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فلسطين من وجهة  دور المؤسسات التربوية في التنمية الزراعية في  
  .نظر أعضاء اللجان الزراعية

 
 * خالد قرواين .د                 

 خصمللا
 

ي تهدف ىذه الدراسة بشكل رئيس إلى معرفة دور المؤسسات التربوية في التنمية الزراعية ف
استخدم الباحث المنهج  ،الزراعية، ولتحقيق أىداف الدراسةفلسطين من وجهة نظر أعضاء اللجان 

وتحليل التباين األحادي  SPSS الوصفي التحليلي وبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
توصلت الدراسة إلى  نتائج من و والمتوسطات الحسابية للتحقق من صحة فرضيات الدراسة، 

مها: وجود دور متوسط للمؤسسات التربوية في التنمية الزراعية في محافظة سلفيت من وجهة أى
عدم وجود تأثير لمتغير و (. ,0,5=نظر أعضاء اللجان الزراعية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 مكان سكن وأعمار أعضاء اللجان الزراعية في التنمية الزراعية في محافظة سلفيت من وجهة نظرىم
عدم وجود تأثير لمتغير نوع  المؤسسات التربوية في . و (,0,5=) عند مستوى الداللة اإلحصائية

التنمية الزراعية في محافظة سلفيت من وجهة نظر أعضاء اللجان الزراعية عند مستوى الداللة 
وفي ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج فقد أوصت  بضرورة العمل  .(,0,5=) اإلحصائية

لى تفعيل دور المؤسسات التربوية في إحداث التنمية الزراعية و والعمل على زيادة وعي ع
 الفلسطينيين بأىمية الزراعية والعمل على زيادة انخراط الشباب  في القطاع الزراعي.

 
 
 
 

 جامعة القدس، فلسطني.كلية الرتبية، *
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 املقدمة:  -1

اعيههة حم فاف ههة اههلييت عههدوارت عدوههدن تسهه، د  م هه  تواجهها اسساسههارت الرتبووههة، وايق، ههادوة، وال ر 
هذه اسساسارت من ال،طور، وال،قدم، وايزدهار إذ تعمد الطارت ايح،الل اإلارائيلي إىل خلق ال عوبارت 
أمام ال، مية ال راعية حم هذه احملاف ة بوصي ا عماد ال مود، و البقاء على ههذه ارر،، فالهالع عهن تقطيه  

ن ال،كامههههخم حم  ،لهههها م ههههاحي ا يههههان اليوميههههة لسههههكان هههههذه احملاف ههههة خ وصههههاع، أوصههههادا مههههد  م ع هههها مهههه
 وفلسطني عموما.

ووعد دور مساسارت ال،علهي  العهاا اليلسهطيل العامهخم اراااهي حم دفه  ال، ميهة ايق، هادوة قهدماع، كمها 
ا اا إضافة إىل العوامخم  أن هذا الدور ب،عاظ  بسبب ال،غريارت ال،ق ية، والعوسة، والثورن اسعلوماتية حم القرن

 الدميوغرافية حم فاف ة الييت.
وحم ضوء ايع،بارارت السابقة وحياظاع على اس افسة، يبد من عسني اإلن،اج ايق، ادي بشكخم عهام و 
ال راعي بشكخم خاص حم فاف ة الييت من خالل تبل روح اإلبداع حم ارداء العهام للمساسهارت الرتبووهة، 

العههام، والعههاا لههدو ا القههدرن، واسعرفههة، والبحههث يق، ههادوة حم احملاف ههة، فمساسههارت ال،علههي  وايج،ماعيههة، وا
وزن،هخم ايق، هاد ال راعهي   ،(Lewis, J.,and Billman,P.,2006) العلمي الالزم إلجناز ههذه ارههدا 

؛ فايق، اد مكانا م مة حم ايق، اد اليلسطيل عموماع،  والوض  ايق، ادي حم فاف ة الييت خ وصاع 
ال راعههي وشههكخم فرصههة واعههدن ل،حقيههق ارهههدا  اليلسههطي ية وتقلههيد ال،بعيههة لالق، ههاد اإلاههرائيلي، وعقيههق 
ارمن الغذائي وااه،يعا  اروهدي العاملهة   اليلسهطي ية، لهذا تبهدو أذنيهة ال راعهة حم فاف هة اهلييت و اصهة 

 ههة اههلييت بوصههي ا م ههدرا غههذائيا، ودوائيهها حم شههةرن ال و،ههون الهه  تشههكخم دعامههة ال، ميههة ال راعيههة حم فاف
(، لههذلف فههنن ت ميههة ال راعههة حم فاف ههة اههلييت، و اصههة حقههول ال و،ههون 91، ص9666فلسههطني سحسههن،

تعههد ضههرورن ملحههة حم ظههخم إجههراءارت ايحهه،الل اإلاههرائيلي اس،مثلههة ت ههادرن حقههول ال و،ههون الهه  و وههد عمههر 
وم ه  اله ارعني مهن الوصهول إلي ها، ونشهر ا  هازور ال وهة (، 649، ص6113بعال ا عن أليي عام سالمان،

في ههههههها ل،عيهههههههث فسهههههههاداع، وخرابهههههههاع ةههههههها وشهههههههكخم فدوهههههههداع إضهههههههافيا لل راعهههههههة، وايق، هههههههاد حم فاف هههههههة اهههههههلييت 
                                                                   (.poica,2000س

ة حم فاف ههة اههييت حم تههدعي  ايق، ههاد، وال، ميههة ال راعيههة حم وبههال  ر إىل أذنيههة دور اسساسههارت الرتبووهه
احملاف ههة، ومههدث تا ريههها حم خلههق  قافههة الع اوههة بال راعههة عمومههاع، وبشههةرن ال و،ههون خ وصههاع، ون ههراع إلذنههال 
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اس ارعني لشةرن ال و،ون، وللقطاع ال راعي تلمه  الباحهث ضهرورن تق هي دور اسساسهارت الرتبووهة حم تهدعي  
 .ة ال راعية اسس، دن إىل ت مية مجي  فروع القطاع ال راعي حم احملاف ةال، مي
 مشكلة الدراسة:  -2

تبههههههني مراجعههههههة ارد  الرتبههههههوي، والدرااههههههارت العدوههههههدن اس،علقههههههة بههههههدور اسساسههههههارت الرتبووههههههة حم ال، ميههههههة 
تواج ههها مهههد  ايج،ماعيهههة، وايق، هههادوة، وال راعيهههة أذنيهههة، و ضهههرورن تعهههر  ههههذا الهههدور، واسعوقهههارت الههه  

 تيعيلا، وتع ي  دوره وصويع إىل ال، مية ايق، ادوة، وال راعية، والرتبووة، والثقافية حم هذه احملاف ة.
وإذا كان علماء ايج،ماع قد عرفوا الدور بانا : "السلوك اسرافهق للمركه  الهذي و،وقعها انخهرون ةهن زنهخم    

ووة باجتاه خلق ت مية اق، ادوة، وزراعية حم فاف ة الييت حم ذلف اسرك " ،فنن تدعي  دور اسساسارت الرتب
 (.51، ص 6113وعد هدفاع م ماع يبد من السعي ل،حقيقا سجامعة القدس اسي،وحة، 

وبذلف فان خلق ت مية اق، ادوة زراعية تع،  ضرورن ملحة حبيث تشمخم ايع، اء ب راعة، وخدمة شةرن 
 عمومههها، وحم فاف هههة اهههلييت خ وصههها إضهههافة إىل القطاعهههارت ال و،هههون بوصهههي ا عمهههاد ال راعهههة حم فلسهههطني

ارخهههرث مثهههخم الرتبيهههة ا يوانيهههة، وزراعهههة القمهههذ، ودفي هههارت ا الهههار وذلهههف مهههد  تهههدعي  ايق، هههاد الهههو ل، 
 ومقومارت صمود السكان حم هذه احملاف ة اسس، دفة من قبخم الطارت ايح،الل اإلارائيلي.

مههن اإلجههراءارت، وو يههذ السيااههارت ادادفههة إىل تيروهه  ارر، مههن  وميههارس ايحهه،الل اإلاههرائيلي العدوههد
اهكااا مهن خههالل اله،حك  بكميهارت اسيههاه اسل  هة لليلسهطي يني اههواء أكهان ذلهف للشههر  أم كهان لههري 
اس روعارت إضافة إىل م ادرن ارراضي ال راعية خدمة لل،وا  ايا،يطاين، وجتروا، واق،الع أشةار ال و،ون 

 اهية.بدواعي أم ية و 
وعليا، فان تدعي  دور اسساسارت الرتبووهة حم ت ميهة ايق، هاد احمللهي، ونشهر  قافهة مجاهريوهة ترتكه  حهول 

 مقومارت ال مود، والبقاء حم هذه احملاف ة وعد هدفاع أمسى للرتبية الو  ية واجمل،معية في ا.
سساسارت الرتبووة حم فاف ة وحم ضوء ما تقدم، فان مشكلة الدرااة ت،مثخم حم ال،ساؤل ال،اا: ما دور ا

 الييت حم ت مية القطاع ال راعي، وال، مية ال راعية حم احملاف ة؟
 سىلة الدراسة:أ  -3

ما دور اسساسارت الرتبووة حم فاف ة اهلييت حم دعه  ال، ميهة ال راعيهة حم  احملاف هة مهن وج هة  -3-1
 ن ر أعالاء اللةان ال راعية؟
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ريارت سالعمهر، مكهان السهكن، نهوع اسساسهة الرتبووهة اسوجهودن حم هخم ه اك تا ري لكخم من م،غ  -3-2
بلدك( حم اا،ةابارت أعالاء اللةان ال راعية حم فاف ة الييت حنو دور اسساسارت الرتبووة حم دع  ال، مية 

 ال راعية حم فاف ة الييت ؟
 فرضوات الدراسة: -4

اعيهة حم فاف هة اهييت مهن وج هة ن هر ووجد دور للمساسارت الرتبووة حم دع  ال، ميهة ال ر  ي  -4-1
( وعهه ث س،غههري عمههر عالههو اللة ههة α =1.12أعالههاء اللةههان ال راعيههة ع ههد مسهه،وث الديلههة اإلح ههائية  س 

 ال راعية.

