعٓة التىهٓة أخصائٓك بٍا ٓمتـز هعٓىة خطكات

  أٓضان، تختمؼ كالتىظٓـ التىهٓة بعهمٓات الهشتغمة الٍٓئات فإف تختمؼ الهجتهعات كها أف    -3
 إهكاىٓاتً كبعضٍا الكبٓرة ا٘هكاىات ٓهمؾ ها كهىٍا أٌمْ، الثاىْ كالبعض حككهْ فبعضٍا
 . اٌٖداؼ تحقٓؽ فْ التفاكت كبالتالْ لمغآة، هحدكدة
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 القٓرة،أك) الهحمْ الهجتهع هستكل عمِ ٓككف فقد الهستكل حٓث هف التىهٓة فْ العهؿ ٓختمؼ - 3 
 الدكلة الهستكل عمِ ٓككف قد كها الهحافظة، هستكل عمِ ٓككف كقد ،(الصغٓرة أكالهدٓىة الحْ،

 الهستكل فْ اٌٖالْ اشتراؾ فدرجة العهؿ، طبٓعة تختمؼ الحاٚت تمؾ هف حالة كؿ كفْ بأكهمٍا،
 لمتىهٓة العاهة الخطكات بٓف عاـ تشابً كجكد هع أىً أم القكهْ، الهستكل فْ ىًع تختمؼ الهحمْ

 كها الهستكل باختٛؼ تختمؼ خطكة كؿ فْ العهؿ طبٓعة أف إٚ الهستكٓات، جهٓع تىظهً اٚجتهاعٓة
ٛن  تمغْ قد التهٍٓدٓة الخطكات بعض كخاصة الخطكات بعض أف خاطر، (  الهستكٓات، بعض فْ أص

1995 ). 
 
 السابقة الدراسات 2.15
 

 غكر هستكطىات فْ الفمسطٓىٓة العهالة) :كاىت بعىكاف  ( 2011) هعا  - التىهكم العهؿ هركز ةدراس
 الهقاهة الزراعٓة الهستكطىات فْ الفمسطٓىٓة العهالة كاقع تىاكؿ لِإ الدراسة ٌدفت)  الزراعٓة ردفٖا

 فْ سرائٓمٓٓف٘ا الهشغمٓف قبؿ هف عالهتب العهؿ ىظاـ فْ كالبحث ،ردفٖا غكر راضْأ عمِ
 عف البحث لِإ الدراسة تٍدؼ كذلؾ،  لمعهاؿ العمهْ كالتحصٓؿ جكرٖا لِإ باٚضافة الهستكطىات

 ،غكارٖا هداخؿ عمِ سرائٓمْ٘ا اٚحتٛؿ جٓش قاهٍاأ التْ العسكٓرة لمحكاجز الهجتآزف العهاؿ ىسبة
 طفاؿٖا عهالة تىاكؿ لِإ الدراسة ٌدفت كها،  سببكال الحكاجز عمِ العهاؿ ٓقضٍٓا التْ كالهدة
 .الدراسة هجتهع ضهف الىساء كعهالة
 كقد(  1800) بحكالْ الهحدد الدراسة لهجتهع ههثمة ةاستباى(  324) تكٓزع تـ الدراسة ٌداؼأ لتحقٓؽ
 ٓزعتك  فْ العشكائٓة العٓىة سمكبأ ركعْ كقد، الدراسة هجتهع هف% ( 18) ةالهستٍدف العٓىة شكمت
 : ٓمْ كها الدراسة ىتائج قد جاءتك  ة،الهستٍدف الفئة عمِ ةاٚستباى

 عمِ الهقاهة الزراعٓة الهستكطىات فْ الفمسطٓىٓة لمعهالة الهتدىْ التحصٓؿ هستكل الدراسة ظٍرتأ
 عسكٓرةحكاجز  ٚجتٓاز الهستٍدؼ الهجتهع هف ٓتكبدٌا التْ الٓكهٓة الهعاىايك  ،ردفٖا غكر راضْأ
 ،الزراعٓة الهستكطىات فْ العهؿ لهكاف الكصكؿ هحاكلة فْ ردفٖار غك  هداخؿ عمِ حتٛؿاٚ قاهٍاأ
 فْ طفاؿٖا لعهالة الهرتفعة الىسبك  ،ىساء عهالة ٌْ الزراعٓة الهستكطىات فْ الفمسطٓىٓة العهالةك 

 هستكطىاتال فْ البالغٓف كالعهاؿ طفاؿٖا لعهالة الهتدىٓة جكرٖاك  ،الزراعٓة ردفٖا غكر هستكطىات
 عمِ العادة فْ ٓقتصر ٚ الهستكطىات فْ العهؿ كذلؾ فإف ،ردفٖار غك  راضْأ عمِ الهقاهة الزراعٓة

 فْ لمعهؿ اٚقؿ عمِ بىائٍـأ هف لكاحد هكرٖا كلٓاءأ هف اصطحاب لِإ تعداي بؿ، سريٖا رب
 .الزراعٓة الهستكطىات

 فْ العهؿ هقاطعة قاىكف إلِ السعْ ٓةالرسه الفمسطٓىٓة الهؤسسة عمِ:  ٌْ التكصٓات ٌـأ ككاىت
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 خاص بشكؿ الزراعٓة الهستكطىات فْ هىٍـ كهف عاـ بشكؿ لمعهاؿ ٓكفؿ بدٓؿ ٓجادإ بعد الهستكطىات
 كهىٍـ الهكاطىٓف هعاىاة براز٘ الجٍكد تكثٓؼ كالدكلْ الهحمْ عٛـ٘ا عمِ ٓتكجبك  ،بكراهة العٓش
 ٓتكجب، ك ردفٖغكرا هداخؿ عمِ اٚحتٛؿ ٌاأىشأ لتْا العسكٓرة الحكاجز عمِ الهركر ثىاءأ العهاؿ
 طفاؿٖا ذكم هع التكاصؿ الفمسطٓىٓة راضْٖا فْ طفاؿٖا بحقكؽ تعىْ التْ الهؤسسات عمِ

 لهقاعدٌـ الهدارس هف الهتسربٓف عادةإ كلهحاكلة الظاٌرة هف لمحد الزراعٓة الهستكطىات فْ العاهمٓف
 ٓتكجب كذلؾ ،الهستكطىات فْ لمعهؿ عكدتٍـ عدـ تضهف ةتأٌٓمٓ براهج ضهف أخٓرف كاستٓعاب

 فْ لمعهؿ بىاءٖا اصطحاب ظاٌرة هف لمحد هكرٖا كلٓاءأ هع التكاصؿ العٛقة ذات الهؤسسات عمِ
 .الهستكطىات

 الهقاطعة حهٛت تأثٓربعىكاف : )(  2010( ) ٓرجأ) التطبٓقٓة بحاثٖا هعٍد هٓداىٓة بحثٓة دراسة
 غكارٖا هستكطىات؛  لمهستكطىات الصىاعْك  الزراعْ اٚىتاج ؛لمهستكطىات اجٓةىت٘ا القدرة عمِ

 .) كهثاؿ اٚستٓطاىْ بركاف كهجهع
زراعٓان  لمهستكطىات ىتاجٓة٘ا ةالقدر  عمِ الهقاطعة حهٛت ثٓرأت عمِ التعرؼ لِإ الدراسة ٌذي ٌدفت 

 .كصىاعٓان 
 أداء كصؼ بٍدؼ فمسطٓىٓٓف عهاؿ هقاكلْ هف عٓىة اختٓار إلِ المجكء تـ الدراسة أٌداؼ كلتحقٓؽ
 القدرة عمِ الهستكطىات هىتجات هقاطعة حهٛت كتأثٓر ،اٖغكار فْ الزراعٓة الهستكطىات هىشآت
 تراجع اٖغكار فْ الزراعٓة الهستكطىات هىشآت هف% 70 أف إلِ الىتائج أشارت حٓث ،لٍا ا٘ىتاجٓة
ا إلِ حهمة  التراجع سبب العٓىة شهمتٍـ الذٓف هف% 40 كأرجع ،%"20" تأثر أك%" 50" أداٌؤ
 حهٛتل التراجع سبب هىٍـ% 30 عزل بٓىها الفمسطٓىٓة، اٖسكاؽ فْ الهستكطىات هىتجات هقاطعة
. الهستكطىات فْ العهؿ بهقاطعة السمطة قرارٌك  التراجع سبب فإ% 10 قاؿ بٓىها ،الدكلٓة الهقاطعة
 تأثٓر لدراسة عشكائٓة كعٓىة هٓحٚك هستكطىة كاتخاذ ثالباح أجراي الذم الهٓداىْ الهسح كبحسب
 طاقتٍـ بكاهؿ فٓعهمك  زالكا ها إسرائٓمٓٓف هشغمٓف 4 أف تبٓف الهستكطىات إىتاج عمِ الهقاطعة حهٛت
ـ" ككالهعتاد ا٘ىتاجٓة كدا، كهكشْ، ٓائٓر، ٌك  فٓستغمك  كاىكا هشغؿ 15 أصؿ هف كذلؾ ،"كهائٓر ٓك
ا الطبٓة اٖعشاب لزراعة الهصادرة الفمسطٓىٓٓف ضْأرا هف هان دكى 750 حكالْ  الهىتجات هف كغٌٓر

ٛن  11 أصؿ كهف ،الزراعٓة ـ تراجع الستة كفكالهتبق أفمسكا 5 ٌىاؾ هشغ  ا٘ىتاجٓة كطاقتٍـ أداٌؤ
 الحاؿ ٌك كها اٖغكار هستكطىات فْ الزراعٓة الهىتجات بعض تمؼ حد اٖهر كصؿ كقد لمىصؼ،

 بتمؼ الهىتجات هقاطعة حهمة تسببت حٓث" هٓحٚك" فْ الرهاف كركـ إحدل فْ الهثاؿ سبٓؿ عمِ
 لٍذي ككاف ،سىكات 7 هف كعادتً الهحصكؿ ضهاف عف فمسطٓىْ تاجر عزؼ أف بعد الهحصكؿ
بان  ان دكىه 470 إلِ هٓحٚك هستكطىْ قبؿ هف لمزراعة الهستغمة الهساحات تراجعت أف اٖسباب  هف تقٓر
 .هان دكى 750 أصؿ
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فٓة التىهٓة استراتٓجٓاتبعىكاف : )(  2009) هىاؿ قشكع ، دراسة  الفمسطٓىٓة راضْٖا فْ الهتكاهمة الٓر
ة هىطقة دراسٓة حالة–  شهاؿ فْ الشعراكٓة لهىطقة شاهمة دراسة طركحةٖا ٌذي تىاكلت، ) الشعرآك

 تىاكلت هاك ,كالخدهاتٓة كاٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة الجغرافٓة خصائصٍا حٓث هف طكلكـر هحافظة
 فْ السكاىٓة التجهعات عف الهتكفرة كالبٓاىات الهعمكهات ضكء فْ الهىطقة فْ كالفرص هكاىات٘ا

 .الهٓداىْ الهسح خٛؿ هف الباحثة جهعتٍا التْ كالبٓاىات الهعمكهات كآضان  ,الشعراكٓة هىطقة
 

فٓة لمتىهٓة هٛئهة استراتٓجٓات كضع ٌك طركحةٖا لٍذي الرئٓسْ الٍدؼ  عمِ تعهؿ الهتكاهمة الٓر
ر  تحقٓؽ جؿأ هف هكاىٓتٍاإ كاستغٛؿ ،ااٚستثهارالٍٓ كجذب ,الهىطقة فْ السكاىٓة التجهعات تطٓك

 .الخدهات هستكل كتحسٓف كرفآٌتٍـ الهكاطىٓف هعٓشة هستكل رفع هف اٚقتصادم هفٖا
 الهسح دكاتأ داـباستخ التحمٓمْ الكصفْ الهىٍج عمِ ساسْأ بشكؿ هىٍجٓتٍا فْ الدراسة اعتهدت
 بشكؿ الدراسة هىطقة فْ الحككهٓة كغٓر الحككهٓة الهؤسسات هع الشخصٓة كالهقابٛت الهٓداىْ
 .عاـ بشكؿ طكلكـر كهحافظة خاص

 خصائصٍا ككذلؾ ،الشعراكٓة لهىطقة كاٚجتهاعٓة اٚقتصادٓة ٌهٓةٖا هدل الدراسة ىتائج ظٍرتأ 
  . هائْ حكض كبرأ عمِ ككقكعٍا جغرافْال هكقعٍا حٓث هف كالدٓهغرافٓة الطبٓعٓة

 الفصؿ جدار قاهةإ ىتٓجة كسٓاسٓة اقتصادٓة هشاكؿ هف تعاىْ الهىطقة ٌذي إلِ أف الىتائج شارتأ
 .الهىطقة فْ البطالة ىسبة ارتفاع الِ دلأ ها راضٍٓاأ خصبأ عمِ العىصرم

ر استراتٓجٓة تبىْ بضركرة الدراسة كصتأك   جزء عمِ التغمب بٍدؼ قصٓرال الهدل عمِ الٓرفْ التطٓك
 اٚستراتٓجٓات هف هجهكعة تبىْ لِإ ضافة٘با ،الشعراكٓة هىطقة فْ التىهٓة كهتطمبات هشاكؿ هف
ر استراتٓجٓةك   ,الٓرفْ كالتىظٓـ التخطٓط كاستراتٓجٓة كالبعٓد الهتكسط ٓٓفالهد عمِ  قطاع تطٓك

 تىفٓذ خٛؿ هف كذلؾ السكاف احتٓاجات ةكتمبٓ الخدهات هستكل تحسٓف استراتٓجٓةك  ,الزراعْ التصىٓع
 .كلكٓةٖا كذات الهقترحة الهشآرع هف هجهكعة

 فْ التىهٓة تحقٓؽ فْ الهشترؾ الخدهات هجمس دكر تفعٓؿ ٌهٓةأ عمِ الدراسة كدتأ الىٍآة فْ
ؿ تكفٓر جؿأ هف الهحمْ الحكـ ككزارة الهحمٓة الٍٓئات هع بالشراكة الشعراكٓة هىطقة  لتىفٓذ الٛـز التهٓك

 .التىهكٓة الهشآرع
 

 فْ دراسة - طكباس هدٓىة فْ العهراىْ التطكر اتجاٌاتبعىكاف: )(  2009) ،ٓاد صالحإ دراسة
 طكباس هدٓىة عمِ طرأت التْ العهراىٓة التطكرات ٌـأ عمِ التعرؼ إلِ ٌدفت (، الهدٓىة هكرفكلكجٓة

 التىبؤك  لٛستشراؼ بهحاكلة الدراسة قاهت كها ،الهتاحة لمكثائؽ جغرافٓةك  تآرخٓة قراءة خٛؿ هف سابقان 
 العمهٓة سالٓبٖا هف هجهكعة عمِ الدراسة ٌذي اعتهدت، ك الهستقبؿ فْ التطكر ٌذا باتجاٌات

 اٚستبٓاف باستخداـ التحمٓمْ كالهىٍج الكصفْ الهىٍجك  التآرخْ الهىٍج استخدهت حٓث، حصائٓة٘اك 
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 الهعمكهات بعض لِإ ضافة٘با ،لمدراسة ساسٓة٘ا عمكهاتاله هفر قد كبرأ لتكفٓر الخرائط كدراسة
 .هختمفة هصادر هف الهتكفرة خرلٖا

 كلِٖا خطكاتٍا تخطك تزاؿ ٚك  ،ٓرفٓة هدٓىة طكباس:  الدراسة لٍٓاإ تكصمت التْ الىتائج ٌـأ هف
ان  هركزان  لتككف  الهٍٓهف ٌك العشائرم الطابعك  ،الفمسطٓىٓة السمطة عٍد فْ شٓد بٓكتٍا غمبكأ ،حضٓر
 الهدٓىة صكرة لِإ تفتقرك  ،لمهدٓىة العادهة لمهٓاي صحْ صرؼ كجكد عدـ، ك اٚجتهاعْ الىسٓج عمِ
 ِشجارعمأ كجكد كعدـ ،كالتىزي لمترفًٓ هخصصة ساحات كجكد لعدـ الجهالْ الشكؿ حٓث هف

 العهؿ، ٓىةالهد كسط فْ كاٚزدحاـ كالعشكائٓة الفكضِ هف التخمص فْ التكصٓات ٌـأ هاأ ،الطرقات
 اٌٚتهاـ، ك  الخارج هف اٚستثهارات استقطابك   الهدٓىة ٚزدٌار الٛزهة التحتٓة البىٓة ٓجادإ عمِ

ات ،هخصصة كخضراء عاهة ساحات ىشاءإ خٛؿ هف لمهدٓىة الجهالْ بالهظٍر  الحدائؽك  لمهتىٌز
 .العاهة

 
 فْ الهحمٓة لمهجتهعات هستداهةال التىهٓة هكاىٓاتا  ك  )كاقع: بعىكاف (  2008)غالب السالـ، دراسة
ك  رئٓسْ بشكؿ طركحةٖا ٌذي هف الٍدؼ، ) طكباس هىطقة  التىهٓة هكاىٓاتا  ك  كاقع عمِ التعرؼٌك

، ( الفارعة ،عقابا ،تٓاسٓر ،طهكف ،طكباس) طكباس هىطقة فْ السكاىٓة لمتجهعات الهستداهة
 هثؿ العمهٓة دكاتٖا بعض تخداـباس كالتحمٓمْ الكصفْ كالهىٍج التآرخْ الهىٍج الدراسة كاتبعت

 بعض لِإ ضافة٘با ،لمدراسة ساسٓةٖا الهعمكهات هف قدر كبرأ لتكفٓر ؛الهقابمةك  اٚستبٓاف
ا هفة الهتكفر  خرلٖا الهعمكهات  .الهختمفة هصادٌر

 العاهة الخدهات تكٓزع فْ عدالة كجكد عدـ الباحث لٍٓاإ خمص التْ الدراسة ىتائج ٌـأ هفإف 
 هىطقة فْ خرلٖا الهىاطؽ عف الهىاطؽ بعض تهٓز لِإ ٓؤدم الذم هرٖا ؛هىصؼ بشكؿ
 هف رئٓسْ بشكؿ الهىطقة تعاىْ حٓث، الطبٓة الخدهات هجاؿ فْ ضعؼ لِإ ضافةإ ،الدراسة
 طباءٖا تكفر فْ كىقص، الصحٓة الهراكز فْ عجز كجكد لِإ ضافةإ هستشفِ أم تكفر عدـ

 . الهتخصصٓف
اد لِإ الدراسة خمصت  الذم اٖهر ، الزراعٓة الهىاطؽ فْ البىاء ىحك الهحمْ الهجتهع تكجً ةٓز
 ،الزراعْ القطاع عمِ كبٓر حد لِإ تعتهد الدراسة هىطقة ككف ، لمهىطقة الزراعْ الهستقبؿ ٍٓدد
 عمِ العهؿ ككذلؾ ، العاهة الخدهات هراكز تكٓزع فْ العدالة تكفٓر بضركرة الدراسة كصتأك 
 .الطبٓة الخدهات تقدٓـ عمِ عهؿٓ حدٓث هستشفِ ىشاءإ
 ك الىباتْ بشقًٓ الزراعْ القطاع دعـ عمِ العهؿ ضركرة خرلٖا الهٍهة التكصٓات هفك  

 استصٛح عمِ العهؿ ضركرة الِ اضافة التىهٓة، تحقٓؽ فْ ٌهٓةأ هف ذلؾ فْ لها الحٓكاىْ
ادة كبالتالْ الزراعٓة راضْٖا رقعة لٓزادة  الهستغمة غٓر راضْٖا   .التىهٓة اهكاىٓاتك  فرص ٓز
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،  دراسة  هكاز قطب اقاهة ك الفمسطٓىٓة اٖغكار تىهٓة اهكاىٓاتبعىكاف : )(  2000)ٌاىْ ىجـك
، الهتكفرة هكاىٓات٘اك  الهزآا حٓث هف غكارٖا قمٓـ٘ تفصٓمٓة دراسة طركحةٖا تىاكلت،  )ٓرحاٖ

 حٓث هف ساسْأ كعائؽ اٚحتٛؿ ِعم الدراسة كركزت ٓكاجٍٍا، التْ العكائؽك  الهشاكؿ ككذلؾ
 العهراىْ التىظٓـ كسكء العشكائٓة عمِ ركزت كذلؾ قمٓـ،٘ا راضْأ هساحة هف% ( 90) عمِ ًسٓطرت

ٓكمٓة قمٓهٓةإ هخططات كجكد عدـ ظؿ فْ  ضافةإ راضْ،ٖا كاستعهاٚت التطكر اتجاٌات تحدد ٌك
مة تحتٓة بىٓة كجكد عدـ الدراسة بٓىت ذلؾ لِإ ة خطة كضع الدراسة حتكاقتر   ،هٌؤ  قمٓـ٘ تىهٓك
 ككىٍا الجفتمؾ هىطقة الدراسة رشحت حٓث ٓرحا،أ لهدٓىة هكاز ىهك قطب قاهةإ عمِ ترتكز غكارٖا
 .خرلٖا الهىاطؽ هع اٚتصاؿ كسٍكلة الهكقع حٓث هف ىسبٖا

 

 لتحقٓؽ الةالبط هف لمحد كآلٓة الٓرفٓة التىهٓة إستراتٓجٓة) : بعىكاف 2004 سرام،ك  سعكدم دراسة
ْ العالـ اقتصادٓات هعظـ كٓاف زعزعت التْ اٚقتصادٓة الهشكٛت لِإ تطرقت، ( هستداهة تىهٓة  ٌك
ٚن  كاىت التْ الهكاضٓع هف تعتبر التْ البطالة ظاٌرة  البمداف فْ خاصة كاٌٚتهاـ لمدراسة هجا

ذا الظاٌرة، ٌذي فسرت التْ اٚقتصادٓة الىظٓرات كتعددت اٖبحاث تعهقت حٓث الهتقدهة،  تكمهىا كا 
 تعرض بعد خاصة الجزائٓرة، لمحككهة بالىسبة الشاغؿ الشغؿ بقٓت أىٍا ىجد بٛدىا فْ البطالة عف

 السقكط بعد اقتصادٓة أزهة إلِ ثهاىٓىات القرف الهاضْ هف الثاىْ الىصؼ خٛؿ الجزائرم اٚقتصاد
 فْ كاحد عىصر عمِ الدكلة اداعته ىتٓجة اختٛٚت عدة بذلؾ كظٍرت البتركؿ، ٖسعار الحر

 هرتفعة هستكٓات البطالة بذلؾ كعرفت البٛد،خٓؿ داه كتقمصت التىهكم الىشاط فاىخفض رالتصدٓ
  .جدٓدة عهؿ هىاصب إحداث فْ العهكهٓة الهؤسسات أغمب كعجزت
ف التىهٓة ستراتٓجٓةا دكر بتبٓاف تتعمؽ هتكاضعة هساٌهة تقدٓـ البحثٓة الكرقة ٌذي تحاكؿ  هف لمحد ٓةالٓر
 فػػػْ هسػػاٌهتٍا كهػػدل ،رالجزائػػ فػػػْ سػػتراتٓجٓةٚا ٌػػذي كاقػػع عمػػِ بػػػالتعٓرج كذلػػؾ الجزائػػر، فػػْ البطالػػة
فٓة التىهٓة  .الٓر

 
 فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة فْ اٖجىبٓة الهىظهات دكر: )بعىكاف كاىت( 2012)ىصكح العمْ، سةدرا

 كالفئات الحٓاتٓة لٗفراد اٖكضاع ٓفتحس إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت ،(الغربٓة الضفة شهاؿ هحافظات
 الكطىٓة السمطة  هسؤكلٓات خارج تقع التْ الهحمْ الهجتهع احتٓاجات كتمبٓة الهٍهشة اٚجتهاعٓة
 فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة فْ جىبٓةٖا الهىظهات هساٌهة كاقع عمِ التعرؼ خٛؿ هف ،الفمسطٓىٓة
 هجتهع كتككف اٚستباىة، استخداـ تـ كقد التحمٓمْ، الكصفْ الهىٍج الدراسة اتبعتك  الشهاؿ، هحافظات
 كها الغربٓة، الضفة شهاؿ هحافظات فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة فْ العاهمة اٖجىبٓة الهىظهات هف الدراسة

 .حصصٓة بطٓرقة الدراسة عٓىة اختٓار تـ كقد هىظهة، 36 عمِ دراستً شتهمتا
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ة السٓاسات سمـ أعمِ فْ جاء التىظٓهْ ا٘طار أف الدراسة ىتائج بٓىت قد   عهؿ تحكـ التْ التىهٓك
 الهستكلفْ  لمهىظهات كالقاىكىْ ا٘دارم ا٘طار كجاء اٚجتهاعٓة، التىهٓة فْ جىبٓةٖا الهىظهات
 عف با٘فصاح جىبٓةٖا الهىظهات قٓاـ ضركرة:  هىٍا تكصٓات عدة لِإ الدراسة تكصمت كقد الثالث،
 الكطىٓة السمطة قبؿ هف كاضحة سٓاسة تبىْك  دكٓرة، بصكرة ٓرالتقار  كىشر الحقٓقٓة، هٓزاىٓتٍا

ضعاؼك  جىبٓة،ٖا الهىظهات عهؿ لتسٍٓؿ قاىكىْ هىاخ لتكفٓر الفمسطٓىٓة  اٚجتهاعٓة التىهٓة هعكقات ا 
 فْ اٖجىبٓة الهىظهات هساٌهة هدل لهعرفة إحصائٓة بٓاىات كضعك  ، الشهاؿ هحافظات فْ

 .ارسٓفالد ٘فادة الهختمفة القطاعات
 

 فْالهستدٓهة  ػىهٓةالت فْ الشعبٓة الهشاركة ردك  )بعىكاف: (2005)،٘هاـد.عبدالعظٓـ ا دراسة
فٓة مٓةالهح هعاتالهجت قٓا فْ الٓر  فْ الشعبٓة الهشاركة دكر أٌهٓة إبراز إلِ الدراسة ٌذي ٌدفت، (إفٓر
فٓة الهجتهعات فْ الهستدٓهة التىهٓة  الهشاركة لهفٍكـ تعٓرفٓة ىهاذج كرقةال قدهتك  ،الىاهٓة الدكؿ فْ الٓر
 التعٓرفات عمًٓ ركزت ها كأٌـ التقمٓدم، هىظكر كهف, إسٛهْ هىظكر هف الهفٍـك أبرزت كها ،الشعبٓة
 فْ فٓرؽ شكؿعمِ  الهجتهعْ كالجٍد الشكرل كهبدأ اٚختٓار كحٓرة بالهسؤكلٓة، الشعكر:  بالهفٍكـ
ْ بالهشاركة الهعىٓة الفئات دراسةال أكضحت كها ،كتقٓٓـ كتىفٓذٌا الخطط كضع  الهحمْ، الهجتهع ٌك

  .التىهكٓة كالبراهج بالهشآرع كالهتأثركف كالتىفٓذٓكف،
ا الهشاركة أٌداؼ الدراسة ستعرضتأ  الهرتكزات عمِ كركزت, الهستدٓهة التىهٓة إىجاح فْ كأثٌر

 الهشاركة، فْ كالرغبة الهحمْ هعالهجت ككعْ كالٛهركٓزة الدٓهقراطٓة، فْ الهتهثمة لمهشاركة اٖساسٓة
ٛن  ٌذا  الهشاركة أىكاع الدراسة أظٍرتك  ،لمهكاطىٓف الحقٓقْ كالتهثٓؿ الهشاركة هضاهٓف كضكح عف فض

 فًٓ اعِٓر  أف بد ٚ الهشاركة ىجاح أفك   كضركرتٍا، الهشاركة هبررات أبرزت كها تحقٓقٍا، ككٓفٓة
 الىخب كسٓطرة, الهشاركة فْ اٚىتقائٓة أف كها ،دكلةالر دك  كطغٓاف التكىكقراط، سٓطرة هعكقات تحاشْ
 .كالبراهج الهشآرع لفشؿ تقكد سالبة عكاهؿ تعد الهكاطىٓف كعْ درجة تدىْ إلٍٓا هضافان 

 
 الهحمٓة لمتىهٓة الىاهٓة الدكؿ فْ عالهٓة تجارب  أربع قدهت الكاقع أرض عمِ الدراسة كلتطبٓؽ
 الهشآرع ٌذي فْ التبآف بالهٛحظة الجدٓر كهف ،كالسكداف كغاىا كزاهبٓا، سٓراٚىكا، شهمت, بالهشاركة
 تمؾ هف  دكلة كؿ فْ الهحمٓة الهجتهعات فْ كاٚحتٓاجات الهشاكؿ اختٛؼ عف ىاتجال الهىفذة كالبراهج
 ٓهكف أهثمة سٓجعمٍا بها الهجتهعات فْ السائدة الظركؼ حسب هشاركةلم تكضٓح ذلؾ فْ كلعؿ ،الدكؿ
ا كأ بٍا اٖخذ ٌر  .هجتهع كؿ فْ اٖكضاع تتطمبً ها حسب تحٓك

 

Jarret,Sullivan,Watkins(2005)   جتهاعٓة هف خٛؿ الهشاركة فْ اٚالتىهٓة دراسة بعىكاف )تطكر
، تىاكلت ٌذي الدراسة براهج الهؤسسات الشبابٓة التْ تخدـ الشباب ك الهجتهع هف ـ براهج الشبابتىظٓ
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، كقد أسٍبت ٌذي الدراسة فْ الحدٓث عف ٚجتهاعٓةالِ التىهٓة ا خٛؿ الدهج الهجتهعْ الذم ٓؤدم
ا عمِ الطاقات الشابةجتهاٚكٓفٓة حدكث التىهٓة ا ، كهف خٛؿ البراهج الشبابٓة ثـ تحدٓد عٓة كتأثٌٓر

إلِ  العٛقة بٓف الهجتهع ك الشباب كالتْ هرت بهراحؿ هتعددة أثىاء تىفٓذ الىشاطات الشبابٓة لتصؿ
ر التىهٓة اٚ  .الهجتهعْجتهاعٓة كالتطٓك

 
 الدراسات عمى التعقيب 2.16
 
 التىهٓة هكضكع تىاكلت الدراسات أف ٓتضح اٖجىبٓة،ك أ العربٓة سكاء لمدراسات السابؽ العرض خٛؿ هف
 .جكاىبً جهٓع هف درسكي الذٓف الباحثٓف هف عدد اٌتهاـ ىاؿ الذم
أف  ربٓىتغكاٖا هستكطىات فْ الفمسطٓىٓة ةلالعها عمِ ركزتالتْ  التىهكم العهؿ هركز ةدراسففْ 
 .الزراعٓة ردفٖا غكر هستكطىات فْ طفاؿٖا لعهالة هرتفعة ان ىسبٌىاؾ 

 ىتاجٓة٘ا القدرة عمِ الهقاطعة حهٛت تأثٓرهدل  ( ٓرجأ) التطبٓقٓة بحاثٖاكضحت دراسة أك 
 .الهجالٓف الزراعْ ك الصىاعْ فْ فْ اٖغكار لمهستكطىات

 فْ التىهٓة تحقٓؽ فْ الهشترؾ الخدهات هجمس دكر تفعٓؿلِ ضركرة إ هىاؿ قشكع ةدراسشارت كأ
ؿ تكفٓر جؿأ هف ؛الهحمْ الحكـ ككزارة الهحمٓة الٍٓئات هع بالشراكة الشعراكٓة هىطقة  الٛـز التهٓك
ة الهشآرع لتىفٓذ ر استراتٓجٓةتبىْ ك  التىهٓك  جزء عمِ التغمب بٍدؼ ،القصٓر الهدل عمِ الٓرفْ التطٓك
 اٚستراتٓجٓات هف هجهكعة تبىْ لِإ ضافة٘با ،الشعراكٓة هىطقة فْ التىهٓة كهتطمبات هشاكؿ هف
 .الٓرفْ كالتىظٓـ التخطٓط كاستراتٓجٓة كالبعٓد الهتكسط الهدٓٓف عمِ
 الهاضْ عبر طكباس هدٓىة عمِ طرأت التْ العهراىٓة التطكرات ٌـأتىاكلت فقد  ٓاد صالحإ دراسةأها 
 التىبؤك  لٛستشراؼ بهحاكلة الدراسة قاهت كها ،الهتاحة لمكثائؽ كجغرافٓة تآرخٓة قراءة خٛؿ هف

 كالعشكائٓة الفكضِ هفالتخمص  ركزت عمِ كجكبىٍا أتهٓزت بك  ،الهستقبؿ فْ التطكر ٌذا باتجاٌات
 كاستقطاب ةالهدٓى ٚزدٌار الٛزهة التحتٓة البىٓة ٓجادإ عمِ بالعهؿكذلؾ  الهدٓىة كسط فْ كاٚزدحاـ

 كخضراء عاهة ساحات ىشاءإ خٛؿ هف لمهدٓىة الجهالْ بالهظٍر اٌٚتهاـك  ،الخارج هف اٚستثهارات
ات لمه هخصصة  .العاهة كالحدائؽتىٌز

 هىطقة فْ الهحمٓة لمهجتهعات الهستداهة التىهٓة هكاىٓاتا  ك  كاقعكتحدثت دراسة غالب السالـ عف 
 عمِ العهؿ ككذلؾ العاهة، الخدهات هراكز تكٓزع فْ العدالة تكفٓر بضركرةكتهٓزت  ،طكباس

 القطاع دعـ ضركرة العهؿ عمِ، ك الطبٓة الخدهات تقدٓـ عمِ ٓعهؿ حدٓث هستشفِ ىشاءإ
 ضركرة لِإ ضافةإ التىهٓة، تحقٓؽ فْ ٌهٓةأ هف ذلؾ فْ لها كالحٓكاىْ الىباتْ بشقًٓ الزراعْ
ادة الهستغمة، غٓر راضْٖا استصٛح عمِ العهؿ  لِإ تقكد كبالتالْ الزراعٓة راضْٖا رقعة لٓز
ادة  .التىهٓة هكاىٓاتا  ك  فرص ٓز



31 
 

 اقاهةك  الفمسطٓىٓة اٖغكار تىهٓةهكاىٓة لإٌىاؾ  عمِ أف ٌاىْ ىجكـدراسة  هف جٍة أخرل ركزت 
 هكاز ىهك  قطب قاهةإ عمِ ترتكز غكارٖا قمٓـ٘ تىهكٓة خطة كضعهف خٛؿ  ٓرحاٖ هكاز قطب
 اٚتصاؿ كسٍكلة الهكقع حٓث هف ىسبٖا ككىٍا الجفتمؾ هىطقة الدراسة رشحت ٓثح ٓرحا،أ لهدٓىة
 .خرلٖا الهىاطؽ هع
 

فٓة التىهٓة ستراتٓجٓةا كسرام سعكدم دراسة كتىاكلت  ،هستداهة تىهٓة لتحقٓؽ البطالة هف لمحد كآلٓة الٓر
 الهتقدهة، البمداف فْ خاصة اٌٚتهاـتستحؽ  التْ الهكاضٓع هف تعتبرالتْ  البطالة ظاٌرةككذلؾ 
 الكرقة ٌذي حاكلتك  ،الظاٌرة ٌذي فسرت التْ اٚقتصادٓة الىظٓرات كتعددت اٖبحاث تعهقت حٓث

 فْ البطالة هف لمحد الٓرفٓة التىهٓة ستراتٓجٓةرادك  بتبٓاف تتعمؽ هتكاضعة هساٌهة تقدٓـ البحثٓة
فٓة التىهٓة فْ هساٌهتٍا كهدل ئر،الجزا فْ ستراتٓجٓةٚا ٌذي كاقع عمِ بالتعٓرج كذلؾ، الجزائر  .الٓر

 شهاؿ هحافظات فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة فْ اٖجىبٓة الهىظهات دكرىصكح العمْ كها تىاكلت دراسة 
هٓة اٚجتهاعٓة هف جىبٓة فْ تحقٓؽ التىتٖىٍا كضحت دكر الهىظهات اأكتهٓزت ب ،الغربٓة الضفة

كاٚبتعاد عف التقآرر التْ تبٓف  ،ا هع كاقع الهكاطىٓفكهدل اىسجاهٍ ةالهشآرع الهىفذخٛؿ البراهج ك 
عىٍا لتسٍٓؿ الحصكؿ عمِ  بٓاف رضا الهكاطىٓفٖجىبٓة ك ىجازات التْ قاهت بٍا الهىظهات ا٘هدل ا
ؿ  .التهٓك
 الهجتهعاتب ستدٓهةاله التىهٓة فْ الشعبٓة دكرالهشاركة أٌهٓةهاـ عف ٘د.عبدالعظٓـ ا دراسةتحدثت 
فٓة ا الهشاركة أٌداؼ ككضحت الىاهٓة دكؿال فْ الٓر  عمِ كركزت, الهستدٓهة التىهٓة إىجاح فْ كأثٌر

 كالرغبة ،الهحمْ الهجتهع ككعْ كالٛهركٓزة الدٓهقراطٓة، فْ الهتهثمة لمهشاركة اٖساسٓة الهرتكزات
ٛن  ٌذا الهشاركة، فْ  .لمهكاطىٓف الحقٓقْ كالتهثٓؿ الهشاركة هضاهٓف كضكح عف فض
الشباب ها ة هع الهجتهع ك بٓىت أٌهٓة الدهج اٚجتهاعْ هف خٛؿ العٛقة الجٓد فقد Jarret ها دراسةأ

دٌـ بالهكارد كالهعمكهات الٍاهة فاعمٓةلِ جعؿ الشباب أكثر إٓؤدم  هها  ؛فْ الهجتهع هف خٛؿ تزٓك
ٓعٓشكف  كبالتالْ هقدرتٍـ عمِ سد حاجاتٍـ اٚجتهاعٓة فْ الهكاف الذم ،ٓساٌـ فْ تىهٓة الهجتهع

 فًٓ.

