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السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور لمعام لطاهخة الهجر  التحميل الجغخافي
 8109–8108ي الجراس

 رياض سعيج شه خمف الجوري  .م.د
 /قدع تخبية الجورالسجيخية العامة لتخبية محافطة صالح الجيغ

 (73/6/7272، قبل لمشذخ في  77/4/7272)قجم لمشذخ في 

 السدتخمز :
وإنَّ  .اليجر السجرسي ىػ تػقف السديخة الجراسية لمصالب قبل إتسام مخحمتو بدبب التدخب والخسػب    

ىحه السذكمة يعاني مشيا القصاع التعميسي ال سيسا مخحمة الجراسة الستػسصة الحي أدى بخوزىا إلى ضيػر 
الستعمسة ارد البذخية فئات في السجتسع ىع مغ أنراف الستعمسيغ، وحخمان السجتسع مغ الكثيخ مغ السػ 

 .والسؤىمة لمعسل والبشاء
في %( مغ إجسالي الصمبة 6,2)مجارس التعميع الستػسط الرباحية بمغت ندبة اليجر السجرسي في    

مبة السجرسة السدائية في %( مغ إجسالي ش32,7)ي التعميع الستػسط السدائية ندبة، وفةالرباحيالسجارس 
وقج شكل الخسػب الشدبة األكبخ مغ مذكمة  ،%(7,7اإلسالمية ندبة) السجارس الستػسصة، وفي السجيشة

 التيلسجرسي في الرف الثالث الستػسط . إذ تفاقست ندبة اليجر اولكافة أنػاع الجراسة الستػسصة بحثال
فجػة %( مسا دل عمى وجػد 222)%(، وفي الجراسة السدائية48,7بمغت ندبتو في الجراسة الرباحية)

يجر السجرسي في وكذف لشا التػزيع السكاني لم .بيغ الػزارة والسجرسة يحوالترح في وضع األسئمة
، إنَّ أعمى ندبة سجمت في السجارس التي يتخكد نصاق خجمتيا عمى حيي الخشيج السجارس الرباحية

واليخمػك، عمى الخغع مغ تستع مجارس الحييغ بكفاءة مكانية ووضيفة ضسغ حجود السعاييخ التخصيصية 
ة عمى الطاىخ  الجور األكبخ في تأثيخىا، مسا يجل عمى إن لمستغيخات االجتساعية واالقترادية بياالسعسػل 
 .البحثمػضػع 
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Abstract : 
      School wasting is the interruption of a student's academic career before completing his 

or her class due to dropout and failure. This problem is being suffered by the educational 

sector, especially the middle school stage, which has led to the emergence of groups in society 

who are half educated, and depriving society of many educated and qualified human resources 

for work and construction. 

       In the queue, the percentage of school waste in the morning intermediate education 

schools reached (6,5%) of the total morning students, and in the evening education the 

percentage is (2,31 %) of the total evening school students in the city, and in the Islamic 

intermediate schools the percentage is (7,7%). The failure constituted the largest percentage 

of the study problem and for all types of intermediate studies. As the percentage of school 

waste in the third intermediate class, which reached in the morning studies (48,2%), and in the 

evening studies (100%) which sheds the light on the gap between the exams questions put by 

the ministry and the corrections of the questions in the schools. The spatial distribution of 

school wastage in the morning schools revealed to us that the highest percentage recorded in 

schools whose service focus is on the Al-Rashid and Yarmouk neighborhoods, despite the fact 

that these two neighborhoods have a spatial efficiency and functionality within the limits of 

the planning standards being worked, which indicates that social and economic variables have 

the largest role In its impact on the phenomenon being studied. 
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 السقجمة : 
 –الثقافية –االجتساعية –مع وتفػقيا في جسيع السياديغ)االقتراديةاأل التعميع ىػ معيار تقجم إنَّ    

خررت الحكػمات إمكانيات مادية وبذخية ىائمة لمشيػض بيحا القصاع فأصبح مغ  لحلظالدياسية(، 
كتكػيغ إندان ، سيسات السػكمة إلييعمة فيو والأوسع القصاعات في أي بمج نطخًا لزخامة األعجاد العام

أبخزىا ، ػل دون تحكيقو ألىجافوتح تكالغيخ إنَُّو يعاني مغ مذ، لجيوخ شاقاتو اإلبجاعية والعصاء وتفجي
 . بذكيو الخسػب والتدخباليجر السجرسي 

، إال إنَّو دخل السجال لى قامػس رجال األعسال واالقترادومرصمح اليجر في األصل يشتسي إ      
في  سجرسيواليجر ال أىع نذاشات االستثسار االقترادي، التخبػي مغ مشصمق إنَّ التخبية أصبحت مغ

أو ىػ الدبب ، (2)رسػب وتدخب الصمبة في الشطام التعميسي مغ الحي يشتج: ىػ الفاقج مفيػمو البديط
لػقت والجيج السبحول عمى ، ويكػن سببًا في ضياع األمػال واالخئيدي لخفس الكفاءة اإلنتاجية في التعميع

، أي ىػ تػقف السديخة الجراسية لمصالب قبل إتسام (7)خسػبالتدخب واللعامميغ ىسا ، ويأتي نتيجة التعميع
 .مخحمتو بدبب التدخب والخسػب 

في مجارس التعميع  )اليجر السجرسي(ضاىختي التدخب والخسػبلتدميط الزػء عمى  ا البحثأتي ىحوي     
 . وأىع العػامل التي أسيست في ذلظ ،شة الجورلسجي الستػسط

 : بحثمذكمة ال -0
ما مقجار التبايغ السكاني لطاىخة اليجر السجرسي في مجارس )-بالدؤال اآلتي: تحجدت مذكمة البحث    

وما ىي الستغيخات التي تديع في ، 7229–7228مجيشة الجور لمعام الجراسي بيغ أحياءالتعميع الستػسط 
 .(ذلظ
 البحث : فخضية -8

في ما بيغ مجارس تتبايغ  السجرسيضاىخة اليجر يسكغ صياغة فخضية البحث بالذكل اآلتي:)إنَّ     
، ذكل خصخًا عمى التشسية السجتسعيةمسا أضحت تالدكشية  التعميع الستػسط لسجيشة الجور وبحدب األحياء

  .  ذلظالدياسية واالقترادية أسيست في االجتساعية و تتعمق باألوضاع  متغيخاتىشالظ إنَّ كسا 
 أهسية البحث : -3

لتعميع كػن ا، مسجتسعيشجع عشيا ضخر ل مذكمة تخبػيةتبخز أىسية البحث مغ إنَّو يدمط الزػء عمى     
ى البقاء وتتحػل حياتيا إلى أساس بشاء السجتسعات وتكػيشيا وبجونو تفقج ىحه السجتسعات قجرتيا عم

لمعسل عمى أخح التجابيخ الالزمة  كافية لرشاع القخارتكدب أىسيتيا مغ إنَّيا ستػفخ معمػمات ، كسا فػضى
 ىحه الطاىخة .لمحج مغ 
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 :بحث ومبخراته ال هجف -4
 وتحجيج مفيػميا وتحميميا السكاني  السجرسيحجع ضاىخة اليجر ييجف البحث إلى التعخف عمى      

  .في مجيشة الجورىحه الطاىخة  بايغالتي أسيست في ت ستغيخاتوالكذف عغ أىع ال
ة مغ ، فالحاتية ناتججوافع ذاتية وأخخى مػضػعيةب ذلظاختياري لسػضػع البحث فيكسغ  مبخراتأما      
، وقج سبق لي أّن درست في السجارس الستػسصة والثانػية والحطت التخبية ضسغ مالك وزارة تجريديأنشي 

سثمة باحتالل العرابات الست 7224أحجاث حديخان عامإن حجع الطاىخة بجأ يتفاقع ال سيسا بعج 
معخفة حجع أما السػضػعية فتتسثل في يا مشصقة البحث. لسا يقخب مغ ثمث العخاق ومشاإلرىابية)داعر(

      ػى كل صف ولإلناث والحكػر والػقػف عمى بعس الستغيخات السؤثخة فيو .اليجر التخبػي عمى مدت
  مشهج البحث : -5

ىخة ما لتحجيج يعتسج عمى جسع الحقائق والبيانات عغ ضااعتسج البحث عمى السشيج الػصفي الحي    
 عمى، ويعتسج يستاز في تحميل االختالفات الحي ،الكسي–السشيج التحميمي فزاًل عغ .السكانيةخرائريا 

 . السكانيةلغة األرقام إلبخاز العالقات 
 مخاحل جسع البيانات : -6
 مخحمة جسع السعمػمات والبيانات مغ السرادر والسخاجع في السكتبات . -أ 

ذات العالقة بسػضػع  مجوائخ الحكػمية الخسسيةات ميجانية لزيار  وتقدع إلى: ةمخحمة الجراسة السيجاني -ب
استكسااًل لمسعمػمات والبيانات  (،2ممحق) عجاد استسارة استبيانعمى البيانات الخسسية، وإ بحث لمحرػل ال

 الخاصة بالستدخبيغ والخاسبيغ .
باستخجام بعس االساليب  بحثمخحمة التحميل والتفديخ : ويتع عغ شخيق تحميل الطاىخة مػضػع ال -ج

 Arc GIS)لخسع األشكال و (Excel)االعتساد عمى بخنامجيتع كسا  ،اإلحرائية لتحميل الطاىخة

(مغ spss)تع االستعانة بالحقيبة االحرائيةكسا  ،لخسع الخخائط وتسثيل الطاىخة الجغخافية عمييا(10.3
لمػصػل إلى دور كل عامل مغ ىحه العػامل ومجى خالل األداة االحرائية)االنحجار الخصي الستعجد(

