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 143 نطاق تأثير مدارس الذكور والمختلطة األساسية العليا في مدينة جنين )17(خارطة 

 144 األساسية العليا في مدينة جنين نطاق تأثير مدارس اإلناث والمختلطة )18(خارطة 

 146 الثانوية في مدينة جنين نطاق تأثير مدارس الذكور والمختلطة )19(خارطة 

 147 نطاق تأثير مدارس اإلناث والمختلطة الثانوية في مدينة جنين )20(خارطة 

 149 توزيع المدارس القائمة والمقترح إقامتها في مدينة جنين )21(خارطة 

  



 س 

  مالحقفهرس ال

 الصفحة ملحقال رقمال

 184 استبانة طالب المدارس  )1( ملحق

 187 استبانة مدراء المدارس )2( ملحق

 192 استبانة مدراء رياض األطفال  )3( ملحق

 
 
   



 ع 

  توزيع وتخطيط الخدمات التّعليمية في مدينة جنين باالستعانة 
  )GIS(بنظم المعلومات الجغرافية 

  إعداد
  إبراهيم زيود سبأ محمد

  إشراف
  ةأحمد رأفت غض. د
  علي عبد الحميد. د

  الملخص

تعد الخدمات التعليمية جزءاً أساسياً من البنية الفيزيائية للمدينـة وعليـه فـان تطـور     

، حيث أن المهمة لهاالخدمات التعليمية في المدينة يجب أن يكون بالتوازي مع التطور العمراني 

كما أن نمو المـدن  . تلبية حاجات السكان بالشكل والنوع المطلوب هياألساسية لهذه الخدمات 

وتوسعها وزيادة حاجة السكان للخدمات بصورة عامة والخدمات التعليمية بصورة خاصة، أدى 

إلى ضرورة دراسة توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة جنين ومعرفة مـدى التـوازن   

  .مثل لهاالرتقاء بهذه الخدمة من خالل اختيار الموقع األالموجود في هذا التوزيع، وذلك بهدف ا

  خط االسـتواء و خـط طـول    ليشما 28،32ْوتقع منطقة الدراسة على دائرة عرضَ 

  .شرقي خط غرينتش 35،ْ 18َ 

وهدفت هذه الدراسة إلى مسح الخدمات التعليمية، للتعرف على نمط التوزيع الجغرافـي  

 ومدى تطابق مواقعها ومواصفاتها مع المعايير. اء مدينة جنينالحالي للخدمات التعليمية في أحي

ريـاض أطفـال،   (، والتخطيط للموقع األفضل للخدمات التعليميـة  الوطنية واالقليمية والدولية

ووضع تصور واضح لتوزيع تلك الخدمات مع . باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية) مدارس

تلك المعايير، ومن أجل تحقيق ذلك تم دراسة المفاهيم  تناول أهم المعوقات التي تعترض تطبيق

المتعلقة بالتخطيط وال سيما تخطيط الخدمات التعليمية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

مديرية التربية والتعليم في (التحليلي في إطار تحليل البيانات التي تم جمعها من الجهات المعنية 

داني لرياض أطفال ومدارس مدينة جنين، كما تم قياس مسـتوى  أو من خالل المسح المي) جنين



 ف 

الرضا عن هذه الخدمات من خالل توزيع استمارات على عينة من الطالب؛ كذلك على مـدراء  

 ARC(ومن خالل برنامج  وباالستعانة بصورة جوية لمدينة جنين. المدارس ورياض األطفال

GIS 10.2 (بينها وتحليلها باستخدام أدوات التحليل الملحقة  تم إدخال البيانات ومعالجتها والربط

كـذلك برنـامج الرزمـة     للبرنامج والخروج بالخرائط واألشكال المختلفة التي تخدم الدراسة،

  ).SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

وأن نمـط   ،وأظهرت الدراسة أن مدينة جنين تعاني من نقص في الخـدمات التعليميـة  

متجمع، وتفتقد إلى وجود الحضـانات المرخصـة مـن وزارة الشـؤون     توزيعها من النوع ال

كما . وتبين أن نطاق تأثير الخدمات التعليمية ال يغطي جميع أجزاء منطقة الدراسة ،االجتماعية

بينت الدراسة وجود عشوائية في توزيع الخدمات التعليمية؛ لعـدم ارتكازهـا علـى المعـايير     

ارس التي تعاني من عدم انتظام توزيعها وتركزها بالقرب من التخطيطية السليمة وال سيما المد

من رياض األطفال ال تحقق الحد األدنى من نصـيب  %  32أن  قد اظهرت الدراسة و. بعضها

ـ لل بالنسبة أما. 2م5الطفل من المساحة الكلية المطلوبة والبالغة  ان جميـع المـدارس   مدارس ف

العليا والمدارس الّثانوية ال تحقق أي من المعايير العالميـة  المدارس األساسية األساسية الدنيا و

و نصيب الطالـب مـن المسـاحة الكليـة والمبنيـة       ،وعدد الفصول ،المتعلقة بحجم المدرسة

  .باإلضافة إلى عدد الطالب داخل الصف ،والمالعب

ع إتباع األسس العلمية والمعايير التخطيطية عند اختيار مواقوأوصت الدراسة بضرورة 

، والعمل علـى إقامـة   واالبتعاد عن العفوية والعشوائية في توزيع الخدمات التعليمية ،المدارس

مواقع خدمات تعليمية جديدة لسد النقص الذي تعاني منه منطقة الدراسة مع مراعـاة التطـور   

توفير حضانات كما أوصت الدراسة بضرورة . العمراني و معدالت النمو السكاني في المستقبل

  .وذلك من اجل تلبية حاجة النساء العامالت ل مرخصةأطفا
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 الفصل األول

  مقدمة الدراسة

  المقدمة 1.1

تسعى الكثير من دول العالم إلى النهوض والتقدم في شتى المجاالت، وأدركت تلك الدول 
لذلك إال أن يسود التعليم في كل ربوعها، ولذلك تبنـت معظـم الـدول التخطـيط      أن ال وسيلة

، والواقع االقتصادي الذي يعيش فيه المجتمـع الفلسـطيني   1كضمان لحسن االستثمار في التعليم
والتخطيط القائم على الدقة في ، ستفادة من المخصصات المالية للتعليم أمرا حتميايجعل حسن اال

المعلومات والبيانات يكشف الواقع بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات ويجعل المشكالت التعليمية 
 .أكثر وضوحا، وقابلية للحل

عليـه فـان تطـور    تعد الخدمات التعليمية جزءاً أساسياً من البنية الفيزيائية للمدينـة و 
الخدمات التعليمية في المدينة يجب أن يكون بالتوازي مع التطور العمراني للمدينـة، حيـث أن   

  .2المهمة األساسية لهذه الخدمات هو تلبية حاجات السكان بالشكل والنوع المطلوب

استرعت الدراسات المتعلقة بمواقع الخدمات المختلفة، وخاصة التعليمية منهـا اهتمـام   
العديد من الباحثين والمهتمين وذلك بهدف االرتقاء بهذه الخدمة من خالل اختيار الموقع األمثـل  

  .3لها للوصول إلى توزيعها التوزيع األفضل

كما أن نمو المدن وتوسعها وزيادة حاجة السكان للخدمات بصورة عامـة والخـدمات   
الخـدمات التعليميـة فـي    التعليمية بصورة خاصة، أدى إلى ضرورة دراسة توزيع وتخطيط 

  .4المناطق الحضرية ومعرفة مدى التوازن الموجود في هذا التوزيع

                                                 
رسـالة  منطقة الدراسة مدينـة الصـدر،    -ق المكتظة سكانياالتوزيع المكاني للمدارس في المناطهامل، عادل كريم،  1

  .2013ماجستير غير  منشورة، معهد الجادرية، بغداد، 
، رسـالة  توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قلقيلية باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافيةعنايا، نضال رفعت،  2

 .2004 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،
التحليل المكاني لمواقع مدارس البنات االهلية في مدينة جدة باستخدام نظم المعلومـات  زبيدي، الجوهرة احمد ناصر،  3

 .2009رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، الجغرافية، 
 .هامل، عادل كريم، مرجع سابق 4
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 من هنا ال بد من إجراء دراسات تبين كيفية التخطيط المكاني للخدمات العامـة بشـكل  

 لألهمية البالغة للخدمات التعليمية والتي تعتبر من أهم الخـدمات  اًرونظ. علمي مدروس ومنظم

 جتمعات إلى توفيرها في كل مكان، فالبد من دراستها بشكل مفصل يساعد علـى التي تسعى الم

حل المشكالت التعليمية القائمة في أي مكان والتي بدورها تقود إلـى تحسـن أداء الفـرد فـي     

مجتمعه، ولقد أثبتت الكثير من الدراسات بأن هناك عالقة مابين المستوى التعليمي للسكان والبعد 

  .1التعليميةعن موقع الخدمات 

من  في مدينة جنين تم من خالل هذه الدراسة التركيز على قطاع الخدمات التعليميةوقد 

من خالل المقابالت الرسـمية والجـوالت   (مدارس ورياض أطفال، ودراسة الوضع الحالي لها 

ـ ). الميدانية في كافة القطاعات التي تهتم بها وتحديد أهم المشاكل والمعوقات أمام تطورها ي وف

  .النهاية إيجاد بعض التصورات التي تدعم التطور في منطقة الدراسة

إن تقنية نظم المعلومات الجغرافية من أهم وابرز النظم التي تهتم بالتخطيط العمرانـي  

حيث تمتاز هذه النظم بقدرتها على استيعاب كميات هائلة من البيانـات وإجـراء العديـد مـن     

فة إلى قدرتها على الربط المكاني للظاهرة وإخراج البيانـات  العمليات المحوسبة عليها، باإلضا

  . وبناء على ذلك تم استخدامها في هذه الدراسة. بأشكال وطرق متعددة

  مشكلة الدراسة 2.1

من الفعاليات والخدمات ذات التأثير الكبير في حياه المدينة والمجتمـع هـي الخـدمات    

البناء الحضاري واالجتماعي و دورها في تنمية الثقافة التعليمية والتي تعد أداة فعاله من أدوات 

ولذا فان التخطيط للخـدمات التعليميـة يعتبـر    . 2وتطورها وفي تحديد المالمح العامة للمجتمع

                                                 
للخدمات الصحية في محافظة سـلفيت باسـتخدام تقنيـة نظـم المعلومـات      التخطيط المكاني اقرع، هبة محمد فايق،  1

  .2013، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، الجغرافية
 .عبد الرزاق، نجيل كمال، ويوسـف، نغـم فيصـل، كفـاءة توزيـع الخـدمات التعليميـة فـي منطقـة االعظميـة           2

http://www.rddmohesr.com/output/files/2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%20+%20%D
9%86%D8%BA%D9%85.doc  GHرJKL MNOPQا اSرة هJHز VW19/9/2013.  
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ضرورة حتمتها الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يعيشها مجتمعنا العربي بصورة 

  .عامة والمجتمع الفلسطيني بصورة خاصة

تواجه معظم المدن الفلسطينية عدداً من المشاكل والتحديات المتمثلة في سـوء توزيـع   

الخدمات العامة بشكل عام، والخدمات التعليمية بشكل خاص، وكـذلك عـدم اعتمـاد معـايير     

هذه الدراسة لتتناول موضوع توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية فـي   جاءت .1التخطيط المكاني

  .(GIS) ةمدينة جنين باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافي

تحليل واقع التوزيع المكاني الحالي للخدمات التعليمية، ومدى كفاءتهـا، ومالءمتهـا    ان

مدينة جنين، وكـذلك تقـديم   لمعايير التخطيط المكاني التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي في 

مقترح لتوزيع مكاني أفضل وكفؤ للخدمات التعليمية في منطقة الدراسة من خالل التوصيات، قد 

  .يساعد الجهات المعنية وأصحاب القرار باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير هذه الخدمة الحيوية

  أهمية الدراسة 3.1

ي تتناول الّتوزيع المكاني للخدمات التعليمية تنبع أهمية الدراسة كونها الدراسة األولى الت

إضافة إلى أهمية تخطيط الخدمات التعليمية وارتباطها  ،في مدينة جنين )رياض أطفال، مدارس(

بقضايا التخطيط اإلقليمي، حيث تمثل هذه الدراسة مسحا واقعيا تحليليا شامال لهذه الخدمة وتحديد 

  . ألمثلمدى قرب صورتها أو بعدها عن التخطيط ا

وواحدة من ، وتعتبر الخدمات التعليمية إحدى مالمح التحضر في المجتمعات المعاصرة

وتعد دراسـة االختيار المالئـم  . المواضيع الحيوية التي تشغل بال المخططين وصانعي القرار

لموقع المدرسة من العوامل التي تدعم المدرسة ألداء وظيفتها بشكل أفضل وأعم بحيث تخــدم  

ويرتبط بأهمية الدراسـة التعـرف علـى مـدى تطبيـق الضـوابط      . أكبر من السكان قطاعا

ويعزز من أهمية هذه الدراسـة  . والمعـايير المتبعة في اختيـار الموقع المالئم إلنشاء مدرسة

                                                 
، رسـالة  توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سلفيت باستخدام نظم المعلومات الجغرافيـة شقير،هبة محمد،  1

  .2009س، فلسطين، ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل
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 )(Geographic Information Systems – GIS كذلك تطبيق نظم المعلومات الجغــرافية 

قع المدارس الحالية تبعاً لهذه المعايير، وإظهـار مـدى إمكانيـة    في تحليل الوضع الراهن لموا

استخدام هذه التقنية الختيار مواقع المدارس مستقبالً في ظل العوامـل الجغرافيـة والضـوابط    

 .والمعايير التي تتحكم في اختيار المواقع، والمشاكل التي قد تعوق ذلك

  مبررات الدراسة 4.1

سات التي تربط توزيع وتخطـيط الخـدمات بـنظم المعلومـات     حداثة هذا النوع من الدرا -1

  .الجغرافية

والخدمات التعليميـة بصـفة    ،قلة الدراسات الجغرافية التي تناولت مدينة جنين بصفة عامة -2

  . خاصة

  أهداف الدراسة 5.1

   :ةتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالي

  .للمدارس في مدينة جنين التعرف على نمط التوزيع الجغرافي الحالي. 1

   .ع مؤسسات الخدمة التعليمية في منطقة الدراسةيتحليل العوامل التي تؤثر على توز .2

مناقشة وتقييم الضوابط واإلجراءات التنظيمية الختيار مواقع إنشاء المـدارس، والمعـايير   . 3
  .السائدة في ذلك، ومدى تطبيق تلك المعايير من قبل الجهات المختصة

  .للمدارس ورياض األطفال في مدينة جنين" تعليمية " بناء قاعدة بيانات جغرافية . 4

مساعدة المخططين ومتخذي القرارات السياسية المتعلقة بالتخطيط التعليمـي للكشـف عـن    . 5
وإبراز مدى فعالية اسـتخدام نظـم المعلومـات    . مساوئ توزيع الخدمات وإظهار ايجابيتها

 . اب القرارالجغرافية في مساعدة أصح

  .رسم صورة مستقبلية للتوزيع األمثل لهذه الخدمة بناء على األهداف السابقة. 6
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  أسئلة الدراسة 6.1

  :تنطلق الدراسة من التساؤالت التالية

   ؟ما نمط توزيع الخدمات التعليمية في مدينة جنين _ 1

 دمات التعليمية؟ ما الضوابط والمعايير المكانية التي تحكم اختيار مواقع إنشاء الخ  -2

ما دور نظم المعلومات الجغرافية في اختيار الموقع األمثل لرياض األطفـال والمـدارس     -3

  .والجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى مستقبالً وفقا للبيانات والمعايير المتوفرة

  فرضيات الدراسة 7.1

  -:تقوم هذه الدراسة على الفرضيات التالية

  .التعليمية في منطقة الدراسة من عشوائية في التوزيعتعاني الخدمات _ 1

  .ال تراعى المعايير التخطيطية الدولية السليمة في بناء الخدمات التعليمية _2

  منطقة الدراسة 8.1

 8َ2،32ْمدينة جنين التي تقع شمالي الضفة الغربية على خط عرض تتناول هذه الدراسة 

   .غرينتششرق  35َْ ،18َشماالً وعلى خط طول 
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  منطقة الدراسة): 1(خارطة 

م، رام اهللا، فلسطين، 2012الباحثة باالعتماد على الخريطة الواردة، في األطلس اإلحصائي الزراعي لفلسطين، : المصدر
  .59ص 
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  مصادر الدراسة 9.1

 :تم االعتماد في جمع المعلومات على المصادر التالية

والمراجع ورسائل الماجستير التي كتبت حول موضـوع  وتشمل الكتب  :المصادر المكتبية_ 1
 .الدراسة وتم الحصول عليها من المكتبات

وتشمل البيانات والمعلومات واإلحصائيات والمخططات والصور الجوية  :المصادر الرسمية_ 2
التي تم الحصول عليها من الدوائر الرسمية المعنية، كالبلدية ومديريـة التربيـة والتعلـيم    

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني والحكم المحلي وغيرها والجهاز

وتشمل المعلومات والدراسات واألبحاث الصادرة عن المؤسسـات  : المصادر غير الرسمية_ 3
  .)ARIJ(مراكز األبحاث والدراسات مثل معهد األبحاث التطبيقية أريج : األهلية ومنها

وتشمل المعلومات والبيانات التي تم جمعهـا مـن خـالل المالحظـة      :المصادر المسحية -4
باإلضافة إلى االستبانات التي تم توزيعها على جميـع المؤسسـات   . والمقابالت الشخصية
مدراء المدارس ورياض األطفال باإلضافة إلى طـالب  (والتي شملت التعليمية في المدينة 

وحجم % 3 خطأ العينةحيث بلغ هامش  )والثانويةالمرحلة األساسية الدنيا و األساسية العليا 
 –5في الفترة  باناتوقد تم توزيع االست من حجم المجتمع،% 5العينة التي تم دراستها بلغ 

 .م5/2014/ 15

 منهجية الدراسة 10.1

 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى الدراسة الميدانية من خالل
  :التاليةمحاور الوبناء على ذلك فقد قامت هذه الدراسة على  .والمالحظةاالستبانة 

 اإلطار العام والنظري_ 1

حيث يتناول هذا اإلطار لمحة جغرافية وتاريخية عن منطقة الدراسة، باإلضـافة إلـى   
المتعلقة بالتخطيط وخاصة تخطيط الخدمات التعليميـة، وتعريـف بـنظم المعلومـات      المفاهيم

   .الجغرافية
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 اإلطار المعلوماتي_ 2

ويشمل المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة من بيانـات وإحصـاءات مـن خـالل     

  .وتم االعتماد على المنهج الوصفي) المالحظة االستبانة،(

 اإلطار التحليلي_ 3

 عبارة عن تحليل الواقع الموجود؛ حيث تم االعتماد على المنهج التحليلي وتـم تحليـل  

وبرنـامج الرزمـة    ARCMAP 10.2) .(م تقنية نظم المعلومات الجغرافيـة  البيانات باستخدا

   SPSS ) .(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  التقييم واالستنتاج_ 4

عبارة عن استخالص النتائج ووضع التوصيات للتغلب على المشاكل التي تعاني منهـا  

  .منطقة الدراسة وذلك باالعتماد على المعايير التخطيطية

  الدراسات السابقة 11.1

سـواء كـان    -لقد تناولت عدة دراسات سابقة موضوع تخطيط الخـدمات التعليميـة   

وقد تم االطالع على هذه الدراسات لالستفادة  -موضوعا رئيسيا في الدراسة أم موضوعا ثانويا

وكـذلك   ،منها، بهدف تغطية الجوانب النظرية للدراسة، وتوفير بعض المعلومـات والبيانـات  

إلطالع على الحاالت الدراسية المشابهة، وتم االقتصار على الدراسات الفلسطينية ذات الصـلة  ا

  :وفيما يلي ملخصات لتلك الدراسات. بموضوع الدراسة

 خطيطية في تطـوير تّلالمعايير ا: بعنوان) 2002(دراسة لِـ بسام عبد العزيز سرحان 

المتبعة  هدفت تلك الدراسة إلى تحديد المعايير، المدارس، حالة دراسية لمحافظة رام اهللا والبيرة

األجنبيـة   في مدارس رام اهللا والبيرة ومن ثم مقارنتها مع المعايير العالمية المطبقة في الـدول 

% 1.3الثانوية و من المدارس%  1.9المتقدمة وفي الدول العربية، وتبين من خالل الدراسة أن 

% 7.6المدرسة، وأن  اص بالمساحة اإلجمالية ألرضمن المدارس األساسية مطابقة للمعيار الخ
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من المدارس األساسية مطابقـة للمعيـار الخـاص بالمسـاحة     % 11.7من المدارس الثانوية و

مـن المـدارس   % 22.8المخصصة لكل طالب من المساحة اإلجمالية للمدرسة، فيما وجـد أن  

مخصصة للطالب من الغـرف  من المدارس الثانوية تلبي معيار المساحة ال%  9.5األساسية و 

الصفية، أما بالنسبة لعدد الطلبة في المدرسة فإن غالبية المدارس تحقق ذلك المعيار، كما وجـد  

مـن المـدارس   % 75من المدارس األساسـية و  %  79.9أن غالبية المدارس مملوكة للدولة 

القائم منها، السعي وأوصت الدراسة؛ بضرورة إقامة أبنية مدرسية جديدة وإعادة تأهيل . الثانوية

إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المدارس للعمل على إيجاد مركز وطني للمباني المدرسية لخدمة 

السياسة التطويرية الواجب اعتمادها في هذا المجال مع التأكيد علـى إيجـاد وحـدة خاصـة     

 .باألراضي المدرسية

يـيم أبنيـة المـدارس    تحليل وتق: بعنوان) 2003(دراسة لِـ نزيه عمر محمد يوسف 

، وقد تناولت هذه الدراسة تحليل وتقيـيم مـدى فاعليـة المـدارس     في الضفة الغربية الرسمية

 عليمي الذي يعاني من عدة مشاكل وصعوبات ترتبط بتصـميم تّلفي الّتعامل مع الواقع ا الرسمية

 فـي حـل   ناسب بين تكلفة اإلنشاء ومدى المسـاهمة تّلالمدارس، وذلك من خالل إظهار مدى ا

تكلفـة   تناسب بـين لحصيل وتحسين األداء، وكذلك إلظهار مدى اتّلالمشكلة المتعلقة بالدراسة وا

الرسـمية   تحقق من مدى مطابقة المـدارس لتصميم المعماري للمدرسة، إضافة إلى االاإلنشاء و

بمجموعة مـن   وخرجت الدراسة. نموذجية في بلدان أخرىلالفلسطينية مع مواصفات المدارس ا

فاعليـة المـدارس    تعليم من خـالل تحسـين  لتوصيات التي هدفت إلى تطوير واقع النتائج والا

األسـلوب التـاريخي    تخطيطية، ومن أجل تحقيق ذلك ارتكز الباحث علىلومطابقتها للمعايير ا

خلصت الدراسـة إلـى أن    وقد. تحليلي في تقييم المعلومات والبياناتلالوصفي كذلك األسلوب ا

مية في الضفة تتأثر بالموقع ومساحة األرض والموارد المالية وأشارت الدراسـة  المدارس الرس

وأكـدت الدراسـة علـى    . إلى عدم مطابقة هذه المدارس لمعايير الّتخطيط والّتصميم المعتمدة

تجمعـات  لضرورة بناء المدارس الرسمية على ُأسس سليمة من حيث الموقع والعالقـة مـع ا  

  .نموذجيةالاللتزام بمعايير الّتصميم وأنظمة البناء الخاصة بالمدارس السكانية المحيطة، وكذلك ا
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توزيع وتخطيط الخدمات العامـة  : بعنوان) 2004(دراسة لِـ نضال رفعت أحمد عنايا 

، اشتملت على دراسة الخـدمات  مدينة قلقيلية باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في

ترفيهية، وقد هدفت الدراسة إلى إبراز أهميـة تطبيـق   لقافية، واثالتعليمية، الصحية، اإلدارية، لا
تخطيطية، والّتعرف على أهم األسباب التي تعيق تطبيق مثل تلك المعايير في المدينة، لالمعايير ا

ثم تناولت الدراسة أهم المعايير التي تستخدم في تخطيط الخدمات العامة وقد تم تطبيقهـا علـى   
وقد توصلت الدراسة إلى عدم انتظـام توزيـع   . عراض الواقع الموجودمنطقة الدراسة، وتم است

تخطيطية، كما أظهرت الدراسة وجود اكتظـاظ  لرياض األطفال وعدم مطابقة بعضها للمعايير ا
في المدارس األساسية باإلضافة إلى سوء توزيعها، وأظهرت وجود نقـص فـي الّتخصصـات    

ود تشتت في الخدمات اإلدارية وتمركز بعضها الطبية الضرورية للمواطنين، وتوصلت إلى وج
 عابيةياالسـت في الوسط الّتجاري، وأظهرت الدراسة أن المساجد موزعة بشكل جيد لكن طاقتها 

. كما بينت الدراسة عدم وجود حدائق عامة ومالعب ومكتبات في األحيـاء السـكنية  . منخفضة
وأوصت الدراسة بضرورة دراسة طبوغرافية األرض قبل بناء أي مدارس جديدة، وضـرورة  
وجود تنسيق بين المراكز الصحية وبناء مجمعات للدوائر الحكومية كما أوصت بأهمية وجـود  

أوصت بإقامة مساحات مشجرة ومفتوحـة   اًرليم على رياض األطفال، وأخيتعلتربية والإشراف ل
   ومالعب عامة في األحياء السكنية

الخدمات  مقاييس سهولة الوصول إلى: بعنوان) 2007(دراسة لِـ غرود غالب عوادة 

  :وهدفت هذه الدراسة إلى. حالة دراسية مدينة نابلس: العامة في المدن الفلسطينية

  معايير سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في المدن الفلسطينية وخاصةدراسة تطبيق 
تحليل وتقييم سهولة الوصول إلى الخـدمات  و .دراسة واقع الخدمات العامة وتوزيعهاو، نابلس

ومـن  . توزيع الخدمات العامة في مدينة نابلس بطرق مختلفة، واستعراض المشاكل التي تواجه
  :الدراسةالنتائج التي توصلت إليها 

سهولة الوصول بدرجة كبيـرة ومتوسـطة إلـى الخـدمات التعليميـة والمستشـفيات       
والمكتبات العامة والبنوك والمؤسسات الحكومية في معظم أجزاء المدينة، بعكـس    والصيدليات

  .وكذلك صعوبة في الوصول الى المساجد ).كفر قليل، زواتا، بيت وزن(  الضواحي
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  :توصيات التاليةوقد توصلت الباحثة إلى ال

يراعى في التخطيط المستقبلي للخدمات التعليمية تجنب وقوعها قرب الطرق الرئيسـية  

مراعاة الزيادة السكانية في المنـاطق غيـر   وكذلك  .يمنع االزدحام ويسهل الوصول إليها  مما

للخدمات اعتماد سهولة الوصول و .مسافة مناسبة المخدومة بحيث يتم تزويدها بالخدمات ضمن

 .العامة عند توزيع وتخطيط مواقع هذه الخدمات

  تخطيط الخدمات العامة فـي : بعنوان) 2007(دراسة لِـ محمد غسان عبد اهللا الجرف 

تحديد مـدى  : وهدفت هذه الدراسة إلى. حالة دراسية لمنطقة المخفية في مدينة نابلس ،المدن

لمعايير التخطيط العالمية ووضـع أسـس    مطابقة تخطيط الخدمات العامة في المدن الفلسطينية

واستراتيجيات لتخطيط الخدمات العامة في المدن الفلسطينية وإيجاد حلـول للمشـاكل المتعلقـة    

 :ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة. بالخدمات العامة ضمن المجاورات السكانية

  مات الصـحية والتعليميـة  وجود نقص في الخدمات العامة في مدينة نابلس وبالتحديد الخد_ 1

 .واالجتماعية والثقافية

 .إن بلدية نابلس تقوم بإنشاء المدارس والحدائق على الرغم من نقص الموارد المالية للبلدية_ 2

المجاورة  إن الخدمات التعليمية في المخفية كافية لها، إال أنها تستخدم من قبل سكان المناطق_ 3

 .الغرف الدراسية مما يسبب اكتظاظ عدد الطلبة في

  إن رياض األطفال الموجودة في مدينة نابلس ومنطقة المخفية يتم إنشاؤها ضمن عمـارات _ 4

  سكنية أسفل هذه العمارات وتفتقر إلى الساحات واألماكن الخضراء، وهي ال تطابق معـايير 

 .التخطيط العالمية، وإن معظم الطالب في المخفية من خارجها

 :ى التوصيات التاليةوقد توصل الباحث إل

 .ضرورة مراعاة المعايير المعتمدة عند تخطيط وتوزيع الخدمات العامة بالمدن الفلسطينية_ 1
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  إنشاء مدارس جديدة في األحياء المجاورة لتخفيف العبء على الطالب الذين يـأتون إلـى  _ 2

للمواصفات  بقة، وإنشاء رياض أطفال مطا)المخفية(مدارس مجاورة للمساكن الشعبية الغربية 

  .والمعايير العالمية للتخطيط

توزيـع الخـدمات العامـة    : بعنـوان ) 2007(دراسة لِـ كفاح صالح محمد عبـد اهللا  

وقد . GISباالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية) محافظة طوباس(في بلدة طمون  وتخطيطها

توزيعهـا   مون، من حيـث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الخدمات العامة في بلدة ط

بـالرجوع إلـى    وكفايتها ومقارنتها بالكثافة السكانية والعمرانية لكل مجاورة سكنية في البلـدة، 

العمرانية في البلدة خالل  المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، باإلضافة إلى تحديد أولويات الّتنمية

والّتحليلي، باإلضافة إلى نتائج  لوصفيواعتمدت الدراسة على المنهجين ا. الفترة الزمنية القادمة

ـ البلدة، وذلك من خالل االستعانة  المسح الميداني والعمراني للسكان والخدمات العامة في نظم ب

وأشـارت   .SPSSوبرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  GISالمعلومات الجغرافية 

الّتعليمية والصحية والترفيهية، وأن معظم الخدمات  الدراسة إلى أن بلدة طمون تعاني من نقص

وأوصت . الخدمات المتوفرة تم توزيعها دون مراعاة الكثافة السكانية ومعايير الّتخطيط المعتمدة

الدراسة بضرورة وضع خطة واضحة لتطوير وتنمية الخدمات العامة في البلدة وتراعي توزيع 

  .ل الفترة القادمةالسكان في البلدة والزيادة المستقبلية للسكان خال

تحليـل المكـاني للخـدمات    لا: بعنوان) 2007. (دراسة لِـ طاهر جمعة طاهر يوسف

هدفت الدراسة إلى . GISفي مدينة نابلس باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية   الّتعليمية

هـا  تعليمية في مدينة نابلس من حيث كفاءتها وتوزيعها ومـدى مواءمت الواقع الخدمات  دراسة
العمراني والنمو السكاني في المدينة، كذلك تناولت مسح شامل لجميع المدارس ورياض  للّتوسع

األطفال في المدينة؛ بهدف توفير قاعدة بيانات، كما تم قياس مستوى الرضا عن هذه الخـدمات  
وارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي . وذلك من خالل توزيع استمارة على عينة من الطالب

وتوصلت الدراسة إلى وجود عشوائية في توزيع المدارس ورياض األطفال؛ بسـبب  . تحليليوالّ
. عدم ارتكازها على المعايير التخطيطية، كما أنها تعاني من ضعف فـي كفاءتهـا وفاعليتهـا   

تعلـيم  لتربية والوأوصت الدراسة بضرورة العمل على تأسيس دائرة تخطيط مكاني في وزارة ا
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تعليمية بما يتناسب مع النمو السكاني والخصـائص  ليط مواقع تلك الخدمات اتعنى بتوزيع وتخط
تجمعات السكانية، وأوصت أيضا بضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات مكانيـة  لالجغرافية ل
  .تعليمية في األراضي الفلسطينيةلللخدمات ا

جات مديرية إعداد خطة لتحديد احتيا: بعنوان) 2008(دراسة لِـ سالم رفيق عطاطرة 

، إذ قامـت الدراسـة   التربية والتعليم في قباطية من األبنية المدرسية خالل أربع سنوات قادمة

تعليمية في المدارس الحكوميـة الّتابعـة لمديريـة    لبتسليط الضوء على البيئة المكانية للعملية ا

المستقبلية في السنوات األربع قباطية، من خالل تحليل وتقييم األبنية المدرسية وتحديد احتياجاتها 

القادمة، وقد أشارت الدراسة إلى وجود عجز في األبنية المدرسية في تجمعات منطقة قباطيـة،  

تجمعات خالل السنوات األربـع فـي ضـوء    لوأشارت إلى ضرورة توفير أبنية مدرسية لتلك ا

الموارد المالية المتاحة  لةقالزيادة الطبيعية للطالب، كما أشارت إلى أن أسباب العجز ترجع إلى 

  .تنسيق بين المؤسسات المعنية لتمويل المشاريع المدرسيةللذلك أوصت بضرورة ا

 تحليل وتقييم توزيـع الخـدمات  : بعنوان) 2008(دراسة لِـ عوني عبد الهادي مشاقي 

  :وهدفت هذه الدراسة إلى. الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية في محافظة نابلس

فحص مدى تطـابق مواقـع   و .أهمية التخطيط المكاني واإلقليمي السليم للخدماتإبراز 

مساعدة متخذي وكذلك  .عالميا توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية مع المعايير المتبعة

  .القرار والمخططين على اتخاذ القرارات التخطيطية بدقة وجودة عالية

 :الدراسةومن النتائج التي توصلت إليها 

  يوجد اهتمام من قبل السلطة بقطاع الخدمات التعليمية والصحية، بعكس الخـدمات الثقافيـة  _ 1

 .والترفيهية التي لم يتم توزيع مواقعها، وعدم اعتماد معايير محددة

 نقص في المدارس الثانوية للبنات في الجبل الشمالي، وقرب بالطة، وعسكر، وقلة ريـاض _ 2

 .ناألطفال في المساك
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 هناك مدارس خارج نطاق المعايير العالمية لبعدها، مثل مدرسة عصيرة الشمالية الثانويـة _ 3

كم، 2كم عن بعض المساكن، ومدرستان أساسيتان تبعدان أكثر من 7للبنين التي تبعد أكثر من 

 .النصارية وهو خارج المعايير المناسبة، وبعض التجمعات الريفية تفتقر لمدارس أساسية مثل

 .توزيع عادل للخدمات التعليمية بالنسبة للتجمعات السكانية _4

  :وقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية

توفير مواقع وكذلك .توفير المدارس األساسية الدنيا في التجمعات الصغيرة مثل النصارية

تـوفير مواقـع   و .أخرى للمدارس البعيدة عن التجمعات بحيث تكون على بعد مناسب للطالب

تقـع علـى    رى للمدارس األساسية التي تقع على امتداد الشوارع الرئيسية، وبالـذات التـي  أخ

  الشوارع بين المدن والتي يستخدمها الجيش اإلسرائيلي

توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية : بعنوان) 2009(دراسة لِـ هبة محمد حمودة شقير 

وهدفت هذه الدراسة إلـى   .GISفية في محافظة سلفيت باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرا

تحليل وتقييم واقع الخدمات التعليمية في محافظة سلفيت ووضع استراتيجيات مناسـبة لتطـوير   

 :ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة. قطاع الخدمات التعليمية

 .إن نطاق تأثير رياض األطفال ال يغطي جميع أجزاء منطقة الدراسة_ 1

  مـن %  91.4من المدارس األساسية العليـا و  %  87.5األساسية الدنيا و جميع المدارس _ 2

 .المدارس الثانوية تحقق المعيار الخاص بمتوسط عدد الطالب داخل الفصل

من  %51.4من المدارس األساسية العليا و %  50من المدارس األساسية الدنيا و %  47.4_ 3

، 2م10من المساحة الكليـة والمحـددة ب   المدارس الثانوية ال تحقق معيار نصيب الطالب 

 من المدارس األساسية الدنيا وجميع المدارس األساسية الدنيا وجميـع المـدارس  %  89.5

من المدارس الثانوية تحقق معيار نصيب الطالب من المسـاحة  %  91.4األساسية العليا و 

  .2م 1.57المبنية والمحددة ب 
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   :يةوقد توصلت الباحثة إلى التوصيات التال

 العمل على توزيع المدارس بإضافة مساحات أرضية إليها، وذلك إذا كانت خصـائص 

العمل على إقامة مدرسة كاملة في الجزء الغربـي مـن مدينـة    و .وظروف الموقع تسمح بذلك

االبتعاد عن العفوية في اختيـار  وكذلك  .المدارس بكافة مراحلها سلفيت وذلك ألنها تفتقر لوجود

 .وإتباع األسس والمعايير التخطيطيةمواقع المدارس 

تقييم وتخطيط الخـدمات  : بعنوان) 2010(دراسة ِلـ فريال واصف محمد الحاج محمد

تناولت هذه الدراسة تقيـيم  . التعليمية في مدينة طوباس باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية

عشوائية توزيع الخـدمات  وتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة طوباس، كمحاولة للتغلب على 

التي ال يراعى فيها المعايير التخطيطية وبالتالي اقتراح أفضل المواقع بحيث تتناسب مع حجـم  

ومن أهداف هذه الدراسة تقييم واقع الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة مـن خـالل   . السكان

عرف على آلية توزيع الخـدمات  المقارنة بالمعايير الوطنية واإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى الت

التعليمية باالستعانة بتقنية نظم المعلومات الجغرافية وبالتالي إبراز دور التخطيط وأهميته فـي  

وأظهرت الدراسة أن مدينة طوباس تعاني من نقص فـي الخـدمات   . توزيع الخدمات التعليمية

ثير الرياض يغطـي أجـزاء   التعليمية وأن نمط توزيعها من النوع المتجمع، وتبين أن نطاق تأ

%  20بسيطة من مساحة منطقة الدراسة حيث بلغت نسبة المنازل التي تقع ضمن نطاق الخدمة 

من الرياض ال تحقق حتى الحد األدنى من نصيب الطفل %  75فقط من مجموع المنازل، وأن 

ة الدنيا والعليـا  أما المدارس فجميع المدارس األساسي. ²م5لمطلوبة والبالغة من المساحة الكلية ا

والثانوية ال تحقق حتى الحد األدنى من المعيار العالمي المتعلق بنصيب الطالب مـن المسـاحة   

وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطة لتنمية وتطوير الخدمات التعليميـة بمـا   . الكلية والمبنية

لسد النقص الذي  يتالءم مع المعايير التخطيطية، والعمل على إقامة مواقع خدمات تعليمية جديدة

  .تعاني منه منطقة الدراسة مع مراعاة التطور العمراني والنمو السكاني المستقبلي

 التي لها عالقـة بموضـوع الدراسـة    وبعد االطالع على الدراسات الفلسطينية السابقة

نالحظ أن جميع هذه الدراسات هدفت إلى تطوير واقع التعليم، والذي تتوقف عليه عجلة النمـو  
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كمـا  . واالزدهار، وذلك من خالل تحسين فاعلية المدارس ومطابقتها للمعايير الدولية السـليمة 

ها أجمعت الدراسات الفلسطينية على ان الخدمات التعليمية تعاني من عشوائية البناء وعدم مطابقت

للمعايير الدولية والذي يرجع إلى الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي يمر بها الشـعب  

كما أن معظم الخدمات من النمط المتركز وان نطاق تأثيرها ال يغطي جميـع  . الفلسطيني عامة

  .أجزاء منطقة الدراسة

 :واختلفت الدراسات في بعض األمور منها

باإلضافة إلى اختالف الفترات . تي تغطيها الدراسات السابقةاختالف المنطقة الدراسية ال

 .الزمنية التي غطتها هذه الدراسات

بشيء من  في مدينة جنين إن أهم ما يميز الدراسة الحالية أنها تناولت الخدمات التعليمية
كما ) الطلبة، المعلمين، المساحات الكلية والمبنية والمالعب،غرف صفية وغيرها أعداد(التفصيل 

أنها تناولت نمط توزيع الخدمات التعليمية باستخدام أسلوب صلة الجوار و نطاق تأثير الخدمات 
كما أن الفرق بـين  . التعليمية بنوع من التفصيل، وقد تم اقتراح مواقع جديدة لها بناء على ذلك

ـ     ابقة، هذه الدراسة والدراسات السابقة، أنها عالجت منطقة جديدة لـم تعالجهـا الدراسـات الس
كما أن هذه الدراسة أضافت قاعـدة  . وعالجت الموضوع في فترة لم تعالجها الدراسات السابقة

باإلضافة إلى مناقشة وتقيـيم الضـوابط   . للمدارس ورياض األطفال) تعليمية(بيانات جغرافية 
  .واإلجراءات التنظيمية الختيار مواقع الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة

  الدراسةمحتويات  12.1

  :في ضوء األهداف المشار إليها فقد تم تقسيم الدراسة الى سبعة فصول، وهي

وفرضـيات   فقد شمل باإلضافة إلى المقدمة والمشكلة واألهمية واألهداف حـدود : الفصل األول

  .ومنهجية الدراسة والدراسات التي تناولت مجال الدراسة نفسه

مدينة ( واجتماعية واقتصادية عن منطقة الدراسة تضمن لمحة جغرافية وتاريخية: الفصل الثاني

  ).جنين
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من خالل المخططـات  ، دراسة تطور إستخدامات األرض في مدينة جنينتناول : الفصل الثالث