ف فكر      ،كاضحة حكؿ هكضكع دراستً كأٌهٓتٍا ةلقد استفاد الباحث هف الدراسات السابقة فْ تكٓك
حظ   كقد ،اٚجتهاعٓة التىهٓة عمِ هباشر بشكؿ تركز كلـ ةالتىهٓ عمِ ركزت الدراسات ٌذي فأٚك

ٓة هف كجٍة ىظر أٌالْ فْ اٖغكار الشهال فاقٍاآك تىاكلت ٌذي الدراسة كاقع التىهٓة اٖجتهاعٓة
 .السابقة الدراسات عف الدراسة ٌذي ٓهٓز هاٌذا ك  ،اٖغكار الشهالٓة
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 الثالث الفصل
______________________________________________________ 

 

جراءاتيا   منيجية الدراسة وا 
 

 مقدمة 1.3

 
 صدقٍا هف التحقؽ كطرؽ الدراسة، كأدكات كعٓىتٍا، ،كهجتهعٍا الدراسة، هىٍجٓة الفصؿ ٌذا ٓكضح
 .الدراسة لبٓاىات ا٘حصائٓة الهعالجة كطٓرقة كثباتٍا،

 
 الدراسة تطبيق إجراءات 3.2
 

   :ٓمْ كها الدراسة لتىفٓذ خطة كضع عمِ العهؿ تـ
 الدراسة هشكمة لتحدٓد استطٛعٓة بدراسة القٓاـ. 

 راسةالد هشكمة تحدٓد فْ تساعد التْ كالبٓاىات الهعمكهات جهع . 

 كأسمكب العٓىة حجـ بتكضٓح كالقٓاـ الهجتهع، ٌذا هف العٓىة كاختٓار ،الدراسة هجتهع تحدٓد تـ 
ا  . اختٓاٌر

 التْ الدراسة أداة بكاسطة الهبحكثٓف هف الهطمكبة كالهعمكهات البٓاىات بجهع الباحث قاـ 
ا ْ ،اختاٌر  .  ككذلؾ الهقابٛت كدقٓقة هىظهة بطٓرقة اٚستباىة ٌك

 باٚستعاىة الىتائج كاستخراج ،ةاستباى( 100) كعددٌا اٚستجابات، بتفٓرغ الباحث قاـ البٓاىات هعج بعد
 بتفسٓر قاـ ثـ ، ا٘حصائٓة لمهعالجات( SPSS) الػالحزهة ا٘حصائٓة لمعمـك اٚجتهاعٓة  ببرىاهج
 .اهىٍ كالتكصٓات كاٚستىتاجات التعهٓهات استخمص ثـ كهف عمٍٓا، كالتعمٓؽ الىتائج
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 الدراسة منيج 3.3
 
 ،الشهالٓة اٖغكار هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة كآفاؽ كاقع عمِ لمتعرؼ الكصفْ الهىٍج تباعا تـ

تطمب عىٍا، هعمكهات كجهع هعٓىة، ظاٌرة خصائص كصؼ عمِ ٓقـك الهىٍج ٌذا لككف كذلؾ  ذلؾ ٓك
 أسمكب أىً كها العٓىة، هسح أك هؿالشا كالهسح ،الحالة دراسة ٓتطمب كها الكصؼ، أثىاء التحٓز عدـ
ٍتـ الكاقع، أرض عمِ تكجد كها الظاٌرة، أك الكاقع دراسة عمِ ٓعتهد عبر دقٓقان، كصفان  بكصفٍا ٓك  ٓك
كضح الظاٌرة ٓصؼ التعبٓر الكٓفْف كهٓان، تعبٓران  أك كٓفٓان  تعبٓران  عىٍا  الكهْ التعبٓر أها خصائصٍا ٓك

 ،الهختمفة الظكاٌر هع ارتباطٍا كدرجات حجهٍا، أك الظاٌرة ٌذي هقدار ٓكضح رقهٓان  كصفان  فٓعطْ
 .(2002 السهٓد، كأبك عبٓدات،)
 
 مجتمع الدراسة   3.4
 

هف  غكار الشهالٓة فْ فمسطٓفٖجهٓع الهكاطىٓف الذٓف ٓسكىكف هىطقة ا تككف هجتهع الدراسة هف
ة( كالبالغ عددك كردلة ، ك عٓف البٓضاء، ك قرل)بردلة،  ( الفاف كست كثٛثكف 2036ٌـ )الهضارب البدٓك

 .(2013 ) لجىة اٚىتخابات الهركٓزة، 2013ىسهة حسب السجؿ اٚىتخابْ لمعاـ 
 
  عينة الدراسة  3.5
 
تـ اختار ك ، غكار الشهالٓةٖهجتهع الدراسة فْ اهف عشكائٓة العٓىة الـ اختٓار عٓىة الدراسة بطٓرقة ت
ة هف قٓرة أسر   (25)عمِ الىحك التالْ : ( أسرة ، 340هف أصؿ ) هف هىطقة اٖغكار ة( أسر  100)

لهضارب هف ا ة( أسر  25، )ة هف قٓرة عٓف البٓضاء( أسر (25، ة هف قٓرة كردلً( أسر  (25بردلً،
 .البدكٓة

 
 الدراسة عينة خصائص  3.6
  

 :الهستقمة الدراسة هتغٓرات حسب العٓىة لخصائص تكضٓح ٓمْ فٓها
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 : الجىس هتغٓر حسب عٓىةال أفراد تكٓزع: 3.1 جدكؿال
 

 % النسبة المئوية التكرار الجنس
 65 65 ذكر

 35 35 أنثى

 100% 100 المجموع

 
  كأف ،الذككر فئة ضهف كاىكا الدراسة عٓىة أفراد هف%( 65)  ىسبتً ها أف( 3.1) الجدكؿ ٓبٓف
 .ىاث٘ا فئة هف كف الدراسة عٓىة أفراد هف%( 35) ىسبتً ها

 

 :التعمٓـ هستكل هتغٓر حسب العٓىة أفراد عتكٓز: 3.2 جدكؿال

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،عاهة ثاىكٓة هف أقؿ العمهْ تحصٓمٍـ كاف العٓىة أفراد هف %(33) ىسبتً ها أف( 3.2) الجدكؿ ٓبٓف
ة العمهْ تحصٓمٍـ كاف%( 30) كأف ، العمهْ تحصٓمٍـ%( 11) كأف ،عاهة ثاىٓك %( 26) فأك  دبمـك
اتٍـ كاىت ةىالعٓ أفراد هف  .فأعمِ بكالكٓركس هف التعمٓهٓة هستٓك

 

 :العهؿ طبٓعة هتغٓر حسب العٓىة أفراد تكٓزع: 3.3 جدكؿال
 

 % النسبة المئوية التكرار طبيعة العمل
 38 38 مزارع

 30 30 موظف

 11 11 عامل

 21 21 بال عمل

 %100 100 المجموع

 % النسبة المئوية التكرار مستوى التعمم
 33 33 عامة أقل من ثانوية

 30 30 عامة ثانوية

 11 11 دبموم

 26 26 بكالوريوس فأعمى

 100% 100 المجموع
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 ها كأف ،الزراعة حرفة ٓهتٍىكف كاىكا الدراسة عٓىة أفراد هف%( 38) ىسبتً ها أف( 3.3) الجدكؿ ٓبٓف
 ةالدراس عٓىة أفراد هف%( 11) ىسبتً ها كأف ،كهكظفٓف ٓعهمكف الدراسة عٓىة أفراد هف%( 30) ىسبتً
 .عهؿ دكف كاىكا الدراسة عٓىة أفراد هف%( 21) ىسبتً ها كأف ،هتىكعة عهاؿأك  بهٍف ٓعهمكف

 

 :سرةٖا دخؿ هستكل هتغٓر حسب العٓىة أفراد تكٓزع :3.4 جدكؿال

 
 

 % النسبة المئوية التكرار سرةألمستوى دخل ا
 43 43 شيكل 1500قل من أ

 38 38 شيكل 1500-3000

 19 19 شيكل 3000كثر من أ

 %100 100 المجموع

 
 ،شٓكؿ 1500 هف أقؿ دخؿ هستكل لدٍٓـ العٓىة أفراد هف %(43) ىسبتً ها أف( 3.4) الجدكؿ ٓبٓف
 فْ ،شٓكؿ 3000 -1500 بٓف ها تراكحٓ لدٍٓـ الدخؿ هستكل العٓىة ىفس فرادأ هف%( 38) كأف
  . شٓكؿ 3000 هف أكثر كاف دخمٍـ هستكل العٓىة أفراد هف%( 19) أف حٓف
 
 :سرةٖا فرادأ عدد هتغٓر حسب العٓىة أفراد تكٓزع: 3.5 جدكؿال
 

 % النسبة المئوية التكرار سرةألفراد اأعدد 
فرادأ 3قل منأ  24 24 

فرادأ 7-3من   43 43 

فرادأ 7كثر من أ  33 33 

 100% 100 المجموع

 
 ،أفراد 3 هف أقؿ لدٍٓـ سرةٖا فرادأ عدد كاف العٓىة أفراد هف %(24) ىسبتً ها أف( 3.5) الجدكؿ ٓبٓف
 أف حٓف فْ ،شخاصأ 7-3 بٓف ها لدٍٓـ سرةٖا فرادأ عدد تراكح العٓىة ىفس فرادأ هف%( 43) كأف
  .فرادأ 7 هف أكثر لدٍٓـ سرةٖا فرادأ عدد كاف العٓىة أفراد هف%( 33)
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 :اٚجتهاعٓة الحالة هتغٓر حسب العٓىة أفراد تكٓزع: 3.6 جدكؿال
 

 % النسبة المئوية التكرار جتماعيةالحالة اال
عزبأ  27 27 

 64 64 متزوج

 4 4 مطمق

رملأ  5 5 

 100% 100 المجموع

 
 فرادأ هف%( 64) كأف ،حالتٍـ اٚجتهاعٓة كاىت أعزب%( 27) ىسبتً ها أف( 3.6) الجدكؿ ٓبٓف
 كاىت العٓىة هف%( 5) فأك  هطمقٓف، كاىكا العٓىة أفراد هف%( 4) أف حٓف فْ ،جٓفهتزك  كاىكا العٓىة
 .أرهؿ اٚجتهاعٓة حالتٍـ

 
 الدراسـة أداة7 .3
 

ا كقاـ ،ستباىةاٚ بإعداد الباحث قاـ الدراسة تىفٓذ لغرض ٌر  كهتبعان  السابقة باٖدبٓات هستعٓىان  بتطٓك
 :التالٓة الخطكات

 تابعة هتغٓرات تضهف ،هحكهة عمهٓة استباىات غرار عمِ اٚستباىة ىهكذج الباحث صهـ 
 . تقمةكهس

 كدكٓرات كتب، هف الهتىكعة الهراجع هف بعدد باٚستعاىة اٚستباىة فقرات بصٓاغة الباحث قاـ، 
 .سابقة دراسات عمِ طٛعٚكا

 عهمٓة بكاقع الهٍتهة كالهؤسسات الهىظهات قبؿ هف هىشكرة ككتٓبات هحاضرات هف اٚستفادة 
 .فمسطٓف فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة

 الهحكهٓف/ الهستجٓبٓف هف هجهكعة عمِ اٖكلٓة بصكرتٍا اٚستباىة سئمةأ عرض تـ. 
 
 العبارات كتعدٓؿ ،كا٘ضافة الحذؼ خٛؿ هف الهحكهٓف قبؿ هف اٚستباىة هجاٚتك  سئمةأ تحدٓد تـ

 فعمٓة فقرة( 115) هف هككىة الىٍائٓة بصكرتٍا اٚستباىة كخرجت اٚسئمة، هف ان عدد كضهت بدقة
 .الخهاسْ لٓكرت سمـ حسب أكزاىٍا حددت ةرئٓسٓ هجاٚت تسعة عمِ هكزعة
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 صدق أداة الدراسة 3.8

 

ٛن )عبد الحافظ، باٌْ، إٓقاؿ لٗداة  (، كلمتحقؽ هف 2000ىٍا صادقة إذا قاست ها كضعت لقٓاسً أص
دكات الدراسة تـ عرضٍا عمِ عدد هف الهحكهٓف هف ذكم اٚختصاص كالخبرة، كذلؾ لمتحقؽ أصدؽ 

إعادة بىائٍا  ثـ تهتكبعد تـ التعقٓب عمٍٓا بالحذؼ كا٘ضافة،  ،ٍا كاتساقٍاهف صدؽ هحتكاٌا كبىائ
 العاهمْ التحمٓؿ بحساب الصدؽ هف التحقؽ تـ أخرل، ىاحٓة كهف ىاحٓة، هف ٌذا بصكرتٍا الىٍائٓة

(Factor Analysis )(.3.7) رقـ الجدكؿ فْ كاضح ٌك كها كذلؾ اٖداة، لفقرات 
 
 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ تحمٓؿال ىتائج:  أ -3.7 جدكؿال

 

درجة  نص الفقرة الرقم
 %التشبع 

 االجتماعية الخدمات مجال

 78 توفر خدمات الرعاية االجتماعية  .1

2.  
 ومطالبيم الحتياجاتيم والجماعات األفراد لجميع تمبية يوجد

 المتغيرة
81 

 70 دخميا زيادة في تساعد لؤلسر مشروعات توجد  .3

 83 األىالي بين التعاون روح لخمق النزاعات لفض لجان توفرت  .4

 75 الذاتية بالجيود االجتماعية المشروعات بإنشاء االىتمام  .5

 72  الموجودة القيم إطار في والقيم لممعايير امتثال يوجد  .6

 82 المجتمعية القيم حدود في حريتو ممارسة لمفرد يحق  .7

 72 توفير خدمات رعاية الطفل  .8
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  الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  ب -3.7 جدكؿلا

 

لرقما  نص الفقرة 
درجة 
 % التشبع

 التعميم

 76 مستمر بشكل التعميم وتحسين تطوير  .1

 82 المستويات جميع عمى والعام الميني التعميم مستوى رفع  .2

 74 والثقافية التعميمية والتسييالت اإلمكانيات توفير  .3

 87 الجنسين بين التعميم في التسوية تحسين  .4

 83 توفير التعميم األساسي الشامل  .5

 80 والكتابة القراءة لتعميم األمية محو فصول فتح  .6

 83 المختمفة التعميم لمراحل الكافية المدارس إنشاء  .7

 87 التحصيل ضعيفي لمتالميذ التقوية فصول فتح  .8

 77 والتسرب كالغياب لمعممية المصاحبة السمبية الظواىر  معالجة  .9

 81 المدرسة في مناسبة صحية بيئة  توفير  .10

 77 المدارس في المتطورة التكنولوجية المصادر توفير  .11

 83  الطمبة لعدد ومناسب كاف المدارس في المعممين عدد  .12

 66 التخصص في المعرفية الكفاية يمتمكون بمعممين االستعانة  .13

 73 واألسرة المحمي والمجتمع ةالمدرس بين التواصل تفعيل  .14

 75  الطمبة جميع تناسب لممدارس اختيار  .15

 79 الرياضية التربية لتغطية المناسبة المالعب المدرسة توفر  .16

 78 لمطالب النفسي النمو المدرسة تراعي  .17

 81 الطمبة لتعميم جاذبة استراتيجيات المدرسة تستخدم  .18

 85 توفر المدرسة مصادر لمتعميم  .19

 70 الطالب لعدد مناسبة اً صفوف المدرسة توفر  .20

 84  المدرسة لمرافق الدورية بالصيانة االىتمام  .21

 79 توفر المدرسة المرافق الصحية   .22

 65 الطمبة تحصيل مستوى عن لآلباء راجعة تغذية المدرسة تقدم  .23
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 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  ج -3.7 جدكؿال

 

رقمال درجة  نص الفقرة 
  % التشبع

 العمالي المستوى

 88 العمالة مستوى  في ارتفاع ىنالك  .1

 77 متوفرة لمعمل المالئمة واإلمكانيات الظروف  .2

 86 البطالة عمى لمقضاء إمكانيات يوجد  .3

 78 عمل إيجاد في مواطن لكل حق ضمان ىنالك  .4

 73 وواجباتو بحقوقو العامل معرفة  .5

 83  العمل وزارة شروط ضمن أجره نع العامل رضا  .6

 77 ساعات العمل مقبولة  .7

 77 يوجد تقدير لمعمال  .8

 74 يجابيةإبيئة العمل   .9

 63 يوجد تأمين صحي لمعامل  .10

 77 الستين بعد العمال حقوق ضمان  .11

 72 وجد فرص تطوير لمعمالةت  .12

 73 تتوفر األدوات الالزمة لمعمالة  .13

 75 ىنالك تعاون بين العمال  .14

 73 توفير مكافآت لمعمال  .15

 70 يوجد نظام إجازات لمعمال  .16

 

 

 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  د -3.7 جدكؿال

 
 

 درجة نص الفقرة لرقما
 % التشبع

 الصحة 

 70 السكان احتياجات لسد الالزمة الصحية المرافق تتوفر 1.

 73 ةالمنطق في فعالة الصحية الخدمات 2.

 70 مستمر بشكل الصحي بالمستوى نيوض ىنالك 3.

 77 األمراض بسبب منخفض الوفيات معدل 4.

 81  لمحوامل كاممة صحية رعاية تتوفر 5.
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.6 
 بأىمية السكان لتوعية الندوات وتنظيم األسرة لتنظيم مراكز توفر
 األسرة تنظيم

80 

 82 فولةوالط األمومة رعاية مراكز إنشاء في  توسع ىناك 7.

.8 
 من والوقاية والنظافة السميمة الصحية بالعادات التوعية
 األمراض

78 

 90 المنطقة في أسنان وعيادات أطباء يتوفر 9.

 84 يتوفر قابمة لمطوارئ لمحوامل 10.

 77 الحاجات لسد األطباء من عدد توفر 11.

 85 باستمرار الالزمة واألدوية الصيدلية توفر 12.

 77 الطارئة لمحاالت المنطقة في إسعاف ارةسي وجدت 13.

 73 المنطقة في الموجود المركز لىإ الوصول في صعوبة يوجد 14.

 77 الساكنين لمعظم صحي تأمين يتوفر 15.

 84 والتعميمات باألنظمة الصحي المجال في ونالعامم يتقيد 16.

 78 المرضى حاجات حسب عمل بساعات  الطبية المراكز تعمل 17.

 76 لممرضى لدييا ما أفضل الطبية المراكز تقدم 18.

 79 بالمرضى شخصية عناية الطبية المراكز تولي 19.

 75 المرضى مع واحترام بود الطبية المراكز تتعامل 20.

 81  حديثة أجيزة الطبية المراكز تمتمك 21.

 79 بسيولة الطبية المراكز إلى المرضى وصول إمكانية 22.

 

 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  ق -3.7 جدكؿال
 
 

 درجة نص الفقرة لرقم
 % التشبع

 والبيئة والعمران االسكان مجال

 80 تتوفر مساكن مناسبة لؤلىالي  1.

 70 والكيرباء الصحي والصرف كالمياه العامة الخدمات تتوفر 2.

 77 العامة الخدمة مشروعات في المشاركة عمى الشباب تشجيع 3.

 75 لمعب األطفال متنزىاتتتوفر  4.

 79 لمشباب وتجمع ترفيو أماكن تتوفر 5.

 73 مقبول العامة واألماكن لمشوارع العام المظير 6.

 76  العامة المتنزىاتو  لمحدائق كافية ساحات تتوفر 7.
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.8 
  العامة األماكن في والنفايات القمامة من لمتخمص آلية توجد
 صحيحة بطريقة شوارعوال

76 

 77 منخفضة الحي في الضوضاء مستوى 9.

 

 

 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  ك -3.7 جدكؿال
 

  درجة نص الفقرة الرقم

 %التشبع 
 واالتصاالت المواصالت مجال

 73 توفر المواصالت   1.

 79 سيولة االتصال مع المحيط  2.

 70 ...(نترنت،إل ا الياتف،) مثل اتصاالت وسائل توفر 3.

 77  المجاورة الحضرية التجمعات في الخدمات إلى الوصول 4.

 

 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  م -3.7 جدكؿال

 

 التشبع درجة نص الفقرة لرقم
% 

 الداخمية التحديات مجال

 72 التحديات السكانية 1.

 81 (الموروثة والقيم والتقاليد العادات) االجتماعية التحديات 2.

 67 مشاكل اليجرة لممدن 3.

.4 
 التنمية مسيرة يعرقل بالريف االجتماعي الجمود

 االقتصادية

69 

 76 بالقرية الحكومية السمطات تجاه والحذر الشك بعين النظر 5.

 80 ككل المجتمع إزاء يجابيةإلا ؤوليةبالمس الشعور ضعف 6.

 76 الموارد في الضياع عن ناتجة تحديات 7.

 71 تحديات متعمقة بقطاع الزراعة 8.

 81 تحديات جيود التنمية األساسية 9.

 78 الزراعي اإلصالح وقوانين الممكية توزيع سوء مشكالت 10.

 79 المشكالت المتعمقة باالستيطان 11.

 82 مشاكل المؤسسات االجتماعية 12.

 71 ن الدخلتباي 13.
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 79 المرتفعة السكاني النمو معدالت مشاكل 14.

 89 الرفاىية االجتماعيةالصحة و  15.

 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  ؾ -3.7 جدكؿال   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاهمْ التحمٓؿ ىتائج:  ؿ -3.7 جدكؿال
 

 التشبع درجة نص الفقرة لرقم
% 

 تالتحديا مواجية مجال

.1 
 تحسين في واألىمية الحكومية المنظمات بين التعاون
 المعرفة

79 

 العمل في والمرأة الشباب مشاركة لمناقشة ندوات عقد 2.
 التنموي

69 

 77 والمرأة الشباب تعميم مشروعات إقامة 3.

.4 
 والشباب المرأة لمشاركة الفرصة تتيح التي البرامج توفير

 اً واقتصادي واجتماعياً  سياسياً 
69 

 70 الفرصة إتاحة خالل من األسرة دخل تحسين 5.

 80 تدعيم روح الوالء واالنتماء 6.

 72 اإلدارية القيادات في القدوة توافر 7.

.8 

 المشاركة بأسس وواع متدرب جديد جيل تنشئة
 المؤسسات خالل من الجماعي العمل في والمساىمة
  التعميمية

69 

 70  المجتمع مىع الخدمية األجيزة انفتاح 9.

 80 االستفادة من نتائج البحوث  10.

 التشبع درجة نص الفقرة الرقم

% 
 الخارجية التحديات مجال

 78 الحصول عمى معونات مشروطة 1.

 88 األموال رؤوس نقص من تعاني 2.

 67 عدم كفاية المدخرات 3.

 76 التكنولوجيا استيعاب عمى القدرة  تدني 4.

 69 عدم تنوع الصادرات 5.
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.11 
  أساسيا يكون  لمتنمية جديدة مداخل وتجريب استحداث
 المشاركة

73 

 73  المحيط مع والتواصل االتصال تعزيز 12.

 70  بالمنطقة الرسمي واالىتمام الدعم 13.

 داؿ الدراسة أداة فقرات ٖغمبٓة العاهمْ التحمٓؿ أفإلِ ( 3.7) رقـ الجدكؿ فْ الكاردة الهعطٓات تشٓر
كاقع التىهٓة فْ اٖغكار  قٓاس فْ هعان  تشترؾ كأىٍا التشبع، هف هقبكلة بدرجة كتتهتع إحصائٓان،
 .أساسً عمِ الهقٓاس بىْ الذم الىظرم ا٘طار ضكء فْ الشهالٓة 

 
  ثبات األداة   3.9

هكعة هف اٖفراد عىد تكرار تطبٓؽ اٚختبار، ٓعرؼ ثبات اٖداة بأىً درجة التكافؽ فْ عٛهات هج
 .(2000)عبد الحافظ، باٌْ، 

 باعتباري -(Cronbach-Alpha)ألفا – كركىباخ الثبات هعاهؿ حساب تـ ،اٖداة ثبات هف لمتحقؽك 
 هف( 20) قكاهٍا عٓىة عمِ اٚستباىة هف كذلؾ ،(Consistency) الداخمْ التجاىس عمِ هؤشران 

ْ( 0.96( )ألفا – كرىباخ) الثبات هعاهؿ بمغ حٓث ،تطٛعٓةاس كعٓىة الهبحكثٓف  .هقبكلة ىسبة ٌك
 
 الهختمفة بأبعادٌا الدراسة ٖداة( Cronbach Alpha) ألفا – كرىباخ الثبات هعادلة ىتائج: 3.8 جدكؿال         

 المجال الرقم
  درجة الثبات

% 
 70 مجال الخدمات االجتماعية  .1

 91 التعميم          .2

 87 لمستوى العماليا  .3

 90 الصحة   .4

 84 سكان والعمران والبيئةإلمجال ا  .5

 60 مجال المواصالت واالتصاالت  .6

 بدرجة تتهتع الهختمفة بأبعادٌا الدراسة أداة أفإلِ ( 3.8) رقـ الجدكؿ فْ الكاردة الهعطٓات تشٓر
 . الثبات هف جٓدة
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 اإلحصائية المعالجة 3.10
 
دخالٍا إلِ الحاسب ألْ،  هف اٚستباىاتجهع تـ  ثـ عٓىة الدراسة، كتفٓرغ استجابات أفراد العٓىة كا 
 مبٓاىاتلبٍدؼ الحصكؿ عمِ هعالجات إحصائٓة دقٓقة ( SPSSهعالجتٍا باستخداـ برهجٓة الػ ) تهت

   كذلؾ هف خٛؿ اٚختبارات التالٓة : ةالهتكفر 

 ة لخصائص عٓىة الدرا  .سةالجداكؿ التكرآرة كالىسب الهئٓك
 ألفا – كركىباخ الثبات هعاهؿ(Cronbach-Alpha). 
 العاهمْ التحمٓؿ ىتائج (Factor Analysis). 
 .الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة لفقرات أداة الدراسة 
 اختبار  t.test الفرضٓات لفحص الهستقمة، الدارسة هتغٓرات كؿ بحسب الفركؽ دٚلة لقٓاس 

 .الدراسة عٓىة أفراد استجابات هتكسط بٓف الفركؽ بدٚلة الهتعمقة
 اٖحادم التبآف تحمٓؿ اختبار "ANOVA One Way "كؿ بحسب الفركؽ دٚلة لقٓاس 

 .الهستقمة الدراسة هتغٓرات
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 الرابـع الفصل
______________________________________________________ 

 ومناقشتيا   الدراسـة نتائـج
 
 مقدمة 4.1

 
 عمِ لمتعرؼ ٌدفت كالتْ الدراسة، ٌذي فْ إلٍٓا التكصؿ تـ التْ لمىتائج عرضان  الفصؿ ٌذا اكؿٓتى
 كفحص أسئمتٍا عمِ ا٘جابة خٛؿ هف كذلؾ ،الشهالٓة غكارٖا فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع

 . فرضٓاتٍا

 
 ومناقشتيا الدراسة أسئمة عن باإلجابة المتعمقة لنتائجا 4.1.1
 

 :ٓأتْ كها الخهاسْ السمـ درجات تكٓزع إعادة تته فقد الىتائج، عرض عهمٓة لتسٍٓؿ
 

 المتوسط الحسابي الدرجة درجات االستجابة
 00.5 – 21.4 5 موافق بشدة

 4.20 –3.41 4 موافق

 3.40 – 2.61 3 ال أدري

 2.60 – 1.80 2 رفضأ

 1.81أقل من  1 رفض بشدةأ
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 الدراسة أسئمة نتائج 4.2
 تْ:أالدارسة تظٍر هفصمة فٓها ٓئج ىتا
 
 :األول لسؤال. ا4.2.1
 
 الشهالٓة ؟ غكارٖا فْ كآفاقٍا اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع ها
 
 الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات حساب تـ فقد السابؽ، الدراسة سؤاؿ عمِ ا٘جابة أجؿ هف

 كفٓها ،الشهالٓة غكارٖا فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة ؽكآفا بكاقع الهتعمقة اٚستباىة فقرات لجهٓع كالدرجة
 .الىتائج لٍذي تكضٓح ٓمْ

 االجتماعية الخدمات مجال. 4.2.1.1

٘ستجابات الهبحػكثٓف  كا٘ىحرافات الهعٓآرة كدرجة التقدٓرقاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 
 (:4.1كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ أتْ ) عف كاقع الخدهات ا٘جتهاعٓة الهقدهة فْ اٖغكار الشهالٓة 

 فْ الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات: 4.1 جدكؿال
 .اٚجتهاعٓة الخدهات حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 ال أدري 1.26 2.52 الرعاية االجتماعية توفر خدمات  1  

2 
 ومطالبيم الحتياجاتيم والجماعات األفراد لجميع تمبية يوجد

 المتغيرة
2.32 1.09 

 أرفض

 ال أدري 1.28 2.76 دخميا زيادة في تساعد لؤلسر مشروعات توجد 3  

 دريال أ 1.15 3.28 األىالي بين التعاون روح لخمق النزاعات لفض لجان تتوفر 4  

 ال أدري 1.05 2.95 الذاتية بالجيود االجتماعية المشروعات بإنشاء االىتمام 5  

 مىافق 96. 3.45  الموجودة القيم إطار في والقيم لممعايير امتثال يوجد 6  

 مىافق 87. 3.72 المجتمعية القيم حدود في حريتو ممارسة لمفرد يحق 7  

 ال أدري 1.24 2.85 توفير خدمات رعاية الطفل 8  

 ال أدري 63. 2.98 المتوسط العام

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 
كاف لمفقرة  الخدهات اٚجتهاعٓةفْ هجاؿ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.1أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )

تجاي حقكؽ الفرد فْ ههارسة حٓرتً فْ حدكد القٓـ  هكافقتٍـ كفالهبحكثأبدل  ، حٓثالسابعة
فْ هىطقة  الهكاطىٓفأفراد عٓىة الدراسة هف ف إ، حٓث ( 3.72)الهتكسط الحسابْ ، ككاف ةالهجتهعٓ
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 التْ الشهالٓة غكارٖا هىطقة داخؿ اٚجتهاعٓة العادات ههارسة ٌهٓةأ عمِ ٓؤكدكفغكار الشهالٓة ٖا
 ِعم الكبٓر كعطؼ ،لمكبٓر الصغٓر احتراـ كتستكجب ،الهجتهعٓة لفةٖكا كالتعاكف لمحب تدعك

 كالتقالٓد العادات حدكد ٓتجاكز فأ الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ لمفرد ٓحؽ ٚ ككها الصغٓر،
 التىهٓة فإف كبالتالْ العادات، ٌذي هألكؼ عف ةخارج التصرفات ٌذي كاىت ذاإ فٓها اٚجتهاعٓة،
 .كاحتراهٍا كالتقالٓد العادات بهكركث ترتبط الهجتهعٓة

 

 هتكسط فإ حٓث ؛الثاىٓة لمفقرة كاف حسابْ هتكسط أدىِ أف (4.1) الجدكؿ ىتائج أظٍرت كها
 كاىت تمبٓة لجهٓع اٖفراد كالجهاعات ٚحتٓاجاتٍـ كهطالبٍـ الهتغٓرة كجكد إجابات الهبحكثٓف عف

 كلعؿ السبب فْ اىخفاض هستكل، (2.32)كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  بدرجة هرفكضة،
شباع جهٓع إعمِ عدـ  أكدتالشهالٓة ٖغكار فْ هىطقة االدراسة  عٓىةف أجابة فْ ٌذي الفقرة بسبب ٘ا

سرم هستقر فْ اٚطهئىاف أحاجات الهجتهع التْ ترتبط بالعهؿ كالتهمؾ كاٚستٍٛؾ، كالعٓش فْ هىاخ 
كبٓف ك الهبدعٓفكالحب كالتفاٌـ، كعدـ كجكد رعآة اجتهاعٓة تٍتـ بالشباب  ، كذلؾ عدـ كجكد كالهٌك

اضْ كتٍجٓر الىاس ٖر سرائٓمْ فْ هصادرة ا٘بب العدٓد هف ههارسات اٚحتٛؿ اهاف بسٖهف كاٖا
 كسمب سبؿ العٓش الكٓرـ.