   .البحثتأثيخه بالطاىخة مػضػع 
 : السكانية لمبحثالحجود  -7

ويقع ما بيغ تكخيت شسااًل وسامخاء والزمػعية  ،ىػ أحج أقزية محافطة صالح الجيغ :قزاء الجور     
ويتػسط  كع(252بعج مخكده عغ مجيشة بغجاد بحػالي)، ويفطة كخكػك شخقًا ونيخ دجمة غخباً جشػبًا ومحا

تقع انحرخت في مجيشة الجور التي  البحثوبسا ان حجود مشصقة  .كع(75كع( وتكخيت)32مجيشتي سامخاء)
 534  78́   32̋)شخقًا ، وبيغ دائختي عخض(543  47́  5̋و  543 48́  32̋ما بيغ خصي شػل) احجاثياً 
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، ( حيَّا سكشياً 23تزع) (ىكتار2586)داخل حجود البمجيةسداحة مقجارىا وب، (شساالً 534  76́   32̋و  
حتى إلى الحي الرشاعي جشػبًا ومغ حي السشرػر شخقا و تشحرخ حجودىا في حي الخزخاء شسااًل 

 .(2)فة اليدخى لشيخ دجمة غخبا، خخيصةالز
 
 (0)خخيصة 

 . الجغخافي واالحجاثي ومػضع مجيشة الجور مكانيًا والسػقع بحثحجود مشصقة ال 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خيصةوخ 2/522222بسكياسدارية صالح الجيغ اإلمحافطة  خيصةخ ،7227الييئة العامة لمسداحة، بغجاد، : السرجر
 .2/6222مجيشة الجور االدارية بسكياس  ،قزاء الجور
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 هيكمية البحث :  -8
فزاًل عغ االستشتاجات والسقتخحات ، تشاول السبحث األول: تػزيع تع تقديع البحث الى ثالثة مباحث    

التحميل السكاني لطاىخة اليجر السجرسي السبحث الثاني: الجور، و وكفاءة مجارس التعميع الستػسط في مجيشة 
أىع الستغيخات السبحث الثالث: و  .7229–7228في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور لمعام الجراسي

 .7229–7228السؤثخة بطاىخة اليجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور لمعام الجراسي
 السبحث االول

 .8109-8108تػزيع وكفاءة مجارس التعميع الستػسط في مجيشة الجور لمعام الجراسي
، وإنَّ التػزيع يسثل ، وخصػة ميسة لفيع سمػك الطاىخةيعج التػزيع نقصة البجاية ألي دراسة جغخافية      

رس التعميع . وقبل البجء في تػزيع مجا(3)مجسػعة مغ العالقات التي يتختب عمييا مػقع الطاىخة وحجسيا
الدكان عمى مدتػى  تػزيعالبج مغ التصخق وبذكل مخترخ عغ  الستػسط في مجيشة الجور وقياس كفاءتيا

 .يحتاجيا البحثدييل عسمية التحميل التي األحياء لت

 :8109لعام سكان مجيشة الجوروكثافة  تػزيع: أوالً 
تي تحطى بأىسية بالغة في الجراسات ال األساسيةالحقائق مغ أىع  تػزيع الدكان وكثافتيعتعج دراسة      

، لسختمفة بذكل عاملسا ليا مغ آثار واضحة عمى الشذاشات االقترادية واالجتساعية ا ،الجغخافية
، فألجميع تقػم ذكمػن السحػر األساسي في السجيشة، إذ إن الدكان يالتعميسية بذكل خاصوالخجمات 

 .سذاريع وبيع تشسػ السجن وتتصػرالسجن وألجميع تقجم الخجمات وتقام ال
يتػزعػن (ندسة75228)بمغ7229ان مجيشة الجور لعامسك، إنَّ عجد (2والذكل)( 2لججول)يتزح مغ ا   

مغ إجسالي سكان السجيشة  %(76,6بشدبة) أحتل حي دمحم الجري السختبة األولى، حيًا سكشياً (22) عمى
، ندسة/ىكتار(63,6)وبكثافة%(22,7اليخمػك بشدبة) ة/ىكتار( يميو حيندس93,6مقجارىا)سكانية وبكثافة 

خخى وصػاًل إلى حي ثع تتجرج األحياء األ، ندسة/ىكتار(37وبكثافة مقجارىا)%(9,8) بشدبةثع حي الخشيج 
  ندسة/ىكتار(.    5)مقجارىا سكانية وبأقل كثافة البحثمغ إجسالي سكان مشصقة %( 2,7)الخبيع بشدبة

، وإنَّ ارتفاع الكثافة في بعس ي تػزيع وكثافة سكان مجيشة الجورىشاك تبايشًا فتقجم إنَّ  ندتشتج مسا   
 .الخجمات ال سيسا التعميسية مشيا األحياء سػف يذكل ضغصًا عمى
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 (هكتار/نسمة)الكثافة  )%(السكان 

 (0ججول)
 .8109حدب اإلحياء الدكشية لعام وكثافتهع )ندسة/هكتار( بدكان مجيشة الجور التػزيع العجدي والشدبي ل

 عجد اسع الحي ت
 (0)الدكان

السداحة  % 
 (8))هكتار(

الكثافة 
 ندسة/هكتار

اسع  ت
 الحي

عجد 
 الدكان

السداحة  %
 )هكتار(

الكثافة 
 ندسة/هكتار

 8769 64 760 0785 القادسية 8 9366 70 8666 6644 دمحم الجري  2
 3968 39 660 0587 الخزخاء 9 6366 46 0067 8987 اليخمػك 7
 868 47 066 408 السشرػر 01 37 66 968 8448 شيجالخ  3
 5 6065 068 319 الخبيع 00 3369 70 966 8417 البشاتتل  4
 - 057 - - الدهػر 08 4560 50 968 8899 جسالق 5
 - 01765 - - الرشاعي 03 6166 37 9 8848 دلف ابػ 6
 8868 88765 011 85108 السجسػع  34 5965 860 8184 الجور القجيسة 7

)بيانات 7229إحراء صالح الجيغ، تقجيخات الدكان ،الجياز السخكدي لإلحراء ،والتعاون االنسائي وزارة التخصيط(2)السرجر: 
 .غيخ مشذػرة(

كمية التخبية،  ،(غيخ مشذػرة)، رسالة ماجدتيخمجيشة الجور ، التغيخ الػضيفي الستعساالت األرض فيفاشسة إبخاليع شعسو (7)
 .92ص ،7223 ،جامعة تكخيت

 (0شكل )
 . 8109بحدب األحياء لعام وكثافتهع )ندسة/هكتار( التػزيع الشدبي لدكان مجيشة الجور 

 
 

 
 
 
 
 

 ( .2جول ): بيانات الج السرجر               
 .  8109-8108لمعام الجراسي التعميع الستػسط في مجيشة الجور شمبةو ثانيًا: التػزيع السكاني لسجارس 

تسثل  ، وىيتشسػي الحي وصمت إليو السجيشةتعج الخجمات التعميسية وتػزيعيا دالة عمى السدتػى ال     
  .، وحجخ األساس لبشاء جيل متعمع وواع  العرب الحداس لحياة الدكان

ة، رسمج(22)التعميع الستػسط في مجيشة الجور عجد مجارس إنَّ  ،(7)( والخخيصة7مغ الججول)يتزح       
مجرسة. (4)(73)القزاء البالغ عجدىامغ إجسالي مجارس التعميع الستػسط في %(47,8)وىي تذكل ندبة

( 7مشيا) لمتعميع الستػسط الرباحي،مجارس (8لتزع) البحثمشصقة تشػعت مجارس التعميع الستػسط في 
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انػية الجور )ثوىي ثانػية*وواحجة . (مجارس بشات3)مجارس بشيغ و(4)، قدست إلىمجارس متػسصة
 ثانػية لمتعميع السدائيفزاًل عغ . 2973كل تأسدت سشةالتي تعج أول ثانػية لمبشات في القزاء كلمبشات(

)ثانػية الجور السدائية السختمصة( السجرسة الػحيجة في القزاء التي تعشى بقبػل الصمبة الحيغ ال يدسح ىيو 
أو بدبب تجاوز عسخ الصالب عغ الدغ  جة الخسػب لدشتيغ في الرف الػاحجرباحية نتيليع بالجراسة ال

التابعتيغ إلى  والجراسات اإلسالميةالجيشي يزاف ليسا ثانػيتي التعميع  السدسػح بو في الجراسة الرباحية.
 . اإلسالمية لمبشات(حميسة الدعجية )ثانػية دمحم الجري اإلسالمية لمبشيغ وثانػية ديػان الػقف الدشي، وىي

، إذ تعميع الستػسط بيغ أحياء السجيشةفإن ىشالظ تبايغ في تػزيع مجارس ال ،السكاني التػزيع أما عغ     
دسية، تل )القالجور بػاقع مجرستيغ لكل مغ أحياءتػزعت مجارس الجراسة الرباحية التابعة إلى قدع تخبية ا

بشات لمعمى مجرسة واحجة )الجور القجيسة(، فيسا أقترخ حيلمبشاتخخى األبشيغ و لما ىا ، الخشيج( أحجالبشات
. وإنَّ تبايغ تػزيع مجارس التعميع الستػسط كان لو دور كبيخ في بشيغلمعمى مجرسة واحجة وحي)دمحم الجري(

ا عغ تػزيع السجارس أمّ  .ًا عمى مجارس مقارنة بسجارس أخخى تبايغ أعجاد الصمبة مسا يػلج ضغصًا كبيخ 
، فتقع السجرسة السدائية في حي تل البشات، والسجرستيغ البحثية واالسالمية في مشصقة السدائ