  .م2013، 1993، 1962الهيكيلة، التي تم إعدادها للمدينة خالل السنوات السابقة 

  .تناول معايير تخطيط الخدمات الّتعليمية :الفصل الرابع

  .تناول الخدمات الّتعليمية في منطقة الدراسة وذلك من خالل المسح الشامل: الفصل الخامس

 تناول تحليل واقع الخدمات الّتعليمية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافيـة : الفصل السادس

)GIS.(  

تسـهم   ات التيتناول أهم النتائج التي توصل إليها الباحث باإلضافة إلى الّتوصي: الفصل السابع

والمصـادر   في الحد من تفاقم بعض المشاكل أحيانًا أو الّتغلب عليها وختمت الدراسة بالمراجع

  .التي تم االستعانة بها في هذه الدراسة
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  الفصل الثاني

  خصائص منطقة الدراسة
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  الفصل الثاني

  خصائص منطقة الدراسة

  المقدمة 1.2

هام في الجزء الشمالي من الضفة الغربيـة، علـى   تمتاز مدينة جنين بموقع استراتيجي 

الطرف الشمالي للسلسلة الجبلية الرئيسية التي تعتبر المنطقة الداخلية لفلسطين وتنحدر سـفوحها  

وتقع أيضا فوق اقدام الجبال المطلـة  . الشمالية والشرقية مبتعدة تجاه سهل بيسان ووادي االردن

الجبليـة  (ألف دونم وهي خط اللتقاء بيئات ثالث  36على سهل مرج ابن عامر البالغ مساحته 

ويحدها محافظة نابلس من الجنوب ومحافظة طولكرم من الجنوب الغربـي  ) والسهلية والغورية

من الجهات األخرى، واعتبرت على مر  1948راضي ومحافظة طوباس من الجنوب الشرقي وا

لقدس جنوبا حيث تعتبرهـا النهايـة   العصور معبرا هاما من حيفا والناصرة شماال الى نابلس وا

الشمالية للطريق الرئيسي الذي يقطع وسط الضفة الغربية من جنوبها الى شمالها والخط الشمالي 

الشرقي باتجاه سهول بيسان وطبريا والناصرة والخط الشمالي الغربي باتجاه حيفـا واللجـون   

جغرافي ومناخها المالئم ومياههـا  واعتبرت ممرا للقوافل على مدار التاريخ لما شكله موقعها ال

  1.العذبة المتوفرة وكانت مركزا هاما للتجارة والزراعة

   )الموقع والحدود(الخصائص الجغرافية  2.2

شـرق   35ْ ،18َ شماال وعلى خط طـول  32ْ ،28َتقع مدينة جنين على دائرة عرض 

لـي المحـاذي للسـهول    غرينتش، ينقطع في األجزاء الشمالية من فلسطين استمرار اإلقليم الجب

الساحلية مكونا سهال يشبه مثلثا متساوي األضالع، تمتد قاعدته من سفوح جبل الكرمل في حيفا 

حتى شرق جنين، ويمتد الضلع االول من جنوب شرق الناصرة وينتهي في جوار مدينة جنـين،  

وبالتـالي،   .ويطلق على السهل اسم مرج ابن عـامر . ويمتد الضلع الثاني بمحاذاة جبال الجليل

                                                 
 .20-18، بلدية جنين، ص  2015-2012الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة جنين  1
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يمثل موقع مدينة جنين رأس مثلث سهل مرج ابن عامر، عند التقاء المرتفعات الممتدة من جبل 

  .1الكرمل ومن جنوب شرق الناصرة

كما تقع المدينة على السفح الشمالي لجبال نابلس على الجانب المطل على مـرج ابـن   

. م225م الى ارتفاع يقارب 125 وتنتشر مساكن المدينة على هذا السفح من ارتفاع يناهز. عامر

وعند قمة . ، مما يشير الى تدرج السفح بشكل تدريجي%15-10ويتراوح انحدار هذا السفح بين 

السفح تقوم هضبة فسيحة ترتفع تدريجيا نحو الشرق، وتطل باتجاه الشمال على مرج ابن عامر 

التالي يظهر السفح الذي م، وب250ومن الجنوب الغربي تطل على سهل عرابة الذي يرتفع قرابة 

  .2تقوم عليه المدينة، عتبة بين سهل مرج ابن عامر وبين سهل عرابة

تعتبر مدينة جنين مركز محافظة جنين واكبر مدنها، تقع في شمال الضفة الغربية التابعة 

للسلطة الفلسطينية، وتعتبر تاريخيا، إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين، وتبعد عـن القـدس   

تطل جنين على غور األردن من ناحية الشرق، ومرج ابـن  . كيلو مترا الى الشمال 75مسافة 

  .عامر الى جهة الشمال

نسـمة   256,619نسمة، اما المحافظة فيقطنها حوالي  38,272يبلغ عدد سكان المدينة 

   3 .2007حسب التعداد العام للسكان لجهاز اإلحصاء المركزي لعام 

دونم، مما يجعلها ثالث اكبـر مدينـة    21,000التنظيمية الى تصل مساحة مدينة جنين 

كيلو مترا  583فلسطينية في الضفة الغربية بعد الخليل ونابلس، بينما تبلغ مساحة محافظة جنين 

يتبع المدينة مخيم جنين الذي يقع غربها . من مساحة الضفة الغربية اإلجمالية% 9.7مربعا أي 

  .4الجيء 16,000ويسكنه 

                                                 
 25، بلدية جنين، ص 2015-2012 الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة جنين 1
 .151، ص 1990، 1، طموسوعة المدن الفلسطينية 2
 .27، مرجع سابق، ص2015-2012 الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة جنين 3
 .27سابق، صالرجع الم 4



22  

وقع المدينة مركز تجمع طريق المواصالت القادمة من نابلس والعفولة، وبيسان، يشكل م

ونقطة مواصالت للطرق المتجهة الى حيفا والناصرة ونابلس والقدس، وتبعد عن مدينة نـابلس  

وكما قلنا أن مدينة جنين تقع على الطرف الجنوبي الشرقي لخط المنحدرات كم الى الشمال،  43

هذا الخط الذي تعرض للحت الشديد الذي فتح فيه ، الكرمل حتى شرقي جنينالذي يمتد من جبل 

وديانا ذات اتجاه شمالي جنوبي والتي عند مخرجها أنشأت منذ القدم مراكز األعمـار البشـري   

التي استفادت من الوديان لتسهيل المواصالت وتأمين المياه حيث تظهر الينابيع في بطون هـذه  

 الخط العديد من القرى كما أننا نرى المدن القديمة مثل مجـدو وتعنـك  فترى على هذا  ،الوديان

كان لهذا الموقع أكبر األثر في حياة المدينة قديما وحديثا مما يظهر أثره في إيجادها أوال . وجنين

 وفي تاريخها وقيمتها كعقدة مواصالت تمر بها أسهل الطرق وأقربها بين جبال فلسطين الوسطى

ـ  اًطريقكان فطريق القدس الناصرة . والمدن األخرى مثل الناصرة) ليلنابلس القدس الخ(  اًهام

  .1كذلك تتوزع من جنين الطريق إلى حيفا وعكا، حيينيلمسا للحجاج جدا سيما

  الخصائص المناخية 3.2

فتقـع  . يختلف مناخ منطقة جنين عن المناخ العام لفلسطين، وذلك لوضعها الطبوغرافي

، كما تحاط بعدد من المرتفعات، فمن الشـرق  متر 225و 125يتراوح بين المدينة على ارتفاع 

تحيط بها جبال جلبون ومن الجنوب والغرب والشمال الغربي تحيط بها جبال نابلس وامتـدادها  

 20وان انفتاحها على مرج ابن عامر تقفله جبال الجليل على بعد ال يتجـاوز   ،في جبل الكرمل

الغربية الماطرة والمعدلة لدرجـة   دينة من الرياح الغربية والجنوبيةقلل من استفادة الم مما .كم

تتلقى منطقة جنين كمية من األمطار اقل من كمية االمطار التي تتلقاها منطقة يعبد  اذالحرارة، 

  .2المجاورة بمئة وخمسين مليمترا، وحرارتها أعلى من حرارة المنطقة المجاورة

حوض البحر المتوسط الذي يمتاز بصيف طويل حار  المناخ السائد في فلسطين هو مناخ

وجاف وشتاء قصير ماطر معتدل البرودة ويؤثر فيه الميزات الخاصة لكل منطقة مـن حيـث   

                                                 
 .10ص ، 1963،جامعة دمشق -أطروحة لنيل إجازة في األدب، ،مدينة جنين، كمال، عبد الفتاح 1
 .28، مرجع سابق، صالتنموية اإلستراتيجية لمدينة جنين الخطة 2
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عن سطح البحر وتمتاز محافظة جنين بصـيفها الحـار    والبعد والقرب االرتفاع او االنخفاض

طر ودافيء بحيث ال تنخفض والجاف رغم بعض الفروقات وخاصة المناطق المرتفعة وشتاء ما

ولفهم مناخ هذه . 1درجة الحرارة عن الصيف إال نادرا وبالتالي يندر سقوط الثلوج في المحافظة

والرطوبة الجويـة  ، الرياح، المدينة يجب دراسة عناصره المختلفة من حيث الحرارة واألمطار

  . والنسبية والندى

  الحرارة 1.3.2

حسب الموقـع  ، سطين لكنها تختلف من مكان إلى أخرترتفع درجة الحرارة نسبيا في فل

الجغرافي ودرجة العرض ومقدار التعرض للمؤثرات الصحراوية أو البحرية الـذي توضـحه   

، م21أما بالنسبة لمدينة جنين يبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة قرابة . اتجاهات الرياح السائدة

فـأن  ، ما إذا عدل هذا المعدل تبعا لسطح البحرأ، متراً 190وقد حسب هذا المعدل على ارتفاع 

. م28ويبلغ معدل درجة الحرارة العظمـى  . م22معدل درجة الحرارة لمدينة جنين، يبلغ قرابة 

م وتعتبـر مدينـة جنـين نظـرا لظروفهـا      14في حين يبلغ معدل الحرارة الصغرى قرابـة  

م أمـا  23درجة الحرارة العظمى حيث يبلغ معدل ، أعلى حرارة من مدينة نابلس، الطبوغرافية

ومدينـة  جنـين   من حيث معدل درجة الحرارة الصغرى فيتساوى هذا المعدل في كل من مدينة

  .2نابلس

  )التهطال(األمطار  2.3.2

ألنها في الغالب العامل المحـدد  ، تعتبر األمطار من أهم العناصر المناخية في فلسطين

فهي شتوية مرتبطة بالمنخفضات الجوية القادمة من أما من حيث أمطار منطقة جنين  .للزراعة

ملم في حين  600تزيد عن  كمية المحافظةوتتلقى المناطق الغربية من  .الغرب والجنوب الغربي

  . ملم 400تتلقى المناطق الشرقية قرابة 

                                                 
 .7، ص 1997، مطبعة النصر، نابلس، جغرافية فلسطينجامعة القدس المفتوحة،  1
 .155+154مرجع سابق، ص  ،موسوعة المدن الفلسطينية 2
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أما من حيث أثر الجريان السطحي . ويظهر ذلك جليا في كثرة األودية المحيطة بالمدينة

فإنه يتلخص في إحداث الفيضانات في المناطق المنخفضة والواقعة قرب مخـارج  ، على المدينة

مما يعرقل عملية السير والوصـول  ، مثل وادي عز الدين الواقع إلى الشرق من المدينة، األودية

، شتاء إغراق عدد من البيوت والشوارع التي تتحول إلى وحل يؤثر احياناً فيكما ، نةإلى المدي

  .1مما دعا البلدية إلى االستمرار في تعميق مجرى الوادي وتوسيعه اتقاء شر هذه الفيضانات

  الرياح 3.3.2

 للرياح تأثير في تخطيط المحالت العمرانية؛ إذ يراعى أن تكون المنطقة الصناعية بعيدة

  . 2حعن المنطقة السكنية وفي موقع بعيد عن اتجاه الريا

وتنشط الرياح المحلية في مدينة جنين أثناء الليل خاصة في فصل الصيف حينما تكـون  
  . 3المناطق الداخلية دافئة فتجذب إليها الرياح من المناطق الريفية المجاورة

فهناك الرياح ، فتهب عليها رياح ذات اتجاهات مختلفة) مدينة جنين(أما منطقة الدراسة 
 أما من حيث الرياح السائدة . الغربية والجنوبية الغربية والرياح الشرقية والرياح الشمالية الغربية

غالـب  وتكون في ال، وتسود هذه الرياح في فصل الشتاء. فهي الرياح الغربية والجنوبية الغربية
، وتتميز هذه الرياح بارتفاع رطوبتهـا . مصاحبة للمنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط

وال تقتصر هذه الرياح على فصل الشتاء بل تمتد لفصـل  . وبالتالي تجلب معها أمطاراً غزيرة
التي  وباإلضافة لهذه الرياح فهناك الرياح الشرقية. طوال السنة وبذلك تسود هذه الرياح، الصيف

وتؤدي النخفاض كبير في درجة ، تهب في بعض أيام الشتاء ضمن فترات ال تتجاوز ثالثة أيام
وفي فصل الصيف تهب رياح شمالية غربية تنتج عن ظاهرة نسـيم البـر    .الحرارة والرطوبة

 . 4والبحر وتمر عبر فتحة مرج ابن عامر

                                                 
 .156-155مرجع سابق، ص  ،موسوعة المدن الفلسطينية 1
مكتبـة األنجلـو   ، الدراسة الميدانية فـي جغرافيـة العمـران   ، وعصفور محمود عبد اللطيف، السعيد إبراهيم، البدوي 2

 .137ص، م1976، القاهرة، المصرية
 .86ص، مرجع سابق ،ايكولوجية مدينة جنين دراسة جغرافية، أياد مرعي عوض، مرعي 3
 .  154ص، مرجع سابق، موسوعة المدن الفلسطينية 4
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  الرطوبة الجوية والنسبية والندى 4.3.2

ة والنسبية أثرا كبيرا على الزراعة في كل فلسطين عامـة ومنطقـة   أن للرطوبة الجوي

جنين بصورة خاصة حيث تزرع معظم الخضروات الصيفية بعالً مستفيدة من الرطوبة الجويـة  

وهذه النسبة العالية . طيلة أيام السنة% 75-%65وأن الرطوبة في المنطقة تتراوح بين . والندى

فخـالل  . ليال تساعد على تكون الندى في معظم أيام السنةمن الرطوبة مع الحرارة المنخفضة 

  .1ليلة منها 140من شهر نيسان إلى أيلول سقط الندى في  1963عام 

  التضاريس 4.2

في األجزاء الشمالية من فلسطين ينقطع باستمرار اإلقليم المحاذي للسـهول السـاحلية   

سفوح جبال الكرمل حتى شرق مدينة تمتد قاعدته من ، مكونا سهال يشبه مثلثا متساوي األضالع

  ). مرج ابن عامر(ويطلق على هذا السهل اسم ، ويمتد الضلع بمحاذاة جبال الجليل، جنين

وبالتالي يشكل موقع جنين رأس مثلث سهل مرج ابن عامر عند التقاء المرتفعات الممتدة 

  . كم5من جبال الكرمل باتجاه الجنوب الشرقي حتى ما بعد مدينة جنين بحوالي 

أما من حيث جنين نفسها فإنها تقع على السفح الشمالي لجبال نابلس، على الجانب المطل 

 قمة وعند، م 125على مرج ابن عامر، وتنتشر مساكن المدينة على هذا السفح من ارتفاع يناهز 

أما نحو الشمال فتشرف  نحو جبال جلبون، هضبة فسيحة ترتفع تدريجيا نحو الشرق، تقوم السفح

ويمتد إلى الجنوب الغربي على سهل عرابة، وكأننا نتدرج من سهل ابـن   لى مرج ابن عامر،ع

 –عتبـة   –"درجة"عامر إلى سهل آخر، سهل عرابة، وكأن المنحدر الذي تقوم عليه جنين هو 

  . بينهما

لعمليات حت عنيفـة   تعرض السفح الشمالي لجبال نابلس، والذي تقع عليه مدينة جنين

ن مجموعة من األودية ذات تجاه جنوبي شمالي، وحصرت األودية فيمـا بينهـا   أدت إلى تكوي
                                                 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة  أثر الزحف العمراني في مدينة جنين على األراضي الزراعيـة قبها، مصطفى،  1
 .56النجاح الوطنية، نابلس، ص
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وتتميز هذه األودية بقصرها، حيث يتراوح % 35-30حواف شديدة االنحدار يتراوح ميلها بين 

 كم 6 إلى طوله يصل برقين، حيث وواد الدين عز وادي األودية هذه ومن أهم كم،6-3بين طولها

المدينـة   تطـور  أسـباب  عن واضحا تصورا تعطي أنها في تكمن المدينة طبوغرافية دراسة إن

تعـرض   الـذي  الجنوب في بلعما نفق من جنين مدينة في الحياة امتدت فقد االتجاه، بهذا وامتدادها

 جنين، وامتـدت  بمدينة نابلس مدينة يصل الذي بلعما، وادي كون مما شديدة وتعرية حت لعمليات

 ألن سفوح الجبـال،  على والغرب الشرق باتجاه امتدت فقد السكنية المناطق أما المدينة، وسط إلى

 الحصى، من وخالية فهي سميكة السهلية المناطق في أما حجرية، رقيقة الجبلية المناطق في التربة

   .1عامر ابن مرج في الزراعية المناطق تمركزت لذلك

  :ثالث مناطقومن ناحية أخرى يمكن تقسيم تضاريس محافظة جنين إلى 

       المناطق الشرقية -1

       المنطقة الجبلية -2

  المناطق الغربية -3

المناطق الشرقية تقع بين وادي األردن واألراضي الصلبة المركزية ويمكن أن تصنفها 
فهي ، أما المناطق الجبلية من خط المياه. على أنها منحدرات تساهم في تشكيل الوديان الصغيرة

 500وتتراوح االرتفاعات فيها عن سطح البحـر بـين   ، شرقية عن الغربيةتفصل المنحدرات ال
وأخيرا المناطق الغربية يمكن تصنيفها على أنها منحدرات لطيفة تتراوح في ارتفاعها ، م650و

  .2م فوق سطح البحر 400 إلى 100بين 

تؤثر التضاريس في توزيع السكان في مختلف البيئات الجغرافية وفي تشـكيل حيـاتهم   

وقد يكون التغير كبيرا في بعـض  ، ويتفاوت ذلك بين منطقة وأخرى ومكان وآخر، االجتماعية
                                                 

، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة، إعادة وتأهيل المركز التجاري في مدينة جنين، رواء، صوالحة 1
 .76ص ، 2000، نابلس

، رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة النجاح الوطنية نـابلس ، الوضع البيئي في مدينة جنين، وليد سعيد حسين، صقر 2
 .42ص ، م2005
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وتلعب المنحدرات الشديدة واألرض الوعرة دورها في الحـد  . البيئات وقليال في بعضها اآلخر

 ويمكـن . من وصول السكان إليها وتعميرها وزراعتها مما يؤثر على كثافة السكان وتـوزيعهم 

التضاريس والمنحدرات الشديدة باالبتكارات واالختراعات الفنية ومع ذلك فإنهـا ال  التغلب على 

بحيث تتميز المناطق الجبلية المرتفعة بانخفـاض  ، تؤدي إلى استقرار بشري كثيف بصفة عامة

، قليلـة  المناطق شـديدة التضـاريس   من المتوقع أن تكون الكثافة السكانية في. الكثافة السكانية

فيها عملية شاقة في ذاتها وتزداد قلة الكثافة السكانية إذا كانت المنطقة واقعـة   قرارويكون االست

فكلما ، ومن ناحية أخرى للحرارة دور في ارتفاع الكثافة السكانية أو انخفاضها. في ظل المطر

زاد االرتفاع زاد تخلخل الهواء ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مما يؤدي إلـى تسـاقط   

وكثيرا ما نسـتطيع أن  ، وتلعب التضاريس دورا هاما في توزيع السكان داخل المدينة. األمطار

، نفسر بعض الظواهر في المدينة من خالل عالقتها بالتضاريس مثل توزيع السكان داخل المدينة

ويمكن توضيح تأثير التضاريس على توزع ، وتفسير كثير من الشذوذ الحياتي داخل إقليم المدينة

  :خالل ثالثة ضوابط رئيسية هيالسكان من 

  . وهي الخطوط التي تحدد االرتفاعات المتساوية: خطوط الكنتور .1

  .درجة االنحدار .2

توجه الجبال بالنسبة للرياح الحاملة للرطوبة له دور مهم في أحداث التنـوع  : توجيه الجبال .3

  .1الحيوي على جانبي الجبل

فإن مدينة جنين تقع علـى  ، الدراسةوكما أشرنا في بداية الحديث عن تضاريس منطقة 

ابن عامر الذي يمتد من جبل الكرمل في الغرب ويستمر باتجـاه   التالل التي تشرف على مرج

الجنوب الشرقي حتى ما بعد جنين، ومن ثم تتجه هذه المرتفعات باتجاه شمالي غربـي حيـث   

ة جنين تشـرف علـى   أما المرتفعات الشرقية من مدين. تظهر مرتفعات جلبون وفقوعة والمزار

وتشكل قمم الجبال خط تقسـيم الميـاه بـين    ، األغوار من الجهة الشرقية كما بينا ذلك من قبل
                                                 

ص ، 1979، اإلسكندرية، توزيع منشأة المعارف، أسس الجغرافيا الحيوية دراسة ايكولوجية، زين الدين ،عبد المقصود 1
111-112. 
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أعـالي   تقع مدينة جنين على أقدام هذه السفوح حتى تكاد تصل إلـى . األغوار ومرج ابن عامر

  .1السفح

  التربة 5.2

ى مكوناتها الكلـس  تغطي مدينة ومحافظة جنين تربة خصبة وصالحة للزراعة تغلب عل

 واللحقيات ويزداد سمكها في المناطق السهلية ويقل عند سفوح الجبال ويتناقص في اعالها وتعد

تربة المحافظة من اخصب ترب فلسطين اما مدينة جنين فتعد تربتها من الترب الخصبة اال ان 

  . 2ظاهرة االنتشار العمراني العشوائي تهدد االراضي الزراعية

ثروة وطنية وموردا طبيعيا يسهم في اإلنتاج الزراعـي عامـة واإلنتـاج    وتعد التربة 

ومن ناحية أخرى أن التربة تشتق من التكوينات الصخرية عن طريق عمليات  .الغذائي بخاصة

وتهشمها وتفتتها إلى مادة ، التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية التي تسهم في تفكك الصخور

وكما أن التربة تتطور وتنمو بعد نشأتها متأثرة بعوامل متعددة . ة وتكوينهاأولية تسبق نشأة الترب

  . 3والزمن، والكائنات الحية، والطبوغرافيا، والمناخ، مثل الصخور والمواد األولية

  :يسود في محافظة جنين أنواع مختلفة من التربة وهي

  . (Terra Rossa)تربة التيراروسا الحمراء -1

  ).البنية والشاحبة( )Rendzina( تربة الرندزينا -2

  .Grumusols)(تربة الكرموسول  -3

   

                                                 
 .22-21ص ، مرجع سابق ،مدينة جنين، كمال، عبد الفتاح 1
 . 21، مرجع سابق، صمدينة جنين دراسة إقليميةعبد الفتاح، كمال،  2
 .102ص ، م1995، عمان، 1ط ، جغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة 3
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  جيولوجية منطقة الدراسة 6.2

  البنية الجيولوجية 1.6.2

تظهر في فلسطين الطبقات الرسوبية من األعمار المختلفة متوضعة فوق القاعدة البلورية 

أكثر الطبقات انتشـارا فـي   وأن . العربية التي تظهر في جنوب فلسطين في منطقة خليج العقبة

والمؤلفة من الصخور الكلسية ، فلسطين هي طبقات الكريتاسي التي يبلغ سمكها حوالي ألف متر

وتظهر الصخور االيوسينية الكلسية الدولوميتية الحوارية في كثير من مناطق . يةوالمارلية الحور

اللحقيات الحديثة تغطـي سـطح   وإضافة إلى ذلك فإننا نجد . فلسطين سيما في األجواف البنائية

كثير من مناطق فلسطين سيما في السهول مثل السهل الساحلي الجنوبي وسهل عكا ومرج ابـن  

وبالنسبة لمدينة جنين فإنها تقع عند نقطة التماس بين األراضي االيوسينية الجبليـة فـي    .عامر

ب من جنين بحوالي ستة غير أنه إلى الغر. الجنوب واألراضي اللحقية الرباعية لمرج بن عامر

إن صخور المنطقة مكونة مـن الصـخور الكلسـية    . كيلو متر يبدأ ظهور الصخور الكريتاسية

ويبدو أن هذه ، الدولوميتية المارلية التي تحتوي على بعض السليس بشكل صوان أو بشكل رمل

، كلسـية النسبة الضئيلة من الرمل تساعد مع المناخ الوسيطي السائد على تحليـل الصـخور ال  

أما بالنسبة للتكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسـة   .Terra Rossa( 1(وإعطاء التربة الحمراء

  :يتكون من اآلتي فهو

وتتمثل هذه الحقبـة بالصـخور   ) تقابل تكوين يطا، الخليل، بيت لحم(أعلى السينومانيان  :أوالً

 من مسـاحة %9.1نسبته  الطباشيرية والصوان غير النقي وصخور الحجر الجيري، وتغطي ما
   .ومن ضمنها منطقة الدراسة محافظة جنين

تتمثل صخور التورنيان بالصخور الطباشيرية وتتحول هذه ) تقابل تكوين القدس(التورنيان  :ثانياً

الصخور إلى صخور الحجر الجيري الكتلي الحامل لمستحثات النميوليت، وفي بعض المنـاطق  
مـن  % 12.2وقد غطت هذه التكوينات ما نسـبته  ، لى شعابتتطور الصخور الجيرية الكتلية إ

   .مساحة المحافظة
                                                 

 .27 -26ص ، مرجع سابق، مدينة جنين، كمال، عبد الفتاح 1
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وغطت ما نسـبته   السينونيان تتمثل صخور هذه الحقبة بالصخور الطباشيرية والصوان، :ثالثاً

  . ضمنها منطقة الدراسة محافظة جنين ومن من مساحة8.14%

والجير والصوان، وتنتشر هـذه  االيوسين تتمثل صخور االيوسين بالصخور الطباشيرية :رابعاً

مـن   %40.3الصخور بنسب كبيرة من منطقة الدراسة حيث غطت هذه التكوينات ما نسـبته  

  . مساحة منطقة الدراسة

تغطي األراضي السهلية في محافظة جنين والتي تعود إلـى فتـرة   : الرواسب الرباعية :خامساً

من مسـاحة محافظـة   % 23.6نسبته  وغطت ما )recent plestocene(الباليستوسين الحديثة 

  . 1ومن ضمنها منطقة الدراسة جنين

في منطقة أيوسينية جبلية وأن صخور االيوسين الكلسـية تظهـر    أسلفناجنين كما تقع  

وسـط تربـة السـهل اللحقيـة     ) بسبب األنهدامات(على شكل جزر صخرية –حتى في المرج 

المغسـولة مـن الجبـال المحيطـة     ) Terra Rossa(والتي هي عبارة عن -الرباعية السميكة

متر كميات كبيرة من الحصى سـيما عنـد    15-5تحت هذه التربة أي تحت مستوى  ويتوضح

هذا الحصى الذي هو عبارة عن مفروشات الوديان التي طرحتها بعـد أن  ،تماس الجبل بالسهل

  . عليه حاليا والحت أقوى مما هو أمطارا جلبتها من الجبال في وقت كان المناخ فيه أكثر

  الخصائص البشرية 7.2

أساسا وضابطا مهما في الجغرافيا البشرية، فاإلنسان هو الـذي  ، تمثل العوامل البشرية

فهـو المنـتج   ، ويعطي لوجودها معنـى ، ويكسبها أهمية، يعطي لعناصر البيئة الطبيعية قيمتها

وقيمتهـا  ، ية المدينةلذلك نشأت ضرورة لدراسة العوامل البشرية كي تظهر شخص .والمستهلك

  . 2السكانية واالقتصادية

                                                 
، أطروحة ماجستير غير منشـورة، جامعـة النجـاح    تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبدأبو ذيب، هشام،  1

 .41م، ص 2007الوطنية، نابلس، 
 .73،ص،مرجع سابق ،  مدينة جنين، كمال، عبد الفتاح  2
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مؤثرات البيئة الطبيعية بل هو عامـل   إن اإلنسان ال يعد عامال سلبيا يعيش تحت وطأة

لذلك فاإلنسـان  ، ايجابي يؤثر في البيئة الطبيعية التي يشغل عناصرها وفق إرادته وتبعا لقدراته

نسبة له موجها حيث تقدم له العديد من العناصر عامل جغرافي ديناميكي تمثل البيئة الطبيعية بال

وال يوجد شيء حتمي فـي  . اتهواإلمكانيات التي يمكن أن يستغلها إلشباع رغباته وتحقيق حاج

هـذه   ،بالنسبة لإلنسان ولكن يستثنى من ذلك الضوابط الطبيعية مثل المنـاخ والحـرارة   البيئة

  .1نسان ويباشر نشاطهالعوامل تحدد اإلطار الذي يمكن أن يعيش فيه اإل

بالعوامل المختلفة من طبيعية واقتصـادية وتاريخيـة    إن الحياة البشرية لمنطقة ما تتأثر

فالعوامل الطبيعية هي التي فرضت . ولقد أثرت هذه العوامل في الحياة البشرية للمدينة ،وسياسية

إسكان هـذه المدينـة   لعب التاريخ دوره في تطور  كما، وجود المدينة كمركز بشري منذ القدم

  . 2وتطور حياتها البشرية

  أعداد السكان 1.7.2

ال تختلف الخصائص الديمغرافية لمدينة جنين بشكل خاص والمحافظة بشكل عام عـن  

من حيث ارتفاع معدالت المواليد وارتفاع معـدالت الهجـرة   ، الخصائص العامة للضفة الغربية

  .3 )سنة15دون (لة الخارجية وارتفاع نسب الفئات العمرية المعا

   

                                                 
 .138ص ،مرجع سابق، محمود عبد اللطيف، وعصفور، السعيد إبراهيم، البدوي 1
جامعـة النجـاح،    ، رسالة ماجسـتير ، تطور أنماط استعماالت األراضي في مدينة جنين، كوثر شحادة أحمد، أبو حجير 2

 .29ص، م2003نابلس، 
 .164ص، مرجع سابق، موسوعة المدن الفلسطينية 3
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  .م2013-1922عدد سكان مدينة جنين خالل الفترة الواقعة بين العام ) 1(جدول 

 عدد السكان السنة عدد السكان السنة

1922 2627 2000 29519 
1931 2774 2002 31640 
1940 3044 2004 33701 
1945 3990 2006 35760 
1947 4500 2007 38272 
1952 12663 2008 39551 
1961 14400 2009 40586 
1967 8344 2010 41647 
1980 16575 2011 43733 
1985 20557 2012 43851 
1997 26681 2013 44987 

  .م2013,2011،بيانات غير منشورة،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 1: (المصدر

  .19ص، مرجع سابق، جغرافية ايكولوجية مدينة جنين دراسة، إياد مرعي عوض، مرعي) 2(         

مـن   الفتـرة  فـي  ينم كثيرا  لم جنين في السكان عدد نمو أن )1(رقم  الجدول من يتضح

والسبب في ذلك يعود إلى هجرة العديد من سكانها إلى مدن السهل السـاحلي  ، 1931 -1922

  . 1وذلك ألن منطقة السهل الساحلي كانت تمثل مراكز االستقطاب للصناعة والخدمات

باستثناء حـرب عـام   ، وهذا النمو يعتبر من أخفض معدالت النمو السكاني في المدينة

بشكل خاص والضفة الغربية بشكل عام إلى الضفة  والتي حصل فيها هجرة من المدينة .م1967

عدد  م فقد ارتفع1940-1931أما الفترة الواقعة بين عام . الشرقية وباقي مناطق الوطن العربي

م 1936يعود هذا االرتفاع إلى الثورة الفلسطينية عـام  يرجح ان و، شخص 270السكان حوالي 

وهذا أدى ، حيث شهدت المدن الساحلية الفلسطينية انخفاضا ملموسا في معدالت النمو االقتصادي

 . بدوره إلى أن عددا من سكان مدينة جنين والذين كانوا يعملون في تلك المدن عادوا إلى بلدتهم

م 1945-1940في االرتفاع حيث بلغ في الفترة الواقعة بين سـنة  عدد السكان واستمر 

ب في هذا االرتفاع إلى نشوب المعارك بـين اليهـود والثـوار    بالسقد يعود  و) شخص 946(

وال سيما ، حيث التجمعات اليهودية،وقد تركزت هذه المعارك على الشريط الساحلي. الفلسطينيين
                                                 

 .32ص، مرجع سابق، 2011ي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المركز 1
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مـن  % 46.5حيث شكل اليهود في هذا القضـاء قرابـة   ،اء جنينفي قضاء حيفا المجاور لقض

ذلك على هجرة أعداد من سكان قضاء حيفا إلى  ساعدوقد  .م1944مجموع سكان القضاء عام 

ويعود ذلك لخلو قضاء جنين من السكان ، قضاء جنين بشكل عام وإلى مدينة جنين بشكل خاص

  . اليهود

ويعود ذلك إلى تـدفق   ،م1947-1945ل الفترة للمدينة خال ازدياد عدد السكان واستمر

وهي األقضية التي شهدت معارك ، السكان من األقضية المجاورة مثل قضاء حيفا وقضاء طبريا

وبعـد   .حاسمة بين العرب واليهود وال سيما بعد انتهاء االنتداب البريطاني وخروج البريطانيين

 واألقضية الشمالية تالل المناطق الساحليةم باح1947قيام العصابات الصهيونية في فلسطين عام 

ما يقارب  عدد السكانحيث ارتفع  تدفق الالجئون إلى مدينة جنين، 1947بعد عام  .من فلسطين

وقد سكن الالجئون في ضواحي المدينة ولكن ما لبثت  .م1952-1947في الفترة  شخص 8163

فـي   امـا  ،قيم في ضواحي المدينةالذي أ، مخيم جنين وجدحيث  ،المدينة أن استقطبت الالجئين

 شخص، 1737في المدينة بمعدل منخفض قارب  عدد السكانتميز  فقد 1961-1952الفترة بين 

كـان مـن   و. الشرقية وإلى دول الخليج العربي ويعود ذلك إلى هجرة سكان المدينة إلى الضفة

 عدد سكانالحرب وأنخفض تبعات بسبب ، أن مدينة جنين نقص ثلث سكانها 1967حرب  نتائج

ولكن في عقد السبعينيات والثمانينيات شهدت المدينـة  . شخص 8344يقارب  ليصل مالمدينة ا

زاد م 1985وعام  16575م 1980لعام  عدد السكانفقد بلغ ، من دول الخارج عودة سكانها إليها

  .شخص 20557عدد السكان ليصل حوالي 

ينية مهام الحكم الذاتي في مدن الضفة الغربية وبعد تولي السلطة الفلسط 1995وفي عام 

قام ، م1993عام ، الرئيسة حسب بنود اتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي

بإجراء أول تعداد للسـكان والمسـاكن فـي     م1997عام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 ،زي لإلحصاء في عملية التعداد كل عام تقريباوتبع ذلك أيضا قيام الجهاز المرك ،الضفة الغربية

، بينما استمر عدد السكان في اإلرتفـاع ، فمدينة جنين شهدت نموا بطيئا في معدل النمو السكاني

وفي عـام  ، )29519(م 2000وفي عام ) 26681(م 1997فقد بلغ عدد سكان مدينة جنين عام 
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) 44987( 2013وصـل عـام    وبقي عدد السكان يواصل االرتفاع حتـى ). 31640(م 2002

  . نسمة

  ب العمري والنوعي لسكان المدينةالتركي 2.7.2

لدراسة التركيب العمري والنوعي للسكان عالقة وثيقة بقضايا االعالة، والقوى البشرية 

م حيث ارتفعت الفئات العمرية المعالة الصـغيرة  1961وفقا لتقديرات إحصائية عام ، والخدمات

من نسبة السكان ومن ناحية أخرى بلغت نسبة السكان الذين تقع % 43.6لتصل إلى  14-0من 

سنة  60+العمرية  للفئة النسبةبأما . من مجموع السكان% 49.8 سنة 59-15أعمارهم ما بين 

عدد الذكور على اإلناث و بلغـت نسـبة    زادكذلك . من مجموع السكان% 6. 6فبلغت نسبتهم 

يفسر هذا االرتفاع في نسـبة الـذكور إلـى    قد و. انمن مجموع السك% 51الذكور إلى االناث 

العناية التي يلقاها الذكور أكثر من اإلناث في ذلك الوقت والعادات والتقاليد التي تفضل الـذكور  

   .1على اإلناث مما يزيد االعتناء بالذكور أكثر من اإلناث

  .1984و1961،لمدينة جنين والضفة الغربية توزيع السكان حسب العمر والجنس) 2(جدول 

 الضفة الغربية مدينة جنين 

 1984 1984 1961 الفئة العمرية

0-14 43.6 48.8 44.2 

15 -29 27.6 26.6 28.4 

30 -49 16.8 13.0 15.0 

50 -59 5.4 6.2 6 .6 

+60 6 .6 5.4 5.8 

  . 165ص،مرجع سابق، موسوعة المدن الفلسطينية: المصدر

في مدينة  14-0ارتفاع نسبة الذين اعمارهم ما بين نالحظ  )2(رقم  من خالل الجدول

وفي عـام  . من عدد السكان%) 43.6(، 1961فقد بلغت نسبة هذه الفئة العمرية في عام ، جنين

من مجمل السكان وهي أكبر من النسبة المئوية للفئات العمرية في ) 48.8(ارتفعت إلى  1984
                                                 

 .77ص، مرجع سابق، مدينة جنين، كمال، عبد الفتاح 1
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وهذا يشير إلى ان مجتمع مدينـة جنـين    ،%44.2 م1984الضفة الغربية والتي بلغت في عام 

حيث يتضح أن نسبة الفئة العمرية صغيرة ، كما هو الحال في الضفة الغربية ككل، مجتمع فتي

ومن ناحية أخرى يتبين من الجدول انخفاضـا للفئـات   . السن تشكل تقريبا نصف سكان المدينة

اما فـي الضـفة   ) 26.6( 1984وعام ) 27.6(1961سنة فقد بلغت عام  29-15العمرية من 

-30(و ) 29-15(كما يتبين من انخفاض نسبة الفئات العمرية  28.4الغربية فقد بلغت النسبة 

حيث تقل هذه النسب عن مثيالتها في الضفة الغربية سواء كان ذلك في سنة ، )59-50(و) 49

ة والسبب الذي أدى على انخفاض هذه الفئات العمرية هـو ارتفـاع نسـب   . م1984أو  1961

حيث بلغـت هـذه   ، م1984م وسنة 1961العاملين بالنسبة لمجمل السكان في الخارج في سنة 

عـام   هذه النسـبة  نخفضتفي حين أ، السكان موعمن مج% 49.8قرابة  1961النسبة في سنة 

ويعود هذا األمر إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان إلى . من مجمل السكان% 45.8إلى  1984

بهدف تحسين الوضع المعيشي لألسر وهذا بدورة عمل على تحسين قدرات السكان ، دول الخليج

القهر واالضطهاد الذي واجهه الشباب من  تأثيرباإلضافة إلى هذا على تعليم أبنائهم في الخارج 

  .1ضطرهم إلى الهجرة إلى خارج البالداي قوات االحتالل والذ

   

                                                 
 .166-165ص، مرجع سابق ،موسوعة المدن الفلسطينية 1
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  .م لمدينة جنين2007تعداد  نتائج الجنس حسبالسكان حسب العمر و توزيع) 3(جدول 

 المجموع إناث ذكور فئة العمر

0-4 2574 2413 4987 

5-9 2510 2372 4882 

10 -14 2492 2364 4856 

15 -19 2125 2047 4172 

20 -24 1686 1642 3328 

25 -29 1401 1411 2812 

30 -34 1241 1290 2531 

35 -39 1143 1075 2218 

40 -44 1078 973 2051 

45 -49 803 788 1591 

50 -54 493 517 1010  
55 -59 438 425 863 

60 -64 310 359 669 

+65 553 722 1275 

 1045 497 548 غير مبين

 38272 18877 19395 المجموع

، المسـاكن ، المباني، السكان(-ملخص -النتائج النهائية للتعداد، 2008، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

  . 47ص، فلسطين -رام اهللا. محافظة جنين) المنشآت

تقسيم السكان في مدينة جنـين حسـب التركيـب     يظهر أن). 3(جدول رقم  من خالل

  . آلتيةالعمري على الفئات العمرية الثالثة ا

فقد بلغ عدد هذه  ،)سنة 14-0(هم السكان في الفئة العمرية -:فئة صغار السن: الفئة األولى - 1

من حجم المجتمع في المدينة حيث تعتبر هذه الفئة من  14725م 2007الفئة في تعداد عام 

م بلغت نسـبتها  2007ففي عام ، السكان فئة صغار السن وهي فئة غير منتجة في المجتمع

م والتي بلغـت  1997النسبة في العام  وهي أقل من، من حجم المجتمع% 38.5ينة في المد

من حجم المجتمـع  % 48.8م والتي بلغت نسبتها 1984وأقل من النسبة في العام  42.1%



37  

 ارتفـاع  والسبب في ذلك يعود إلـى  وهذه الفئة العمرية ال تزال نسبتها مرتفعة ،في المدينة