 
 ( أف الهتكسط العاـ قد كاف4.1أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر ا، (2.98)كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ال أدريبدرجة   أف لباحث عمٌِك
تجاي طبٓعة  اغكار الشهالٓةٖالهكاطىٓف فْ هىطقة اهف قبؿ  كهتبآف ىسبْ كعْهستكل ٌىاؾ 

االجٓرهة  إلِ تؤدم التْ العكاهؿ عمِ القضاءهف حٓث  ،كىكعٓة الخدهات اٚجتهاعٓة الهتكفرة لدٍٓـ
 اٚجتهاعٓة الرعآة خدهات كتكفٓر التغذٓة، هستكل كرفع( الفقر) الجكع عمِ كالقضاء كاٚىحراؼ،

السكاف هعٓشة هستكل عمِ الهحافظة ٓهكف حتِ اٚجتهاعْ لمضهاف الشاهمة كالبراهج  

الهتغٓرالقٓاـ  كهطالبٍـ احتٓاجاتٍـ لتمبٓة كالجهاعات لٗفراد الهساعدة تقدٓـ كعدـ بٍا، الىٍكض ثـ  

ـ عمِ الكجً اٖكهؿ فْ رفع عهمٓة التىهٓة اٚقتصادٓة  .بأدكاٌر
 
  . التعميم1. 4.2.1.1

كا٘ىحرافات الهعٓآرة كدرجة التقدٓر ٘ستجابات الهبحػكثٓف  قاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 
 (:4.2كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ أتْ ) عف كاقع القطاع التعمٓهٓة  فْ اٖغكار الشهالٓة 
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 فْ الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات: 4.2 جدكؿال
 .التعمٓـ هستكل حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة

 

لرقما  المتوسط نص الفقرة 
 الحسابي

االنحــــــــراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 مىافق 1.27 3.76 مستمر بشكل التعميم وتحسين تطوير 1

 مىافق 1.21 3.48 المستويات جميع عمى والعام الميني التعميم مستوى رفع 2

 مىافق 1.35 3.48 والثقافية التعميمية والتسييالت اإلمكانيات توفير 3

 ال أدري 1.11 3.20 الجنسين بين التعميم في التسوية تحسين 4

 مىافق 1.11 3.63 توفير التعميم األساسي الشامل 5  

 ال أدري 1.33 2.97 والكتابة القراءة لتعميم األمية محو فصول فتح 6  

 مىافق 1.32 3.48 المختمفة التعميم لمراحل الكافية المدارس اءإنش 7  

 ال أدري 1.35 3.14 التحصيل ضعيفي لمتالميذ التقوية فصول فتح 8  

 مىافق 1.09 3.78 والتسرب كالغياب لمعممية المصاحبة السمبية الظواىر  معالجة 9  

 مىافق 1.19 3.66 المدرسة في مناسبة صحية بيئة  توفير 10  

 ال أدري 1.34 3.24 المدارس في المتطورة التكنولوجية المصادر توفير 11  

 ال أدري 1.21 2.61  الطمبة لعدد ومناسب كاف المدارس في المعممين عدد 12  

 ال أدري 1.25 3.36 التخصص في المعرفية الكفاية يمتمكون بمعممين االستعانة 13  

 مىافق 1.15 3.52 واألسرة المحمي جتمعوالم المدرسة بين التواصل تفعيل 14  

 ال أدري 1.17 3.32  الطمبة جميع تناسب لممدارس اختيار 15  

 ال أدري 1.38 2.72 الرياضية التربية لتغطية المناسبة المالعب المدرسة توفر 16  

 ال أدري 1.17 2.71 لمطالب النفسي النمو المدرسة تراعي 17  

 ال أدري 1.36 2.80 الطمبة لتعميم جاذبة تيجياتاسترا المدرسة تستخدم 18  

 ال أدري 1.03 3.17 توفر المدرسة مصادر لمتعميم 19  

 ال أدري 1.24 3.23 الطالب لعدد مناسبة اً صفوف المدرسة توفر 20  

 ال أدري 1.32 3.09  المدرسة لمرافق الدورية بالصيانة االىتمام 21  

 مىافق 99. 3.55 ية توفر المدرسة المرافق الصح 22  

 ال أدري 1.20 2.68 الطمبة تحصيل مستوى عن لآلباء راجعة تغذية المدرسة تقدم 23  

 ال أدري 72. 3.24 المتوسط العام

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 
كاف لمفقرة  فْ التعمٓـ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.2فْ الجدكؿ ) الكاردة الهعطٓات هف ٓتضح

 التعمٓهٓة  لمعهمٓة الهصاحبة السمبٓة الظكاٌر هعالجةعف  ٓفف هتكسط إجابات الهبحكثإحٓث ، تاسعةال
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، هها ٓدؿ عمِ ( 3.78 )كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ الهكافقةكاف بدرجة  كالتسرب كالغٓاب
جابات الهبحكثٓف كعدـ تشتتٍا، حٓث  كار غٖأفراد عٓىة الدراسة هف الهكاطىٓف فْ هىطقة اف إتركٓزا 

اٌر السمبٓة الهصاحبة لعهمٓة التعمٓـ فْ الحد هف عهمٓة ك ثر الىاجـ هف الظٖالشهالٓة  ٓؤكدكف عمِ ا
لتعمٓـ اف لمتغٓب عف اٚىتظاـ فْ إالجاىب التعمٓهْ، حٓث بساسْ أالتىهٓة اٚجتهاعٓة الهرتبطة بشكؿ 

ة دكر أكاىت اٚبتدائٓة أعمِ اختٛؼ الهراحؿ سكاء  فْ صقؿ شخصٓة كثقافة الطفؿ  ان سمبٓ ان ـ الثاىٓك
ٓجاد إلِ إف التسرب الهدرسْ ٓؤدم ألِ إضافة ٘فْ عهمٓة التىهٓة الهىشكدة، با ان ساسٓأ ان الذم ٓعد ركى

شكؿ عالة عمِ ا م م ىشاط ذأسرة كالهجتهع، ككىً ٚ ٓستطٓع ههارسة ٖجٓؿ هشرد كغٓر هىتج ٓك
مً لكادٓهٓة التٖىقصً الخبرات اتهردكد اقتصادم، ككىً  كادٓهٓة ٖاأك لتحاؽ بالبراهج الهٍىٓة ْٛ تٌؤ
مً لشغؿ هكاقع  ىا ٚ بد إالتْ تٌؤ ىتاج الرئٓسْ ٘عهاد اأف لِ إشٓر أف هف أىتاجٓة فْ الهجتهع، ٌك

كسابً ا  كهف دكف تأٌٓؿ كتىهٓة ٌذا العىصر ك  ،دكلة فمسطٓف ٌك العىصر البشرم الذم ترتكز عمًٓ
فْ تحقٓؽ التىهٓة عمِ اختٛؼ الهشاركة عمِ  ان هٓة لف ٓككف قادر الخبرات كالهٍارات كالهعارؼ العم

 جكاىبٍا.
 

ف هتكسط إحٓث  ة،الثاىٓة عشر ( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 4.2كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
  بدرجة هحآدة،كاىت  كهىاسب لعدد الطمبة عدد الهعمهٓف فْ الهدارس كاؼإجابات الهبحكثٓف عف 

الهكاطىٓف فْ هىطقة  ف عٓىة الدراسة هفإحٓث ، ( (2.61بالهتكسط الحسابْ كها ٌك هثبت 
هف الهعمهٓف فْ الهدارس عمِ  أف ٓككف ٌىالؾ عدد كاؼٌهٓة أتاهة ب عمِ درآةالشهالٓة ٖغكار ا

ف أف عدد الطمبة فْ الصؼ ٓجب إاختٛفٍا بها ٓتىاسب هع عدد الطمبة الذم ٌك دائهان بازدٓاد، حٓث 
شراؼ كاٌٚتهاـ بجهٓع الطمبة كتفعٓمٍـ ٘ا ان ٓستطٓع هف خٛلً الهعمهكفهعٓى ان عددٚ ٓتجاكز 
غمب هحافظات الكطف أف الهدارس فْ أدائٍـ كاٌٚتهاـ بٍـ، كلكف فْ الكاقع العهمْ ىجد أكهٛحظة 

إلِ حدكث هر الذم ٓؤدم ٖا ؛فْ عدد الهعمهٓف ان غكار الشهالٓة تعاىْ ىقصٖكبالذات فْ هىطقة ا
ٌهٓة أفراد العٓىة ٓؤكدكف عمِ أكادٓهْ لمطمبة، كبالتالْ فإف ٖعمِ هعدؿ التحصٓؿ اتائج سمبٓة تؤثر ى
ادة الهطردة فْ عدد الطمبة.أ  ف ٓتـ تكفٓر هعمهٓف فْ ٌذي الهدارس بشكؿ هتكاز هع الٓز
 

بدرجة  كاف ( أف الهتكسط العاـ قد4.2أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ(3.24)كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ال أدري  ، ٌك

تجاي الدكر الهباشر لمعهمٓة  الشهالٓةٖغكار الهكاطىٓف فْ هىطقة اهف قبؿ  ىسبْ كعْهستكل أف ٌىاؾ 
تجاٌات كالعادات لِ تغٓٓر العدٓد هف اٚإالتعمٓـ ٓؤدم فالتعمٓهٓة عمِ تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة، 

ساعد الهجتهع ٖاكها أىً ٓعهؿ بشكؿ هباشر عمِ هحك كالتقالٓد التْ ترتبط بالهجتهعات،   فْهٓة، ٓك
 ٓجاد الحمكؿ لٍا، كههاا  ٓجاد جٓؿ قادر عمِ اٚستجابة السمٓهة لمهشكٛت اٚجتهاعٓة ك إ
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ؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة هف خٛؿ تحقٓ فْف ٌىالؾ العدٓد هف الفكائد الهباشرة لعهمٓة التعمٓـ أٚ شؾ فًٓ 
ف اٚىساف الهتحضر، كالحد هف الفجكة الحضآرة، كتسٍٓؿ إ ٓجاد العىاصر القٓادٓة فْ الهجتهع، كتكٓك

فراد كدفعٍـ لمتقدـ فْ السمـ ٖفراد داخؿ الهجتهع، كٓزادة طهكح اٖاٚتصاؿ كالتفاعؿ بٓف هختمؼ ا
حفز ا ٓزد استعدادٌـ لتٖاٚجتهاعْ، ٓك كفر الهىاخ الثقافْ لٗفراد كالهجتهع، فراد ٓك هها قبؿ التغٓٓر، ٓك

 . رضٓة لتحقٓؽ التىهٓة الهجتهعٓةأ ٓشكؿ
 
 العمالي المستوى. 2. 4.2.1.1

كا٘ىحرافات الهعٓآرة كدرجة التقدٓر ٘ستجابات الهبحػكثٓف قاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 
 (:4.3كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ أتْ ) هالٓةعف كاقع القطاع العهالْ  فْ اٖغكار الش

 
 فْ الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات :4.3 جدكؿال

 .العهالْ الهستكل حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 مىافق 1.08 3.81 العمالة مستوى  في فاعارت ىنالك 1

 مىافق 1.23 2.65 متوفرة لمعمل المالئمة واإلمكانيات الظروف 2

 ال أدري 1.20 2.82 البطالة عمى لمقضاء إمكانيات توجد 3

 أرفض 1.21 2.41 عمل إيجاد في مواطن لكل حق ضمان ىنالك 4

 أرفض 1.16 2.34 وواجباتو بحقوقو العامل معرفة 5

 أرفض 1.25 2.47  العمل وزارة شروط ضمن أجره عن العامل رضا 6

 أرفض 1.00 2.28 ساعات العمل مقبولة 7

 أرفض 1.05 2.10 يوجد تقدير لمعمال 8

 أرفض 1.08 2.17 يجابيةإبيئة العمل  9

 أرفض 1.16 2.15 يوجد تأمين صحي لمعامل 10

 أرفض 1.29 2.53 الستين بعد العمال حقوق ضمان 11

 ال أدري 1.21 2.77 فرص تطوير لمعمالة توجد 12

 ال أدري 1.12 2.74 تتوفر األدوات الالزمة لمعمالة 13

 ال أدري 1.14 3.18 ىنالك تعاون بين العمال 14

 ال أدري 1.15 2.62 توفير مكافآت لمعمال 15

 أرفض 1.20 2.39 يوجد نظام إجازات لمعمال 16

 أرفض 68. 2.58 المتوسط العام.

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 
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 فْ هجاؿ الهستكل العهالْ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.3فْ الجدكؿ ) الكاردة الهعطٓات هف ٓتضح
ككاف ، العهالة هستكل فْ ان ارتفاع ٌىالؾأف  عمِهكافقتٍـ ثكف الهبحك أبدل  ، حٓثكلِٖاكاف لمفقرة 

الشهالٓة  غكارٖف فْ هىطقة آدراسة هف الهكطىأفراد عٓىة الف إ، حٓث ((3.81الهتكسط الحسابْ 
 ان عىصر  تشكؿ كالتْ العاهمة ٓدمٖا هف الكثٓر كجكدهف التكافؽ كاٚىسجاـ تجاي  لدٍٓـ هستكل عاؿ

 اٚجتهاعٓة، التىهٓة عهمٓة عمِ ٓجابْإ بشكؿ تىعكس كالتْ ،اٚقتصادٓة التىهٓة عىاصر هف ان ساسٓأ
 ىسبة كجدت كذلؾ الهحمٓة، الزراعة فْ ٓعهمكف الشهالٓة غكارٖا هىطقة سكاف أغمب فأ ىجد ىىاإ حٓث
 كها الهستكطىات، فْالعهاؿ ٓعهمكف  هف آخر كجزء اٖخضر، الخط داخؿ تعهؿ العهاؿ هف قمٓمة

ٛحظ  هف كلعؿ السىة، باقْ فْ كتزداد الزراعة، هكسـ فْ تقؿ كالتْ الهكسهٓة البطالة ظاٌرة كجكد ٓك
 خٛؿ هف اٚحتٛؿ جراءاتإ غكارٖا هىطقة فْ العهالة ىسبة ارتفاع عمِ رتؤث التْ سبابٖا أٌـ

دفع الزراعٓة، التىهٓة ٓعٓؽ الذم هرٖا ا٘ىتاج هصادر هف كالحد ،كالهٛحقة التضٓٓؽ أدكات  الشباب ٓك
ر لصالح ٓحكلٍـك  راضْٖا ٌجرة لِإ الفمسطٓىْ  أدل هرالذمٖا اٚستٓطاىْ، الزراعْ القطاع تطٓك

ا تؤثر سبابٖا ٌذي كلعؿ غكار،ٖبا الزراعْ القطاع فْ العاهمة الهرأة ىسبة ٓادةز  الِ  بشكؿ بدكٌر
 .اٚجتهاعٓة التىهٓة تدعـ كالتْ غكارٖا هىطقة فْ الهىشكدة الشاهمة التىهٓة تحقٓؽ عمِ هباشر

 
 إجابات طهتكس فإ حٓث الثاهىة لمفقرة كاف حسابْ هتكسط أدىِ أف( 4.3) الجدكؿ ىتائج أظٍرت كها

 ،(2.10) الحسابْ بالهتكسط هثبت ٌك كها هرفكضة، بدرجة كاىت لمعهاؿ تقدٓر كجكد عف الهبحكثٓف
 فْ فٓالهكاطى  هف الدراسة عٓىةٓرجع إلِ أف  الفقرة ٌذي فْ جابة٘ا هستكل اىخفاض فْ السبب كلعؿ
 الدعـ كجكد عدـ كهىٍا ؛اهمةالع ٓدمٖا تكاجً التْ الكبٓرة شكالٓات٘ا ٓؤكدكف غكارالشهالٓةٖا هىطقة
 ا٘سرائٓمْ، الجاىب قبؿ هف عمٍٓـ الخىاؽ كتضٓٓؽ لٍـ، الههمككة اٖراضْ فْ الصهكد تجاي الكاؼ
 بٓئة فٓكجكد العهالٓة حقكقً أدىِ العاهؿ ٓحصؿ ٚ حٓث الهستكطىات، فْ لمعهؿ ٓدفعٍـ الذم اٖهر
 السٛهة كجكد فْ أك حتِ العهؿ، اتساع فْ أك ،الهىاسب اٚجر عمِ الحصكؿ فْ أك آهىة عهؿ

 هاكفأ هف كالرجكع الذٌاب ثىاءأ كفالعاهم ٓتمقاٌا التْ كالهٍاىة الذؿ لِإ ضافة٘با كالهٍىٓة، العهالٓة
 فْ جحاؼ٘كا الهستكطىات، فْ الزراعْ الجاىب فْ كالىساء طفاؿٖا عهالة استغٛؿ كذلؾ عهمٍـ،
 هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ عمِ تؤثر سمبان  هكرٖا ٌذي كؿ جكرالهتدىٓة،ٖا كدفع حقكقٍـ،

 .الشهالٓة غكارٖا
 
 بدرجة كاف قد العاـ الهتكسط أف( 4.3) الجدكؿ ىتائج أظٍرت فقد العاـ الحسابْ لمهتكسط بالىسبة أها

ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ ،(2.58)الحسابْ كها ٌك هثبت بالهتكسط  الرفض  ٌك
دراكك  ان فٍهأف ٌىاؾ  بهحدكدٓة دكر القكل غكار الشهالٓة ٖف فْ هىطقة آالهكاطى هف قبؿ ٓفكبٓر  ان ا 

ٓدم ٖالعاهمة فْ تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة، كذلؾ بسبب كجكد العدٓد هف السمبٓات التْ ترتبط بعهؿ ا
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هؿ، كعدـ كجكد فرص ع ،كالتْ هف ضهىٍا ارتفاع هستكل البطالةٖغكارالشهالٓة العاهمة فْ هىطقة ا
جر الىاتج عف العهؿ، ٖكابٓئتة ك ساعاتً ، ظركؼ العهؿ هف حٓث طبٓعة العهؿ ك  هٛءهةكعدـ 

كاىت أهشكٛت اجتهاعٓة سكاء  لخمؽهكر تدفع ٖف كؿ ٌذي اإطفاؿ كالىساء، حٓث ٖكاستغٛؿ عهالة ا
اهمة كقمة عمِ صعٓد الهشكٛت التْ تكاجً الهرأة العأك طفاؿ كتسربٍـ هف الهدارس ٖعمِ هستكل ا

كلٓاء أسرتٍا، ككذلؾ الهشكٛت التْ تكاجً أطفالٍا ك ٖاٌتهاهٍا كرعآتٍا   

الكٓرهة. لٗسرة الحٓاة ٓكفراٚهكر فْ تكفٓر هصدر دخؿ   
 

 الصحة.  3 .4.2.1.1
 رجة التقدٓر ٘ستجابات الهبحكثٓفكا٘ىحرافات الهعٓآرة كدقاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 

 (:4.4كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ أتْ ) القطاع الصحْ  فْ اٖغكار الشهالٓة عف كاقع 
 فْ الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة كسطاتالهت :4.4جدكؿال

 .الصحة حكؿ غكارالشهالٓةٖا هىطقة

 

رقم
 المتوسط نص الفقرة ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة
 جابةاالست

 أرفض 1.23 2.57 السكان احتياجات لسد الالزمة الصحية المرافق تتوفر 1

 أرفض 1.06 2.54 المنطقة في فعالة الصحية الخدمات 2

 أرفض 98. 2.37 مستمر بشكل الصحي بالمستوى نيوض ىنالك 3

 أرفض 1.00 2.53 األمراض بسبب منخفض الوفيات معدل 4

 أرفض 1.09 2.15  امللمحو  كاممة صحية رعاية تتوفر 5

6 
 السكان لتوعية الندوات وتنظيم األسرة لتنظيم مراكز توفر

 األسرة تنظيم بأىمية
2.36 1.17 

 أرفض

 أرفض 1.29 2.36 والطفولة األمومة رعاية مراكز إنشاء في  توسع ىناك 7

8 
 من والوقاية والنظافة السميمة الصحية بالعادات التوعية
 األمراض

2.69 1.23 
 أدريال 

 أرفض 1.36 2.15 المنطقة في أسنان وعيادات أطباء توفرت 9

 أرفض 1.38 2.05 يتوفر قابمة لمطوارئ لمحوامل 10

 أرفض 1.17 2.10 الحاجات لسد األطباء من عدد توفر 11

 أرفض 1.36 2.13 باستمرار الالزمة واألدوية الصيدلية توفر 12

 أرفض 1.46 2.04 الطارئة لمحاالت المنطقة في إسعاف سيارة وجدت 13

 ال أدري 1.48 3.01 المنطقة في المركزالموجود لىل إالوصو في صعوبة وجدت 14

 أرفض 1.35 2.31 الساكنين لمعظم صحي تأمين يتوفر 15
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 ال أدري 1.21 2.66 والتعميمات باألنظمة الصحي المجال في ونالعامم يتقيد 16

 أرفض 1.19 2.43 المرضى حاجات بحس عمل بساعات الطبية المراكز تعمل 17

 ال أدري 1.14 2.92 لممرضى لدييا ما أفضل الطبية المراكز تقدم 18

 أرفض 1.08 2.54 بالمرضى شخصية عناية الطبية المراكز تولي 19

 ال أدري 1.12 3.30 المرضى مع واحترام بود الطبية المراكز تتعامل 20

 أرفض 1.30 2.30  حديثة أجيزة الطبية المراكز تمتمك 21

 أرفض 1.31 2.29 بسيولة الطبية المراكز لىإ المرضى وصول إمكانية 22

 أرفض 74. 2.46 المتوسط العام

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 
 ، حٓثالعشٓرفكاف لمفقرة  الصحةفْ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.4أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )

 .تعاهؿ الهراكز الطبٓة بكد كاحتراـ هع الهرضِتجاي  حٓادٓتٍـ كفالهبحكثأبدل 
غكار ٖف فْ هىطقة آأفراد عٓىة الدراسة هف الهكطى، حٓث أف ((3.30الهتكسط الحسابْ ككاف 

 لدٍٓـ هستكل هتبآف تجاي ٌذا الجاىب، كلعؿ عهمٓة قٓاس هستكل اٚحتراـ ٓتـ قٓاسٍا بشكؿالشهالٓة 
ىطقة اٚغكار الشهالٓة ىجد هحدكدٓة فْ تكفٓر الهراكز ىسبْ، كلكف كبالىظر لمكاقع الصحْ فْ ه

الذم ٚ ٖهر ا ؛ٓجاد ضغط كبٓر عمِ الطكاقـ الطبٓة فْ بعض الهىاطؽإلِ إهر الذم ٓؤدم ٖا ،ةالطبٓ
ٓهكىٍـ هف اٌٚتهاـ الكبٓر فْ الهرضِ، كبالتالْ فٓهكف ربط عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة هف خٛؿ 

ات كاٖهراض كاٖتْ تساعد عمِ الحد هف االرعآة الصحٓة الجٓدة كال عاقات ٘زهات، كهعالجة التشٌك
ٓف العٛقات اٚجتهاعٓة ٓجاد الجسـ السمٓـ الذم ٓهكف هف تكك إهر الذم ٓساعد عمِ ٖلمهكاطىٓف، ا
 ٓجابان عمِ تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة.إٓجابْ هع الهجتهع، كالذم بدكري ٓىعكس ٘اكالتفاعؿ 

 هتكسط فإ حٓث ةعشر  لثةالثا لمفقرة كاف حسابْ هتكسط أدىِ أف( 4.4) الجدكؿ جىتائ أظٍرت كها
 كها هرفكضة، بدرجة كاىت الطارئة لمحاٚت الهىطقة فْ إسعاؼ سٓارة كجكد عف الهبحكثٓف إجابات

 بسببفْ ٌذي الفقري  جابة٘ا هستكل اىخفاض فْ السبب كلعؿ ،(2.04) الحسابْ بالهتكسط هثبت ٌك
 فْ الطبٓة الخدهات فْ الهمحكظ الىقص عمِتؤكد  الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ الدراسة عٓىة فأ

 بالىظر الصحْ القطاعكالعاهمٓف فْ  سرةٖا كعدد الصحٓة الهراكز بعدد ههثمة الشهالٓة غكارٖا هىطقة
 تقدٓـ عهمٓة تسٍٓؿ شأىٍا هف التْ ا٘سعاؼ سٓارات لهحدكدٓة با٘ضافة الجغرافٓة، رقعتٍا ٚتساع
 عٛج هف ٓمـز ها كؿ كتكفٓرالتجهعات السكاىٓة  جهٓع إلِ كالكصكؿ لمهكاطىٓف، الطبٓة الخدهات
 كبشكؿ ترتبط التْ الصحٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ إٓجابٓان  ان دكر  اٖهكر ٌذي هثؿ لتكفٓر إف حٓث كخدهات،
ٓجاد اٚجتهاعٓة، التىهٓة هع أساسْ  .لبىاءكا التىهٓة عمِ قادر سمٓـ بشرم عىصر كا 

 
كاف قد العاـ الهتكسط أف  ( 4.4)   الجدكؿ ىتائج أظٍرت فقد العاـ الحسابْ لمهتكسط بالىسبة أها 

ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ، (2.46)كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  الرفض بدرجة  ٌك
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القطاع الصحْ ٓؤكدكف عمِ السمبٓات الكبٓرة التْ تكاجً غكار الشهالٓة ٖف فْ هىطقة آالهكاطى أف
ا قمة عدد الهراكز الطبٓة، كعدـ تكافر الككادر الطبٓة الكافٓة أفْ هىاطقٍـ، كلعؿ هف  برٌز

سعاؼ التْ تغطْ جهٓع ٘سرة، كعدـ كجكد سٓارات اٖلِ هحدكدٓة عدد اإضافة ٘كالهتخصصة، با
 ٓة دكٓة الٛزهة، كهحدكدٖاٖهكهة كالطفكلة، كعدـ تكفر الهىاطؽ، كهحدكدٓة هراكز ا

هىطقة  ف ٓىعكس سمبان عمِ الرعآة الصحٓة فْأجٍزة الطبٓة الضركٓرة، كؿ ذلؾ هف شأىً ٖتكفر ا
 اٖغكار، كبالتالْ ٓىعكس سمبان عمِ التىهٓة اٚجتهاعٓة.

 

 والبيئة والعمران االسكان مجال .4.2.1.2

قدٓر ٘ستجابات الهبحػكثٓف  كا٘ىحرافات الهعٓآرة كدرجة التقاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 
 (:4.5كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ أتْ ) عف كاقع ا٘سكاف كالعهراف كالبٓئة  فْ اٖغكار الشهالٓة 

 

 فْ الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات :4.5جدكؿال
 .بٓئةكال كالعهراف سكاف٘ا حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة

 

 المتوسط نص الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 ال أدري 1.23 2.72 تتوفر مساكن مناسبة لؤلىالي  1

 ال أدري 1.41 2.75 والكيرباء الصحي والصرف كالمياه العامة الخدمات تتوفر 2

 ال أدري 1.22 2.77 العامة الخدمة مشروعات في المشاركة عمى الشباب تشجيع 3

 أرفض 1.06 2.11 لمعب األطفال تنزىاتتتوفر م 4

 أرفض 97. 1.94 لمشباب وتجمع ترفيو أماكن تتوفر 5

 أرفض 92. 2.28 مقبول العامة واألماكن لمشوارع العام المظير 6

 أرفض 1.21 2.35  العامة متنزىاتوال لمحدائق كافية ساحات تتوفر 7

8 
  العامة األماكن في والنفايات القمامة من لتخمص آلية توجد

 صحيحة بطريقة والشوارع
2.65 1.09 

 ال أدري

 مىافق 1.08 3.46 منخفضة الحي في الضوضاء مستوى 9

 أرفض 76. 2.55 المتوسط العام

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 

كاف  كالبٓئةكالعهراف  سكاف٘افْ هجاؿ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.5أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
، ككاف تجاي هستكل الضكضاء فْ الحْ هىخفضة هكافقتٍـ ثكفالهبحك أبدل  ، حٓثالتاسعةلمفقرة 

غكار الشهالٓة ٖف فْ هىطقة آأفراد عٓىة الدراسة هف الهكطىف إ، حٓث ((3.46الهتكسط الحسابْ 
 لهساحاتا كبر لِإ ٓعكد السبب كلعؿ ،هىاطقٍـ فْ لمضكضاء ثرأ أم كجكد عدـ عمِ ٓؤكدكف
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 هاكفأك أ كالهسارح كالىكادم لمضكضاء هصادر كجكد لعدـ ضافةبا٘ ،الهحافظة عمٍٓا الهكجكدة
 الجٓراف احتراـ السكاف عمِ تفرض كالدٓىٓة اٚجتهاعٓة كالتقالٓد العادات فأ لِإ ضافة٘با لمحفٛت،
 .الهكقؼ سٓد الهتبادؿ اٚحتراـ فإ بؿ لمضكضاء، هصادر حداثإ كعدـ ،كالهجتهع

 
ف هتكسط إحٓث الخاهسة ( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 4.5كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

كها ٌك هثبت  بدرجة هرفكضة،كاىت  ترفًٓ كتجهع لمشباب أهاكفتكفر  إجابات الهبحكثٓف عف
ف أ ٓعكد إلِجابة فْ ٌذي الفقرة ٘كلعؿ السبب فْ اىخفاض هستكل ا، (1.94)بالهتكسط الحسابْ 

التىظٓـ العهراىْ فْ ظؿ عدـ العشكائٓة كسكء عمِ  تؤكدغكار الشهالٓة ٖفْ هىطقة االدراسة عٓىة 
ٓكمٓة تحدد اتجاٌات التطكر كاستعهاٚت اإهخططات  كجكد ضافة الِ عدـ كجكد إراضْ، ٖقمٓهٓة ٌك

مة ف ذلؾ إتالْ ف، كبالرفًٓهاكف التأىشاء هراكز لمشباب كالىكادم كالهٛعب كالهسارح ك ٘ بىٓة تحتٓة هٌؤ
هكر أفْ  ةة ككىً ٚ ٓهكف اٚستفادة هف طاقات الشباب الهستىفذٓٓىعكس سمبان عمِ التىهٓة اٚجتهاع

ر كتىهٓة  ك هراقبة لٍذي الجٍكد التْ ٓهكفأغٓر هىتجة، كبالتالْ ٚ ٓكجد تكجًٓ  هف خٛلٍا تطٓك
 .الهجتهع

بدرجة ( أف الهتكسط العاـ قد كاف 4.5دكؿ )أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الج
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ، (2.55)كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  الرفض ٌك

الهجتهع العدٓد هف السمبٓات التْ تكاجً  ٓؤكدكف عمِ كجكد غكار الشهالٓةٖالهكاطىٓف فْ هىطقة ا
ؼ السكىٓة كالعهؿ ك بالظر ٓكجد هخطط لمىٍكض ىً ٚ إكالعهراف كالبٓئة، حٓث  ا٘سكافالهحمْ عمِ 

لعدـ عمِ إىشاء الهساكف اٚقتصادٓة لمفئات ذات الدخؿ الهحدكد، كافتقار الهىطقة لمشكؿ الجهالْ 
تكفر الخدهات العاهة ، كعدـ شجار عمِ الطرقاتأكعدـ كجكد  ،كجكد ساحات هخصصة لمترفًٓ كالتىزي
تشجٓع الشباب عمِ الهشاركة فْ هشركعات الخدهة ـ ، ٚك ٓتكالهٓاي كالصرؼ الصحْ كالكٍرباء

 التْ ٓتـ هف خٛلٍا تجهٓع ٌذي الجٍكد كتكجٍٍٓا لصالح خدهة الهجتهع. العاهة
 
 واالتصاالت المواصالت مجال .4.2.1.3

كا٘ىحرافات الهعٓآرة كدرجة التقدٓر ٘ستجابات الهبحػكثٓف  قاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 
كهػػػا ٌػػػك هبػػػٓف فػػػْ الجػػػدكؿ أتػػػْ  ع قطػػػاع الهكاصػػػٛت كاٚتصػػػاٚت  فػػػْ اٖغػػػكار الشػػػهالٓة عػػػف كاقػػػ

(4.6:) 
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 الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات :4.6 جدكؿال
 .كاٚتصاٚت الهكاصٛت حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ

 

 المتوسط نص الفقرة الرقم
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 مىافق 1.07 3.52 توفر المواصالت   1