اإلسالميتيغ في حي الجور القجيسة بدبب وجػد مخقج اإلمام دمحم الجري**)عميو الدالم( والحي يعشى بو مغ 
 . أوقاف صالح الجيغ قبل دائخة

 (8) ججول
 عاممل في مجيشة الجوربحدب الشػع  ةبمالص وعجدالتػزيع الجغخافي لسجارس التعميع الستػسط 
 .8109–8108الجراسي

 
 ت

 
 اسع السجرسة

 
 اسع الحي

  ةصمبعجد ال
 مجسػع بشات بشيغ

 % عجد % عجد % عجد
 0067 099 8968 099 - - الجور القجيسة ث. الجور لمبشات 0
 366 68 963 68 - - القادسية م. الدخاج السشيخ لمبشات 8
 0767 318 4568 318 - - تل البشات م. الذيساء لمبشات 3
 660 015 0567 015 - - الخشيج م. الذخقية لمبشات 4
 868 050 - - 8866 050 القادسية م. أصػل الجيغ لمبشيغ 5
 0168 074 - - 8660 074 دمحم الجري  م. كخم الخحسغ لمبشيغ 6
 0165 081 - - 87 081 تل البشات م. دمحم الجري لمبشيغ 7
 965 068 - - 8463 068 الخشيج م. الجور لمبشيغ 8

 7860 0335 9366 668 6760 667 مجسػع السجارس الستػسصة الرباحية
 0868 380 466 33 89 888 تل البشات السختمصةث. الجور السدائية  9
 863 39 - - 011 39 الجور القجيسة ث. دمحم الجري االسالمية لمبشيغ 01
 168 03 011 03 - - الجور القجيسة ث. حميسة الدعجية االسالمية لمبشات 00
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 360 58 068 03 369 39 مجسػع السجارس الستػسصة اإلسالمية
 011 0718 4068 704 5868 994 مجسػع السجيشة
 011 8439 3463 836 6567 0613 إجسالي القزاء

 71 8564 68 السجيشة مغ إجسالي القزاء )%(
 .)بيانات غيخ مشذػر(7229لسجرسي، السجيخية العامة لتخبية صالح الجيغ، قدع تخبية الجور، شعبة اإلحراء ا -السرجر: 

 .  7229السجارس اإلسالمية في قزاء الجور، ، في محافطة صالح الجيغلػقف الدشي ، مجيخية اديػان الػقف الدشي -

%( مغ 72( شالب وشالبة، شكمػا ندبة)2728عجد الصمبة في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور)بمغ 
%( مغ إجسالي الصمبة 58,7( شالب شكمػا ندبة)994إجسالي شمبة القزاء، بمغ عجد الصمبة البشيغ مشيع)

 مغ إجسالي الصمبة في السجيشة .    %(42,8( مغ البشات شكمغَّ ندبة)724السجيشة، يقابميع)في 
عجد شمبة ، يتبيغ إنَّ (7فسغ الججول أعاله والذكل)، زيعيع بحدب نػع الجراسة الستػسصةأما عغ تػ     

التعميع الستػسط شمبة %( مغ إجسالي 78,2)( شالب وشالبة شكمػا ندبة2335بمغ)السجارس الرباحية 
، في السجيشة البشيغالصمبة مغ إجسالي %( 67,2)( شالب شكمػا ندبة667)البشيغكان نريب . في السجيشة

)أما  الجراسة  أما .في السجيشة الصالباتمغ إجسالي  %(93,6)( شالبة شكمغَّ 668البشات فقج بمغغَّ
( شالب 372يا)التي يبمغ عجد الصمبة في السختمصة الستػسصة السدائية والسسثمة في ثانػية الجور السدائية

( 788)شمبة التعميع الستػسط في السجيشة، بمغ عجد البشيغ فييا%( مغ مجسػع 28,8)وشالبة شكمػا ندبة
البشيغ في السجيشة. أما البشات فقج بمغت مغ أجسالي شمبة التعميع الستػسط %( 79)شكمػا ندبةشالب 
 ات الجراسة الستػسصة في السجيشة. أما في ما يخز مجارس التعميعشالب مغ إجسالي%( 4,6)ندبتيغ

  %( مغ إجسالي شمبة التعميع3,2( شالب وشالبة شكمػا ندبة)57اإلسالمي فقج بمغ عجد الصمبة فييا)
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 (8خخيصة )
 .8109لستػسط في مجيشة الجور لعام تػزيع مجارس التعميع ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 .( Arc Map 10.3، ومخخجات بخنامج )( 7بيانات الججول )باالعتساد عمى السرجر :               

%( مغ إجسالي شمبة التعميع 3,9( شالب شكمػا ندبة)39الستػسط في السجيشة، بمغ عجد البشيغ مشيع)
إجسالي الصالبات في السجيشة، وإن %( مغ 2,8( شالبة شكمغ)23الستػسط البشيغ، فيسا بمغ عجد البشات)

مػقف الدشي ومدتقبل الصالب سبب اإلقبال الزعيف إلى ىحا الشػع مغ السجارس يعػد إلى إنَّيا تابعة ل

 حي الخضراء
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78.1 

18.8 

3.1 

 المدارس المتوسطة اإلسالمية  المدارس المتوسطة المسائية المدارس المتوسطة الصباحية

السجارس التابعة لػزارة  عمى عكذ شمبة اإلسالمية فقط،فييا محجد مغ ناحية قبػلو في السعاىج والكميات 
 .التخبية 

 (8شكل )  
 .8109–8108في مجيشة الجور لمعام الجراسي نػع الجراسةالتػزيع الشدبي لصمبة الجراسة الستػسصة بحدب 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( .7السرجر : بيانات الججول )              
 .8109–8108قياس كفاءة خجمات التعميع الستػسط في مجيشة الجور لمعام الجراسيثالثًا : 
التعميسية: ىػ مؤشخ لكياس قجرة الشطام التعميسي بجسيع عشاصخه عمى إداء وضيفتو كفاءة الخجمات      

بإيرال خجماتو لجسيع الفئات الدكانية السدتيجفة بأقرخ مدافة وصػل وأقل وقت وجيج وتكاليف، مسا 
ونطخًا لتعجد . (5)يتيح تحقيق أكبخ كع وأجػد نػع مغ مخخجاتو التعميسة، والكفاءة قج تكػن مكانية أو وضيفية

يخكد عمى السعاييخ التي  ن  أالباحث أرتأى  نَّ ، إال إالسعاييخ التي تدتخجم لكياس كفاءة الخجمات التعميسية
 ليا عالقة وثيقة بطاىخة البحث، وعمى الشحػ اآلتي:

  .  8109–8108مجيشة الجور لمعام الجراسي الكفاءة الػضيفية لسجارس التعميع الستػسط في -0
، لحلظ فإن مغ ، كػنيا وججت أساسًا مغ أجمو ولخجمتوالتعميسية تختبط مباشخة بالسجتسعإن الخجمات       

الحي حجدتو  (مجرسة/ندسة)وعشج تصبيق معيار، تقػيع تمظ الخجمات ىػ حجع الدكاناألساسية لالعشاصخ 
عمى مشصقة ، (6)ندسة مغ الدكان مجرسة متػسصة بشيغ وأخخى بشات(5222)الجيات التخصيصية لكل

 (5مجارس متػسصة صباحي عجد)تحتاج  إنَّياتبيغ ، (2)، ججولندسة(75228)البالغ عجد سكانيا  البحث
عجد مجارس إن  ، إذ ما عمسشابشاتبػاقع مجرسة واحجة بشيغ وواحجة ، وىحا يؤشخ نقز (بشات5بشيغ و)

يع )باستثشاء مجارس التعمبشات (4( بشيغ و)4)مشيا ( مجارس8في مجيشة الجور) التعميع الستػسط الرباحية
 .مى بعس السجارس ويقمل مغ كفاءتياضغصًا عمسا يؤشخ ،(7ججول)تػسط السدائية واإلسالمية(الس
جاء أقل ، إنَّ مؤشخ)شالب/مجرسة((3)والذكل(3)يتزح مغ الججولف الػضيفية األخخى أما السعاييخ     

أشخ ارتفاعًا كبيخًا في ثانػية فقج عبة()شالب/شمؤشخ أّما .ولجسيع مجارس السجيشة مغ السعيار التخصيصي
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 عمى ،ف في كفاءة التجريذيؤشخ ضعوىحا شالب/شعبة( 53,5جور السدائية السختمصة التي سجمت)ال
الخغع مغ إنَّ ىحا العجد مغ الصمبة غيخ مػجػد فعميًا داخل الذعبة الػاحجة في السجارس السدائية بدبب 
ضعف التدام الصمبة بالجوام مقارنة بصمبة السجارس الرباحية، فزاًل عغ إمكانية استزافة شمبة السجارس 

السجارس الرباحية ال سيسا الصمبة ب االلتحاقالسدائية إلى السجارس الرباحية مسا دفع بالعجيج مشيع إلى 
 الحيغ تكػن السجرسة السدائية بعيجة عغ مشاشق سكشاىع. فيسا سجمت مجرستي )متػسصة الذيساء لمبشات 

 (3ججول )
 .8109–8108مجيشة الجور لمعام الجراسي الكفاءة الػضيفية لسجارس التعميع الستػسط فيتقييع 

 شالب/مجرس التعميسية السالكاتعجد  شالب/شعبة عجد الذعب شالب/مجرسة أسع السجرسة
 0060 08 3368 6 099 ث. الجور لمبشات