 .معدالت اإلنجاب بشكل كبير

وتعتبر الفئة المنتجة في ) 64-15(هم السكان في الفئات العمرية من : فئة العمرية الثانيةال - 2

كما أنها الفئة التي تسهم في نمو السكان وتعتمد عليها الفئات األخرى وهذه الفئـة  ، المجتمع

حيث بلغ عددها من مجتمـع السـكان فـي    ، منطقة الدراسة تشكل أكبر الفئات العمرية في

وهذه الفئة تزيـد عـن   ، %55.5نسمة بنسبة  21227، م2007عام ، ب تعدادالمدينة حس

 . نصف السكان

 ،الفئة غير المنتجة في المجتمع تعتبرو، سنة 65+هم السكان في الفئة العمرية : الفئة الثالثة - 3

وهي األخرى تعد إنعكاسا لظـروف الخصـوبة   ، وتشمل أعدادا كبيرة من اإلناث واألرامل

 .والوفيات في المجتمع؛ وذلك إلن نسبتها تقل بتزايد نسبة صغار السن

  للسكانالمواليد والوفيات  3.7.2

ويعبر  .لفظ يطلق للداللة على ظاهرة اإلنجاب في أي مجتمع سكاني) الخصوبة(المواليد 

فلفـظ   .وينبغي التمييز بين لفظ القدرة على التوالد وبين الخصـوبة ، بعدد المواليد األحياءعنها 

المقدرة على التوالد وهي التي يقصد بها المقدرة الفسيولوجية على اإلنجاب أو القدرة الطبيعيـة  

فهي عملية إنجاب األطفـال  ، أما الخصوبة. سنة 49-15 خالل فترة الحمل على حمل األطفال

  . للمرأة في سن الحمل المنجبين فعال أي عدد المواليد، فعال

وذلك ألن ارتفاع مستواها يؤدي إلى ، وللخصوبة أثر عميق في تركيب السكان العمري

ويؤدي هذا بالتـالي إلـى انخفـاض    ، زيادة التراكم العددي في قاعدة الهرم السكاني واتساعها

ذا االرتفاع والضيق في قمة الهـرم السـكاني   وه، مستوى نسبة كبار السن إلى مجموع السكان

. يؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية متعددة تنعكس على معدالت النمو السكاني في المجتمـع 

ليس فقط ألنها غالبا تفـوق الوفيـات   ، وتعد الخصوبة من العناصر الرئيسة في دراسة السكان

ويختلف توزيع الخصوبة بين دول العالم . والهجرة وبالتالي تشكل المصدر الرئيسي لنمو السكان
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وتتركز المعـدالت المرتفعـة   ، في األلف 55-10اختالفا كبيرا حيث يتراوح معدل المواليد بين

للخصوبة في الدول النامية بصفة عامة مثل دول أمريكا الالتينية وفي الدول األفريقية وفي قارة 

حدهما عنصـر بيولـوجي واألخـر    أ، ومن ناحية أخرى تتألف الخصوبة من عنصرين .1أسيا

والعنصر الثاني البيئـة االجتماعيـة   ، ويعني العنصر البيولوجي القدرة على اإلنجاب .اجتماعي

والخصوبة الطبيعية هي مستوى اإلنجاب في غياب اسـتعمال موانـع   . التي يعيش فيها اإلنسان

  .2)سنة49-15(الحمل خالل فترة الحياة الزوجية بين 

  .م2013-1997لمواليد والوفيات لمدينة جنين بين عامي أعداد ا) 4(جدول 

 السنة
عدد المواليد 

 األحياء

عدد 
 الوفيات

المعدل الخام 
 للمواليد باأللف

المعدل الخام 
 للوفيات باأللف

الزيادة الطبيعية 
 للسكان

1997 1325  - 49.7  -  - 

2000 1347 132 45.6 4.5 4.1 

2002 1357 250 42.9 7.9 3.5 

2004 1353 171 40.2 5.1 3.5 

2006 1122 120 31.4 3.4 2.8 

2007 1154 122 30.2 3.2 2.9 

2013 1190 149 26.5 3.3 2.3 

  . 25ص، مرجع سابق، ايكولوجية مدينة جنين دراسة جغرافية، إياد مرعي عوض، مرعي) 1: (المصدر

  . بيانات غير منشورة، 2013،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) 2(         

ن معدل المواليد ال يـزال مرتفعـا وأن أعـداد الوفيـات     ا) 4(رقم  يتضح من الجدول

حالة وفاة وهـذا   250م إلى  2002بحيث وصل أعداد الوفيات لعام ، المسجلة ال تزال تنخفض

إلى ظروف االنتفاضة وإجراءات السبب  يعود قدو ،السابقةأعلى رقم تم تسجيله خالل السنوات 

وبعد ذلك انخفض . وسوء التغذية، بمنع الناس من الوصول إلى أماكن العالج االحتالل المتمثلة

م، وقد يعود سبب هذا االنخفاض إلى ارتفاع مستوى المعيشة 2006حالة وفاة في عام  120إلى 
                                                 

 .116+115+89+88ص، م1996، عمان، 1ط ،جغرافية السكان، جامعة القدس المفتوحة 1
 .133ص، 2002، بيروت، العربيةدار النهضة ، جغرافية المدن، عبداهللا، عطوي 2



39  

وزيادة التثقيف الطبـي لـدى   ، فيها، وتحسن المستوى الطبيفي المدينة وتقدم الوسائل العالجية 

وبمـا أن معـدل   % 4.1م نحو 2000فقد بلغ معدل الزيادة السكانية في العام. الناس في المدينة

  .%3.5نحو  م2000النمو السكاني كان خالل عام 

، في األلـف  42.9مولودا وهذا يمثل مقداره  1357م بلغ عدد المواليد 2002وفي سنة 

في األلف وهذا يعني أن مقدار  7.9وفاة أي بمعدل مقداره  250ا بلغ عدد الوفيات للعام نفسه كم

لنمو السكاني لنفس العـام  وأن معدل ا% 3.5م 2002الزيادة الطبيعية للسكان كانت خالل عام 

 40.2مولودا وهذا يمثل معدال مقـداره   1353م بلغ عدد المواليد 2004وفي العام . %3,6كان

في األلف وهـذا يعنـي أن مقـدار     5.1حالة وفاة بمعدل  171لف كما بلغ عدد الوفيات في األ

ـ ، % 3.5م بلغ 2004الزيادة الطبيعية للمدينة خالل العام  م 2004كاني للعـام  ومعدل النمو الس

في  31.4مولودا وبمعدل مقداره  1122م بلغ عدد المواليد 2006وفي العام . %3,3كان بمعدل 

وبلغ مقـدار الزيـادة   % 3.2حالة وفاة بمعدل بلغ  120م بلغ 2006لوفيات للعام األلف وعدد ا

%. 3.1م نحـو 2006وكان معدل النمو السكاني للعـام  % 2.8الطبيعية للمدينة خالل ذلك العام 

وعدد الوفيـات  ، في األلف 30.2مولودا بمعدل خام  1154م 2007وبلغ عدد المواليد في العام 

م 2007هذا يعني ان مقدار الزيادة الطبيعية للمدينة كانت لعام % 3.2عدل حالة وفاة بم 122بلغ 

أي إن مدينة جنين شهدت هجرة وافـدة   ،%7.2سكاني للمدينة لنفس الفترة وكان النمو ال% 2.9

والسبب في ذلك يعود لهجرة تجار من ، إليها من القرى المجاورة ومن المدن الفلسطينية األخرى

أو للعمـل فـي داخـل    ، وخاصة في قطاع التجارة، للعمل في مدينة جنين مدينة نابلس والخليل

  . م1948وذلك لقرب المدينة من األراضي الفلسطينية المحتلة عام ، م1948أراضي عام 

حالة والدة في حين بلغ عـدد   1190م فقد بلغ عدد المواليد األحياء 2013أما في عام 

ومعدل الوفيات الخـام  ، في األلف 26.5ام للمواليد وقد بلغ عدد المعدل الخ، حالة 149الوفيات 

شهدت هجرة ، أي أن مدينة جنين %.2.3وبلغت نسبة الزيادة الطبيعية للمدينة ، في األلف 3.3

وكذلك في منطقة الخلـيج  ، العديد من الشباب للعمل خارج المدينة في محافظات الضفة األخرى

  . وعودة قسم من التجار إلى مدنهم، العربي
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يختلف من سنة ألخرى  نالحظ أن معدل الوفيات في المدينة) 4(ن خالل جدول رقم وم

التـي   ولكن بشكل عام نجد أن معدالت الوفاة أخذة في االنخفاض وهناك مجموعة من العوامل

وزيادة الوعي الصحي ، ساعدت في انخفاض هذا المعدل منها تحسين الوضع االقتصادي للسكان

، عيادات الصحية ومراكز األمومة التابعة لوزارة الصـحة التـي تعنـى   وفتح ال، عند المواطنين

وبعـد  ، من خالل المراجعة المستمرة للنساء بشكل مستمر أثناء فترة الحمـل ، بالنساء الحوامل

  .الوالدة

  الوضع التعليمي في مدينة جنين 8.2

الكتاتيب في الجوامع، وكان انعقادهـا فـي    مجالس بدأ التعليم في مدينة جنين باستخدام

الفترة مقتصراً على تالوة وحفـظ   تلكمسجدي فاطمة خاتون والجامع الكبير، وكان التعليم في 

واسـتمر هـذا   وقد كان التعليم في الكتاتيب يقتصر على األوالد دون البنـات،   .1القران الكريم

أربعة صفوف وكان بها تكونت من م 1877حتى إنشاء أول مدرسة ابتدائية نظامية عام  الوضع

  .2معلمان من خارج المدينة

م حيث أقيمت أول مدرسة ثانويـة دفـع األهـالي تكاليفهـا     1943وتطور الوضع عام 

معلماً، وأمـا الطالبـات    13على تعليمهم  اشرف ،طالباً 555 وبلغ عدد طالبها الذكوربالكامل، 

  .3طالبة تعلمهن ثماني معلمات 356فبلغ عددهن 

عدد المدارس في مدينة جنين عام  إذ وصل .م1948تطور التعليم بشكل كبير بعد عام 

م ست مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، أربعة للبنين واثنتين للبنات، وقـد  1963/م 1962

ويالحظ ان مدينة . 4طالبة 954طالباً اما الطالبات فبلغ عددهن  1884 الذكور بلغ عدد الطالب

                                                 
 .53، ص 2001مشروع تخرج غير منشور، جامعة القدس المفتوحة، جنين،  البلدة القديمة،إبراهيم، فدوى خليل،  1
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس،  القـدس،  العمارة السكنية التقليدية في جنين العثمانيـة عياش، ميرفت،  2

 .63، ص2000
 .171، ص 1990، االهلية للطباعة والنشر، موسوعة المدن الفلسطينيةرب، حنيطي، ح 3
 .87، مرجع سابق، ص الموسوعة الفلسطينية 4
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م حيث ارتفع عـدد الطـالب   1935عرفت ظاهرة المساكن الخاصة للطالب منذ عام جنين قد 

   1.م1945طالباً عام  60م ليصل الى 1935طالباً عام  19الساكنين بهذه المساكن الخاصة من 

، اربعـة للبنـين، وثـالث    حكومية في جنين سبع مدارس فد كانم 1967واما في عام 

 كما كان هنـاك طالبة  1193طالباً و  2291مدارس مجتمعة للبنات، وبلغ عدد الطلبة في هذه ال

، اثنتين للذكور واثنتين لإلنـاث،  تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينأربع مدارس 

  .2طالبة 1065طالباً و 1109وبلغ عدد طالب هذه المدارس 

 6و مدرسة للـذكور  11م ارتفع عدد المدارس ليصل الى 1982/م1981واما في عام 

ن اعداد الطلبة طالبة حيث ان هذا العدد كان اقل م 2495طالبا و  2610 وبواقعمدارس لإلناث 

م، وكذلك خـروج  1967الى حالة اللجوء الفلسطينية بعد حرب  السبب يعودوفي سنوات سابقة؛ 

  .3لالعتقال و االضطهاد من قبل سلطات االحتالل وتعرضهمالطلبة للتعلم خارج فلسطين 

التاريخ بدأ عدد المدارس بالتزايد حتى وصل عدد المدارس في العام الدراسي  وبعد هذا

 7مدرسة تابعة للوزارة و 18مدرسة في المدينة منها  25مدرسة منها  29م الى 2001/2002

مدارس تابعة للوكالة وتقسم هذه المـدارس الـى مـدارس     4مدارس خاصة، وفي مخيم جنين 

  .س ثانويةابتدائية ومدارس إعدادية ومدار

طالباً و طالبة، ويصنف هذا العدد حسـب   12288وبالنسبة ألعداد الطلبة فبلغ عددهم 

طالبا و طالبة في المدارس  1895طالباً و طالبة في المدارس الحكومية، و  8393المدارس الى 

  .4طالبا في مدارس الوكالة 2000الخاصة 

 ديرية التربية والتعليم في مدينة جنينالتابعة لمأما في الوقت الحالي فيبلغ عدد المدارس 

مدارس خاصة، وهـذه المـدارس تشـمل المراحـل      9و مدرسة حكومية 28مدرسة منها  37

                                                 
 .171، ص1990، مرجع سابق، موسوعة المدن الفلسطينيةحنيطي، حرب،  1
 .88، مرجع سابق، صالموسوعة الفلسطينية 2
 172، ص1990 ، مرجع سابق،موسوعة المدن الفلسطينيةحنيطي، حرب،  3
 .السجالت الرسميةوزارة التربية والتعليم، مديرية التربية والتعليم في جنين،  4
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ففي  ،أما عدد المدارس حسب جنس المدرسة الدراسية االساسية الدنيا واالساسية العليا والثانوية،

أما عدد الطلبة في . تلطةمدرسة مخ 11مدرسة لإلناث و 14و مدرسة للذكور 12المدينة يوجد 

، طالـب ) 6165(عدد الطالب الـذكور   فقد بلغ م 2012/2013مدينة جنين في العام الدراسي 

مدارس المدينة فكان مجموع الشعب علـى   أما عدد الشعب في، )7125(وعدد الطالبات اإلناث 

 847ختلطـة  أما عدد شعب المدارس الم، شعبة 214شعبة أما اإلناث  171النحو اآلتي الذكور 

معلم ومعلمة موزعين على النحو اآلتي عدد  653وبلغ عدد المعلمين في مدارس المدينة ، شعبة

   1 ).400(وعدد المعلمات ) 253(المعلمين

  الخصائص االقتصادية 9.2

تعد الدراسة الخاصة بالتركيب االقتصادي من العناصر الهامة فـي دراسـة التركيـب    

  .2هذا التركيب تحدد مالمح النشاط االقتصادي للمجتمع فمن خاللالسكاني 

وهذا التركيب يعتبر األساس لوضع خطط المستقبل في مختلـف المجـاالت وأهمهـا    

ويعتبر التركيب االقتصادي انعكاسا . 3مجاالت التنمية االقتصادية او في مجاالت الخدمات العامة

حديد حجم القوة العاملة في المستقبل، بنـاء  في ت دراسته تساهمو. 4لجميع العناصر الديموغرافية

على اتجاه معدالت التغير في نمو السكان وخصائصهم االجتماعية وإسهام االنـاث فـي القـوة    

  .5العاملة

 الرئيسـة  الحرفة وهي :الزراعة أهمها اقتصادية أنشطة عدة جنين محافظة سكان مارس

 واغتصـاب ، الزراعية األراضي تناقص بسبب تراجع إلى تعرضت الحرفة هذه أن إال للسكان،

 1940 عام عليه كانت عما 1967 عام %11.1 بمقدار التي تراجعت المحافظة، ألراضي إسرائيل

 أعقـاب  فـي  األردن شرق إلى المحافظة أبناء من العديد هجرة قد ساهم في هذا التراجع ايضاًو

                                                 
 .م2014، بيانات غير منشورة، رام اهللا، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1
 .429، ص1986، دار النهضة العربية، بيروت، جغرافية السكانابو عيانة، فتحي محمد،  2
 .225، ص1980، منشأة المعارف، القاهرة، دراسات في جغرافية السكانالسعدي، عباس فضل،  3
 .40، ص2000، مشروع تخرج غير منشور، جامعة القدس، القدس، التركيب السكاني لبلدة العيزريةالبو، سماهر،  4
 .46، ص2000دس، القدس، ، مشروع تخرج غير منشور، جامعة القالتركيب السكاني لبلدة ابو ديسربيع، سعاد،  5
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 علـى  الزراعيـة  المحاصيل من العديد بزراعة السكان قام وقد .والدول الخليجية ،1967حرب 

كميـة   وصـلت  وقد والحمضيات، الخضروات الحقلية، ثم المحاصيل ثم المثمرة األشجار رأسها

 إنتـاج  وبلغ الحقلية المحاصيل من طن ألف 16.3الى  1940عام  المحافظة في الزراعي اإلنتاج

ألـف طـن    7.4 الى 1963 عام تدنى اإلنتاج أن إال .طن ألف 13.8 المثمرة الخضار واألشجار

 الحيوانات بتربية جنين محافظة في السكان اهتم دفق الزراعة إلى الذكر، وباإلضافة السالفة لألسباب

 المراعـي  مسـاحة  تقدم الزراعة وتنـاقص  بعد تناقصت األهمية هذه أن إال الماعز، وخصوصا

الثـروة   لمكونـات  النوعية النسب اختلفت وبالتالي جنين محافظة في منتشرة كانت التي واإلحراج

 من% 75 مقابل 1934 عام الحيوانية الثروة جملة من% 25 يمثل الضأن كان أن فبعد الحيوانية،

 المـاعز  تراجـع  علـى  يدل وهذا ،1993عام %67ل يشك والحيوانات األخرى، أصبح الماعز

 اعتمـاد  بسبب تتزايد والماعز األغنام خصوصا أعداد الحيوانات أخذت ثم األخرى، والحيوانات

  . إسرائيل من االستيراد من بدال المحلية اللحوم على السكان

صـناعة   أما الصناعة فال يوجد في مدينة جنين بشكل خاص أو المحافظة بشكل عـام 

إال بعض الحرفيين والمهنيين مثل الخياطين والحدادين وغيرهم، كما يوجد فيهـا  . بمعنى الكلمة

كما يوجد فـي  ، ومطاحن الحبوب، ي قرى المحافظةالصناعات الزراعية مثل عصر الزيتون ف

وهنـاك  . وصناعة البالط والرخام، وتشكيلها ونحتها، صناعة البناء منها مقالع الحجارة المدينة

  .1صناعة المالبس والصناعات الخشبية

    

                                                 
، م2003، عمـان ، دار أسـامة للنشـر والتوزيـع   ، 1ج، موسوعة المدن والقرى الفلسطينية، أمنة إبراهيم، أبو حجر 1

 .226-225ص
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  الفصل الثالث

  استخدامات األرض في مدينة جنين

  تمهيد 1.3

من خالل المخططـات  ، تطور إستخدامات األرض في مدينة جنينيتناول الفصل الثالث 

  .م2013، 1993، 1962الهيكيلة، التي تم إعدادها للمدينة خالل السنوات السابقة 

  في مدينة جنين استخدامات األرض 2.3

تنقسم هـذه  تتنوع استخدامات االرض داخل المدينة، مهما صغر حجم هذه المدينة حيث 

وتختلف هذه االسـتخدامات مـن مدينـة الخـرى وان هـذه      . 1االستخدامات الى اقسام مختلفة

االستعماالت ليست اماكن ثابتة معلومة الحدود والمساحات وليست قوالب جامدة غير متحركـة،  

بل ان الوظائف داخل المدينة تتفاعل وتتنافس على استعماالت االرض فبعضها يتطـور بينمـا   

  .فسح المجال لوظائف اخرىيع البعض االخر ليتراج

وتتسم هذه االستعماالت بالديناميكية والحيوية مهما حاولت السلطات البلدية واالداريـة  

  .2بقوانينها وقيودها التنظيمية السيطرة على تلك االستعماالت اال انها ال تنجح في اغلب االحيان

ت االرض من حيـث طبيعـة هـذه    ولكن مع تطور المدينة عمرانيا اختلفت استخداما

  .االستخدامات ونسبها

  م2013، 1993، 1962تحليل استخدامات األرض في مخططات عام  3.3

م عمل مخططات تناولت استخدامات األرض المختلفة في مدينة 1947تبع مخطط عام 

الـذي  ، م1993 ومخطط عـام ، م في فترة الحكم األردني للمدينة1962جنين وهي مخطط عام 

صدر من  م والذي2013ومخطط عام ، الموافقة عليه من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيليتمت 

                                                 
 .170، ص1997، جامعة القدس المفتوحة، مطبعة النصر، نابلس، جغرافية العمران 1
 171المرجع السابق ، ص  2
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وهو آخر مخطط  ،2010قبل البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وهذا المخطط صدر عام 

م وسيتم تناول استخدامات 2013ويطلق عليه مخطط عام ، للمدينة والمعتمد حاليا في بلدية جنين

  . بشكل من اإليجاز ،ططات التي سبق ذكرهاللمخ، األرض

المساحات المختلفة الستعماالت األراضي في مدينة جنين مـن خـالل المخططـات    ) 5( جدول
  م2013، 1993، 1962الهيكلية لألعوام 

 المنطقة

 م2013العام  1993العام  م1962العام 

/ المساحة

 دونم

  النسبة

 المئوية

/ المساحة

 دونم

النسبة 

 المئوية

/ المساحة

 دونم

النسبة 

 المئوية

 25.86 5556.8 - 1740 37. 22 850 )أ(منطقة سكن

 32.7 7015 - 1910 67. 23 900 )ب(منطقة سكن

 9.00 1913.71 - 471 42. 11 450 )ج(منطقة سكن

) ج(منطقة سكن 
 خاص

- - - - 236.7 1.1 

 0.3 56.28 - 60 79. 0 30 البلدة القديمة

معسكر (المخيم
 )الالجئين

331 8 .71 331 - 391.50 1.82 

مجموع مناطق 
 السكن

2230 

58 .26 
بدون 
مساحة 
 المخيم

4512 69 .6 14778.49 68.96 

نشاطا تجارية 
 وإدارية

50 1 .31 207 3 .2 153.12 0.7 

 1.45 330.00 0. 4 260 - - حرف وصناعات

 - - - 755 32. 16 620 أراض زراعية

) ساحات(مناطق 
 خضراء

200 5 .25 - - 5.00 0.022 

 1.64 354.61 4. 3 220 56. 6 250 أبنية عامة

 - - 3. 12 800 51. 11 420 الطرق والشوارع

 0.1 20.41 9. 0 58 79. 0 30 داخل الحدود، مقابر
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 المنطقة

 م2013العام  1993العام  م1962العام 

/ المساحة

 دونم

  النسبة

 المئوية

/ المساحة

 دونم

النسبة 

 المئوية

/ المساحة

 دونم

النسبة 

 المئوية

مساحة المنطقة 
 المنظمة

3800 100% 6481 100% - - 

 - - - 264 26. 5 200 أرض خاصة مفتوحة

 - - 6. 0 40 - - استعماالت خاصة

 - - 201 140 - - مؤسسات

 - - 8. 0 50 - - مركز رياضي

 - - 6. 0 39 - - متنزهات

 5,5 1177.97 0 .2 125 - - أحراش واستجمام

 - - 5. 0 30 - - برك ترسيب

 0.1 28.07 - - - - مناطق سياحية

 0.007 1.50 - - - - خدمات صحية

 0.04 9.17 - - - - خدمات دينية

 0.2 41.85 - - - - حرم سكة الحديد

 1.12 241.15 - - - - تجاري طولي

 18.2 3922.59 - - - - شوارع مقترحة

 - 13. 83 - - - - مركز مواصالت

 مساحة المخطط
4000 
 دونم

- - - - - 

مجموع مساحة 
 المشروع

 - - - دونم7500 - -

المساحة الكلية 
 للمشروع

- - - - 21470.67 100% 

  . م2014، قسم الهندسة استخدامات االرض في مدينة جنين، ،بلدية جنين: المصدر

استخدامات األراضي فـي مدينـة   أن هناك تغيراً في ، )5(رقم يتبين من خالل الجدول 

ومن خـالل عمـل   . )5(رقم  المذكورة في الجدول، كما هو مبين في مخططات األعوام ،جنين

فقـد كـان   ، مقارنة الستخدامات األراضي في المدينة خالل األعوام المذكورة بشـكل مـوجز  

  . االستخدام على النحو اآلتي
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  االستخدام السكني 1.3.3

 حيث قسم المناطق السكنية في المدينة 1947تقسيم مخطط "  1962" اعتمد مخطط عام 
وتشـمل   كما هي،" أ"حيث بقيت منطقة سكن  ".ج ب، أ،"إلى ثالثة أصناف، وهي منطقة سكن 

وقـد  ". أ"والمنطقة الغربية بقيـت  " الجزء الغربي"ومنطقة حي الزهراء منطقة شارع المدارس،
جزء من القسم الشمالي من الجبـل وبنسـبة   حدث تغير في منطقة جبل أبو ظهير حيث تحول 

 –وتضم شـارع نـابلس   " ب"إلى منطقة سكن  ،اًمدون 150وبلغت مساحتها حوالي %  22.37
وتضم شارع نابلس ومنطقة المراح بقيت " ب"أما منطقة سكن  .ومنطقة المراح –شارع الزهور 

وشمالها بقيت كما هي   "يادرشارع الب "والمنطقة الواقعة غرب المقبرة الشرقية " ب" منطقة سكن
إلى " ب"في المخطط إال أنه حدث تغير في منطقة وادي عز الدين حيث تحول من منطقة سكن 

أما منطقـة   %23.68دونم وبنسبة مئوية حوالي  900وبلغت مساحتها حوالي " ج"منطقة سكن 
ها وغرب وتضم منطقة جنوبي شارع دبة العطاري ومنطقة مستشفى الرازي وما حول"ج "سكن 

ومن ناحية أخرى فقد بلغ مجموع االستخدام السكني في مخطـط  . وادي عز الدين بقي كما هو
، م1993أما في مخطط عام . دونم 210دونم أي أن االستخدام السكني زاد  2230م 1962عام 
إال أنه حدث تغيـر فـي بعـض المنـاطق،      ،ج ب، تم اعتماد المناطق السكنية المصنفة أ، فقد

كان معظم توزيعها في المنطقة الغربية والجنوبية وتضم " أ"فمنطقة سكن  .ناطق أخرىوإضافة م
وشارع حيفا، وحول مدرسة بنات جنين الثانويـة  "شارع المحطة "الزهراء  حي: األحياء التالية

المنطقة الشرقية لم يكن هنـاك تصـنيف   . وقسم من جبل أبو ظهير وخلة الصوحة،"باب الواد "
للمنطقة الواقعة شرقي شارع الناصرة حتى المنطقة الصـناعية، ومـن مفـرق     إال" أ"لمنطقة 

" أ"واختصرت من سـكن   –شرقي المنطقة الصناعية  –المدارس حتى مفرق المنطقة الصناعية 
المنطقة الغربية أخرج منهـا المخـيم   ". ب، ج"منطقة شمالي شارع الناصرة وحولت إلى سكن 

حول مدرسة الذكور ومدرسة الوكالة وأدخلت ضمن توسعه  وأعطيت تصنيفًا لوحدها، والمناطق
دونما مـن   1740حوالي " أ"بلغت مساحة أرض سكن  ).أ(وصنفت كمنطقة سكن  1993سنة 

من مساحة الحدود التنظيمية ومن مسـاحة منطقـة   % 23.2المساحة اإلجمالية التنظيمية وبنسبة
نطقة الزراعية الواقعة جنوبي شـارع  أما منطقة سكن ب فقد حولت الم% 42.33السكن الكلية 

والتي يقع مـن ضـمنها   " ب"فلسطين من أرض زراعية إلى منطقة سكنية ضمن تصنيف سكن 
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أبقيت على " ب"المنطقة الشرقية المصنفة سكن . -البساتين–اإلسكان الفلسطيني وحي الحوامات 
لواقعة فـوق مبنـى   ا) ب(إلى سكن ) أ(حالها ومنطقة جبل أبو ظهير حول قسم منها من سكن 

السكة، وقسم من الجابريات التي أدخلت للتوسعة الجديدة حولـت   جنوب غرب البلدية،" البلدية 
فقد حولت المنطقة الواقعة شرقي شـارع الناصـرة مـن    " ج"، أما منطقة سكن )ب(إلى منطقة 

الواقعـة   والمنطقة" ج"في مخطط السابق إلى منطقة سكن " أ"مفرق المنطقة الصناعية من سكن 
زراعية إلى سكن  فوق مجمع مدارس حولت من أرض اًبشرقي شارع الناصرة والمحصورة غر

وبلغت مساحة "ج "فقد حولت إلى أرض سكنية  1993أما في مخطط فكانت أرض زراعية،" ج"
 .1من المساحة اإلجمالية للمخطط% 25.47دونمات بنسبة  1910حوالي " ب"سكن 

  :م فهو كاآلتي 2013حالي للمدينة في مخطط عام أما االستخدام السكني ال

 كما كانت في المخططات السابقة فلم يطرأ) ج،ب،أ(تم اعتماد المناطق السكنية المصنفة 

  . م كثيرا1993عن مخطط عام ، تغير على المناطق السكنية في المخطط الحالي

بنسـبة   ،دونـم  5556.8م بلغـت مجموعهـا   2013في مخطط عام ) أ(فمنطقة سكن 

منطقة الطبايق ، م2013في مخطط عام ) أ( فمنطقة سكن .من مجمل المناطق السكنية% 25.86

ومنطقة حـرش السـعادة   ، وادي برغشي وشكار في الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة، وخلة بكر

مـن  ،دونم 7015فقد بلغت مساحتها) ب(أما منطقة سكن . ومنطقة خروبة ،ومنطقة شارع حيفا

) ب(وتمثل منطقة سكن ، %32.7) ب(وقد بلغت النسبة المئوية لمنطقة سكن ، خططمساحة الم

 ،الشـارع العسـكري  ، ومنطقة حي البساتين، القسم األكبر من خروبة ومنطقة إسكان الضاحية

  . ومنطقة الهدف، وخلة الصوحة، وجبل أبو ظهير، الجابريات، ومراح سعد، ومنطقة المراح

من مساحة المخطط % 9.00بنسبة ، دونم 1913,71احتهابلغت مس) ج(أما منطقة سكن 

طريق شارع ، وحي األلمانية، الحي الشرقي، وادي عز الدين) ج(وتضم منطقة السكن . الهيكلي

 فبلغت نسبة السكن، خاص وتتمثل في حي المدارس في البساتين) ج(وهناك منطقة سكن . برقين

  .يكليمن المخطط اله% 1.1بنسبة  236.17) ج(في منطقة 
                                                 

  .79+73ص، مرجع سابق، ط استعماالت األراضي في مدينة جنينتطور أنما، كوثر، ابو حجير 1
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  .م2013 -1947في فترة التطور العمراني في مدينة جنين ) 2(خارطة 

قبها، مصطفى، أثر الزحف العمراني في مدينة جنين على األراضي الزراعية، رسالة ماجستير غير منشـورة،  : المرجع
  . 109جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص
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  االستخدام الزراعي 2.3.3

أكثر ، م1962على المناطق الزراعية واضحا في مخطط عامبدأ تأثير الزحف العمراني 

، فبدالً من زيادة رقعة المناطق الزراعية لتعويض زحـف  1947كان عليه في مخطط عام  مما

العمران، وحماية تلك األراضي، نجد أن مساحة األراضي الزراعية تقلصت، حيث تم تحويـل  

ل أراضي المدينة، إلى استعمال منطقة سكن جزء من المنطقتين الشمالية والغربية وهما من أفض

تبدأ المنطقة الزراعية وحسب المخطط من منطقة البساتين شمالي المـدارس، والحسـبة   ". ب"

وشارع أبو بكر وشارع فاطمة خاتون وشارع حيفا فقد تقلصت ، الواقعة بجانب عمارة األوقاف

لى منطقـة صـناعية وتجاريـة    الزراعية بنسبة ال بأس عليها وحولت تلك المناطق إ المساحة

مـن   دونمـا  620، م حـوالي 1962بلغت مساحة األراضي الزراعية في مخطط عام . وسكنية

بلغت مساحة األراضي الزراعية  1993أما في مخطط عام %. 16.32المساحة التنظيمية بنسبة 

خطـط  دونماً، علماً بأن المساحة الزراعية في م 755حوالي  1993في المخطط الهيكلي لسنة 

كانت أكبر من تلك المساحة ويرجع السبب في ذلك للتنافس المادي فـي اسـتخدام    1947عام 

مثل منطقـة  ، إلى أراضي سكنية ،حيث تم تحويل قسم كبير من األراضي الزراعية، األراضي

شارع الناصرة والمنطقة التي حولت إلى المدارس حيث حولت من ، شمالي شارع حيفا، البساتين

دونما أخذت مـن   210دونماً أو ما يزيد، منطقة سكنية وحوالي  140اعية حوالي األرض الزر

األرض الزراعية كمنطقة تجارية وتضم قسما من شارع فاطمة خاتون وشارع أبو جهاد وقسـم  

 . من شارع أبو بكر وشارع فلسطين

حولت دونماً، وقد  90بلغت حوالي " ج"فالمنطقة الزراعية والتي حولت إلى منطقة سكن 

وتضـم منطقـة اإلسـكان    " ب"دونماً إلى منطقة سـكن   120من األراضي الزراعية حوالي 

الشـارع   – اًيشارع فلسطين حال –وشمال اإلسكان الفلسطيني  الفلسطيني حتى شارع الناصرة،

، ومنطقة شمالي ميدان الشهداء حتى شارع فلسطين ومن الميدان حتـى شـارع   اًقساب العسكري

وبلغـت مسـاحة األراضـي    . نهر المقطع، والحوامات والبسـاتين : ق التاليةالمناط حيفا تضم

إن مجمـوع  . من مساحة الحدود التنظيمية للمدينة%  10.66دونماً بنسبة  755الزراعية حوالي
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وذلك من أصـل   دونم 350حوالي " 755" المساحة التي تحولت من المساحة الزراعية السابقة 

مـن  % 46.36تخدام السكني والتجاري، أي بنسبة حـوالي  كانت من نصيب االس اًمدون 755

  .1مساحة األرض الزراعية

م فال يوجد في المخطط الهيكلي تصـنيف  2013أما االستخدام الزراعي في مخطط عام 

  . مثلما كان في المخططات السابقة ،لألراضي الزراعية

  استخدام المناطق الخضراء 3.3.3

ومنطقـة  ، الخضراء فـي جبـل أبـو ظهيـر    م تمثلت المنطقة 1962في مخطط عام 

وقد تقلصت . ومنطقة السويطات، وحي البالونة، ووادي عز الدين، ومنطقة المراح، الجابريات

م، بلغـت مسـاحة    1947أكثر مما كان عليه في مخطط  1962المساحة الخضراء في مخطط 

. اإلجمالية للمخططمن المساحة %  5.25بنسبة حوالي " دونما  620" المنطقة الخضراء حوالي 

حيـث  ، تقريبـا  ،حتى وادي عز الدين،علما بأن المنطقة الخضراء تمثلت في منطقة السويطات

  . من المساحة اإلجمالية للمدينة%  4.71أي بنسبة حوالي " دونم  200" بلغت مساحتها حوالي 

في مخطـط   م فلم يكن هناك تصنيف للمناطق الخضراء كما1993أما في مخطط عام 

لم تكن هناك مساحات مخططة ، م1993أما في مخطط عام . م1962ومخطط عام ، م1947عام 

  . م1993أو موجودة كما في المخططات السابقة والالحقة لمخطط عام 

وتقـدر   فالتصنيف الموجود هو ساحات خضراء مفتوحـة ، م2013أما في مخطط عام 

، وحديقة ألعاب البيادر ،المحافظةبجانب مقر  حديقة المدينةدونم وتتمثل في  5.00 بـ مساحتها

وتبلـغ  ، وهناك تصنيف أخر وهو أحـراش واسـتجمام  %. 0.023وتبلغ نسبة هذا اإلستخدام 

، %5.5وتبلغ نسـبتها  ، دونم وتتمثل في أحراش السويطات وحرش السعادة 1177.97مساحتها 

  . من مجمل المخطط الهيكلي للمدينة

                                                 
 .81+73،ص،مرجع سابق، تطور أنماط استعماالت األراضي في مدينة جنين، كوثر، ابو حجير 1
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  االستخدام التجاري 4.3.3

دونما، وبنسبة حـوالي   50م حوالي 1962االستخدام التجاري في مخطط بلغت مساحة 

من المساحة الكلية وتبدأ من حدود شارع نابلس إلى مفرق النباتـات، أضـيفت تلـك    %  1.31

وشارع بـور   "هب الريح "المنطقة، ومن منطقة النباتات إلى شارع الجامعة حتى ميدان القدس 

يحيى عياش وقسم من منطقة البساتين وقسم من شـارع   سعيد ومنطقة الكراجات وشارع الشهيد

من مفرق النباتات باتجـاه  ، فقد تمثلت، م1993أما في مخطط عام . ومنطقة السيباط، الناصرة

الشمال من شارع فيصل حتى الدوار الرئيسي ومن ثم باتجاه مدرسة فاطمة خـاتون وباتجـاه   

تى ميدان الشهداء وباتجاه الجنوب شـارع  باتجاه شارع أبو جهاد ح اًبمفرق المدارس ويتجه غر

أما الواجهات التجارية فتبدأ ). هذه المنطقة مركز المدينة التجاري(الجامعة حتى مفرق النباتات 

 . من شارع النباتات وحتى شارع فيصل ومنه إلى شارع فاطمة خاتون وشارع الملك طالل

وبنسـبة   مساحة اإلجمالية،من ال) دونمات 207(بلغت مساحة المنطقة التجارية حوالي 

فقـد بلغـت   ، م2013مخطط عام  أما في. من مساحة الحدود التنظيمية للمدينة% 2.76حوالي 

دونم من مساحة المخطط التنظيمي للمدينة بنسبة  153.13مساحة النشاطات التجارية واإلدارية 

شارع الملـك  ، لشارع الملك طال، مركز المدينة، وتتمثل المنطقة التجارية في المخطط% 0.7

 . وشارع الناصرة، شارع فاطمة خاتون، وشارع أبو بكر، فيصل

  االستخدام الصناعي 5.3.3

في المنطقة الشمالية الشرقية مـن  ، تم إنشاء المنطقة الصناعية، م1962في مخطط عام 

ومنطقة سكن ، فهي مصنفة باألساس ضمن المنطقة الزراعية،على شارع الناصرة،المدينة الواقعة

 لم يكن هناك منطقة صناعية، وإنما تم اسـتحداث المنطقـة   –وحسب المخطط  –باألساس  .ب

 مـن %  3.5بنسبة حوالي " دونماً  140" الصناعية في موقعها الحالي، وتبلغ مساحتها حوالي 

فحوى المخطط على االسـتخدام   ،م1993أما في مخطط عام . المساحة اإلجمالية لحدود البلدية

م قامت البلدية باستحداث منطقة صناعية 1970في عام ، شأت المنطقة الصناعيةفقد أن، الصناعي
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في شمالي المدينة، وذلك لسد احتياجات المدينة من ورش ومصانع ونقل الورش الموجودة فـي  

 . مركز المدينة وضمن األحياء السكنية، وتجميعها في موقع واحد لتسهيل وصول المواطنين إليها

مخطط تنظيمي تفصيلي، واقترحت موقـع شـرق شـمال شـارع     قامت البلدية بعمل 

الناصرة، أما أسباب اختيار تلك المنطقة فلكونها أرضاً خالية وقريبة من مركز المدينة، زد على 

ذلك رخص األراضي في تلك المنطقة حيث كانت تعامل كأرض زراعية، وقد سمحت البلديـة  

فقـد  . 1ذلك يعود كون البلدية أرض خاصـة بترخيص أبنية سكنية في تلك المنطقة والسبب في 

 %. 4.0بنسبة، دونم من مساحة المخطط الهيكلي 260بلغت مساحة المنطقة الصناعية 

فتنحصر ما بـين شـارع الناصـرة    ، م2013أما االستخدام الصناعي في مخطط عام 

الية أي في الجهـة الشـم  ). والميدان، منطقة المشانيق(خلف المدارس الشرقية ،وشارع بيت قاد

ولكن المنطقـة  ، م1993الحديث عنها في مخطط عام ،وهي المنطقة الصناعية التي تم ،الشرقية

فقـد بلغـت   ، تحتل مساحة أكبر مما كان عليه في السـابق  ،م2013الصناعية في مخطط عام 

، دونماً من مساحة المخطـط الهيكلـي   330،م2013الصناعية في مخطط عام  .مساحة المنطقة

   2%.1.52بنسبة

  استخدام المباني العامة 6.3.3

م تـم  1962زادت المساحة المخصصة لالستخدامات العامة في المدينة، في مخطط عام

، وتمت إضـافة قطعـة   )أ(تخصيص مناطق جديدة لهذه االستعماالت شمال شرق منطقة سكن 

عـة  الستعمال المباني العامة في الجهة الغربية، وذلك على الشارع الموصل بين مبنـى المقاط 

وتم تحويل معظم المنطقة المفتوحة والمقترحة الواقعة شـمال  ) هب الريح(غربا وميدان المدينة 

وبلغـت مسـاحة   . غرب المستشفى الحكومي مباشرة إلى مباني عامة مجمع الدوائر والمدارس