 ال أدري 1.06 3.09 سيولة االتصال مع المحيط  2

 ال أدري 1.27 2.98 ...(نترنت،إل ا الياتف،) مثل اتصاالت وسائل توفر 3

 ريال أد 1.16 3.04  المجاورة الحضرية التجمعات في الخدمات إلى الوصول 4

 ال أدري 75. 3.15 المتوسط العام

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 

كاف  الهكاصٛت كاٚتصاٚتفْ هجاؿ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.6أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
فراد عٓىة الدراسة هف أ، حٓث (3.52)الهتكسط الحسابْ ككاف  كبدرجة الهكافقة، اكلِٖالمفقرة 

هدل تكفر الهكاصٛت فْ هىطقة لدٍٓـ تكافؽ كاىسجاـ تجاي  غكار الشهالٓةٖقة االهكاطىٓف فْ هىط
 ان ف لكجكد الهكاصٛت بٓف الهحافظة كالهدف الرئٓسٓة كالبمدات كالقرل دكر إغكار الشهالٓة، حٓث ٖا
ٍـ كٓزادة احتكاكٍـ كتفاعمٍـ هع بعض ،كتسٍٓؿ حركة الهكاطىٓف ،فْ تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة ان ساسٓأ

إٓجاد حراؾ هر الذم ٓساعد عمِ ٖالبعض، كتسٍٓؿ تجارتٍـ كتسكٓقٍا فْ الهىاطؽ الهجاكرة، ا
 .كالتفاعؿ البىاء فْ تطكر الهجتهعٓتسـ بالتشاركٓة  هجتهعْ

 
ف هتكسط إجابات إحٓث  الثالثة( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 4.6كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )

كها ٌك هثبت بالهتكسط  ، ال أدريبدرجة ىٍا كاىت إحٓث  ،فر كسائؿ اٚتصاؿتك عف  فراد عٓىة الدراسةأ
التبآف فْ  عائد إلِ درجة اٚستجابة فْ ٌذي الفقرة ضافكلعؿ السبب فْ اىخ، ( 2.98)الحسابْ 

ىترىت، ٘تصاٚت كخدهات اٛتجاي هدل تكفر هثؿ ٌذي الىظـ لدرجة التكافؽ بٓف أفراد عٓىة الدراسة 
فتقر كجكدٌا ٖتتكفر فْ العدٓد هف اىٍا إحٓث  غمب أخرل، كلكف فْ ٖهاكف اٖبعض افْ هاكف ٓك

ىترىت فْ بعض ٘الهىاطؽ ٓتكفر كسائؿ اٚتصاؿ عبر الٍاتؼ الهحهكؿ، كقد تىخفض خدهات ا
كعدـ كجكد البىٓة التحتٓة التْ  ،هاكف ىتٓجة عدـ تقدٓـ ٌذي الخدهات هف قبؿ شركة اٚتصاٚتٖا

ىترىت ٘فْ القدرة عمِ استخداـ شبكات ا ان هباشر  ان ف لهستكل التعمـ دكر إىترىت، كلربها ٘ا تخدـ تشغٓؿ
فْ ىقؿ كتبادؿ الثقافات كالهعمكهات بٓف  ان آجابٓ ان كاٌٚتهاـ بٍا، كبالتالْ فإف لكسائؿ اٚتصاؿ دكر 

دات كالتقالٓد كاٚىفتاح الهجتهع كبالتالْ الكصكؿ لمتىهٓة الهجتهعٓة عبر ٌذا الهزج بٓف الثقافات كالعا
 عمِ العالـ الخارجْ.
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( أف الهتكسط العاـ قد كاف بدرجة 4.6أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ(3.15)كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ال أدري  ، ٌك
تجاي أٌهٓة الهكاصٛت  غكار الشهالٓةٖف فْ هىطقة آالهكطىف قبؿ دراؾ ها٘فٍـ ك فْ هستكل ال ان تبآى

كاٚتصاٚت فْ عهمٓة التىٓهة اٚجتهاعٓة هف خٛؿ ها تقكؿ بً ٌذي الكسائؿ هف جعؿ الهجتهع 
ٛن هع الهىاطؽ الهجاكرة سكاء أالهحمْ  كاف ذلؾ هحمٓان اك عربٓان اك دكلٓان، كبالتالْ ٓساعد أكثر تكاص

كٓخمؽ ىسقان هتجاىسان كهتطكران كهىفتحان  ،فرادٖفكار كالهعتقدات كالتكجٍات بٓف اٖثقافات كاعمِ تبادؿ ال
عمِ كؿ ها ٓحٓط بً هف تطكرات فْ هختمؼ القطاعات اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة كالسٓاسٓة كالتْ 

ا تتكاهؿ ضهف دائرة التىهٓة الشاهمة  . بدكٌر
 
 الشمالية غوارالا في االجتماعية التنمية مجاالت لتغطية الكمية المتوسطات. 4.2.1.4

ػة كدرجػة التقػدٓر ٘سػتجابات الهبحػكثٓف  الهتكسػطات الحسػابٓة ٌىػا  الباحػث ٓعػرض كا٘ىحرافػات الهعٓآر
كهػا ٌػك هبػٓف فػْ الجػدكؿ أتػْ  عف كاقع التىهٓة ا٘جتاهعٓة  فْ اٖغػكار الشػهالٓة حسػب القطاعػات 

(4.7:) 
 

 الخاصة هجاٚت فْ العٓىة أفراد كاستجابات الهعٓآرة كاٚىحرافات بٓةالحسا الهتكسطات:4.7 جدكؿال
 بٍا الخاص الكمْ كالهجاؿ الشهالٓة غكارٖا فْ اٚجتهاعٓة بالتىهٓة

 

 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 ال أدري 63. 2.98 مجال الخدمات االجتماعية 1

 ال أدري 72. 3.24 التعميم   2

 أرفض 68. 2.58 المستوى العمالي 3

 أرفض 74. 2.46 الصحة 4

 أرفض 76. 2.55 مجال اإلسكان والعمران والبيئة 5

 ال أدري 75. 3.15 مجال المواصالت واالتصاالت 6

 ال أدري 56. 2.83 المجال الكمي

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 
  أها ،(2.98) بمغ كؿٖا لمهجاؿ الحسابْ الهتكسط فأ( 4.7) الجدكؿ استعراض خٛؿ هف ىٛحظ

 هتكسطً بمغ فقد الهستكل العهالْ  تجاي كذلؾ، (3.24)الحسابْ هتكسطً بمغ فقد التعمٓـ بخصكص
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جاؿ له بالىسبة كأها، (2.46) الحسابْ الهتكسط بمغ فقد لمصحة بالىسبة أها ،(2.58)الحسابْ
 ف هجاؿ الهكاصٛت أكها  ،(2.55)الحسابْ هتكسطً مغب فقدالبٓئة ٘اسكاف كالعهراف ك ا
 . (3.15) الحسابْ هتكسطً بمغاٚتصاٚت ك 

 السػابؽ الجػدكؿ إلػِ كبػالىظر الهجػاٚت، ٌػذي جهٓػع عمػِ هتبآىػة اسػتجابة درجات ثكفالهبحك  أبدللقد 
ال  بدرجػة ًلػ اٚسػتجابة درجػة كاىػت كقػد ،(2.83) لػً الحسػابْ الهتكسػط بمػغ قػد الكمػْ الهجػاؿ أف ىجد
 .أدري

هجاؿ ف لكؿ أ إلِالتىكع الىسبْ فْ هستكل اٚستجابة عمِ ٌذي الهجاٚت ٓعزك الباحث السبب فْ 
ٖغكار حداث عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىطقة اإعمِ  ان هتغٓر  ان ىسبٓ ان كأثر  ان هف ٌذي الهجاٚت دكر 
ٌات كالعادات كالتقالٓد التْ ترتبط لِ تغٓٓر العدٓد هف اٚتجاإالتعمٓـ ٓؤدم الشهالٓة، حٓث إف 

غكار الشهالٓة ٖٓدم العاهمة فْ هىطقة اٖبعهؿ اككجكد العدٓد هف الهشكٛت الخاصة بالهجتهعات، 
ظركؼ العهؿ هف  هٛءهةكعدـ كجكد فرص عهؿ، كعدـ  ،كالتْ هف ضهىٍا ارتفاع هستكل البطالة

القطاع  كذلؾ هشكٛتالىاتج عف العهؿ،  جرٖكا ،العهؿ كساعات العهؿ ،كبٓئة ،حٓث طبٓعة العهؿ
كعدـ كعدـ تكافر الككادر الطبٓة الكافٓة كالهتخصصة، الهراكزالطبٓة، الصحْ الهختمفة هف حٓث قمة 

 هخطط لمىٍكض عدـ كجكدتكفٓر خدهات الرعآة اٚجتهاعٓة كالبراهج الشاهمة لمضهاف اٚجتهاعْ، ك 
، كجكد ساحات هخصصة لمترفًٓ كالتىزي بسب عدـلجهالْ كافتقار الهىطقة لمشكؿ ا ،ؼ السكىٓةك بالظر 
بً ٌذي  ـاٚجتهاعٓة هف خٛؿ ها تقك  التىهٓةثر الىسبْ لمهكاصٛت كاٚتصاٚت فْ عهمٓة ٖكذلؾ ا

ٛن هع الهىاطؽ الأالكسائؿ هف جعؿ الهجتهع الهحمْ  فْ  هجاكرة، كبالتالْ كاف ٌىالؾ تبآىان كثر تكاص
حداث كدعـ عهمٓة التىهٓة إؿ الهكاطىٓف تجاي دكر ٌذي الهجاٚت عمِ هستكٓات اٚستجابة هف قب

 اٚجتهاعٓة.
 
 المقابالت  5.2.1.4
 

ٓتعرض سكاف اٖغكار الشهالٓة لهضآقات عدٓدة كاىتٍاكات إسرائٓمٓة هها ٓحـر سكاىٍا هف الىشاطات 
عطاء ٌذا الك  ة لدٍٓـ ٘ك ذا أثر عمِ العهمٓة التىهٓك ضع خصكصة ىظران ٌٖهٓتً الحٓاتٓة الٓكهٓة، ٌك
ة فْ هىطقة اك البالغة، فقد قاـ الباحث بإجراء العدٓد هف الهقابٛت شهمت الهؤسسات  لهجالس القرٓك

 . الدراسة
 :هف ٌذا الهىطمؽ عهد الباحث إلِ تىاكؿ عدد هف أٌـ هجاٚت التىهٓة اٚجتهاعٓة عمِ الىحك التالْ

 التعميم  -1
   ة التعمٓـ فْ التىهٓة اٚجتهاعٓة.ف هدل إسٍاـ عهمٍٓٓدؼ ٌذا الهجاؿ إلِ إعطاء صكري ع
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 مؤسسات من وجية نظر ال ( أ

ز ظاٌرتٓف ٌها :)ظاٌرة قدهت الهؤسسات كجٍة ىظر سمبٓة بخصكص ٌذا الهجاؿ، هف خٛؿ التركٓ
ظاٌرة التسرب هف الهدارس (،حٓث تبٓف أف ٌاتٓف الظاٌرتٓف آخذتٓف باٚزدٓاد كاٚرتفاع، الغٓاب، ك 
اىاة الطٛب فْ الهضارب البدكٓة تكهف فْ عهمٓة ىقمٍـ إلِ الهدارس الهكجكدي فْ قرل أم أف هع

اٖغكار الشهالٓة ،حٓث ٓقكهكف الطمبة بالذٌاب إلِ ٌذي الهدارس هشٓان عمِ اٖقداـ أك الدكاب، هها 
ة كظ فْ عهمٓأدل إلِ ارتفاع ظاٌرتْ الغٓاب ك التسرب هف الهدارس، كالذم بدكري أثر بشكؿ همح

، كها أف ٌىاؾ اقتراح هف ٌذي الهؤسسات ٘ىشاء هدرسة فْ هىطقة حهاهات الهالح التىهٓة اٚجتهاعٓة
لمحد هف ٌذي الظاٌرتٓف كلكف لٗسؼ الشدٓد ها زاؿ هدار البحث هع الجٍات الهعىٓة كخصكصا باف 

تقسٓهات ا٘دآرة ٌذي الهىطقة بحاجة إلِ هكافقة هف الجاىب ا٘سرائٓمْ ككف الهىطقة تصىٓفٍا حسب ال
   .)هقابمة هع الىائب ا٘دارم فْ تربٓة طكباس (،تخضع لهىطقة ج

 من وجية نظر المجالس القروية  ( ب

بخصكص طٛب الهدارس فْ الهضارب البدكٓة  ٓعاىكف بؿ ك ٓىٍككف  لبعد الهسافة لمكصكؿ إلِ 
ب ٓتـ ىقمٍـ هف خٛؿ ف جزء بسٓط هف الطٛأالهدارس، ك  هدارسٍـ  كلغٓاب الهكاصٛت  لىقمٍـ إلِ

ـ هف خٛؿ التربٓة كالتعمٓـ  طكباس أها باقْ الطٛب هف الهضارب البدكٓة ها زالكا  –باصٓف تـ تكفٌٓر
 .ٓذٌبكف إلِ هدارسٍـ عمِ اٖقداـ .) هقابمة هع رئٓس هجمس الهضارب البدكٓة (

 حٓث الكقت، لْ فْ ىفساٌٖاالدراسة ٓشكؿ عبئان عمِ الطٛب ك ٓجد الباحث باف التعمٓـ فْ هىطقة 
 هف بىائٍـأ  لتكصٓؿ الهضارب بعض فْ الىقؿ كسائؿ تكفٓر سبٓؿ فْ كبٓران  جٍدان  ٓبذلكف اٌٖالْ أف

لِ ذا .هدارسٍـ كا   كافْ كقت كجكد لعدـ البدكٓة الهضارب لطٛب التعمٓهْ الهستكل تدىْ إلِ أدل ٌك
 .الطرقات عمِ ٛن طٓك كقتا ٓقضْ الطالب أف حٓث، لمدراسة

 هف كالغٓاب التسرب ظاٌرة ارتفاع حكؿك الهؤسسات  الهحمٓة الهجالس ىظر كجٍتْ بٓف تكافؽ ٌىاؾك 
ىاؾ ، الهدارس  .الهدارس لطٛب الهكاصٛت كسائؿ تكفر كعدـ ىقص حكؿ أٓضان، تكافؽ، ٌك

 مجال االسكان و العمران  -2

 كقػد ،العاهػة الخػدهات كتػكفر ا٘سػكاف ك العهػراف  ظػركؼ قٓػاس الهجػاؿ ٌػذا خػٛؿ هف الباحث ٓحاكؿ
 : التالْ الىحك عمِ الىتائج جاءت
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 من وجية نظر المؤسسات  ( أ

 سػكاف تهىػع اٚحػتٛؿ سػمطات  أف الهؤسسػات تػرل فػاف لٍػا، التحتٓػة كالبىٓػة  ا٘سكاف تكفر بخصكص
ػػة كالهضػػارب اٖغػػكار  بٓػػكتٍـ عمػػِ تعػػدٓٛت بػػأم القٓػػاـ حتػػِ أك  لبىػػاء أك العهراىػػْ التطػػكر هػػف البدٓك

 السػكاىٓة التجهعػات عمػِ الخىػاؽ تضٓؽ بٍدؼ كالهىشآت البٓكت ٌدـ سٓاسة إتباع إلِ إضافة لقائهة،ا
 البىٓػة لهشػآرع بالىسػبة أها عمٍٓا، كالسٓطرة لٛحتٛؿ لٓسٍؿ السكاف هف كتفٓرغٍا اٖغكار لترؾ لدفعٍـ
 كالهراكػػز كالهػػدارس رؽكػػالط التحتٓػػة البىٓػػة فػػْ ىقػػص هػػف تعػػاىْ الشػػهالٓة اٖغػػكار هىطقػػة فػػاف التحتٓػػة
ا، الصحْ الصرؼ كشبكات ، الهٓاي كشبكات الصحٓة  تػىظـ ٌٓكمٓػة هخططػات ٓكجػد ٚ اىػً كها كغٌٓر
 .هع هدٓر الحكـ الهحمْ فْ طكباس ()هقابمة ،الدراسة لهىطقة التحتٓة كالبىٓة العهراىْ التطكر عهمٓة

 من وجية نظر المجالس القروية ( ب

 -:ٓمْ ها الهجاؿ ٌذا كصبخص تهت التْ الهقابٛت أظٍرت

 الصػػػحٓة الهرافػػػؽ الهسػػػاكف ٌػػػذي فػػػْ ٓتػػػكفر ٚ الهأٌكلػػػة الهسػػػاكف هعظػػػـ أف الهحمٓػػػة الهجػػػالس أشػػػارت
 خػٛؿ هػف كتبػٓف ، لمهٓػاي العاهػة الهرافػؽ بشػبكات تتصؿ ٚ الهأٌكلة الهساكف أف إلِ إضافة الهٛئهة،
 :ٓمْ ها الهقابٛت

 .الهىزلْ ستخداـباٚ الخاصة الهٓاي فْ كشح ىقص ٌىاؾ أف -0

عكد كالعشكائٓة  الهرخصة غٓر السكىٓة الكحدات أك اٖبىٓة عدد فْ تزآد ٌىاؾ أف -3  إلِ السبب ٓك
 .ذلؾ تىظـ ٌٓكمٓة هخططات كجكد عدـ

 ٌذي كاىت سكاء اٖساسٓة بالخدهات هزكدة غٓر الهسككىة أك الهأٌكلة الهساكف غالبٓة إف -2
 .الخ...طرؽ أك اتصاٚت أك كٍرباء أك هٓاي الخدهات

  الهحمٓة الهجالس رؤساء كرأم ،الهؤسسات رأم بٓف كبٓران  تكافقان  ٌىاؾ أف الباحث ٓٛحظ

ىػػاؾ ،ا٘سػػكاف قضػػٓة بخصػػكص  الهٓػػاي تػػكفر عػػدـ قضػػٓة بخصػػكص الػػرأٓٓف ٌػػذٓف حػػكؿ آخػػر تكافػػؽ ٌك
 حةالصػػػال الهٓػػػاي كهٓػػػة فػػػْ كاضػػػحان  ىقصػػػان  ٌىػػػاؾ أف فتعتبػػػر  الهحمٓػػػة الهجػػػالس خػػػاص كبشػػػكؿ الىقٓػػػة،
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عكد لمشرب،  التػْ العالٓػة كالكمفة الهٓاي تكفٓر فْ الهحمٓة الهجالس تكاجٍٍا التْ الصعكبات إلِ ذلؾ ٓك
 .ذلؾ سبٓؿ فْ تتكبدٌا

 قضػٓة عػف الهسػؤكلة الهحمٓة الهجالس ىجد بٓىها الهدل، كقصٓرة بسٓطة ىظرة ٓهتمؾ الهكاطف أف حٓث
 الػذم الكاضػح الهٓػاي كشػح الهػائْ الكضع طبٓعة ؿحك  الهدل بعٓدة ىظرة كتهتمؾ أكبر، عمـ عمِ الهٓاي
هػػع رئػػٓس هجمػػس قػػركم )هقابمػػة ،خاص بشػػكؿ الدراسػػة كهىطقػػة عاهػػة، الفمسػػطٓىٓة الهىػػاطؽ هىػػً تعػػاىْ

 .عبف البٓضاء (

عػكد بالتزآػد آخػذة كالعشػكائٓة هىظهػة غٓػر السػكىٓة كالكحػدات اٖبىٓػة عػدد أف الباحػث ٓػرل كهػا  سػػبب ٓك
 الدراسػػة هىطقػػة أف كهػػا ،السػػكاف هىٍػػا ٓعػػاىْ التػػْ كالٍٓكمٓػػة ا٘قمٓهٓػػة خططػػاتاله تػػكفر عػػدـ إلػػِ ذلػػؾ
 كالهضػارب اٖغػكار تجػاي كاٌٖمٓػة الفمسػطٓىٓة الحككهٓػة الهؤسسػات قصػكر هػف تعػاىْ زالػت كها عاىت
 .البدكٓة

 
 مجال الصحة   -4

 هىطقػػة فػػْ ةالهختمفػػ الطبٓػػة كالتخصصػػات الصػػحٓة الهراكػػز تػػكفر هػػدل دراسػػة إلػػِ الهجػػاؿ ٌػػذا ٍٓػػدؼ
 .الدراسة هىطقة فْ  اٚجتهاعٓة التىهٓة عمِ الهجاؿ ٌذا تأثٓر ككٓفٓة الصحْ، كالتأهٓف الدراسة
 من وجية نظر المؤسسات  ( أ

 

 عمِ خطرا ٓشكؿ هها الصحٓة، الخدهات فْ كتراجع هعاىاة إلِ ا٘سرائٓمٓة التعسفٓة السٓاسة أدت
 ٓهكف ٚ الطارئة الحكادث أف إذ ،الحكاجز إغٛؽ أكقات فْ خاصة ،الشهالٓة اٖغكار هكاطىْ حٓاة
ذا ٓعرض الهرضِ الِ خطر عمِ حٓاتٍـ ا٘غٛؽ كىظاـ التفتٓش إجراءات تىتظر أف  لعدـ ىتٓجة ،ٌك

 التجهعات هىاطؽ بٍا تغمؽ التْ الحكاجز بسبب الصحٓة الهراكز إلِ الكصكؿ هف تهكىٍـ
ارب البدكٓة هف قبؿ اٚحتٛؿ اٚسرائٓمْ بححج ،كعدـ السهاح ٚقاهة هراكز صحٓة فْ الهضالسكاىٓة

كآٌة باىٍا هىاطؽ تخضع لمتقسٓهات اٚدآرة كتصىٓفٍا هىطقة ج ، كذلؾ ٌىاؾ صعكبة لمكصؿ الٍٓـ 
هف قبؿ العٓادات الهتىقمة بسسب الطرؽ الكعري كعدـ السهاح هف قبؿ اٚحتٛؿ بفتح ٌذي الطرؽ 

 .(طكباس اٚدارم فْ صحةهقابمة هع هدٓر )الكعري،
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 من وجية نظر المجالس القروية ( ب

 :ٓمْ ها الهكضكع ٌذا حكؿ الباحث أجراٌا التْ الهقابٛت ظٍرتأ

ادة ىتٓجة السكاف، حاجات كتمبٓة لتغطٓة تكفْ ٚ الدراسة هىطقة فْ الهتكفرة الصحٓة الهراكز -   لمٓز
 . لمسكاف الطبٓعٓة

  .الصحٓة كزالهرا فْ الطبٓة التخصصات هختمؼ فْ ىقص ٓكجد  -  

 . الدراسة هىطقة سكاف لدل قمٓؿ بشكؿ هتكفر كالخاص الحككهْ الصحْ التأهٓف -

ٓستفٓد سكاف الهضارب البدكٓة هف الخدهات الصحًٓ الهقدهة هف العٓادات الهتىقمً التابعة لىدٓٓرة 
هع رئٓس )هقابمة ٓاـ تكافقٓة،أالصحة ك الٍٛؿ اٚحهر كلجاف الرعآة الصحًٓ كفؽ براهج هحددة ب

 .هجمس قركم الهضارب البدكٓة (

 باحتٓاجات تفْ ٚك جدان  قمٓؿ الدراسة هىطقة فْ الهتكفرة الصحٓة الهراكز عدد أف الباحث ٓٛحظ
 جآٌزة حالة كفْ الضركٓرة با٘هكاىٓات هزكدة صحٓة هراكز تكفٓر الضركرم فهف الهحمْ، الهجتهع
 الطبٓة لمتخصصات بالىسبة اٖهر ككذلؾ. دراسةال هىاطؽ لسكاف الطبٓة الخدهات لتقدٓـ دائهة

 اٖطباء لتكفٓر بدٓؿ ٘ٓجاد كتسعِ كبٓران  جٍدان  تبذؿ الصحٓة الهراكز جعؿ اٖهر الهختمفة،
 الدراسة، هىطقة فْ هشفِ أم تكفر عدـ  الباحث ٓٛحظ ككذلؾ الهجاٚت، هختمؼ فْ الهتخصصٓف

ضر الهىطقة سكاف عمِ ٓؤثر هها  عهمٓة عمِ اثر الىقص ٌذا أف الباحث ٛحظكٓ بهصالحٍـ، ٓك
 .اٚجتهاعٓة التىهٓة

 
 مجال المواصالت و اإلتصاالت  -5
 
 المجتمع المحمي من وجية نظر  ( أ

اٖغكار  إلِ تصؿ التْ الهكاصٛت كتكفر كجكد حكؿ كاىسجاـ تكافؽ ٌىاؾ أف الهحمْ الهجتهع ٓرل
 الهجتهع قدـ كها ،البدكٓة الهضارب  ، إٚ اىً ٌىاؾ صعكبة فْ الكصكؿبهحافظة طكباس ةالشهالٓ
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 العاـ الىقؿ كسائؿ تكفر حكؿ كبٓران  رضا ٌىاؾ أف حٓث الهكضكع ٌذا حكؿ إٓجابٓة ىظرة الهحمْ
 .فبٍا السكىٓة لمهىاطؽ

ادة ٌىاؾ أف كاٚتصاٚت الهكاصٛت تكالٓؼ بخصكصك   عػف ىػاتج كذلػؾ التكػالٓؼ ٌذي فْ همهكسة ٓز
ػذا بالىقػؿ الخاصػة الهركبػات ٓؼكتكػال الهحركقات أسعار ارتفاع  الهجتهػع عمػِ اقتصػادٓان  عبئػان  ٓشػكؿ ٌك
 .فْ طكباس ( )هقابمة هع رئٓس ىقابة السكاقٓف،الهحمْ

 من وجية نظر المجالس القروية ( ب

ٛن  عػػددان  ٌىػػاؾ أف الهحمٓػػة الهجػػالس تػػرل  تبػػذؿ حٓػػث الطػػرؽ، إلٍٓػػا تصػػؿ ٚ التػػْ البٓػػكت هػػف جػػدان  قمػػٓ
 السػػكىٓة أٚهػػاكف إلػػِ لمكصػػكؿ الٛزهػػة الطػػرؽ كشػػؽ فػػتح أجػػؿ هػػف ٓػػرةكب جٍػػكدا الهتخصصػػة الجٍػػات
 . السكىٓة كالتجهعات الهجتهع حاجات لتمبٓة

أها بخصكص اٚتصاٚت فٍْ غٓر هتكفرة ىٍائٓا هف الجاىب الفمسطٓىْ ،حٓث ٚٓكجد خطكط أرضٓة 
ىػػػذ فتػػػري ٓعتهػػػدكف عمػػػِ ، ٓعتهػػد أٌػػػالْ اٖغػػػكار الشػػػهالٓة فػػػْ اتصػػػاٚتٍـ عمػػػِ الشػػػبكات ا٘سػػػرائٓمٓة كه

الشػػبكات اٖردىٓػػة، كىتٓجػػة الشػػراكة هػػا بػػٓف الشػػركات الفمسػػطٓىٓة هػػف جٍػػة ك ا٘سػػرائٓمٓة كاٖردىٓػػة هػػف 
)هقابمػة هػع رئػٓس هجمػس ،جٍة أخرل فاف شركتْ جكاؿ ك الكطىٓة ٓتـ تفعٓمٍف هف خٛؿ تمؾ الشراكة 

  .القركم فْ عٓف البٓضاء (

 طػػػرؽ شػػػؽ إلػػػِ بحاجػػػة الحضػػػٓرة الهراكػػػز عػػػف كبعٓػػػدة ىائٓػػػة ٓةسػػػكى تجهعػػػات ٌىػػػاؾ أف الباحػػػث ٓػػػرل
 إلػِ بحاجػة الحضػٓرة الهراكػز بػٓف الرئٓسػة الشػكارع أف إلِ با٘ضافة إلٍٓا، الهختمفة الخدهات لتكصٓؿ
عادة ترهٓهات إجراء عتقد ،كتأٌٓؿ صٓاىة كا   أف هحمٓػة إدارة أٓػة عمِ بهكاف الصعكبة هف أىً الباحث ٓك
ػذا الػكتٓرة، كبػىفس كافػة هحمٓػةال اٚحتٓاجات تغطْ  عمػِ الهختصػة الهؤسسػات قػدرة عمػِ ٓىطبػؽ هػا ٌك
 .السكىٓة كالهىاطؽ البٓكت لجهٓع كالهكاصٛت الطرؽ تكفٓر

 

 :السؤال الثاني .4.2.2
 

 ؟ الدراسة هىطقة فْ جتهاعٓةٚا التىهٓة تكاجً التْ ها ٌْ التحدٓات
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 الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات حساب تـ فقد السابؽ، الدراسة سؤاؿ عمِ ا٘جابة أجؿ هف
؛ الدراسة هىطقة فْ جتهاعٓةٚا التىهٓة تكاجً التْ التحدٓاتب الهتعمقة اٚستباىة فقرات لجهٓع كالدرجة
 .الىتائج لٍذي تكضٓح ٓمْ كفٓها

 

 الداخمية التحديات مجال .4.2.2.1

فات الهعٓآرة كدرجة التقدٓر ٘ستجابات الهبحػكثٓف كا٘ىحراقاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 
 (:4.8كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ أتْ ) عف كاقع التحدٓات الداخمٓة  فْ اٖغكار الشهالٓة 

 

 فْ الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات :4.8 جدكؿال
 .الداخمٓة دٓاتالتح حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة

 المتوسط نص الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 مىافق 90. 3.77 التحديات السكانية  .1

 مىافق 97. 3.65 (الموروثة والقيم والتقاليد العادات) االجتماعية التحديات  .2

 ال أدري 1.23 3.37 مشاكل اليجرة لممدن  .3

 مىافق 1.17 3.68 االقتصادية التنمية مسيرة قليعر  بالريف االجتماعي الجمود  .4

 مىافق 1.13 3.65 بالقرية الحكومية السمطات تجاه والحذر الشك بعين النظر  .5

 مىافق 1.01 3.69 ككل المجتمع إزاء يجابيةإلا ليةؤو بالمس الشعور ضعف  .6

 مىافق 77. 3.97 الموارد في الضياع عن ناتجة تحديات  .7

 مىافق 90. 4.09 لزراعةتحديات متعمقة بقطاع ا  .8

 مىافق 97. 3.72 تحديات جيود التنمية األساسية  .9

 مىافق 1.10 3.47 الزراعي اإلصالح وقوانين الممكية توزيع سوء مشكالت  .10

 مىافق 1.01 4.20 المشكالت المتعمقة باالستيطان  .11

 مىافق 89. 3.94 مشاكل المؤسسات االجتماعية  .12

 مىافق 1.04 3.82 تباين الدخل  .13

 ال أدري 1.23 3.26 المرتفعة السكاني النمو معدالت مشاكل  .14

 مىافق 1.13 3.41 الرفاىية االجتماعيةالصحة و   .15

 مىافق 56. 3.71 المتوسط العام

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 

كػػاف لمفقػػرة  التحػػدٓات الداخمٓػةفػْ هجػػاؿ ( أف أعمػػِ هتكسػط حسػػابْ 4.8أظٍػرت الىتٓجػػة فػْ الجػػدكؿ )
ف فػػْ هىطقػػػة ٓف الهػػكاطىإ، حٓػػث ( 4.20)الهتكسػػط الحسػػابْ ككػػاف  كبدرجػػة الهكافقػػة، ةدٓػػة عشػػر الحا
، اٚسػتٓطافسػٍا هشػكٛت اأغكار الشهالٓة لدٍٓـ تكافؽ كاىسجاـ تجاي التحدٓات الداخمٓة كالتْ عمػِ ر ٖا
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هىعٍـ  عمِ السكاف فْ اؽٓؽ الخىٓصحابٍا كتضأراضْ كتٍجٓر ٖككف اٚحتٛؿ ٓعهؿ عمِ هصادرة ا
قاهػػة الهشػػآرع إلػػِ هىػػع التجهعػػات السػػكاىٓة هػػف إضػػافة ٘ك حتػػِ اسػػتخداهٍا، باأراضػػٍٓـ أهػػف زراعػػة 

ػػة التػػْ تخػػدـ الهجتهػػع الهحمػػْ، با لػػِ الحػػكاجز العسػػكٓرة التػػْ تفصػػؿ بػػٓف الهحافظػػات إضػػافة ٘التىهٓك
كػػػػذلؾ اسػػػػتقطاب كالهػػػػدف كالبمػػػػدات كالقػػػػرل، ككػػػػذلؾ عػػػػدـ هػػػػىح الهػػػػكاطىٓف التصػػػػآرح الٛزهػػػػة لمعهػػػػؿ، 

سػػػرة كعمػػػِ هسػػػتكل ٖطفػػػاؿ الػػػذم ٓػػػىعكس سػػػمبان عمػػػِ اٖالرخٓصػػػة هػػػف الىسػػػاء كا لمعهالػػػةالهسػػػتكطىات 
 غكار الشهالٓة.ٖهر الذم ٓؤثر بشكؿ هباشر عمِ عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىطقة اٖالتعمٓـ، ا

ف هتكسػػط إحٓػػث  ةة عشػػر الرابعػػ( أف أدىػػِ هتكسػػط حسػػابْ كػػاف لمفقػػرة 4.8كهػػا أظٍػػرت ىتػػائج الجػػدكؿ )
 بدرجػة هحآػد،ىٍػا كاىػت إحٓػث  هشاكؿ هعدٚت الىهك السكاىْ هرتفعػة،عف  فراد عٓىة الدراسةأإجابات 

ذا الهتكسط جاء ضهف الهتكسػط العػاـ كلكػف اىخفضػت ، ( 3.26)كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ٌك
شػػكاٚت إف أفػػراد عٓىػة الدراسػة تجػاي درجػة اٚسػتجابة فػْ ٌػػذي الفقػرة بسػبب التبػآف فػػْ درجػة التكافػؽ بػٓ

هعػػػدٚت الىهػػػك  فػػػأفاٚجتهاعٓػػػة، كههػػػا ٚ شػػػؾ لتىهٓػػػة هعػػػدٚت الىهػػػك السػػػكاىْ الهرتفعػػػة تجػػػاي عهمٓػػػة ا
عدـ كفآػة الخػدهات الهقدهػة لٍػذي الهسػتكٓات  إلِغكار تؤدم ٖالسكاىْ الكبٓرة كالهتسارعة فْ هىطقة ا

كعػدـ  ،هكهػةٖفػْ هسػتكل الخػدهات الهقدهػة لمطفكلػة كاالعالٓة هف السكاف، حٓث ٓىتج عف ذلؾ ضعؼ 
الهتزآػدة، كعػدـ كفآػة الهرافػؽ العاهػة كالخػدهات لٍػذي الهعػدٚت هػف الىهػك  دعػداٖاتساع الهدارس لٍذي ا