 869 7 8167 3 68 م. الدخاج السشيخ لمبشات
 0668 08 3366 9 318 م. الذيساء لمبشات
 0165 01 8663 4 015 م. الذخقية لمبشات

 0560 01 8568 6 050 م. أصػل الجيغ لمبشيغ
 0963 9 8469 7 074 لمبشيغم. كخم الخحسغ 

 08 05 8567 7 081 م. دمحم الجري لمبشيغ
 0865 03 87 6 068 م. الجور لمبشيغ

 8160 06 5365 6 380 ث. الجور السدائية السختمصة
 3 03 03 3 39 ث. دمحم الجري االسالمية لمبشيغ

 064 9 463 3 03 ث. حميسة الدعجية االسالمية لمبشات
 0864 038 8865 61 0718 السجسػع

 81 0 31 0 551 (-)السعيار التخصيصي
)بيانات غيخ 7229لسجرسي، السجيخية العامة لتخبية صالح الجيغ، قدع تخبية الجور، شعبة اإلحراء ا -السرجر:      

 .مشذػر(
 .7229قزاء الجور، السجارس اإلسالمية في ، لػقف الدشي في محافطة صالح الجيغ، مجيخية اديػان الػقف الدشي -         

ية في قزاء الجور، ، الشسػ الدكاني والكفاءة الػضيفة والسكانية لمخجمات التعميسية والرحسعجي عبجهللا أحسج الجوري  (-)
 .87 - 77، ص7224رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة(، كمية التخبية لمعمػم اإلندانية، جامعة تكخيت، 
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 (3شكل )
 .8109–8108مجيشة الجور لمعام الجراسي التعميع الستػسط فيالكفاءة الػضيفية لسجارس 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ( .3السرجر : بيانات الججول )                

(شالبة/شعبة، 33,7،  33,6وثانػية الجور لمبشات( ارتفاعًا ايزًا عغ السعيار التخصيصي بسؤشخ مقجاره )
القزاء، فزاًل عغ وقػع السجرستيغ جغخافيًا في وىحا الزغط ناتج مغ إنيسا أقجم مجرستيغ لمبشات في 

أماكغ تدسح بتغصية أكثخ مغ حي سكشي السيسا ذات الكثافة الدكانية العالية وىحا ما سشػضحو الحقًا. 
أما مؤشخ)شالب/مجرس( فقج جاءت جسيع مجارس مشصقة البحث أقل مغ السعيار التخصيصي الحي 

ور السدائية السختمصة التي سجمت مؤشخًا قخيبًا ججًا شالب/مجرس(باستثشاء ثانػية الج72مقجاره)
شالب/ مجرس(مسا يعشي إنَّ السالكات التعميسية في السجيشة ال تعاني مغ نقز عجدي، وىحا  72,2مقجاره)

 يؤشخ حالة إيجابية بالشدبة لمسجرس والصالب مسا قج يديع في خفس حجع الطاىخة مػضػع البحث .
 .8109–8108مجيشة الجور لمعام الجراسي التعميع الستػسط في لسجارس الكفاءة السكانية -8

بعػامل مشيا مداحة السشصقة الدكشية تعج السجارس واحجة مغ الخجمات التي يتأثخ نسط تػزيعيا      
، حػليا مغ السداكغ ولسدافات معيشةكل مجرسة تبشى يجب ان تخجم ما ، وان وحجسيا الدكاني وشكميا

حجد السعيار ، وقج ي تشطيع مكاني في الحيد الجغخافيمعيار سيػلة الػصػل لفيع أ لحا غالبًا ما يدتخجم
والتي يسكغ ، (7)سيخًا عمى األقجامم(822)يػلة الػصػل لمسجارس الستػسصة بـالسحمي السدافة السخيحة لد

، (Buffering)تأثيخال أنصقولكذف (GIS)السعمػمات الجغخافيةتحجيجىا مغ خالل االستعانة بتقشية نطع 
)بشيغ، بشات(فقط لمتعميع اإلسالميومجرستيغ  واحجة تحتػي عمى مجرسة مدائية البحثولكػن مشصقة 

ثيخ ال يتعامل بأقل مغ ثالث في استخجامو لشصاق التأ(GIS)وتغصي السجيشة بأكسميا، فزاًل عغ إنَّ تقشية 
 . الرباحية فقط وبحدب جشذ السجرسة ، لحا تع تسثيل السجارسنقاط
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، إن ىشالظ تجاخل في أنصقو تأثيخ بعس السجارس مسا جعل الصمبة يفزمػن (3يتزح مغ الخخيصة)    
، مثال ذلظ غيخ مذسػلة بشصاق التأثيخ السجيشةأحياء مغ  ، وإن ىشالظ عجدة مغ سكشاىعالسجارس القخيب

حياء السجاورة إال بشيغ لألحيي الجور القجيسة والقجس المتان يفتقخان إلى متػسصة لمبشيغ ولع تغط مجارس ال
فزاًل عغ افتقار حي دمحم الجري إلى مجرسة متػسصة لمبشات جعمت بعس أجدائو وحي ، جدء بديط مشيا

األولى مغ حيث عجد الدكان عمسًا إن حي دمحم الجري يأتي بالسختبة . سشرػر بالكامل خارج نصاق التأثيخال
 .(2)كتار(، ججولندسة/ى93,6مقجارىا ) ندسة( وبكثافة6644)البالغ

مسا تقجم يتزح إن ىشالظ قرػر في الكفاءة السكانية لمسجارس الستػسصة )بشيغ أو بشات( مغ حيث       
عجم تغصية جسيع األحياء داخل السجيشة ووقػع بعس السشاشق خارج تأثيخ ىحه السجارس بالشدبة لمسدافة 

ال سيسا  البحث، والحي قج يكػن لو تأثيخ عمى مػضػع ا يذكل صعػبة الػصػل إلى السجرسةالسقصػعة مس
 .سمكػن واسصة نقلعػائل الجخل السحجود الحيغ ال ي

 السبحث الثاني
ي التحميل السكاني لطاهخة الهجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور لمعام الجراس

8108–8109. 
، وذلظ ألنَُّو كمسا قمت مكياسًا لكفاءة الشطام الجاخمية ُتَعج ندب اليجر السجرسي في الشطام التعميسي    

خاء السقارنات ، وبسا ان التػزيع يعصي السقجرة عمى إجلياًل عمى فعالية الشطام وكفاءتوالشدبة كان ذلظ د
بحث . لحا سيتشاول ىحا السبحث إبخاز التػزيع العجدي والشدبي لمسذكمة مػضػع البيغ شخائح السجتسع

جراسية التي تتفاقع فييا الطاىخة، ، رسػب( ونػع الجراسة وجشذ الصالب والرفػف ال)تدخبوبحدب أشكالو
 ، وعمى الشحػ التالي : ومغ ثع تػزيع الطاىخة مكانياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

4414 
 

 (3خخيصة )
 .  8109 – 8108نصاق التأثيخ لسجارس التعميع الستػسط في مجيشة الجور لمعام الجراسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(Arc Map 10.3)(، ومخخجات بخنامج7)بيانات الججولباالعتساد عمى السرجر :                
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ي لمعام الجراس هجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجورأواًل: التػزيع العجدي والشدبي لم
8108–8109. 

بعج التعخف عمى تػزيع السجارس الستػسصة وكفاءتيا في مجيشة الجور، ال بج مغ بيان حجع السذكمة     
ليتدشى لمباحث تػزيعيا مكانيًا واعصاء الرػرة الػاضحة عغ واقعيا الجغخافي، لحا سيتع دراستيا عمى 

 الشحػ اآلتي:  
  
 . الجراسة ونػع وقتبحدب السجرسي  التػزيع العجدي والشدبي لمهجر -0

ان دراسة حجع الطاىخة خصػة ميسة مغ أجل معخفة أي العامميغ)التدخب، الخسػب( أكثخ تأثيخًا في     
مػضػع البحث، وبسا إن مجيشة الجور تطع مجارس مختمفة مغ حيث وقت الجوام)صباحي، مدائي( وجية 

يقرج بو رسػب الصالب لدشتيغ االنتداب)وزارة التخبية، الػقف الدشي(. وبسا إنَّ اليجر بدبب الخسػب 
متتاليتيغ في الرف نفدو، وإن قػانيغ وزارة التخبية تدسح لمصالب الحي ال يدسح لو بالجراسة في السجارس 

السجارس السدائية، لحا ارتأى الباحث في دراستو لميجر السجرسي أن الرباحية االنتقال لتكسمة دراستو في 
 الجراسة الستػسصة.ونػع  وقتيرشف الطاىخة مػضػع البحث بحدب 

 بمغت الرباحية التعميع الستػسط لسجارسمجيشة الجور  الطاىخة في ندبةإن  (،4يتزح مغ الججول)   
 التدخبوبدبب  %(4,9)شكل اليجر بدبب الخسػب ندبة ،%(مغ إجسالي الصمبة الرباحي6,2)
مجرسة  ليجر السجرسي فيمغ إجسالي شمبة السجارس الستػسصة الرباحية. في ما بمغت ندبة ا%(2,7)

اليجر بدبب  سجل، مبة السجرسة السدائية في السجيشة%( مغ إجسالي ش32,7)التعميع الستػسط السدائية
%(مغ مجسػع شمبة الجراسة الستػسصة السدائية في مجيشة 7,5)( مشو وبدبب التدخب73,7)ندبة الخسػب

%(كانت ىحه الشدبة مشاصفة بيغ 7,7اليجر فييا)الجور. أما السجارس الستػسصة اإلسالمية فقج بمغت ندبة 
 (.4%(لكل مشيسا مغ إجسالي شمبة التعميع الستػسط في مجيشة الجور، شكل)3,8الخسػب والتدخب بشدبة)