في مخطط . من مساحة المخطط الهيكلي%  6.58دونم بنسبة حوالي  250 المباني العامة حوالي

 . م1962عما كانت عليه في مخطط عام ، تم توسعة رقعة المباني العامة ،م1993عام 

                                                 
 .114،ص،مرجع سابق، تطور أنماط استعماالت األراضي في مدينة جنين، كوثر، ابو حجير 1
 .113، مرجع سابق، صجنين على األراضي الزراعية أثر الزحف العمراني في مدينةقبها، مصطفى،  2
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 والمنطقة. -المنطقة الشرقية الشمالية  –المنطقة الواقعة قرب مفرق المنطقة الصناعية 

حاليـا   الواقعة بين مجمع المدارس وبيت المسنين قرب شارع الشهيد يحيى عياش وهذه المنطقة

نابلس وهي أرض البلديـة حاليـا،    –والمنطقة الواقعة على شارع جنين . مجمعا للقرى الغربية

من مساحة % 3.4بنسبة ، دونم 220م 1993عام ،بلغت مساحة المباني العامة للمدينة في مخطط

فهناك تغيـر فـي المبـاني العامـة     ، م2013أما في المخطط الحالي . المخطط الهيكلي للمدينة

 ،ومنطقة الكراج الغربي، فتتمثل في حي المدارس، م1993 باإلضافة ما تم ذكره في مخطط عام

وتبلغ مساحة المباني العامة فـي مخطـط عـام    . وشرق المنطقة الصناعية،ومنطقة شارع حيفا

  . من مساحة المدينة التنظيمية%1.64بنسبة ، دونم 354.61م 2013

  استخدام المقابر 7.3.3

وكما كـان  ، 1962في مخطط عام  متين،تم الحفاظ على المقبرتين الغربية والشرقية قائ

%  0.79دونما أي بنسبة حوالي " 30"وبلغت مساحة المقابر حوالي  .م 1947ذلك في مخطط 

تم استحداث مقبـرة واحـدة فـي     ،م1993أما في مخطط عام . من المساحة التنظيمية للمدينة

وقد بلغت مساحة المقابر  السابقة،المنطقة الشرقية باإلضافة إلى المقابر الموجودة في المخططات 

  %. 0.9بنسبة ، دونما، من المساحة التنظيمية للمدينة 58حوالي 

كما كان ، الغربية والشرقية قائمتين فقد تم الحفاظ على المقبرتين ،م2013أما في مخطط 

مـن  % 0.1بنسبة ، دونم 20.41بلغت مساحتها ،مع إنشاء مقبرة جديدة، في المخططات السابقة

مـن  % 1بنسبة ، دونم 78.41وقد بلغت مساحة المقابر في المدينة . م2013مل مخطط عام مج

  . اجمالي مساحة المدينة

  والمواصالت الطرق شبكة استخدام 8.3.3

كشـارع   1947بقيت بعض الشوارع كما وردت في مخطـط   ،1962في مخطط عام 

المؤدي للمنطقة الشـمالية   المحطة وشارع حيفا، والبعض اآلخر زادت مساحته كشارع الناصرة

فتم إضـافة   1947بشكل عام زادت الشوارع عما كانت عليه في مخطط . وتم إلغاء بعض منها
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شارع في منطقة المراح والشارع الداخل إلى المخيم شارع المحطة كما أضيفت شبكة شـوارع  

مسـاحة   مـن  اًمدون 420في منطقة المقبرة الشرقية، وبلغت مساحة الشوارع والطرق حوالي 

 م1993أما في مخطـط عـام   . من المساحة اإلجمالية%  11.5حدود البلدية أي بنسبة حوالي 

بصورة عامة زادت مساحة الشوارع في المدينة عما كانت عليه في السابق، فبعض الشـوارع  

نابلس وشارع حيفـا   –بقيت كما هي والتي تشكل شرياناً رئيسياً في المدينة وتضم شارع جنين 

لناصرة، أما الشوارع التي زادت فتبدأ من الشارع العسكري في المنطقة الشرقية غربي وشارع ا

وتخترق المنطقة الصناعية حتى  )مفرق األلمانية(عابا حتى مفرق المشاريق قرب مصنع التنك 

وشـارع اإلسـكان   ) مفرق حيفا(شارع الناصرة مفرق الشمال وباتجاه الغرب حتى شارع حيفا

وبعـض  . يمتد من شارع الناصرة باتجاه الغرب من شارع يحيـى عيـاش   ،شارع بغداد حالياً

كما وجد شارع رئيسي يمتد من شارع نابلس  الشوارع في واد عز الدين والمراح ومراح سعد،

وباتجاه الغرب ويخترق منطقة الجابريات وجنوب المخيم وباتجاه طريق برقين بـالقرب مـن   

باإلضافة إلى شبكة الشـوارع الفرعيـة    .حتى شارع حيفامدرسة الوكالة لإلناث باتجاه الشمال 

من المساحة اإلجمالية  دونم، 800بلغت مساحة الشوارع حوالي  األخرى في كافة أنحاء المدينة،

% 12.3من المساحة اإلجمالية لحدود المدينة التنظيمية وبنسبة %  10.67بنسبة حوالي  للمدينة،

ستخدام الحالي لشبكة الطرق والمواصالت في مخطـط  أما األ. 1من مساحة المشروع التنظيمي

غير الشوارع التـي تـم عملهـا فـي المخططـات      ،فقد تم إضافة شوارع جديدة، م2013عام 

فمن الشوارع التي تم إضافتها فـي المخطـط   . عدا عن وجود تقسيمات جديدة للشوارع،السابقة

والشارع الـذي  ، المنطقة الصناعيةالحالي الشارع الذي يربط عرانة في المدينة ويبدأ من شمال 

والشارع الذي يربط ، يتفرع من شارع حيفا غرب المدينة ويربط برقين وواد برقين في المدينة

فقد بلغت مجموع مساحة الشـوارع فـي   . بواد عز الدين والمدينة، منطقة جامع حليمة السعدية

ومركـز  ، ليتجـاري طـو  ، وهي حرم سكة الحديـد ، م2013مدينة جنين حسب مخطط عام 

عدا عن وجود . من مجمل المساحة التنظيمية للمدينة% 1.43بنسبة ، دونم 298.76،المواصالت

من % 18.2بنسبة ، دونم 3922.59مساحة للشوارع المقترحة في المستقبل والتي تبلغ مساحتها 

                                                 
 .84+76،ص،مرجع سابق ،تطور أنماط استعماالت األراضي في مدينة جنين، كوثر، ابو حجير 1
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ـ  2013في النهاية ال بد من التنويه بأن مخطط عام . المساحة التنظيمية للمدينة ن م يختلـف ع

وتتمثـل فـي المنـاطق    ، المخططات السابقة بوجود استخدامات جديدة وهي المناطق السياحية

وخدمات صحية وتتمثل في ، %0.1بنسبة ، دونم 28.07وتبلغ مساحتها  ،األثرية مثل نفق بلعمة

والخدمات الدينيـة  ، %0.007دونم بنسبة  1.50، المراكز الصحية والمستشفيات وتبلغ مساحتها

  %. 0.04، بنسبة، دونم 9.17وتبلغ مساحتها ، المساجد وتتمثل في

  استخدامات األراضي الخالية 9.3.3

وقد توجد متناثرة في أجزاء الكتلة السكنية ، وهي تمثل احتياطي النمو المستقبلي للمدينة

توجد األراضي الخالية عند نهايات الكتلة السـكنية  ، ولكن بصفة عامة، بعض األراضي الخالية

أرضا ، وقد تكون هذه األراضي الخالية، ينها وبين الضواحي التابعة للمدينة المركزيةوتفصل ب

إلى جانب ذلك قد تترك بعضها خالية ، وكثيرا ما تكون مزروعة بالمحصوالت التقليدية، زراعية

  . 1تماما في انتظار استثمارها وتحويلها إلى استخدام من االستخدامات المدنية

مـن المسـاحة   ، دونـم  200بلغت مساحة األراضي الخالية  ،م1962ففي مخطط عام 

وقد بلغت ، في إسكان الضاحية وخروبة، التنظيمية للمدينة وتمثلت في الجهة الشمالية من المدينة

فقد بلغت مساحة األراضي الخالية ، م1993أما في مخطط عام %. 5.26نسبة األراضي الخالية 

وقد تمثلت األراضي الخاليـة فـي شـرق    ، السابقعن المخطط ، دونم 64بزيادة ، دونم 264

وفي جنـوب  ، وعلى طريق شارع الناصرة خلف إسكان الضاحية، على طريق بيت قاد، المدينة

، والذي يتفرع مـن شـارع نـابلس   ، والطريق الذي يربط قباطية بجنين، منطقة جنات، المدينة

مـن مسـاحة المخطـط    ، %3.5وقد بلغت نسبة األراضي الخالية ، ومنطقة الهدف والجابريات

 . م فلم يحتوِ المخطط على استخدام األراضي الخالية2013أما في مخطط عام . الهيكلي للمدينة

    

                                                 
 .319ص، م1993، القاهرة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، دراسات في جغرافية المدن، أحمد علي، اسماعيل 1
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  الفصل الرابع

  معايير تخطيط الخدمات العامة

  تمهيد  1.4

للتطور التاريخي الذي مـرت بـه   ان نمط استخدام األراضي في أي مدينة يمثل نتاجاً 

واسـتخدام األراضي في أي مدينـة أكبر مــن مجـرد صــورة    . المدينة في فترة طويلة

لحاجات الـسكان، فهو انعكاس ألهميـة الوظائف التي تمارسـها المدينة، وفيمـا يلـي أهـم    

   1:2اسـتخدامات األرض في المدن

الجزء األكبر من مساحة المدينـة إذ يتـراوح   يشغل االستخدام السكني : االستخدام السكني. 1

وتختلف المساكن باختالف المدينة . سواء في الدول النامية أم المتقدمة% 25 - 20نسبته ما بين 

وحجمها وتطورها، فالمدينة القديمة تتركز المساكن فيها حول نواتها بصفة دائمة، لكن بتطـور  

لمدينة وترك وسـطها لوظـائف أكثـر أهميـة     العمران ونموه بدأ السكان يتّجهون إلى خارج ا

  .كالوظيفة التّجارية واإلدارية

يعتبر هذا االستخدام من االستخدامات الرئيسية في المدينة بوجه عـام،  : االستخدام التّجاري. 2

وعادةً ما يدخل ضمن هذا االستخدام كل ما يؤدي إلى ربح مادي، لهذا تضم األعمال إلى التجارة 

هذه االستخدامات أكثر المواقع فاعلية في المدن بوجه عام، تلك المواقـع التـي   العامة، وتختار 

  .تحقق أكـبر قدر مـن سـهولة الوصول إليها وأكبر عائد من الربح المادي للتاجـر

تشكل االستخدامات الصناعية حصة رئيسة في تكوين المدن العصرية، : االستخدام الصناعي. 3

ة في مكانة الصناعة في اقتصاديات الدول المتقدمة والناميـة إال  وعلى الرغم من الفروق الواسع

أن المدن هي المحالت التي تتركز فيها الصناعة وبالقدر التي تسهم الصناعة في اقتصاد الدول 

بقدر ما ينعكس على النّمو العمراني الحضري فيها وكلما ارتفعت مساهمة الصناعة في إحـدى  
                                                 

 236 – 227مرجع سابق، ص العمران الريفي والحضري،الشّواورة، علي حميدان، جغرافية  1
، 1999االسـكندرية،  -دار المعرفـة الجامعيـة   ،)دراسة تحليلية للقرية والمدينـة (جغرافية العمرانأبو عيانة، فتحي،  2

 269 – 265ص
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باإلضافة إلى االستخدامات الرئيسة الـثّالث التـي   . ها السكانيالمدن أدى ذلك إلى ارتفاع حجم

  :1سبق ذكرها هناك استخدامات أخرى ألرض المدينة تتمثل فيما يلي

وتشمل الخدمات التّعليمية من مدارس ومنشآت تهدف إلى التّعليم كمراكز البحوث  :الخدمات -أ

أندية ومتاحف ومسـارح ومكتبـات    والجامعات، والخدمات الثّقافية والدينية والتّرفيهية من
عامة ودور عبادة، كما تضم الخدمات الصحية من مستشـفيات ومستوصـفات ومراكـز    
الرعاية الصحية ولكنها ال تشمل عيادات األطباء والتي تدخل ضـمن النشـاط التّجـاري    

وتتوزع هذه الخدمات بين أحياء المدينة وهنا يظهر دور الجغرافي في تحليـل  . واألعمال
يع مواقع هذه الخدمات وفق عدد السكان من ناحية وعوامل البعد واالستفادة من هـذه  توز

  .الخدمات من ناحية أخرى

وتشمل الحدائق العامة والمتنزهات وهي تمثل رئة المدينـة ومتـنفس   : المناطق المكشوفة -ب

يادين سكانها، كما تضم المالعب الخاصة باألندية والمدارس وبقية األراضي المكشوفة من م
واسعة وأماكن انتظار السيارات، باإلضافة إلى الغابات واالحراج وبعض المساحات مـن  

  .األراضي الزراعية التي يمكن اعتبارها أرضا مكشوفة

كمـا   ،وتشمل محطات السكك الحديدية وخطوطها ومواقف السـيارات  :النقل والمواصالت -ت

  .يفونات والتلغرافاتتضم المطارات والموانئ ومواقع مكاتب البريد والتل

وتشمل مقار وحدات الحكم المحلي واإلدارة، باإلضافة إلـى دور القضـاء   : الحكم واإلدارة -ث

  .وأقسام الشّرطة) المحاكم(

وهي المعسكرات والمطارات الحربية، وقد تشمل مناطق الصـناعات   :المناطق العسكرية -ج

  .قيادات العسكريةالحربية ومخازن اإلمداد والتّموين واألسلحة ومقر ال

ال تخلو منها أية مدينة ويرتبط توزيعها وعددها بنمو المدينة وتركيـب   ):المقابر(المدافن  -ح

  .سكانها الديني
                                                 

، 1982. جامعـة عـين شـمس   -، توزيع مكتبة سعيد رأفت2، ط دراسات في جغرافية العمرانإسماعيل، أحمد علي،  1
 324 – 320ص
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تمثـل احتياطي النّمو العمراني في المـستقبل سـواء كانت داخل الكتلـة   :األرض الخالية -خ

السـكنية أو خارجها والتي تفصـل بينها وبين الضـواحي وكثيراً ما تســتغل هــذه   
  .زراعةلاألراضـي في ا

اريخ الطويل وغالباً مـا تكـون تلـك    تتقتصر على المدن القديمة ذات ال :المناطق األثرية -د

  .رات سياحية بالمدينةالمناطق مزا

 الخدمات والمرافق العامة 4.2

هي الخدمات والمؤسسات والمنشآت التي تقام ليسـتعملها النّـاس باالشـتراك ويمكـن     
جامع، مكتبة، مسـرح، قاعـة   (مباني ثقافية ،مباني تعليميـة ،متاجر: إدراجها في البنود التالية
، خـدمات صـحية   )ومالعب رياضـية مرافق عامة (، مرافق ترفيهية)موسيقى، معارض فنية

ويعتبـر  . )مياه، كهرباء، مجاري، سكة حديـد (، مرافق عامة )شرطة ومطافي(خدمات إدارية 
تنظيم الخدمات العامة بالمدينة هدفاً ووسيلة، هدف لتصبح الخدمات في متناول السـكان لتخـدم   

أنشئت الخدمات على أغراض المجتمع المختلفة، وتحقق المستوى المعيشي المطلوب ووسيلة إذا 
ارتباط مناسب باألحياء السكنية لتجميع السكان وتنمية الروح االجتماعية بينهم وخلـق مجتمـع   

يوضع برنامج إنشاء وتوزيع الخدمات العامة بالمدينة على أساس معرفة احتياجات . حقيقي منهم
، وتتحدد االحتياجات الفعلية السكان الفعلية لكافة أنواع الخدمات ودراسة اإلمكانات المادية للتّنفيذ

 :1من خالل

  . عدد ووظيفة ونطاق تأثير الخدمات الموجودة فعالً -1

  .احتياجات األفراد والجماعات -2

   اتجاهات السكان وعاداتهم االجتماعية -3

 ويمكن تقسيم الخدمات العامة إلى ثالثة أنواع من حيث الحجـم، األول علـى مسـتوى   

لخدمات التي يكون عليها الطلب بشكل يومي، والثاني على مسـتوى  المجاورة السكنية وتشمل ا
                                                 

 .119، ص1981، دار وهدان للطباعة والنشر، تاريخ تخطيط المدنعبد اهللا، محمد،  1
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الحي السكني ويلبي حاجات أقل تكراراً وتكون المسافة المقطوعة إليها أكبـر، والثالـث علـى    

مستوى المدينة ككل وتلبي حاجات نادرة الطلب، وعادةً ما تكون في مركـز المدينـة ليسـهل    

وبذلك فان توزيع الخدمات يتم بشكل هرمي ويعتمد على  .الوصول إليها من جميع أنحاء المدينة

عدد السكان المستفيد من هذه الخدمة، وهناك بعض الخدمات التي تحتاج إلى حـد أدنـى مـن    

م األفراد لتبرير وجدودها مثل الخدمات التعليمية والصحية، كما أن هناك بعض الخدمات التي يت

 .1بمنها مثل الحدائق والمالع حساب حجمها اعتماداً على متوسط نصيب الفرد

2قواعد تخطيط الخدمات العامة 1.2.4
 

  .مراعاة الظّروف القائمة واإلمكانيات المتاحة في البيئات المختلفة -1

ة وإلى معـدالت ثابتة سـواء في حجمها أو أنواعهـا  ستناد إلى أصول علمية وتكنولوجياال -2

  .تـوزيعها أو

  .الخدمة وتقديمها بأحسن صورة ممكنةإنها تستهدف إلى توسيع نطاق  -3

تحديد أنواع الخدمـات التي يلزم توفيرها، السـتيفاء حاجـة األفراد ورفـع المــستوى   -4

  .االجتماعي لهم

  .حصر الخدمات الموجودة مع بيان توزيعها وحجم كل خدمة وعدد وحداتها ومستوياتها -5

 الخدمات على أساس بلوغ أقصى حـد مـن  تحديد المستوى المراد تحقيقه في كل نوع من  -6

  .الكفاية، ومعرفة مدى الحاجة إلى التّحسين الفني واإلداري والمادي أو البشري

  .السكاني تقدير الزيادة الالزمة من الخدمات لتحقيق التّطور والنّمو وتتمشى مع التّزايد -7

  .تقدير تكلفة إنشاء وتشغيل معدات الخدمات وفقاً للظروف البيئية -8

                                                 
 .42، رسالة ماجستير غير منشورة، صتوزيع الخدمات العامة وتخطيطها في بلدة طمونعبد اهللا، كفاح،  1
 83– 79، ص2006ر والتوزيع، ، دار حامد للنش1، طالتّخطيط والتّصميم الحضريالموسوي، هاشم ويعقوب، حيدر،  2
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الفنيــة   تقدير االسـتثمارات التي تلتزم بتنفيذ برامج الخدمات ومشروعاتها واحتياجاتهـا  -9

  .واإلدارية واالدواتية

  .التنسيق والتكامل بين الخدمات والمنافع -10

  معايير تخطيط الخدمات التعليمية 3.4

المجانيـة،   يعتبر التعليم من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين، وهي من الخدمات

وبالنسبة للتعليم في مدينـة جنـين فهـو    . وذلك ألهميته في مختلف نواحي الحياة في أي منطقة

  .ظاهرة قديمة ومنتشرة بشكل كبير

كما ان الخدمات التّعليمية من الخدمات الضرورية التي ال بد من توفيرهـا ألفـراد أي   

طفـال والمدرسـة االبتدائيـة    تجمع سكاني مهما بلغ حجمه، وتشمل دور الحضانة ورياض األ

وبعض الخدمات التّعليمية للكبار والتي تتوفر على مستوى المجاورة السكنية، باإلضـافة إلـى   

المدرسة اإلعدادية والثانوية التي يمكن توفيرها على مستوى عدة مجاورات ألنها تحتاج إلى عدد 

لمطلوب توفيرهـا لكـل فئـة    يبين الخدمات التّعليمية ا )6(كبير من الطالب، وفيما يلي جدول

  .عمرية

  . توزيع الخدمات التعليمية حسب الفئة العمرية) 6(جدول 

 الخدمات التعليمية المطلوبة الفئة العمرية

 دور حضانة، ساحات لعب أطفال، مناطق خضراء سنة 1-4

 مناطق خضراء  ،رياض أطفال، ساحات للعب األطفال سنوات 4-6

 سنة 6-12
مناطق خضراء مناسبة لهـذه الفئـة،    ،للعب دنيا،ساحاتمدارس أساسية 

 .مكتبات عامة

 سنة 12-18
مدارس أساسية عليا، مدارس ثانوية، مراكز ثقافيـة ومسـاحات للعـب    

 ومكتبات عامة

 مراكز ثقافية، مكتبات عامة، فراغات لعب وترفيه وتسوق سنة 18-60

 االحتياجاتمراكز كبار السن وغيرها من  سنة 60ما فوق 

  .63، المعايير التخطيطية في تطوير المدارس، رسالة ماجستير غير منشورة، ص)2002( بسام سرحان: المرجع
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 العـام   قبل الحديث عن معايير تخطيط الخدمات التعليمية يجدر بنا االلمام بنظام التعليم

المعتمد في دول العالم المختلفة، حيث ينقسم هذا النظام الى ثالث مراحل كما يوضحه الجـدول  

  :التالي

  .التعليم العاممراحل نظام ) 7(جدول 

 النظام

  المدرسة االبتدائية
 )المرحلة االساسية الدنيا(

  المدرسة اإلعدادية
 )المرحلة االساسية العليا(

المدرسة 
 الثانوية

 الصفوف

 12- 10من  9- 7من  6- 1من  االول

 12- 9من  8- 7من  6- 1من  الثاني

 12- 9من  -  8- 1من  الثالث

  .423ص القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية، تخطيط المدن، )1983(أحمد عالم : المرجع

بحيـث   )7(غير ان الوضع في فلسطين يختلف نوعا ما مع ما هو مدون في الجـدول  

" يعتبر المرحلة االساسية من الصف األول وحتى الصف العاشر والتي تقسـم الـى مـرحلتين   

المرحلة األولى من الصف األول وحتى الصف السادس مرحلة أساسية دنيا، ومن الصف السابع 

اما بالنسبة للمرحلة الثانوية فإنها تتكون من الصـفين  " وحتى الصف العاشر مرحلة أساسية عليا

  .دي عشر والثاني عشرالحا

  األطفالدور الحضانة ورياض  1.3.4

دور الحضانة ورياض األطفال هما مرحلتان سابقتان للمرحلة االساسية الـدنيا، لكـن   

تلعبان دورا مهما في ظل التغيرات في العادات والتقاليد ونزول المرأة الى ميدان العمل، فكـان  

  . من الضروري وجود بديل لرعاية األطفال ال سيما في السنوات األولى من العمر
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سنة، أما رياض االطفال فهي لمـن   4-2.5دور الحضانة بين  يتراوح سن االطفال في

سنوات أي قبل االلتحاق بالتعليم األساسي اإللزامي ومن أهم الشـروط التـي    6-4هو في سن 

 1:2يجب ان تتوفر بموقع الحضانة والروضة

-200سهولة الوصول من والى المنزل وان تتراوح المسافة التي يقطعها الطفـل بـين    -1

  .م400

  .ان يكون موقع الروضة والحضانة بعيدا عن الضوضاء -2

  .عدم عبور االطفال شوارع رئيسية أثناء الذهاب والعودة من الروضة -3

  .توفير مساحة كافية للعب -4

  .ان يكون الموقع في مكان صحي -5

  .استواء السطح وجفافه -6

المالعب بعيدة عـن   التأكد من ان ضوضاء االطفال ال تزعج الجيران اذ يفضل ان تكون -7

  .المنازل المجاورة للدار

المطل على الشـارع عـن    وال يقل حد األرض 2م 4500أن ال تقل مساحة الرياض عن  -8

  .م50

طفل، وتوصـي بعـض    120-15وبالنسبة لحجم الروضة االستيعابية فيتراوح ما بين 

طالب كما  30كل طفل أو أن يكون مدرسة ومساعدة ل 15الدراسات أن يكون هناك مشرفة لكل 

 4طفـل عمـره    25سنوات و  3طفل عمره  20توصي بعض الدراسات األخرى بمشرفة لكل 

  .سنوات 5طفل عمره  30سنوات أو 

                                                 
  424، ص1983، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، تخطيط المدنعالم، احمد،  1
 .69،مرجع سابق، ص)رسالة ماجستير غير منشورة(، المعايير التخطيطية في تطوير المدارسسرحان، بسام،  2



66  

  . معايير تخطيط رياض األطفال حسب معايير وزارة التربية والتعليم الفلسطينية) 8(جدول 

 القيمة المعيار

 طفل 100- 15من  العدد المثالي لألطفال في الروضة الواحدة

 1000-150من  2مساحة الموقع م

 10- 5من  2نصيب الطفل من مساحة الموقع م

 4- 1من  عدد الفصول

 طالب 30- 25/ مشرفة عدد المشرفات

 طفل 30- 25من  متوسط عدد الطلبة في الفصل

 م400-200من  )م(المسافة بين السكن والروضة 

 فرعي الموقع بالنسبة للشارع

، جامعـة  )رسالة ماجستير غيـر منشـورة  (اهللا، كفاح، توزيع الخدمات العامة وتخطيطها في بلدة طمون  عبد: المرجع
  .56، ص2007النجاح الوطنية، نابلس،فلسطين،

  المواصفات الخاصة برياض األطفال في فلسطين 2.3.4

حرصا من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على توفير بيئة صحية وسليمة في 

  :1رياض األطفال قامت بوضع معايير ومواصفات لمباني رياض األطفال شملت ما يلي

  .متانة المبنى وسالمة البيئة -1

  .استقاللية مبنى الروضة ووجود مدخل خاص لها -2

أن يتوفر في مبنى الروضة غرف إدارية وصفية وكذلك قاعة نشاطات كافية ألعداد الطالب  -3

  .في الروضة

  2م 1بحيث ال يقل نصيب الطفل عن  2م20لمساحة الغرف الصفية  الحد األدنى -4

  .م 2.8 ان ال يقل ارتفاع الغرفة من الداخل عن -5

  .طالب 20توفر المرافق الصحية بمعدل فتحة صحية ومشرب لكل  -6
                                                 

 .2014، للعام تعميمات رياض األطفالاإلدارة العامة للتعليم العام، وزارة التربية والتعليم العالي،  1
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  :توفر ساحة خارجية أرضية تحقق ما يلي -7

  .2م 2نصيب الطفل ال يقل عن  -

له كما يمكن احتساب البرندات المفتوحة جزءا مـن المسـاحة   ربع الساحة على األقل مظل -

  .المظللة

أن تكون هذه المساحة مفروشة بالرمل أو العشب األخضر، أو أن يتوفر مسـاحة كافيـة    -

  .مغطاة على األقل

  .م جزءا من المساحة الخارجية 5ال يتم احتساب ارتدادات المبنى التي تقل عن  -

  .المنشآت كساحة لألطفالال يجوز استخدام أسطح  -

  .ال يجوز استخدام أسطح الحفر االمتصاصية كساحة خارجية لألطفال -

  .تخصيص جزء من ساحة الروضة لزراعة األزهار -

  .توفر عناصر التهوية واإلضاءة الصحيتين -8

سـم عـن    50أن تكون أرضية الغرفة الدراسية من البالط وان ال ترتفع األرضـية عـن    -9

  .األرض

  .ان تكون الجدران مطلية باللون الفاتح الحيوي -10

  .أن ال يقل عرض النوافذ عن سدس الجدار -11

  .ان ال يزيد ارتفاع المبنى عن طابق واحد -12

  .ال يجوز استخدام الممرات المؤدية للغرف كقاعات للتدريس -13

  .ان تتالءم مرافق المبنى وأثاثه مع أحجام الطالب -14
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  .على الطالب صحيا من خالل طبيب متخصصان يتم اإلشراف  -15

  :ان تتوفر وسائل الحماية األمان لألطفال مثل -16

  .اسطوانات إطفاء الحريق -

  .صندوق إسعافات أولية -

  .حافالت مرخصة لنقل األطفال -

  ...).األدراج، أسالك شائكة،(خلو الروضة من العوائق -

  .أسوار وأبواب آمنة -

  .دام شبك وحمايةوجود شبابيك آمنة باستخ -

  .أباريز كهربائية آمنة مرتفعة -

  .ضرورة وجود أكثر من مدخل للروضة لتسهيل الخروج في حالة الطوارئ -

الصـغيرة،   ان تتوفر األلعاب والوسائل التعليمية المناسبة لألطفال كالمراجيح، العربـات  -17

أدوات تمريض، والعاب فـك  األلوان، المكعبات، المعجون الملون، عدة النجارة البالستيكية، 

  .وتركيب وغيرها

  .التدخل في كل ما يراه مهندس المشاريع للحفاظ على سالمة األطفال -18

  المدرسة االبتدائية 3.3.4

وهي الغالبة في معظم دول العالم، وهي لألطفـال الـذين    6-1المدرسة االبتدائية من 

مـن مجمـوع سـكان الـدول     % 9سنة وهم يمثلون حـوالي   11-6تتراوح أعمارهم ما بين 

ولكنها آخذة بالتنـاقص مـع ارتفـاع    % 15الصناعية، وقد تصل في بعض الدول النامية إلى 

  .المستوى الحضاري وانتشار التعليم
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وبالنسبة إلى موقع المدرسة فيجب توفر مجموعة من الشروط ال تختلف كثيـرا عـن   

  :1معايير رياض األطفال، وفيما يلي ذكر لبعضها

  .المدرسة في مكان مستوي وصحي ان تكون -1

  .توفر الهدوء بحيث تكون بعيدة عن مصادر الضجيج -2

ان ال تكون على شارع رئيسي تجنبا للحوادث التي يمكن ان يتعرض لها الطـالب أثنـاء    -3

  .الذهاب والعودة من المدرسة

  .يفضل ان تكون المدرسة في مركز المجاورة السكنية -4

  .م800-400تي يقطعها الطالب بين ان تتراوح المسافة ال -5

  .ان تكون مجاورة للحدائق العامة والمالعب -6

  .2ان تكون قريبة من مركز الخدمات ال سيما الصحية منها -7

   :3وفي المدرسة االبتدائية ال بد من توافر العناصر التالية

افر فصل لكل فصل، اذ ال تعتبر المدرسة كاملة اال اذا تو 25-6فصول دراسية عددها من  -1

  .صف

  ....)موسيقى، أشغال، تمثيل،(فصول الهوايات -2

  .صالة متعددة األغراض -3

  .مدرج كبير لالجتماعات والمحاضرات ومسرح في الوقت ذاته -4

                                                 
 .424، مرجع سابق، صتخطيط المدنعالم، احمد،  1
رسالة ماجستير غيـر  .(كفاية المكان الّتربوية في المدارس الّثانوية الحكومية في الضفة الغربيةالترك، عبد الرحمن،  2

 14، ص 1996فلسطين، -، جامعة الّنجاح الوطنية، نابلس)منشورة
 .73ص  مرجع سابق،).حالة دراسية لمحافظة رام اهللا والبيرة(المعايير التخطيطية في تطوير المدارس ام، سرحان، بس 3
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  )غرفة المدير والوكيل والسكرتير وشؤون الطلبة والخزينة(مبنى اإلدارة  -5

  المخازن -6

  .اعي واإلسعاف والمقصفغرف لكل من الطبيب والمشرف االجتم -7

   2م 400فناء واسع حوالي  -8

  .مواقف سيارات -9

  .صاالت رياضية -10

  .قاعة مكتبة -11

أما بالنسبة إلى حجم المدرسة فقد وجد من خالل وجهة نظر الكفاءة اإلدارية في تشغيل 

اتفـاق  طالب ولكن ال يوجد  800-400وإدارة المدرسة ان الحجم األمثل للمدرسة يتراوح بين 

  .كامل على هذا الحجم سواء من ناحية اإلدارة او المسافة التي يمشيها الطالب

كما ويختلف عدد الطالب في الصف الواحد باختالف الظروف المحلية ففي بعض الدول 

طالب كحد أقصى وهناك دول تسـعى إلـى    30تم تحديد عدد الطالب في الفصل الدراسي ب 

  .الدول النامية يرتفع فيها العدد إلى أكثر من ذلكتقليل العدد، وفي المقابل بعض 

لكل طالب بحيث يكون المبنى  2م8أما مساحة المدرسة االبتدائية فقد قدرت على أساس 

على شكل طابق واحد، أما إذا كان المبنى مكون من عدة طوابق فان المساحة تـنخفض وقـد   

قدرت المساحة دون اعتبار للمالعب والحدائق على اعتبار انه يمكن االسـتفادة مـن مالعـب    

  .1طالب/2م10وحدائق المجاورة، أما إذا لم يتسن ذلك فيضاف مساحة قدرها 

   

                                                 
 58مرجع سابق ص  .توزيع الخدمات العامة وتخطيطها في بلدة طمونعبد اهللا، كفاح،  1
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  والثانوية المدرسة اإلعدادية 4.3.4

فيمكن توفيرهما على  12-10والمدرسة الثانوية نظام  9-7المدرسة اإلعدادية نظام من 

مستوى عدة مجاورات ألنها تحتاج إلى عدد كبير من الطالب، وفيما يلي بعض الشروط الخاصة 

  :1بهذه الفئة من المدارس

  .طالب 1000-750يتراوح عدد الطالب ما بين  -1

  .دونماً 40المساحة المخصصة لها ضعف مساحة المدرسة االبتدائية بحيث تكون  -2

  .ان تكون مجاورة للمالعب والحدائق العامة -3

ان تكون قريبة لخطوط المواصالت لطول المسافة بينها وبين منازل الطالب بحيـث تبلـغ    -4

  .كم 2-1.5كم وللمدرسة الثانوية  1.5-1المسافة للمدرسة اإلعدادية 

  .العمل على إيجاد مجمع رياضي تابع لها وقريب منها ان أمكن -5

وتختلف معايير تخطيط المدارس من دولة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى داخل الدولة 

تبعا الختالف الظروف المحلية وخصوصية كل منها وفيما يلي بعض تلك المعايير، الموضـحة  

  :دائية واإلعدادية والثانوية على التواليفي الجداول التالية للمدارس االبت

                                                 
رسالة ماجستير غير ). لبيرةحالة دراسية لمحافظة رام اهللا وا(التخطيطية في تطوير المدارس سرحان، بسام، المعايير  1

 .78جامعة الّنجاح الوطنية،  مرجع سابق، ص . منشورة
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  الدنيا األساسية/ المعايير التخطيطية المتبعة في بعض الدول للمدرسة االبتدائية ) 9(جدول 

 عالميا المعيار
الواليات 
 المتحدة

 فلسطين لبنان مصر

 700-200 960-240 840 800-500 1200-250 عدد الطلبة

 7-2 10-5 10-8.5 110-22 79-31 2مساحة الموقع ألف م

 3-0.8 3.25-1.01 4.2-2.04 24-9 8.82 2المساحة المبنية ألف م

 42.8 32-20 42-24 40.9-21.8 28.5-11.2 %نسبة المساحة المبنية 

نصيب الطالب من 
 2مساحة الموقع م

25-35 44-137.5 10-11.9 10-21 10 

نصيب الطالب من 
2المساحة المبنية م  

7.3-35 18-30 2.4-5 3.4-4.2 1.57 

 18-6 24-6 24 20 38-8 عدد الفصول

 37 40 35 32-30 32-30 عدد الطلبة في الفصل

المسافة بين السكن 
 والمدرسة م

400-800 400-800 400-800 400-800 2000-3000 

 فرعي فرعي فرعي فرعي فرعي الموقع بالنسبة للشوارع

  .88، ص)2002(،)رسالة ماجستير غير منشورة.(في تطوير المدارسسرحان، بسام، المعايير التخطيطية : المرجع

معايير تخطيط المدرسة االبتدائية األساسية الدنيا عالميا وفي كـل  ) 9(يبين الجدول رقم 

نالحظ من خالل الجدول السـابق ان المعـايير    ،من الواليات المتحدة ومصر ولبنان وفلسطين

ير العربية باستثناء المسافة بين السكن والمدرسة ونصيب الفلسطينية قريبة الى حد ما من المعاي

يعود ذلك الى تشابه الظـروف االقتصـادية   قد  الطالب من المساحة المبنية التي تختلف قليال، و

واالجتماعية في الدول العربية، وال يوجد تشابه ما بين المعايير األجنبية والمعايير الفلسـطينية  

 علق في المساحة، اما فيما يتعلق بمتغيرات عدد الطلبـة والفصـول  وال سيما المتغيرات التي تت

  .ومتوسط عدد الطلبة في الفصل فهناك بعض التشابه
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  .األساسية العليا/ المعايير التخطيطية المتبعة في بعض الدول للمدرسة اإلعدادية ) 10(جدول 

 عالميا المعيار
الواليات 
 المتحدة

 فلسطين لبنان مصر

 560-440 1120-320 840 1200-800 1600-800 عدد الطلبة

مساحة الموقع 
 2ألف م

79-141 44-221 3-13 7-10 4-4.5 

المساحة المبنية 
 2ألف م

22 22.4-48 2-6 1.35-4 1.4-2.3 

نسبة المساحة 
 %المبنية 

15.6-27.8 21.7-50.9 46-67 19.3-40.1 42 

نصيب الطالب من 
 2مساحة الموقع م

25-30 28-182.2 3.6-15.5  ---- 10 

نصيب الطالب 
من المساحة 

 2المبنية م

13.7-27.5 28-40 2.4-7.1 3.6-4.1 1.57 

 15-12 24-8 24 40-30 50-25 عدد الفصول

عدد الطلبة في 
 الفصل

23-30 27 35 40-46 37 

المسافة بين السكن 
 والمدرسة م

800-1200 1000-1500 1000-1500 1000-1500 2000-3000 

بالنسبة الموقع 
 للشوارع

 رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي

  .87، ص)2002(،)رسالة ماجستير غير منشورة.(سرحان، بسام، المعايير التخطيطية في تطوير المدارس: المرجع

معايير تخطيط المدرسة اإلعدادية األساسية العليا عالميا في كل ) 10(رقم  يبين الجدول

نالحظ من خالل الجدول السـابق ان المعـايير    ،وفلسطين من الواليات المتحدة ومصر ولبنان

الفلسطينية قريبة الى حد ما من المعايير العربية باستثناء المسافة بين السكن والمدرسة ونصيب 

الطالب من المساحة المبنية التي تختلف قليال، ويعود ذلك الى تشـابه الظـروف االقتصـادية    

وجد تشابه ما بين المعايير األجنبية والمعايير الفلسـطينية  واالجتماعية في الدول العربية، وال ي

وال سيما المتغيرات التي تتعلق في المساحة، عدد الطلبة والفصول ومتوسط عدد الطلبـة فـي   

  .وكذلك المسافة بين المدرسة والمسكن الفصل
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  المدرسة الثانوية/ المعايير التخطيطية المتبعة في بعض الدول ) 11(جدول 

 عالميا المعيار
الواليات 
 المتحدة

 فلسطين لبنان مصر

 540-180 1220-320 1260-720 2000-1200 2700-1000 عدد الطلبة

 5.4-1.8 10-7 11.9-25.2 442-88 220-141 2مساحة الموقع ألف م

 2.3-0.8 4.01-1.35 11.2-4.4 100-42 27 2المساحة المبنية ألف م

 42 40.1-19.3 61-17 47.8-22.6 19.1-12.3 %نسبة المساحة المبنية

نصيب الطالب من 
 2مساحة الموقع م

25-30 73-221 13.2-30.9 8.9-21.9 10 

نصيب الطالب من 
 2المساحة المبنية م

10-27 35-50 4-31.2 3.6-4.1 1.57 

 18-6 24-8 40-24 75-50 77-28 عدد الفصول

 30 46-40 36-30 25 35-30 عدد الطلبة في الفصل

بين السكن  المسافة
 والمدرسة م

1200-1600 1500-2000 1500-2000 1500-2000 3000-5000 

 رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي الموقع بالنسبة للشوارع

  .86، ص)رسالة ماجستير غير منشورة.(سرحان، بسام، المعايير التخطيطية في تطوير المدارس: المرجع

وفي كل من الواليـات   المدرسة الثانوية عالميامعايير تخطيط ) 11(يبين الجدول رقم 

نالحظ من خالل الجدول السابق ان المعايير الفلسطينية قريبة  ،المتحدة ومصر ولبنان وفلسطين

الى حد ما من المعايير العربية باستثناء المسافة بين السكن والمدرسة ونصـيب الطالـب مـن    

لى تشابه الظروف االقتصادية واالجتماعية فـي  المساحة المبنية التي تختلف قليال، ويعود ذلك ا

الدول العربية، وال يوجد تشابه ما بين المعايير العالمية والمتبعة في الواليات المتحدة األمريكية 

والمعايير الفلسطينية وال سيما المتغيرات التي تتعلق في المساحة، عدد الطلبة والفصول والمسافة 

في متوسط عدد الطلبة في الفصل باإلضافة الى موقع المدرسة بين المدرسة والمسكن، وتتشابه 

وفيما يلي جدول يبين المعايير المتبعة في بعض الدول لنصيب الطالـب مـن   . بالنسبة للشوارع