فػْ هسػتكل التىهٓػة اٚجتهاعٓػة التػْ تتكاهػؿ هػع عىاصػر كعهمٓػات  إلػِ تػدفالسكاىْ، ككؿ ذلػؾ ٓػؤدم 
 خرل.ٖالتىهٓة ا

 
( أف الهتكسط العػاـ قػد كػاف بدرجػة 4.8سبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )أها بالى

ػػذا ٓػػدؿ هػػف كجٍػػة ىظػػر الباحػػث عمػػِ أف ٌىػػاؾ ((3.71هكافػػؽ كهػػا ٌػػك هثبػػت بالهتكسػػط الحسػػابْ  ، ٌك
دراك ان فٍه التػْ تػؤثر تجػاي التحػدٓات الداخمٓػة  غػكار الشػهالٓةٖف فْ هىطقػة آالهكاطىهف قبؿ  ٓفكبٓر  ان كا 

، التحػػدٓات اٚجتهاعٓػػة )العػػادات كالتقالٓػػد كالقػػٓـ الهكركثػػة(عمػػِ عهمٓػػة التىهٓػػة اٚجتهاعٓػػة هػػف حٓػػث 
عف ىاتجة التحدٓات ، كالٓجابٓة إزاء الهجتهع ككؿ٘كلٓة اؤ ضعؼ الشعكر بالهسك  هشاكؿ الٍجرة لمهدفك 

هشػكٛت ك  ك السػكاىْ الهرتفعػةهعػدٚت الىهػبسػبب هصػادرتٍا هػف قبػؿ اٚحػتٛؿ، ك  الضٓاع فْ الهػكارد
 ان كسمبٓ ان كبٓر  ان ف لٍذي التحدٓات دكر إ، حٓث هتعمقة بقطاع الزراعةالتحدٓات ، كالتبآف الدخؿك  ستٓطافاٚ

 فْ التأثٓر عمِ عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة.
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 الخارجية التحديات مجال .4.2.2.2

هعٓآرة كدرجة التقدٓر ٘ستجابات الهبحػكثٓف كا٘ىحرافات القاـ الباحث باستخراج الهتكسطات الحسابٓة 
 (:4.9كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ أتْ ) عف كاقع التحدٓات الخارجٓة  فْ اٖغكار الشهالٓة 

 الهكاطىٓف ٚستجابات اٚستجابة كدرجة ،الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات: 4.9 جدكؿال
 .خارجٓةال التحدٓات حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ

 

 

 المتوسط نص الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 مىافق 1.17 3.73 الحصول عمى معونات مشروطة 1

 مىافق 95. 3.96 األموال رؤوس نقص من تعاني 2

 مىافق 1.00 3.95 عدم كفاية المدخرات 3

 مىافق 1.15 3.83 التكنولوجيا استيعاب عمى القدرة  تدني 4

 مىافق 85. 4.00 عدم تنوع الصادرات 5

 مىافق 61. 3.89 المتوسط العام

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 

كاف لمفقرة  التحدٓات الخارجٓةفْ هجاؿ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.9أظٍرت الىتٓجة فْ الجدكؿ )
غكار ٖف فْ هىطقة االهكاطىك ، حٓث ( 4.00)الهتكسط الحسابْ ككاف  الخاهسة كبدرجة الهكافقة،

 الشهالٓة لدٍٓـ تكافؽ كاىسجاـ تجاي دكر عدـ تىكع الصادرات كىكع هف التحدٓات الخارجٓة عمِ عهمٓة
ادة ةفْ طبٓعة التعاهؿ هع السكؽ الهحمٓ دكران ف لتىكع الصادرات إالتىهٓة اٚجتهاعٓة، حٓث  ، كٓز

ف عٛقات هتىكعة ا ان ف لتىكع الصادرات دكر إلمعائدات اٚقتصادٓة، كبالتالْ ف هر الذم ٓؤدم ٖفْ تكٓك
 كبالتالْ ٓىعكس ذلؾ عمِ التىهٓة اٚجتهاعٓة. ؛لِ التعرؼ عمِ ثقافات كعادات كتقالٓد جدٓدةإ

ف هتكسط إجابات إحٓث  كلِٖا( أف أدىِ هتكسط حسابْ كاف لمفقرة 4.9كها أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
، كها ٌك هثبت هكافؽىٍا كاىت بدرجة إ، حٓث كطةالحصكؿ عمِ هعكىات هشر فراد عٓىة الدراسة عف أ

 ان ف ٌىالؾ دكر أغكار الشهالٓة ٓؤكدكف عمِ ٖف فْ هىطقة آحٓث الهكاطى، (3.73)بالهتكسط الحسابْ 
لمهساعدات الهشركطة هف الهؤسسات الدكلٓة التْ تككف هعىٓة بتحقٓؽ التىهٓة فْ تمؾ الهىاطؽ،  ان سمبٓ

غكار الشهالٓة كتجعمٍا هحصكرة برغبة الجٍة ٖات التىهٓة فْ هىطقة اكلٓكأف ٌذي الشركط تقٓد إحٓث 
ٛن الهقدهة لمدعـ، كبالتالْ ف ة داخؿ هىاطؽ ا ان كاضح إف ذلؾ ٓترؾ خم غكار ٖفْ القطاعات التىهٓك

 الشهالٓة.
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 ( أف الهتكسط العاـ قد كاف بدرجة4.9أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف ٌىاؾ ((3.89كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ هكافؽ  ، ٌك

دراك ان فٍه لمتحدٓات الخارجٓة التْ تؤثر عمِ عهمٓة ، غكار الشهالٓةٖف فْ هىطقة آالهكاطىهف قبؿ  ان كا 
، ت هشركطةعكىاعمًٓ هف ه ٓحصمكفكاف ذلؾ هف خٛؿ ها أالتىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىاطقٍـ سكاء 

ىقص رؤكس ، ك تدىْ القدرة عمِ استٓعاب التكىكلكجٓاك  ،عدـ كفآة الهدخراتك  ،تىكع الصادراتكعدـ 
 ، لكؿ ذلؾ دكر بارز فْ تراجع عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة كالحد هف سبؿ تحقٓقٍا.اٖهكاؿ

 التحديات مواجية مجال .4.2.2.3
ػػػة كدرجػػػة التقػػػدٓر ٘سػػػتجابات الهبحػػػكثٓف  كا٘ىحرافػػػات الالباحػػػث الهتكسػػػطات الحسػػػابٓة  ٓعػػػرض هعٓآر

كهػا ٌػك  لطرؽ هكاجً التحدٓات التْ تقمػص هػف قٓػاـ تىهٓػة إجتهاعٓػة هسػتداهة  فػْ اٖغػكار الشػهالٓة 
 (:4.10هبٓف فْ الجدكؿ أتْ )

ػة كاٚىحرافػات الحسابٓة الهتكسطات :4.10 جدكؿال  الهػكاطىٓف ٚسػتجابات اٚسػتجابة كدرجػة ،الهعٓآر
 . التحدٓات هكاجٍة حكؿ الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ
 

 نص الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 االستجابة

 مىافق 1.13 3.51 المعرفة تحسين في واألىمية الحكومية المنظمات بين التعاون  .1

 افقمى 1.16 3.54 التنموي العمل في والمرأة الشباب مشاركة لمناقشة ندوات عقد  .2

 مىافق 1.06 3.53 والمرأة الشباب تعميم مشروعات إقامة  .3

  والشباب المرأة لمشاركة الفرصة تتيح التي البرامج توفير  .4
 واقتصادياً  واجتماعياً  سياسياً 

3.57 1.08 
 مىافق

 مىافق 94. 3.76 الفرصة إتاحة خالل من األسرة دخل تحسين  .5

 فقمىا 96. 4.01 تدعيم روح الوالء واالنتماء  .6

 مىافق 1.07 3.92 اإلدارية القيادات في القدوة توافر  .7

 والمساىمة المشاركة بأسس وواع متدرب جديد جيل  تنشئة  .8
 التعميمية المؤسسات خالل من الجماعي العمل في 

3.95 .96 
 مىافق

 مىافق 1.01 3.65  المجتمع عمى الخدمية األجيزة انفتاح  .9

 مىافق 1.03 3.60 االستفادة من نتائج البحوث   .10

  أساسيا يكون  لمتنمية جديدة مداخل وتجريب استحداث  .11
 المشاركة

3.56 .91 
 مىافق

 مىافق 1.04 3.65  المحيط مع والتواصل االتصال تعزيز  .12

 مىافق 1.14 3.70  بالمنطقة الرسمي واالىتمام الدعم  .13

 مىافق 74. 3.68 المتوسط العام
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 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 

كاف لمفقرة هكاجٍة التحدٓات فْ هجاؿ ( أف أعمِ هتكسط حسابْ 4.10فْ الجدكؿ )ائج ٍرت الىتأظ
غكار ٖفْ هىطقة ا الهكاطىكف، حٓث ( 4.01)الهتكسط الحسابْ ككاف  كبدرجة الهكافقة، سادسةال

ء كاٚىتهاء فْ هكاجٍة االشهالٓة لدٍٓـ تكافؽ كاىسجاـ تجاي دكر  ة كالٚك هاـ ألتحدٓات دعـ الركح الهعىٓك
بداعٓة الداعٓة لمتطكر ٘ىً كهف الهٍـ دعـ هبادرات الشباب اإ، حٓث التىهٓة اٚجتهاعٓةعهمٓة 
جىبٓة بها ٖخرل داخؿ الهجتهعات الهحمٓة كالعربٓة كاٖكاستٓعاب الثقافات كالهستجدات ا ،كالتىهٓة

ٓة، كبالتالْ فإف التىهٓة اٚجتهاعٓة خٛقٖٓتكافؽ هع العادات كالتقالٓد السائدة كالتْ ٚ تهس بالقٓـ ا
طار البٓئة إخر ضهف ٔالقدرة عمِ اٚستجابة لمهتغٓرات داخؿ الثقافة الهحمٓة كاستٓعاب ا خمٓط هف
 الهحمٓة.

 
ن متىسط إجابات إحٍث  ولىألا( أن أدوى متىسط حسابً كان للفقزة 4.10)كما أظهزت وتائج الجدول 

ىٍا كاىت إ، حٓث ٓف الهىظهات الحككهٓة كاٌٖمٓة فْ تحسٓف الهعرفةالتعاكف بفزاد عٍىة الدراسة عه أ
غكار ٖفْ هىطقة ا فٓالهكاطىحٓث ، ((3.51، كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ هكافؽبدرجة 
لعهمٓة التعاكف الهشترؾ كالبىاء ها بٓف الهىظهات  ان ككبٓر  ان هٍه ان ف ٌىالؾ دكر أٓؤكدكف عمِ  الشهالٓة

فْ تحقٓؽ عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة هف خٛؿ  ؛الهجتهع الهدىْ كالقطاع الخاصالحككهٓة كهؤسسات 
أطٓافً، تكتؼ الجٍكد كتكحٓدٌا فْ سبٓؿ خدهة الهكاطف، كالسعْ ىحك تطكر الهجتهع بهختمؼ 

ر الفكر الثقافْك  ٓجاد إكتعهؿ عمِ  ،الهرافؽ الثقافٓة كاٚجتهاعٓة كالٓراضٓة التْ تعهؿ عمِ تطٓك
 ٓجابْ ٓتقبؿ التغٓٓر كالتطكر اٚجتهاعْ.إ هخزكف ثقافْ

( أف الهتكسط العاـ قد كاف 4.10أها بالىسبة لمهتكسط الحسابْ العاـ فقد أظٍرت ىتائج الجدكؿ )
ذا ٓدؿ هف كجٍة ىظر الباحث عمِ أف (3.68)بدرجة هكافؽ كها ٌك هثبت بالهتكسط الحسابْ  ، ٌك

دراك ان ٌىاؾ فٍه خالل  ٌهٓة هكاجٍة التحدٓات هفٖغكار الشهالٓة، ٖقة اف فْ هىطٓهف قبؿ الهكاطى ان كا 

عقد ىدكات لهىاقشة هشاركة الشباب ك  التعاكف بٓف الهىظهات الحككهٓة كاٌٖمٓة فْ تحسٓف الهعرفة
قاهة هشركعات تعمٓـ الشباب كالهرأةك  ،كالهرأة فْ العهؿ التىهكم ، كتحسٓف الكضع اٚقتصادم ا 

بأسس الهشاركة كالهساٌهة فْ العهؿ الجهاعْ هف  درب ككاعه تىشئة جٓؿ جدٓدكهستكل الدخؿ، ك 
تكفٓر البراهج التْ تتٓح الفرصة ، ك ٓز اٚتصاؿ كالتكاصؿ هع الهحٓطتعز ، ك خٛؿ الهؤسسات التعمٓهٓة

فْ  ان هباشر  ان سالٓب دكر ٖف لكؿ ٌذي اإ، حٓث كاقتصادٓان  كاجتهاعٓان  لهشاركة الهرأة كالشباب سٓاسٓان 
 غكار الشهالٓة.ٖالتىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىطقة احداث التطكر ك إ
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 الشمالية غوارألا في االجتماعية التنمية لتحديات الكمية المتوسطات. 4.2.2.4
الهجاٚت الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة كاستجابات أفراد العٓىة فْ :4.11 جدكؿال

 كار الشهالٓة كالهجاؿ الكمْ الخاص بٍا:غٖالتىهٓة اٚجتهاعٓة فْ ابتحدٓات الدراسة الخاصة 

 

 االستجابة درجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

 مىافق 56. 3.71 مجال التحديات الداخمية  .1

 مىافق 61. 3.89 مجال التحديات الخارجية  .2

 مىافق 497. 3.80 المجال الكمي

 ِدرجات( 5) ٌْ لٛستجابة درجة أقص. 

 أهػػا ،(71.3) بمػػغ كؿٖا لمهجػػاؿ الحسػػابْ الهتكسػػط فأ( 4.11) الجػػدكؿ اسػػتعراض ؿخػػٛ هػػف ٚحػػظ
 ٓػعجه عمػِ هكافقتٍـ ثكفالهبحك  كأبدل ،(3.89) الحسابْ هتكسطً بمغ فقد الثاىْ الهجاؿ بخصكص

 لػػً الحسػػابْ الهتكسػػط بمػػغ قػػد الكمػػْ الهجػػاؿ أف ىجػػد السػػابؽ الجػػدكؿ إلػػِ كبػػالىظر الهجػػاٚت، ٌػػذي
 .هكافقة بدرجة لً اٚستجابة درجة اىتك كقد( 3.80)

فراد عٓىة أدراؾ ا  جهٓع ٌذي الهجاٚت بسبب كعْ ك  إلٌِذي الهكافقة  كقد ٓعزك الباحث السبب فْ
تحد هف  التْك  ،غكار الشهالٓةٖالدراسة لمتحدٓات الداخمٓة كالخارجٓة التْ تكاجٍٍـ فْ هىطقة ا

التحدٓات اٚجتهاعٓة ك  ،لتحدٓات السكاىٓةثاؿ اعهمٓات التىهٓة اٚجتهاعٓة كهىٍا عمِ سبٓؿ اله
، كارتفاع هعدٚت الىهك السكاىْ ،الٍجرة لمهدفالهتهثمة بالعادات كالتقالٓد كالقٓـ الهكركثة، كهشكٛت 

الحصكؿ ، ك الهشكٛت الهتعمقة باٚستٓطافكاٚقتصاد كالدخؿ، ك  الزراعة ْهتعمقة بقطاعالتحدٓات كال
 هكاؿ. ٖكىقص رؤكس ا كفآة الهدخراتعدـ ، ك عمِ هعكىات هشركطة

 
 :الثالث السؤال. 4.2.3
 

جتهاعٓػة فػْ اٖغػكار ٚحصػائٓة فػْ اجابػات الهبحػكثٓف عػف كاقػع التىهٓػة اإ ٌؿ تكجد فػركؽ ذات دٚلػة
عػػػددأفراد  –هسػػػتكل دخػػػؿ اٖسػػػرة  –طبٓعػػػة العهػػػؿ  –هسػػػتكل التعمػػػٓـ  –الشػػػهالٓة لهتغٓػػػرات ) الجػػػىس 

 اعٓة ( ؟جتهٚالحالة ا –اٖسرة 
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جتهاعٓػة فػْ اٖغػكار ٚكاقػع التىهٓػة اب تتعمػؽ فرضػٓات سػت الباحث كضع السابؽ السؤاؿ عمِ جابةٙل
عػدد أفػراد ك  ،هسػتكل دخػؿ اٖسػرةك  ،طبٓعػة العهػؿك  ،هسػتكل التعمػٓـك  ،الجىس: الشهالٓة كفقان لمهتغٓرات 

 : أتْالىحك  ككاىت ىتائج التحقؽ هف هصداقٓتٍا عمِ ،ٚجتهاعٓةك الحالة ااٖسري 
 
 الدراسة فرضيات نتائج 4.3
 . الفرضية األولى4.3.1
 
 هتكسطات بٓف( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ "

 لهتغٓر تعزل الشهالٓة غكارٖا فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات
 ".الجىس

 الهتكسػػػطات ٚسػػتخراج هسػػتقمتٓف لعٓىتػػٓف( ت) اختبػػار اسػػتخداـ تػػػـ الفرضػػٓة ٌػػذي صػػحة هػػف لمتحقػػؽ
ػة كاٚىحرافػات الحسابٓة  حٓػث الدراسػة، عٓىػة أفػراد إجابػات بػٓف الفػركؽ لهعرفػة الدٚلػة كهسػتكل الهعٓآر
 :ذلؾ ٓكضح12) .4رقـ ) التالْ الجدكؿ

 الجىس لهتغٓر كفقان  العٓىة أفراد ٘جابات( T-Test( )ت) اختبارات ىتائج: 12 .4 جدكؿال

 الداللة اإلحصائية قيمة ت درجة الحرية المتوسط العدد الجنس المجال         

 مجال الخدمات االجتماعية
 3.03 65 ذكر

89 1.06 
.28 

 2.88 35 أنثى 

 التعميم       
 3.22 65 ذكر

89 
-

.322- 

.74 

 3.27 35 أنثى 

 المستوى العمالي  
 2.61 65 رذك

89 .59 
.55 

 2.53 35 أنثى 

 الصحة       
 2.46 65 ذكر

89 .021 
.98 

 2.46 35 أنثى 

والعمران  اإلسكان مجال 
 والبيئة

 2.58 65 ذكر
89 .42 

.67 

 2.51 35 أنثى 

 مجال المواصالت واالتصاالت
 3.16 65 ذكر

89 .14 
.88 

 3.14 35 أنثى 

 المجال الكمي
 2.84 65 رذك

 2.80 35 أنثى 70. 38. 89
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 الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ أىً( 4.12) الجدكؿ خٛؿ هف ٓتضح
 :التالْ الىحك عمِ ا٘حصائٓة الدٚلة قٓـ كاىت حٓث( α≤ 0.05) حصائٓة٘ا

 هف أعمِلٍا  حصائٓةا٘ الدٚلة بمغت ،الجىس هتغٓر حسب الصحة ك  العهالْ كالهستكل التعمٓـ
(0.05  ≥α)، هىطقة فْ فٓالهكاطى هف الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓككف قد 
 بٓف الباحث ىظر كجٍة هف ٓفكبٓر  كاىسجاـ كعْ كجكد ٌك جىاسٍـ،أ اختٛؼ كعمِ الشهالٓة غكارٖا

ا الصحةل العهالْ ك التعمٓـ كالهستك  تجاي الدراسة عٓىة أفراد  حٓث اٚجتهاعٓة، التىهٓة تحقٓؽ فْ كدكٌر
ر أٌهٓة عمِ ٓؤكدكف العٓىة فرادأ فإ  التعمٓـ هستكل رفع جؿأ هف هستهر بشكؿ التعمٓـ كتحسٓف تطٓك

ة كتحسٓف ،كالثقافٓة التعمٓهٓة كالتسٍٓٛت ا٘هكاىٓات تكفٓر كضركرة ،كالعاـ الهٍىْ  التعمٓـ فْ التسٓك
 كتحسٓف كٓرهة، عهؿ فرصة إٓجاد فْ هكاطف لكؿ لحؽا ضهاف ضركرة لِإ ضافة٘با الجىسٓف، بٓف

 فْ العهالة هف هرتفع هستكل ٓكجد ككىً البطالة هف كالحد بالعهؿ، الخاصة كا٘هكاىٓات الظركؼ
 السكاف، احتٓاجات لسد الٛزهة الصحٓة الهرافؽ تكفٓر بٓج ذلؾ لكؿ ضافة٘با غكار،ٖا هىطقة
 كالحد الكفٓات هعدؿ خفض فْ لمهساعدة الصحْ، ستكلباله الىٍكض جؿأ هف فاعمٓة كثرأ كجعمٍا

 .الصفٓرة الفرضٓة قبكؿ تـ كعمًٓ هىٍا، كالكقآة هراضٖا هف
 
 كالهجاؿ كاٚتصاؿ الهكاصٛت كهجاؿ كالبٓئة كالعهراف السكاف كهجاؿ اٚجتهاعٓة الخدهات هجاؿ فإ

رجع ،(α ≤ 0.05) هف أعمِ ا٘حصائٓة الدٚلة بمغت الجىس، هتغٓر حسب الكمْ  فْ السبب ٓك
 جىاسٍـ،أ اختٛؼ كعمِ الشهالٓة، غكارٖا هىطقة فْ فٓالهكاطى هف الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ
 خٛؿ هف الشهالٓة غكارٖا فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ الهجاٚت ٌذي ٌهٓةأ عمِ ٓؤكدكف ككىٍـ
 عمِ كالعهؿ ،كالجهاعات اٖفراد جهٓعل اٚحتٓاجات كتمبٓة اٚجتهاعٓة، الرعآة خدهات تكفر

 كالصرؼ كالهٓاي العاهة الخدهات تكفٓر عمِ العهؿ الهٍـ هف كها لٌٗالْ، هىاسبة تكفٓرهساكف
 الهكاصٛت تكفرك  العاهة، الخدهة هشركعات فْ الهشاركة عمِ الشباب كتشجٓع ،كالكٍرباء الصحْ

 كتىكعٍا الصادرات تبادؿ عمِ تساعد لؾكذ ،ٖفكاركا الثقافات بتبادؿ تسهح التْ كاٚتصاٚت
ادتٍا  كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. اٚقتصادم، الهستكل تحسٓف عمِ ٓساعد الذم هرٖا ؛كٓز

 
 . الفرضية الثانية4.3.2
 
 هتكسػػػطات بػػػٓف( α≤0.05) ا٘حصػػػائٓة الدٚلػػػة هسػػػتكل عىػػػد إحصػػػائٓة دٚلػػػة ذات فػػػركؽ تكجػػػد ٚ "

 لهتغٓػػر تعػػزل الشػػهالٓة غػػكارٖا فػػْ ٍػػاكآفاق اٚجتهاعٓػػة التىهٓػػة بكاقػػع تعمػػؽٓ فٓهػػا العٓىػػة أفػػراد إجابػػات
 ". التعمٓـ هستكل
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 الفركؽ عف لمكشؼ" ANOVA"اٖحادم التبآف تحمٓؿ اختبار إجراء تـ الفرضٓة ٌذي صحة هف لمتحقؽ
 .اٚختبار ٌذا ىتائج تكضح أدىاي كالجداكؿ الدراسة، عٓىة أفراد إجابات فْ
 

 هستكل لهتغٓر كفقان  العٓىة أفراد استجابات فْ( ANOVA)التبآف تحمٓؿ اختبارات ىتائج :4.13جدكؿال
 .التعمٓـ 

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات
قيمة 

 "ف"

مستوى 
مجموع  الداللة

 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

.1 
 مجال 

 09. 2.22 89 38. 37.08 3 86. 2.57 الخدمات االجتماعية 

.2 
 التعميم

1.47 .49 3 50.51 .52 89 .93 .42 

.3 
 

 91. 17. 89 47. 45.63 3 08. 24. المستوى العمالي

 87. 23. 89 56. 54.61 3 13. 39. الصحة  4.

.5 
مجال اإلسكان 
 87. 23. 89 59. 57.02 3 14. 42. والعمران والبيئة

.6 
مجال المواصالت 

 17. 1.69 89 56. 53.84 3 95. 2.85 واالتصاالت

 75. 40. 89 32. 30.90 3 12. 38. المجال الكمي

 
 ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ "( 4.13) الجدكؿ خٛؿ هف ٓتضح

(0.05≥α )غكارٖا فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف 
 ". التعمٓـ هستكل لهتغٓر تعزل الشهالٓة
 الدٚلة كاىت التعمٓـ، هستكل هتغٓر حسب ك الصحة  العهالْ الهستكل كهجاؿ أف التعمٓـ ٓٛحظ

ذي القٓـ (87.(، )91.(، )42.)ا٘حصائٓة لٍها عمِ التكالْ  ، الهفترضً  (α≤  0.05) هف أعمِ ، ٌك
 كعمِ الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ فٓالهكاطى هف الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ؿكلع

ٛتٍـ اختٛؼ  عٓىة أفراد بٓف الباحث ىظر كجٍة هف بفكبٓر  كاىسجاـ كعْ كجكد ٌك العمهٓة هٌؤ
 فإ حٓث ،الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ الهجاٚت ٌذي دكر تجاي الدراسة

 كفتح الهحمْ الهجتهع فئات لجهٓع الشاهؿ اٖساسْ التعمٓـ تكفٓر ضركرة عمِ ٓؤكدكف العٓىة فرادأ
 القراءة لتعمٓـ اٖهٓة هحك فصكؿ بفتح اٌٚتهاـ هع التحصٓؿ، ضعٓفْ التٛهٓذ لتقكٓة صفكؼ
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رالسمبٓة الظكاٌ عةكهتاب الهختمفة، التعمٓـ لهراحؿ الكافٓة الهدارس إىشاء عمِ كالعهؿ كالكتابة،
 كهىفتح هتعمـ جٓؿ ذلؾ عف ٓىتج ىًإ حٓث الهدرسْ، كالتسرب كالغٓاب التعمٓهٓة لمعهمٓة الهصاحبة
تقبؿ لمثقافات كهدرؾ ستطٓع الغٓر، ٓك  هف بد ٚ كذلؾ الهحٓطة، البٓئة فْ الحاصمة التغٓرات كبةاهك  ٓك
 العاهمٓف حقكؽ كحهآة الهىطقة، سكاف علجهٓ الكٓرـ العهؿ فرص ٓجادإ خٛؿ هف العهؿ بقكة اٌٚتهاـ

 ذلؾ فإ حٓث ؛العهؿ ساعات كتحدٓد الهبذكؿ، لمجٍد هىاسب كأجر هكاتٓة عهؿ بٓئة ٓجادإ خٛؿ هف
 جكاىبً، هختمؼ فْ كالتغٓر التطكر هكاكبة خٛلً هف ٓهكف دخؿ هصدر ٓجادإ عمِ العهؿ شأىً هف
 الحاهؿ، لمهرأة الكاهمة الصحٓة الرعآة كفٓرت خٛؿ هف الصحْ بالجاىب اٌٚتهاـ هف بد ٚك كها
  التكسع عمِ كالعهؿ اٖسرة، تىظٓـ بأٌهٓة السكاف لتكعٓة لىدكاتا كتىظٓـ اٖسرة لتىظٓـ هراكز تكفرك 
 هف كالكقآة كالىظافة السمٓهة الصحٓة بالعادات كالتكعٓة كالطفكلة، اٖهكهة رعآة هراكز إىشاء فْ

 لمتىهٓة ساسأ ٌْ الصحٓة التىهٓة فإ حٓث الهىطقة، فْ فٓصصهتخ أطباء كتكفٓر اٖهراض،
 .الصفٓرة الفرضٓة قبكؿ تـ كعمًٓ ،الهتكاهمة اٚجتهاعٓة

 
 الهكاصٛت كهجاؿ ،كالبٓئة كالعهراف ا٘سكافا كهجاؿ ،اٚجتهاعٓة الخدهات هجاؿ أف ىجد كها

 أعمِقٓهٍا  لٍا  ا٘حصائٓة ةالدٚل بمغت قد التعمٓـ هستكل هتغٓر حسب الكمْ كالهجاؿ ،كاٚتصاؿ
رجع ،(α≤  0.05) هف  هىطقة فْ فٓالهكاطى هف الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓك
اتٍـ اختٛؼ كعمِ الشهالٓة، غكارٖا  فْ الهجاٚت ٌذي ٌهٓةأ عمِ ٓؤكدكف حٓث ،العمهٓة هستٓك

 تساعد لٗسر هشركعات اىشاءإ عمِ ؿالعه خٛؿ هف الشهالٓة اٚغكار فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ
ادة فْ  بٓف التعاكف ركح لخمؽ الىزاعات لفض لجاف كتكفر اٚقتصادم، كضعٍا كتحسٓف دخمٍا ٓز

 الثقافات تبادؿ عمِ تساعد التْ كاٚقتصادٓة اٚجتهاعٓة الهراكز هف العدٓد ىشاءإ تجاي اٌٖالْ
 الكصكؿ سبٓؿ فْ البىاء كالىقد التغٓٓر كتقبؿ الهفآٌـ تكحٓد عمِ كالعهؿ فٓالهكاطى بٓف فكارٖكا

 اٌٚتهاـ هف بد ٚ كذلؾ الهختمفة، التىهٓة كهجاٚت عىاصر هع الهتكاهمة الشاهمة اٚجتهاعٓة لمتىهٓة
 الجٍكد هف اٚستفادة جؿأ هف كالشباب، طفاؿٖبا الخاصة ٌاتتىز كاله الترفًٓ هراكز هف العدٓد ىشاءإب

 ٓجابٓة،٘ا الهسارات ضهف كدالجٍ ٌذي تكجًٓ عمِ كالعهؿ الهجتهع، تطكر ىحك كتكجٍٍٓا بٍـ الخاصة
ة قٓادات كخمؽ الشباب، اىحراؼ هف الكقآة كتكفٓر  التىهٓة لتحقٓؽ كتسعِ الهحمْ لمكاقع هدركة تىهٓك
 اٌٚتهاـ هف بد ٚ لذلؾ باٚضافة الهحٓطة، البٓئة فْ الحاصمة التغٓرات تكاكب كالتْ الهتطكرة الشاهمة
 البٓئة فْ كالثقافات كالتقالٓد العادات هعرفة عمِ تساعد التْ كاٚتصاٚت الهكاصٛت بكاسائؿ
 هىٍا اٚستفادة عمِ كالعهؿ الثقافات ٌذي هع الهباشر كغٓر الهباشر اٚحتكاؾ خٛؿ هف الهحٓطة
ر تجاي ذلؾ كتسخٓر كعمًٓ تـ  همة،كالهتكا الهىشكدة اٚجتهاعٓة التىهٓة كتحقٓؽ ،الهحمْ الهجتهع تطٓك

 قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة.
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 . الفرضية الثالثة4.3.3
 
 هتكسطات بٓف( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ "

 لهتغٓر تعزل الشهالٓة اٚغكار فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات
 ." العهؿ طبٓعة

 عف لمكشؼ" ANOVA"اٖحادم التبآف تحمٓؿ اختبار إجراء تـ فقد الفرضٓة ٌذي صحة هف تحقؽلم
 :اٚختبار ٌذا ىتائج تكضح أدىاي كالجداكؿ الدراسة، عٓىة أفراد إجابات فْ الفركؽ

 

 طبٓعة لهتغٓر كفقان  العٓىة أفراد استجابات فْ( ANOVA)التبآف تحمٓؿ اختبارات ىتائج: 4.14جدكؿال
 .ؿالعه

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات

 "ف"قيمة 
مستوى 
مجموع  الداللة

 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

.1 

مجال الخدمات 
 61. 1.85 االجتماعية

3 
37.81 .39 

96 
1.57 .20 

.2 
 التعميم 

1.98 .66 
3 

50.00 .52 
96 

1.27 .28 

.3 
 المستوى العمالي

.77 .26 
3 

45.10 .47 
96 

.55 .64 

.4 
 الصحة

.94 .31 
3 

54.07 .56 
96 

.55 .64 

.5 

 اإلسكانمجال 
 30. 92. والعمران والبيئة

3 
56.52 .58 

96 
.52 .66 

.6 

مجال المواصالت 
 1.40 4.21 واالتصاالت

3 
52.49 .54 

96 
2.57 .06 

 المجال الكمي        
.80 .26 

3 
30.48 .31 

96 
.84 .47 

 
 الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ أىً( 4.14) الجدكؿ خٛؿ هف ٓتضح

 :التالْ الىحك عمِ ا٘حصائٓة الدٚلة قٓـ كاىت حٓث( α≤ 0.05) حصائٓة٘ا
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قٓهٍا  ائٓةا٘حص الدٚلة بمغت التعمٓـ هستكل هتغٓر حسبالصحة ك  العهالْ كالهستكل التعمٓـ فإ
رجع ،(α≤  0.05) هف أعمِ  هىطقة فْ فٓالهكاطى هف الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓك

 هكاىٓاتإ عمِ ٓؤكدكف ككىٍـ ،بً ٓقكهكف الذم العهؿ طبٓعة اختٛؼ كعمِ ،الشهالٓة اٚغكار
 عبر التربكٓة بالعهمٓة اٌٚتهاـ خٛؿ هف اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ الهجاٚت ٌذي هف اٚستفادة
ادة ،لمتعمٓـ الهتطكرة التكىكلكجٓة الهصادر كتكفٓر ،الهدرسة فْ هىاسبة صحٓة بٓئة تكفٓر  عدد كٓز

 بٓف التكاصؿ كتفعٓؿ ،كفٓاءأ هعمهٓف كتكفٓر الطمبة، عدد هع ٓتىاسب لكْ الهدارس فْ الهعمهٓف
 .الهىطقة فْ كالطمبة التعمٓـ شكالٓاتإ لهعالجة كاٖسرة الهحمْ كالهجتهع الهدرسة