مسا تقجم يتزح إن اليجر بدبب الخسػب شكل الشدبة األكبخ مغ مذكمة البحث ولكافة أنػاع الجراسة      
الستػسصة، فزاًل عغ ارتفاع اليجر السجرسي في السجارس السدائية مقارنة بالسجارس األخخى، وىحا شبيعي 

لصمبة ىحا الشػع مغ السجارس  جتسعستسثل بالشطخة التذاؤمية لمسال نتيجة عػامل عجيجة أىسيا العامل الشفدي
مسا ولج لجييع شعػر بعجم قجرتيع عمى إحخاز الشجاح وتخمفيع عغ أقخانيع مسا تخك أثخه في خفس 

 السدتػى العمسي ألغمب الصمبة وعجم التداميع بالجوام. 
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 .بحدب جشذ الصالب مهجر السجرسي التػزيع العجدي والشدبي ل -8
تحطى السؤشخات الستعمقة باليجر السجرسي بحدب الجشذ أىسية كبيخة مغ أجل معخفة مجى تكافؤ    

 فخص التعميع بيغ الجشديغ، والتقميل مغ حجع السذكالت التي تديع في اضعاف السجتسع وتعثخه .
ط (، ارتفاع ندب اليجر بيغ الحكػر في مجارس التعميع الستػس5(والذكل)5يتزح مغ الججول)    

 %(مغ الصمبة الحكػر، يقابمو7,6الرباحية مقارنة باإلناث، إذ بمغت ندبة اليجر السجرسي بيغ الحكػر)
%(مغ إجسالي اإلناث، وإن سبب ارتفاع اليجر لجى الحكػر يعػد إلى ارتفاع الخسػب بسقجار 4,5)

وقج يعػد  %(لإلناث،3,3%( لمحكػر، يقابمو)6,6الزعف عغ ما سجل لجى اإلناث، إذ بمغت ندبتو)
يتستع بيا الحكػر مقارنة باإلناث التي ُتمدميا شبيعة الطخوف  الدبب في ذلظ إلى حخية الحخكة التي

والعادات والتقاليج االجتساعية بقاءىا في البيت، مسا يجفعيا الى الخكػن الى الجراسة بذكل أكبخ. أّما 
الجراسة الرباحية، إذ سجل تفػق ندب  الجراسة الستػسصة السدائية فقج جاءت بشتائج عكذ ما مػجػد في

 %( لمحكػر، وإن ارتفاع اليجر 32,6%(مغ إجسالي اإلناث يقابمو)36,4اليجر لجى اإلناث التي بمغت)
 (4ججول )

وقت هجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط في مجيشة الجور بحدب التػزيع العجدي والشدبي لم
 . 8109 – 8108نػع الجراسة لمعام الجراسي و 

 الهجر السجرسي مجسػع الصمبة الستػسصة الجراسة
 % السجسػع % التدخب % الخسػب

 660 80 068 05 469 66 0335 الرباحية
 3068 011 765 84 8367 76 380 السدائية
 767 4 368 8 368 8 58 اإلسالمية

 .)بيانات غيخ مشذػر(7229لسجرسي،السجيخية العامة لتخبية صالح الجيغ، قدع تخبية الجور، شعبة اإلحراء ا-:السرجر      
 .7229السجارس اإلسالمية في قزاء الجور، ، لػقف الدشي في محافطة صالح الجيغ، مجيخية اديػان الػقف الدشي -         
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 الدراسة اإلسالمية الدراسة المسائية الدراسة الصباحية

 الهدر بسبب التسرب الهدر بسبب الرسوب

 (4شكل )
نػع الجراسة  وقت بحدب التػزيع الشدبي لمهجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور

 .     8109–8108لمعام الجراسي 
 

       
 
 
 
 
 

 

               
 ( .4السرجر : بيانات الججول )            

 
يعػد إلى  %(لمحكػر. وىحا6,3%(مقابل)28,7لجى اإلناث ناتج مغ ارتفاع ندب التدخب لجييغ بشدبة)

انخفاض حجع اإلناث في ىحا الشػع مغ السجارس واجبارىغ عمى تخك الجراسة، السيسا إنَّ ىحا الشػع مغ 
السجارس يكػن مختمط)ذكػر وإناث( في بشاية واحجة مسا يجعل نطخة السجتسع تسيل إلى الحج مغ ندب 

مجارس التعميع السدائي مغ حيث  التحاق اإلناث فييا. أما مجارس التعميع اإلسالمي لع تختمف كثيخًا عغ
%( لمحكػر، 5,2%( لإلناث و)25,2تفػق ندب اليجر بيغ اإلناث عمى الحكػر، إذ سجمت ندب اليجر)

 يعػد إلى قمة عجد الصالبات في ىحه السجرسة التي ضست اليجر السجرسي بيغ اإلناث ارتفاعوإن سبب 
 (شالبة فقط. 23)

مسا تقجم يتزح إن ضاىخة اليجر السجرسي تتأثخ ببعس الستغيخات التي يتبايغ تأثيخىا بيغ التالميح      
 الحكػر واإلناث مسا يشتج ارتفاع ندبة الجشذ لفئة معيشة بحدب نػع الجراسة.     
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 إناث ذكور

 (5ججول )
التػزيع العجدي والشدبي لمهجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط في مجيشة الجور بحدب نػع 

 .8109 – 8108الجراسة وجشذ الصالب لمعام الجراسي 
نػع 

 الجراسة 
 الستػسصة

  الهجر السجرسي عجد الصمبة
 )%(الهجر السجرسي مجسػع الهجر السجرسي )%( التدخب )%( الخسػب

 إناث ذكػر مجسػع إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر مجسػع إناث ذكػر
 465 766 80 31 50 068 0 8 7 363 666 88 44 0335 668 667 الرباحية
 3664 3166 011 08 88 0868 663 6 08 0868 8463 6 71 380 33 888 السدائية
 0564 560 4 8 8 - 560 - 8 0564 - 8 - 58 03 39 اإلسالمية

 )بيانات غيخ مشذػر( . 7229لسجرسي، السجيخية العامة لتخبية صالح الجيغ، قدع تخبية الجور، شعبة اإلحراء ا -السرجر:
 .7229السجارس اإلسالمية في قزاء الجور، ، لػقف الدشي في محافطة صالح الجيغ، مجيخية اديػان الػقف الدشي -         

 (5شكل )
التػزيع الشدبي لمهجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط في مجيشة الجور بحدب نػع الجراسة 

 .8109 – 8108وجشذ الصالب لمعام الجراسي 
 
 
 
 
 

       
 ( .5السرجر : بيانات الججول )                    

 .بحدب الرفػف الجراسيةمهجر السجرسي العجدي والشدبي ل تػزيعال -3    
خفة معو  أسباب السذكمة الخئيدةأىع  إبخازتيجف دراسة اليجر السجرسي بحدب الرف الجراسي إلى     

 .البحثة الستػسصة تكػن سببًا في تفاقع مػضػع أي الرفػف الجراسية في السخحم
في الرف الثالث الستػسط، إذ بمغت  اليجر السجرسيندبة  ارتفاع، (6)( والذكل6يتزح مغ الججول)   

 نَّ إ إذ، واسعة بيغ الػزارة والسجرسةفجػة ، وىحا يجل عمى إن ىشالظ %(48,7بتو في الجراسة الرباحية)ند
إجخاء ال نذظ في حيػيتو وىحا في حج ذاتو  )الػزارية(الػزارة ىي مغ قامت بػضع أسئمة االمتحانات

الصالب ضحية يجفع ثسشيا  عمتالفجػة الػاسعة بيغ الػزارة والسجرسة ج في إنَّ ولكغ اإلشكال ، وفاعميتو
جسالي اليجر في مغ إ%(46,9)بدبب الخسػب في ىحا الرف شكلال سيسا إذا ما عمسشا إن اليجر  ،اً غالي



 2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

 

4411 
 

0

20

40

60

80

100

 الدراسة اإلسالمية الدراسة المسائية الدراسة الصباحية 

ي 
س

در
لم

 ا
در

له
ا

)%
(

 

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

ًا في ويطيخ أثخ الفجػة واضح%(2,7ا لع يدجل اليجر بدبب التدخب سػى)فيسالسجارس الرباحية 
 .%(مشو76)اليجر بدبب الخسػب شكل%(222الستػسط)ر في الثالث ندبة اليج تبمغالجراسة السدائية،إذ 

 (6ججول )
التػزيع العجدي والشدبي لمهجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور بحدب نػع الجراسة والرفػف 

 .8109 – 8108الجراسية لمعام الجراسي 
 نػع الجراسة

 الستػسصة 
 إجسالي 
 الهجر 
 السجرسي

 الرف الجراسيالهجر السجرسي بحدب 
 السجسػع التدخب الخسػب

 الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول الثالث الثاني األول
 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد

 4868 39 0865 05 3363 87 068 0 469 4 0863 01 4669 38 0366 00 80 07 80 الرباحية
 011 011 - - - - 84 84 - - - - 76 76 - - - - 011 السدائية
 - - - - 011 4 - - - - 51 8 - - - - 51 8 4 اإلسالمية

 )بيانات غيخ مشذػر( .7229لسجرسي، ا السجيخية العامة لتخبية صالح الجيغ، قدع تخبية الجور، شعبة اإلحراء -السرجر: 
 .7229ديػان الػقف الدشي ، مجيخية الػقف الدشي في محافطة صالح الجيغ ، السجارس اإلسالمية في قزاء الجور ،  -      