ي ووجد دور للمساسارت الرتبووة حم دعه  ال، ميهة ال راعيهة حم فاف هة اهلييت مهن وج هة ن هر  -4-2
( وعه ث سكهان إقامهة عالهو اللة هة ال راعيهة سقهرث  α =1.12ة سأعالاء اللةان ال راعية ع د مس،وث الديله

 غر  فاف ة الييت، قرث شرق مدو ة الييت، مدو ة الييت وقرث واط احملاف ة(.
ي ووجد دور للمساسارت الرتبووة حم دعه  ال، ميهة ال راعيهة حم فاف هة اهلييت مهن وج هة ن هر  -4-3

،  ( وع ث س،غري نوع اسساسة سمدراة α =1.12ح ائية سأعالاء اللةان ال راعية ع د مس،وث الديلة اإل
 م ل، جامعة(. مرك 

 أهداف الدراسة: -5

 فد  هذه الدرااة إىل:
تعر  دور اسساسارت الرتبووة حم دع  ت مية القطاع ال راعي حم فاف ة الييت من وج ة ن ر  -5-1

 أعالاء اللةان ال راعية حم احملاف ة.
ن إقامة عالو اللة ة ال راعية حم عدود  دور اسساسارت الرتبووة حم دع  تعر  مدث تا ري مكا -5-2

 ت مية القطاع ال راعي حم فاف ة الييت من وج ة ن ر أعالاء اللةان ال راعية حم احملاف ة.
تعهههر  مهههدث تههها ري نهههوع اسساسهههة حم عدوهههد  دور اسساسهههارت الرتبووهههة حم دعههه  ت ميهههة القطهههاع  -5-3

 يت من وج ة ن ر أعالاء اللةان ال راعية حم احملاف ة.ال راعي حم فاف ة الي
تعر  مدث تا ري عمر عالو اللة ة ال راعية حم عدود  دور اسساسارت الرتبووة حم دعه  ت ميهة  -5-4

 القطاع ال راعي حم فاف ة الييت من وج ة ن ر أعالاء اللةان ال راعية حم احملاف ة.
 



  5102-العدد الرابع -مجلد الثالث عشر.......ال.................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.....
 
 

 202 

 أهموة الدراسة:  -6

حم أاا الدرااة اروىل حم فاف ة الييت ال  عاول تعر   بيعة دور اسساسهارت ت،ةلى أذنية الدرااة 
الرتبووة حم دع  ال، مية ال راعية حم فاف ة الييت من وج ة ن ر أعالاء اللةان ال راعية حم احملاف ة، فالالع 

 قافيههة مجاهريوههة عههن اليوائههد اس،وقعههة مههن تق ههي هههذا الههدور، والعمههخم علههى تيعيلهها، وت شههيطا حم إ ههار ت ميههة 
 تس، د  العمخم على متسف اس ارعني بارض   وال  و، باحملاف ة زراعياع، واق، ادواع، وتربوواع.

فاسساسارت الرتبووة تلعب دوراع حيوواع، ومي لياع حم تثقيها اممهاهري مهن خهالل تعلهي  الكبهار، وال،علهي  
س،مثلهههة بادنهههال ال،علهههي  ايلكهههرتوين اس،عهههددن، اسسههه،مر بااههه،لدام الواهههائخم اس،احهههة، والواهههائخم ال،ك ولوجيهههة ا

 وال،علي  امماهريي.   ،وال شرارت، وال دوارت، واسسمترارت، وايج،ماعارت، وغريها من واائخم ال،ثقيا
وتشغخم اسساسارت الرتبووة اليلسطي ية مكانا م مة حم هذا اإل ار ف ي متد اجمل،م  اليلسطيل بالكوادر 

علههههى اسشههههاركة الياعلههههة، وال شههههطة حم دعهههه ، وت ميههههة قطههههاع ال راعههههة، وايق، ههههاد  البشههههروة، والعلميههههة القههههادرن
اليلسطيل عموماع، وحم فاف ة الييت خ وصاع مد  عقيق مس،وث معيشي أفالخم للموا  ني حم فاف ة 
الييت، وخلق وعي مجاهريي ورتك  حول ال،مسف بال راعة، وت مي، ا كوايلة من واائخم ال مود، والثبارت 

 .(//:alukah.net/ httpس (. 6191ار، احملاف ة سالرماين،على 
، وشةرن ال و،ون خ وصاع متثخم عماد ايق، اد ال راعي حم فاف ة الييت ومن خالدها  فال راعة عموما ع
إحياء ارر،، واا،غالدا، وخلق فرص عمهخم، ودعه  السهوق اليلسهطيل ت ،ةهارت ذارت جهوده عاليهة فالهالع 

اااي حنهو ب هاء الدولهة اليلسهطي ية الع،يهدن ف،كامهخم ام هود تل،لها القطاعهارت، عما ميثلا ذلف من ج د أ
 واحملاف ارت حم الو ن وشكخم دعامة ال مود، والب اء، والثبارت على ارر، اليلسطي ية.

 حدود الدراسة: -7

 .6191/6199تق، ر هذه الدرااة  على مجي  أعالاء اللةان ال راعية حم فاف ة الييت للعام 
 الدراسة: منهج -8

 اا،لدم الباحث اس  ج الوصيي ال،حليلي.
 مصطلحات الدراسة: -9

 ووصا بانا "السلوك اس،وق  اسرتبط ترك  أو مكانا معي ة حم جمموعة أو م  مة". الدور:  -9-1

 كما عرف،ا ال ةاشي بانا " دنط السلوك اسرتبط ترك  معني حم اجمل،م ".
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واصيارت تدور حول اسراك  ايج،ماعية، والسلوك وال،وقعارت، وما وميكن تعرويا بانا "جمموعة من اس
و بغي على الشلد أن ويعلا كشاغخم سرك  معني على مس،وث مجاعة، أو على مس،وث اجمل،م  ككخم وهذه 
 ،اسواصيارت قد زنددها الشلد ل يسا، أو عددها لا مجاعة ما، أو زنددها اجمل،م  ككخم على شكخم قي 

  (.6114ومعاوري"س فمد،
 الًنموة االقًصادوة: -9-2

وايق، ادوة حم جم،م  ما من  ،هي عملية تغيري إداري هادفة وشاملة لكخم جوانب ا يان ايج،ماعية
و هي عسن على اسس،وث  ،وايااي أفالخم ،واج،ماعي ،اجخم نقخم ذلف اجمل،م  إىل وض  اق، ادي
وعدود اسسسولية،   ،وايع،ماد على الذارت ،اإلبداعومدث  ،اليردي حم مس،ووارت اس ارن والكياءن اإلن،اجية

  .ميكن تعروي ا على أاا العملية ال  تسمذ ترور بلد ما بوضعية معي ة من ختلا إىل وضعية ال،قدم كما و
 الًنموة الزراعوة:  -9-3

من هي ايا،لدام ارمثخم لوحده اسساحة من ارر، م  تع ي  العائد من اا،غالدا باقخم ما ميكن 
السلة من  القول باااوميكن  .اك  إن،اج ةكن باقخم ال،كاليا" ال،كاليا أي الوصول باإلن،اجية إىل

 ،و اررضية ،اإلجراءارت ال  تسدي إىل زوادن الكياءن حم إن،اج للسل  ال راعية باا،لدام الوحدارت اإلن،اجية
وترشيدها وزوادن اسوارد ال راعية اسس،لدمة س  و ا يوانية من خالل إعادن ت  ي  العالقارت ال راعية،و اسائية
 (.   6116 ال هراين،

 االجتاه: -9-4

ااه،عداد نيسههي أو فيههس عقلههي وهه،حك  حم اياهه،ةابة اسوجبههة، أو السههالبة حنههو أشههلاص، أو أشههياء، أو 
سا هههههههوار  (.6114موضهههههههوعارت، أو مواقههههههها، أو رمهههههههوز حم البي هههههههة الههههههه  تثهههههههري ههههههههذه اياههههههه،ةابة سعهههههههار ،

 (.6114/96/62-6911دن/العدد اس،م
 املؤسسة الرتبووة: -9-5

وال،علي  على مس،وث اسدراة، أو الكلية، أو امامعة تا تق،اليا من  ،تلف اس  مة ال  تعىن بالرتبية
وميكن تعروي ا "بااا اسساسة ال  تعىن  توجيا للطال ، أو تعليم   بغية عقيق ارهدا  الرتبووة الشاملة".

 .( WordNet, 2006) "بالرتبية
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 :اإلطار النظري -11

تقههههوم اسساسهههههارت ايج،ماعيهههههة اسل،ليهههههة بهههههادوار  ،ليهههههة حم ال، ميهههههة ايق، هههههادوة، وايج،ماعيهههههة، والثقافيهههههة   
 رحداث ت مية شاملة حم اجمل،م  تل،لا م احيا . 