 كدعـ تشغٓمٓة هشآرع كفتح ،لٍـ هٛئهة عهؿ بٓئة تكفٓر خٛؿ هف العهاؿ بقطاع اٌٚتهاـ هف بد ٚ 
 تؤثر التْ كالىساء طفاؿٖا عهالة هف كالحد ،الهىطقة فْ كبرٖا الهشغؿ ٓعتبر الذم الزراعْ القطاع
 صحابأ لزاـا  ك  العهاؿ، ٓغطْ الذم الصحْ ٓفالتأه ٓجادا  ك  الهحمْ، الهجتهع كتطكر تىهٓة عمِ سمبان 
ا العهؿ ساعات كعدد عهؿ كبٓئة كتقاعد صحْ تأهٓف هف العاهمٓف حقكؽ جهٓع بتقدٓـ العهؿ  كغٌٓر
 ٓجادا  ك  اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ الصحْ الجاىب اٌهٓة عمِ التأكٓد هف بد ٚ كها هكر،أ هف
 .الهجتهعٓة كالتىهٓة البىاء عهمٓات جراءإ خٛؿ مٍٓـع اٚعتهاد ٓهكف كىفسٓان  صحٓان  سمٓهٓف شخاصأ
 استقباؿ خٛؿ هف ٓهكف طبٓة كهراكز كالطفكلة لٛهكهة هراكز تكفٓر عمِ العهؿ هف بد ٚ لذا 

دة، عىد الحكاهؿ  كها الطبٓة، كزاالهر  داخؿ الهختمفة الهجاٚت فْ الهتخصصٓف طباءٖا كتكفٓر الٚك
 غكارٖا هىطقة داخؿ اٖهاكف فْ كتكٓزعٍا الصٓدلٓات ٓجادإ عبر هةالٛز  دكٓةٖا تكفٓر هف بد ٚ

 الحككهة عمِ ٓجب كذلؾ الطارئة، لمحاٚت سعاؼإ سٓارات الهىطقة فْ تتكافر فأ ٌهٓةأك  الشهالٓة،
 تـ كعمًٓ العٛج، عهمٓات ٓسٍؿ كالذم السكاف، لجهٓع الشاهؿ الصحْ التأهٓف تكفٓر عمِ العهؿ
 .ةالصفٓر الفرضٓة قبكؿ

 
 كالهجاؿ كاٚتصاؿ الهكاصٛت كهجاؿ كالبٓئة كالعهراف اٚسكاف كهجاؿ اٚجتهاعٓة الخدهات هجاؿ أف

 هف أعمِقٓهً  ا٘حصائٓة الدٚلة بمغت ،العهؿ طبٓعة هتغٓر حسب الكمْ
(0.05  ≥α)، رجع  غكارٖا هىطقة فْ فٓالهكاطى هف الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓك

 جاىب فْ الهجاٚت ٌذي بً تقـك ها ٌٖهٓة ٍـدراكإ بسبب ٌك ،اعهالٍـ طبٓعة اختٛؼ عمِ ٓةالشهال
 الخاصة الذاتٓة بالجٍكد اٚجتهاعٓة الهشركعات بإىشاء اٌٚتهاـ عبر اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ

 اٌٚتهاـ هف بد ٚ كها استداهتٍا، عمِ كالعهؿ عمٍٓا لمحفاظ دافع ٓجادإ عمِ تعهؿ كالتْ ،بالهجتهع
 الهظٍرب اٌٚتهاـ عمِ كالعهؿ الهجتهع، لدل الهكجكدة طارالقٓـإ فْ كالقٓـ بالهعآٓر اٚهتثاؿ تجاي
ات كاله لمحدائؽ كافٓة ساحات كتكفٓر ،العاهة كاٖهاكف لمشكارع العاـ  عهمٓة تسٍٓؿ جؿأ هف العاهةتىٌز

 .الهىاطؽ سكاف بٓف كالثقافْ اٚجتهاعْ التكاصؿ
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 بطٓرقة كالشكارع العاهة اٖهاكف فْ كالىفآات القهاهة هف متخمصل آلٓة ٓجادإ عمِ العهؿ كذلؾ 
عهؿ جٓدان  ان عاه هظٍران  ٓترؾ الذم هرٖا ،صحٓحة  ٓجب كذلؾ العاهة، السٛهة عمِ الحفاظ عمِ ٓك
 كالدكلْ كالعربْأ الهحمْ كافأ سكاء الخارجْ الهحٓط هع كالتكاصؿ اٚتصاؿ كسائؿ ٓجادإ عمِ العهؿ
 قٓـ تعٓزز جؿأ هف هىٍا السكاف ٓىاسب ها خذأ كهحاكلة الهتىكعة كالثقافات الحضارات عمِ لمتعرؼ
 كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. الهتكاهمة، السمٓهة اٚجتهاعٓة لمتىهٓة لمكصكؿ الهجتهع كعادات

 
 الفرضية الرابعة 4.3.4
 
 هتكسطات بٓف( α≤0.05) ٘حصائٓةا الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ "

 لهتغٓر تعزل الشهالٓة غكارٖا فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات
 ." اٚسرة دخؿ هستكل
 الفركؽ عف لمكشؼ" ANOVA"اٖحادم التبآف تحمٓؿ اختبار إجراء تـ الفرضٓة ٌذي صحة هف لمتحقؽ

 .اٚختبار ٌذا ىتائج تكضح أدىاي كالجداكؿ دراسة،ال عٓىة أفراد إجابات فْ
 فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع حكؿ العٓىة أفراد ٚستجابات الحسابٓة الهتكسطات :4.15جدكؿال
 . سرةٖا دخؿ هستكل لهتغٓر تعزل الشهالٓة غكارٖا

  

 المجال
 المتوسطات الحسابية 

شيكل 1500أقل من   3000لى إ 1500من   
كلشي  

شيكل 3000أكثر من   

 2.98 3.01 2.95 مجال الخدمات االجتماعية

 3.59 3.35 2.98 التعميم  

 2.94 2.55 2.46 المستوى العمالي 

 2.85 2.46 2.28 الصحة  

 2.83 2.56 2.43 مجال اإلسكان والعمران والبيئة

 3.11 3.19 3.13 مجال المواصالت واالتصاالت

 
 

ػػػة فػػػركؽ كجػػػكد( 4.15) الجػػػدكؿ ىتػػػائج هػػػف ٓتضػػػح  ،سػػػرةٖا دخػػػؿ هسػػػتكل فئػػػة هتكسػػػطات بػػػٓف ظآٌر
 .اٖحادم التبآف تحمٓؿ استخداـ تـ إحصائٓان  دالة الفركؽ ٌذي كاىت إذا فٓها كلفحص

 هستكل لهتغٓر كفقان  العٓىة أفراد استجابات فْ( ANOVA)التبآف تحمٓؿ اختبارات ىتائج: 4.16جدكؿال
 .سرةٖا دخؿ
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رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات ين المجموعاتب

 "ف"قيمة 
مستوى 
مجموع  الداللة

 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

.1 

مجال الخدمات 
 03. 07. االجتماعية

2 
39.59 .40 

97 
.08 .91 

.2 
 التعميم  

5.55 2.77 
2 

46.43 .47 
97 

5.80 .00 

.3 
 ستوى العماليالم

3.11 1.55 
2 

42.76 .44 
97 

3.53 .03 

.4 
 الصحة

4.24 2.12 
2 

50.76 .52 
97 

4.05 .02 

.5 

 اإلسكانمجال 
 1.08 2.16 والعمران والبيئة

2 
55.28 .57 

97 
1.89 .15 

.6 

مجال المواصالت 
 05. 10. واالتصاالت

2 
56.60 .58 

97 
.08 .91 

 المجال الكمي        
1.59 .79 

2 
29.69 .30 

97 
2.60 .07 

 

 حصائٓة٘ا الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد أىً( 4.16) الجدكؿ خٛؿ هف ٓتضح
(0.05 ≥α )التالْ الىحك عمِ ا٘حصائٓة الدٚلة قٓـ كاىت حٓث: 

ذي ،(0.00) لً ا٘حصائٓة الدٚلة بمغت قد ،سرةٖا دخؿ هستكل هتغٓر حسب التعمٓـ أف ىجد  ٌك
رجع ،(α≤  0.05) هف أقؿ ةهالقٓ  فْ الهكاطىٓف هف الدراسة عٓىة أفراد فأ ٌك ذلؾ فْ السبب ٓك

ـأ دخؿ هستكل اختٛؼ كعمِ ،الشهالٓة غكارٖا هىطقة  عهمٓة دكر تجاي هتبآىة هستكٓات لدٍٓـ سٌر
 ذات شٓكؿ 3000 هف أكثر فئة لصالح الفركؽ كاىت كقد ،اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ التعمٓـ

 الفرضٓة الصفٓرة. رفض كعمًٓ تـ ،(3.59) كالبالغ عمِٖا الهتكسط
 
 لً ا٘حصائٓة الدٚلة بمغت قد ،سرةٖا دخؿ هستكل هتغٓر حسب العهالْ الهستكل أف ىٛحظ كها
ذي ،(0.03) رجع ،(α≤  0.05) هف أقؿ ةالقٓه ٌك  هف الدراسة عٓىة أفراد فأ إلِ ذلؾ فْ السبب ٓك

ـأ دخؿ هستكل اختٛؼ كعمِ ،الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اطىٓفالهك  ات لدٍٓـ سٌر  هتبآىة هستٓك
 هف أكثر فئة لصالح الفركؽ كاىت كقد ،اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ العهالْ الهستكل دكر تجاي

 الفرضٓة الصفٓرة. رفض كعمًٓ تـ ،(2.94) كالبالغ عمِٖا الهتكسط ذات شٓكؿ 3000
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ذي ،(0.02) لً ا٘حصائٓة الدٚلة بمغت قد سرةٖا دخؿ تكلهس هتغٓر حسب الصحة أف كىجد  ٌك
رجع ،(α≤  0.05) هف أقؿ ةالقٓه  فْ الهكاطىٓف هف الدراسة عٓىة أفراد فأ إلِ ذلؾ فْ السبب ٓك

ـأ دخؿ هستكل اختٛؼ كعمِ ،الشهالٓة غكارٖا هىطقة  الهجاؿ دكر تجاي هتبآىة هستكٓات لدٍٓـ سٌر
 ذات شٓكؿ 3000 هف أكثر فئة لصالح الفركؽ كاىت كقد ،اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ الصحْ
 الفرضٓة الصفٓرة. رفض كعمًٓ تـ ،(2.85) كالبالغ عمِٖا الهتكسط

 
 كاٚتصاؿ الهكاصٛت كهجاؿ كالبٓئة كالعهراف اٖسكاف كهجاؿ اٚجتهاعٓة الخدهات هجاؿ أف ىجد كها

 أعمِ قٓهٍا الهجاٚت لٍذي ا٘حصائٓة الدٚلة بمغت ،سرةٖا دخؿ هستكل هتغٓر حسب الكمْ كالهجاؿ
رجع ،(α≤  0.05) هف  الشهالٓة، غكارٖا هىطقة فْ الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓك

ـ دخؿ هستكل اختٛؼ كعمِ  اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ فْ هٍـ دكر لٍا الهجاٚت ٌذي فإلِ أ ،اسٌر
 ،السائدة الهجتهعٓة القٓـ حدكد فْ حٓراتٍـ بههارسة لٗفراد لسهاحا خٛؿ هف الشهالٓة اٚغكار فْ

 عبر الهىطقة فْ كالضكضاء شٓهصادرالتشك  هف كالحد الطفؿ، برعآة الخاصة الخدهات كتكفٓر
كفر  ،ان جٓد ان تىهٓك ان كاقع ٓعكس الذم السمٓـ العهراىْ التخطٓط اجراءات  كالتكاصؿ اٚتصاؿ كسائؿٓك
 الهحمْ، الكاقع ٓىاسب بها هىٍا كاٚستفادة الهجاكرة الحضٓرة التجهعات فْ إلِ الخدهات لمكصكؿ
حقؽ  كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. الهتكاهمة، الشاهمة التىهٓة ٓك

 
 . الفرضية الخامسة4.3.5
 
 هتكسػػػطات بػػػٓف( α≤0.05) ا٘حصػػػائٓة الدٚلػػػة هسػػػتكل عىػػػد إحصػػػائٓة دٚلػػػة ذات فػػػركؽ تكجػػػد ٚ "

 عدد لهتغٓر تعزل الشهالٓة اغكارٖا فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها لعٓىةا أفراد إجابات
 ." اسرةٖا فرادأ

 عف لمكشؼ" ANOVA"اٖحادم التبآف تحمٓؿ اختبار إجراء تـ فقد السابقة الفرضٓة فحص أجؿ كهف
 .اٚختبار ٌذا ىتائج تكضح أدىاي كالجداكؿ الدراسة، عٓىة أفراد إجابات فْ الفركؽ

 



79 

 عدد لهتغٓر كفقان  العٓىة أفراد استجابات فْ( ANOVA)التبآف تحمٓؿ اختبارات ىتائج: 4.17جدكؿال
 :سرةٖا أفراد

 
 

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات
قيمة 

 "ف"

مستوى 
مجموع  الداللة

 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 عاتالمرب

درجات 
 الحرية

.1 

مجال الخدمات 
 06. 13. االجتماعية

2 
39.53 .40 

97 
.16 .84 

.2       
 التعميم 

.61 .30 
2 

51.37 .53 
97 

.57 .56 

.3 
 المستوى العمالي

.77 .38 
2 

45.11 .46 
97 

.83 .43 

.4 
 الصحة

.91 .46 
2 

54.09 .55 
97 

.82 .44 

.5 

اإلسكان مجال 
 21. 42. والعمران والبيئة

2 
57.01 .58 

97 
.36 .69 

.6 

مجال المواصالت 
 03. 06. واالتصاالت

2 
56.64 .58 

97 
.05 .94 

 المجال الكمي        
.32 .16 

2 
30.95 .31 

97 
.51 .59 

 
 الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ أىً( 4.17) الجدكؿ خٛؿ هف ٓتضح

 :التالْ الىحك عمِ ا٘حصائٓة الدٚلة ـقٓ كاىت حٓث( α≤ 0.05) حصائٓة٘ا
 ا٘حصائٓة الدٚلة بمغت ،اسرةٖا فرادأ عدد هتغٓر حسب كالصحة العهالْ كالهستكل التعمٓـ أف ىجد
 الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓككف قدك  ،(α≤  0.05) هف أعمِ قٓهٍا الهجاٚت لٍذي
ـأ فرادأ عدد اختٛؼ كعمِ ٓةالشهال غكارٖا هىطقة فْ فٓالهكاطى هف  ىسجاـاٚك  كعْالٌك  ،سٌر
ا ،الهجاٚت ٌذي تجاي الدراسة عٓىة أفراد بٓف الباحث ىظر كجٍة هف ٓفكبٓر ال  التىهٓة تحقٓؽ فْ كدكٌر

 الهٛعب بتكفٓر الهدارس قٓاـ عبر التعمٓـ بقطاع اٌٚتهاـ ٌهٓةأ عمِ ٓؤكدكف ٍـىإ حٓث اٚجتهاعٓة،
 الهدرسة استخداـ عمِ كالعهؿ لمطمبة الىفسْ الىهك هراعاة تـت فأك  الٓراضٓة، ربٓةالت لتغطٓة الهىاسبة

 هحفزة تككف لمتعمٓـ هصادر كتكفٓر الهدرسْ، التسرب هف كالحد الطمبة لتعمٓـ جاذبة ٚستراتٓجٓات
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 صفر  تكفٓر عبر العهالْ بالجاىب اٌٚتهاـ هف بد ٚ كذلؾ بالتعمٓـ، اٌٚتهاـ تجاي لمطالب كدافعة
ر  حقكقٍـ، عمِ لمحفاظ العهاؿ بٓف تعاكف ٓجادإ عمِ كالعهؿ لٍا، الٛزهة دكاتٖكتكفٓرا العهالة لتطٓك
 باٖىظهة الصحْ الهجاؿ فْ العاهمٓف تقٓٓد عبر الصحْ بالجاىب اٌٚتهاـ هف بد ٚ كذلؾ

 الطبٓة اكزالهر  ٌذي تقكـ فأك  الهرضِ، احتٓاجات حسب الطبٓة الهراكز فْ العهؿ ٓتـ فأك  كالتعمٓهات،
 الفرضٓة قبكؿ تـ كعمًٓ الهرضِ، بشخصٓة كالعىآة الهكاطىٓف خدهة تجاي لدٍٓا ها أفضؿ بتقدٓـ

 .الصفٓرة
 
 الهكاصٛت كهجاؿ كالبٓئة كالعهراف ا٘سكاف كهجاؿ اٚجتهاعٓة الخدهات هجاؿ أف ىجد كها

 قٓهٍا هىٍها لكؿ ا٘حصائٓة لةالدٚ بمغت ،اسرةٖا فرادأ عدد هتغٓر حسب الكمْ كالهجاؿ كاٚتصاؿ
رجع ،(α≤  0.05) هف أعمِ  هىطقة فْ فٓالهكاطى هف الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓك

ـأ فرادأ عدد اختٛؼ كعمِ الشهالٓة، غكارٖا  التىهٓة تحقٓؽ فْ الهجاٚت ٌذي ٌهٓةأ بسبب ،سٌر
 غكارٖا هىطقة داخؿ اٚجتهاعٓة العادات سةههار  خٛؿ هف الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة
 كالتقالٓد العادات حدكدب اٚلتزاـ كذلؾ ،الهجتهعٓة لفةٖكا كالتعاكف لمحب تدعكا التْ الشهالٓة

 كالدٓىٓة اٚجتهاعٓة كالتقالٓد العادات فإ حٓث لضكضاء،ا هف الحد عمِ معهؿل ضافة٘با اٚجتهاعٓة،
كذلؾ العهؿ عمِ  لمضكضاء، هصادر حداثإ كعدـ ،كالهجتهع الجٓراف احتراـ السكاف عمِ تفرض

جؿ تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة كتسٍٓؿ حركة أاغكار الشهالٓة، هف ٖالهكاصٛت فْ هىطقة ا فٓرتك 
قٍا فْ الهىاطؽ  الهكاطىٓف كٓزادة احتكاكٍـ كتفاعمٍـ هع بعضٍـ البعض، كتسٍٓؿ تجارتٍـ كتسٓك

 الصفٓرة. كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓةالهجاكرة، 
 
 سادسة. الفرضية ال4.3.6
 
   إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ:"عمِ تىص كالتْ السادسة الفرضٓة بفحص الهتعمقة الىتائج "

  بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد
 ."اٚجتهاعٓة الحالة لهتغٓر تعزل الشهالٓة غكارٖا فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة
 عف لمكشؼ" ANOVA"اٖحادم التبآف تحمٓؿ اختبار إجراء تـ السابقة الفرضٓة فحص أجؿ هف

 .اٚختبار ٌذا ىتائج تكضح أدىاي كالجداكؿ الدراسة، عٓىة أفراد إجابات فْ الفركؽ
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 الحالة لهتغٓر كفقان  العٓىة رادأف استجابات فْ( ANOVA)التبآف تحمٓؿ اختبارات ىتائج: 4.18جدكؿال
 .اٚجتهاعٓة

رقم
ال

 

 المجال

 داخل المجموعات بين المجموعات

 "ف"قيمة 
مستوى 
مجموع  الداللة

 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

1.  
مجال الخدمات 

 18. 56. االجتماعية
3 

39.10 .40 
96 

.46 .71 

 التعميم   .2
1.14 .38 

3 
50.84 .53 

96 
.71 .54 

 المستوى العمالي  .3
.98 .32 

3 
44.901 .46 

96 
.701 .55 

 الصحة   .4
.66 .22 

3 
54.34 .56 

96 
.39 .75 

5.  
والعمران  اإلسكانمجال 
 03. 09. والبيئة

3 
57.35 .59 

96 
.05 .98 

6.  
مجال المواصالت 

 06. 20. واالتصاالت
3 

56.50 .58 
96 

.11 .95 

 المجال الكمي        
.12 .04 

3 
31.163 .32 

96 
.12 .94 

 
 الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ أىً( 4.18) الجدكؿ خٛؿ هف ٓتضح

 :التالْ الىحك عمِ ا٘حصائٓة الدٚلة قٓـ كاىت حٓث( α≤ 0.05) حصائٓة٘ا
 الدٚلة بمغت فقد ،اٚجتهاعٓة الحالة تغٓره حسب كالصحة العهالْ الهستكل كهجاؿ التعمٓـ أف ٛحظٓ

 هىطقةْ ف فٓالهكاطى كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب كلعؿ ،(α≤  0.05) هف أعمِ قٓهٍا ا٘حصائٓة
 التىهٓة تحقٓؽ فْ الهجاٚت لٍذي الهباشر اٚجتهاعٓة حاٚتٍـ اختٛؼ كعمِ الشهالٓة اغكارٖا

 الهعمهٓف كتكفٓر الطمبة لعدد كافٓة صفكؼ بتكفٓر الهدارس دارةإ قٓاـ خٛؿ هف اٚجتهاعٓة
 بٓئة ٓجادإ عمِ كالعهؿ الهدارس لهرافؽ الدكٓرة بالصٓاىة كاٌٚتهاـ الهجاٚت، جهٓع فْ الهتخصصٓف

 كالحد هتابعتٍا جؿأ هف الطمبة تحصٓؿ هستكل عف لٕباء راجعة تغذٓة كتقدٓـ الهدرسة، فْ صحٓة
ا، هف  ،العهاؿ عمِ كتطبٓقٍا العهؿ قكاىٓف قرارإ خٛؿ هف العهالْ بالكضع اٌٚتهاـ عمِ كالعهؿ آثاٌر

 الهرضِ احتراـ ضركرة حٓث هف الصحْ بالقطاع كاٌٚتهاـ ساسٓة،ٖا كالهكافآت جازات٘ا كهىحٍـ
 الهراكز كتكٓزع الطبٓة، التخصصات لكافة الحدٓثة الطبٓة جٍزةٖا كتكفٓر الطبٓة، الطكاقـ قبؿ هف
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 التىهٓة تحقٓؽ فْ الهساعدة جؿأ هف الهٍهشة لمفئات لمكصكؿ اطؽالهى هختمؼ عمِ الطبٓة
 .الصفٓرة الفرضٓة قبكؿ تـ كعمًٓ كالشاهمة، الهتكاهمة اٚجتهاعٓة

 

 كاٚتصاؿ الهكاصٛت كهجاؿ كالبٓئة كالعهراف السكاف كهجاؿ اٚجتهاعٓة الخدهات هجاؿ أف ىجد كها
≤  0.05) هف أعمِ قٓهٍا ا٘حصائٓة الدٚلة غتبم اٚجتهاعٓة الحالة هتغٓر حسب الكمْ كالهجاؿ

α)، رجع  اختٛؼ كعمِ الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ الدراسة عٓىة أفراد كتكافؽ اىسجاـ فْ السبب ٓك
 غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة فْ الهجاٚت ٌذي بً تقكـ ها ٌهٓةأ إلِ ،اٚجتهاعٓة حالتٍـ
 الرعآة خدهات كتكفٓر كاٚىحراؼ، الجٓرهة لِإ تؤدم التْ كاهؿالع عمِ القضاء خٛؿ هف الشهالٓة

 ثـ السكاف هعٓشة هستكل عمِ الهحافظة جؿأ هف اٚجتهاعْ لمضهاف الشاهمة كالبراهج اٚجتهاعٓة
ىشاءك  السكىٓة ؼك بالظر هخطط لمىٍكض  ٓجادإ عمِ كالعهؿ بٍا، الىٍكض  اٚقتصادٓة الهساكف ا 
 الكسائؿ ٌذي بً تقكـ ها خٛؿ هف كاٚتصاٚت بالهكاصٛت اٌٚتهاـك  الهحدكد، الدخؿ ذات لمفئات
ٛن  كثرأ الهحمْ الهجتهع جعؿ هف  دكلٓان، أـ عربٓان  أـ هحمٓان  ذلؾ كافأ سكاء الهجاكرة الهىاطؽ هع تكاص

خمؽ ،اٚفراد بٓف كالتكجٍات كالهعتقدات افكارٖكا الثقافات تبادؿ عمِ ٓساعد كبالتالْ  هتجاىسان  ىسقان  ٓك
 كاٚقتصادٓة اٚجتهاعٓة القطاعات هختمؼ فْ تطكرات هف بً ٓحٓط ها كؿ عمِ كهىفتحان  كهتطكران 
ا كالتْ كالسٓاسٓة  كعمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفٓرة. الشاهمة، التىهٓة دائرة ضهف تتكاهؿ بدكٌر

 
 -كفْ ىٍآة ٌذا الفصؿ ىمخص ها جاء بً هف ىتائج كها ٓمْ:

 
 كبدرجة ،(2.98) الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة دهاتلمخ الحسابْ الهتكسط بمغ .1

جتهاعٓة ٚهشكٛت فْ التىهٓة ا ٌىاؾ أف ٓعىْ ها ،الدراسة عٓىة أفراد قبؿ هف بالهحآد تقٓٓـ
 الشاهمة البراهجاغكار الشهالٓة تجاي طبٓعة كىكعٓة الخدهات اٚجتهاعٓة كٖفْ هىطقة ا

 كهطالبٍـ احتٓاجاتٍـ تمبٓة عمِ كالجهاعات لٗفراد هساعدةال تقدٓـ عدـك  ،اٚجتهاعْ لمضهاف
ـ القٓاـ ٓهكف حتِ الهتغٓرة  .اٖكهؿ الكجً عمِ بأدكاٌر

 تقٓٓـ كبدرجة ،(2.58) الشهالٓة اٚغكار هىطقة فْ  التعمٓـ لهستكل الحسابْ الهتكسط بمغ .2
كاىت عمِ أكاء هشكٛت اجتهاعٓة س ٌىاؾ أف ٓعىْ ها الدراسة عٓىة أفراد قبؿ هف ةهرفكض
عمِ صعٓد الهشكٛت التْ تكاجً الهرأة العاهمة كقمة ك أ ،طفاؿ كتسربٍـ هف الهدارسٖهستكل ا

اهكر فْ تكفٓر هصدر دخؿ ٖكلٓاء اأسرتٍا، عدا ها ٓكاجًٍ أطفالٍا ك ٖاٌتهاهٍا كرعآتٍا 
 ٓحفظ لٗسرة الحٓاة الكٓرهة.
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 ،(2.46)الصحة  هستكل حكؿ هالٓةالش غكارٖا هىطقة فْ لمصحة الحسابْ الهتكسط بمغ .3
هشكٛت فْ القطاع  ٌىاؾ أف ٓعىْ هها الدراسة عٓىة أفراد قبؿ هف ةهرفكض تقٓٓـ كبدرجة

ا قمة عدد الهراكز الطبٓة، كعدـ تكافر الككادر الطبٓة الكافٓة كالهتخصصة، أالصحْ  برٌز
هكهة ٖدٓة هراكز ااسعاؼ التْ تغطْ جهٓع الهىاطؽ، كهحدك ٘ا عدـ كجكد سٓاراتلضافة ٘با

ة الٛزهة، كهحدكدٓة تكفر ٖاكالطفكلة، كعدـ تكفر  جٍزة الطبٓة الضركٓرة، كؿ ذلؾ هف ٖادٓك
غكار كبالتالْ ٓىعكس سمبان عمِ ٖف ٓىعكس سمبان عمِ الرعآة الصحٓة فْ هىطقة اأشأىً 

 التىهٓة اٚجتهاعٓة.
 ،(2.55) الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ كالبٓئة كالعهراف اٚسكاف لهجاؿ الحسابْ الهتكسط بمغ .4

العدٓد هف السمبٓات التْ  ٌىاؾ أف ٓعىْ ها الدراسة عٓىة أفراد قبؿ هفة هرفكض تقٓٓـ كبدرجة
عف عدـ  كجكد خطط  ةكالعهراف كالبٓئة ىاتج ا٘سكافتكاجٍة الهجتهع الهحمْ عمِ 

 ذات لمفئات تصادٓةاٚق الهساكف إىشاء عمِ كالعهؿ ،السكىٓة بالظركؼ استراتٓجٓة لمىٍكض
ات  الهىطقة كافتقار الهحدكد، الدخؿ  الخدهات ةكصٓاى تأٌٓؿ كعدـ ،الترفًٓ كساحاتلمهتىٌز
 .كالكٍرباء الصحْ كالصرؼ كالهٓاي العاهة

 ،(3.15) الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ كاٚتصاٚت الهكاصٛت لهجاؿ الحسابْ الهتكسط بمغ .5
العدٓد هف التبآف هف  ٌىاؾ أف ٓعىْ هها الدراسة ىةعٓ أفراد قبؿ هف ةهرفكض تقٓٓـ كبدرجة

 فْ كاٚتصاٚت الهكاصٛت أٌهٓة تجاي الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْكجٍة ىظر الهبحكثٓف  
 كثرأ الهحمْ الهجتهع جعؿ هف الكسائؿ ٌذي ًتقكل ها خٛؿ هف اٚجتهاعٓةلتىهٓة ا عهمٓة
ٛن   .دكلٓان أـ  عربٓان  أـ ٓان هحم ذلؾ كافأ سكاء الهجاكرة الهىاطؽ هع تكاص

 ةهكافق كبدرجة ،(3.71) الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ الداخمٓة لمتحدٓات الحسابْ الهتكسط بمغ .6
غكار ٖفْ ا التىهٓةتحدٓات داخمٓة فْ آفاؽ  ٌىاؾ أف ٓعىْ ها الدراسة عٓىة أفراد قبؿ هف

 كهشاكؿ الهكركثة، كالقٓـ كالتقالٓد كالعادات اٚجتهاعٓة التىهٓة عهمٓة عمِ تؤثرالشهالٓة  
 عف الىاتجة كالتحدٓات ككؿ، الهجتهع إزاء ٓجابٓة٘ا بالهسؤكلٓة الشعكر كضعؼ لمهدف الٍجرة
 . الهرتفعة السكاىْ الىهك كهعدٚت اٚحتٛؿ، قبؿ هف هصادرتٍا بسبب الهكارد فْ الضٓاع

 كبدرجة ،(3.89) الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ الخارجٓة لمتحدٓات الحسابْ الهتكسط بمغ .7
فْ  التىهٓةتحدٓات خارجٓة فْ آفاؽ ا ٌىاؾ أف ٓعىْ ها الدراسة عٓىة أفراد قبؿ هف ةهكافق

 هىظهات قبؿ هف الهشركطة كالهعكىات اٚجتهاعٓة التىهٓة عهمٓة عمِ تؤثرغكار الشهالٓة  ٖا
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 ستٓعابإ عمِ القدرة كتدىْ الهدخرات كفآة كعدـ ،الصادرات تىكع كعدـ الهدىْ، الهجتهع
 اٚجتهاعٓة التىهٓة عهمٓة تراجع فْ بارز دكر ذلؾ لكؿ ؛اٖهكاؿ رؤكس كىقص التكىكلكجٓا،

 .تحقٓقٍا سبؿ هف كالحد
 اغكارٖا هىطقة فْ كالخارجٓة الداخمٓة التحدٓات ٍةهكاج لهجاؿ الحسابْ الهتكسط بمغ .8

 ةكاف ٓرسخكف أىٍـ ٓعىْ ها الدراسة عٓىة أفراد قبؿ هف ةهكافق كبدرجة ،(3.68) الشهالٓة
 الشباب هشاركة لهىاقشة ىدكات كعقد ،الهعرفة تحسٓف  خٛؿ هف التحدٓات ٍةلهكاج السبؿ
قاهة التىهكم العهؿ فْ كالهرأة  اٚقتصادم الكضع كتحسٓف كالهرأة، الشباب تعمٓـ هشركعات كا 

 العهؿ فْ كالهساٌهة الهشاركة بأسس ككاع هدرب جدٓد جٓؿ كتىشئة الدخؿ، كهستكل
 كتكفٓر الهحٓط، هع كالتكاصؿ اٚتصاؿ كتعٓزز التعمٓهٓة، الهؤسسات خٛؿ هف الجهاعْ
 لكؿ اف حٓث ،كاقتصادٓان  كاجتهاعٓان  سٓاسٓان  كالشباب الهرأة لهشاركة الفرصة تتٓح التْ البراهج
 .الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة كالتىهٓة التطكر حداثإ فْ ان هباشر  ان دكر  سالٓبٖا ٌذي

 بٓف( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ ىًأ تبٓف .9
 غكارٖا فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات
 ." الجىس لهتغٓر تعزل الشهالٓة

( α≤0.05) ا٘حصائٓة لةالدٚ هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ " ىًأ تبٓف10. 
 غكارٖا فْ ٍاكآفاق  اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف

 ." ـالتعمٓ هستكل لهتغٓر تعزل الشهالٓة
( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ " ىًأ تبٓف11. 
 غكارٖا فْ  قٍاكآفا اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف

 ". العهؿ طبٓعة لهتغٓر تعزل الشهالٓة

( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ " ىًأ تبٓف12. 
 اٚغكار فْ ٍا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف

 دالة فركؽ كجكد  تبٓف فقد ،التعمٓـ هجاؿ عدا  سرةٖا دخؿ هستكل لهتغٓر تعزل الشهالٓة
 كالبالغ عمِٖا الهتكسط ذات شٓكؿ 3000 هف أكثر فئة لصالح الفركؽ كاىت كقد ،إحصائٓان 

 كعمًٓ تـ رفض الفرضٓة الصفٓرة. ،(3.59)

( α≤0.05) ا٘حصائٓة الدٚلة هستكل عىد ائٓةإحص دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ" ىًأ تبٓف13. 
 غكارٖا فٍْا كآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة بكاقع ٓتعمؽ فٓها العٓىة أفراد إجابات هتكسطات بٓف

 ". سرةٖا فرادأ عدد لهتغٓر تعزل الشهالٓة
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

  والتوصيات االستنتاجات

 
 تمييد 5.1
 

هف كجٍة ىظر  فْ اٖغكار الشهالٓةٍا كاقع التىهٓة اٚجتهاعٓة كآفاقإلِ  سعت ٌذي الدراسة لمتعرؼ
، كبعد ا٘ىتٍاء هف جهٓع إجراءات الدراسة كتحمٓؿ البٓاىات كهعالجتٍا سكاف اٖغكار الشهالٓة