  الغرفة الصفية
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  .المعايير المتبعة في بعض الدول لنصيب الطالب من الغرفة الصفية) 12(جدول 

2طالب م/الصفيةالمساحة  عدد الطلبة الدولة
 

 1.96 32 الواليات المتحدة

 1.72 32 ألمانيا

 1.9 32 إنجلترا

 1.96 32 فرنسا

 1.4 48 الهند

 1.5 48 تايالند

 1.57 35 مصر

 1.5 36 األردن

 1.19 44 فلسطين

شقير، هبة، توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في محافظة سلفيت باستخدام نظم المعلومات : المرجع 
  .76، ص2009الجغرافية،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية،نابلس، فلسطين ،

  تصميم المدارس المتبعة في فلسطينمعايير  5.3.4

اليونسكو بدراسة قامت  وقد قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالتعاون مع منظمة

-1998في فلسطين في الفترة الممتدة من من خاللها بتحديد مواصفات عناصر المبنى المدرسي 

م من حيث المساحات المثالية للغرف وعدد الطالب المتواجد بهـا ومسـاحة الشـبابيك    2003

يوضـح  ) 13(والتهوية واإلضاءة والحرارة المثالية الالزمة لكل غرفة ، وفيما يلي جدول رقم 

  .ذلك
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-1998الفترة الممتدة مـن  مواصفات عناصر المبنى المدرسي في فلسطين في ) 13(جدول 
 .م حسب معايير وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية2003

 نوع الغرفة
المساحة 

 ²م

عدد 

 الطالب

نسبة مساحة 

الشبابيك من 
 المساحة األرضية

التهوية 

 /لتر
 شخص

اإلضاءة 

 شمعة

الحرارة 

 المثالية

غرفة الصف 
 القياسية

51.03 30-42 15-20 8 300 18-21 

الصف غرف 
 االختيارية

32.76 18 15-20 8 300 18-21 

 21-18 300 8 20-15 40-36 85.05 المختبرات

ورشة 
 التكنولوجيا

85.05 40 15-20 8 300-500 18-21 

 21-18 500-300 8 20-15 40-20 85.05 ورشة الفنون

غرفة التدبير 
 المنزلي

85.05 18-30 15-20 8 300 18 

 18 300 3 20-15 - 102.69 اإلدارة

 21-18 300 3 20-15 40 85.05 المكتبة

دورات المياه 
 والمقصف

أحجام 
 مختلفة

9-20 15-20 

مراوح 
 6شفط 

تغيرات 
 ساعة/

160 15 

  .2008اإلدارة العامة لألبنية والمشاريع وزارة التربية والتعليم العالي : المصدر

ان المدارس في فلسطين تتكون من عناصر أساسية ال بد مـن   )13(يتضح من الجدول 

وجودها لتلبي الحاجة وتتمثل هذه العناصر في مبنى المدرسة من غرف صـفية وتخصصـية   

وإدارية باإلضافة إلى الوحدات الصحية والمشارب والمالعب والساحات التي تشـمل الحـدائق   

التربية والتعليم العالي الفلسطينية من ولكل من هذه المرافق شروط ومواصفات وضعتها وزارة 

  .هذه المواصفات )13(أجل تحقيق بيئة مثالية تصلح للعملية التعليمية ويظهر الجدول 
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  الفصل الخامس

  واقع الخدمات التعليمية في مدينة جنين
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  الفصل الخامس

  واقع الخدمات التعليمية في مدينة جنين

  تمهيد 1.5

على الخدمات التعليمية المتواجدة في منطقة الدراسة بأنواعها تم في هذا الفصل التعرف 

وخصائصها ومواصفاتها، حيث سيتم تناول قسمين من هذه الخدمات من مدارس ورياض أطفال 

وسيتم تحليل البيانـات  . 1-إذ تبين انه ال يوجد أي حضانات مرخصة في منطقة الدراسة –فقط 

والتـي   جنين وكل من المدارس ورياض األطفـال /ليم التي تم جمعها من مديرية التربية والتع

جمعت من خالل ثالث أدوات هي استبانه مدراء المدارس واستبانه مـدراء ريـاض األطفـال    

ورياض األطفال فـي   واستبانه الطالب، كما سنقوم في هذا الفصل بعرض المعايير في مدارس

ع النتائج والتوصيات في الفصل الذي باإلضافة إلى وض. مدينة جنين ومطابقتها فلسطينيا وعالميا

  .يليه

بنـاء   من أجل تسهيل عملية الدراسة و التحليل تم اعتماد تقسيم األحياء في مدينة جنين

على الشوارع الرئيسية وعلى ما هو متعارف علية بين السكان من حيث حدود األحياء وأسمائها 

لى تقسيم مقترح ألحيـاء منطقـة   باإلضافة إلى مساعدة من موظف البلدية من اجل الحصول ع

الدراسة والسبب في ذلك عدم وجود تقسيم رسمي ومعتمد من البلدية أو الحكم المحلي ألحيـاء  

إضافة إلى المناطق الحرجية، وتم إعطـاء كـل   ) حي(منطقة  28منطقة الدراسة والتي تشمل 

والخارطة رقـم   .)GIS(منطقة رقما خاصا لتسهيل التعامل معها، وتم إدخال البيانات إلى نظام 

  .تبين أسماء األحياء وأرقامها في مدينة جنين حسب التوزيع المقترح) 3(

                                                 
  .2014جنين،  –مكتب الشؤون االجتماعية  1
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  .أسماء وأرقام األحياء في منطقة الدراسة حسب التوزيع المقترح) 3(خارطة 
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  واقع رياض األطفال في مدينة جنين 2.5

موزعة  ،والتعليمروضة أطفال مرخصة من وزارة التربية ) 28(يوجد في مدينة جنين 
يوجد بها رياض أطفال لكن غيـر   احياءكما أن هناك  .في مدينة جنين )حي( منطقة) 16(على 

مرخصة والسبب في ذلك أن وزارة التربية والتعليم تضع شروطاً يجب أن يلتزم بها صـاحب  
اضـافة الـى ان    وخاصة شهادة خلو طرف من ضريبة الدخل عند تجديد الترخيص، الروضة
 االحيـاء مما دفع رياض األطفال في هذه  ت هذه الرياض ال تخضع لشروط الترخيصمواصفا

  .رياض األطفال في منطقة الدراسة وفيما يلي خريطة توضح مواقع .للعمل بدون ترخيص

  
  .مواقع رياض األطفال في مدينة جنين) 4( خارطة

 من 2013/2014وقد تم فحص مؤشر عدد الطالب في رياض األطفال للعام الدراسي 

  .وفيما يلي جدول يوضح ذلك ،في رياض األطفال في مدينة جنين في الضفة الغربية توزيعهم
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لعـام   توزيع الطالب في رياض األطفال فـي مدينـة جنـين حسـب الروضـة     ) 14( جدول
1013/2014.  

 %النسبة  عدد الطالب اسم الروضة اسم الحي

 3.2 80 أطفال اإلسالمية حي المدارس

 8.8 206 أطفال اإليمان المدارسحي 

 5.1 120 أطفال الزرعيني حي السكة

 2.9 70 أطفال السالم حي المدارس

 3.1 75 أطفال الطالئع حي الهدف

 1.4 34 أطفال الفرسان حي البدادية

 1.1 25 أطفال المشعل حي المدارس

 2.2 45 أطفال الهدى حي الزهراء

 2.3 50 أطفال الهالل األحمر حي الزهراء

 3.1 72 أطفال جنة حي البساتين

 5.1 120 أطفال جنين حي البساتين

 2.1 40 أطفال خروبة حي خروبة

 1.5 35 أطفال صباح الخير حي صباح الخير

 7.6 180 أزهار جنين حي البساتين

 2.9 70 األبرار حي البساتين

 6.1 140 البشائر الحديثة الحي األمريكي

 3.2 80 الجديدالجيل  حي البساتين

 4.3 100 الحياة حي وسط المدينة

 6.2 159 الرياض حي الجابريات

 2.8 60 رياض الصالحين حي المخيم الجديد

 3.1 62 العودة حي المخيم الجديد

 2.1 40 أم المؤمنين الحي الشرقي

 3.9 105 براعم النور الحي الشرقي

 4.3 100 بيبي دريم حي العرمة

 2.6 55 دنيا األطفال حي واد برقين

 2.1 40 األنصار حي مخيم جنين

 4.6 130 زهرة المدائن حي المدارس

  2.3 50 طيور الجنة حي خلة الصوحة
 100% 2343 28 المجموع
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) 2343(أن عدد طالب رياض األطفال في مدينة جنين بلـغ  ) 14( ليتضح من الجدو

رياض األطفال في مدينـة   األطفال فيروضة وبهذا يكون متوسط عدد  28طفال موزعين على 

في روضة أطفال % 8.8أن أعلى نسبة أطفال بلغت  )14(طفل، كما يبين الجدول ) 83.7(جنين 

في رياض كل من الفرسان وصباح الخير والمشـعل وفيمـا يلـي    % 1.1 اإليمان واقلها بلغت

  .يوضح توزيع الرياض حسب عدد األطفال المنتسبين لها) 15(الجدول

  .توزيع رياض األطفال حسب عدد األطفال المنتسبين لها في مدينة جنين) 15(جدول 

   % النسبة التكرار عدد األطفال

 10.7 3 طفل 40أقل من 

 25.0 7 طفل 59- 40من 

 21.5 6 طفل 79- 60من 

 7.1 2 طفل 99- 80من 

 10.7 3 طفل 119-100من 

 25.0 7 طفل فأكثر 120

 %100 28 المجموع

من رياض األطفال يقل فيها عدد المنتسـبين  % 57.1أن ) 15(الجدول رقم نالحظ من 

% 25طفل وأن  120-80يتراوح عدد األطفال فيها ما بين % 42.8طفل وان حوالي  80عن 

  .طفل وأكثر 120فقط من رياض األطفال 

تبين توزيع رياض األطفال حسب عدد األطفال المنتسبين لهـا فـي   ) 5(الخارطة رقمو

  . دراسةمنطقة ال
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  .توزيع رياض األطفال حسب عدد األطفال المنتسبين لها في منطقة الدراسة) 5(خارطة 
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في مدينـة   2013/2014أما بالنسبة للمعلمين فقد بلغ عدد معلمي رياض األطفال للعام 

مركز معلمة لكل روضة، وفيما يلي جدول يبين توزيـع  ) 4.4(معلمة أي بمعدل ) 123(جنين 

  .حسب الملكيةرياض األطفال 

  .توزيع مباني رياض األطفال حسب ملكية الروضة) 16(جدول 

 % النسبة العدد ملكية الروضة

 46.4 13 ملك

  50.0 14 مستأجر
 3.6 1 أخرى

 %100 28 المجموع

من مباني رياض األطفال هي ملـك  % 46.4نالحظ أن حوالي ) 16(من الجدول رقم 

من مجموع الرياض في مدينة % 50المستأجرة حوالي لصاحبة الروضة في حين بلغت المباني 

  .جنين

تبـين أن   االستبانة التي تـم توزيعهـا   لبيانات التي تم الحصول عليها منومن خالل ا

للروضة ) 703.1(بمتوسط مساحة قدره  ²م) 19686(مجموع المساحة الكلية لرياض األطفال 

  .الواحدة

  .الكليةتوزيع رياض األطفال حسب المساحة ) 17(جدول 

  % النسبة التكرار  ²م المساحة الكلية

 3.7 1  200أقل من 

 28.8 8  399-200من 

 24.5 7  599-400من 

 7.1 2  799-600من 

 7.1 2  999-800من 

  28.8 8 فأكثر 1000
 100% 28 المجموع
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من رياض األطفال تقل مساحتها الكليـة عـن   % 3.7يتبين أن ) 17(من الجدول رقم 

منها تزيد مساحتها % 28.8وان  2م 600-200منها تتراوح مساحتها بين % 53.3وأن  2م200

  . 2م1000عن 

  .2م 999-600تتراوح مساحتها بين  من رياض األطفال% 14.2كما أن 

للروضة، ومـن خـالل    2م) 270.0(بمتوسط  2م) 7566(بلغ مجموع المساحة المبنية 

 2م) 199(ض األطفال تقل مساحتها المبنية عـن  من ريا% 45.4نالحظ أن ) 18(الجدول التالي

فقط من رياض األطفـال  % 16.4وان  2م 599-200منها تتراوح مساحتها من % 42.3وان 

مـن مجمـوع   % 87.7تساوي  أي أن النسبة الكبرى والتي ،2م400تزيد مساحتها المبنية عن 

  والجدول التالي يبين ذلك .2م 600المبنية عن  رياض األطفال في مدينة جنين تقل مساحتها

  .توزيع رياض األطفال حسب المساحة المبنية) 18(جدول 

   % النسبة التكرار ²م المساحة المبنية

 0 0 2م 50أقل من 

 45.4 13 2م 199- 50من 

 38.2 11 2م 399-200من 

 4.1 1 2م 599-400من 

 4.1 1 2م 799-600من 

 4.1 1 2م 999-800من 

 4.1 1 فأكثر 2م1000

 %100 28 المجموع

 2م) 326.8(بمتوسـط قـدره    2م) 9150(أما مجموع مساحة المالعـب فقـد بلغـت    

  .التالي يبين توزيع رياض األطفال حسب مساحة المالعب) 19(والجدول
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  .توزيع رياض األطفال حسب مساحة المالعب) 19( جدول

 %النسبة  التكرار ²م مساحة المالعب

 11.1 3 2م 100أقل من 

 31.7 9 2م 199-100من 

 24.6 7 2م 299-200من 

 11.1 3 2م 399-300من 

 6.8 2 2م 599-400من 

 14.7 4 فأكثر 2م600

 %100 28 المجموع

من رياض األطفال تقل مساحة مالعبها عن % 42.8نالحظ أن ) 19(من الجدول رقم 

منها تزيـد  % 14.7وان  2م 399-200منها تتراوح مساحة مالعبها بين % 35.7وأن  2م200

من مجمـوع ريـاض   % 78.5تساو  أي أن النسبة الكبرى والتي ،2م600مساحة مالعبها عن 

  .2م 400األطفال في مدينة جنين تقل مساحة مالعبها عن 
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  .الكلية المالعب من المساحة توزيع رياض األطفال حسب مساحة) 6(خارطة 
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غرف صفية ) 4.1(غرفة صفية بمعدل ) 114(وقد بلغ عدد الغرف الصفية المستخدمة 

من رياض األطفال عدد غرفها الصفية المستخدمة ثالث % 39لكل روضة حيث تبين أن حوالي 

من الرياض تزيد فيها الغرف الصفية عن ثالث غـرف وهـي النسـبة    % 61غرف فأقل وان 

  .األعلى

وقد بلغت  غرفة 2.1بمتوسط  غرفة) 59(أما بالنسبة للغرف غير الصفية فقد بلغ عددها 

من الرياض ال يوجد بها غرف غير صفية % 14أي أن % 86توفر الغرف غير الصفية  نسبة

  .والتي تستخدم غالبا كغرف إدارة وقاعات لممارسة بعض النشاطات واأللعاب

بينها من حيث مساحتها وعدد طالبها وعدد شعبها  تتباين رياض األطفال في مدينة جنين

  .يبين ذلك) 20(رقم ن الخصائص الجدول وغيرها م
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  توزيع رياض األطفال في مدينة جنين حسب مساحتها وعدد طالبها وشعبها) 20(جدول 
 عدد الشعب عدد الطالب 2م المساحة المبنية اسم الروضة

 5 80 240 أطفال اإلسالمية

 8 206 900 أطفال اإليمان

 7 120 300 أطفال الزرعيني

 3 70 180 أطفال السالم

 3 75 170 أطفال الطالئع

 2 34 170 أطفال الفرسان

 3 25 120 أطفال المشعل

 5 45 200 أطفال الهدى

 3 50 1000 أطفال الهالل األحمر

 5 72 300 أطفال جنة

 5 120 180 أطفال جنين

 2 40 180 أطفال خروبة

 2 35 100 أطفال صباح الخير

 6 180 440 أزهار جنين

 4 70 200 األبرار

 5 140 200 البشائر الحديثة

 4 80 300 الجيل الجديد

 5 100 673 الحياة

 5 159 160 اضيالر

 4 60 70 رياض الصالحين

 4 62 176 العودة

 2 40 180 أم المؤمنين

 4 105 182 براعم النور

 5 100 200 بيبي دريم

 3 55 200 دنيا األطفال

 2 40 220 األنصار

 5 130 250 زهرة المدائن

 3 50 75 طيور الجنة

 114 2343 7566 المجموع
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  واقع المدارس في مدينة جنين 3.5

احيـاء  موزعة على  2014/ 2013مدرسة للعام الدراسي ) 37(يوجد في مدينة جنين 

مدارس خاصـة وتشـرف   ) 9(مدرسة حكومية و) 28(منها  حي، 14المدينة والتي بلغ عددها 

كما أن جميع المدارس تعمل في الفترة الصباحية فقط، وفيما  ،والتعليمعليها جميعا وزارة التربية 

 .جنس المدرسة الحي ومدينة جنين حسب  يوضح توزيع المدارس في) 21(يلي جدول رقم 

  توزيع المدارس في مدينة جنين حسب الحي وجنس المدرسة ) 21(جدول 

 الحي
 جنس المدرسة

 المجموع
 مختلطة إناث ذكور

 1 0 1 0 الشرقيالحي 

 1 1 0 0 صباح الخير حي

 2 2 0 0 حي البساتين

 1 0 1 0 حي البلدة القديمة

 1 1 0 0 حي الجابريات

 7 1 4 2 حي الزهراء

 3 1 2 0 حي السكة

 1 0 1 0 حي السويطات

 2 1 1 0 حي الكروم

 14 2 3 9 حي المدارس

 1 1 0 0 حي بلعما

 1 1 0 0 حي خروبه

 1 0 1 0 حي مراح سعد

 1 0 0 1 واد برقين

 37 11 14 12 المجموع

  .االستبانة+ بلدية جنين: المصدر
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مدارس  7(مدرسة موزعة على ) 27(أما فيما يتعلق بعدد المدارس األساسية فقد بلغت 

إنـاث،   1ذكور،  3(مدارس أساسية وثانوية ) 6(و ) مدارس مختلطة 8 إناث مدرسة 12ذكور 

  )مختلطة1إناث،  1ذكور،  2(فقط  ثانوية) 4(و  )مختلطة2

من مجموع المـدارس   مدرسة حكومية وخاصة) 12(وقد بلغ عدد المدارس المختلطة  

مدارس وذلك لطبيعة العادات والتقاليد  8بحيث بلغ عددها  في مدينة جنين، والتي غالبها أساسية

  .السائدة في المدينة

  .توضح توزيع المدارس في مدينة جنين حسب الجنس )7( وفي ما يلي خارطة 
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  .توزيع المدارس حسب الجنس في مدينة جنين) 7( خارطة

 1950ما قبل  أن نسبة المدارس التي تم إنشاؤها في الفترة نالحظ) 22(من الجدول رقم 

من مجموع % 8.11 هي اقل النسب حيث بلغت لكل فترة1966-1950والفترة الواقعة ما بين 
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في المرتبة الثانيـة وبلغـت هـذه النسـبة      1993 -1967كما جاءت الفترة ما بين ، المدارس

وهذا يعود إلى أن الضفة الغربية كانت تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي والذي كان % 29.73

   .يشرف على التربية والتعليم في الضفة الغربية

وبلغت هـذه   1994ت بعد عام في المقابل نالحظ أن أعلى نسبة شيدت فيها مدارس كان

وهذه الفترة هي فترة ما بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية والتـي اهتمـت    %54.05النسبة 

  .بالتعليم وبناء المدارس

  .توزيع المدارس حسب سنة التأسيس) 22(جدول 

 %النسبة  التكرار سنة التأسيس

 8.11 3 1950قبل عام 

 8.11 3 1966- 1950من 

 29.73 11 1993- 1967من 

 54.05 20 فما بعد 1994

 %100 37 المجموع

وقد تم فحص مؤشر عدد الطالب في المدارس من حيث الجنس فتبين أن نسبة الـذكور  

 %53.2، بينما شكلت نسبة اإلنـاث  %46.8بلغت  2013/2014في مدارس مدينة جنين للعام 

اإلناث أعلى من نسبة الذكور فـي مـدارس   ويتضح أن نسبة  من المجموع الكلي لعدد الطالب

يبين توزيع الطالب حسب الجنس في مدارس مدينـة  ) 23(وفيما يلي الجدول رقم  ،مدينة جنين

  .جنين

  .توزيع الطالب حسب الجنس في مدارس مدينة جنين) 23(جدول 

  % النسبة عدد الطالب الجنس

 46.8 5824 ذكور

 53.2 6613 إناث

 %100 12437 المجموع
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خالل تحليل البيانات التي تم الحصول عليهـا مـن خـالل أداة    ومن ) 23(الجدول  من

طالب وطالبة وبلـغ متوسـط   ) 352(الدراسة يتضح ان متوسط عدد طالب المدارس األساسية 

طالب وطالبة بينما بلغ متوسط عدد طالب المدارس األساسـية  ) 225(طالب المدارس الثانوية 

طالب وطالبة، اما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة فقد بلغ متوسط عدد ) 338(والثانوية المشتركة 

طالب وطالبة ويعود فارق ) 379(بينما بلغ متوسط عدد طالب المدارس الحكومية) 181(طالبها 

المتوسط في عدد الطلبة الى ان تكاليف االلتحاق بالمدارس الخاصة عالية، وعند تقسيم المدارس 

) 395(مقابـل  ) 376(حظ ان متوسط عدد الطالب مدارس اإلناث بلغحسب جنس المدرسة نال

  .طالب وطالبة للمدارس المختلطة) 221(طالب لمدارس الذكور و 

  عدد الطالبتوزيع مدارس مدينة جنين حسب ) 24(جدول 

  % النسبة التكرار عدد الطالب

 19.2 7 طالب 200اقل من 

 10.8 4 299-200من 

 31.6 12 399-300من 

 19.2 7 499-400من 

 19.2 7 599-500من 

 %100 37 المجموع

من مدارس مدينة جنين يقل عدد طالبها عن % 61.6نالحظ ان ) 24(من الجدول رقم 

من هـذه  % 44طالب علما بأن غالبية هذه المدارس هي مدارس مختلطة وتبلغ ما نسبته  400

  .المدارس

  الهيئة التدريسية -

الجوانب التعليمية يجدر بنا تناول الجانب األخـر اال وهـو الهيئـة    بعد ان تناولنا احد 

في المقابل بلغت نسـبة المعلمـات اإلنـاث    % 40.8التدريسية فقد بلغت نسبة المعلمين الذكور 

من مجموع الهيئة التدريسية ويعود سبب ارتفاع نسبة المعلمات الى ان مهنة التعليم هي % 59.2

هن وان المعلمات هن األكثر قدرة على التعامل مع األطفال بحكـم  المفضلة لدى اإلناث وعائالت
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طبيعتهن والدور الذي يقمن به كأمهات، وفيما يلي جدول يبين توزيع الهيئة التعليميـة حسـب   

  الجنس

  .توزيع الهيئة التدريسية حسب الجنس) 25(جدول 

 %النسبة  التكرار الجنس

 40.8 302 ذكور

 59.2 439 إناث

 %100 741 المجموع

البيانات التي تم الحصول عليها مـن مديريـة التربيـة    و) 25(الجدول  يتبين من خالل

من % 35من المدارس هيئتها التعليمية من اإلناث فقط وان % 51والتعليم في محافظة جنين ان 

من المدارس هيئتها التعليمية من الـذكور  % 14المدارس هيئتها التعليمية من الذكور فقط وان 

طالـب   )17(اي ان كل  17: 1واإلناث معا وعند حساب نسبة المعلمين الى الطالب تبين انها 

  . لهم تقريبا معلم واحد

% 84ما فيما يتعلق بعدد طوابق المبنى المدرسي فقد تبين من خالل المسح ان حوالي أ

يسـعى  اذ  ،من المدارس في مدينة جنين متعددة الطوابق وهذا يعود الى محدوديـة األراضـي  

مهندسو المديرية الى بناء المدارس المتعددة الطوابق وذلك لتوفير المساحات الالزمـة إلقامـة   

المالعب والساحات الكافية للطالب حيث تقل المساحة المبنية بزيادة عدد الطوابق حيـث بلـغ   

طابق لكل مدرسة حكومية اي ما  2.62) (2.43(متوسط عدد الطوابق المدرسية في مدينة جنين 

اما عن سبب ارتفاع ) طابق لكل مدرسة خاصة اي ما يقارب الطابقين 1.65طوابق،  3يقارب 

يعود الى ارتفاع أسعار األراضي كما انـه يـتم   قد متوسط عدد الطوابق في المدارس الحكومية 

لذلك فانه يتم إتباع نمط البناء العمودي للتقليـل   استغالل المساحة الى ساحات ومالعب للطالب

  .ساحة المطلوبة للبناءمن الم

كما نالحظ تعدد طوابق المدارس الخاصة وذلك بالتوجه الى البناء العمودي وذلك لنفس  

  .األسباب التي تم ذكرها سابقا فيما يتعلق بالنسبة للمدارس الحكومية
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  .توزيع المدارس حسب عدد الطوابق) 26(جدول 

 %النسبة  التكرار عدد الطوابق

1 6 16.30 

2 11 29.70 
3 18 48.60 
4 2 5.40 

 %100 37 المجموع

بمتوسـط حسـابي قـدره     2م) 99019(تبين مجموع المساحة الكلية للمـدارس كافـة   

 2م 3515 للمـدارس االساسـية،   2م 2652(موزعة حسب مرحلـة المدرسـة    2م )2676.2(

 للمـدارس  2م 2767( )للمـدارس الثانويـة   2م 1580للمدارس االساسية والثانوية المشتركة، 

 2م26550في المقابل بلغ مجمـوع المسـاحة المبنيـة    ) للمدارس الخاصة 2م 2349 الحكومية،

للمـدارس   2م 732 للمـدارس االساسـية،   2م 753(للمدرسة الواحدة  2م 718 بمتوسط حسابي

 2م 656 الحكومية، للمدارس 2م 735() للمدارس الثانوية 2م 458 االساسية والثانوية المشتركة،

 2م1148 بمتوسـط حسـابي   2م 42493مساحة المالعب  بلغ مجموع ، كما)للمدارس الخاصة

للمدارس االساسية والثانوية المشتركة،  2م 861 للمدارس االساسية، 2م1251(للمدرسة الواحدة 

مما سبق ) للمدارس الخاصة 2م1314الحكومية،  للمدارس 2م 1103() للمدارس الثانوية 2م886

المرحلة االساسية اكبر مما هو للمدارس  المبنية للمدارس التي تدرس ط المساحةنالحظ ان متوس

والثانوية معا أو الثانوية فقط، وهذا ما يعكسه المتوسط الحسـابي   التي تدرس المرحلة االساسية

طالبا  338طالبا والمدارس األساسية والثانوية  352للمدارس األساسية  إلعداد الطلبة بحيث بلغ

اما عن ارتفاع متوسط مسـاحة المـدارس الحكوميـة مقارنـة     . طالبا 225س الثانوية والمدار

بالمدارس الخاصة فيعود ان معظم أراضي المدارس الحكومية هي تبرع من األهـالي او مـن   

البلدية والمجلس المحلي هذا باإلضافة الى ارتفاع متوسط اعداد الطلبة في المدارس الحكوميـة  

صة وخاصة أن هناك تفاوت في اعداد المدارس الحكومية والطالب، كما أكثر من المدارس الخا

ان متوسط مساحة اعداد المساحة المبنية للمدارس األساسية أعلى من كل من األساسية والثانوية 

اكبر مـن المـرحلتين    معا والثانوية فقط وهذا يعود الى ان اعداد الطلبة في المدارس األساسية
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ى ذلك نجد ان المساحة المبنية لمدارس االناث هي األعلى وذلك بسبب ان األخريين، باإلضافة ال

وللمزيد من المعلومات . نسبة االناث في مدارس مدينة جنين تفوق نسبة الذكور في هذه المدارس

 الذي يوضح متوسط المسـاحة الكليـة  ) 27(ندرج الجدول رقم  بشكل أكثر وضوحا والتعرف

نية موزعة حسب مرحلة المدرسة والجهة المشرفة عليها وجنس ومساحة المالعب والمساحة المب

 . المدرسة

متوسط المساحة الكلية ومساحة المالعب والمساحة المبنية موزعة حسب مرحلة ) 27(جدول 
  .المدرسة والجهة المشرفة عليها وجنس المدرسة

 البيان
متوسط المساحة 

2الكلية م
 

متوسط مساحة 
2المالعب م

 

متوسط المساحة 
2المبنية م

 

 مرحلة المدرسة

 753 1251 2652 أساسي فقط

 732 861 3515 أساسي وثانوي مشترك

 458 886 1580 ثانوي فقط

 جهة اإلشراف

 735 1103 2767 حكومية

 656 1314 2349 خاصة

 جنس المدرسة

 625 1475 3099 ذكور

 819 725 2583 إناث

 718 1331 2334 مختلطة

من المـدارس  % 14.1البيانات التي تم جمعها فقد تبين ان و) 28(الجدول  ومن خالل

-2م1000منها تراوحت مساحتها الكلية بين % 53.6وان  2م1000قلت فيها المساحة الكلية عن 

فقط % 11.1وان  ،2م5999-2م3000تراوحت مساحتها الكلية ما بين  %21.2 ، وان2م2999

وهي أقل هذه النسب ويعود سبب ذلك  2م6000من مجموع المدارس زادت مساحتها الكلية عن 

الى محدودية مساحة المخططات الهيكلية بسبب القيود التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
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باإلضافة الى اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي في عملية البناء على المعونات الخارجية ألنها 

  .يوضح ذلك) 28(والجدول التالي رقم  ،ناء من مخصصاتهاقلما تقوم وزارة التربية والتعليم بالب

  .توزيع مدارس مدينة جنين حسب المساحة الكلية للمدرسة) 28(جدول 

2المساحة الكلية م
 %النسبة  التكرار 

 14.1 5 2م1000اقل من 

 26.8 10 2م1999- 1000من 

 26.8 10 2م2999- 2000من 

 16.2 6 2م3999- 3000من 

 5.0 2 2م5999- 4000من 

 7.9 3 2م7999- 6000من 

 3.2 1 2م9999- 8000من 

 %100 37 المجموع

من المدارس قلت مساحة مالعبها عن % 32.1أما بالنسبة لمساحة المالعب فقد تبين ان 

% 5.0، في حين ان 2م1499-500منها تراوح مساحة مالعبها ما بين % 40.5، وان 2م500

 وهي األقل وفيما يلي جـدول  2م2500المالعب فيها عن من مدارس مدينة جنين زادت مساحة 

  .يوضح ذلك )29(

  .توزيع مدارس مدينة جنين حسب مساحة المالعب فيها) 29(جدول 

2مساحة المالعب م
  % النسبة التكرار 

 32.1 12 2م500اقل من 

 21.9 8 2م999-500من 

 18.6 7 2م1499- 1000من 

 11.2 4 2م1999- 1500من 

 11.2 4 2م2499- 2000من 

 5.0 2 فأكثر 2م2500

 %100 37 المجموع
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من مدارس مدينة جنين قلت فيها المساحة % 46.1اما بالنسبة للمساحة المبنية فتبين ان 

 2م1400فقط من المدارس زادت مساحتها المبنية عـن  % 7.8وان حوالي  2م600المبنية عن 

  . يبين ذلك )30( وفيما يلي جدول

  .توزيع مدارس مدينة جنين حسب المساحة المبنية) 30(جدول 

2المساحة المبنية م
 %النسبة  التكرار 

 15.9 6 2م400اقل من 

 30.2 11 2م599-400من 

 22.1 8 2م799-600من 

2م999-800من   2 5.0 

 15.9 6 2م1199- 1000من 

 3.1 1 2م1399- 1200من 

 7.8 3 2م1599- 1400من 

 %100 37 المجموع

غرفة  188(غرفة ) 612(الغرف اإلجمالية في كافة المدارس في مدينة جنين  بلغ عدد

، وقـد بلـغ   )غرفة في مدارس مختلطة 204 غرفة في مدارس االناث،220في مدارس الذكور،

 غرفة للمـدارس االساسـية،   12.33(غرفة ) 12.27(متوسط عدد الغرف الصفية المستخدمة 

غرفة في المـدارس الثانويـة    10.25 وية المشتركة،غرفة في المدارس االساسية والثان13.33

غرفة  9.25غرفة في المدارس الحكومية، 13.10(كما بلغ المتوسط الحسابي لعدد الغرف ) فقط

  ).في المدارس الخاصة

يوضح متوسط عدد الغرف الصفية المستخدمة في مدارس ) 31(وفيما يلي الجدول رقم 

  .مدينة جنين حسب متغير جنس المدرسة
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متوسط عدد الغرف الصفية المستخدمة في مدارس مدينة جنين حسـب متغيـر   ) 31(دول ج
  .جنس المدرسة

 متوسط عدد الغرف الصفية المستخدمة جنس المدرسة

 13.25 ذكور

 12.86 إناث

 10.45 مختلطة

 12.27 المجموع

 180ذكـور، شعبة  159(شعبة ) 454(اما فيما يتعلق بعدد الشعب المدرسية فقد بلغت 

) 336(شعبة للمدرسة الواحدة يدرس فيها  12بمتوسط حسابي ) شعبة مختلطة 115شعبة إناث،

من مجموع الشعب وهي أقل النسب اما % 25.33طالب وطالبة، حيث تشكل الشعب المختلطة 

من عدد الشعب، وهذا % 39.65بالنسبة ألعلى النسب فهي من نصيب شعب االناث بحيث بلغت 

نسبة المدارس المختلطة هي األقل مقارنة بمدارس الذكور ومدارس االناث، كما ان  يعود الى ان

هناك انخفاض في عدد الشعب المختلطة داخل المدارس المختلطة وال سيما المدارس الثانويـة،  

  .يوضح ذلك) 32(وفيما يلي الجدول رقم 

  .توزيع المدارس في مدينة جنين حسب عدد الشعب) 32(جدول 

 %النسبة  التكرار عدد الشعب

 5.0 2 5أقل من 

 13.8 5 9- 5من 

 51.1 19 14- 10من 

 30.1 11 19- 15من 

 %100 37 المجموع

من المدارس تراوح عدد شعبها مـا  % 64.9 أن أكثر من) 32(نالحظ من الجدول رقم 

  .شعبة 20شعبة، في حين أنه ال يوجد مدارس زاد متوسط عدد شعبها عن  14-5بين 

باإلضافة إلى الغرف الصفية يوجد في المبنى غرف غير صفية كغرف اإلدارة، غرفـة  

المعلمين، والمختبرات بأنواعها وغرفة المرشد االجتماعي والمكتبة والمقصف وغرفة التـدبير  
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غرفـة فـي    102(غرفة غير صـفية  ) 287(المنزلي وغيرها، إذ يتواجد في مدارس المدينة 

وقـد بلـغ   ) غرفة في المدارس المختلطة 85في مدارس اإلناث، غرفة  100مدارس الذكور، 

 غرفة في مـدارس الـذكور،   8.5(غرفة لكل مدرسة ) 7.76(متوسط عدد الغرف غير الصفية 

أما عن مدى تأثير نـوع  ) غرفة في المدارس المختلطة 7.73غرفة في مدارس اإلناث،  7.14

اك اختالف ما بين المـدارس األساسـية   المدرسة في توفر الغرف غير الصفية فقد تبين أن هن

 كما بلغ المتوسـط  7.44 والمدارس الثانوية إذ بلغ المتوسط لعدد الغرف في المدارس األساسية

وبالمقابل فقد بلغ المتوسط الحسـابي لعـدد الغـرف فـي      7لعدد الغرف في المدارس الثانوية 

توسط عدد الغرف غير الصـفية  ، ويعود انخفاض م9.67المدارس األساسية والثانوية المشتركة 

في المدارس األساسية إلى أن متطلبات طالب المرحلة األساسية أقـل مـن متطلبـات طـالب     

المدارس األساسية والثانوية معا من حيث توفر المختبرات والمشاغل وغرف التدبير المنزلـي  

بها وشعبها مما حدا وقاعات الرياضة، أما انخفاضها في المدارس الثانوية فيعود إلى قلة عدد طال

  .إلى االستغناء عن بعض الصفوف

أما عن تأثير كون المدرسة حكومية او خاصة بالنسبة لعدد الغرف غير الصفية اذ تبين 

) 7.25(ان هناك اختالف بحيث بلغ المتوسط الحسابي للغرف غير الصفية في المدارس الخاصة 

  . غرفة في المدارس الحكومية) 7.90(غرفة مقابل 

البيانات التي تم جمعها فقد تبين أن جميع المدارس في مدينة  و) 33(الجدول  خالل ومن

منها من المدارس تتوفر بها غرفة % 70.3جنين تتوفر فيها غرفة لإلدارة وأخرى للمعلمين وان 

من المدارس في مدينة جنين تحتوي علـى غرفـة مكتبـة وان    % 73للمرشد االجتماعي وان 

  .%73.0، %51.4سبتين على التوالي مختبرات العلوم ومختبر الحاسوب تتوفر بن

يبين نسبة تواجد الغرف غير الصفية ومتوسط مساحة كل منهـا   )33( وفيما يلي جدول

  .في مدارس مدينة جنين
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 يننسبة توفر الغرف غير الصفية ومتوسط مساحتها في مدارس مدينة جن) 33(جدول 

2متوسط المساحة م %نسبة توفرها في المدارس  نوع الغرفة
 

 26.51 100 اإلدارة

 43.65 100 المعلمين

 11.38 70.3 المرشد

 18.59 62.2 )مخازن(خدمات 

 35.08 73.0 مكتبة

 35.95 51.4 مختبرات

 36.97 73.0 مختبر حاسوب

 16.43 86.5 مقصف

 15.41 37.8 رياضة

 13.46 13.5 قاعة محاضرات

 1.97 8.1 حارس

 4.41 8.1 تدبير منزلي

 14.09 81.1 سكرتاريا

 3.54 10.8 )جداريات(مصادر 

 .فقط) 12-7(نسبة توفر غرفة التدبير المنزلي من مجموع مدارس اإلناث  •

أن أعلى نسبة لتوفر الغـرف غيـر الصـفية هـي لغـرف       )33(يتضح من الجدول 

 أما اقل هذه النسـب فمـن الواضـح   % 100النسبة  والمعلمين بحيث بلغت هذه) اإلدارة(المدير

وغرفة الرياضة وقاعة المحاضرات % 8.1 التدبير المنزلي وغرفة الحارس بحيث بلغتلغرف 

على التوالي والسـبب فـي   % 10.8و% 13.5و% 37.8بلغت ) الجداريات(وغرف المصادر 

انخفاض هذه النسب يعود الى استخدام هذه الغرف كغرف صفية نتيجة لعدم توفر غرف صـفية  

المقصف فقد  أما غرفناتج عن قلة عدد المدرس في المدينة، كافية واكتظاظ الطالب فيها وهذا 

وجاء غرف السكرتير فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة     % 86.5جاءت في المرتبة الثانية وبنسبة 

علما بان نسبة تـوافر  % 73.0كما يتضح أن مختبرات الحاسوب بلغت نسبة توافرها % 81.1

  .%51.4المختبرات بشكل عام قد بلغت نسبته 
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  الفصل السادس

رياض (تحليل وتقييم الخدمات التعليمية 
في مدينة جنين باالستعانة ) أطفال، مدارس

 )GIS(بنظم المعلومات الجغرافية 
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  الفصل السادس

  )رياض أطفال، مدارس(تحليل وتقييم الخدمات التعليمية 

 )GIS(في مدينة جنين باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافية 

  تمهيد 1.6

في هذا الفصل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من مديرية التربية والتعلـيم  تم سي
والبلدية في جنين وكذلك المسح الميداني لكل من رياض األطفال في مدينة جنـين، ومـدارس   
مدينة جنين، من خالل التحليل المكاني والتحليل اإلحصائي، ومن ثم مقارنة نتائج التحليل مـع  

يطية التي وردت في الفصل الرابع والتي سيتم أخذها بعين االعتبار،مع التركيـز  المعايير التخط
على تحليل أسلوب صلة الجوار ونطاق التأثير، وسوف يتم تقسيم المدارس إلى ثالث مراحـل،  
المرحلة األساسية الدنيا بدل االبتدائية والمرحلة األساسية العليا بدل مرحلة المدارس اإلعداديـة  

  .وية حسب النظام المتبع في فلسطينومدارس ثان

تم التحليل المكاني لواقع الخدمات التعليمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المتمثـل  
  )أسلوب صلة الجوار، نطاق تأثير الخدمة(ب 

رياض األطفال، (يعتمد أسلوب صلة الجوار على دراسة نمط توزيع الخدمات التعليمية 
أمـا  . اني من أجل فهم نمط التوزيع هل هو عشوائي متركز، منتظمفي التجمع السك) المدارس

نطاق التأثير فيعتمد على تحديد نطاق تأثير كل خدمة تعليمية على المساكن المحيطة بها لمسافة 
  .معينة تم تحديدها حسب نوع الخدمة التعليمية ومستواها

  إجراءات التحليل 2.6

التقسيم المقترح لألحياء في مدينة جنين والسبب من أجل تسهيل عملية التحليل تم اعتماد 
في ذلك عدم وجود تقسيم رسمي ومعتمد من قبل البلدية أو الحكم المحلي ألحياء منطقة الدراسة 