إلنسههانية، ف ههي الهه  وع هى اسساسههارت الرتبووههة بههدور رئهي  حم إحههداث ال، ميههة اس شههودن حم اجمل،معهارت ا
 تساه  حم إعداد اسوا ن ال احل، ومتد اجمل،معارت باللقاءارت ،والكوادر العلمية الالزمة رحداث ال، مية حم 

 .(  (Bloom,2005,pp170-250شىت اجملايرت، وعلى  ،لا اسس،ووارت، وال عد. 
دور الرتبيههة مههن خههالل وو،حقههق دور اسساسههارت الرتبووههة حم اجمل،مهه  اليلسههطيل بشههكخم خههاص ب،حدوههد 

خلق ار ر الرتبووة القادر على إعداد الكياوارت الالزمة إلحداث ال، مية من خالل انسةام، وتكامخم دور 
 اس اهج، والعوامخم ارخرث ذارت العالقة.

إن عقيههق ال، ميههة حم جم،مهه  مهها و،طلههب عدوههد دور الرتبيههة حم عقيههق ال، ميههة العاملههة بشههكخم واضههذ وفههق 
تقوم أااااع على درااة حاجارت اجمل،م  مسر ادون بني واقه  ههذه اجمل،معهارت، ومها ت،طله  إليها،  إارتاتيةية 

كمههها ت،طلهههب الوقهههو  علهههى ال،حهههدوارت الههه  تواجههها ال، ميهههة حم ذلهههف اجمل،مههه .  و وعهههد اإلنسهههان رأس اسهههال 
اتها، وم اراتها لهذلف لميهة، وقدر البشري الهذي زن،هخم اسركه  الرئيسهي حم عمليهة ال، ميهة مهن خهالل إمكاناتها الع

بد من إعداد هذا اإلنسان بايا، اد إىل مياهي  توعية، وجودن ال،علي   حبيث تراعى ت مية اإلنسان ت مية ي
شاملة م،كاملة، وهذا و،طلب إرناد ايا،ثمارارت الالزمة ل،طوور نوعية ال،علي  تل،لا مراحلا، وجمايتا من 

 .(Duke,2005س،م ، ومساساتا حم إ ار مسسولية مشرتكة. خالل اسشاركة الشاملة ممي  قطاعارت اجمل
ومتثخم ال، مية ال راعية قطاعهاع م مهاع مهن قطاعهارت ال، ميهة ايق، هادوة، وايج،ماعيهة للمة،مه  اليلسهطيل 

تع هههي  اليائهههدن، ودميومهههة  مهههن خهههالل ااههه،لدام الع اصهههر البشهههروة، وغهههري البشهههروة ااههه،لداماع وراعهههي ميهههاهي 
 .ال، مية

سساسارت الرتبووة اسسسولة عن عقيق أهدا  ال، مية الشاملة تا في ا ال، ميهة ال راعيهة حم اجمل،مه ، وتعد ا
إذ ي تق، ههر ال، ميههة علههى ال مهههو ايق، ههادي فحسههب إدنههها متثههخم عمليههة تغيهههري شههاملة بابعادههها ايق، هههادوة، 

 الهدخخم علهى اسسه،وث القهومي، والسيااية، والثقافية، وايج،ماعيهة ف هي فهد  إىل عقيهق زوهادن م ، مهة حم
واليههردي فالههالع عههن إحههداث دنههو شل ههي، وم ههل لليههرد، ورفهه  مسهه،وث رفاهي،هها، وقدرتهها علههى اسسههاذنة حم 

 (.9665ا يان ايج،ماعية، والسيااية للمة،م  الذي وعيش فيا. ساسس د، 
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غيان العوسة واينيةار وواقعا، و بيعة الع ر الذي وعيش فيا و  ،إن ارتبال ال،علي  باهدا  اجمل،م 
اسعرحم خلقا عدواع رئيسياع يارتاتيةيارت ال، مية، وأهداف ا الشاملة ةا جعخم اسساسارت الرتبووة اسسسولة عن 

 ,Davisسال،علي  حم اجمل،م  مطالبة ب،وفري م،طلبارت ال، مية الشاملة على اسدث الق ري، والطووخم. 

1996.) 
 .ضرورن توفري اسساسارت ال،عليمية س،طلبارت ال، مية الشاملة حم وقد اتيق دوي  بذلف م  نورم

 .(Normore, 2010س
 ة مااة إىل ال امج ال، مووة مد  مواج ة ظاهرن اليقر وعقيق زوادن حم هههههههههههههه  اليلسطيل حباجهههههههواجمل،م

مليههة اإلن،اجيههة مههن خههالل ت ميههة اإلن،ههاج وعقيههق العدالههة ايج،ماعيههة، وخلههق مشههاركة مجاهريوههة وااههعة حم الع
القطههاع ال راعههي، وإعههداد ار ههر البشههروة للمشههاركة حم ال، ميههة ال راعيههة ، فالقطههاع ال راعههي احههد أههه  دعههائ  
ايق، هههاد الهههو ل اليلسهههطيل فالهههالع عهههن أنههها ميثهههخم أحهههد ركهههائ  ال هههمود الهههو ل علهههى ارر، اليلسهههطي ية حم 

يل مهههد  فةهههريه عهههن أرضههها، وعقيهههق أههههدا  ايحههه،الل مواج هههة ايااهههة ال،الهههييق علهههى الشهههعب اليلسهههط
 poica,2009 )(/case studieshttp://www.poica.org ).ساإلارائيلي اس،مثلة حم ال،وا ، وايا،يطان

، هادوة، وال راعيهة، وتلعب اسساسارت الرتبووة دوراع ةي اع حم تق ى أابا  الق هور حم عقيهق ال، ميهة ايق
وال، ميهههة الشهههاملة بكهههخم أبعادهههها ، كمههها أن اسساسهههارت الرتبووهههة مطالبهههة ب،غيهههري نوعيهههة اسلرجهههارت ال،عليميهههة، 
والسههلوكيارت، والقههي  اسك،سههبة حبيههث تالئهه  ايااههارت ال، ميههة الشههاملة، وتسهه خم اخنههرال هههذه اسلرجههارت حم 

، واق، ادوة، وزراعية وتيعيخم دور القطاع ال راعي اوق العمخم اليلسطيل تا والمن إحداث ت مية اج،ماعية
حم دفهه  عةلههة ايق، ههاد اليلسههطيل، وعقيههق ارمههن الغههذائي للمههوا ن اليلسههطيل. ولعههخم جتربههة اد ههد وكوروهها 
ام وبيههة حم ربههط الرتبيههة، وال،علههي  مههن خههالل اس  ههاج الرمسههي لميهه  مراحههخم خطههة ال، ميههة الشههاملة حم الدولههة 

 (. 9662ذث با سجامعة القدس اسي،وحة ، مثال مالئ  زن،
ولههذلف فههان دور اسساسههارت الرتبووهههة حم إحههداث ت ميههة زراعيههة حم اجمل،مههه  اليلسههطيل عمومههاع، وفاف هههة 

 :د على مجلة من ايع،بارارت أبرزهاالييت خ وصاع يبد لا من ايا، ا
 قدراتا اإلبداعية.  توفري فرص ال،علي  ال وعي القادر على عرور عقخم اإلنسان، وت مية -
،اجيهههة، والعمهههخم حم لكبهههار مهههد  تع وههه  القهههي ، وايجتاههههارت اإلنار  قافهههة ال،علهههي  اسسههه،مر وتعلهههي  نشههه -

 . القطاع ال راعي

http://www.poica.org/
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متكن اليرد من ال،عامخم الواعي م  القي  اسعاصرن الوافهدن، والعمهخم علهى تراهيم قهي  العمهخم اممهاعي،  -
اعههي تهها فيهها الع اوههة بشههةر ال و،ههون، والرتبيههة، وا يوانيههة  لههق اق، ههاد فلههي وال،عهاوين، وايه،مههام بالقطههاع ال ر 

 قوي وس،طي  رفد ايق، اد القومي، وإا اده. 
تواي  قاعدن اسشاركة حم ال، مية ال راعية من خالل اخنرال مساسارت اجمل،م  اسدين، واللةان ال راعية  -

ردي حنههو ايه،مههام بالقطههاع ال راعههي تهها فيهها الع اوههة بشههةرن إضههافة إىل اسساسههارت الرتبووههة ل،وجيهها ام ههد اليهه
 ال و،ون، والرتبية ا يوانية  ال  تعد م درا للحوم وا ليب ومشه،قاتا ، فالهال عهن الع اوهة بالسهماد العالهوي

 (. 91، ص9663سشقري،
مههن  بوصههيا قطاعههاع م مههاع   بغيههة خلههق اق، ههاد فلههي قههوي وسهه،طي  رفههد ايق، ههاد الههو ل، وإاهه اده -

 .(Aderinoye,R. and Others, (2004)قطاعارت ال، مية الشاملة. 
ومههذا و،الههذ أن اسساسههارت الرتبووههة تلعههب دوراع فوروههاع، وحيووههاع حم عمليههة ال، ميههة ال راعيههة خ وصههاع،  -

ذنيهة وال، مية الشاملة عموماع باع،بارها احملرك اراااي لل، ميهة ف هي اله  تهدف  عةل، ها قهدماع، تها وعطي ها ار
ا اصهة حم تطهوور عوامهخم، وع اصهر ال، ميههة الشهاملة مهن خهالل إحههداث تغيهريارت جوهروهة حم اله    الرتبووههة، 
وإعادن برجم، ا لرفد اجمل،م  اليلسهطيل تلرجهارت تعليميهة قهادرن علهى ال،ياعهخم مه  م،غهريارت الع هر تل،لها 

 .مس،ةداتا، وتق ياتا بكياوة، وفاعلية
 : فلسطنيالًنموة الزراعوة يف  -11

وعد القطاع ال راعي حم فلسطني من القطاعارت اس مة ال  رنهب ايه،مهام مها ف هو ميثهخم عمهاد ايق، هاد 
 من ارودي العاملة اليلسطي ية.  7 01اليلسطيل إذ وعمخم فيا حنو  الو ل