التصكر الهقترح لمدراسة                 ك  ،كصٓاتالت، ك اٚستىتاجات، ك الىتائج إحصائٓان، تكصمت الدراسة إلِ
 فٓها ٓمْ : 

 
 

 االستنتاجات 2. 5
 
 غكار الشهالٓةٖفْ هىطقة ا تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة فْلمعهمٓة التعمٓهٓة  ىسبْ دكر ٓكجد ،

ىً ألِ تغٓٓر العدٓد هف اٚتجاٌات كالعادات كالتقالٓد التْ ترتبط بالهجتهعات، كها إفالتعمٓـ ٓؤدم 
ساعد الهجتهع ٖٓعهؿ بشكؿ هباشر عمِ هحك ا ٓجاد جٓؿ قادر عمِ اٚستجابة إ فْهٓة، ٓك

قادرة عمِ دعـ ٓجاد عىاصر قٓادٓة ا  ك ، الفاعمة لٍآجاد الحمكؿ ا  ك  ،السمٓهة لمهشكٛت اٚجتهاعٓة
ة، ف ا كهساىدة الهجتهع فْ تحقٓؽ أٌدافً التىهٓك ىساف الهتحضر، كالحد هف الفجكة ٘كتكٓك

سٍؿ عهمٓة، غكار الشهالٓةٖداخؿ الهجتهع فْ هىطقة ا لحضآرةا اٚتصاؿ كالتفاعؿ بٓف  ٓك
ٓزد هف فراد داخؿ الهجتهع، ٖهختمؼ ا كدفعٍـ لمتقدـ فْ السمـ اٚجتهاعْ،  ٖفرادطهكح آك

حفز  ٓزد استعدادٌـ لتقبؿ التغٓٓر ٌـٓك ٓجابٓة تتفؽ إكاكتساب عادات اجتهاعٓة  ،داخؿ الهجتهع ٓك
، كلعؿ ٌذا التفاكت الىسبْ لدكر رضٓة لتحقٓؽ التىهٓة الهجتهعٓةأكؿ ش، كالذم ٓركح العصرهع 

 ٖغكار ىابعة هف أثر بعض الظكاٌرعهمٓة التعمٓـ فْ تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىطقة ا
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، كالتْ تتهثؿ فْ ضعؼ اٚىتظاـ بهراحؿ عهمٓة التعمٓـ ،السمبٓة التْ تصاحب عهمٓة التعمـ
الهباشر لعهمٓة التسرب الهدرسْ التْ لٍا إلِ الدكر ضافة ٘لذم ٓؤثر عمِ شخصٓة الفرد، باااٖهر 

 ٓجاد جٓؿ غٓر هتعمـ ٚ ٓهكف اٚعتهاد عمًٓ فْ تحقٓؽ عهمٓة التىهٓة.إأثر هباشر فْ 
 

 غكار الشهالٓة، بسبب ٖهحدكدٓة دكر القكل العاهمة فْ تحقٓؽ التىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىطقة ا
غكار الشهالٓة هف حٓث ٖٓدم العاهمة فْ هىطقة اٖعدٓد هف السمبٓات التْ ترتبط بعهؿ اكجكد ال

هر ٖسرائٓمْ، ا٘ٓؽ الخىاؽ عمٍٓـ هف الجاىب آراضٍٓـ، كتضأٌالْ فْ ٖهحدكدٓة دعـ صهكد ا
 ان سمبٓ ان ثر أهر الذم ترؾ ٖراضْ الزراعٓة، اٖالذم ٓدفعٍـ لمعهؿ فْ الهستكطىات عمِ حساب ا

فراد الهجتهع أارتفاع هستكل البطالة بٓف ك راضْ كعدـ الرغبة فْ استخداهٍا، ٖعمِ ٌذي ا ان شر هبا
ظركؼ العهؿ هف حٓث ساعات الدكاـ كبٓئة العهؿ كتدىْ  ءهةكعدـ كجكد فرص عهؿ، كعدـ هٛ

ادة هستكل تسر ٖطفاؿ كالىساء التْ تحفز اٖجكر كاستغٛؿ عهالة اٖهستكل ا بٍـ ٓاطفاؿ فْ ٓز
 هرٖسرتٍا، اأالهدارس، كدفع الهرأة ىحك سكؽ العهؿ لتمبٓة اٚحتٓاجات الهمحة عمِ صعٓد هف 

طفاؿ كتعمٓهٍـ كاٌٚتهاـ بٍـ، كبالتالْ ٖسرم كعمِ  رعآة االذم ٓىعكس سمبان عمِ الهستكل اٖ
 فْ دعـ عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة. ان هحدكد ان هكر دكر ٖفإف لٍذي ا

 
 ًاٚشػػكالٓات التػػْ تػػؤثر سػػمبان عمػػِ  هػػف العدٓػػد الشػػهالٓة غػػكارٖا هىطقػػة ْفػػ الصػػحْ القطػػاع ٓكاجػػ

 تحقٓؽ التىهٓػة اٚجتهاعٓػة، كالتػْ تتهثػؿ فػْ قمػة عػدد الهراكػز الطبٓػة، كعػدـ تػكافر الكػكادر الطبٓػة
طػػػْ جهٓػػػع الهىػػػاطؽ، كهحدكدٓػػػة سػػػعاؼ التػػػْ تغ٘الكافٓػػػة كالهتخصصػػػة، كعػػػدـ كجػػػكد سػػػٓارات ا

ػػة كاٖاكعػػدـ تكفر  ٖهكهػػة كالطفكلػػة،اهراكز  ضػػافة ٘جٍػػزة الطبٓػػة الٛزهػػة لمحػػاٚت الهرضػػٓة، باٖدٓك
هػػػف الهراكػػػز الصػػػحٓة الهجٍػػػزة بشػػػكؿ جٓػػػد لخدهػػػة هىطقػػػة اٚغػػػكار،  إلػػػِ عػػػدـ كجػػػكد عػػػدد كػػػاؼ

 ٓمػـز هػا كػؿ كتػكفٓر السػكاىٓة التجهعػات جهٓػع لِإ لمكصكؿ سعاؼ٘ا سٓارات لهحدكدٓة ضافة٘با
كلٓػة فػْ هىطقػة ٖف ٓػىعكس سػمبان عمػِ الرعآػة الصػحٓة اأشػأىً كؿ ذلػؾ هػف  كخدهات، عٛج هف
 غكار الشهالٓة كبالتالْ ٓىعكس سمبان عمِ التىهٓة اٚجتهاعٓة.ٖا

 
 اٚجتهاعٓة، التىهٓة تحقٓؽ فْ الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة لمخدهات ىسبْ دكر ٓكجد 

 الجٓرهة عكاهؿ أٌهٍا هف كالتْ اٚجتهاعٓة الهشكٛت بعض جراء تعاىًٓ ها بسبب كذلؾ
 كعدـ اٚجتهاعْ، كالضهاف الرعآة خدهات كهحدكدٓة التغذٓة، هستكل كتدىْ ،كالفقر كاٚىحراؼ،

 اٌٚتهاـ كقمة سرم،ٖا الهىاخ استقرار كعدـ الهكاطىٓف، كهطالب احتٓاجات تمبٓة عمِ القدرة
كبٓف بالشباب  هف اٚستفادة هكاىٓةإ فْ سمبْ عاهؿ ٓشكؿ الذم هرٖا ،الهجتهع داخؿ كالهٌك
ا الهجتهع خدهة فْ بداعاتٍـا  ك  هكاٌبٍـ  سمٓهة، هجتهعٓة تىهٓة لتحقٓؽ الصحٓح باٚتجاي كتسخٌٓر



87 

 اٚعتداءات بسبب ؛الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ هافٖكا اٖهف كاىعداـأ هحدكدٓة لِإ ضافة٘با
 سبٓؿ فْ عمٍٓـ الخىاؽ ٓؽٓكتض حقكقٍـ كسمبٍـ الهكاطىٓف عمِ اٚحتٛؿ لدكلة الهتكررة
ـ،  فْ كالهتكاهمة الشاهمة اٚجتهاعٓة التىهٓة عهمٓة جراءإ هف الحد شأىً هف ذلؾ كؿ تٍجٌٓر
 .الشهالٓة غكارٖا هىطقة
 

 كالعهراف كالبٓئة كالذم  سكاف٘االعدٓد هف السمبٓات فْ هجاؿ غكار الشهالٓة ٖتكاجً هىطقة ا
ٌـ ٌذي السمبٓات أغكار الشهالٓة، كلعؿ هف ٖٚجتهاعٓة فْ آىعكس سمبان عمِ تحقٓؽ التىهٓة ا
ة ا  ك  ،كتحقٓؽ التكسع ،بالظركؼ السكىٓةعدـ كجكد هخطط ٌٓكمْ لمىٍكض  قاهة الهشآرع التىهٓك

كاٚقتصادٓة كالهصاىع كالهؤسسات الهجتهعٓة التْ ٓهكف هف خٛلٍا تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة 
ساحات الدخؿ الهحدكد، كها كتفتقر الهىطقة بشكؿ عاـ لكجكد فراد ٖكبالذات  ،لمهجتهع الهحمْ

افكار كالىقاش كتفٓرغ ٖٓجاد بٓئة هىاسبة لتبادؿ اإكالتْ هف شأىٍا  هخصصة لمترفًٓ كالتىزي
تكفر الخدهات العاهة كالهٓاي كالصرؼ اضافة لعدـ ٘الطاقات التْ هف شأىٍا خدهة الهجتهع،  با

هراض بشكؿ سمبْ فْ عهمٓة التىهٓة كاىتشار اٖ ٓؤثرهر الذم ٖا ؛بشكؿ شاهؿ الصحْ كالكٍرباء
ة، كؿ ذلؾ هف شأىً ا  ك  ،كعدـ القدرة عمِ هكاكبة التغٓٓر ٓؤثر ف أىشاء الهصاىع كالهراكز التىهٓك

 غكار الشهالٓة.ٖعمِ تحقٓؽ عهمٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىاطؽ ا بشكؿ سمبْ
 

 غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ ْف ىسبْ دكر كاٚتصاؿ الهكاصٛت لكسائؿ 
ا هف تحد التْ ٘شكالٓاتا هف العدٓد كجكد بسبب كذلؾ الشهالٓة،  ضهىٍا كهف التىهكم، دكٌر
 هثؿ تقدٓـ عمِ تساعد تحتٓة بىٓة كجكد عدـ بسبب ؛كاٚتصاؿ ىترىت٘ا خدهات تكفر هحدكدٓة

 ٌذي بتىفٓذ تسهح ٚ كالتْ ،اٚحتٛؿ هف الهفركضة القٓكد بسبب لمهكاطىٓف الخدهات يٌذ
 هستكل ضعؼ فأ لِإ ضافة٘با سمطتٍا، هىٓان أ تتبع التْ الهىاطؽ لبعض كتقدٓهٍا الخدهات
 خدهة هف اٚستفادة هكاىٓةإ لضعؼ لدأ الهجاؿ ٌذا فْ السمبٓةالظكاٌر  هف العدٓد ككجكد التعمـ

ٛن  كثرأ الهحمْ الهجتهع جعؿ  فْ ساعدٓ الكسائؿ يٌذ كجكد كلعؿ ىترىت،٘كا اٚتصاٚت  تكاص
 الثقافات تبادؿ عمِ كالعهؿ دكلٓان، أـ عربٓان  أـ هحمٓان  ذلؾ كافأ سكاء الهجاكرة الهىاطؽ هع
 كهىفتحان  كهتطكران  هتجاىسان  ىسقان  ٓخمؽ لذما هرٖا ؛فرادٖا بٓف كالتكجٍات كالهعتقدات فكارٖكا

 التْ كالسٓاسٓة، كاٚقتصادٓة اٚجتهاعٓة تالقطاعا هختمؼ فْ تطكرات هف بً ٓحٓط ها كؿ عمِ
ا  هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة تحقٓؽ عمِ تىعكس كالتْ الشاهمة التىهٓة دائرة ضهف تتكاهؿ بدكٌر

 .الشهالٓة غكارٖا
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 التىهٓة عهمٓة تحقٓؽ هف تحد التْ الداخمٓة التحدٓات هف العدٓد تكاجً الشهالٓة غكارٖا هىطقة 
 كالقٓـ ،كالتقالٓد ،العادات) فْ كالهتهثمة اٚجتهاعٓة التحدٓات ضهىٍا هف كالتْ اٚجتهاعٓة،

 عمِ القدرة كعدـ ،الزراعٓة راضْٖبا الهتعمقة كالتحدٓات لمهدف الٍجرة هشاكؿك  ،(الهكركثة
 عف ىاتجةال تحدٓاتكال ،ككؿ الهجتهع إزاء ٓجابٓة٘ا كلٓةؤ بالهس الشعكر ضعؼك  استغٛلٍا،
ةالهشآرع  قاهةإ عمِ القدرة كعدـ اٚحتٛؿ قبؿ هف هصادرتٍا بسبب الهكارد فْ الضٓاع  التىهٓك

 الهرتفعة السكاىْ الىهك هعدٚتك  اٚحتٛؿ، سمطات هىٓان أ عمٍٓا تسٓطر التْ الهىاطؽ بعض فْ
ات تبآفك  بالهستكطىات كالعهؿ ،ستٓطافاٚ هشكٛتك   ان دكر  التحدٓات لٍذي فإ حٓث ،الدخؿ هستٓك

 .الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة عهمٓة عمِ التأثٓر فْ ان كسمبٓ ان كبٓر 
 

 الشهالٓة، غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة عهمٓة عمِ الخارجٓة التحدٓات هف العدٓد تؤثر 
 حصكلٍـ تقٓٓد ضهىٍا هف كالتْ الهستداهة، اٚجتهاعٓة التىهٓة جٍكد هف الحد شأىٍا هف كالتْ
 قد هحددة قطاعات تجاي الدعـ تكجً التْ الداعهة الجٍات قبؿ هف هشركط بشكؿ هعكىات عمِ
ة العهمٓة تٛئـ ٚ  ،الهدخرات كفآة عدـك  ،الصادرات تىكع كعدـ الشهالٓة، اغكارٖا فْ التىهٓك
 فْ هىٍا اٚستفادة ٓهكف التْ اٖهكاؿ رؤكس ىقصك  ،التكىكلكجٓا استٓعاب عمِ القدرة تدىْك 
 هعدٚت كتقمٓؿ التشغٓؿ ىسبة ٓزادة خٛلٍا هف ٓهكف التْ اٚقتصادٓة القطاعات هف العدٓد ىشاءإ

 كالحد اٚجتهاعٓة التىهٓة عهمٓة تراجع فْ بارز دكر ذلؾ لكؿ الدخؿ، هستكٓات كتحسٓف البطالة
 .تحقٓقٍا سبؿ هف
 

 اٚجتهاعٓةغكار الشهالٓة لهكاجٍة التحدٓات التْ تكاجً عهمٓة التىهٓة ٖٓسعِ سكاف هىطقة ا ،
التعاكف بٓف الهىظهات الحككهٓة ىٍـ ٓرسخكف كافة السبؿ لهكاجٍة ٌذي التحدٓات هف خٛؿ حٓث إ

 عقد ىدكات لهىاقشة هشاركة الشباب كالهرأة فْ العهؿ التىهكمك  ،كاٌٖمٓة فْ تحسٓف الهعرفة
قاهة هشركعات تعمٓـ الشباب كالهرأةك  تىشئة جٓؿ ك  ، كتحسٓف الكضع اٚقتصادم كهستكل الدخؿ،ا 

، بأسس الهشاركة كالهساٌهة فْ العهؿ الجهاعْ هف خٛؿ الهؤسسات التعمٓهٓة درب ككاعجدٓد ه
تكفٓر البراهج التْ تتٓح الفرصة لهشاركة الهرأة كالشباب ، ك تعٓزز اٚتصاؿ كالتكاصؿ هع الهحٓطك 

حداث التطكر كالتىهٓة إْ ف ان هباشر  ان سالٓب دكر ٖف لكؿ ٌذي اإ، حٓث كاقتصادٓان  كاجتهاعٓان  سٓاسٓان 
 غكار الشهالٓة.ٖاٚجتهاعٓة فْ هىطقة ا

 

 تعزل الشهالٓة، غكارٖا فْ ٍاكآفاق اٚجتهاعٓة التىهٓة كاقع تجاي الدراسة عٓىة لدل تبآف ٌىاؾ 
 . لمهتغٓرات خرٔا البعض عىد كتكافؽ الدراسة، هتغٓرات لبعض
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 التوصيات    3.5
 
ا الدراسة ٌذي تؤدم أف جؿأ كهف الباحث، إلٍٓا تكصؿ ْالت اٚستىتاجات عمِ تأسٓسان   كتىجز دكٌر
 : ٓمْ كها التكصٓات بعض تقدٓـ هف بد ٚ كجً، خٓر عمِ أٌدافٍا

 كالهجتهعْ، الرسهْ ٓٓفالهستك  عمِ الشهالٓة غكارٖا بهىطقة التعمٓهٓة بالعهمٓة اٌٚتهاـ ضركرة .1
 الهدارس كبىاء الهدرسْ، لتسربكا التعمٓـ هشكٛت لعٛج ههىٍجة خطط كضع خٛؿ هف

 فْ هباشر دكر لٍا التْ الهجتهعٓة الهراكز كتفعٓؿ التعمٓهٓة، الككادر كتكفٓر الثقافٓة، كالهراكز
ـ الطمبة شخصٓة صقؿ  .  التعمٓهٓة بالعهمٓة اٚلتزاـ ىحك كحفٌز

 ىطقةه تىهٓة فْ الكبٓر اٌٚتهاـ عطاءإ الخاص القطاع كهؤسسات الفمسطٓىٓة الحككهة عمِ .2
 لمهكاطىٓف، العهؿ فرص كتكفٓر ،الصىاعٓة الهىاطؽ هف العدٓد ىشاءإ خٛؿ هف الشهالٓة غكارٖا

هف  لً لها الزراعٓة، راضْٖا كاستخداـ كاستصٛح الهشآرع ىشاءإ سبٓؿ فْ التسٍٓٛت كتقدٓـ
 .راضٍٓـأ فْ الهكاطىٓف صهكد دعـ فْ كهباشر هٍـ دكر

 
 الهراكز فتح خٛؿ هف اٌتهاهان أكبر الشهالٓة غكارٖا هىقطة ٓٛءإ الفمسطٓىٓة الصحة كزارة عمِ .3

 الطبٓة الككادر كتعٓٓف فٍٓا، كلٓةٖا الصحٓة الرعآة خدهات كتكفٓر الهىاطؽ هختمؼ فْ الصحٓة
مة، ةٖكا الطبٓة جٍزةٖكا الهعدات كتكفٓر الهٌؤ  . دٓك

 هجاؿ فْ ىكعٓة خدهات تقدٓـ فْ الهدىْ الهجتهع كهؤسسات الحككهٓة الهؤسسات تكاتؼ ضركرة .4
 كتكفٓر اٚجتهاعٓة الهشكٛت هعالجة خٛؿ هف الشهالٓة، غكارٖا هىطقة فْ اٚجتهاعٓة الخدهات
 لِإ ضافة٘با لٍا، الحمكؿ كتقدٓـ الهشكٛت ٌذي تجاي الهحمْ الهجتهع افرادٖ رشاد٘كا التكعٓة
 اٖهف كاٖهاف لمهكاطف.  فْ تقدٓهً هىٓةٖا الهؤسسة عمِ ٓجب الذم الكبٓر الدكر

ر عهمٓة التىهٓة فْ هجاٚت ا   5. ر الهخطط ٘تعٓزز كتطٓك    سكاف كالعهراف كالبٓئة، هف خٛؿ تطٓك
غكار الشهالٓة، كالعهؿ عمِ جذب الهشآرع التىهكٓة كاٚقتصادٓة، كتشجٓع شركات ٖالٍٓكمْ لهىطقة ا

لِ تفعٓؿ دكر الهجتهع الهحمْ فْ إضافة ٘االقطاع الخاص عمِ فتح فركع لٍا فْ ٌذي الهىاطؽ، ب
ة، كها ٓجب عمِ اإ ٓجاد إاٌتهاهٍا فْ  ٓٛءإ لهجالس القركٓةىشاء الجهعٓات كالىكادم الثقافٓة كالتربٓك

ات خضراء كه أهاكف ٌٚتهاـ بالهظٍر الجهالْ كا كىشر التكعٓة تجاي الهحافظة عمٍٓا ،عاهةتىٌز
 .لمهىطقة

ر اٌٚتهاـ الخاص القطاع ركاتكش الحككهٓة الجٍات عمِ 6.  اٚتصاؿ لشبكات التحتٓة البىٓة بتطٓك
 لجهٓع شاهؿ بشكؿ ىترىت٘ا خدهات كتكفٓر لٍا، الٛزهة التراخٓص عمِ كالحصكؿ كالهكاصٛت

 .الشهالٓة غكارٖا فْ الهىاطؽ
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 هاـتاٌٚ ةالشهالٓ غكارٖا هىطقة فْ الخاص كالقطاع الهدىْ كالهجتهع العاـ القطاع هؤسسات عم7ِ.
 بالقٓاـ اٌٚتهاـ خٛؿ هف الشهالٓة غكارٖا هىاطؽ تكاجً التْ الداخمٓة التحدٓات كهكاجٍة بعٛج
 اٚجتهاعٓة العادات هف العدٓد حكؿ كالتثقٓؼ التكعٓة لىشر الٍادفة كالمقاءات الىدكات هف بالعدٓد

 الذات، عمِ كاٚىغٛؽ ٚىعزاؿا كعدـ هىٍا اٚستفادة ٌهٓةأك  ،الهجتهعات فْ تحصؿ التْ كالتغٓرات
ا الذاتٓة الهكارد عمِ كالحفاظ الداخمٓة، التىهكٓة الهشآرع كتكفٓر ٌز  .كتعٓز

 غكارٖا هىطقة فْ الخاص كالقطاع الهدىْ كالهجتهع العاـ القطاع هؤسسات اٌتهاـ ةر ضرك  8.
ا هف كالحد ،الخارجٓة التحدٓات بهكاجٍة الشهالٓة  تحدٓد خٛؿ هف ،الهحمْ الهجتهع عمِ تأثٌٓر

 عمِ كالعهؿ خاصة، احتٓاجات عمِ بىاء عهةاالد لمجٍات لهشآرعا كتقدٓـ ،الهجتهعٓة التىهٓة كلكٓاتأ
ة الهشآرع إىشاء سبٓؿ فْ لمهكاطىٓف التسٍٓٛت تقدٓـ  رؤكس لجذب تسٍٓٛت كتقدٓـ الهتىكعة، التىهٓك

ة هشآرع لفتح هكاؿٖا  .الشهالٓة غكارٖا هىاطؽ فْ تىهٓك

قرار كتفعٓؿ قاىكف هقاطعة العهؿ فْ الهستكطىات بعد ٘عمِ الهؤسسة الفمسطٓىٓة الرسهٓة السعْ 9.
 ٓجاد بدٓؿ ٓكفؿ لمعهاؿ بشكؿ عاـ كهف هىٍـ فْ الهستكطىات الزراعٓة بشكؿ خاص العٓش بكراهة.إ

اد البىٓة ٓجإغكار الشهالٓة، هف خٛؿ العهؿ عمِ ٖالتخمص هف الفكضِ كالعشكائٓة فْ هىطقة ا10.
 التحتٓة الٛزهة ٚزدٌار الهىطقة كاستقطاب اٚستثهارات هف الخارج.

ٌهٓة فْ أ الىباتْ كالحٓكاىْ لها فْ ذلؾ هفضركرة العهؿ عمِ دعـ القطاع الزراعْ بشقًٓ 11. 
 تحقٓؽ التىهٓة اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة.

 كاقتصادٓان  كاجتهاعٓان  ة كالشباب سٓاسٓان تصهٓـ العدٓد هف البراهج التْ تتٓح الفرصة لهشاركة الهرأ 12.
 فْ الهشركعات الهجتهعٓة بصكرة هتدرجة كفْ كؿ هراحؿ العهؿ.

 
 المقترحات البحثية  5.4
 
 الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ التىهٓة هعكقات حكؿ دراسة إجراء. 
 الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ الزراعٓة التىهٓة كاقع حكؿ دراسة إجراء. 
 الشهالٓة غكارٖا هىطقة فْ اٚقتصادٓة التىهٓة كاقع حكؿ دراسة إجراء. 
 
 
 غوار الشماليةاألالتنمية االجتماعية في منطقة  آفاق  5.5
 

غكار الشهالٓة، كتقٓٓـ الكضع الحالْ هف ٖبعد العرض السابؽ لكاقع التىهٓة اٚجتهاعٓة فْ هىطقة ا
غكار الشهالٓة تعاىْ العدٓد هف الهعكقات ٖا ف هىطقةأخٛؿ ٌذي الدراسة، كبعد تحمٓؿ البٓاىات اتضح 
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التىهكٓة التْ تحكؿ دكف قدرتٍا عمِ اٚستهرار كالسٓر ىحك تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة، كبالتالْ ٓجب 
جكاىبٍا هف خٛؿ هشاركة جهٓع  باختٛؼالعهؿ عمِ تشكٓؿ رؤٓة هستقبمٓة تضهف تحقٓؽ التىهٓة 

ف تراعْ عهمٓة التىهٓة فْ ٌذي الهىاطؽ العدٓد هف الهحاكر أجب طراؼ ذات العٛقة بٍا، كبالتالْ ٖٓا
 ٌهٍا: أالتْ هف حسب هجاٚت الدراسة ك 

 
 :الخدمات االجتماعية 

 
هعاقٓف  تضـ التْ أك ىساء تعكلٍا التْ اٖسر الهعالة هثؿ اٖسر تكفٓر هشآرع هف اجؿ تدعٓـ .0

 إعادة عمِ الحدٓثة عاقاتا٘ أصحاب كتشجٓع لمدخؿ آجاد الهشآرع الهكلدة طٓرؽ عف
 .إعاقتٍـ لتىاسب الهىازؿ كتٍٓئة الهٍىْ التدٓرب خٛؿ هف اٚىدهاج

ادة .3  الهتعددة التدخٛت خٛؿ هف اٚجتهاعْ الىكع أساس عمِ القائـ العىؼ هف الهرأة حهآة ٓز
ادة ٓةالحها هكارد كتعٓزز كالفتٓات، لمىساء الخدهات الهتكفرة كهسح السٓرع التقٓٓـ ذلؾ فْ بها  كٓز

 اٚجتهاعْ الىكع أساس عمِ القائـ بشأف العىؼ الهحمْ كهجتهعٍف الىساء بٓف التكعٓة
 الهتخصصة. كالخدهات

 السف ككبار الصغار كالفتٓات لتحقٓؽ اٚىعاش الهبكر لمعائٛت تقدٓـ الدعـ الىفسْ الىفسْ .2
 اٚجتهاعْ. الىكع أساس عمِ القائـ العىؼ هف كالىاجٓات

 اٚجتهاعْ اٖهاف كشبكات اٖساسْ اٚجتهاعْ الضهاف تكفٓر .4
 هعاىاة. اٖشد السكاىٓة الشرائح عمِ التركٓز .5
تطكٓر براهج لتثقٓؼ الهكاطف الفمسطٓىْ تساعد فْ تغٓٓر سمكؾ الفرد تغٓٓران إٓجابٓان هف أجؿ  .6

ر كالتغٓٓر.  إىجاح عهمٓة التطٓك
ا، بحٓث تككف  إشراؾ كافة اٖطراؼ بكضع خطط التىهٓة هف أجؿ ضهاف ىجاحٍا .7 كاستهراٌر

ٚن  هتىاسبة هع أكضاع الهجتهع الهحمْ، كتعبرعف احتٓاجات كطهكح الهكاطىٓف، كتضع حمك
 تتىاسب هع البٓئة كالهجتهع.
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 :التعميم 
 

صٛحكتجٍٓز بىاء  .1  الكبٓر الىهك كْ تستكعب كافٓة هساحات هف أجؿ خمؽ الهدارس الحككهٓة كا 
، كتقدٓـ تسٍٓٛت لمطمبة ذكم اٚحتٓاجات الهستقبؿ كفْ ٌفالرا الكقت فْ الطٛب عدد فْ

 الخاصة.
ة هختمفة كضع براهج .2  التعمٓهٓة. العهمٓة لتقٓك
ة اٖساسٓة الهراحؿ فْ لٗطفاؿ التعمٓـ فرص تكفٓر .3  .كالثاىٓك
 .كالتدٓرب كالفىْ الهٍىْ التعمٓـ أهاـ كالفرص ا٘هكاىٓة فتح .4
ر ىظاـ تدٓرب الهعمهٓف، .5 كتعٓزز التدٓرب الهٍىْ لمهعمهٓف حسب  افز الهعمهٓف،كتحسٓف حك  تطٓك

  كتىفٓذ استراتٓجٓة التدٓرب أثىاء كقبؿ الخدهة. احتٓاجاتٍـ،
 
 
 :المستوى العمالي 

 
ادة  .1 تدٓرب كتىهٓة الهٍارات كرفع القدرات لمهكاطىٓف فْ هىطقة اٖغكار الشهالٓة هف أجؿ ٓز

ة، كتخفٓض ىس  بة البطالة.قدراتٍـ فْ إىشاء الهشآرع التىهٓك
ستأجركف ٓهمككف الذٓفكاٚسر  لمهزارعٓف الهالٓة الهساعدة تقدٓـ .2 كالذٓف تضرركا هف  ،اٚراضْ ٓك

ؿ خٛؿ هف اجراءات اٚحتٛؿ،  الزراعٓة لمدفٓئات الضركٓرة الهكاد لشراء لٍـ الٛـز تقدٓـ التهٓك
 الهشاتؿ. البذكر كهخزكف بالتىقٓط الرم كهعدات الهٓاي كتخٓزف

د، ك العهؿ فرص لتحسٓف الهٍىْ التدٓرب فرصتقدٓـ  .3  الفىٓة بالهٍارات الهبادرات الىساء تزٓك
 .لمعهؿ

 العهؿ عف ٓفالعاطمٓف لمخٓرج العهمٓة كالخبرة العهؿ خٛؿ هف التدٓرب براهج تكفٓر .4
ر الدخؿ إدرار فرص تكفٓر طٓرؽ عف لمشباب اٚقتصادٓة الىشاطات تهكٓف .5  هٍاراتٍـ كتطٓك

 الذاتٓة
ؿ القركض عمِ لمحصكؿ الفرص هف هٓزدال تكفر .6  الهشآرع قدرات كبىاء اٚستثهار كتهٓك

 كالهتكسطة كالصغٓرة الصغرل
ؿ ا٘قراض ىظـ تحسٓف .7  الحجـ كهتكسطة الصغٓرة لمهشآرع الهالٓة كالخدهات اٚستثهار كتهٓك
ة، اٖ .8 هر الذم تشجٓع هؤسسات ا٘قراض عمِ تقدٓـ القركض ٘ىشاء الهشآرع اٚقتصادٓة التىهٓك

ا كخمؽ فرص عهؿ، كالحد هف البطالة. ٌر  ٓساعد فْ الهحافظة عمِ اٖراضْ كتطٓك
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إىشاء هؤسسات خاصة با٘قراض الزراعْ تٍدؼ إلِ تقدٓـ التسٍٓٛت كالخدهات الخاصة  .9
 بالقطاع الزراعْ.

 :الصحة 
 

 فْ البشٓرة دالهكار  هف كؿ فْ لٛحتٓاجات كاٚستجابة التحمٓؿ خٛؿ هف الصحٓة الهىظكهة تعٓزز .1
 الهعدٓة غٓر لٗهراض الرعآة كهعآٓر الطبٓة كالهخزكىات الصحٓة الصحْ كالهعمكهات الهجاؿ

 .لمطكارئ كاٚستجابة
الِ تحقٓؽ ا٘صٛح كالتىهٓة فْ القطاع الصحْ الفمسطٓىْ، بها ٓشهؿ بىاء كضع براهج تٍدؼ  .2

ة كالهٍىٓة كتفعٓؿ هشاركة جهٓع القدرات الهؤسساتٓة، كتعٓزز هستكل كفاءات الككادر ا٘دآر
هككىات الهجتهع الفمسطٓىْ بقطاعاتً الهختمفة، إضافة لتحسٓف هستكل الخدهات الصحٓة عمِ 
الهستكل الكطىْ كدعـ الهؤسسات الصحٓة الفمسطٓىٓة بالهعدات كاٖجٍزة الطبٓة اٖحدث تقىٓا 

 .لٙرتقاء بهستكل الخدهات العٛجٓة
ر دعـ .3 ركتط الهؤسساتْ التطٓك  .الصحْ كالتعمٓـ البشٓرة الككادر ٓك
 ضهف بكاجباتٍـ القٓاـ هف الهكظفٓف فةكا لتهكٓف القدرات لتىهٓة كأخرل هٍىٓة تعمٓهٓة براهج كضع .4

 .جٓدة كتحفٓز تكظٓؼ كأىظهة فاعمة صحٓة هؤسسات
 لٗطفاؿ. الىفسٓة الخدهات لتكفٓر هتخصصة حهآة آلٓات كضع .5
ا، كلٓةاٖ الصحٓة لمرعآة تكفٓر عٓادات .6  التأٌٓؿ. ٘عادة هراكز كتجٍٓز كتجٌٍٓز
 .العاهة كالصحة اٚكلٓة الصحة الرعآة خدهات تكفٓر .7
ادة .8  الصحٓة الرعآة خدهات تكالٓؼ لتغطٓة العائدات ٓز
ر .9  إىجاح أجؿ هف إٓجابٓان  تغٓٓران  الفرد سمكؾ تغٓٓر فْ تساعد الفمسطٓىْ الهكاطف لتثقٓؼ براهج تطٓك

ر عهمٓة  .ٓركالتغٓ التطٓك
 
 ئة:ياالسكان والعمران والب 

 
هكف الٍٓئات  .1 تصهٓـ هخطط ٌٓكمْ جدٓد لهىطقة اٖغكار الشهالٓة ٓحقؽ اٚستقٛلٓة لمهىطقة، ٓك

الهحمٓة هف التغمب عمِ الصعكبات الهتهثمة فْ ىقص القدرة عمِ تمبٓة الخدهات اٖساسٓة كالتْ 
 تتعمؽ بالبىٓة التحتٓة لمهىطقة.