منطقة باإلضافة إلى المناطق الحرجية، وإعطاء كل منطقة رقما خاصا لتسهيل  28والتي تشمل 
  خـامس ذلك في الفصل ال وضحناوقد  .)GIS(ام إدخال البيانات إلى نظ من ثمالتعامل معها، و

تم ) GIS(وبمساعدة. بأسماء وأرقام األحياء في منطقة الدراسة )3(رقم  خارطة تعرض حيث
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كما هو موضح في الجدول  احتساب مساحة كل حي من األحياء وتحديد عدد السكان في كل حي
  ).34(رقم 

  .الدراسةالكثافة السكانية في أحياء منطقة ) .34(جدول 
 )2222كم/ شخص (الكثافة  )شخص(عدد السكان  2222المساحة كم اسم الحي رقم الحي

 3831 1092 0.284989 صباح الخير 1

 609 1178 1.9318 خروبة 2

 999 325 0.32515 المنطقة الصناعية 3

 2985 3383 1.1332 البساتين 4

 3158 979 0.309987 األلمانية 5

 316 150 0.474201 البدادية 6

 3000 1328 0.442666 المدارس 7

 1398 164 0.117245 السيالوية 8

 1136 432 0.38022 العرمة 9

 5545 5118 0.922984 الحي الشرقي 10

 8783 1436 0.163497 وادي عز الدين 11

 1550 3005 0.19385 المراح 12

 8153 819 0.100449 البلدة القديمة 13

 7977 1410 0.176753 الكروم 14

 2658 202 0.075975 المخيم الجديد 16

 2888 1012 0.350353 الهدف 17

 2678 1648 0.615275 واد برقين 19

 1301 608 0.467017 الحي األمريكي  20

 4384 1231 0.280739 الزهراء 21

 26994 11694 0.433203 مخيم جنين 22

 4285 2320 0.541375 وسط المدينة 23

 8745 2101 0.240245 خلة الصوحة 24

 7429 2163 0.287508 جبل أبو ظهير 25

 327 547 1.66949 الجابريات 26

 382 200 0.523343 بلعما 27

 3236 1352 0.41772 مراح سعد 28

 1443 155 0.107367 السويطات 29

 3923 1037 0.264314 السكة 30

  ).شخص 5.1(المنازل الموجودة في كل حي بمتوسط حجم األسرة تم تحديد عدد السكان في كل حي من خالل ضرب عدد * 

  .تم احتساب عدد المنازل في كل حي من خالل اشتراكات عدادات الكهرباء للمنازل في كل حي* 

 -، مشروع النشر والتحليل لبيانات التعـداد  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (تم الحصول على متوسط حجم األسرة * 

  .37، ص)2007-1997(الخصائص االجتماعية واألسرية والزواجية والتعليمية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية 
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أن الكثافة السكانية تتركز في المنطقة الجنوبية الشرقية مـن  ) 34(يتضح من الجدول رقم 

إلـى  إضـافة  ) حي المراح، حي وادي عز الدين وحي الكـروم ،الحي الشرقي(منطقة الدراسة 

ويعود ذلك إلى صغر ) حي جبل أبو ظهير حي خلة الصوحة، حي مخيم جنين،(المنطقة الغربية 

توضـح المسـاحة   ) 10(، )9(، )8(والخرائط رقم . المساحة بالمقارنة مع المجاورات األخرى

  .وعدد السكان والكثافة السكانية في منطقة الدراسة
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  ).2222م(مساحة أحياء مدينة جنين ) 8(خارطة 
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  .عدد السكان في أحياء منطقة الدراسة) 9( خارطة
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  .الكثافة السكانية في منطقة الدراسة )10( خارطة
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  رياض األطفال 3.6

روضة في مدينة جنين مرخصـة مـن قبـل    ) 28(أن هناك  خامسذكرنا في الفصل ال

كانـت  تجمعا سكنيا وهي التي شملها المسح الميداني و 16وزارة التربية والتعليم موزعة على 

  :النتائج كما يلي

  .طفل) 2343(بلغ عدد األطفال المنتسبين لرياض األطفال في مدينة جنين  -1

طفل  120روضة يزيد فيها عدد األطفال المنتسبين عن  28رياض أطفال من أصل  )4(أن  -2

من رياض األطفال تحقق المعيار الخاص بحجم الروضة علما بان العدد المثالي % 82أي أن 

  .طفل 100-15لألطفال في الروضة ما بين 

  2م) 2500-130(تراوحت المساحة الكلية لرياض األطفال ما بين  -3

 2م) 28.57 – 2.17(أن نصيب الطفل الواحد من المساحة الكلية للروضة يتراوح ما بـين   -4

  .لكل طفل 2م) 8.4(بمعدل 

  .2م) 1000 -70(تراوحت المساحة المبنية لرياض األطفال ما بين  -5

بمعدل  2م) 20 -1.01(أن نصيب الطفل الواحد من المساحة المبنية للروضة يتراوح ما بين -6

  .لكل طفل 2م) 3.2(

  .2م) 1600-60(تراوحت مساحة مالعب األطفال ما بين  -7

بمعـدل   2م) 13.75-0.67(أن نصيب الطفل الواحد من مساحة المالعب يتراوح ما بـين  -8

   .لكل طفل 2م) 3.9(

  .يبين مدى كفاءة رياض األطفال في أداء العملية التعليمية حسب الروضة )35(الجدول 
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  .مدى كفاءة رياض األطفال في أداء العملية التعليمية حسب الروضة) 35(جدول 

 اسم الروضة اسم الحي
عدد 
 الفصول

متوسط 
مساحة 
 الفصل

متوسط 

عدد 
األطفال 

في 

 الفصل

نصيب 

الطفل من 
المساحة 
اإلجمالية 

 2م

نصيب 

الطفل من 
مساحة 
المالعب 

 طالب/2م

نصيب الطفل 

من مساحة 
الفصل 

اإلجمالية 

 طالب/2م

 حي السكة
أطفال 
 الزرعيني

**7 *25 *17 **4.17 **1.67 *1.46 

 2.25* 10.00* 15.50* 16* 36* **5 أطفال اإلسالمية حي المدارس

 1.20* 1.30** 4.00** 17* 20* *3 طيور الجنة خلة الصوحة

 0.97** 7.77* 12.14* 26* 25* **8 أطفال اإليمان حي المدارس

 1.43* 2.86* 14.29* 18* 25* *4 األبرار حي البساتين

حي صباح 
 الخير

أطفال صباح 
 الخير

*2 *24 *18 *28.57 *2.86 *1.37 

 حي مخيم جنين
روضة 
 األنصار

*2 *20 *20 *8.00 *2.50 *1.00 

 3.60* 4.00* 8.80* 8* 30* 3* أطفال المشعل حي المدارس

 2.00* 6.67* 17.78* 9* 18** 5** أطفال الهدى حي الزهراء

 1.01* 0.83** 8.33* 30* 30* 6** أزهار جنين حي البساتين

 1.43* 4.40* 5.41* 32** 46* 5** الرياض الجابريات

حي المخيم 
 الجديد

 1.74* 1.73** 4.56** 16* 27* 4* العودة

 0.71** 2.14* 4.29** 28* 20* 5** البشائر الحديثة الحي األمريكي

 1.25* 4.00* 10.73* 20* 25* 5** الحياة وسط المدينة

 1.14* 2.55* 4.29** 26* 30* 4* براعم النور الحي الشرقي

 1.04* 9.62* 11.54* 26* 27* 5** زهرة المدائن حي المدارس

 0.80** 6.25* 10.75* 20* 16** 2* أم المؤمنين الحي الشرقي

 1.04* 0.67** 2.17** 24* 25* 5** أطفال جنين حي البساتين

حي المخيم 
 الجديد

رياض 
 الصالحين

*4 *25 *15 **2.17 **1.00 *1.67 

 2.08* 2.50* 6.67* 14* 30* 5** أطفال جنة حي البساتين

 1.36* 3.64* 7.27* 18* 25* 3* دنيا األطفال حي واد برقين

  أطفال خروبة حي خروبة
 

*2 *25 *20 *18.25 *13.75 *1.25 



112  

 اسم الروضة اسم الحي
عدد 
 الفصول

متوسط 
مساحة 
 الفصل

متوسط 

عدد 
األطفال 

في 

 الفصل

نصيب 

الطفل من 
المساحة 
اإلجمالية 

 2م

نصيب 

الطفل من 
مساحة 
المالعب 

 طالب/2م

نصيب الطفل 

من مساحة 
الفصل 

اإلجمالية 

 طالب/2م

 الزهراءحي 
أطفال الهالل 

 األحمر
*3 *20 *17 *24.00 *4.00 *1.20 

 0.8** 4.00* 6.27* 25* 20* 3* أطفال الطالئع حي الهدف

 1.25* 2.50* 6.25* 20* 25* 4* الجيل الجديد حي البساتين

 1.18* 5.29* 10.29* 17* 20* 2* أطفال الفرسان حي البدادية

 1* 1.50** 3.50** 20* 20* 5** بيبي دريم حي العرمة

 0.69** 2.29* 4.86** 23* 16** 3* أطفال السالم حي المدارس

  ال تحقق المعيار **تحقق المعيار *

روضة من رياض األطفـال زاد فيهـا عـدد    ) 12(يتبين لنا أن ) 35(من الجدول رقم 

من رياض األطفال تحقق المعيار الخاص بعدد فصول % 57فصول وبذلك فان  4الفصول عن 

  .الروضة

 30روضة واحدة زاد فيها متوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد عـن   كما يتبين لنا أن

من رياض األطفال ال تحقق المعيار الخاص بمتوسط عدد الطلبة في الفصـل  % 4أي أن  طالباً

  .الواحد

روضة قل فيها متوسط مساحة الغرفة الصفية  28رياض من أصل ) 3(كما تبين لنا أن 

من رياض األطفال ال تحقق الحد األدنى من مساحة الغرفة الصفية % 11وبهذا يكون  2م20عن 

  .المطلوبة

من رياض األطفال % 18وعند حساب متوسط نصيب الطفل من الغرفة الصفية تبين أن 

فقط من ريـاض األطفـال   % 82يقل فيها نصيب الطفل الواحد عن متر مربع واحد وبهذا فان 

  .تحقق المعيار
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من رياض % 32ا يتعلق بنصيب الطفل من المساحة الكلية للروضة فقد تبين أن أما فيم
من رياض % 75، كما تبين أن 2م5األطفال ال تحقق الحد األدنى من المساحة المطلوبة والبالغة 

  .للطفل الواحد ²م2األطفال تحقق المعيار الخاص بنصيب الطفل من المالعب والساحات والبالغة 

مـن ريـاض   % 32روضة أي ما نسبته  28رياض أطفال من أصل ) 9(وبهذا تكون 
  .األطفال تحقق كافة المعايير الخاصة برياض األطفال

  .توزيع رياض األطفال في تجمعات منطقة الدراسة ومدى مطابقتها للمعايير) 36(جدول 

 الحياسم 
عدد 

 الرياض

متوسط عدد 

 الفصول

متوسط عدد 
األطفال في 

 الفصل

 متوسط نصيب الطفل
من المساحة 

 طالب/2اإلجمالية م

متوسط نصيب 
الطالب من 

 المالعب

 2.1* 4.3** 28* 5** 1 األمريكي

 5.3* 10.3* 17* 2* 1 البدادية

 1.9** 7.5* 21* 5** 5 البساتين

 4.4* 5.4* 32** 5** 1 الجابريات

 4.4* 7.5* 23* 3* 2 الحي الشرقي

 1.5** 3.5** 20* 5** 1 العرمة

 1.4** 3.4** 15* 4* 2 الجديدالمخيم 

 4.0* 6.3* 25* 3* 1 الهدف

 6.7* 10.6* 20* 5** 5 المدارس

 5.3* 20.9* 13* 4* 2 حي الزهراء

 1.7** 4.2** 17* 7** 1 حي السكة

 13.8* 18.3* 20* 2* 1 خروبة

 1.3** 4.0** 17* 3* 1 خلة الصوحة

 2.9* 28.6* 18* 2* 1 صباح الخير

 2.5* 8.0* 20* 2* 1 مخيم جنين

 3.6* 7.3* 18* 3* 1 واد برقين

 4.0* 10.7* 20* 5** 1 وسط المدينة

 4.0* 9.5* 20* 4* 28 المجموع

  ال تحقق المعيار **تحقق المعيار *
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تجمعا لمنطقـة الدراسـة    17تجمعات من مجموع  10 أن) 36(رقم  يتبين من الجدول

، كما يتبين أن تجمعا واحدا هو %63أي بنسبة تحقق المعيار المتعلق بعدد الفصول في الروضة 

تجمع الجابريات لم يحقق المعيار الخاص بمتوسط عدد األطفال في الفصل ونسبة ما يحققه هذا 

من التجمعات تحقق المعيار المتعلق بنصيب الطفل من المسـاحة  % 75، وان %94المعيار هو 

من رياض األطفال تحقـق هـذا   % 81أما بالنسبة للمالعب والساحات فان  اإلجمالية للروضة

  .من التجمعات ال تحقق كافة المعايير الخاصة برياض األطفال% 50المعيار، وبهذا فان 

  المدارس 4.6

) 37(يتبين من خالل البيانات التي تم جمعها أن عدد المدارس التي في منطقة الدراسة 
وبناء على المعايير التخطيطية المتبعـة   ،2013/2014مدرسة حكومية وخاصة للعام الدراسي 

  :في فلسطين تم تقسيم المدارس إلى ثالثة أقسام هي

  مدارس أساسية دنيا من الصف األول أساسي حتى الصف السادس -1

  مدارس أساسية عليا من الصف السابع حتى العاشر األساسي -2

  مدارس ثانوية من الصف الحادي عشر حتى الصف الثاني عشر -3

  مدارس أساسية دنيا 1.4.6

 4إنـاث،   6ذكـور،   3(مدرسة أساسية دنيـا تتـوزع   ) 13(يوجد في منطقة الدراسة 
مدارس خاصة، وعند تحليل البيانات ومطابقتها بالمعايير الفلسطينية والتـي  ) 4(منها ) مختلطة

  :كانت النتائج كاآلتي) 9(وردت في الفصل الرابع حسب الجدول 

من المدارس تحقق معيار حجم المدرسة والتي تتـراوح  % 54سبته مدارس أي ما ن) 7(أن  -1
  .طالب 700-200ما بين 

من المدارس تحقق معيار عدد الفصول الدراسية فـي  % 85مدرسة أي ما نسبته ) 11(أن  -2
  .فصل 18-6تتراوح ما بين  المدرسة والتي
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الب، مما يعني ان ط 37أن جميع المدارس يقل فيها متوسط عدد طالب الفصل الواحد عن  -3

  .جميع المدارس تحقق المعيار الخاص بمتوسط عدد الطالب داخل الفصل

مما يعنـي أن مـا    2م) 46.1- 3.5(أن نصيب الطالب من مساحة الموقع تراوحت ما بين  -4

من المدارس ال تحقق معيار نصيب الطالب من مساحة الموقع والتـي حـددت   % 77نسبته 

  .2م10قع نصيب الطالب من مساحة المو

مما يعني أن ما  2م) 5.65 - 1.12(أن نصيب الطالب من المساحة المبنية تراوحت ما بين  -5

من المدارس تحقق معيار نصيب الطالب من المساحة المبنيـة والتـي حـددت    % 85نسبته 

  .2م1.57نصيب الطالب من المساحة المبنية 

مما يعنـي أن   2م) 6.00 - 0.50(أن نصيب الطالب من مساحة المالعب تراوحت ما بين  -6

من المدارس تحقق معيار نصيب الطالب من مساحة المالعب والتي حـددت  % 85ما نسبته 

  .2م1نصيب الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 

مما يعني ان  2م) 2.0 -0.6(أن نصيب الطالب من مساحة الغرفة الصفية تراوحت ما بين  -7

ة وتحقق معيار نصيب الطالب من مساحة الغرفة الصفية من المدارس مطابق% 62ما نسبته 

وفيما يلي جدول يوضح  2م1.19والتي حددت نصيب الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 

  .ذلك
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مدى كفاءة المدارس األساسية الدنيا في أداء العملية التعليمية) 37(جدول   

 اسم المدرسة
عدد 
 الطلبة

عدد 
 الشعب

نصيب 

الطالب من 
المساحة 
2الكلية م

 

نصيب 

الطالب من 
المساحة 
2المبنية م

 

نصيب 

الطالب من 
مساحة 
2المالعب م

 

نصيب الطالب 

من مساحة 
الغرفة الصفية 

 2م

متوسط 

عدد 
الطالب في 

 الشعبة

الكرامة 
 األساسية األولى

*409 *12 **3.67 **1.12 *1.22 *2.0 *34 

ذكور جنين 
 األساسية

*598 *18 **6.10 **1.25 *2.93 **1.0 *33 

ذكور يوسف 
العظمة 
 األساسية

*465 *15 **6.45 *1.61 *4.84 **0.6 *31 

الزرعيني 
 األساسية

**140 *8 **7.14 *1.79 *5.36 *2.0 *18 

 10* 1.0** 6.00* 4.00* 16.00* 5** 50** الهدى األساسية

أزهار جنين 
 األساسية

**115 *6 *14.78 *3.74 *4.35 **1.0 *19 

الشهيدة منتهى 
الحوراني 
 األساسية

**152 *6 *46.05 *3.95 *1.32 *1.2 *25 

الشهيد قدورة 
 موسى األساسية

*310 *11 **6.45 *5.65 **0.81 *1.5 *28 

بنات الزهراء 
 األساسية

*335 *10 **3.95 *2.53 *1.37 *1.5 *34 

بنات حيفا 
 األساسية

*407 *14 **9.48 *2.11 *1.72 *1.5 *29 

بنات عائشة أم 
المؤمنين 
 األساسية

**71 **4 **7.04 *5.63 *1.41 **1.0 *18 

بنات فاطمة 
 خاتون األساسية

*400 *14 **3.50 *3.00 **0.50 *1.5 *29 

 18* 1.5* 2.35* 3.91* 6.26** 10* 179** الحجة عدالت

  ال تحقق المعيار **تحقق المعيار *
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اي من المدارس االساسية الدنيا تحقق كافـة   أنه ال يوجد) 37(نالحظ من الجدول رقم 

الذي ) 9(المعايير المتعلقة بالمدارس االساسية الدنيا وذلك وفقا للمعايير المعتمدة في الجدول رقم 

ورد ذكره في الفصل الرابع والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، كما انه 

الوارد ) 9(ق كافة المعايير عالميا وذلك باالعتماد على الجدول ال يوجد مدارس أساسية دنيا تحق

  .في الفصل الرابع

  مدارس أساسية عليا 2.4.6

 4إنـاث،   6ذكـور،   4(مدرسة أساسية عليا تتـوزع  ) 14(يوجد في منطقة الدراسة 

 مدارس خاصة، وعند تحليل البيانات ومطابقتها بالمعايير الفلسطينية والتـي ) 3(منها ) مختلطة

  :كانت النتائج كاآلتي) 10(وردت في الفصل الرابع حسب الجدول رقم 

من المدارس في مدينة جنين تحقق معيار حجم المدرسة % 43مدارس أي ما نسبته ) 6(أن  -1

  .طالب 560-440والتي تتراوح ما بين 

من المدارس تحقق معيار عدد الفصول الدراسية فـي  % 71مدارس أي ما نسبته ) 10(أن  -2

  .فصل 15-12تتراوح ما بين  لمدرسة والتيا

طالب، مما يعني أن ما  37مدرسة يقل فيها متوسط عدد طالب الفصل الواحد عن ) 13(أن  -3

  .من المدارس تحقق المعيار الخاص بمتوسط عدد الطالب داخل الفصل% 93نسبته 

ما يعني أن ما م 2م) 20.64 -1.55(أن نصيب الطالب من المساحة الكلية تراوحت ما بين -4

من المدارس تحقق معيار نصيب الطالب من المساحة الكليـة والتـي حـددت    % 21نسبته 

  .2م10نصيب الطالب من مساحة الموقع 

مما يعني أن ما  2م) 4.95 -0.84(أن نصيب الطالب من المساحة المبنية تراوحت ما بين  -5

ة المبنيـة والتـي حـددت    من المدارس تحقق معيار نصيب الطالب من المساح% 57نسبته 

  .2م1.57نصيب الطالب من المساحة المبنية 
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مما يعني أن ما  2م) 13.53-0.54(أن نصيب الطالب من مساحة المالعب تراوحت ما بين  -6

من المدارس تحقق معيار نصيب الطالب من مساحة المالعب والتـي حـددت   % 86نسبته 

  .2م1نصيب الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 

مما يعنـي أن   2م) 1.6 - 1(أن نصيب الطالب من مساحة الغرفة الصفية تراوحت ما بين  -7

من المدارس مطابقة وتحقق معيار نصيب الطالب من مساحة الغرفة الصفية % 64ما نسبته 

وفيما يلي جدول يوضح  2م1.19والتي حددت نصيب الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 

  .ذلك
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  .كفاءة المدارس األساسية العليا في أداء العملية التعليميةمدى ) 38(جدول 

 اسم المدرسة
عدد 
 الطلبة

عدد 
 الشعب

نصيب 

الطالب من 
المساحة 
2الكلية م

 

نصيب 

الطالب من 
المساحة 
2المبنية م

 

نصيب 

الطالب من 
مساحة 
2المالعب م

 

نصيب الطالب 

من مساحة 
الغرفة الصفية 

 2م

متوسط 

عدد 
الطالب في 

 الشعبة

ذكور العامرية 
 األساسية

*511 *15 **5.87 **1.04 *2.47 *1.2 *34 

ذكور عز الدين 
 األساسية

**390 *13  *15.38 *3.85 *8.97 *1.6 *30 

حطين األساسية 
 للبنين

*550 **17 **7.27 **1.36 *3.78 **1.0 *32 

 26* 1.0** 13.53* 3.44* 20.64* 17** 436** اإليمان األساسية

اإلسالمية 
 الثانوية

**300 *14 **8.33 *3.33 *5.00 *1.3 *21 

بنات ذات 
النطاقين 
 األساسية

**365 *12  **2.05 **0.84 **0.55 **1.1 *30 

بنات جنين 
 األساسية

*506 **16 **3.73 **1.04 *2.70 **1.0 *32 

 بنات الماليزية
 األساسية

**371 *14 **8.09 *2.02 *6.06 *1.5 *27 

بنات 
 االبراهيمين
 األساسية

*520 *15 **3.38 **1.09 *2.28 **1.0 *35 

بنات الزهراء 
 األساسية

**428 *13  **1.55 **1.01 **0.54 *1.5 *33 

بنات الزهراء 
 الثانوية

*531 **17 **5.65 *2.07 *2.26 *1.5 *31 

الصداقة 
الماليزية 

 األساسية للبنات

**323 *13 **8.98 *1.75 *7.23 *1.5 *25 

الكرامة 
 األساسية الثانية

*452 *12 **4.40 *3.10 *3.10 *1.3 **38 

 16* 1.5* 4.95* 4.95* 11.39* 12* 202** الرياض

  ال تحقق المعيار **تحقق المعيار *
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أنه ال يوجد أي من المدارس االساسية العليا حققت كافـة   )38(نالحظ من الجدول رقم 

المعايير المتعلقة بالمدارس االساسية العليا حسب تحليل البيانات ومطابقتها بالمعايير الفلسـطينية  

والمعتمدة لدى وزارة التربية ) 10(والعالمية والتي وردت في الفصل الرابع حسب الجدول رقم 

  .عالميا والتعليم الفلسطينية وكذلك

  مدارس ثانوية 3.4.6

منها ) مختلطة 3إناث، 2ذكور،  5(مدارس ثانوية تتوزع ) 10(يوجد في منطقة الدراسة 

خاصة، وعند تحليل البيانات ومطابقتها بالمعايير الفلسطينية والتي وردت في الفصل الرابع ) 2(

  :كانت النتائج كاآلتي) 11(حسب الجدول رقم 

من المدارس تحقق معيـار  % 90لثانوية في مدينة جنين أي ما نسبته من المدارس ا) 9(ان  -1

  .طالب 540-180حجم المدرسة والتي يتراوح ما بين 

من المدارس تحقق معيار عـدد الفصـول   % 90من المدارس الثانوية أي ما نسبته ) 9(ان  -2

  .فصل 18-6تتراوح ما بين  الدراسية في المدرسة والتي

ارس الثانوية في مدينة جنين يزيد فيها متوسط عـدد طـالب الفصـل    ال يوجد أي من المد -3

من المدارس تحقق المعيار الخـاص  % 100طالب، مما يعني أن ما نسبته  30الواحد عن 

  .بمتوسط عدد الطالب داخل الفصل

مما يعنـي أن مـا    2م) 17.58-4.24(نصيب الطالب من المساحة الكلية تراوحت ما بين  -4

مدارس تحقق معيار نصيب الطالب من المساحة الكلية والتـي حـددت   من ال% 30نسبته 

  .2م10نصيب الطالب من مساحة الموقع 

مما يعني أن ما نسبته  2م) 6.80-1.25(نصيب الطالب من المساحة المبنية تراوحت ما بين  -5

من المدارس تحقق معيار نصيب الطالب من المساحة المبنية والتي حددت نصـيب  % 70

  .2م1.57من المساحة المبنية الطالب 
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مما يعنـي أن مـا    2م) 5.98-1.04(نصيب الطالب من مساحة المالعب تراوحت ما بين  -6

من المدارس تحقق معيار نصيب الطالب من مساحة المالعب والتي حـددت  % 100نسبته 

  .2م1نصيب الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 

مما يعني أن ما  2م) 2.8 – 0.3(الصفية تراوحت ما بين نصيب الطالب من مساحة الغرفة  -7

من المدارس مطابقة وتحقق معيار نصيب الطالب من مساحة الغرفة الصـفية  % 60نسبته 

وفيمـا يلـي جـدول     2م1.19والتي حددت نصيب الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 

  :يوضح ذلك



122  

  .عملية التعليميةمدى كفاءة المدارس الثانوية في أداء ال) 39(جدول 

 اسم المدرسة
عدد 
 الطلبة

عدد 
 الشعب

نصيب 

الطالب من 
المساحة 

2الكلية م
 

نصيب 

الطالب من 
المساحة 

2المبنية م
 

نصيب 

الطالب من 
مساحة 

2المالعب م
 

نصيب 

الطالب من 
مساحة 
الغرفة 

2الصفية م
 

متوسط 

عدد 
الطالب في 

 الشعبة

جنين الثانوية 
 للبنين

*330 *13 *17.58 **1.06 *1.76 *1.2 *25 

ذكور فرحات 
 حشاد

*240 *10 **9.58 *2.50 *1.04 *2.1 *24 

ذكور حطين 
 الثانوية

*200 *8 **8.66 **1.30 *4.42 **1 *25 

ثانوية جنين 
 الشرعية

*276 *11 **7.97 *1.99 *5.98 **0.3 *25 

العربية 
 الثانوية

**25 **2 *14.80 *6.80 *5.76 **1 *6 

 بنات عمر بن
 الخطاب الثانوية

*320 *14 **7.81 *3.70 *4.06 *2.8 *23 

بنات جنين 
 التركية

*350 *14 **4.24 *1.66 *1.41 *1.5 *25 

الخنساء 
 الثانوية

*356 *16 **6.23 *2.82 *2.57 **1 *22 

بنات جنين 
 الثانوية

*514 *18 *13.24 *2.19 *1.73 *1.5 *29 

ذكور السالم 
 الثانوية

*320 *15 **6.25 **1.25 *5.00 *1.3 *21 

  ال تحقق المعيار **تحقق المعيار *

أن مدرسة واحدة فقط وهي بنات جنين الثانويـة حققـت   ) 39(نالحظ من الجدول رقم 

كافة المعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية والمتعلقة بالمدارس الثانوية 

الثانوية في مدينة جنين حققت كافة المعايير الخاصـة بمـدى    من المدارس% 10أي ما نسبته 
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كما نالحظ التفاوت بين المعـايير الفلسـطينية    كفاءة المدارس الثانوية في أداء العملية التعليمية،

والعالمية وخاصة تلك التي تتعلق بحجم المدرسة والذي يتراوح عدد الطلبة في المدرسة ما بين 

  . يتطابق مع حجم المدرسة الفلسطينيةطالب وهو ما ال 1000-2700

مدى كفاءة المدارس في مدينة جنين ومدى مطابقتهـا للمعـايير   ) 40(يبين الجدول رقم 

  .الفلسطينية وذلك حسب مرحلة المدرسة

مدى كفاءة المدارس في مدينة جنين ومدى مطابقتها للمعايير الفلسطينية وذلـك  ) 40(جدول 
  .حسب مرحلة المدرسة

 المتغير الرقم
مدارس 

 أساسية دنيا

مدارس 
 أساسية عليا

مدارس 
 ثانوية

 10 14 13 عدد المدارس 1

 *293 **420 *279 )عدد الطالب(حجم المدرسة  2

 *12 *14 *10 متوسط عدد الشعب 3

4 
متوسط نصيب الطالب من المساحة 

 2الكلية م
10.53* 7.62** 9.64** 

5 
متوسط نصيب الطالب من المساحة 

 2المبنية م
3.10* 2.21* 2.90* 

6 
متوسط نصيب الطالب من مساحة 

 2مالمالعب 
2.63* 4.53* 3.37* 

7 
متوسط نصيب الطالب من مساحة 

 2الغرفة الصفية م
1.33* 1.28* 1.36* 

 *23 *29 *25 متوسط عدد الطالب داخل الصف 8

  ال تحقق المعيار **تحقق المعيار *

مدارس المرحلة األساسية الدنيا جاءت مطابقة للمعايير  أن) 40(يتبين من الجدول رقم 

المتبعة في فلسطين والتي تم اإلشارة إليها سابقا والمتعلقة بحجم المدرسة وعدد فصولها ونصيب 

الطالب من المساحة الكلية والمبنية والمالعب باإلضافة إلى نصيبه من الغرفة الصفية، كما أنها 
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في داخل الصف، أما المدارس األساسية العليا فإنها لم تحقـق   تحقق معيار متوسط عدد الطالب

، أمـا بالنسـبة   2كال من معياري حجم المدرسة، متوسط نصيب الطالب من المساحة الكليـة م 

  .فقط 2للمدارس الثانوية فإنها لم تحقق معيار متوسط نصيب الطالب من المساحة الكلية م

ية والعالمية وخاصة تلك التي تتعلـق بحجـم   كما نالحظ التفاوت بين المعايير الفلسطين

طالب وهو ما ال يتطابق  2700-1000المدرسة والذي يتراوح عدد الطلبة في المدرسة ما بين 

  .مع حجم المدرسة الفلسطينية

ومن خالل تحليل واقع الخدمات التعليمية يمكن إجمال العمليات التحليلية التي أجريـت  
  :على منطقة الدراسة بما يلي

  أسلوب صلة الجوار 5.6

رياض األطفـال  (يعتمد أسلوب صلة الجوار على دراسة نمط توزيع الخدمات التعليمية 
التوزيع هل هو توزيـع عشـوائي أم    في التجمع السكني مما يساعد على فهم نمط) والمدارس

  .1توزيع متركز، منتظم مما يساعد على التخطيط السليم في المستقبل

التحليل على أساس صلة الجوار حيث ان هذا األسـلوب يعطـي   نستخدم في هذا البند 
سـوف  يع عشوائيا أم منتظما أم متركـزاً  مؤشرا بالنسبة لنمط التوزيع فيبين إذا كان هذا التوز

  :نستخدم في هذا التحليل معادلة صلة الجوار وهي

R = 2D*N/A حيث ان 

D  = المعدل هو جمع المسافات بين النقاط و) المسافة الحقيقية(معدل المسافة الفاصلة بين النقط
  )القياسات(وقسمتها على عدد القراءات 

N  =عدد نقاط مواقع الخدمات  

A  =مساحة منطقة البحث  
                                                 

 105 ، ص1995القاهرة،  العمران، جغرافية في دراساتالشريعي، أحمد،  1
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) 2.15 – 0(ونشير هنا أن النتيجة التي نحصل عليها في صلة الجوار محصورة بـين  

 Rذا كانـت قيمـة   معنى واضح ومحدد يبين النمط ألتوزيعي، فإ Rحيث يكون للمدلول الكمي 

فهذا يعنـي قمـة    2.15وإذا كانت قيمتها تساوي " التركز" تساوي صفر فهذا يعني قمة التجمع

  .R 1 وهذا يتضح من خالل قيمة )منتظم(التباعد واالنتشار

  .ونمط التوزيع في اسلوب صلة الجوار Rقيمة ) 41(جدول 

 نمط التوزيع Rقيمة 

 )متقارب(متجمع   0.5- 0

 عشوائينمط  1 – 0.5

 متباعد 2 – 1

 منتظم 2.15تقترب من 

  )2م (Aوسنقوم بتوضيح هذه المعادلة حيث ان مساحة منطقة البحث 

   Nعدد المدارس في منطقة الدراسة

 ED) = المدارس(مجموع المسافات بين مواقع الخدمة 

D = ED/N  المسافة الحقيقية(معدل المسافة الفاصلة بين النقط(  

 D*2ومن خاللها يمكن استخراج قيمة 

يبين نمط توزيع رياض األطفال في منطقة الدراسة باستخدام أسلوب صلة ) 42(والجدول

  .الجوار

                                                 
، رسالة ماجستير المعلومات الجغرافيةالتحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة نابلس باستخدام نظم جمعة، طاهر،  1

 .72، ص2007غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية نابلس، 
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  .نمط توزيع رياض األطفال في منطقة الدراسة باستخدام أسلوب صلة الجوار) 42(جدول 

 الموقع
  سافةالم

 

عدد 

رياض 
 األطفال

معدل 

 المسافات

ضعف 

معدل 
 المسافات

 2م/المساحة

عدد 

/ الرياض
 المساحة

 التعليق صلة الجوار

الحي 
 األمريكي

 المتجمع 0.002308 0.000002 467017 1078 539 1 539

حي 
 البدادية

 المتجمع 0.000342 0.000002 474201 162 81 1 81

حي 
 البساتين

 المتجمع 0.001488 0.000004 1133200 337.2 168.6 5 843

حي 
 الجابريات

 المتجمع 0.000395 0.000001 1669490 660 330 1 330

الحي 
 الشرقي

 المتجمع 0.001612 0.000002 922984 744 372 2 744

 المتجمع 0.000179 0.000003 380220 68 34 1 34 حي العرمة

حي المخيم 
 الجديد

 المتجمع 0.005081 0.000039 75974.8 128.6667 64.33333 3 193

حي 
 المدارس

 المتجمع 0.002964 0.000011 442666 262.4 131.2 5 656

حي 
 الزهراء

 المتجمع 0.001653 0.000007 280739 232 116 2 232

 المتجمع 0.000969 0.000004 264314 256 128 1 128 حي السكة

 المتجمع 0.000864 0.000001 1931800 1670 835 1 835 حي خروبة

حي خلة 

 الصوحة
 المتجمع 0.00283 0.000004 240245 680 340 1 340

حي صباح 

 الخير
 المتجمع 0.000526 0.000004 284989 150 75 1 75

حي مخيم 
 جنين

 المتجمع 0.001219 0.000002 433203 528 264 1 264

حي واد 
 برقين

 المتجمع 0.000107 0.000002 615275 66 33 1 33

حي وسط 
 المدينة

 المتجمع 0.000129 0.000002 541375 70 35 1 35

 المتجمع 0.001056 0.000003 10157693 383 191.5 28 5362 المجموع

  .تم حساب المسافة بين النقاط ومساحة األحياء من خالل برنامج نظم المعلومات الجغرافية* 
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يوضحان صلة الجوار لرياض األطفـال فـي    )1(، والشكل رقم )11(والخارطة رقم 

وحسب معادلة صلة الجوار السابقة فان مجموع المسافات الفاصلة بـين مواقـع   منطقة الدراسة 

م وعدد مواقع رياض األطفال في منطقـة  ) 5362(يساوي  رياض األطفال في منطقة الدراسة

وينتج من معادلة صلة  2م) 10157693(روضة ومساحة منطقة الدراسة يساوي) 28(الدراسة 

مواقع رياض توزيع  قريبة من الصفر وهذا يعني أن نمطوهي نسبة ) 0.001056(الجوار الرقم

  .األطفال في منطقة الدراسة من النوع المتجمع

فعلى سبيل المثال وحسب معادلة صلة الجوار السابقة فان مجموع المسافات الفاصلة بين 

وعـدد مواقـع    م) 843(مواقع رياض األطفال في حي البساتين احد أحياء مدينة جنين يساوي 

رياض أطفـال ومسـاحة حـي البسـاتين يسـاوي      ) 5(األطفال في هذا الحي يساوي رياض 

وهي نسـبة قريبـة مـن    ) 0.000004(وينتج من معادلة صلة الجوار الرقم  2م) 1133200(

 الصفر وهـذا يعنـي أن نمط توزيع مواقع رياض األطفال في هذا الحي من النوع المتجمـع، 

أي أن عدد رياض األطفال غير  على اسس تخطيطية، وهذا يدل على ان رياض االطفال لم تقم

ويندرج هذا المثال على باقي المناطق . كاف في حي البساتين أي أن هناك مناطق غير مخدومة

  .واألحياء في مدينة جنين
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  .صلة الجوار لرياض األطفال في مدينة جنين) 11(خارطة 
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  .باستخدام أسلوب صلة الجوارنمط توزيع رياض األطفال في منطقة الدراسة ) 1(شكل 

  .إعداد الباحثة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

يبين نمط توزيع المدارس في منطقة الدراسة باستخدام أسلوب  )43(وعليه فان الجدول 

  صلة الجوار
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  .نمط توزيع المدارس في منطقة الدراسة باستخدام أسلوب صلة الجوار) 43(جدول 

 المسافة الموقع
عدد 

 المدارس
 معدل المسافات

ضعف 

معدل 
 المسافات

 2م/المساحة

عدد 

الم/المدارس
 ساحة

 التعليق صلة الجوار

الحي 
 الشرقي

 المتجمع 0.000050 0.000001 922984 46 23 1 23

حي 
صباح 
 الخير

 المتجمع 0.001151 0.000004 284989 328 164 1 164

حي 
 البساتين

 المتجمع 0.000593 0.000002 1133200 336 168 2 336

حي البلدة 
 القديمة

 المتجمع 0.000498 0.000010 100449 50 25 1 25

حي 
 الجابريات

 المتجمع 0.000367 0.000001 1669490 612 306 1 306

حي 
 الزهراء

 المتجمع 0.005300 0.000025 280739 212.5714 106.2857143 7 744

حي 
 السكة

 المتجمع 0.005085 0.000011 264314 448 224 3 672

حي 
السويطا

 ت

 المتجمع 0.021645 0.000009 107367 2324 1162 1 1162

حي 

 الكروم
 المتجمع 0.001686 0.000011 176753 149 74.5 2 149

حي 

 المدارس
 المتجمع 0.011752 0.000032 442666 371.5714 185.7857143 14 2601

 المتجمع 0.000539 0.000002 523343 282 141 1 141 حي بلعما

حي 
 خروبه

 المتجمع 0.000441 0.000001 1931800 852 426 1 426

حي مراح 
 سعد

 المتجمع 0.002255 0.000002 417720 942 471 1 471

حي واد 
 برقين

 المتجمع 0.000189 0.000002 615275 116 58 1 58

 المتجمع 0.001641 0.000004 8871089 393.4054 196.7027027 37 7278 المجموع

  .تم احتساب المسافة بين النقاط ومساحة األحياء من خالل برنامج نظم المعلومات الجغرافية* 
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يوضحان صلة الجوار للمـدارس فـي منطقـة     )2(، والشكل رقم )12( الخارطة رقم

مـدارس   الدراسة وحسب معادلة صلة الجوار السابقة فان مجموع المسافات الفاصلة بين مواقع

وهو قريـب  ) 0.001641(م وينتج من معادلة صلة الجوار الرقم)7278(منطقة الدراسة يساوي

أي  .من الصفر وهذا يعني أن نمط توزيع مواقع المدارس في منطقة الدراسة من النوع المتجمع

  .أن هناك مناطق غير مخدومة

مسافات الفاصلة بين فعلى سبيل المثال وحسب معادلة صلة الجوار السابقة فان مجموع ال

م وعدد مواقع المدارس فـي  ) 744(مواقع المـدارس في حي الزهراء من مدينة جنين يساوي 

  .2م) 280739(مدارس ومساحة حي الزهراء يساوي ) 7(هذا الحي يساوي 

وهي نسبة قريبة من الصـفر وهــذا    )0.0053(وينتج من معادلة صلة الجوار الرقم 

وهذا دليـل علـى ان    المدارس في هذا الحي من النوع المتجمع، يعنـي أن نمط توزيع مواقع

أي أن عدد المدارس غير كاف في حي الزهراء  المدارس لم تقم على اسس ومعايير تخطيطية،

ويندرج هذا المثال على باقي المناطق واألحياء فـي مدينـة   . أي أن هناك مناطق غير مخدومة

  .من الصفرجنين والتي فيها نسبة صلة الجوار قريبة 
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 .صلة الجوار للمدارس في أحياء منطقة الدراسة) 12( خارطة
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  .نمط توزيع المدارس في مدينة جنين باستخدام اسلوب صلة الجوار) 2(شكل 

  .اعداد الباحثة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  نطاق تأثير الخدمة 6.6

ريـاض  (يعتمد هذا األسلوب في التحليل المكاني على دراسة توزيع الخدمات التعليمية 

ونطاق تأثير كل خدمة على المحيط التابع لها سواء كان هذا المقياس يقيس  )األطفال و المدارس