مقومهارت فايه،مام بالقطاع ال راعي حم فلسطني وعل ايه،مام بارر، اليلسطي ية ومها وع يها ذلهف مهن 
ال همود، والبقهاء حم مواج ههة ايااهة ايحه،الل اإلاههرائيلي الهذي و هادر ارر،، ووههدمرها، ووع،قهخم اسهه ارع، 
ووالههيق عليهها، ووهه،حك  بهها دههذا فههان تههدعي  اممعيههارت ال راعيههة، واللةههان ال راعيههة حم تههوفري م ههادر اسيههاه، 

  . (6191 راعية حم فلسطني. سرضوان،ودع  اس ارع اليلسطيل وشكالن أولووة لدع  عملية ال، مية ال
ووواجا القطاع ال راعي حم فلسطني عموماع، وحم فاف هة اهلييت خ وصهاع م هذ ايحه،الل اإلاهرائيلي حم 

عدوارت عدودن بسهبب ايااهة ايحه،الل  اإلاهرائيلي اله  عمهدرت حم البداوهة إىل إبعهاد اسه ارع  9634ا ة 
إرناد عمخم لا حم إارائيخم ةا ا خم دا ايدعاء بان ارراضي اله  اليلسطيل حم احملاف ة عن أرضا، وتس يخم 
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حم إ ههار  ائيلية ي ت ههادر ارراضههي اسشههةرنصههودررت يحقههاع لههي  في هها مههن وع،ههل مهها، وأن ا كومههة اإلاههر 
 ايااة دعائية كاذبة م جمة. 

واياهههه،يالء علههههى  فالسيااههههارت اإلاههههرائيلية اس،مثلههههة حم م ههههادرن ارراضههههي، وإقامههههة اسسهههه،و  ارت علي هههها،
م هادر اسيههاه، واههحب اسيهاه اموفيههة اليلسههطي ية، وضهل ا للمسهه،و  ارت اسقامههة علهى ارراضههي اليلسههطي ية 
عمومههاع، وحم فاف ههة اههلييت خ وصههاع سمثههخم ب ههر مههرده، وب ههر عهه ون( انعكهه  اههلباع علههى احملاصههيخم ال راعيههة 

الزمههة لل بههارت، ووقلههخم اإلن،ههاج والقههدرن اإلن،اجيههة اسل،ليههة، رن نقههد اسيههاه وههس ر اههلبا علههى ر وبههة الرتبههة ال
 .(919،ص6110ال راعية حم احملاف ة. سجراد،

زادرت ا اجة إىل اسياه وا واا،شرثوازداد الوض  اوءاع بعد اتياقارت أوالو، إذ ازداد ال،وا  ايا،يطاين 
الالههية الغربيههة، وفاف ههة مههن وج ههة ال  ههر اإلاههرائيلية بسههبب زوههادن عههدد اههكان اسسهه،و  ارت اإلاههرائيلية حم 

الييت بشكخم خاص، فاتياقارت أوالو مل مت   إارائيخم من ايا،مرار حم ال،وا  ايا،يطاين، وشق الطرق 
ايل،يافية، وارقة اسياه، إضافة إىل ضعا اإلمكانارت اسادوة للسلطة اليلسطي ية وعك  الدول اساحنة باوجا 

حم إ هههار الهههدع  الهههدوا للسهههلطة اليلسهههطي ية إلجنهههاح عمليهههة  صهههر  ارمهههوال الههه  متههه ذ للسهههلطة اليلسهههطي ية
 .(6111السالم بني إارائيخم، واليلسطي يني. سلبد، 

وقههد ماراهههت إاهههرائيخم بعهههد انهههديع ان،ياضهههة ارق هههى ةاراهههارت عدوانيهههة متثلهههت با  هههار الكامهههخم علهههى 
 هري العهازل، وحيهر الطهرق احملاف ة خ وصاع، وأراضي السلطة اليلسطي ية عموماع، وب اء جدار الي هخم الع 

اليلسطي ية الرئيسة، وإغالق ا ةا انعك  الباع على أداء القطاع ال راعي وحم احملاف هة، اله  قطعهت أوصهادا 
. 91/99/6191بقى اسدخخم الشماا سدو ة الييت مغلقاع حىت  ف،ذ ج ئياع للحافالرت ووم ارحد اسوافق 

                                                      (96/99/6191 اممعة وة،س وكالة معاع اإلخبار 
ولذا فال راعة حم فلسطني عموماع وفاف ة الييت خ وصاع تواجا عدوارت جدوة بسبب عوامخم ايااية 
ت،مثههخم بههنجراءارت اههلطارت ايحهه،الل اإلاههرائيلي، وعوامههخم  بيعيههة ت،مثههخم حم نقههد اسيههاه، وان،شههار انفههارت 

ارراضي ال راعية ا  بة للب اء، وعوامخم إداروة ت  يمية ت،علق بالعا اإلدارن حم القطاع  ال راعية، واا،لدام
 (.6113ال راعي. سامدبة، 

 العوامل السواسوة : -11-1

ت،مثههخم العوامههخم السيااههية حم اههيطرن اههلطارت ايحهه،الل اإلاههرائيلي علههى ارر، اليلسههطي ية حم الالههية 
ل شههق الطههرق ايل،يافيههة، وإقامههة اسسهه،و  ارت علههى أراضههي ا، إذ الغربيههة، وتي،يههت فاف ههة اههلييت مههن خههال
مدو ههة، وبلهدن، وقروههة حم فاف ههة اههلييت،  60مسهه،و  ة مقابههخم  66ووجهد علههى أر، فاف ههة اههلييت حنهو 
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كيلهههو   611نسهههمة تسهههاحة  30915فالهههالع عهههن نقهههد السهههكان حم احملاف هههة إذ ي و،ةهههاوز عهههدد اهههكااا 
لههذلف ميكههن تللههيد ال،حههدوارت ال امجههة عههن اههيطرن ( 6116ليلسههطيل، مههرتارت مربعههة .سمركهه  اإلح ههاء ا

  ايح،الل اإلارائيلي على أر، فاف ة الييت على ال حو ال،اا :

إذ صادررت الطارت ايح،الل اإلارائيلي مسهاحارت وااهعة  ارراضي اليلسطي ية حم احملاف ة م ادرن -
سهه،و  ارت، وب ههاء وحههدارت اههك ية إضههافية في هها  مههن أراضههي فاف ههة اههلييت بههذرائ  م،عههددن مثههخم: تواههي  اس

إضهههافة إىل شهههق الطهههرق ايل،يافيهههة، وتواهههي   (2/99/6191كهههان هخرهههها حم مدو هههة اهههلييت. سوكالهههة معهههاع:
القههائ  م  هها، فالههالع عههن ةاراههارت اسسهه،و  ني العدائيههة اجتههاه شههةرن ال و،ههون وا قههول ال راعيههة اس،مثلههة حبههرق 

ن أشههةار ال و،ههون، واياهه،يالء علههى ف ههول ال و،ههون حههىت بعههد قطيهها، بعههه هههذه ا قههول، وقلهه  العدوههد مهه
إضههافة إىل اسيههاه العادمههة، وال ياوههارت ال ههلبة ةهها وههسدي إىل تلههوث ميههاه الشههر ، وميههاه الههري، وهههذا وهه عك  

 على القدرن اإلن،اجية للقطاع ال راعي حم احملاف ة خ وصاع، وقطاعارت اإلن،اج اسل،لية عموماع.
ااارت ايحه،الل، واع،هداءارت امهيش اإلاهرائيلي، وم عها اسه ارعني مهن الوصهول إىل أرضه   ن،يةة لسي -

للع اوههة مهها، واع،ههداءارت اسسهه،و  ني أذنههخم بعههه اسهه ارعني أراضههي   وبال،ههاا قلههت إن،اجيههة احملاف ههة مههن زوههت 
 ال و،ون، واحملاصيخم ال راعية ارخرث.

 العوامل الطيوعوة :  -11-2

 اخي العاسي قد أ ر على  بيعة اس اخ حم فلسطني ةا أدث إىل نقد حم كمية وبدو أن ال،حول اس
ارمطار، وبال،اا تقليد كمية اسياه اسل  ة للري بسبب ايااة ايح،الل حم م   حير انبار ايرتوازوة. 