 فعالة هتكاهمة تحتٓة بىٓة شبكات إىشاء شأىً هف الذم القطاعات هتعددة التحتٓة البىِ تخطٓط .2
ؿ الهدل عمِ الهستداهة كاٚقتصادٓة التىهٓة اٚجتهاعٓة لتحقٓؽ كأساس  .الطٓك

 العاـ القطاع هؤسسات قبؿ هف الهستخدهة كاٖدكات اٚساسٓة التحتٓة البىِ تحدٓث .3
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ر شبكات الصرؼ الصحْت .4  .الشربترهٓـ شبكات هٓاي ، ك طٓك
 .التْ تخدـ القطاعات الهٍهشة فْ الهجتهع  تاٚسكاىااٌٚتهاـ بإىشاء  .5
ا، بحٓث  .6 إشراؾ كافة اٖطراؼ بكضع خطط اٚعهار كالتىهٓة هف أجؿ ضهاف ىجاحٍا كاستهراٌر

ٚن  تككف هتىاسبة هع أكضاع الهجتهع الهحمْ، كتعبرعف احتٓاجات كطهكح الهكاطىٓف، كتضع حمك
 الهجتهع.تتىاسب هع البٓئة ك 

ىشاء صىدكؽ هشترؾ لمتىهٓة بٓف الٍٓئات  .7 تعهٓؽ التفاعؿ الثىائْ بٓف الهكاطف كالٍٓئات الهحمٓة، كا 
الهحمٓة، بحٓث تككف قادرة عمِ إىجاز أم هشركع فٍٓا دكف اٚعتهاد عمِ ا٘ٓرادات الهستقمة 

 الخاصة بكؿ هىٍا.
 هىطقة اٚغكار الشهالٓة. اٚقتصادٓة سسكاٖ التحتٓة البىٓة كتأٌٓؿ بىاء ٘عادة جذب اٚستثهارات .8
 
 :المواصالت واالتصاالت 

 
 السمكٓة كالٛسمكٓة. لٛتصاٚت التحتٓة البىٓة تأٌٓؿ إعادة .1
 الحككهٓة. الهعمكهات كتكىكلكجٓا اٚتصاٚت أىظهة كفاعمٓة ىجاعة تحسٓف .2
 .كاٚجتهاعٓة اٚقتصادٓة التىهٓة لدعـ كآهىة ىاجعة طرؽ شبكةتكفٓر  .3
 .لمخارج كاٖفراد البضائع حركة لتهكٓف لمىقؿ تحتٓة بىٓةآجاد  .4
فتح السكؽ اهاـ الهىافسة لشركات الىقؿ كاٚتصاٚت كتقدٓـ تسٍٓٛت ٚىشاء هشآرع خاصة بٍدي  .5

 الخدهات.
خدـ هتطمبات تىهٓتٍا عمِ الهدل .6  تحسٓف ىظاـ الىقؿ القائـ بها ٓمبِ احتٓاجات الهرحمة الراٌىة ٓك

ؿ.  الطٓك
 ا٘سرائٓمٓة اٚعتداءات جراء كالهكاصٛت الىقؿ قطاع فْ دهر ها إعهار إعادة ْف شركعال .7

 .الهتتالٓة
 اٌٖمٓة كالهىظهات الخاص كالقطاع كالهكاصٛت الىقؿ كزارة بٓف كالتىسٓؽ التعاكف تعٓزز .8

 .كالهكاصٛت الىقؿ بقطاع لمىٍكض العٛقة ذات الهدىْ الهجتهع كهؤسسات
 
 ية والخارجية:مواجية التحديات الداخم 

 
ات التىهكٓة. .1  إجراء دراسة شاهمة لتحمٓؿ الكضع القائـ فْ هىطقة اٖغكار الشهالٓة كتحدٓد اٖكلٓك
 لهىطقة اٚغكار الشهالٓة. الهبكر ا٘ىعاش ٚحتٓاجات السٓرع التقٓٓـ إلِ كضع خطة شاهمة تستىد .2
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 كقطاع اٚجتهاعْ، القطاع ىٓة:الكط التىهٓة لخطة طبقان  الرئٓسٓة اٖربعة القطاعات إعادة تأٌٓؿ .3
 كالقطاع الحككهْ. اٚقتصادم، كالقطاع كالبٓئة، التحتٓة البىٓة

هراعاة الظركؼ كاٖكضاع السٓاسٓة التْ فرضتٍا سمطات اٚحتٛؿ اٚسرائٓمْ، هف حٓث  .4
 صٛحٓات السٓطرة عمِ اٖراضْ، كتصىٓفٍا ضهف ثٛث هىاطؽ.

اخؿ هىطقة اٚغكار الشهالٓة هف اجؿ تكفٓر فرص عهؿ اىشاء العدٓد هف الهشآرع التىهكٓة د .5
لهختمؼ قطاعات الهجتهع، كالحد هف اٚىتٍاكات اٚسرائٓمٓة بحؽ العهاؿ الفمسطٓىٓف فْ 

 الهستكطىات كفْ الهىاطؽ اٚسرائٓمٓة.
تحسٓف ظركؼ العهؿ كالقكاىٓف العهالٓة، بها ٓحفظ حقكؽ ككراهة العاهؿ الفمسطٓىْ، كٓحقؽ لً  .6

 ار كالطهأىٓىة.اٚستقر 
مة اٖهد فْ هىطقة اٚغكار الشهالٓة. .7  اٚىتقاؿ هف جٍكد ا٘غاثة إلِ التىهٓة طٓك
 لمتىهٓة. الكطىٓة الفمسطٓىٓة بالخطة ا٘ىعاش خطط ربط .8
العهؿ فْ هسارات هتعددة بالتعاكف هع الشركاء فْ الهجتهع الهدىْ كالقطاع الخاص كالجٍات  .9

 .لٓة الكطىٓةالهاىحة، هع الهحافظة عمِ الهسئك 
ىشاء صىدكؽ هشترؾ لمتىهٓة بٓف الٍٓئات  .10 تعهٓؽ التفاعؿ الثىائْ بٓف الهكاطف كالٍٓئات الهحمٓة، كا 

الهحمٓة، بحٓث تككف قادرة عمِ إىجاز أم هشركع فٍٓا دكف اٚعتهاد عمِ ا٘ٓرادات الهستقمة 
 الخاصة بكؿ هىٍا.

ا تهكف اٚفراد العاهمٓف هف بٓئة لخمؽ الدعـ تقدٓـ .11  .العاهة كالحٓاة العهؿ فْ سكؽ هشاركتٍـ دةٓز
ة فْ هجاٚت البىٓة  .12 فتح قىكات اتصاؿ هباشر هع الجٍات الهاىحة لمحصكؿ عمِ هشآرع تىهٓك

 التحتٓة كالتىهٓة البشٓرة.
 عمِ كتحقٓؽ التىهٓة الهتكاهمة ا٘ىعاش جٍكد فْ أساسٓا دكرا الفمسطٓىٓة ضركرة لعب الشركات .13

 لمىشاط اٚقتصادم. فاعؿ هحرؾ ٌك الفمسطٓىْ صالخا القطاع أف اعتبار
 الخاص. القطاع تفعٓؿ خٛؿ هف الهحمْ اٚقتصاد لتىهٓة الهكاتٓة الظركؼ اٖكلكٓة لخمؽ إعطاء .14
هىطقة اٚغكار  فْ لٛستثهار حكافز كتقدٓـ الغربٓة الضفة فْ بٍا الهعهكؿ القكاىٓف تحسٓف .15

 الشهالٓة.
فٓةلمهرأة ا اٚقتصادٓة الىشاطات دعـ .16  لٓر
  .اٌٚتهاـ ببدائؿ الطاقة الهتجددة .17
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 قائمة المراجع
 

 المراجع العربية
 

 بغداد ،دارالحكهة هطبعة ،كأبعادي أسسً – السٓاسْ جتهاعٚا عمـ ،1990)) صادؽ ،سكدٖا 
 فْ تدٓهةالهس ىهٓةالت فْ عبٓةالش اركةالهشدكر  دراسة (،2008د.عبدالعظٓـ ) ،اٖهاـ 

قٓا ، رسالةإف فْ ٓةٓرفال مٓةالهح هعاتالهجت  هىشكرة. ةدكتكرا ػٓر
 التخمؼ اٚقتصادم، دٓكاف الهطبكعات الجاهعٓة،الجزائر(1985, هحهد )الداكدم ،. 
 ،خٛؿ الهصرم الهجتهع فْ التىهٓة بأزهة الهتعمقة الهتغٓرات، ( 2000) عاطؼ أهٓف 

 .أداب كمٓة شهس، عٓف جاهعة ،1970-1990

 ( 2000العبد كآخركف، صٛح) ،الهجتهعات تىهٓة فْ كتطبٓقٓة ىظٓرة دراسات اٚجتهاع، عمـ 
 .ا٘سكىدٓرة الجاهعٓة، الهعرفة دار الىاهٓة،

 ( دراسة 2012العمْ، ىصكح ،)هحافظات فْ اٚجتهاعٓة التىهٓة فْ اٖجىبٓة دكرالهىظهات 
 .القدس: فمسطٓف هاجستٓر غٓر هىشكرة، رسالة ،الغربٓة الضفة شهاؿ

 ؽ فْ استغٛؿ الهكارد التىهٓة الهستداهة بٓف الح، (2007) بف جهعافالغاهدم، عبداهلل
 .ؤكلٓة عف حهآة البٓئةالهسالطبٓعٓة ك 

 ،دار ،كقضآا دراسات, كالتىهٓة اٚجتهاع عمـ ،(1987) عبدالباسط الهعطْ، هختار، الٍكارم 
 . ا٘سكىدٓرة الجاهعٓة، الهعرفة

 ،ْدار ،1ط العربْ، الكطف فْ كاٚقتصادٓة ٓةالسكاى التىهٓة ،(2007) فارس صبرم الٍٓت 
 كالتكٓزع. لمىشر الهىاٌج

  هشاركة الهجتهعات  ،(، اٖهـ الهتحدة1998سٓا )آاٖجتهاعٓة لغربْ المجىة اٖقتصادٓة ك
كرؾ ،لتىهٓة الحضٓرة فْ هىطقة اٖسككاالهحمٓة فْ ا  .ىٓٓك

 حصائٓة٘هف الهؤشرات االهتكاهمة ، هتطمبات التىهٓة الهستداهة ك (2005، ىعٓـ )باركد. 
 سكىدٓرة .٘ا ،دارالهعرفة الجاهعٓة ،ٚجتهاعٓةالتىهٓة ا، (2000ٌىاء ) ،بداكم 
 ترجهة هىٓر لبٓب هكسِ :أٌدافٍا كسائمٍا ،هفٍكهٍا ،(، إدارة التىهٓة1986ؼ جاىب ) ،جكرج. 
 راـ اهلل . ،دارالشركؽ ،لِ عمـ التىهٓةإهدخؿ  ، (2009جهاؿ ) ،حٛكة 
 ْاٚجتهاع عمـ سمسمة بىائٓة، تآرخٓة دراسة" كالتخمؼ التىهٓة ،(1999لسٓد )ا ،الحسٓى 

 .اٖكلِ الطبعة ،38 الكتاب الهعاصر،
 ،اٚجتهاعٓة التىهٓة ،( 1996) هحهد حهكدي. 
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 الهعٍد  ،كذج الهشاركة،اٖسكىدٓرةالىظٓرة كىهٚجتهاعٓة اٖطر ا(، التىهٓة1995،أحهد)خاطر
 .جتهاعٓةٚالعالْ لمخدهة ا

 دائرة شؤكف الهفاكضات الفمسطٓىٓة. 

 فٓة التىهٓة ستراتٓجٓةا ،(2004سرام،صالح ) ،عبد الصهد ،سعكدم  البطالة هف لمحد كآلٓة الٓر
 .الهسٓمة جاهعة. التجآرة العمكـ قسـ. هستداهة تىهٓة لتحقٓؽ

 ،الهعرفة  جتهاعٓة، ا٘سكىدٓرة، دارٚاالبٓئة كالتىهٓة كالخدهة  ،(1995)حاتـ أحهد، ،جابر سٓد
 .الجاهعٓة

 رؤٓة الشباب ،أعهاؿ الهؤتهر ، هستقبؿ الهجتهع كالتىهٓة فْ هصر(2002عبدالعٓزز) ،شادم ،
 هركز دراسات  ،كمٓة اٚقتصاد ،جاهعة القاٌرة السىكم الثاىْ لمباحثٓف الشباب،

 .ك بحكث الدكؿ الىاهٓة
 طٓىٓة فْ هٍب التسٓرب، اٖغكار الفمس، دراسة بحثٓة هٓداىٓة(2010، عبدالستار )شٓردة 
 دراسة فْ  –دراسة اتجاٌات التطكر العهراىْ فْ هدٓىة طكباس  ،(2009)أٓاد  ،صالح

 .: فمسطٓفالىجاح  هاجستٓر هىشكرة،رسالة  هكرفكلكجٓة الهدٓىة ،
 ،القدس جاهعة – كالتىهًٓ التخطٓط لِإ هدخؿ، ( 2007) هسمـ ،ةأبكحمك .هاجد صبٓح 

 ة.الهفتكح
 هصطمحاتٍا .هفٍـك التىهٓة ك  ،(2008)د.ىصر  ،عارؼ 
 سكىدٓرة٘جتهاعٓة فْ هجاؿ تىهٓة الهجتهع ، اٚالخدهة ا ،(1996هحهد ) ،عبدالفتاح. 
 الهكتب  ،هف هىظكر الخدهة اٚجتهاعٓةجتهاعٓة ٚاالتىهٓة ، (2003) هحهد ،عبدالفتاح

 .الجاهعْ ا٘سكىدٓرة
 ارهٍىٓة الخدهة اٚجتهاعٓة، الطبعة طجتهاعٓة فْ اٚالتىهٓة ا ،(2007، د.رشاد )عبدالمطٓؼ

 .الىشردار الكفاء لدىٓا الطباعة ك  ،اٖكلِ
 القاٌرة، أسس كهفآٌـ التىهٓة اٚجتهاعٓة(1987عبدالرحهف ) ،عثهاف ،. 
 ،كمٓة ،1ط كتطبٓقٓة، ىظٓرة دراسات اٚقتصادٓة التىهٓة ،(2003) العٓزز عبد هحهد عجهٓة 

 ا٘سكىدٓرة. جاهعة التجارة
 أفاؽ دار بٓركت، العربْ، الكطف هف كالتحدٓث التىهٓة قضآا ،(1983ٓرم)خ ،زمع 

 .الجدٓدة
 جتهاعٓةٚالتىهٓة ا، الهعمكهاتٓة ك (2005، ٓاسر )عساؼ. 
 جتهاعْٚ، التغٓر ا، الثقافة كالتىهٓة(2007، جابر)عصفك. 
 ( 2008غالب، السالـ)،  هىطقة فْ هحمٓةال لمهجتهعات الهستداهة التىهٓة هكاىٓاتا  ك  كاقعدراسة 

 .: فمسطٓفالىجاح  هاجستٓر غٓر هىشكرة،، رسالة طكباس
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 ا٘سكىدٓرة. ,الجاهعٓة الهعرفة دار, اٚجتهاع عمـ قاهكس ،(1988، هحهد )غٓث 
 ْالهكتب الجاهعْ الحدٓث  ،جتهاعٓةٚ، هدخؿ فْ التىهٓة ا(1986خركف )آساهٓة ك  ،فٍه

 .سكىدٓرة٘،ا
 فٓة التىهٓة اتٓجٓاتاستر دراسة  (،2009، هىاؿ )قشكع  – الفمسطٓىٓة راضْٖا فْ الهتكاهمة الٓر

ة هىطقة دراسٓة حالة : ىابمس -الكطىٓة الىجاح جاهعة  هاجستٓر غٓر هىشكرة،رسالة  ، الشعرآك
 .فمسطٓف

 (2013حصاء الفمسطٓىْ )٘هركز ا. 
 هستكطىات ْف الفمسطٓىٓة العهالةدراسة بحثٓة هٓداىٓة  ،( 2011) هعا – التىهكم هركزالعهؿ 

 .الزراعٓة ردفٖغكرا

 (2013) طكباس هحافظة. 

  ، الهقاطعة حهٛت تأثٓر ، هٓداىٓة بحثٓة دراسة ،  (2010)  ٓرجأهعٍد اٖبحاث التطبٓقٓة 
 هستكطىات لمهستكطىات، الصىاعْ ك الزراعْ ىتاج٘ا لمهستكطىات ىتاجٓة٘ا القدرة عمِ

 .كهثاؿ اٚستٓطاىْ بركاف كهجهع غكارٖا

 سرائٓمٓة٘هة بٓت سٓمـ اهىظ. 
 ( 2000هؤشرات التىهٓة فْ العالـ)، ْالقاٌرة ،هركز هعمكهات الشرؽ اٖكسط ،البىؾ الدكل 
 دكلٓة الدار ال ،ترجهة بٍاء شآٌف ،، هبادئ التىهٓة الهستداهة(2000ؼ.دكجٛس ) ،هكشٓت

 .لٛستثهارات الثقافٓة ،هصر
 هكازىهك  قطب قاهةا  ك  اٖغكارالفمسطٓىٓةقمٓـ إ تىهٓةهكاىٓات إ، دراسة (2000ٌاىْ ) ،ىجكـ 

 .: فمسطٓفة، الىجاح، رسالة هاجستٓر هىشكر ٓرحا٘

 ت فْ الهشكٛت اٖجتهاعٓة ، (2000)سهٓر ،ىعٓـ الدراسة العمهٓة لمسمكؾ اٚجراهْ كهقاٚك
 .هكتبة سعٓد رأفت ،القاٌرة ،ٚجتهاعْىحراؼ اٚكا
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 لنيائيةاالستبانة بصورتيا ا: 1ممحق 

 العميا   الدراسات عمادة -القدس جامعة
  مؤسسات  بناء/  المستدامة التنمية معيد

 

 
 

 المحترمين ،،، السادة حضرة
 كبعد،،،،، طٓبة تحٓة

 
 :بعىكاف دراسة بإجراء الباحث ٓقـك

 

 الشمالية األغىار فيها وآفاق االجتماعية التنمية واقع
 

تحري و ستبانة التي تم إعدادىا ليذا الغرض، التفضل بتعبئة اإلحضرتكم  أرجو من
الصدق والموضوعية في اإلجابة، عممًا بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم 

 .إال ألغراض البحث العممي ومن خالل رزم إحصائية
 

 "شاكٓرف لكـ حسف تعاكىكـ"
 

 دراغمة سائد : الباحث
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ٚن   اٖكلٓة البٓاىات: أك

 أىثِ     ذكر               الجىس:        

ة        التعمٓـ هستكل       بكالكٓركس فأعمِ    دبمكـ          ثاىكم         :  أقؿ هف ثاىٓك

 طبٓعة العهؿ :    هزارع              هكظؼ             عاهؿ              بٛ عهؿ 
 

 شٓكؿ              0111الِ  0011ف شٓكؿ         ه 0011: أقؿ هف  اٖسرة دخؿ هستكل

 شٓكؿ 0111أكثر هف 

 أفراد                7أكثر هف         أفراد        7الِ  0هف  أفراد        0: أقؿ هف  اٖسرة أفراد عدد

 أرهؿ  هطمؽ         هتزكج         : أعزب        اٚجتهاعٓة الحالة
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 ( فْ الهربع الذم ٓتفؽ هع رأٓؾ، كذلؾ أهاـ كؿ فقرة هف الفقرات أتٓة:X) إشارة كضع ٓرجِ: ثاىٓان 
  الجزء األول: تغطية مجاالت التنمية االجتماعية

  
 الرقم
 
 

 الفقرات
 

موافق 
 بشدة

 أرفض محايد موافق
أرفض 
 بشدة

 مجال الخدمات االجتماعية  : المجال األول
      تكفر خدهات الرعآة اٚجتهاعٓة  .1

2.  
 الجهاعاتك  اٖفراد لجهٓع تمبٓة تكجد

   الهتغٓرة كهطالبٍـ ٚحتٓاجاتٍـ
  

 

3.  
ادة فْ تساعد لٗسر هشركعات تكجد  ٓز
 دخمٍا

  
  

 

4.  
 ركح لخمؽ الىزاعات لفض لجاف تتكفر

 اٌٖالْ بٓف التعاكف
  

  
 

5.  
 اٚجتهاعٓة الهشركعات بإىشاء اٌٚتهاـ
 الذاتٓة بالجٍكد

  
  

 

6.  
 القٓـ إطار فْ كالقٓـ لمهعآٓر اهتثاؿ ٓكجد

  الهكجكدة
  

  
 

7.  
 القٓـ حدكد فْ حٓرتً ههارسة مفردل حؽٓ

   الهجتهعٓة
  

 

      خدمات رعاية الطفلتكفٓر  .8

 التعميم           

ر  .1       هستهر بشكؿ التعمٓـ كتحسٓف تطٓك

2.  
 جهٓع عمِ كالعاـ الهٍىْ التعمٓـ هستكل رفع

 الهستكٓات
  

  
 

3.  
 التعمٓهٓة التسٍٓٛتك  تكفٓرا٘هكاىٓات

 كالثقافٓة
  

  
 

      الجىسٓف بٓف التعمٓـ فْ التسكٓة تحسٓف  .4

      التعمٓـ اٖساسْ الشاهؿتكفٓر   .5

      كالكتابة القراءة لتعمٓـ اٖهٓة هحك فصكؿ فتح  .6
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 الرقم
 
 

 الفقرات
 

موافق 
 بشدة

 أرفض محايد موافق
أرفض 
 بشدة

7.  
 التعمٓـ لهراحؿ الكافٓة الهدارس إىشاء

 الهختمفة
  

  
 

8.  
ة فصكؿ فتح  ضعٓفْ لمتٛهٓذ التقٓك
 حصٓؿالت

  
  

 

9.  
 لمعهمٓة الهصاحبة الظكاٌرالسمبٓة هعالجة
 كالتسرب كالغٓاب

  
  

 

      الهدرسة فْ هىاسبة صحٓة بٓئة  تكفٓر  .11

11.  
 فْ الهتطكرة تكفٓرالهصادرالتكىكلكجٓة

   الهدارس
  

 

12.  
 كهىاسب كافْ الهدارس فْ الهعمهٓف عدد
  الطمبة لعدد

  
  

 

13.  
 الهعرفٓة الكفآة ٓهتمككف بهعمهٓف اٚستعاىة

   التخصص فْ
  

 

14.  
 الهجتهع ك الهدرسة بٓف التكاصؿ تفعٓؿ
   اٖسرة ك الهحمْ

  
 

       الطمبة جهٓع تىاسب لمهدارس اختٓار  .15

16.  
 لتغطٓة الهىاسبة الهٛعب الهدرسة تكفر
   الٓراضٓة التربٓة

  
 

      لمطالب الىفسْ الىهك الهدرسة تراعْ  .17

18.  
 لتعمٓـ جاذبة استراتٓجٓات الهدرسة تستخدـ
   الطمبة

  
 

      تكفر الهدرسة هصادر لمتعمٓـ  .19

      الطٛب لعدد ةهىاسب ان صفكف الهدرسة تكفر  .21

       الهدرسة لهرافؽ الدكٓرة بالصٓاىة اٌٚتهاـ  .21

      تكفر الهدرسة الهرافؽ الصحٓة   .22

23.  
 هستكل عف لٕباء راجعة تغذٓة الهدرسة تقدـ

   الطمبة تحصٓؿ
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 الرقم
 
 

 الفقرات
 

موافق 
 بشدة

 أرفض محايد موافق
أرفض 
 بشدة

 توى العمالي المس
      العهالة هستكل  فْ ارتفاع ٌىالؾ  .1

      هتكفرة لمعهؿ الهٛئهة كا٘هكاىٓات الظركؼ  .2

      البطالة عمِ لمقضاء إهكاىٓات كجدت  .3

4.  
 إٓجاد فْ هكاطف لكؿ حؽ ضهاف ٌىالؾ
   عهؿ

  
 

      كاجباتًك   بحقكقً العاهؿ هعرفة  .5

6.  
 كزارة شركط ضهف أجري عف العاهؿ رضا
    العهؿ

  
 

      ساعات العهؿ هقبكلة  .7

      ٓكجد تقدٓر لمعهاؿ  .8

      ٓجابٓةإبٓئة العهؿ   .9

      ٓكجد تأهٓف صحْ لمعاهؿ  .11

      الستٓف بعد العهاؿ حقكؽ ضهاف  .11

ر لمعهالة تكجد  .12       فرص تطٓك

      تتكفر اٖدكات الٛزهة لمعهالة  .13

      ٌىالؾ تعاكف بٓف العهاؿ  .14

      ر هكافآت لمعهاؿتكفٓ  .15

   ٓكجد ىظاـ إجازات لمعهاؿ  .16
  

 

 الصحة                                         

 

1.  
 لسد الٛزهة الصحٓة الهرافؽ تتكفر

 السكاف احتٓاجات
  

  
 

      الهىطقة فْ فعالة الصحٓة الخدهات  .2

3.  
 بشكؿ الصحْ بالهستكل ىٍكض ٌىالؾ
 هستهر

  
  

 

      اٖهراض بسبب ىخفضه الكفٓات هعدؿ  .4
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 الرقم
 
 

 الفقرات
 

موافق 
 بشدة

 أرفض محايد موافق
أرفض 
 بشدة

       لمحكاهؿ كاهمة صحٓة رعآة تتكفر  .5

6.  
 لىدكاتا كتىظٓـ اٖسرة لتىظٓـ هراكز تكفر
   اٖسرة تىظٓـ بأٌهٓة السكاف لتكعٓة

  
 

7.  
 اٖهكهة رعآة هراكز إىشاء فْ  تكسع ٌىاؾ

   كالطفكلة
  

 

8.  
 كالىظافة السمٓهة الصحٓة بالعادات التكعٓة
   هراضاٖ هف كالكقآة

  
 

      الهىطقة فْ أسىاف كعٓادات أطباء ٓتكفر  .9

      تكفر قابمة لمطكارئ لمحكاهؿت  .11

      الحاجات لسد اٖطباء هف عدد تكفر  .11

      باستهرار الٛزهة كاٖدكٓة الصٓدلٓة تكفر  .12

13.  
 لمحاٚت الهىطقة فْ إسعاؼ سٓارة جدتك 

   الطارئة
  

 

14.  
 هركزال لِإ الكصكؿ فْ صعكبة كجدت

   الهىطقة فْ الهكجكد
  

 

      الساكىٓف لهعظـ صحْ تأهٓف ٓتكفر  .15

16.  
 باٖىظهة الصحْ الهجاؿ فْ كفالعاهم ٓتقٓد
   كالتعمٓهات 

  
 

17.  
 حسب عهؿ بساعات  الطبٓة الهراكز تعهؿ

   الهرضِ حاجات
  

 

      لمهرضِ لدٍٓا ها أفضؿ الطبٓة الهراكز تقدـ  .18

19.  
 شخصٓة ةعىآ الطبٓة الهراكز تكلْ

   بالهرضِ
  

 

21.  
 هع كاحتراـ بكد الطبٓة الهراكز تتعاهؿ

 الهرضِ
  

  
 

       حدٓثة أجٍزة الطبٓة الهراكز تهتمؾ  .21

      الطبٓة الهراكز لِإ الهرضِ كصكؿ إهكاىٓة  .22
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 الرقم
 
 

 الفقرات
 

موافق 
 بشدة

 أرفض محايد موافق
أرفض 
 بشدة

 بسٍكلة

 والبيئة سكان والعمرانإلا: الثاني  المجال
      تتكفر هساكف هىاسبة لٌٗالْ   .1

2.  
 كالصرؼ كالهٓاي العاهة اتالخده تتكفر

   كالكٍرباء الصحْ
  

 

3.  
 هشركعات فْ الهشاركة عمِ الشباب تشجٓع
   العاهة الخدهة

  
 

اتتتكفر   .4       لمعب اٖطفاؿ هتىٌز

      لمشباب كتجهع ترفًٓ أهاكف رتكفت  .5

      هقبكؿ العاهة كاٖهاكف لمشكارع العاـ الهظٍر  .6

7.  
ات لا ك لمحدائؽ كافٓة ساحات تتكفر هتىٌز
    العاهة

  
 

8.  
 فْ كالىفآات القهاهة هف لتخمص آلٓة ٓكجد

   صحٓحة بطٓرقة كالشكارع العاهة اٖهاكف
  

 

      هىخفضة الحْ فْ الضكضاء هستكل  .9

 واالتصاالت المواصالت: الثالث المجال
      تكفر الهكاصٛت    .1

      سٍكلة اٚتصاؿ هع الهحٓط   .2

3.  
 الٍاتؼ،)  هثؿ اتصاٚت كسائؿ تكفر

   ...(، ىترىت٘ا
  

 

4.  
 التجهعات فْ الخدهات إلِ الكصكؿ
  الهجاكرة الحضٓرة

  
  

 

 

  
 
 
 
 



107 

 االجتماعية التنمية تحديات: الثاني الجزء

 
 الرقم
 
 

 الفقرات
 

موافق 
 بشدة

 أرفض محايد موافق
أرفض 
 بشدة

 يات الداخميةالتحد: المجال األول                                          

      التحدٓات السكاىٓة  .1

2.  
 كالقٓـ كالتقالٓد العادات) اٚجتهاعٓة التحدٓات
   (الهكركثة

  
 

      هشاكؿ الٍجرة لمهدف  .3

4.  
 هسٓرة ٓعرقؿ بالٓرؼ اٚجتهاعْ الجهكد
   اٚقتصادٓة التىهٓة

  
 

5.  
 السمطات تجاي كالحذر الشؾ بعٓف الىظر

   بالقٓرة الحككهٓة
  

 

6.  
 إزاء ٓجابٓة٘ا لٓةؤك بالهس لشعكرا ضعؼ
   ككؿ الهجتهع

  
 

      الهكارد فْ الضٓاع عف ىاتجة تحدٓات  .7

      تحدٓات هتعمقة بقطاع الزراعة  .8

      تحدٓات جٍكد التىهٓة اٖساسٓة  .9

11.  
 ا٘صٛح كقكاىٓف الهمكٓة تكٓزع سكء هشكٛت
 الزراعْ

  
  

 

      الهشكٛت الهتعمقة باٚستٓطاف  .11

      شاكؿ الهؤسسات اٚجتهاعٓةه  .12

      تبآف الدخؿ  .13

      الهرتفعة السكاىْ الىهك هعدٚت هشاكؿ  .14

      الرفآٌة اٚجتهاعٓةالصحة ك   .15

 التحديات الخارجية: المجال الثاني
      الحصكؿ عمِ هعكىات هشركطة  .1

      اٖهكاؿ رؤكس ىقص هف تعاىْ  .2

      عدـ كفآة الهدخرات  .3

      التكىكلكجٓا استٓعاب عمِ القدرة  ْتدى  .4
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 الرقم
 
 

 الفقرات
 

موافق 
 بشدة

 أرفض محايد موافق
أرفض 
 بشدة

      عدـ تىكع الصادرات  .5

  التحديات ةمواجه: الثالث المجال

1.  
 فْ كاٌٖمٓة الحككهٓة الهىظهات بٓف التعاكف
   الهعرفة تحسٓف

  
 

2.  
 كالهرأة الشباب هشاركة لهىاقشة ىدكات عقد
   التىهكم العهؿ فْ

  
 

      هرأةكال الشباب تعمٓـ هشركعات إقاهة  .3

4.  
 لهشاركة الفرصة تتٓح التْ البراهج تكفٓر
   كاقتصادٓان  كاجتهاعٓان  سٓاسٓان  كالشباب الهرأة

  
 

      الفرصة إتاحة خٛؿ هف اٖسرة دخؿ تحسٓف  .5

ء كاٚىتهاء  .6       تدعٓـ ركح الٚك

      ا٘دآرة القٓادات فْ القدكة تكافر  .7

8.  

 بأسس ككاع هتدرب جدٓد جٓؿ  تىشئة
 هف الجهاعْ العهؿ فْ كالهساٌهة لهشاركةا

 التعمٓهٓة الهؤسسات خٛؿ
  

  

 

       الهجتهع عمِ الخدهٓة اٖجٍزة اىفتاح  .9

      اٚستفادة هف ىتائج البحكث   .11

11.  
  لمتىهٓة جدٓدة هداخؿ كتجٓرب استحداث

   الهشاركة أساسٍا ٓككف
  

 

       الهحٓط هع كالتكاصؿ اٚتصاؿ تعٓزز  .12

       بالهىطقة الرسهْ كاٌٚتهاـ الدعـ  .13
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 الهحكهٓف السادة بأسهاء قائهة: 2 همحؽ
 

 الىجاح  جاهعة فْ رئٓس قسـ ٌىدسة التخطٓط العهراىْ / مْ عبدالحهٓد ع. د. 
 الىجاح جاهعة فْ العمـك السٓاسٓة  أستاذ/  عثهاف عثهاف . د. 
 هحافظة طكباس  هدٓر جاهعة القدس الهفتكحة فْ/ ىضاؿ عبد الغفكر . د. 
 الهفتكحة القدس جاهعة فْدارة إ أستاذ/  هحهد ربآعة . د. 
 الهفتكحة القدس جاهعة فْتربٓة  أستاذبك زىط / أهفٓد .د. 
 كزارة اٚتصػػػػػػاٚت ك تكىكلكجٓػػػػػػا  هاجسػػػػػػتٓر تىهٓػػػػػػة كبىػػػػػػاء هؤسسػػػػػػات / / بػػػػػػك بكػػػػػػر أحهػػػػػػد أ. أ

 .الهعمكهات
 حصاء الفمسطٓىْ .ٙزم لحصاء/ الجٍاز الهركإهاجستٓر /  ةهحهد قٛلك . أ 
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 فيرس المالحق
 

 عنوان الممحق  الرقم
  

 الصفحة

 101 بصكرتٍا الىٍائٓة................................................. ةاٚستباى 1

 110 أسهاء السادة الهحكهٓف..................................................... 2
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