التأثير زمنيا أو على شكل مسافة، وتعرف منطقة التأثير بأنها تلك المنطقة التـي تسـتفيد مـن    

التعليمية في زمن معين أو مسافة معينة فمثال يحتاج الطالب في المرحلة االبتدائية مـدة   الخدمة

 12دقيقة للوصول إلى المدرسة على افتراض أن معدل سير اإلنسان العادي على األقـدام   12

  .1متر في الدقيقة 50دقيقة على اعتبار أن معدل سير اإلنسان العادي 

                                                 
، التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة نابلس باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافيـة جمعة، طاهر يوسف،  1

 .99رسالة ماجستير غير منشورة، مرجع سابق، ص 
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متوسط المعيار العالمي للتحليل المكاني للوصول إلى نطـاق تـأثير    وهنا سوف نعتمد

الخدمة لكل موقع تعليمي بافتراض أن مدى فعالية تقديم الخدمة لكل مدرسة أساسية دنيـا مـن   

هـو   10 -7م ومدى تأثير الخدمة للمدرسة األساسية العليا من صـف   600هو  6-1الصف 

الخدمة لريـاض  م ومدى فعالية تقديم  1400 هو 12-11م والمدرسة الثانوية من صف 1000

  .م300األطفال بمسافة 

  نطاق تأثير رياض األطفال 1.6.6

توضح نطاق تأثير الخدمة لرياض األطفال في أحياء منطقة الدراسة ) 13(الخارطة رقم 

م، وهذا يعنـي أن كـل   300وتم اعتماد المعيار السابق لمدى تأثير الخدمة لكل رياض األطفال 

  م 300طفال في منطقة الدراسة تخدم كل طفل يبعد سكنه مدى روضة أ

  . توضح لنا المناطق التي تصل إليها الخدمة من رياض األطفال )13(الخارطة 
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  .نطاق تأثير رياض األطفال في مدينة جنين) 13(خارطة 
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أن مواقع غالبية رياض األطفال تتركز في المنطقة الشرقية ) 13(وقد تبين من الخارطة 

ووسط المدينة وكذلك في المنطقة الغربية باستثناء روضة الرياض وروضة أطفال الزرعينـي  

باإلضافة إلى روضة خروبة التي تقع على أطراف المنطقـة   اللتين تقعان في المنطقة الجنوبية

الشمالية من منطقة الدراسة وبالتالي فان نطاق تأثير هذه الرياض ال يغطـي غالبيـة منطقـة    

  .الدراسة

أن عدد رياض األطفال الموجود في منطقة الدراسـة   )13( يتضح أيضا من الخارطةو

قليل وغير كاف أي أن هناك الكثير من المناطق غير مخدومة وال يصلها نطـاق تـأثير هـذه    

الخدمة، ومنها المنطقة الجنوبية حيث ان عدد من األحياء في هذه المنطقـة ال يصـلها نطـاق    

الدين وحي الكروم وحي البلدة القديمة وحي مـراح سـعد وحـي     الخدمة ومنها حي وادي عز

وحي السويطات وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية من منطقة الدراسة المتمثلة بحـي   المراح

جبل أبو ظهير والمنطقة الشمالية من حي السكة أي أن هناك صعوبة كبيرة في الحصول علـى  

م  300دومة، إذ يسير الطفل مسـافة أكثـر مـن    خدمة رياض األطفال في المناطق غير المخ

  .للوصول إلى الروضة

من خالل التحليل السابق الذي أجريناه من هذه الدراسة حددنا أماكن النقص فـي هـذه   

الخدمة في أحياء منطقة الدراسة، حيث تبين أن منطقة الدراسة تعاني من نقـص فـي ريـاض    

ادة مسـاحتها بشـكل يـتالءم مـع المعـايير      األطفال، لذلك ال بد من زيادة عدد الرياض وزي

  .التخطيطية

وبناء على ذلك يمكن اقتراح إقامة رياض أطفال في منطقة الدراسة من أجل سد النقص 

الذي تعاني منه منطقة الدراسة وبالتالي تسهيل وصول األطفال ضمن نطاق معين أثناء ذهـابهم  

توضح توزيـع  ) 14(والخارطة رقم . الوإتاحة الفرصة لجميع األطفال لاللتحاق برياض األطف

يوضح صلة الجـوار لريـاض   ) 3(والشكل . رياض األطفال القائمة والمقترحة في مدينة جنين

األطفال المقترحة حيث أن نمط التوزيع للرياض المقترحة باستخدام أسلوب صلة الجوار هو من 

  .النوع المتباعد
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  .قترحة في مدينة جنينتوزيع رياض األطفال القائمة والم) 14( خارطة
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  .نمط توزيع رياض األطفال المقترحة باستخدام أسلوب صلة الجوار) 3(شكل 

  .الباحثة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  االساسية الدنيا نطاق تأثير المدارس 2.6.6

نطاق تأثير الخدمة للمدارس األساسية الدنيا لكال الجنسين  )16(و) 15(توضح الخرائط 

في أحياء منطقة الدراسة وتم اعتماد المعيار السابق لمدى تأثير الخدمة لكل مدرسة أساسية دنيا 

 م، وهذا يعني أن كل مدرسة أساسية دنيا في منطقة الدراسة تخدم كل طالب يبعد سكنه مدى600

توضح مواقع ونطاق تأثير المدارس األساسية الـدنيا  ) 15(قم م حول المدرسة والخارطة ر600

مواقع ونطاق تأثير ) 16(لمدارس الذكور والمختلطة في مدينة جنين، وكذلك تبين الخارطة رقم 

  .المدارس األساسية الدنيا لمدارس اإلناث والمختلطة في مدينة جنين
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  .األساسية الدنيا في مدينة جنيننطاق تأثير مدارس الذكور والمختلطة ) 15( خارطة
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أن المدارس األساسية الدنيا في مدينة جنين موزعة بشكل ال ) 15(نالحظ من الخارطة 

يغطي جميع منطقة الدراسة وخاصة أن هناك بعض المناطق ال يشملها نطاق تـأثير المـدارس   

ية وأجزاء من المنطقة األساسية الدنيا لمدارس الذكور والمختلطة في مدينة جنين كالمناطق الشمال

الشرقية باإلضافة إلى أجزاء من المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية حيث أن معظـم المـدارس   

م للوصول إلى اقرب 600موزعة في منطقة الوسط إذ يضطر الطالب إلى قطع مسافة تزيد عن 

  .مدرسة
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  .مدينة جنين نطاق تأثير مدارس اإلناث والمختلطة األساسية الدنيا في) 16(خارطة 
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مواقع ونطاق تأثير المدارس األساسية الدنيا لمدارس اإلناث ) 16( نالحظ من الخارطة

والمختلطة في مدينة جنين موزعة بشكل جيد ما عدا في المناطق الشمالية وأجزاء من المنطقتين 

 م للوصـول إلـى  600الغربية والجنوبية إذ تضطر الطالبة إلى السير على األقدام أكثـر مـن   

  .المدرسة

  نطاق تأثير المدارس األساسية العليا 3.6.6

توضح نطاق تأثير الخدمة للمدارس األساسـية  ) 18(، والخارطة رقم )17(خارطة رقم 

العليا لكال الجنسين في أحياء منطقة الدراسة وتم اعتماد المعيار السابق لمدى تأثير الخدمة لكـل  

مدرسة أساسية عليا في منطقة الدراسة تخدم كل  م، وهذا يعني أن كل1000مدرسة أساسية عليا 

  .م حول المدرسة1000طالب يبعد سكنه مدى 

أن موقع ونطاق تـأثير مـدارس الـذكور والمختلطـة     ) 17(نالحظ من الخارطة رقم 

األساسية العليا موزع بشكل جيد إال أن بعض أجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية من 

غير مخدومة وال يصلها نطاق تأثير الخدمة مما يضطر الطالب إلى السير على منطقة الدراسة 

  .م للوصول إلى المدرسة 1000األقدام أكثر من 
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  .نطاق تأثير مدارس الذكور والمختلطة األساسية العليا في مدينة جنين) 17(خارطة 
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  .مدينة جنيننطاق تأثير مدارس اإلناث والمختلطة األساسية العليا في ) 18( خارطة
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أن موقع ونطاق تأثير مدارس اإلناث والمختلطة األساسية العليا ) 18(تبين الخارطة رقم 

إال أن هناك بعض األجزاء من المنطقة الشمالية والغربية ال يصـلها نطـاق    موزعة بشكل جيد

م للوصول إلـى  1000الخدمة فهي غير مخدومة، إذ تضطر الطالبة إلى السير مسافة أكثر من 

  .لمدرسةا

وقد تبين أن نطاق تأثير المدارس األساسية العليا لكال الجنسين ال يغطي جميع منطقـة  

الدراسة وخاصة األجزاء الشمالية من منطقة الدراسة أي أن هناك مناطق غيـر مخدومـة وال   

  .يصلها نطاق تأثير الخدمة وكذلك األجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الدراسة

  ر المدارس الثانويةنطاق تأثي 4.6.6

 توضحان نطاق تأثير الخدمة للمدارس الثانوية) 20(، والخارطة رقم )19(خارطة رقم 

لكال الجنسين في أحياء منطقة الدراسة وتم اعتماد المعيار السابق لمدى تأثير الخدمة لكل مدرسة 

ب يبعد سـكنه  م، وهذا يعني أن كل مدرسة ثانوية في منطقة الدراسة تخدم كل طال1400ثانوية 

م حول المدرسة والخرائط التالية توضح لنا المناطق التي تصل إليها الخدمـة مـن   1400مدى 

  .المدارس الثانوية

أن موقع ونطاق تأثير الخدمة لمدارس الذكور والمختلطة ) 19(نالحظ من الخارطة رقم 

ي جميـع منطقـة   بشكل جيد جدا حيث ان نطاق تأثير الخدمة لهذه المدارس يغط الثانوية موزع

للوصـول الـى    م1400الدراسة مما ال يضطر الطالب إلى السير على األقدام مسافة أكثر من 

  .المدرسة
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  .نطاق تأثير مدارس الذكور والمختلطة الثانوية في مدينة جنين) 19(خارطة 
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  .نطاق تأثير مدارس اإلناث والمختلطة الثانوية في مدينة جنين) 20( خارطة
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أن المدارس الثانوية لإلناث والمختلطـة فـي منطقـة    ) 20(الخارطة رقم نالحظ من 

الدراسة موزعة بشكل جيد إذ أن نطاق تأثير المدارس الثانوية في منطقة الدراسة يغطي معظـم  

المجاورات، إذ تستطيع طالبة المرحلة الثانوية الوصول إلـى مدرسـتها دون أن تزيـد     مساكن

م، إال أن هناك بعض المناطق ال يشملها نطاق تأثير المـدارس   1400المسافة التي تقطعها عن 

الثانوية كالمنطقة الغربية من مدينة جنين والتي تشمل حي واد برقين وحي الهدف وهذا يعني أن 

هذه المناطق غير مخدومة وتعاني من صعوبة الوصول لهذه الخدمة إذ تضطر الطالبة إلى قطع 

  .المدرسة م للوصول إلى 1400مسافة أكثر من 

لقد تبين من تحليل المدارس الثانوية للذكور واإلناث أنها تقع في وسط عدد كبيـر مـن   

وبالتالي فهي تغطي غالبية منطقة الدراسة بناء على متوسط نطاق ) األحياء(المجاورات السكنية 

التالميذ الذين التأثير الذي تم اعتماده وهذا يجعلها مطابقة للمعايير ألنها تحتاج إلى عدد كبير من 

  .ال يمكن توفرهم في مجاورة سكنية واحدة

من خالل التحليل السابق تم تحديد أماكن النقص من هذه الخدمة فـي أحيـاء منطقـة    

الدراسة لذلك من الممكن زيادة عدد هذه المدارس بشكل يلبي حاجة هذه الفئات العمرية، وذلـك  

  .انطالقا من المتطلبات والمعايير التخطيطية

اء على ذلك يمكن اقتراح مدارس أساسية دنيا وأساسية عليا وثانوية لكال الجنسين في وبن

منطقة الدراسة من أجل سد النقص الذي تعاني منه منطقة الدراسة وبالتالي تخفيف المعاناة على 

ويوضح ذلـك  . قطعونهاالطالب أثناء ذهابهم وإيابهم إلى المدرسة من خالل تقليل المسافة التي ي

باإلضافة إلى . توزيع المدارس القائمة و المقترح إقامتها في منطقة الدراسة) 21(ارطة رقم الخ

الذي يوضح نمط توزيع المدارس المقترحة في منطقة الدراسة باستخدام أسلوب ) 4(رقم الشكل 

ان توزيع المدارس المقترحة في مدينة جنين هـو  ) 4(صلة الجوار حيث يبين الشكل التالي رقم 

  .النوع المتباعدمن 
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  .توزيع المدارس القائمة والمقترح اقامتها في مدينة جنين) 21(خارطة 
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  .نمط توزيع المدارس المقترحة في مدينة جنين باستخدام أسلوب صلة الجوار) 4(شكل 

  .الباحثة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  مدى الرضا عن الخدمات التعليمية 7.6

  طلبة المدارس  1.7.6

ولإلجابة عن سؤال الدراسة ما مدى رضا الطلبة في مدينة جنين عن الخدمات التعليمية 

  المتوفرة؟

قامت الباحثة بتوزيع استبانه أداة الدراسة على طلبة المدارس لقياس مدى رضا طلبـة  

غ حجم العينة بل و% 3وكان هامش خطأ العينة المدارس في مدينة جنين عن الخدمات التعليمية 

استبانه على طلبة المدارس في المدينة وتم استخدام ) 792(تم توزيع  حيث %5 التي تم دراستها
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العينة العشوائية التي شملت الطالب من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر، وكـان عـدد   

  :يبين وصف عينة الدراسة) 44(والجدول التالي رقم ) 671(االستبانات الصالح للتحليل 

  .وصف عينة الدراسة من حيث الجنس وجهة اإلشراف والمرحلة الدراسية) 44(جدول 

 % النسبة المئوية التكرار المتغير المتغير المستقل

 الجنس
 49.5 332 ذكر

 50.5 339 أنثى

 جهة اإلشراف
 88.1 591 حكومية

 11.9 80 خاصة

 المرحلة

 29.2 196 )6- 1(أساسية دنيا 

 47.4 318 )10-7(أساسية عليا 

 23.4 157 )12-11(ثانوية 

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

   .يبين بعض الخصائص التي تتعلق بالبيئة الخارجية للمدرسة) 45(الجدول 

  .مدى رضا الطلبة عن خصائص المدرسة تبعا للبيئة الخارجية حسب مكوناتها) 45(جدول 

 للمدرسةالبيئة الخارجية  خصائص

 مدى رضا الطلبة

 غير مناسبة مناسبة

  % النسبة التكرار %النسبة  التكرار

 34.6 232 65.4 439 موقع المدرسة

 32 215 68 456 بناء المدرسة

  33.4 224 66.6 447 المظهر الخارجي للمدرسة
 43.1 289 56.9 382 الهدوء داخل المدرسة

 37.9 254 62.1 417 األلوان المستخدمة في الطالء

 40.1 269 59.9 402 مساحة المالعب والساحات

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

يعتبر موقع المدرسة من األمور المهمة التي تؤثر في العملية التعليميـة، لـذلك علـى    

أن ما يبين ) 45(المخطط اختيار المكان الصحي والمناسب للتجمع السكاني الذي تخدمه، الجدول 



من أعداد الطلبة أجابوا أن موقع مدرستهم مناسب، كما أن البناء المدرسي مـن  

القضايا التي تعزز العملية التعليمية والتعلمية وترفع من أداء الطلبة ومعلميهم يتبين من خـالل  

أمـا   ،من الطلبة راضٍ عن البناء المدرسي ويؤكد بأنه مناسب

مـن  % 66.6من خـالل النسـبة   

من الطلبة راضون عن الهدوء داخل بنـاء  

من الطلبة يؤكدون بان األلوان المستخدمة في الطالء مناسبة ومريحـة،  

الطلبة راضون عن مساحة المالعب والساحات، ويتبين من خالل النسـب  

السابقة أن أكثر من نصف الطالب يؤكدون بأن جميع عناصر البيئة الخارجية للمدرسة مناسـبة  

يبين النسبة المئوية لمدى رضا الطلبة عن خصـائص البيئـة الخارجيـة    
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من أعداد الطلبة أجابوا أن موقع مدرستهم مناسب، كما أن البناء المدرسي مـن  % 

القضايا التي تعزز العملية التعليمية والتعلمية وترفع من أداء الطلبة ومعلميهم يتبين من خـالل  

من الطلبة راضٍ عن البناء المدرسي ويؤكد بأنه مناسب %68أن ما نسبته 

من خـالل النسـبة    مدى رضا الطلبة عن المظهر الخارجي للمدرسة فانه يتضح

من الطلبة راضون عن الهدوء داخل بنـاء  % 56.9الطلبة راضون عن المظهر الخارجي، وان 

من الطلبة يؤكدون بان األلوان المستخدمة في الطالء مناسبة ومريحـة،  % 62.1

الطلبة راضون عن مساحة المالعب والساحات، ويتبين من خالل النسـب  من % 

السابقة أن أكثر من نصف الطالب يؤكدون بأن جميع عناصر البيئة الخارجية للمدرسة مناسـبة  

  .من وجهة نظرهم

يبين النسبة المئوية لمدى رضا الطلبة عن خصـائص البيئـة الخارجيـة     )5(والشكل 

  .رضا الطلبة عن خصائص البيئة الخارجية للمدرسة

  ).45(االعتماد على بيانات الجدول رقم الباحثة ب

% 65.4نسبته 

القضايا التي تعزز العملية التعليمية والتعلمية وترفع من أداء الطلبة ومعلميهم يتبين من خـالل  

أن ما نسبته ) 45(الجدول

مدى رضا الطلبة عن المظهر الخارجي للمدرسة فانه يتضح

الطلبة راضون عن المظهر الخارجي، وان 

62.1المدرسة وان 

% 59.9كما ان 

السابقة أن أكثر من نصف الطالب يؤكدون بأن جميع عناصر البيئة الخارجية للمدرسة مناسـبة  

من وجهة نظرهم

والشكل 

  .للمدرسة

رضا الطلبة عن خصائص البيئة الخارجية للمدرسةمدى ) 5(شكل 

االعتماد على بيانات الجدول رقم الباحثة ب: المصدر



153  

يبين انطباع الطلبة ومدى رضاهم عن البيئة الداخلية لغرفة الصف حسب  )46(الجدول 

  .مكوناتها

  .مكوناتهاانطباع الطلبة ومدى رضاهم عن البيئة الداخلية لغرفة الصف حسب ) 46(جدول 

 خصائص البيئة الداخلية لغرفة الصف

 مدى رضا الطلبة

 غير مناسبة مناسبة

 %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

 41 275 59 396 اإلضاءة داخل الصف

 46.1 309 53.9 362 التهوية داخل الصف

 46.5 312 53.5 359 الحرارة داخل الصف

 35.2 236 64.8 435 توزيع األثاث داخل الصف

 42.3 284 57.7 387 عدد الطالب داخل الصف

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

ال شك أن غرفة الصف هي المكان الذي يقضي فيه الطالب معظم يومه الدراسي لـذلك  

من الضروري أن تكون مكونات البيئة الداخلية لغرفة الصف مريحة ومناسبة للطالب والمعلـم  

  .كذلك

من أعداد الطلبة أجابوا أن اإلضاءة داخل غرفـة  % 59يبين أن ما نسبته  )46(الجدول 

 ،راضي عن التهوية داخل الصف ويؤكدون بأنها مناسبة% 53.9وان ما نسبته  ،الصف مناسبة

مـن الطلبـة   % 53.5أما مدى رضا الطلبة عن الحرارة داخل غرفة الصف فانه يتضـح أن  

من الطلبة أجابوا أنهم راضون عـن توزيـع   % 64.8، كما أن راضون ويؤكدون أنها مناسبة

من الطلبة راضون عن عدد الطالب داخل غرفـة الصـف   % 57.7األثاث داخل الصف وان 

  .ويؤكدون بأنه مناسب ومريح

أن أعلى نسبة رضا للطلبة كانت حول توزيع األثاث في غرفة  )46(يتضح من الجدول 

أي أن أكثر من نصف % 50أعلى من  النسب السابقةويالحظ أن جميع % 64.8الصف وبلغت 

  .الطلبة يؤكدون أن عناصر البيئة الداخلية لغرفة الصف مناسبة



البيئة الداخلية لغرفـة   يبين النسبة المئوية لمدى رضا الطلبة عن خصائص

  
  .الصف حسب مكوناتها

يبين مدى رضا الطلبة عن توفر األمان داخل البيئـة المدرسـية حسـب    
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يبين النسبة المئوية لمدى رضا الطلبة عن خصائص )6(الشكل 

  .الصف حسب مكوناتها

الصف حسب مكوناتهامدى رضا الطلبة عن خصائص البيئة الداخلية لغرفة 

  ).46(قم المصدر الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول ر

يبين مدى رضا الطلبة عن توفر األمان داخل البيئـة المدرسـية حسـب     )47(الجدول 

  .مجموعة من العناصر

الشكل 

الصف حسب مكوناتها

مدى رضا الطلبة عن خصائص البيئة الداخلية لغرفة ) 6(شكل 

المصدر الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول ر

الجدول 

مجموعة من العناصر
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مدى رضا الطلبة عن توفر األمان داخل البيئة المدرسية حسـب مجموعـة مـن    ) 47(جدول 
  .العناصر

عناصر األمان توفر 
 داخل البيئة المدرسية

 مدى رضا الطلبة

 غير كافية متوسطة كافية

  % النسبة التكرار  % النسبة التكرار  % النسبة التكرار

األمان في الدخول 
 والخروج من المدرسة

319 47.5 242 36.1 110 16.4 

 27.9 187 48.9 328 23.2 156 األمان في األدراج

المالعب األمان في 
 الرياضية

211 31.4 236 35.2 224 33.4 

 18.8 126 44.9 301 36.4 244 األمان في دورات المياه

 27.9 187 33.1 222 39 262 األمان في المختبرات

األمان في الصفوف 
 الدراسية

327 48.7 300 44.7 44 6.6 

األمان في األرضيات 
 واألرصفة

195 29.1 269 40.1 207 30.8 

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

تشير الدراسات أنه ال بد من تنوع في الفراغات المدرسية، لكن مـع تـوفر عناصـر    

ا أن عناصـر السـالمة   ) 47(السالمة واألمان للطالب فقد أشارت هذه الدراسة وحسب الجدول

المدرسة بشـكل كـاف بنسـبة    واألمان داخل البيئة المدرسية متوفرة في الدخول والخروج من 

أي بدرجـة   2.31وبمتوسط حسابي % 16.4كما أنها متوفرة وبشكل غير كاف بنسبة % 47.5

كمـا   %23.2أما بالنسبة لالمان في األدراج فقد تبين أنها متوفرة وبشكل كاف بنسبة ،متوسطة

أمـا   ،سطةأي بدرجة متو 1.95وبمتوسط حسابي % 27.9أنها متوفرة وبشكل غير كاف بنسبة 

كمـا أنهـا   % 31.4فيما يتعلق باألمان في المالعب الرياضية فإنها متوفرة وبشكل كافي بنسبة

كما تشكل  ،أي بدرجة متوسطة 1.98وبمتوسط حسابي % 33.4متوفرة وبشكل غير كاف بنسبة 

استجابة الطلبة بان األمان في دورات المياه متوفرة وبشكل كاف ومتوفرة بشكل % 36.4النسبة 



أما بالنسبة لالمان فـي   ،أي بدرجة متوسطة

وبشكل كاف كما أنها متوفرة وبشكل غيـر كـاف بنسـبة    

كما أن األمان في الصـفوف الدراسـية   

وبمتوسـط حسـابي   % 6.6ومتوفرة بشكل غير كاف بنسبة 

 كبيرة أي كافية، كما ان األمان في األرضيات واألرصفة متوفر وبشكل كاف

أي بدرجـة   1.98وبمتوسط حسـابي  

يبين النسبة المئوية لمدى رضا الطلبة عن توفر عناصر األمان داخل البيئة 

  

  .مدى رضا الطلبة عن توفر عناصر األمان داخل البيئة المدرسية
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أي بدرجة متوسطة 2.18وبمتوسط حسابي % 18.8غير كاف بنسبة 

وبشكل كاف كما أنها متوفرة وبشكل غيـر كـاف بنسـبة    % 39المختبرات فهي متوفرة بنسبة 

كما أن األمان في الصـفوف الدراسـية    ،أي بدرجة متوسطة 2.11وبمتوسط حسابي 

ومتوفرة بشكل غير كاف بنسبة % 48.7متوفر وبشكل كاف بنسبة 

كبيرة أي كافية، كما ان األمان في األرضيات واألرصفة متوفر وبشكل كاف  أي بدرجة

وبمتوسط حسـابي  % 30.8ير كاف بنسبة ومتوفر بشكل غ% 

يبين النسبة المئوية لمدى رضا الطلبة عن توفر عناصر األمان داخل البيئة ) 7(الشكل 

مدى رضا الطلبة عن توفر عناصر األمان داخل البيئة المدرسية

  ).47(الجدول رقم  إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات

غير كاف بنسبة 

المختبرات فهي متوفرة بنسبة 

وبمتوسط حسابي % 27.9

متوفر وبشكل كاف بنسبة 

أي بدرجة 2.42

% 29.1بنسبة 

   .متوسطة

الشكل 

  .المدرسية

مدى رضا الطلبة عن توفر عناصر األمان داخل البيئة المدرسية) 7(شكل 

إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات: المصدر
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  . مدى توفر عناصر األمان خارج وداخل البيئة المدرسية) 48(جدول 

 توفر عناصر األمان خارج البيئة المدرسية
 ال نعم

  % النسبة التكرار  % النسبة التكرار

تستخدم وسيلة مواصالت للوصول إلى 
 المدرسة

392 58.4 279 41.6 

 57.1 383 42.9 288 المدرسةيوجد مصادر تلوث بالقرب من 

 62.6 420 37.4 251 يوجد مكان لحفظ الحاجيات الشخصية

 53.8 361 46.2 310 يوجد مكان يتوفر فيه الهدوء للدراسة والعمل

 41.6 279 58.4 392 تشعر باالرتياح في أثناء وجودك في الصف

برأيك أن كثرة الطالب في الصف يؤثر سلبا 
 على تحصيلك الدراسي

351 52.3 320 47.7 

 41 275 59 396 برأيك أن عدد الدورات الصحية مناسب

برأيك أن عدد صنابير المياه المخصصة 
 للطالب كافية

399 59.5 272 40.5 

برأيك هناك إمكانية إخالء المبنى في حال 
 الطوارئ بشكل سريع وامن

342 50.9 329 49.1 

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

ال يسـتخدمون اي وسـيلة   % 41.6أن ) 48( أظهرت الدراسة وكما يبينـه الجـدول  

من الطالب يسـتخدمون وسـيلة مواصـالت    % 58.4وان  مواصالت للوصول إلى مدارسهم

النسبة األعلى من الطلبة يسكنون في مناطق بعيدة عن  أن وهذا يدل على ،للوصول إلى المدرسة

فقد أجـاب   وجود مصادر تلوث بالقرب من مدارسهم أما بخصوص سؤال الطلبة عن. مدارسهم

أجابوا بعدم وجود هذه المصادر، أما بالنسـبة  % 57.1منهم بوجود تلك المصادر وان % 42.9

من الطالب إلى تـوفر  % 37.4داخل المدرسة لحفظ الحاجيات الشخصية فقد أشار  لتوفر مكان

ه وهي األعلى، وعند سؤال الطلبـة  منهم أشاروا إلى عدم توفر% 62.6مثل هذا المكان مقابل 

من الطلبة إلى توفر هـذا  % 46.2عن وجود مكان يتوفر فيه الهدوء للدراسة والعمل فقد أشار 

إلى عدم توفره وهي األعلى، كما يتضح من خالل اجابة الطلبـة  % 53.8المكان بالمقابل أشار 
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م في الصـف وان كثـرة   من الطلبة يشعرون باالرتياح في أثناء وجوده% 58.4أن ما نسبته 

حسب % 52.3حصلت على نسبة  الطالب في الصف والذي يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي

توجهات الطلبة، وعند سؤال الطلبة عن كفاية عدد الدورات الصحية وصنابير المياه المخصصة 

 منهم بعدم كفاية الدورات الصحية بالنسبة ألعداد الطلبة فـي حـين أشـار   % 41للشرب أشار 

منهم الى عدم كفاية عدد صنابير المياه المخصصة لشـرب الطـالب وأنهـا ال تفـي      40.5%

  .باحتياجات الطلبة

أما بخصوص سؤال الطلبة عن رأيهم بان هناك إمكانية إخالء المبنى في حال الطوارئ 

منهم إلى عدم إمكانية إخالء المبنى وبشكل سريع وآمـن  % 49.1بشكل سريع وامن فقد أشار 

  .منهم إلى أنهم يستطيعون فعل ذلك% 50.9بالمقابل أشار 

  .يبين النسبة المئوية لمدى توفر عناصر األمان خارج وداخل البيئة المدرسية) 8(الشكل 

  

  .مدى توفر عناصر األمان خارج وداخل البيئة المدرسية) 8(شكل 

  ).48(إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول رقم : المصدر
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  مدراء المدارس 2.7.6

ولمعرفة مدى رضا مدراء المدارس عن الخدمات التعليمية المتوفرة تم توزيع اسـتبانه  

لمعرفة رأيهم في بعض متغيرات  مديراً ) 28(والبالغ عددهم  على جميع مدراء منطقة الدراسة

  . البيئة المدرسية

أن خدمة الهـاتف   وقد تم سؤال مدراء المدارس عن مدى توفر بعض المتغيرات فتبين

في المدرسـة ممـا   % 81.1مدارس المدينة وان الهدوء متوفر بنسبة  من% 100متوفرة بنسبة 

كما أن نسـبة  % 16.2أما بالنسبة للتدفئة فهي متوفرة بنسبة  ،يساعد على نجاح العملية التعليمية

من مدراء المدارس أشاروا إلى وجود مكان لحفظ حاجـات الطالـب الشخصـية وان    % 62.2

  .يبين ذلك )49(الجدول % 100الكهرباء والمياه متوفران بنسبة

  .مدى توفر الخدمات المدرسية في المدرسة) 49(جدول 

 الخدمات المدرسية
 غير متوفر رمتوف

  % النسبة التكرار %النسبة  التكرار

 0 0 100 37 الهاتف

 18.9 7 81.1 30 الهدوء

 83.8 31 16.2 6 التدفئة

 37.8 14 62.2 23 يوجد مكان لحفظ الحاجيات

 0 0 100 37 الكهرباء

 0 0 100 37 المياه

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

بعض المتغيرات التي تتعلق بالبيئة المدرسـية والتكـرار والنسـبة    يبين ) 50( الجدول

  .المئوية لمدى رضا مدراء المدارس عن الخدمات التعليمية المتوفرة
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  .مدى رضا مدراء المدارس عن المتغيرات المدرسية المتوفرة) 50(جدول 

 المتغيرات المدرسية

 مدى رضا مدراء المدارس

 غير مناسبة مناسبة

 %النسبة  التكرار % النسبة التكرار

 21.6 8 78.4 29 موقع المدرسة

 21.6 8 78.4 29 مساحة المدرسة

 35.1 13 64.9 24 مساحة الساحات والمالعب

 13.5 5 86.5 32 أعداد الطلبة داخل الصف

 5.4 2 94.6 35 التهوية

 5.4 2 94.6 35 اإلضاءة

  16.2 6 83.8 31 عدد الدورات الصحية في المدرسة
 16.2 6 83.8 31 عدد صنابير المياه المخصصة للطالب

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

من أعداد مدراء المدارس أجابوا أن موقع % 78.4يبين أن ما نسبته ) 50(الجدول رقم 

أمـا   ،راضٍ عن مساحة المدرسة ويؤكد بأنه مناسـب % 78.4وان ما نسبته  ،مدرستهم مناسب

% 64.9مدى رضا مدراء المدارس عن مساحة الساحات والمالعب للمدرسة فانـه يتضـح أن   

من مدراء المدارس أجابوا أنهم راضون عن أعداد الطلبة داخل % 86.5وان ما نسبته  ،راضون

منهم راضون % 94.6منهم يؤكدون بان التهوية مناسبة ومريحة، كما أن % 94.6الصف وان 

من مدراء مدارس العينة غير راضين % 16.2يتضح من الجدول السابق أن عن اإلضاءة، كما 

عن عدد الدورات الصحية و عدد صنابير المياه المخصصة للطالب على اعتبار أنها غير كافية 

وللتعرف على موقع المدرسة بالنسبة للشارع الرئيس تم سؤال مدراء المدارس عنـه فتبـين ان   

من المـدارس  % 50من المدارس الثانوية و % 75وأن  ،ةمن المدارس األساسي% 52حوالي 

  :يبين ذلك) 51(األساسية والثانوية تقع على شارع رئيس والجدول التالي



161  

  .موقع المدرسة بالنسبة للشارع الرئيس تبعا لمرحلة المدرسة) 51(جدول 

 موقع المدرسة

 مرحلة المدرسة

 ثانوية فقط أساسية وثانوية أساسية

 % النسبة التكرار  % النسبة التكرار  % النسبة التكرار

 75 3 50 3 52 14 شارع رئيسي

 25 1 50 3 48 13 شارع فرعي

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

يبين مدى رضا مدراء المدارس في مدينة جنين عن مدى توفر عناصـر   )52(الجدول 

  .السالمة واألمان للبيئة المدرسية

  . مدى توفر عناصر األمان للبيئة المدرسية) 52(جدول 

 توفر عناصر األمان للبيئة المدرسية
 ال نعم

   % النسبة التكرار  % النسبة التكرار
 27 10 73 27 تستخدم وسيلة مواصالت للوصول إلى المدرسة

 10.8 4 89.2 33 تشعر باالرتياح في أثناء وجودك في المدرسة

 67.6 25 32.4 12 من المدرسةيوجد مصادر تلوث بالقرب 

 8.1 3 91.9 34 المدرسة محاطة بسور

 64.9 24 35.1 13 يتوفر أدراج هروب في حالة الكوارث

  2.7 1 97.3 36 يتوفر طفاية حريق في حالة الطوارئ
 35.1 13 64.9 24 يتوفر مداخل واسعة لإلخالء في حالة الطوارئ

حـال وقـوع   يتوفر حواجز حماية حديدية أو إرشاد فـي  
 .المدرسة على شارع رئيسي

15 40.5 22 59.5 

 54.1 20 45.9 17 هناك مراعاة في تصميم المدرسة لذوي االحتياجات الخاصة

يتوفر ممرات خاصة خارجية مناسبة لـذوي االحتياجـات   
 الخاصة

16 43.2 21 56.8 

يتوفر ممرات خاصة داخلية مناسـبة لـذوي االحتياجـات    
 الخاصة

16 43.2 21 56.8 

 91.9 34 8.1 3 يتوفر مصاعد لذوي االحتياجات الخاصة

 43.2 16 56.8 21 يتوفر دورات مياه تناسب ذوي االحتياجات الخاصة

يتوفر خدمات صحية داخل المدرسـة لـذوي االحتياجـات    
 الخاصة

17 45.9 20 54.1 

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر
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المدراء ال يستخدمون أي وسيلة مواصالت للوصول إلى من  %27أظهرت الدراسة أن 

مدراء المدارس  أما بخصوص سؤال. مدارسهم وهذا يدل على قرب المدارس من أماكن سكناهم

أعربوا عن ارتياحهم مـن ذلـك؛ أمـا    % 89.2فان  أثناء وجودهم في المدرسة عن ارتياحهم

مـنهم بوجـود تلـك    % 32.4فقد أجاب  بخصوص وجود مصادر التلوث بالقرب من مدارسهم

من المدراء إحاطة المدرسة بسور، كما كانت نتيجة نسـبة إجـابتهم   % 91.9كما بين المصادر،

بنعم عن األسئلة التالية يتوفر أدراج هروب في حالة الكوارث، يتوفر طفاية حريق فـي حالـة   

، %97.3، %35.1 يتوفر مداخل واسعة لإلخالء في حالة الطوارئ وعلى التـوالي  ،الطوارئ

وهذا يؤكد بأن وسائل األمن متاحة بنسب متفاوتة في هذه المدارس بلغ أدناها يتـوفر  % 64.9

أما بالنسبة لتوفر حـواجز حمايـة   " حال حدوث أي طارئ أدراج هروب في حالة الكوارث في

من المدراء بنعم % 40.5حديدية أو إرشاد في حال وقوع المدرسة على شارع رئيسي فقد أجاب 

ومن هنا ال بد من التأكيد على مدى الحرص على سالمة الطلبة من حدوث أي مكروه  ،لتوفرها

خالل توجههم إلى المدرسة أو خروجهم منها، وذلك بزيادة هذه النسـبة بحيـث تشـمل كافـة     

المدارس التي تقع على شارع رئيسي للحفاظ على سالمة الطلبة وخاصة في المدارس األساسية 

  .الدنيا

بالتسهيالت التي تقدمها المدرسة لذوي االحتياجات الخاصة فقـد أجـاب   وفيما يتعلق  

وأن  من المدراء على أن هناك مراعاة في تصميم المدرسة لذوي االحتياجات الخاصة% 45.9

، %8.1من المدراء أكدوا بأنه يتوفر ممرات خارجية خاصـة لهـم وداخليـة كـذلك     % 43.2

جابوا بنعم على توفر مصاعد، دورات مياه وكذلك من المدراء وعلى التوالي أ% 45.9، 56.8%

  . خدمات صحية داخل المدرسة تعنى بذوي االحتياجات الخاصة

  مدراء رياض األطفال 3.7.6

ولمعرفة مدى رضا مدراء رياض األطفال عن الخدمات التعليمية المتوفرة تـم توزيـع   

لمعرفة رأيهم في بعـض   راً مدي) 28(والبالغ عددهم  استبانه على جميع مدراء منطقة الدراسة

  . متغيرات البيئة المدرسية



163  

وقد تم سؤال مدراء رياض األطفال عن مدى توفر بعض المتغيرات فتبـين أن خدمـة   

% 100رياض األطفال في المدينة وان الهدوء متوفر بنسـبة   من% 92.7الهاتف متوفرة بنسبة 

كمـا أن  % 60.7فئة فهي متوفرة بنسـبة  مما يساعد على نجاح العملية التعليمية أما بالنسبة للتد

من مدراء رياض األطفال أشاروا إلى وجود مكان لحفظ حاجيات الطالـب، وان  % 92.9نسبة 

الكهرباء والمياه واألمان في الدخول والخروج من الروضة، واألمان داخل الروضة ومعـدات  

  %.100متوفرة بنسبة) طفاية حريق، جهاز إنذار، خزانة إسعاف أولي(السالمة

  .يبين مدى توفر بعض المتغيرات في رياض األطفال في مدينة جنين )53(الجدول 

  .مدى توفر بعض المتغيرات في رياض األطفال في مدينة جنين) 53(جدول 

 الخدمات المدرسية
 غير متوفر متوفر

 %النسبة  التكرار  % النسبة التكرار

 7.1 2 92.7 26 الهاتف

 0 0 100 28 الهدوء

 39.3 11 60.7 17 التدفئة

 7.1 2 92.9 26 يوجد مكان لحفظ الحاجيات

 0 0 100 28 الكهرباء

 0 0 100 28 المياه

 0 0 100 28 األمان في الدخول والخروج من الروضة

 0 0 100 28 األمان داخل الروضة

طفاية حريق، جهاز إنذار، (معدات السالمة
 )خزانة إسعاف أولي

28 100 0 0 

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

يبين بعض المتغيرات التي تتعلق ببيئة الروضة والتكرار والنسبة المئوية  )54(الجدول 

  .لمدى رضا مدراء رياض األطفال عن الخدمات التعليمية المتوفرة
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  .الروضةمدى رضا مدراء رياض األطفال عن متغيرات الخدمات التعليمية في ) 54(جدول 

 المتغيرات

 مدى الرضا

 غير مناسبة مناسبة

 %النسبة  التكرار  % النسبة التكرار

 0 0 100 28 موقع الروضة

 3.6 1 96.4 27 بناء الروضة

 3.6 1 96.4 27 مساحة الروضة

 14.3 4 85.7 24 مساحة الساحات والمالعب

 0 0 100 28 أعداد الطلبة داخل الصف

 0 0 100 28 التهوية

 0 0 100 28 اإلضاءة

 3.6 1 96.4 27 الحرارة

 10.7 3 89.3 25 عدد الدورات الصحية في الروضة

 7.1 2 92.9 26 عدد صنابير المياه المخصصة للطالب

 3.6 1 96.4 27 األلوان المستخدمة في الطالء

 17.9 5 82.1 23 األلعاب الموجودة في الروضة

  .الميدانيالباحثة من نتائج المسح : المصدر

من أعداد مدراء رياض األطفال أجـابوا أن  % 28يبين أن ما نسبته ) 54(الجدول رقم 

 ،راضٍ عن مساحة الروضة ويؤكد بأنه مناسب% 96.4وان ما نسبته  ،موقع روضتهم مناسب

أما مدى رضا مدراء رياض األطفال عن مساحة الساحات والمالعب للمدرسة فانه يتضـح أن  

من مدراء رياض األطفال أجابوا أنهم راضون عـن  % 100وان ما نسبته  ،راضون% 85.7

راضون عن عدد الدورات الصحية % 89.3أعداد الطلبة داخل الصف والتهوية واإلضاءة، وان 

من مدراء رياض األطفال راضون عن % 92.9في الروضة، كما يتضح من الجدول السابق أن 

منهم كذلك راضون عن األلوان المستخدمة % 96.4عدد صنابير المياه المخصصة للطالب وان 

  .منهم راضون عن األلعاب الموجودة في الروضة% 82.1في الطالء و 
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وللتعرف على موقع الروضة بالنسبة للشارع الرئيس تم سؤال مدراء رياض األطفـال  