 سالبيطار ف راعة ا ماليارت ع،اج إىل الري، وبال،اا ي بد من توفر اسياه إلجناح ال راعة حم فلسطني
ال  تعد عت السيطرن  C(، إذ إن مع   ارراضي ال راعية تق  حم م طقة 901، ص 6199وجايب،

، فالالع 9660اإلارائيلية توجب اتياقارت أوالو اسوقعة بني م  مة ال،حرور اليلسطي ية، وإارائيخم ا ة 
ايما ، وي9634اإلارائيلي حم ا ة  اللعن اا،يالء إارائيخم على انبار اسائية ال  كانت قائمة قبخم ايح،

ب ر ع ون، وحير ب ر مرك ي بالقر  من قروة مردن مد  الوصول إىل ا و، اسائي الغريب الكبري اسوجود 
ووشكخم نقد   (6191سال،ميمي، ( مليون مرت مكعب.101عت مدو ة الييت، والذي وعادل حنو س

ا خم  ،طلبتيل حم فاف ة الييت، وهي معاللة ليلسطارمطار بسبب ال،غريارت اس اخية معاللة للم ارع ا
من خالل حير انبار ايرتوازوة حم ا قول ال راعية سقاومة ظاهرن اميا  ونقد ارمطار، إضافة إىل 
معامة مشكلة تلووث مياه الشر  والري بسبب ف،ذ اجملاري ا اصة باسس،و  ارت على ارودوة 
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ومياه الري اسل  ة للمحاصيخم ال راعية، ووسدي إىل  ،اموفية هتلوث اسيا اليلسطي ية، ةا وس ر مباشرن على
 .(6191زوادن انفارت ال راعية، وا د من كمية اإلن،اج ال راعي حم احملاف ة. س زهد وهخرون، 

 : الناجتة عن سوء اإلدارة والًنظومالعوامل  -11-3

ني؛ الرمسههي، وارهلههي، لههذا ي بههد مههن توجيهها ت،مثههخم هههذه العوامههخم بالههعا السيااههة ال راعيههة علههى اسسهه،وو
اه،مام كا  من السلطة الو  ية اليلسطي ية للقطاع ال راعي حم م طقة الييت، كما أن ةاراارت ايح،الل 
اس،مثلة ب شر ا  ازور ال وة، وف،ذ جماري اسس،و  ارت حم فاف ة الييت مل عخم حم اسياوضهارت مه  امانهب 

أن ايااههة ايحهه،الل، وتوج اتهها اياهه،يطانية العدوانيههة تسهه، د  أراضههي احملاف ههة.  اإلاههرائيلي، وهههذا وسكههد 
لذا، يبد من بلورن ايااة ت مية زراعية واضحة حم فاف هة اهلييت تاخهذ با سهبان ال هعوبارت ال اجتهة عهن 

السهكانية ايح،الل اإلارائيلي ونقد اسياه، وتلو  ا، وتذبذ  ارمطار ا ة بعد أخهرث إضهافة إىل العوامهخم 
اس،مثلة ب قد السكان حم فاف ة الييت، إذ ي ميكن أن و،  عقيق دنو اق، ادي،أو زراعي حم احملاف ة حم 
غيهههههههههها  ايااههههههههههة واضههههههههههحة تسهههههههههه، د  أحههههههههههداث ت ميههههههههههة، وتطههههههههههوور حم القطههههههههههاع ال راعههههههههههي حم احملاف ههههههههههة. 

  .(poica,2009س
 :الدراسات السابقة  -12

بهههههاحثني حم الدرااهههههارت العلميهههههة علهههههى اسسههههه،وث ال راعهههههي، أو شهههههغخم موضهههههوع ال، ميهههههة ال راعيهههههة اه،مهههههام ال
حم ال، مية ايق، ادوة واإلن،اج، كما ووع،ه  اإلن،هاج ال راعهي  ، ادي رن ال راعة ج ء م   ورافد أااايايق

ع  را م ما حم مكافحة اليقر، واموع، والبطالة حم الدول ال امية، وم در م   حم الهدخخم القهومي للهدول 
وقد أجري العدود من الدرااارت حم اس  مارت، واسساسارت ايق، ادوة ا كومية، وا اصة م  ا:  اس،قدمة،

(الهه  هههدفت إىل بلهههورن ميههاهي  وأ ههر ت مووهههة 6116برنههامج درااههارت ال، ميهههة، س -درااههة جامعههة بههري زوهههت
ميهة وقهد اصهدر ت،الءم واح،ياجارت اجمل،م  اليلسطيل، كمها ههدفت إىل خلهق  قافهة واعيهة حهول ميهاهي  ال، 

م، الههذي حههاول تقههد  6111ال نههامج إصههدارارت ت،علههق بال، ميههة البشههروة حم فلسههطني كههان هخرههها حم اهه ة 
صههورن موضههوعية فلسههطي ية حههول ال،مكههني كااههاس ل،حقيههق ال، ميههة واياهه،قالل مههن خههالل تقههو  لل،ةههار  

ولة، وبرامج ال، مية ايق، ادوة، اليلسطي ية، وخلق عالقة موضوعية بني م مة ال،حرور، وب اء مساسارت الد
،ييد م  ها العهاملون حم ههذا وخلد ال نامج إىل تقد  العدود من ال،وصيارت ك،وجي هارت عامهة ميكهن أن وسه

تقيههي  جتربههة السههلطة اليلسههطي ية حم ااهه،غالل اسسههاعدارت الدوليههة  (6110س وت ههاول لبههد حم درااهه،ا .ا قههخم
كشا عما إذا كان ه اك ا ر للمساعدارت الدولية اسقدمة وقد هدفت هذه الدرااة إىل ال 9661-6110
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من الدول اساحنة على ايق، اد اليلسطيل عموماع، وعلى اروضاع ايق، ادوة، وايج،ماعية خ وصاع، كما 
اعت إىل معرفهة مهدث قهدرن السهلطة اليلسهطي ية علهى ال،غلهب علهى اسعوقهارت و ال هعوبارت اله  عهول دون 

لمسههههاعدارت الدوليههههة، وااهههه،لدام ا حم مشههههارو  ت مووههههة، وأظ ههههررت هههههذه الدرااههههة أن اياهههه،لدام ارمثههههخم ل
اسساعدارت الدولية من اسهاحنني للسهلطة اليلسهطي ية مل عقهق ارههدا  اسرجهون حم إحهداث ت ميهة اق، هادوة، 
 ومعامة بعه اسشهكالرت ايق، هادوة، وقهد أوصهت الدرااهة بالعمهخم علهى إجهراء تقهو  شهامخم سهدث اإلفهادن

 )Schotte, and Others, 2002( من هذه اسساعدارت من اساحنني. ت اولت  درااة اكورت وهخرون، 
دور ال،علي  اسي،وح أجخم ارمن الغذائي، وال، مية الرويية، واسامول من م  مارت ارغذوة الدولية، واس  مارت 

وهههة، و اس  مهههارت ال راعيهههة   ال راعيهههة حيهههث ههههدفت ههههذه الدرااهههة ل،قيهههي  عمهههخم م  مهههة ارمههه  اس،حهههدن ل غذ
سالياو (، ووصا اه،مام ا حم تطبيق اارتاتيةيارت ال،علي  اسي،وح سواج ة عهدوارت ارمهن الغهذائي وال، ميهة 
الرويية حهول العهامل ، إذ متهت مراجعهة أمثلهة مهن ال،علهي  عهن بعهد اهواء مهن  خه ن م  مهة اليهاو، وم  مهارت 

دور ال،علههي  عههن بعههد حم ت ميههة البلههدان. وقههد ناقشههت الورقههة أخههرث، وملل ههارت اس اقشههارت اس عقههدن حههول 
العلمية مخسة اقرتاحارت ج ئيهة حم توظيها ااهرتاتيةيارت ال،علهي  اسي،هوح عهن بعهد حم إ هار ال،حهدوارت حهول 

 ارمن الغذائي، وال، مية الرويية.
 International) وتوصلت الدرااة إىل أنا ميكن س  مة ارغذوة، وال راعة أن تكون ج ة دولية في ن

catalyst)   ،لل،علي  ب  ام توزو  عاسي، ونهوعي علهى ارفهراد، واس  مهارت، واجمل،معهارت، واله  تهس ر قهدرافا
وأنشههط، ا علههى إجنههاز عقيههق ارمههن الغههذائي، وال، ميههة الروييههة. وميكههن دههذه اس  مههة، وبال،عههاون مهه  شهههركاء 

اهههاليب مالئمهههة ومبدعهههة لل،علهههي  اسي،هههوح، مهههد  م ،مهههني وبااههه،لدام أاهههاليب تهههدخخم أخهههرث أن توظههها أ
 (Aderinoye,R. and Others, 2004ادورو هوي س عقيهق أههداف ا اياهرتاتيةية. وقهد حاولهت درااهة

حول ال،علي  اسي،وح كآلية لل، ميهة اسسه،دامة، وانعكااهافا علهى ا ه ن ال يةريوهة، الكشها عهن الهدور الهذي 
عن بعد حم ال، مية على اسسه،ووارت الشل هية، واجمل،معيهة، والقوميهة، واإلجابهة  ولعبا ال،علي  اسي،وح وال،علي 
 عن السسال الرئي  ال،اا:

  ؟الي فعال في التنمية في نيجيرياإلى أي مدى يمكن التصديق بان دور التعليم الع
رت ومن خالل ت،ب  ايا،ثمارارت من خالل ارد  اسوجود، ومسهذ كمهي بااه،لدام ااه،بانارت ومقهابال

شل هية، وخهه ن اسشهاركني حم  تقههد  مجيه  البيانههارت، ومهن ل عليل هها لل،وصهخم إىل ال ،ههائج، ومه  خ وصههية 
هههذه الدرااههة حم نيةريوهها عدوههداع إي أن ن،ائة هها ميكههن تعميم هها علههى كامههخم إفروقيهها ين ال،علههي  وعههد مي،ههاح 

 ،علي  اسي،وح على ال، مية حم نيةروا .ال، مية البشروة وال،قدم حيث أظ ررت الدرااة وجود تا ري مباشر لل
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وأظ ررت الدرااة انا من الالروري ال،طرق إىل القي ، وايجتاههارت، والسهلوكارت اله  تسه،عمخم حم ال،علهي  
اسي،ههوح بشههكخم أخالقههي ل،مكههني ال ههاس مههن تشههكيخم خهه اف  ا اليههة، واسسهه،قبلية. أمهها  درااههة دافيههد بلههوم، 

فقهد ت اولهت  ال،علهي  العهاا، وال، ميهة ايق، هادوة حم إفروقيها،  (Bloom, David and others, 2005س
وهدفت إىل تعر  دور ال،علي  العهاا، وال، ميهة ايق، هادوة حم ج هو  ال هحراء اإلفروقيهة، إذ كهان ايع،قهاد 
السهههائد أن ال،علهههي  العهههاا لههها دور فهههدود وضههه يخم حم ال، ميهههة ايق، هههادوة حم أفروقيههها، وقهههد مجعهههت البيانهههارت 