 (6شكل )
التػزيع الشدبي لطاهخة الهجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور بحدب نػع الجراسة 

 .8109 – 8108راسية لمعام الجراسي والرفػف الج
     

 
 

 
 

 .(6)السرجر: بيانات الججول
أختمف نسط اليجر السجرسي في السجارس اإلسالمية التي انحدخ فييا عمى الرف األول الستػسط فقط، 
وجاءت مشاصفة بيغ شكميو)الخسػب، التدخب(، ويعػد ذلظ إلى نطخة السجتسع وترػرىع الخاشئ ليحا 

السجارس في سيػلة مشاىجيا، وأثشاء الجراسة يكتذف الصالب غيخ ذلظ ال سيسا ذوو السدتػى الشػع مغ 
 .(7)العمسي السشخفس في السخحمة االبتجائية فيكػن تدخب أو رسػب الصالب نتيجة ذلظ
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 .8109–8108لمعام الجراسي هجر السجرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجورالتػزيع السكاني لم ًا :ثاني
 لألحياء الدكشية التي تخجميااالختالفات السكانية  يعكذ مجىإنَّ دراسة التػزيع السكاني لمطاىخة     

تحتػي عمى مجرسة مدائية واحجة تخجم جسيع  مجيشة الجور سبق وأشخنا إنَّ  شا، وبسا أنَّ التعميسية ؤسدةالس
لحا سيقترخ ، مجرسة واحجة بشيغ وأخخى بشاتتزع أجداء السجيشة وكحلظ الحال لمسجارس اإلسالمية التي 

 .جرسةعمى الجراسة الرباحية فقط وبحدب جشذ الس البحثالباحث في تبايغ تػزيع الطاىخة مػضػع 
 الرباحية إن أعمى ندبة لميجر في مجارس التعميع الستػسط ، (4)( والخخيصة7)يتزح مغ الججول إذ      

 (7ججول )
 . 8109–8108لسجيشة الجور لمعام الجراسيلسجرسي في مجارس التعميع الستػسط)الرباحية(التػزيع السكاني لمهجر ا

 نصاق الخقعة الجغخافية  أسع السجرسة
 )*()الحي( السخجومة

 عجد 
 الصمبة

 الهجر السجرسي )%( الهجر السجرسيحجع 
 مجسػع)%( التدخب الخسػب السجسػع التدخب الخسػب
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 )بيانات غيخ مشذػر(.7229السرجر: السجيخية العامة لتخبية صالح الجيغ، قدع تخبية الجور، شعبة اإلحراء السجرسي، 

 .(3اعتسادًا عمى خخيصة) الباحث )*(           
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%(مغ إجسالي 6,7مقجارىا)تخجم حيي الخشيج واليخمػك بشدبة  لمبشات قج سجمت في متػسصة الذخقية التي
%( مغ إجسالي 7,9%( وبدبب التدخب)3,8الصالبات فييا، بمغ اليجر بدبب الخسػب فييا ندبة)

الصالبات فييا. فيسا سجمت متػسصة الذيساء أقل ندب اليجر السجرسي بيغ مجارس التعميع الستػسط 
%(، 2,3%( وبدبب التدخب)3%( شكل اليجر بدبب الخسػب ندبة)3,3الرباحي لمبشات والتي مقجارىا)

عمى الخغع مغ إنيا تخجم رقعة جغخافية أكبخ مغ السجارس األخخى ومسا يثبت ذلظ إنيا أحتمت السختبة 
(  (شالبة.327األولى مغ حيث عجد الصالبات إذ بمغغَّ

أما اليجر السجرسي في السجارس الرباحية لمبشيغ فيتزح إنَّ أعمى ندبة سجمت في متػسصة الجور     
 %(مغ 27,3تي يتخكد نصاق خجمتيا عمى حيي الخشيج واليخمػك أيزًا والتي سجمت ندبة اليجر فييا)ال

)الرباحية( وبحدب مجارس التعميع الستػسط في التػزيع السكاني لشدب الهجر السجرسي :  (4خخيصة )
 .    8109 – 8108سجيشة الجور لمعام الجراسي جشذ السجرسة ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(Arc Map 10.3)(، ومخخجات بخنامج7)بيانات الججولباالعتساد عمى السرجر :                
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%(، في ما جاءت 3,2%(مشو وبدبب التدخب)9,7إجسالي عجد الصمبة فييا، شكل اليجر بدبب الخسػب)
%( مغ إجسالي الصمبة فييا، وكانت ندبتيا جسيعيا 7,7متػسصة دمحم الجري بأقل ىجر مجرسي بشدبة)

 بب الخسػب إذ لع تدجل أي حالة ىجر بدبب التدخب.بد
مسا تقجم يتزح إن تأثيخ تػزيع وكفاءة السجارس في مجيشة الجور كان محجودًا عمى مػضػع البحث، ال    

سيسا إن أعمى مجارس اليجر السجرسي)بشيغ، بشات( سجل في حيي الخشيج واليخمػك المحان يتستعان 
 ييا، مسا يجلبسجارس متػسصة ذات كفاءة مكانية ووضيفة ضسغ حجود السعاييخ التخصيصية السعسػل ف

 أكبخ في تبايغ الطاىخة، وىحا ما سشػضحو ضسغ السبحث الثالث مشو.       عمى إن لمستغيخات األخخى دور 
 السبحث الثالث 

جرسي في مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور لمعام الجراسي طاهخة الهجر السأهع الستغيخات السؤثخة ب
8108–8109.   

تتأثخ ضاىخة اليجر السجرسي بعجد مغ الستغيخات التي تؤدي إلى تبايشيا مكانيًا، فسجيشة الجور شأنيا     
شأن السجن األخخى يؤثخ الػاقع االجتساعي واالقترادي الحي يعيذو السجتسع فييا عمى السشطػمة 

دودىا ما لع تتفاعل ىحه غ مغ كفاءتيا الجاخمية ومخ حدّ التخبػية، فال يسكغ لمسؤسدة التعميسية أّن تُ 
 الستغيخات فيسا بيشيا لمحرػل عمى نتائج إيجابيو. ومغ أجل حرخ مجى تأثيخ ىحه الستغيخات عمى

(مغ الستدخبيغ 275(، وتػزيعيا عمى)2تع إعجاد استسارة استبيان، ممحق) الطاىخة مػضػع البحث
تخجام معادلة ستيفغ ثامبدػن*** والخاسبيغ لدشتيغ،إذ تع اختيار العيشة بصخيقة شبكية عذػائية باس

(Stephen Thompsonإذا ما عمسشا إنَّ مجسػع اليجر السجرسي لمعام الجراسي)بمغي 7229–7228 
)الرباحية، السدائية، غ ولكافة أنػاع الجراسة الستػسصة مغ الستدخبيغ والخاسبي (،4(،ججول)285)

، البحثونتيجة لتعجد الستغيخات السؤثخة عمى الطاىخة مػضػع . مية( وىػ يسثل حجع السجتسعاإلسال
( مغ خالل spss)االحرائية  فقج تع االستعانة بالحقيبةفرل تأثيخ بعزيا عغ البعس اآلخخ،  وصعػبة

ومجى تأثيخه  الستغيخاتمغ ىحه  مؤشخالخصي الستعجد( لمػصػل إلى دور كل  االنحجار)األداة االحرائية
 :الستغيخات ىي. و بحثبالطاىخة مػضػع ال

 . االجتساعيةالستغيخات  -0
والتي سشخكد رسػب الصالب وتدخبيع  إلى تعج البيئة االجتساعية أحج أىع السذكالت التي يسكغ أن تؤدي 

 .عغ تييئة الجػ السشاسب لمجراسةعمى ضعف السدتػى التعميسي ألفخاد األسخة وتفكظ األسخة وعجدىا فييا 
التي كان ليا تأثيخ واضح عمى  االجتساعية السؤشخاتان ىشالظ عجدًا مغ ، (8)يتزح مغ الججول     

شكل اليجر السجرسي  فقج، القة شخدية مع حجع األسخةإن لميجر السجرسي ع، إذ البحثالطاىخة مػضػع 
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العائمة التي يعير معيا  ، أي كمسا زاد حجع%(65,6فأكثخ( ندبة) 5العػائل التي يدداد عجد أفخادىا) في
)اليجر السجرسي( جتو معشػية تأثيخ الستغيخ التابعوىحا ما أك. زاد مغ ضاىخة اليجر السجرسي صالبال

ي إلى زيادة اليجر %( تؤد2)عجد أفخاد األسخة بشدبة كمسا زادَ  نَّ إ، إذ ل)عجد أفخاد األسخة(بالستغيخ السدتق
في . أما عغ متغيخ الحالة الرحية الحي لع يكغ لو تأثيخ كبيخ في الطاىخة (2,399)السجرسي بشدبة

تأثيخ  أما. إجسالي العيشة مغ%( فقط 7,4)ندبةحيغ يعانػن مغ أمخاض ، إذ شكل الصمبة المجيشة الجور
والحيغ  ****فاقجي األب اليجر لجى الصمبة شكلفقج ، البحثعمى الطاىخة مػضػع فقجان أحج الػالجيغ 

 وتخك ، مسا دفع العجيج مشيع ان يتحسمػا أعباء أسخىع في سغ مبكخ%(58,4)يعيذػن مع األم ندبة
وسيصخة  7224أحجاث حديخان أثشاء وبعجالسجرسة، وازدادت ىحه الطاىخة في اآلونة األخيخة ال سيسا 