مـن  % 64.3من رياض األطفال تقع على الشارع الرئيس، وأن % 35.7عنه فتبين أن حوالي 

  .ض األطفال وهي النسبة األعلى تقع على شارع فرعيريا

  .يبين عدد رياض األطفال والنسبة المئوية حسب موقعها )55(الجدول

  .حسب موقعهاونسبتها عدد رياض األطفال ) 55(جدول 

  % النسبة العدد الموقع

 35.7 10 شارع رئيس

 64.3 18 شارع فرعي

  .الميدانيالباحثة من نتائج المسح : المصدر

يبين مدى رضا مدراء رياض األطفال في مدينة جنين عن مـدى تـوفر    )56(الجدول 

  .عناصر السالمة واألمان لبيئة الروضة
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  .مدى توفر عناصر السالمة واألمان لبيئة الروضة) 56(جدول 

 توفر عناصر األمان لبيئة الروضة
 ال نعم

 %النسبة  التكرار  % النسبة التكرار

وسيلة مواصالت للوصول إلى تستخدم 
 الروضة

22 78.6 6 21.4 

تشعر باالرتياح في أثناء وجودك في 
 الروضة

28 100 0 0 

 78.6 22 21.4 6 يوجد مصادر تلوث بالقرب من الروضة

 7.1 2 92.9 26 الروضة محاطة بسور

 7.1 2 92.9 26 يتم تنظيف خزانات المياه دوريا

 10.7 3 89.3 25 يتم دهان الروضة دوريا

 21.4 6 78.6 22 أرضية الساحات مغطاة بالرمال

يتوفر حواجز حماية حديدية أو إرشاد في 
 .حال وقوع الروضة على شارع رئيسي

10 35.7 18 64.3 

هناك مراعاة في تصميم الروضة لذوي 
 االحتياجات الخاصة

9 32.1 19 67.9 

يتوفر ممرات خاصة خارجية مناسبة 
 الخاصةلذوي االحتياجات 

8 28.6 20 71.4 

يتوفر ممرات خاصة داخلية مناسبة لذوي 
 االحتياجات الخاصة

6 21.4 22 78.6 

 3.6 1 96.4 27 يتوفر دورات مياه تناسب األطفال

 14.3 4 85.7 24 يتوفر وسيلة نقل للطالب

  .الباحثة من نتائج المسح الميداني: المصدر

األطفال أجابوا نعـم نسـتخدم وسـيلة    من مدراء رياض  %78.6أظهرت الدراسة أن 

 مدراء رياض األطفال عـن ارتيـاحهم   أما بخصوص سؤال. مواصالت للوصول إلى الروضة

أعربوا عن ارتياحهم من ذلك وأن هـذه النسـبة هـي    % 100فان  أثناء وجودهم في الروضة

 ضهم،من مدراء الرياض أجابوا بوجود مصادر التلوث بالقرب من ريا% 21.4األعلى كما أن 
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بنعم عن األسئلة  إحاطة الروضة بسور، وكانت نتيجة نسبة إجابتهم من المدراء% 92.9كما بين

يتم دهان الروضة دوريا، أرضـية السـاحات مغطـاة     ،التالية يتم تنظيف خزانات المياه دوريا

أما بالنسبة لتوفر حواجز حماية حديديـة أو  % 78.6، %89.3، %92.9 بالرمال وعلى التوالي

 ،من المدراء بنعم لتوفرهـا % 35.7إرشاد في حال وقوع الروضة على شارع رئيس فقد أجاب 

وهذا يؤكد بضرورة االهتمام والحرص على سالمة الطلبة من حدوث أي مكروه خالل توجههم 

  .إلى الروضة أو خروجهم منها بسبب هذه النسبة المتدنية

االحتياجات الخاصـة فقـد أجـاب     وفيما يتعلق بالتسهيالت التي تقدمها الروضة لذوي

من المدراء على أن هناك مراعاة في تصميم الروضة لذوي االحتياجات الخاصة وهي % 32.1

من المدراء أكدوا بأنه يتوفر ممرات خارجية خاصة مناسبة لهـم وان  % 28.6وأن  نسبة قليلة

المـدراء  من % 85.7، %96.4منهم أشاروا بوجود ممرات خاصة داخلية كذلك فان % 21.4

  . وعلى التوالي أجابوا بنعم لتوفر دورات مياه تناسب األطفال وكذلك توفر وسيلة لنقل الطالب

وفي النهاية ال بد من اإلشارة إلى انه من خالل الزيارة الميدانيـة مـن اجـل تعبئـة     

االستمارات من قبل مدراء رياض األطفال لوحظ انه ال يوجد أي روضة تتـوفر فيهـا جميـع    

ات الضرورية والالزمة لتنمية قدرات األطفال ومواهبهم مثل صغر مسـاحة السـاحات   المتطلب

كما الحظنا أن غالبيـة مـدراء ريـاض    . والمالعب وعدم وجود األلعاب الكافية والمناسبة لهم

األطفال أجابوا باإليجاب عن غالبية أسئلة االستمارة الن ذلك يعتبـر دعايـة لروضـاتهم وال    

سمعة روضاتهم وال سيما أنها خاصة وغير حكومية باإلضافة إلى ضـعف   يريدون اإلساءة إلى

اإلمكانات المادية في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المواطن الفلسطيني وعدم وجود جهـات  

  .داعمة لهذه الرياض وخاصة أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة غير إلزامية لألطفال
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 الفصل السابع

 النتائج والتوصيات

  النتائج 1.7

  رياض األطفال 1.1.7

 .ال يوجد أي حضانات مرخصة في منطقة الدراسة. 1

  .روضة، مرخصة من وزارة الّتربية والّتعليم الفلسطينية 28يوجد في مدينة جنين . 2

بمعدل  أيمعلمة ) 123(في مدينة جنين  2013/2014بلغ عدد معلمي رياض األطفال للعام . 3

 .مركز معلمة لكل روضة) 4.5(

  .من رياض األطفال في مدينة جنين هي مبانٍ مستأجرة% 50حوالي . 4

 2م) 28.57 – 2.17(أن نصيب الطفل الواحد من المساحة الكلية للروضة يتراوح ما بـين  . 5

 .لكل طفل 2م) 8.4(بمعدل 

بمعدل  2م) 20 -1.01(يتراوح ما بينأن نصيب الطفل الواحد من المساحة المبنية للروضة . 6

 لكل طفل 2م) 3.2(

بمعـدل   2م) 13.75-0.67(أن نصيب الطفل الواحد من مساحة المالعب يتراوح مـا بـين  . 7

 .لكل طفل 2م) 3.9(

من رياض األطفال تحقق المعيار الخاص بحجم الروضة علما بان العدد المثـالي  % 82أن . 8

وهذه النتيجة قريبة من النتيجة التي توصلت . طفل 100-15لألطفال في الروضة ما بين 

 .واصف ياللها دراسة فر

 .من رياض األطفال تحقق المعيار الخاص بعدد فصول الروضة% 57ان . 9
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من رياض األطفال ال تحقق الحد األدنى من مساحة الغرفة الصـفية المطلوبـة   % 11ان . 10

 .دراسة فريال واصف وهذه النتيجة ال تتفق مع. 2م20والبالغة مساحتها 

من رياض األطفال ال تحقق المعيار الخاص بمتوسط عدد الطلبة في الفصل الواحد % 4أن . 11

 .طفالً 30والبالغ 

فقط من رياض األطفال تحقق المعيار المتعلق بنصيب الطفل من الغرفـة الصـفية   % 82. 12

 .والبالغة متراً مربعاً

  الحد األدنى من نصيب الطفل من المساحة الكليةمن رياض األطفال ال تحقق %  32أن . 13

 .وهذه النتيجة قريبة من النتيجة التي توصلت لها دراسة هبة شقير. 2م5المطلوبة والبالغة  

 من رياض األطفال تحقق المعيار الخاص بنصيب الطفـل مـن المالعـب   % 75تبين أن . 14
 .للطفل الواحد 2م2والساحات والبالغة 

 .ض األطفال تحقق المعايير كافة الخاصة برياض األطفالمن ريا% 32ان . 15

 جميع رياض األطفال ال تلبي المتطلبات المساحية العالمية والمتعلقـة بالمسـاحة الكليـة   . 16
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة هبة شقير ودراسة فريـال  . لكل طفل 2م 10للروضة والبالغة 

  .واصف

الّتخطيطية  أن هناك عشوائية في اختيار مواقع رياض األطفال، حيث ال يتم اتباع المعايير .17
  .السليمة

  .تعاني رياض األطفال في منطقة الدراسة من ضعف الّتوزيع .18

تبين من أسلوب صلة الجوار أن نمط توزيع رياض األطفال في أحياء منطقة الدراسة من . 19
  .جة تتفق مع دراسة طاهر جمعة ودراسة فربال واصفوهذه النتي. النوع المتجمع

 .أن نطاق تأثير رياض األطفال ال يغطي جميع منطقة الدراسة. 20
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 المدارس 2.1.7

  .السلطة الوطنية الفلسطينية قيام من مجموع مدارس مدينة جنين شيدت بعد %54.05ان . 1

 النتيجة تتفق مع دراسة هبـة وهذه . من المدارس في مدينة جنين متعددة الطوابق% 84ان . 2

  .شقير

من المدارس % 90من المدارس األساسية العليا و% 43من المدارس األساسية الدنيا و% 54. 3

 .بحجم المدرسة الثانوية تحقق المعيار الخاص

مـن  % 10من المـدارس األساسـية العليـا و    % 29من المدارس األساسية الدنيا و% 15. 4

 .بعدد الفصول الدراسية في المدرسة المعيار الخاصالمدارس الثانوية ال تحقق 

من المدارس % 100من المدارس األساسية العليا و % 93جميع المدارس األساسية الدنيا و. 5

 .الثانوية تحقق المعيار الخاص بمتوسط عدد الطالب داخل الفصل

مـن  % 70من المـدارس األساسـية العليـا و    % 79من المدارس األساسية الدنيا و% 77. 6

المدارس الثانوية ال تحقق معيار نصيب الطالب من المساحة الكلية والتي حـددت نصـيب   

 .2م10الطالب من مساحة الموقع 

مـن  % 70من المدارس األساسـية العليـا و   % 57من المدارس األساسية الدنيا و % 85. 7

دت نصيب الطالب المدارس الثانوية تحقق معيار نصيب الطالب من المساحة المبنية والتي حد

 .2م1.57من المساحة المبنية 

مـن  % 100من المدارس األساسية العليـا و  % 86 من المدارس األساسية الدنيا و% 85. 8

تحقق معيار نصيب الطالب من مساحة المالعب والتـي حـددت نصـيب     المدارس الثانوية

 .2م1الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 
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مـن  % 60من المدارس األساسـية العليـا و   % 64ة الدنيا و من المدارس األساسي% 62. 9

المدارس الثانوية مطابقة وتحقق معيار نصيب الطالب من مساحة الغرفـة الصـفية والتـي    

 .2م1.19حددت نصيب الطالب في فلسطين بمقدار ال يقل عن 

تحقق شيئاً مـن  المدارس األساسية الدنيا و المدارس األساسية العليا والمدارس الّثانوية ال . 10

المعايير العالمية المتعلقة بحجم المدرسة وعدد الفصول و نصيب الطالب من المساحة الكلية 

والمبنية والمالعب باإلضافة إلى عدد الطالب داخل الصف التي تختلف عنها لكـن بشـكل   

وهذه النتيجة تتفق مـع دراسـة فريـال     .ايجابي إذ قل المتوسط عن المعيار العالمي المحدد

 . واصف ودراسة هبه شقير

يعود السبب األساسي في عدم تحقيق مدارس مدينة جنين للمعايير العالمية إلى قلة المساحة . 11

ذلك لمحدودية مساحة المخططات الهيكلية للبلدية، التي تفرضها سلطات  ؛اإلجمالية للمدارس

 .االحتالل وتهدد البناء خارج تلك المخططات بالهدم

  مدارس في منطقة الدراسة لم تقم على أساس تخطيط مسبق وإنما حسب توفرإن مواقع ال. 12

وهـذه  . للخـدمات التعليميـة  قطعة األرض وشروط الدعم المالي مما أدى إلى سوء توزيع  

 . تتفق مع دراسة طاهر جمعة، ودراسة هبة شقير، ودراسة فريال واصفالنتيجة 

 مدارس في أحياء منطقة الدراسة من النـوع تبين من أسلوب صلة الجوار أن نمط توزيع ال. 13

  .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة طاهر جمعة ودراسة فريال واصف. المتجمع

 إن نطاق تأثير المدارس األساسية األولى لكال الجنسين ال يغطي جميـع أحيـاء منطقـة   . 14

 .الدراسة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كفاح صالح، ودراسة فريال واصف

 .طاق تأثير المدارس األساسية العليا لكال الجنسين ال يغطي جميع أحياء منطقة الدراسةإن ن. 15

 .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة فريال واصف
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إن نطاق تأثير المدارس الثانوية لكال الجنسين يغطي غالبية منطقة الدراسة، وهذه النتيجـة  . 16

 . مطابقة لدراسة فريال واصف

  التوصيات 2.7

  رياض األطفال 1.2.7

العمل على إقامة رياض أطفال مرخصة، لسد النقص في منطقة الدراسة في حي خروبـة،  . 1

ووادي عز الدين، ومراح سعد، ومخيم جنـين  ،والمنطقة الصناعية، والحي الشرقي، والمراح

 .والهدف، والسكة، وجبل أبو ظهير، والسويطات

 .تلبية حاجة النساء العامالت ضرورة توفير حضانات أطفال مرخصة وذلك من اجل. 2

 .ضرورة إتباع المعايير التخطيطية عند اختيار مواقع رياض األطفال. 3

ضرورة قيام مديرية التربية والتعليم باإلشراف والمتابعة المستمرة لرياض األطفال من خالل . 4

 .الزيارات المتكررة من أجل مراقبة آلية العمل فيها

تعليم بتحديد الطاقة االستيعابية لرياض األطفال مـن اجـل تخفيـف    قيام وزارة التربية وال. 5

 .االكتظاظ داخل الغرف الصفية

العمل على بناء رياض أطفال نموذجية في أحياء منطقة الدراسـة تتـوفر فيهـا األلعـاب     . 6

والوسائل التعليمية الالزمة لتنمية مواهب وميول الطالب مثل أدوات موسيقية، عدة نجـارة  

 .ة، أدوات تمريض والوسائل العلمية مثل الساعة والمغناطيس والمرآة والعدسةبالستيكي

ضرورة التقيد بشروط وتعليمات منح تراخيص رياض األطفال فيما يتعلق بمساحة السـاحة  . 7

الخارجية وأن يكون جزء من هذه الساحة مظلل وجزء آخر لزراعة األشـجار واألزهـار   

 .وغير ذلك
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معايير التخطيطية فيما يتعلق بنصيب الطالب من المساحة الكلية للروضة ضرورة االلتزام بال. 8
 .ومساحة الساحات والمالعب وبنصيبه من مساحة الصف

 ضرورة توفير أكثر من مدخل للروضة لتسهيل إخالء األطفال عند الضرورة، وفـي حالـة  . 9
 .الطوارئ

 نشـطة التربويـة  ضرورة توفير سجل أو ملف في كل روضة مثل سجالت خاصـة باأل . 10
 والترفيهية واألمور الصحية التي تقوم بها الروضة وسجل يحتوي علـى لـوازم الروضـة   

 .وتجهيزاتها

  .ضرورة توفير التدفئة والتكييف في رياض األطفال في ايام الشتاء والصيف. 11

  المدارس 2.2.7

 مدارس واالبتعاد عنضرورة إتباع األسس العلمية والمعايير التخطيطية عند اختيار مواقع ال. 1
 .العفوية والعشوائية في توزيع الخدمات التعليمية

أفضل  العمل على دراسة اتجاهات الّتطور العمراني ومعدالت النمو السكاني من اجل اختيار. 2
  .األماكن للمدارس الجديدة

 ضرورة العمل على زراعة األشجار واألزهار داخل المدارس، لما لها من اثر على نفسـية . 3
 . الطالب والمعلمين وتجميل المكان

 .ضرورة توفير أكثر من مدخل للمدرسة لتسهيل عملية إخالء الطالب في حالة الطوارئ. 4

العمل على توفير التدفئة في المدارس وال سيما في أيام الشتاء القارص والتكييف فـي أيـام   . 5
 .الصيف الحار

رس توفر البيئة المناسبة لذوي االحتياجـات  ضرورة األخذ بعين االعتبار عند تصميم المدا. 6
الخاصة من خالل توفير ممرات خاصة لهم وغرف تخصصية وصفية وحمام خاص بهم في 

 .الطابق األرضي
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 .ضرورة توفير أثاث مناسب داخل الغرف الصفية لحفظ الحاجيات الشخصية للطالب. 7

وقت الحاجة وتوفير مقاعد فـي  ضرورة ان يكون جزء من الساحة مظلالً يلجأ إليه الطالب . 8

  .الساحة ليجلس عليها الطالب أثناء االستراحة

  ضرورة توفر ملف أو سجل في كل مدرسة يحتوي على معلومات تتعلق بالمدرسة من حيث. 9

مساحتها الكلية والمبنية والمالعب والساحات، عدد الوحدات الصحية، عـدد الطـالب وعـدد     

  .الخ....الغرف الصفية

ل على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمات التعليمية لكل المهتمين وذلك من العم. 10

  .خالل عرضها على الصفحات االلكترونية لمديريات التربية والتعليم

ضرورة العمل على إنشاء مالعب رياضية قريبة من المدارس من اجل االسـتفادة منهـا   . 11

 .المدارسوذلك بسبب محدودية مساحة المالعب في 

العمل على توسيع المدارس وذلك بإضافة مساحات أرضية إليها، وإضافة صفوف دراسية . 12

وحي بلعمـا   خاصة حي خروبة وحي صباح الخير وحي المراح في األحياء التي تفتقر إليها

وحي الجابريات، حيث يضطر الطالب إلى االنتقال إلى المدارس في األحياء القريبة من اجل 

  .دراستهم، وذلك إذا كانت خصائص وظروف الموقع تسمح بذلكاستكمال 

االهتمام بمسألة التوزيع المكاني للمؤسسات التعليمية على مستوى األحياء السكنية بصورة . 13

اعتمادا على معايير سكانية وزمنية وزيادة أعدادها بشكل ينسجم مـع حجـم الفئـات     عادلة

 .االساسية الدنياض األطفال والمرحلة العمرية التعليمية وخصوصا في مرحلة ريا

  . العمل على إقامة مدارس أساسية دنيا للذكور في حي خروبة وحي األلمانية والحي الشرقي. 14

العمل على إقامة مدارس أساسية دنيا لإلناث في حي جبل أبو ظهير وحي الجابريات وحي . 15

  .الهدف وحي األلمانية وحي خروبة
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  .درسة أساسية عليا للذكور و أخرى لإلناث في حي الهدفالعمل على إقامة م. 16

  .العمل على إقامة مدرسة ثانوية للذكور في حي مراح سعد. 17

  .العمل على إقامة مدرسة ثانوية لإلناث في حي وادي برقين. 18
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  قائمة المصادر والمراجع

  الكتب 

، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ج، موسوعة المدن والقرى الفلسطينية، أمنة إبراهيم، أبو حجر

 .2003، عمان

 .1986بيروت،  ،، دار النهضة العربيةجغرافية السكانابو عيانة، فتحي محمد، 

-دار المعرفة الجامعيـة  ،)دراسة تحليلية للقرية والمدينة(جغرافية العمرانفتحي،  ،أبو عيانة

 .1999اإلسكندرية،

  .2008وزارة التربية والتعليم العالي  .اإلدارة العامة لألبنية والمشاريع

  .2014عام  ،تعميمات رياض األطفالاإلدارة العامة للتعليم العام، وزارة التربية والتعليم العالي، 

، القـاهرة ، دار الثقافة والنشـر والتوزيـع  ، دراسات في جغرافية المدن، أحمد علي، اسماعيل

1993. 

جامعـة   -، توزيع مكتبة سعيد رأفت2، ط العمراندراسات في جغرافية إسماعيل، أحمد علي، 

 .1982عين شمس، 

  .م2012 ،رام اهللا، فلسطين األطلس اإلحصائي الزراعي لفلسطين،

، الدراسة الميدانية في جغرافية العمران، وعصفور محمود عبد اللطيف، السعيد إبراهيم، البدوي

  .1976، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية

  .م2014، قسم الهندسة ،في مدينة جنين دامات االرضاستخ،بلدية جنين

  .2015-2012 الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة جنين، بلدية جنين

 .1996، عمان، 1ط، جغرافية السكان، جامعة القدس المفتوحة
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  .1995، عمان، 1ط ، جغرافية فلسطين، جامعة القدس المفتوحة

  .1997مطبعة النصر، نابلس،  جغرافية فلسطين،جامعة القدس المفتوحة، 

، المبـاني ، السـكان (-ملخص -النتائج النهائية للتعداد، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .2008 ،فلسطين -رام اهللا. محافظة جنين .)المنشآت، المساكن

  .م2014 ،بيانات غير منشورة ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الخصـائص   -مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

االجتماعية واألسرية والزواجية والتعليمية واالقتصـادية فـي األراضـي الفلسـطينية     

)1997-2007(، 2009.  

  .1990 ، االهلية للطباعة والنشر،موسوعة المدن الفلسطينيةحنيطي، حرب، 

  .1994، منشأة المعارف باإلسكندرية، 1، ط تخطيط المدن والقرىاس، حيدر، فاروق عب

  .2014، فلسطين، رام اهللا، بيانات غير منشورة، دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية

  .1980، منشأة المعارف، القاهرة، دراسات في جغرافية السكانعباس فضل،  ،السعدي

 .1995القاهرة، ، دراسات في جغرافية العمرانالشريعي، أحمد، 

  .2002، فلسطين، دار الفكر، جغرافية العمران الريفي والحضري، علي سالم، الشواورة

كفاءة توزيع الخدمات التعليمية فـي منطقـة   ، نغم فيصل ويوسف، نجيل كمال، عبد الرزاق،

  .االعظمية

  .1981 دار وهدان للطباعة والنشر،، تاريخ تخطيط المدن، عبد اهللا، محمد احمد

، توزيع منشأة المعارف ،أسس الجغرافيا الحيوية دراسة ايكولوجية، زين الدين، عبد المقصود

  .1979، اإلسكندرية



179  

  .2002، بيروت، دار النهضة العربية، جغرافية المدن، عبداهللا، عطوي

  .1983، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، تخطيط المدنعالم، احمد خالد، 

  . 2014، جنين، الحضانات في مدينة جنين ،مكتب الشؤون االجتماعية

  .1990 الطبعة األولى، ،موسوعة المدن الفلسطينية

دراسة نظرية تطبيقية (التخطيط والتصميم الحضري الحضري الموسوي، هاشم عبود وآخرون، 

  .2006دار الحامد للنشر والتوزيع، ، 1ط  ،)حول المشاكل الحضرية

  .2014 مديرية التربية والتعليم جنين،وزارة التربية والتعليم العالي، 

  .السجالت الرسميةمديرية التربية والتعليم في جنين،  ،وزارة التربية والتعليم

  الرسائل الجامعية

مشروع تخرج غير منشور،جامعة القدس المفتوحة، جنين،  البلدة القديمة،إبراهيم، فدوى خليل، 

2001. 

رسـالة  ، استعماالت األراضي فـي مدينـة جنـين   تطور أنماط ، كوثر شحادة أحمد، أبو حجير

   .2003جامعة النجاح، نابلس، ، ماجستير

أطروحـة ماجسـتير غيـر    تقييم األثر البيئي لصناعة الفحم في منطقة يعبد، أبو ذيب، هشام، 

  .2007منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

فظة سلفيت باسـتخدام تقنيـة   التخطيط المكاني للخدمات الصحية في محااقرع،هبة محمد فايق،

 نـابلس،  رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة النجاح الوطنية، نظم المعلومات الجغرافية،

  .2013 فلسطين،

،مشروع تخرج غيـر منشـور،جامعة القـدس،    التركيب السكاني لبلدة العيزريةسماهر،  ،البو

  .2000القدس، 
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 .مدارس الّثانوية الحكومية في الضفة الغربيةكفاية المكان الّتربوية في الالترك، عبد الرحمن، 

  .1996جامعة الّنجاح الوطنية، نابلس،فلسطين،). رسالة ماجستير غير منشورة(

تخطيط الخدمات العامة في المدن حالة دراسية لمنطقة المخفيـة فـي   الجرف، محمد غسان، 

رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،جامعة النجـاح الوطنيـة، نـابلس،         مدينة نابلس،

  .2007فلسطين،

التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة نابلس باستخدام نظم المعلومـات  جمعة، طاهر، 

  .2007، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية نابلس، الجغرافية

وتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة طوبـاس باالسـتعانة   تقييم الحاج محمد، فريال واصف، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، بنظم المعلومات الجغرافية

  .2010فلسطين، 

، مشروع تخرج غير منشور، جامعـة القـدس،   التركيب السكاني لبلدة ابو ديسسعاد،  ،ربيع

  .2000القدس،

التحليل المكاني لمواقع مدارس البنات االهلية في مدينـة جـدة   ناصر،الجوهرة احمد  زبيدي،

رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الملـك عبـد    باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،

  .2009العزيز، جدة،

حالة دراسية لمحافظة رام (المعايير التخطيطية في تطوير المدارس سرحان، بسام عبد العزيز، 
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  استبانة طالب المدارس )1(ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدراسات العليا

  الجغرافيا برنامج

  توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة جنين باالستعانة 
  )GIS(بنظم المعلومات الجغرافية 

  استبانه

  .بعد التحية

أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن هذه االستبانة بدقة وعناية متناهيتين لما لهـذه  

من أهمية في معرفة نمط توزيع الخدمات التعليمية وكيفية تخطيطها ومدى مطابقتهـا  الدراسة  

للمعايير الدولية واإلقليمية والمحلية وتوجيه المؤسسات المختصة في وضع إستراتيجية مستقبلية 

  .للخدمات التعليمية من حيث توزيعها وتخطيطها في مدينة جنين

بحث العلمي من اجل استكمال متطلبات الحصول علماً بأن البيانات ستستخدم ألغراض ال

  .على درجة الماجستير وستعامل بسرية تامة

  شكراً لحسن تعاونكم

  احمد رأفت غضيه: إشراف الدكتور

  علي عبد الحميد: والدكتور

  سبأ محمد ابراهيم زيود: إعداد الطالبة 
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  :المعلومات الشخصية

  : الجنس

  انثى -2        ذكر   -1

  :اسم الحي                                   :    اسم المدرسة

  : المدرسة

  خاصة -2        حكومية  -1

  : المرحلة

  )12-11(ثانوية  -3   )10-7(اساسية عليا  -2      )6-1(اساسية دنيا  -1

  

  .في المكان الذي يتوافق ورأيك الشخصي)  X(ضع اشارة 

  غير مناسب  مناسب  المدرسة

      موقع المدرسة
      بناء المدرسة

      المظهر الخارجي للمدرسة
      الهدوء داخل المدرسة

      األلوان المستخدمة في الطالء
      مساحة المالعب والساحات

  
  غير مناسب  مناسب  بيئة الصف

      اإلضاءة داخل الصف
      التهوية داخل الصف
      الحرارة داخل الصف

      توزيع األثاث داخل الصف
      عدد الطالب داخل الصف
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  غير كافية  متوسطة  كافية  األمانتوفر 

        األمان في الدخول والخروج من المدرسة
        األمان في األدراج

        األمان في المالعب الرياضية
        األمان في دورات المياه

        األمان في المختبرات
        األمان في الصفوف الدراسية

        األمان في األرضيات واألرصفة

  

  ال  نعم  الفقرة

      تستخدم وسيلة مواصالت للوصول الى المدرسة
      يوجد مصادر تلوث بالقرب من المدرسة

      يوجد مكان لحفظ الحاجيات الشخصية
      يوجد مكان يتوفر فيه الهدوء للدراسة والعمل
      تشعر باالرتياح في اثناء وجودك في الصف

      الدراسيبرايك ان كثرة الطالب في الصف يؤثر سلبا على تحصيلك 
      برايك ان عدد الدورات الصحية مناسب

      برايك ان عدد صنابير المياه المخصصة للطالب كافية
      برايك هناك امكانية اخالء المبنى في حال الطواريء بشكل سريع وامن

  سبأ محمد ابراهيم زيود: الباحثة
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 استبانة مدراء المدارس )2(ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  الجغرافيابرنامج 

  

  توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة جنين باالستعانة 

  )GIS(بنظم المعلومات الجغرافية 

  استبانه

  :اختي المديرة/ اخي المدير 

  .بعد التحية

متناهيتين لما لهـذه  أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن هذه االستبانة بدقة وعناية 
الدراسة  من أهمية في معرفة نمط توزيع الخدمات التعليمية وكيفية تخطيطها ومدى مطابقتهـا  
للمعايير الدولية واإلقليمية والمحلية وتوجيه المؤسسات المختصة في وضع إستراتيجية مستقبلية 

  .للخدمات التعليمية من حيث توزيعها وتخطيطها في مدينة جنين

جميع المعلومات في هذه االستبانة ستعامل بسرية  وموضوعية تامـة ولـن   ن علماً بأ
  .ألغراض البحث العلمي من اجل استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستيراال تستخدم 

  اونكم مع وافر االحترام والتقديرشاكرين لكم حسن تع

  احمد رأفت غضيه: إشراف الدكتور

  علي عبد الحميد: والدكتور

 دسبأ محمد ابراهيم زيو: الطالبة  إعداد
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  :المعلومات الشخصية

  : الجنس

  ثىان -2        ذكر -1

  : الخبرة الوظيفية

    سنوات  10 – 5من  -2      سنوات 5أقل من  -1

  سنوات 10اكثر من  -3

  : المؤهل العلمي

  دبلوم   -2      اقل من دبلوم    -1

  دراسات عليا -4        بكالوريوس -3

  : ...........................اسم الحي.....................................    : اسم المدرسة

  :المدرسة

  خاصة -2        حكومية -1

  :مرحلة المدرسة

  ثانوية -2        اساسية  -1

 

  السنة  المتغير

    تم تأسيس المدرسة
  

  سيئة  متوسطة  جيدة  ممتازة  المتغير

          الحالة اإلنشائية للمدرسة
  

  غير ذلك  مختلط  اسمنت  حجر  المتغير

          مادة بناء المدرسة
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  العدد  المتغير

    عدد الطالب في المدرسة

  اذا كانت المدرسة مختلطة
  عدد االناث  عدد الذكور

    
  

  عدد الغرف الصفية المستخدمة  جنس المدرسة

    ذكور
    اناث

    مختلطة
  

  عدد الطوابق  المتغير

    .المدرسة عدد الطوابق التي تتكون منها 
  

  المساحة الكلية  المتغير

    . ²المساحة الكلية للمدرسة م
  

  مساحة المالعب  المتغير

    . ²مساحة المالعب م
  

  المساحة المبنية  المتغير

    . ²المساحة المبنية م
  

  العدد  المتغير

    .عدد الشعب في المدرسة 
  االجابة  الفقرة

    .²نصيب الطالب من مساحة الموقع م
    . ²الطالب من المساحة المبنية م نصيب

    . ²نصيب الطالب من مساحة الصف م
    .متوسط عدد طلبة الصف 

    .عدد الغرف االجمالية 
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  ؟²كم تبلغ مساحتها م  غير متوفرة  متوفرة  نوع الغرفة

        االدارة
        المعلمين
        المرشد

        )مخازن(خدمات 
        مكتبة

        مختبرات
        مختبر حاسوب

        مقصف
        رياضة

        قاعة محاضرات
        حارس

        تدبير منزلي
        سكرتاريا

        )جداريات(مصادر 
  

  غير متوفر  متوفر  الفقرة

      الهاتف
      الهدوء
      التدفئة

      يوجد مكان لحفظ الحاجيات الشخصية
      الكهرباء

      المياه
  

  غير مناسب  مناسب  المتغير

      موقع المدرسة
      المدرسة مساحة

      مساحة الساحات والمالعب
      أعداد الطلبة داخل الصف
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  غير مناسب  مناسب  المتغير

      التهوية
      اإلضاءة

      في المدرسة عدد الدورات الصحية
      عدد صنابير المياه المخصصة للطالب

  

  ال تقع  تقع  موقع المدرسة

      شارع رئيسي
      فرعي

      زراعي
      غير ذلك

  

  ال  نعم  الفقرة
      المدرسة إلىتستخدم وسيلة مواصالت للوصول 

      وجودك في المدرسة أثناءتشعر باالرتياح في 
      يوجد مصادر تلوث بالقرب من المدرسة

      المدرسة محاطة بسور
      هروب في حالة الكوارث أدراجيتوفر 

      الطوارئيتوفر طفاية حريق في حالة 
      الطوارئفي حالة   لإلخالءيتوفر مداخل واسعة 

في حال وقـوع المدرسـة علـى     إرشاد أو حديدية حماية يتوفر حواجز
  .شارع رئيسي

    

      هناك مراعاة في  تصميم المدرسة لذوي االحتياجات الخاصة
      يتوفر ممرات خاصة خارجية مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة

      .الخاصةيتوفر ممرات خاصة داخلية مناسبة لذوي االحتياجات 
      يتوفر مصاعد  لذوي االحتياجات الخاصة

      يتوفر دورات مياه تناسب ذوي االحتياجات الخاصة
      يتوفر خدمات صحية داخل المدرسة لذوي االحتياجات الخاصة

 سبأ محمد إبراهيم زيود: الباحثة
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  استبانة مدراء رياض االطفال )3(ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  النجاح الوطنيةجامعة 

  كلية الدراسات العليا

  الجغرافيابرنامج 

  

  توزيع وتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة جنين باالستعانة 

  )GIS(بنظم المعلومات الجغرافية 

  استبانه

  :اختي المديرة/ اخي المدير 

  .بعد التحية

متناهيتين لما لهـذه  أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن هذه االستبانة بدقة وعناية 
الدراسة من أهمية في معرفة نمط توزيع الخدمات التعليمية وكيفية تخطيطها ومـدى مطابقتهـا   
للمعايير الدولية واإلقليمية والمحلية وتوجيه المؤسسات المختصة في وضع إستراتيجية مستقبلية 

  .للخدمات التعليمية من حيث توزيعها وتخطيطها في مدينة جنين

جميع المعلومات في هذه االستبانة ستعامل بسرية وموضـوعية تامـة ولـن     علماً بأن
  .ألغراض البحث العلمي من اجل استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستيراال تستخدم 

  شاكرين لكم حسن تعاونكم مع وافر االحترام والتقدير

  احمد رأفت غضيه: إشراف الدكتور

  علي عبد الحميد: والدكتور

 دسبأ محمد ابراهيم زيو: الطالبة إعداد 
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  :المعلومات الشخصية

  : الجنس

  ثىان -2        ذكر -1

  : الخبرة الوظيفية

    سنوات  10 – 5من  -2      سنوات 5أقل من  -1

  سنوات 10اكثر من  -3

  : المؤهل العلمي

  دبلوم   -2      اقل من دبلوم    -1

  دراسات عليا -4        بكالوريوس -3

  : ...........................اسم الحي.....................................    : روضةاسم ال

  :روضةال

  خاصة -2        حكومية -1

  رياض االطفال استبانه مدراء

  السنة  المتغير

    لروضةتم تأسيس ا
  

  سيئة  متوسطة  جيدة  ممتازة  المتغير

          روضةالحالة اإلنشائية لل
  

  غير ذلك  مختلط  اسمنت  حجر  المتغير

          روضةمادة بناء ال
  

  العدد  المتغير

    الطفال المنتسبين للروضةعدد ا
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  عدد الطوابق  المتغير

    . الروضةعدد الطوابق التي تتكون منها 
  

  المساحة الكلية  المتغير

    . ²م لروضةالمساحة الكلية ل
  

  مساحة المالعب  المتغير

    . ²مساحة المالعب م
  

  المبنيةالمساحة   المتغير

    . ²المساحة المبنية م
  

  االجابة  الفقرة

    .²م الكليةنصيب الطالب من مساحة 
    . ²نصيب الطالب من المساحة المبنية م
    . ²نصيب الطالب من مساحة الصف م

  
  العدد  المتغير

    . الصففي  لطالبعدد امتوسط 
    عدد الصفوف في الروضة

    متوسط مساحة الصف
    المعلمات/ عدد المشرفات

    عدد الغرف االجمالية في الروضة
  

  االجابة  الملكية  المتغير

  ملكية الروضة
    ملك

    مستأجر
    اخرى
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  غير متوفر  متوفر  الفقرة

      الهاتف
      الهدوء
      التدفئة

      يوجد مكان لحفظ الحاجيات الشخصية
      الكهرباء

      المياه
      االمان في الدخول والخروج من الروضة

      االمان داخل الروضة
      )طفاية حريق، اجهزة انذار(معدات السالمة 

  

  غير مناسب  مناسب  المتغير

      موقع الروضة
      بناء الروضة

      روضةمساحة ال
      مساحة الساحات والمالعب
      أعداد الطلبة داخل الصف

      التهوية
      اإلضاءة
      الحرارة

      في الروضة عدد الدورات الصحية
      عدد صنابير المياه المخصصة للطالب

      االلوان المستخدمة في الطالء
      االلعاب الموجودة في الروضة

  

  ال تقع  تقع  روضةموقع ال

      شارع رئيسي
      فرعي

      زراعي
      غير ذلك



196  

  

  ال  نعم  الفقرة

      روضةال إلىتستخدم وسيلة مواصالت للوصول 
      روضةوجودك في ال أثناءتشعر باالرتياح في 

      روضةيوجد مصادر تلوث بالقرب من ال
      محاطة بسور الروضة

      يتم تنظيف خزانات المياه دوريا
      يتم دهان الروضة دوريا

      أرضية الساحات مغطاة بالرمال
على  روضةفي حال وقوع ال إرشاد حديدية أوحماية  زيتوفر حواج

  .شارع رئيسي
    

      لذوي االحتياجات الخاصةروضة تصميم الهناك مراعاة في 
      يتوفر ممرات خاصة خارجية مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة
      يتوفر ممرات خاصة داخلية مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة

      األطفاليتوفر دورات مياه تناسب 
      يتوفر وسيلة نقل للطالب

 دسبأ محمد إبراهيم زيو: الباحثة
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Abstract 

Educational services are considered as an essential part of the 

physical infrastructure of the city, and hence the development of 

educational services in the city should be in parallel with the urban 

development of it, where the main task of these services is to meet the 

needs of the population in the form and type required. The urban growth 

and expansion, in addition to the increasing needs of the population for 

services in general and educational services, in particular, has led to the 

necessity to study the distribution and planning of educational services in 

the city of Jenin, and see how the balance found in this distribution, in 

order to improve this service by selecting the optimal site to reach the best 

distribution. 

The study area is located at latitude 32°.28′ north of the equator and 

longitude 35°.18′ east of Greenwich. 

 This study aimed to survey the educational services, to be aware of 

the current geographical distribution of educational services pattern in the 

neighborhoods of Jenin. By comparing national, regional and international 

standards and how much extent it goes with these specifications and 

standards, and planning for the best site for educational services 
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(kindergartens, schools) using geographic information systems, and to 

develop a clear vision for the distribution of these services while tackling 

the most important obstacles to apply those standards, therefore, and in 

order to achieve this, the concepts related to the planning especially the 

planning of educational services have been studied, and the study relied on 

descriptive- analytical approach in the context analyzing data that has been 

collected from stakeholders (Directorate of Education in Jenin) or through 

the kindergartens and schools of the city of Jenin field survey.Also the 

level of satisfaction with these services were measured through the 

distribution of questionnaires to a sample of students as well as school 

principals and kindergarten. And using an aerial photograph of the city of 

Jenin and through program (ARC GIS 10.2) data was input, processing and 

linking them and analyzed using analysis tools attached to the program and 

produce maps and various forms that serve the study, as well as the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

 The study showed that the city of Jenin suffers from a lack of 

educational services and its typical distribution is of accumulated style, and 

also it lacks the presence of licensed nurseries of the Ministry of Social 

Affairs. It showed that the scope of the impact of educational services does 

not cover all parts of the study area. The study also showed the presence of 

a random distribution of educational services; for not depends on sound 

planning standards, particularly schools that suffer from irregular 

distribution and concentration near each. The study showed that  32% of 

kindergarten does not meet the minimum required of the child from the 
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total area amounting to 5m2 share. The schools, all the basicl schools, 

higher primary schools and secondary schools do not check any of the 

international and national standards relating to the size of the school, the 

number of classrooms, student share of the total area and built stadiums in 

addition to the number of students in the classroom. 

 The study recommended the need to follow scientific principles and 

standards of planning when selecting school sites and to be away from the 

spontaneity and the random distribution of educational services, and work 

to establish a new educational services sites to fill the shortage suffered by 

the study area, taking into account the urban development and population 

growth rates in the future. The study also recommended the need to provide 

licensed nurseries for children in order to meet the needs of working 

women. 