، حيهث أظ هررت الدرااهة أن ال،علهي  الثهانوي لها دور  6111-6110-66-65ا اصهة بالدرااهة مهن اه ة 
كبري أكثر من ال،علي  العاا حم ال مو ايق، ادي،إذ اسامول أن وس   ال،علي  اسدراي، والثانوي حم عسني 

ق، هادي حم ظهخم اس،غهريارت اك،سا  ال،ك ولوجيا حيث ميكن تع ي  ايق، اد اإلفروقي، و عقيهق أكه  دنهو ا
ايق، ههادوة ارخههرث،  وايسههاعد ال،علههي  العههاا حم تسههرو  ان،شههار ال،ك ولوجيهها، و وسهه   حم جسههر ادههون حم 
اسعرفة، وبال،اا تقلهخم معهدل اليقهر حم اس طقهة. وقهد خرجهت الدرااهة بالهرورن زوهادن اياه،ثمارارت حم ال،علهي  

 ,Marmolejo)ور ال،علي  حم ال، مية. وقد حهاول مهارموليةو العاا، وإجراء اس ود من البحوث ل،ق ي د

F. and Others, 2006)   حم درااه،ا اسقدمهة س ،هدث اليونسهكو لل،علهي  العهاا تعهر  دعه   دور ال،علهي
العاا حم ال، مية احمللية، وتعر  اسعوقارت، وكييية اسالءمة بني ال،حك ، وإدارن مساسارت ال،علي  العهاا مه   

اخ،يههههار ال هههها اركههههادميي العههههاسي، واا،عرضههههت دروس م،علمههههة مههههن م  مههههة ال،عههههاون ايق، ههههادي،  م،ابعهههة
" دولهههة حم إ هههار ورقهههة علميهههة مقدمهههة س ،هههدث اليونسهههكو  96" م طقهههة موزعهههة علهههى "91وال، ميهههة: مراجعهههة "

حم امامعارت   عاالل،علي  العاا بع وان: ا لقارت الدرااية حم اك،سا  اسعرفة حم البحث، وايااة ال،علي  ال
 تية:انكمراك   لق ارحباث، واسعرفة اسعرضة لللطر ولقد حاولت الدرااة اإلجابة عن ارا لة 

 ؟ا دور ال،علي  العاا حم ال، ميةم -
 ؟ال  تقود ذلف، وما هي اسعوقارت ما العوامخم -
ة اخ،يههار ال هها م،ابعهه ؟ وكيهها وهه،الءم ذلههف مهه  ، وإدارن مساسههارت ال،علههي  العههاامههاذا وعههل الهه،حك -

 ؟اركادميي العاسي
وقد أظ ررت الدرااة أن مساسارت ال،علي  العاا تلعب دوراع م ماع حم ال، مية ايق، ادوة، وايج،ماعية، 
والثقافية للم طقة، وان اليشخم حم ايت ال بهني إدارارت اس ها ق، ومساسهارت ال،علهي  العهاا قلهخم الياعليهة حم 

ا دمة العامهة دهذه اسساسهارت ال،عليميهة، فالهالع عهن ا هد مهن مهدث ف ه  تا ريهها  ال،علي ، والبحث، وج ود
علههههى اسسهههه،وث احمللههههي، ووعههههود ذلههههف إىل الالههههعا، وعههههدم الوضههههوح حم مسشههههرارت السيااههههة، و ال ههههراع بههههني 

 ارج دارت سصراع ارولووارت(.
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وقطهاع ارعمهال بوصهيا ليهة، وقد أوصت الدرااة بال،عاون بني مساسارت ال،علي  العاا، والسهلطارت احمل
حيووههها،ع كمههها أوصهههت بالهههرورن ال،بهههادل الثقهههاحم بهههني الهههدول اسشهههمولة بالدرااهههة.  وت اولهههت مساسهههة بهههخم  اع مهههر أ

حم درااه، ا ا هر ااهرتاتيةية  (Bill and Melinda Gates Foundation, 2008)وميلي هدا جيه،  
م،غري ام   على ال، مية ال راعية، وقد هدفت هذه الدرااة إىل عدود دور م،غري ام   ل،حقيق دور م ه  
حم تقليخم اموع، واليقر حم إفروقيا، وكانهت الدرااهة أجروهت علهى مجيه  الهدول اإلفروقيهة، وميكهن إجنهاز ذلهف 

 من خالل عقيق ارمور انتية:
اليرص لل سهاء للمشهاركة حم ال شها ارت اس ،ةهة للهدخخم، ال،علهي ، وعمليهة اختهاذ القهرار ياه،مرار توفر  -

 هذه ال وادن.
فر لل ساء، وقيادن عسني الع اوة بال حة العائلية سا ت،م،  ارنب أن تس،مر كمية، ونوعية الطعام اس،و  -

 با اسرأن من دور م   حم هذا اإل ار.
 وقية اسشرتكة حم برنامج ارت اإلفر هههههههههههههههه   رذنية دو اميكية م،غري ام   حم اجمل،معالعمخم على زوادن الي -
 .الدرااة
إن م،غري امه   ميثهخم أولووهة ااه،ثماروة عاليهة حم ال راعهة مهن خهالل ا كومهارت، واسساسهارت اس،عهددن  -

إاههههرتاتيةية م،غههههري امهههه   رغههههرا،، ومساسههههارت اجمل،مهههه  اسههههدين مههههن خههههالل ايعههههرتا  بالههههرورن ااهههه،لدام 
 ية ناجحة وقد توصلت الدرااة إىل:إلحداث ت مية زراع

متثههخم ااههرتاتيةية م،غههري امهه   جهه ءاع م مههاع حم تكامههخم م،غههري امهه   بطروقههة  ذارت معههىن، وعميقههة حم  -
 ال، مية ال راعية.

 رن.اا،لدام ال،علي  حم ال، مية ال راعية كان ضروروا ل،حقيق ايارتاتيةية اسذكو  -
 . مة وكذا فور الدرااة وال نامجمشاركة اسرأن م -
إن إشههراك ايع،بههارارت ا اصههة ت،غههري امهه   متثههخم أولووههة لههي  فقههط ل وههادن اليعاليههة، واياهه،دامة بههخم  -

 ل،غيري وج ارت ال  ر ال  رنب تب ي ا إلحداث ال، مية.
ذا ام هد حم خدمهة ادهد  العهام، وقد أوصت الدرااة بالرورن انالهمام اسساسهارت اس ،مهة بهذلف إىل هه

واره  حم فاربة اليقر، واموع، واسعامة الالزمة لذلف من خالل ال، وو ، ال،علي ، وت مي  ايارتاتيةيارت 
فقهد  (Debela,N, 2010) اله  ت  هر أذنيهة تها ري م،غهري امه   علهى بهرامج، ومشهارو  ال، ميهة. أمها دبهال 

كههرتوين حم ال، ميههة ايق، ههادوة حم أ يوبيهها، وحاولههت الكشهها عههن فوائههد، ت اولههت دور ااهه،لدام ال،علههي  ايل
ال،علي  ايلكرتوين حم ال، مية ايق، ادوة حم أ يوبيا، وخل ت الدرااة إىل أنا  وعدوارت ال،علي  اسي،وح، ودور
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دول تالمني ميكن للم،ل  ني ار يوبيني الذون تلقوا علوم   حم الويوارت اس،حدن، وأوروبا، وغريها من ال
تعلهههي  الكهههرتوين س فاضهههرارت الكرتونيهههة ( إضهههافة إىل أنههها ميكهههن ال،ههه ود باحملاضهههرارت ايلكرتونيهههة مهههن اسههه ودون 
العههاسيني فيمهها وراء البحههار، أو اسساسههارت ال،عليميههة ا اصههة حم أ يوبيهها مثههخم جامعههة أدوهه  أبابهها اس،ههوفرن علههى 

إىل جانهب أعمهاد  وعهد الكثهري مهن  onlineكرتونيهاع  مدار السهاعة ل،مكهني اسشهرتكني مهن تلقهي علهوم   ال
ارحبههههاث ال،عليميههههة اسسهههه، دن علههههى الشههههبكة الع كبوتيههههة مالئمههههاع، ول وصههههي ا بااهههها اسيهههه ن الرئيسههههية لل،علههههي  
ايلكرتوين.  لقد وفررت واائخم ال،علي  ايلكرتوين باا،لدام الشبكة الع كبوتية، إمكانية الوصول إىل مواق  

أ يوبيا مل وكن من الس خم الوصول إلي ا دون اا،لدام ال،علي  ايلكرتوين، بدون ا اجة لل،واجد مع ولة حم 
 اليي وقي ه اك.

وخل ت الدرااة إىل أن إعطاء اليرصة ل  يوبيني يا،يعا  هذه ال،ك ولوجيا وعد  أمهراع م مهاع، وواعهداع 
ق، هههادوة أ يوبيهههة، إذ كلمههها ل إكسههها  اهههيمك    مهههن خلهههق صهههيغة لل،علهههي  ايلكهههرتوين الههه  تالهههمن ت ميهههة ا

 ارارت الرئيسية، وال،عليمية باا،لدام ال،علي  الكرتوين، وبسرعة كلما كانت ت مية، وتطوور هههههههههههههار يوبيني اس 
 ايق، اد ار يويب أارع.