شخز مغ مجيشة  (322)داعر(اإلرىابية عمى مشصقة البحث، والحي أدى إلى فقجان أكثخ مغ)عرابات
  الجور أغمبيع مغ ذوي الجخل السحجود مسا دفع العجيج مغ األسخ إلى زج أبشائيا بدػق العسل عمى حداب

 (8ججول )
 .   8109 – 8108الستغيخات االجتساعية لمخاسبيغ والستدخبيغ في الجراسة الستػسصة لسجيشة الجور لمعام الجراسي 
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 السرجر : الجراسة السيجانية .
تعميسيع. ولمػقػف عمى درجة التخابط ما بيغ الستغيخ التابع اليجر السجرسي والديادة في الستغيخ  

 %( يؤدي إلى زيادة الطاىخة بشدبة2السدتقل)فاقجي األب(، فإن ارتفاع العػائل فاقجي األب بشدبة)
 بافتخاض ثبات الستغيخيغ األخخيغ. ( 2,899)

أما فيسا يخز التحريل الجراسي لمػالجيغ وعالقتو باليجر السجرسي فيتزح مغ الججول نفدو إنو     
عمى الخغع مغ ان ىشالظ تبايغ واضح لمتحريل الجراسي لألب الحي شكل أعمى ندبة لو مغ ىع حاممي 

%( 58,4%(، إال إنَّ سبق وذكخنا أنَّ ندبة)32,4ة)%(وخخيجي الجراسة اإلعجادي37الذيادة الستػسصة )
مغ أفخاد العيشة ىع مغ فاقجي األب مسا جعل الباحث يخكد عمى السدتػى التعميسي لألم التي جاءت مغ 

، وباستخجام أسمػب االنحجار 75,6%( والستػسصة)39,7ىغَّ تحريميغ الجراسي ابتجائية ندبة) %( مشيغَّ
تأثيخ الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخ التابع)اليجر السجرسي( فالتغيخ  الخصي الستعجد أتزح معشػية
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%( في ندبة االميات مغ ىغ تحريميغ الذيادة االبتجائية بافتخاض بقاء الستغيخات األخخى ثابتة 2بشدبة)
( وكحلظ بالشدبة لمستغيخات األخخى، إذ أتزح انيا تؤثخ بالستغيخ 2,576يؤدي إلى زيادة اليجر بشدبة)

يجل عمى إنَّ انخفاض مدتػى تعميع األم  (عمى التػالي، وإن ىحا2,727،  2,776،  2,385التابع بشدبة)
السجرسي يتشاسب تشاسبًا عكديًا أسباب ثقافة األوالد وقمة االىتسام بجراستيع، وبالتالي فإن اليجر  أحج أىع

 مع التحريل الجراسي لألم.          
 : االقتراديةالستغيخات  -8

الجراسة مػاصمة ًا عمى نتائج الحي تعاني مشو بعس األسخ أثخ سمب االقترادي الديء إن الػضع    
العجيج مغ الصمبة إلى عغ الػفاء بستصمبات الحياة تجفع ، إذ إنَّ قرػر االمكانات االقترادية لبعس الصمبة

 .دراستيع شفع السادي مسا يسشعيع مغ مػاصمةالكيام بأعسال تعػد عمييع بال
، وىحه ىع عاشميغ عغ العسل%( مغ أولياء أمػر الصمبة الستدخبيغ 39)إن ندبة( 9)يتزح مغ الججول   

الشدبة تذكل الشدبة األكبخ وىي في تفاقع مدتسخ نتيجة ارتفاع معجالت البصالة في السجيشة بذكل خاص 
 %(22,8قجاره)%( وىػ أعمى مسا سجل عمى مدتػى السحافطة والحي م22,3والقزاء بذكل عام إلى)

 (9) ججول
 .8109 – 8108 الستغيخات االقترادية لمخاسبيغ والستدخبيغ في الجراسة الستػسصة لسجيشة الجور لمعام الجراسي
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 السرجر : الجراسة السيجانية .
. مسا انعكذ سمبًا عمى الجخل الذيخي لألسخة في (8)سشو فأكثخ(25مغ إجسالي الدكان مغ ىع بعسخ)

 ألف ديشار( بمغت752السجيشة، إذ إن ندبة أسخ الخاسبيغ والستدخبيغ التي دخميا الذيخي)أقل مغ 
مغ مجسػع اسخ  %(72,8ألف( فقج شكمت) 522%(، أما األسخ التي دخميا الذيخي)أكثخ مغ 48,8)

الطاىخة في مشصقة البحث. لحا ضيخت معشػية تأثيخ الستغيخات السدتقمة)فئات الجخل( عمى الستغيخ 
تخاض ثبات %( باف2ألف( بشدبة)752التابع)اليجر السجرسي(، إذ إنَّ زيادة األسخ ضسغ فئة الجخل)أقل مغ

(، ويشصبق الحال عمى الستغيخيغ 2,772الستغيخات السدتقمة األخخى تؤدي إلى تحقيق زيادة بشدبة)
%( تؤدي إلى تحقيق زيادة بالستغيخ التابع بشدبة 2السدتقميغ اآلخخيغ، فتحقيق الديادة فييسا بشدبة)
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مغ الصمبة الخاسبيغ  %(68,7( عمى التػالي. أما عغ عسل الصالب فقج تبيغ إن)2,373،  2,427)
والستدخبيغ ىع كانػا يجسعػن ما بيغ العسل والجراسة، نتيجة ضعف الحالة السادية لمصالب وأسختو التي تعج 
مغ أكبخ السذاكل التي تحػل تفكيخ الصالب مغ االىتسام بالتحريل العمسي إلى تحديغ وضع عائمتو 

نفدو أو مغ خالل ولي أمخه. أما ممكية السدكغ االقترادي وذلظ سػاء أكانت بخغبة داخمية لجى الصالب 
%( ىع 53,6%( مغ الستدخبيغ والخاسبيغ ىع مغ مالكي السدكغ)46,4فقج أضيخت الجراسة السيجانية ان)

أي عالقة ارتباط مع الطاىخة  مغ يدكشػن باإليجار. أما بالشدبة لستغيخ مداحة السدكغ فمع تطيخ لو
مغ الستدخبيغ والخاسبيغ يدكشػن في مداكغ تتخاوح مداحتيا  %(47,7مػضػع البحث، إذ إنَّ ندبة)

%( مغ إجسالي الطاىخة 8,8م( لع يذكمػا سػى)222م( بيشسا مغ يدكشػن مداكغ)أقل مغ722–222)
 مػضػع البحث. 

 االستشتاجات 
( 8)مشيا مجرسة(22)، 7229–7228لمعام الجراسي بمغ عجد مجارس التعميع الستػسط في مجيشة الجور -0

جة مختمصة لمجراسة السدائية وواح ،جارس بشاتم(4مجارس بشيغ و)(4)،لمجراسة الرباحيةمجارس متػسصة 
جارس التعميع الستػسط في م الصالبعجد  أّما .بشيغ وأخخى بشاتأحجىسا  تعميع اإلسالميلم مشيا(7و)

جراسة السدائية الفي (372)و لجراسة الرباحيةفي ا (2335)مشيع ،شالب وشالبة (2728)سجيشة الجورل
 .الجراسة اإلسالميةفي (57)و
مجرسة  بػاقع الجور ان ىشالظ نقز في مجارس التعميع الستػسط الرباحية في مجيشة كذف البحث -7

 ذلظ أثخو ، سجارس ويقمل مغ كفاءتيا الػضيفية، مسا يؤشخ ضغصًا عمى بعس الواحجة بشيغ وواحجة لمبشات
مغ خالل عجم تغصية جسيع األحياء داخل السجيشة ووقػع بعس  البحثاءة السكانية في مشصقة عمى الكف

 .السشاشق خارج تأثيخ ىحه السجارس بالشدبة لمسدافة السقصػعة مسا يذكل صعػبة الػصػل إلى السجرسة
%( مغ إجسالي الصمبة 6,2)التعميع الستػسط الرباحيةمجارس في  اليجر السجرسيندبة  تبمغ -3

، مبة السجرسة السدائية في السجيشة%( مغ إجسالي ش32,7)ندبةالتعميع الستػسط السدائية  ، وفيالرباحي
 البحثوقج شكل الخسػب الشدبة األكبخ مغ مذكمة  ،%(7,7)ندبةالسجارس الستػسصة اإلسالمية وفي 

 .ولكافة أنػاع الجراسة الستػسصة
، إذ الستػسط الرباحية مقارنة باإلناثارتفعت ندب اليجر السجرسي بيغ الحكػر في مجارس التعميع  -4

أّما الجراسة الستػسصة السدائية واإلسالمية فقج جاءت  .لإلناث%( 4,5)، يقابمو%(7,6)الحكػر بيغبمغت 
إذ السدائية  ، إذ سجل تفػق ندب اليجر لجى اإلناث في السجارسكذ ما مػجػد في الجراسة الرباحيةع

 .%( لمحكػر5,2)%( لإلناث و25,2)الميةوالسجارس اإلس%( لمحكػر. 32,6)وإلناث ل%( 36,4)بمغت
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 بمغت ندبتو في الجراسة الرباحية ارتفاع ندبة اليجر السجرسي في الرف الثالث الستػسط، إذ -5
 يحفي وضع األسئمة والترحفجػة وىحا يجل عمى إن ىشالظ %( 222)%(، وفي الجراسة السدائية48,7)

 .بيغ الػزارة والسجرسة
، إنَّ أعمى ندبة سجمت في السجارس حيةكذف التػزيع السكاني لميجر السجرسي في السجارس الربا -6