يهة بابعادهها ةا ابق و،الذ ل ا أن اسوضوع الهرئي  متحهور حهول دور مساسهارت ال،علهي  حم ال، ميهة ال راع    
اسل،ليههة إضههافة إىل أ ههر م،غههريارت: مكههان السههكن، نههوع اسساسههة الرتبووههة، م،غههري امهه   علههى تقيههي  أعالههاء 
اللةههان ال راعيهههة لهههدور اسساسهههارت الرتبووهههة حم ال، ميهههة ال راعيههة حم فاف هههة اهههلييت، وقهههد أكهههدرت الدرااهههارت 

لهى اخه،ال  أنواع ها علهى ال، ميهة ال راعيهة السابقة وجود دور ما  للمساسارت الرتبووة حم فاف هة اهلييت ع
حم احملاف ة، وان تباو ت هذه الدرااارت حم ن،ائة ا حول مس،وث ال،ا ري دذه اسساسارت على مس،وث دول 

 العامل.
وخالصهههة القهههول إن مع ههه  الدرااهههارت السهههابقة اتيقهههت علهههى أن ه هههاك دورا للمساسهههارت الرتبووهههة علهههى 

عمومها، إي أن ه هاك اخ،الفها حم مهدث، ودرجهة  تها ري اسساسهارت الرتبووهة  ال، مية ال راعية خ وصهاع وال، ميهة
على ال، مية ال راعية حم تلف الدول.  وقد انيردرت هذه الدرااة حم ت اول فاف ة الييت من بني فاف ارت 

 الو ن حم فلسطني، إذ مل وسبق إجراء مثخم هذه الدرااة حم فاف ة الييت. 
 :الطروقة واإلجراءات  -13

تكون جم،م  الدرااة من أعالاء اللةان ال راعية حم فاف ة الييت حم  :جمًمع الدراسة -13-1
  .عالواع  951البال  عدده   6191/6199العام 
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( من أعالاء اللةان ال راعية حم 36أجروت الدرااة على عي ة قوام ا س :عونة الدراسة -13-2
 ال من جم،م  الدرااة الب 117لدرااة ب سبة إذ تكونت عي ة ا ،6191/6199فاف ة الييت حم العام 

( تبني توزو  عي ة الدرااة 0س (،6س (،9عالوا، واخ،ري أفراد العي ة بطروقة عشوائية وامداولس951عدده 
 تبعاع س،غريافا اسس،قلة. 

 (1جدول )ال
 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر

 (:النسبة المئوية) التكرار 

 6601 61 11 من اقخم

 0306 62 ا ة  11-21

 6904 92 ا ة  29-31

 9001 6 31 من اكثر

 91101 36 اجملموع

 (2جدول )ال
 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير مكان السكن

 (:النسبة المئوية) التكرار 

 2003 04 الييت فاف ة غر  قرث

 9102 91 الييت فاف ة شرق قرث

 0906 66 احملاف ة واط وقرث الييت مدو ة

 91101 36 اجملموع

 (3جدول )ال
 توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير نوع المؤسسة التربوية الموجودة في بلدك

 (:النسبة المئوية) التكرار 

 مدراة

 حكومية

21 4602 

 901 9 م ل مرك 

 63 95 جامعة

 91101 36 اجملموع

 أداة الدراسة : -13-3

 دور وع هههههههههههههههوايا،بانارت  ذارت العالقة توض ،الرتبوي اس،علق  بالدرااة د مطالعة الباحث ل د هههههههههبع
 Aderinoye,R. andاسساسههارت الرتبووههة وال،عليمههة حم ال، ميههة ال راعيههة، واياهه، اد علي هها: ادورو ههوي س

Others, 2004س (، بلهومBloom, David and others, 2005ومهارموليةوس )Marmolejo, F. 
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and Others 2006و دبهال س )Debela,N, 2010 واا،شهارن ا ه اء ب يهت ااه،بانا ممه  البيانهارت  )
 ( فقرن.95من عي ة الدرااة اش،ملت على س

 تقنني أداة الدراسة : -13-4

اع،مهههد الباحهههث لل،اكهههد مهههن صهههدق اياههه،بانة علهههى اهههبعة  مهههن احملكمهههني  :صددددأل اةداة -13-4-1
أدان الدرااههة علههي    وأوصههوا ب ههالح ا بعههد إجههراء تعههدوالرت  تضههعر  وقههداسل، ههني ومدراههي امامعههارت  

 ايا،بانة ب ورفا ال  ائية.اسطلوبة ل، بذ ال،عدوالرت  وتجر ل أأشاروا إلي ا، 
يا،لراج  و اا،لدم الباحث معادلة كرونباخ أليا لل،حقق من  بارت اردان  :ثيات اةداة  -13-4-2

( وهي نسبة  بارت مقبولهة وتسكهد إمكانيهة 1.55فقرارت ايا،بانة س معامخم الثبارت فبلغت نسب،ا الكلية على
 اا،لدام اردان رغرا، البحث العلمي.

 
 إجراءات تطيوق الدراسة: -13-5

 :انيتمتثلت إجراءارت تطبيق أدان الدرااة على ال حو 

 ،و بههارت أدان الدرااههة قههام الباحههث بطباعههة اياهه،بانة ،بعههدما تاكههد الباحههث مههن صههدق -13-5-1
 إذعالهوا مهن أعالهاء  اللةهان ال راعيهة حم فاف هة اهلييت ،  41وتوزوع ا على عي ة الدرااة البال  عدده  

 جتهرااه،بانا ومل  36 وقهد اعيهدرتعالهوا،  951من جم،م  الدرااهة البهال  117تكونت عي ة الدرااة ب سبة 
 اا،بانارت من أفراد عي ة الدرااة  رابا  خاصة م .  2إعادن 

ت أدان الدرااة على مقدمة وج  ا الباحث رفراد عي ة الدرااة من أعالاء ش،مل -13-5-2
اروة اسعلومارت، وضمن شكره العميق  ايه،ماموأكد  ،اللةان ال راعية أوضذ في ا الغر، من الدرااة

 رفراد العي ة يا،ةاب،  .

 ةاا،بان 41زعة هو ايا،بانارت اسو وفرزها تبني أن جمموع  ،يا،بانارت اسوزعةابعد مج   -13-5-3
غرا، ال،حليخم اإلح ائي. وقد وجد أن مخ  اا،بانارت مل اا،بانا كانت كل ا صا ة ر 36 ا م  رتأعيد
 .9117، وكانت نسبة ايا،بانارت ال ا ة لل،حليخم ج  رابا  خاصة باسس،ةيبنيسرت ت

 :منهج الدراسة -13-6

مجهه   وقههد جههرث ة الدرااههةطبيعههلسالءم،هها  دم الباحههث حم هههذه الدرااههة اسهه  ج الوصههيي ن ههراع هههههههههههههههههههههههههههههاا،ل
 اا،لدم الباحث ال نامج اإلح ائي و وإجراء ال،حليخم اإلح ائي يا،لراج ال ،ائج اسطلوبة ،  ،البيانارت
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  .من اجخم معامة البيانارت إح ائيا  SPSS للعلوم ايج،ماعية
 املعاجلة اإلحصائوة: -13-7

  نامج اإلح ائي للعلوم ايج،ماعية م الااا،لدو اا،لدم الباحث اس  ج الوصيي حم دراا،ا ، 

SPSS  على ال حو ال،اا:وإدخادا للحااب انا ،مجع ا بعدجخم معامة البيانارت إح ائيا أمن ، 
اس،واطارت ا سابية ليحد ايحنرافارت اسعياروة وال سب اس ووة  اا،لدمت -13-7-1

 .ح ائي للعلوم ايج،ماعيةنامج اإل ة ال  اابو  وعومتيا،ةابارت أفراد جم،م  الدرااة، 
(، واا،لدمت ال سب اس ووة، واس،واطارت ا سابية اسوزونة يا،لراج ال ،ائج وتعر  مس،وث تا ري spssس

اسساسارت الرتبووة حم دع  ت مية القطاع ال راعي حم فاف ة الييت من وج ة ن ر أعالاء اللةان ال راعية 
 سا   معادلة كرونباخ أليا. One Way Analysis Of Variance  (ANOVA) حم احملاف ة.

 معامخم الثبارت.
و ايحنرافارت اسعياروة ليحد فرضيارت  (ANOVA)اا،لدم عليخم ال،باون ارحادي  -13-7-2

الدرااة، وتعر  مدث تا ري م،غريارت سالعمر، ومكان إقامة عالو اللة ة ال راعية، ونوع اسساسة( حم عدود  
دع  ت مية القطاع ال راعي حم فاف ة الييت من وج ة ن ر أعالاء اللةان دور اسساسارت الرتبووة حم 

 ال راعية حم احملاف ة. 
 :نًائج الدراسة -14

 :ًعلقة بالسؤال اةول الذي نص علىالنًائج امل -14-1

ما دور اسساسارت الرتبووة حم فاف ة الييت حم دع  ال، مية ال راعية حم احملاف ة من وج ة ن ر أعالاء 
 ةان ال راعية؟الل

( 1( درجههههارت عههههن كههههخم إجابههههة سأوافههههق بشههههدن(، وس2لليقههههرارت ذارت اسالههههمون اإلرنههههايب س توقهههد أعطيهههه
(، ود(، ودرج،ان عن كخم إجابة سأعار،( درجارت عن كخم إجابة سفا0درجارت عن كخم إجابة سأوافق(، وس

انيت لل سهب اس ووهة  ودرجة واحدن عن كخم إجابة سأعار، بشدن(، ومهن أجهخم تيسهري ال ،هائج أع،مهد اسيه ان
 .لالا،ةابارت
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 (   5جدول )ال
 ميزان النسب المئوية لالستجابات

 النسبة المئوية درجة االستجابات
 217أقخم من  م ليالة جدا

 :26-:21من  م ليالة
 :36 -:31من  م،واطة
 :46 - :41من  مرتيعة

 فما فوق :51من  مرتيعة جدا
 ( خالصة ال ،ائج.3ووبني امدول س

 ( 6ل )جدو ال
 والنسب المئوية الستجابات أعضاء اللجان الزراعية في محافظة سلفيت ،المتوسطات الحسابية

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
متوسط 
االستجا

 بة

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االستجابة

9 
توزع اسساسارت الرتبووة حم احملاف ة نشرارت توعية حول أذنية ال، مية 

 م ليالة 26051 6066 ال راعية حم احملاف ة.