التي يتخكد نصاق خجمتيا عمى حيي الخشيج واليخمػك، عمى الخغع مغ تستع مجارس الحييغ السحكػريغ 
، مسا يجل عمى إن لمستغيخات األخخى ل فيياالسعاييخ التخصيصية السعسػ بكفاءة مكانية ووضيفة ضسغ حجود 

 .البحثدور كبيخ في تبايغ الطاىخة مػضػع 
السسثمة بحجع األسخة وفقجان أحج  واالقترادية بيشت الجراسة السيجانية إن لمستغيخات االجتساعية -7

مغ أكثخ الستغيخات تأثيخًا في مػضػع والجخل الذيخي لألسخة وعسل الصمبة  األمتعميع  الػالجيغ ومدتػى 
 .البحث

 السقتخحات 
يػصي الباحث باالستفادة مغ تقشية نطع السعمػمات الجغخافية في تػزيع الخجمات التعميسية عمى  -2

أخح بشطخ االعتبار عشج تػزيعيا السعاييخ التخصيصية الستعمقة بتػقيع ، وان يحياء الدكشية في السجيشةاأل
  .يا سيػلة الػصػلمشىحه السؤسدات 

 وضخورة العسل عمى فتح مجارس مدائية ، خبػية فيياوااللتدام بالسؤشخات الت االىتسام بالجراسة السدائية -7
 مغ خالل إدارات السجارس وبالتشديق مع األسخة فييا  متابعة ضاىخة اليجر السجرسيو ، لمبشيغ وأخخى لمبشات

 .معالجتيا والديصخة عمييا لغخض
في الكيام بجراسات بذكل أوسع لتػفيخ قاعجة معمػمات إحرائية عغ ندب وأسباب اليجر السجرسي  -3

 .جسيع السخاحل التعميسية ووضع الخصط الكفيمة لسعالجتيا 
التعاون ما بيغ وزارة التخبية ووزارة العسل والذؤون االجتساعية لتخريز ضسان اجتساعي خاصة  -4

 عسالة األشفال وخصخ ىحه الطاىخة عمى السجتسع .لألسخ الفقيخة لمحج مغ 
 الهػامر

، دار الػفاء لمصباعة والشذخ، اإلسكشجرية، مرخ، 2ات في تخصيط التعميع واقترادياتو، ط، دراسىادية أبػ كميمة -2
 .89، ص7222

 ،حجيث، اإلسكشجرية، مرخسكتب الجامعي ال، ال2يسية أصػليا وتصبيقاتيا السعاصخة، ط، اإلدارة التعمأحسج دمحم الصيب -7
  .723، ص2999

  .342، ص7222، دار الفكخ، دمذق، 2خافية مػضػعيا ومشاىجيا وأىجافيا، ط، الجغصفػح خيخ -3
 .    استثشاء مجارس الجراسة اإلسالميةمجرسة ب(72تعميع الستػسط في قزاء الجور)س البمغ عجد مجار  -4
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 )بيانات غيخ مشذػرة(.7229قدع تخبية الجور، شعبة اإلحراء السجرسي،  السجيخية العامة لتخبية صالح الجيغ،: السرجر
مخحمتيغ مجة كل مشيا  ، ويتكػن التعميع الثانػي مغسشة(27 –27)تزع الصمبة الحيغ تتخاوح أعسارىع: و * السجارس الثانػية

 ، وىع(سشة24–27)فييا مغوتكػن أعسار الصمبة ، إذ تذكل األعػام الثالث األولى السخحمة الستػسصة ثالث أعػام
 .(سشة27–25)راسة االعجادية التي تبجأ مغ عسخ. أّما السخحمة الثانية فيي مخحمة الجالسذسػليغ في دراستشا ىحه

، والحي تتباىا مجيشة الجور باحتزانيا لو ويعج ابغ اإلمام مػسى بغ اإلمام جعفخ)عمييسا الدالم( : وىػاإلمام دمحم الجري ** 
غخفة فػق الزخيح تعمػه قبة مخخوشية  يحتػي السػقع األثخي عمىو ، ألثخية في مجيشة الجوراىع السػاقع اىحا السخقج مغ 

تجميخ مغ قبل العرابات . وعمى الخغع مغ تعخض السخقج إلى ومدجج، فزاًل عغ مجرستيغ إسالميتيغ مقخنرة
 دتيغ في السػقع نفدو .مػجػ  الزالت، إال ان السجرستيغ 7224 )داعر( بعج أحجاث حديخاناإلرىابية

جمات التعميسية في مجيشة الدساوة، اشخوحة دكتػراه)غيخ ، كفاءة التػزيع السكاني لمخرعج عبجالحديغ دمحم الغخيباوي  -5
  .263، ص7227مشذػرة(، كمية اآلداب، جامعة البرخة، 

ية في قزاء الجور، لمخجمات التعميسية والرح، الشسػ الدكاني والكفاءة الػضيفة والسكانية سعجي عبجهللا أحسج الجوري  -6
 .85، ص7224لمعمػم اإلندانية ، جامعة تكخيت،  )غيخ مشذػرة(، كمية التخبيةرسالة ماجدتيخ

 .3/27/7229، الثالثاءلمبشيغ ، مجيخ ثانػية دمحم الجري اإلسالميةنذأت عبج الػىاب حديغ ستاذمقابمة مع األ -7
                                                         N . p (1 – p)                               .(Stephen Thompson): معادلة ستيفغ ثامبدػن ***  

                                                                                                                                        n= 

N – 1 . (d2]]         حيث إنَّ :                                                                                    
/z

2
)] + p(1 – p)]  

N =(185)ية، السدائية، اإلسالمية( وتداوي ، مجسػع اليجر بالسجارس الستػسصة)الرباححجع السجتسع. 

Z (1.96)وتداوي  (0.95)السقابمة لسدتػى الجاللةسعيارية = الجرجة ال.                 d  (0.05)= ندبة الخصأ وتداوي 
 . 
p (0.50)اصية والسحايجة وتداوي = ندبة تػفخ الخ . 

مجمة السخصط ، تعميسية مشصقة الجراسة مجيشة ىيت، تقييع كفاءة الخجمات الوأبي شػكت حسيج لؤي شو مال حػير السرجر:
  .22، ص7223، 79لحزخي واالقميسي لمجراسات العميا، جامعة بغجاد، العجد مخكد التخصيط ا، والتشسية

مجيخية إحراء محافطة صالح السعمػمات،  وتكشػلػجيا، الجياز السخكدي لإلحراء اإلنسائيوزارة التخصيط والتعاون  -8
 .)بيانات غيخ مشذػرة(الجيغ، مؤشخات التذغيل والبصالة

أحج تبيغ مغ خالل الجراسة السيجانية إنَّ الحيغ يعيذػن مع آبائيع أو أمياتيع كان الدبب الخئيذ ليا ىػ وفاة  ****
 ، ولع يطيخ بدبب الصالق سػى حالتيغ فقط .الػالجيغ

 ( 2ممحق )
 ()استسارة استبيان 

مجارس التعميع الستػسط لسجيشة الجور التحميل الجغخافي لطاىخة اليجر السجرسي في ) السػسػم بحثىحا االستبيان خاص بال
 .(7229–7228لمعام الجراسي
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الستػسصة ولع يعػدوا الييا  ةالجراسة في السخحمىحه االستسارة خاصة بالسعمػمات عغ الصمبة الحيغ تخكػا مقاعج  :ةمالحط
وما يخد فييا مغ معمػمات  ييا مغ أسئمة كػنيا تيع السجتسع،بدبب الخسػب أو التدخب، راجيغ االجابة بجقة عمى ما ورد ف

  2تدتخجم ألغخاض البحث العمسي وليصسئغ الجسيع عمى سخية ما يخد فييا مغ معمػمات
 ــــا(نذكخكع لتعاونكع معش)

 1او حدب ما تقتزي االجابة       يخجى االجابة الجقيقة اما بعالمة

 اسع الحي : محل االقامة
 ذكػر                     اناث                :  ضسشهع تاركي الجراسة(االسخة )مغ عجد افخاد   -0

 غيخ ذلظ ..................................         تجاوز  ايجار             اهي ممكية الدكغ؟  ممظ        م -8

 م فأكثخ      811           م                  099 – 011       م         011أقل مغ  ؟ مداحة السدكغ -3

  ........................... غيخهع يحكخ     االم               األب             والجيه   ؟ تارك الجراسة يعير مع -4

 غيخ ذلظ يحكخ .........................    اة األب          الصالق      :   وفهل بدبب يعير مع االمإذا كانت  -5

 كال         نعع                    :  في تخك الجراسة هل كان السخض سبباً  -6

 كال       :      نعع                   إعالة األسخة دور في تخك الجراسةهل كان لمعسل و  -7

       يعسل في القصاع الخاص                       حكػمي مػضفأو عدكخي      ؟ما هي مهشة االب -6

 عاشل عغ العسل                                               متقاعج                             

 .....................اخخى تحكخ..       متقاعجة            مػضفة               ربة بيت       ؟ماهي مهشة االم -7

 فأكثخ     511             511ـــــ 851             851اقل مغ    :دخل االسخة الذهخي باأللف ديشار مقجار -8

  اناث                  ذكػر     :  الستػسصة في االسخة ةعجد الصمبة الحيغ تخكػا مقاعج الجراسة في مخحم  -9

 متػسصة           دون االبتجائية              ابتجائية                    امي       :  لألبما هػ التحريل الجراسي  -00

 عميــا                                 بكالػريػس                  دبمػم                         اعجادية          

 متػسصة           دون االبتجائية              ابتجائية                       امي        : لألمما هػ التحريل الجراسي  -08

 عميــا                           بكالػريػس                       دبمػم                       اعجادية             
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