 م،واطة 39051 0016 توزع اسساسارت الرتبووة نشرارت حول أذنية الع اوة بشةرن ال و،ون. 6

 م،واطة 31031 0010 تعقد اسساسارت الرتبووة ندوارت وفاضرارت حول ال، مية ال راعية. 0

1 
تعقد اسساسارت الرتبووة دورارت وندوارت وفاضرارت حول أذنية 

 ارها  رون و  ية.الع اوة حبقول ال و،ون باع،ب
 م،واطة 31011 0011

2 
تالمني ال شا ارت ال راعية حم اجملايرت وال شرارت ال  ت درها 

 اسساسارت الرتبية حم فاف ة الييت.
 م،واطة 30061 0093

3 
تعمخم اسساسارت الرتبووة على توعية اسوا  ني بالرورن ايل، ام 

 ال راعة.بال،عليمارت ال  ت درها اللةان ال راعية و وزارن 
 م،واطة 34061 0003

تعقد اسساسارت الرتبووة ندوارت وورشارت عمخم ل،وضيذ ارن مة  4
 والقوانني ا اصة ب،  ي  القطاع ال راعي.

 م،واطة 36031 0090

5 
تس،لدم اسساسارت الرتبووة واائخم اإلعالم اسل،لية حم توعية 

شةرن ال و،ون اسوا  ني ونشر  قافة الع اوة بالقطاع ال راعي عموماع و 
 خ وصاع.

 م،واطة 31061 0019

6 
خت د اسساسارت الرتبووة فاضرارت ل،وعية الطال  للع اوة 

 بالقطاع ال راعي عموماع وشةرن ال و،ون خ وصاع.
 م ليالة 26051 6066
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91 
وشارك ةثلون عن اسساسارت الرتبووة حم اسسمترارت ال راعية 

 وال شا ارت ال  تعقدها اللةان ال راعية.
 م،واطة 36011 0096

99 
وقوم بعه اركادمييون حم اسساسارت الرتبووة بنعداد درااارت 

 وأحباث ت،علق بالقطاع ال راعي حم فاف ة الييت.
 م،واطة 33011 0006

تعقد اسساسارت الرتبووة ورشارت عمخم حول اليوائد ال حية ل وت  96
 ال و،ون.

 م،واطة 31011 0061

ة درااارت ت،علق لودن زوت ال و،ون حم جتري اسساسارت الرتبوو 90
 فاف ة الييت.

 م،واطة 36011 0012

تعمخم اسساسارت الرتبووة على تشةي  اسوا  ني لالل،حاق بالعمخم  91
 بالقطاع ال راعي لمي  جمايتا حم احملاف ة.

 م،واطة 30051 0096

92 
تساه  اسساسارت الرتبووة م  مجي  مساسارت اجمل،م  اسدين 

ن ال راعية حم صياغة خطة فلية ل، مية القطاع ال راعي حم واللةا
 فاف ة الييت.

 م،واطة 30061 0093

93 
ي تشارك اسساسارت الرتبووة باوة نشا ارت ت،علق ب، مية القطاع 

 ال راعي.
 م،واطة 31031 0060

 م ليالة 25051 6061 توزع اسساسارت الرتبووة نشرارت حول أذنية الثرون ا يوانية. 94

95 
تعقد اسساسارت الرتبووة ندوارت وفاضرارت حول أذنية الثرون 

 ا يوانية حم احملاف ة.
 م ليالة 24011 6054

 م،واطة 36016 0096 اجملموع 

 7. ( درجارت2أق ى درجة لليقرن س
( السهابق أن ااه،ةابارت أعالهاء اللةهان ال راعيهة حم فاف هة اهلييت حنهو دور 3و،بني من امدول رقه  س

، 6الرتبووة حم فاف ة الييت حم دع  ال، مية ال راعية حم احملاف ة كانت م،واطة على اليقرارت س اسساسارت
 -317كانهههههههت نسهههههههب، ا اس ووهههههههة بهههههههني س  إذ( 93، 92، 91، 90، 96، 99، 91، 5، 4، 3، 2، 1، 0
(  267-217كانههت نسههب، ا اس ووههة بههني س  إذ( 95، 94، 6، 9وكانههت م ليالههة علههى اليقههرارت س ،(367
 (.36.167نت ال سبة اس ووة لالا،ةابة على الدرجة الكلية م،واطة بديلة ال سبة اس ووة سوكا

وورث الباحث أن عقد ال دوارت، وتوزو  ال شرارت ل،وضيذ أذنية شةرن ال و،ون بوصي ا عماد ال راعة حم 
بووهههة حم ال، ميهههة احملاف هههة أ هههر علهههى تقيهههي   أعالهههاء اللةهههان ال راعيهههة حم فاف هههة اهههلييت لهههدور اسساسهههارت الرت 
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، 5، 4، 3، 2، 1، 0، 6س بدرجة م،واهطة علهى اليقهرارت:  ال راعية حم احملاف ة وهذا ما ويسر اا،ةاباف
91 ،99 ،96 ،90 ،91 ،92 ،93). 

، فكانهت (95، 94، 6، 9سأما اا،ةابارت أعالاء اللةان ال راعيهة حم فاف هة اهلييت علهى اليقهرارت 
لرتبووههة مههن خههالل عقههد ال ههدوارت وتوزوهه  ال شههرارت، واللقههاءارت م ليالههة بسههبب غيهها  ج ههود اسساسههارت ا

ا يوانيهة نشها ا زراعيها واضهحا حم احملاف هة ن ههرا  نال،عروييهة باذنيهة الرتبيهة الثهرون ا يوانيهة إذ ي متثهخم تربيههة الثهرو 
 لالعا إن،اج هذا القطاع حم ال شال ال راعي حم احملاف ة.

ال، مية ال راعية من وج ة ن ر أعالاء اللةان ال راعية  حمبووة وورث الباحث أن تا ري دور اسساسارت الرت 
 ،حم فاف ههة اههلييت جههاء بدرجههة م،واههطة بسههبب عههدم وجههود برنههامج لل راعههة حم م طقههة اههلييت ال،عليميههة

وعههدم وجههود خت ههد م ههل زراعههي حم مههدارس فاف ههة اههلييت حم اسراحههخم الدرااههية اسل،ليههة ةهها وههس ر اههلبا 
 ال، مية ال راعية حم العملية ال، مووة برم، ا.على الوعي باذنية 

 :ملًعلقة بالسؤال الٌاني الذي نصهالنًائج ا -14-2

دور لكهههههخم مهههههن سالعمهههههر، مكهههههان السههههكن، نهههههوع اسساسهههههة الرتبووهههههة اسوجهههههودن حم بلهههههدك ( حم  ه هههههاكهههههخم 
ة اههلييت حم ااهه،ةابارت أعالههاء اللةههان ال راعيههة حم فاف ههة اههلييت حنههو دور اسساسههارت الرتبووههة حم فاف هه

 دع  ال، مية ال راعية حم احملاف ة؟
سالعمهر، مكهان السهكن، نهوع اسساسهة الرتبووهة ، ال ،ائج اس،علقة ت،غهريارت (6س (،5س (،4ول سابني امدت

( عههدم وجههود تهها ري س،غههري العمههر علههى درجههة ااهه،ةابارت 4إذ و،بههني مههن امههدول رقهه  س اسوجههودن حم بلههدك ( 
 فاف هههة اههههلييت علههههى دور اسساسههههارت الرتبووهههة حم ال، ميههههة ال راعيههههة حم فاف ههههة أعالهههاء اللةههههان ال راعيههههة حم

 الييت بسبب تقار  أعمار أعالاء اللةان ال راعية حم فاف ة الييت.
نههوع اسساسههة (  عههدم وجههود تهها ري س،غههريي مكههان السههكن، و 6(، وامههدول س5سووبههني  كههخم مههن امههدول 
،ةابارت أعالهههاء اللةهههان ال راعيهههة حم فاف هههة اهههلييت علهههى دور علهههى درجهههة ااههه الرتبووهههة اسوجهههودن حم بلهههدك

وجههد فاف ههة اههلييت فاف ههة روييههة وي ت اسساسههارت الرتبووههة حم ال، ميههة ال راعيههة حم فاف ههة اههلييت ، وتعههد
فروق جوهروة حم مكهان السهكن بهني أجه اء احملاف هة فالهال عهن تهوفر اسهدارس حم مجيه  أرجائ ها،  فالهال عهن 

 ت ال،عليمية ومرك  خدمارت بدوا ممي  ال،ةمعارت السكانية حم احملاف ة.خدمة م طقة اليي
 نًائج فحص الفرضوة اةوىل اليت نصها: -14-3

 حم اا،ةابارت أعالاء اللةان  (α=0005) يلة إح ائية ع د مس،وث الديلةي توجد فروق ذارت د
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ت حم دعههه  ال، ميهههة ال راعيهههة حم ال راعيهههة حم فاف هههة اهههلييت حنهههو دور اسساسهههارت الرتبووهههة حم فاف هههة اهههليي
 احملاف ة تع ث س،غري العمر. 

 ( وبني ال ،ائج4( وامدول سANOVAليحد اليرضية اا،لدم عليخم ال،باون ارحادي س
  (7الجدول )

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات أعضاء اللجان الزراعية في محافظة سلفيت نحو دور 
 تربوية في محافظة سلفيت في دعم التنمية الزراعية في  المحافظة تعزى لمتغير العمرالمؤسسات ال

 مصدر التباين المجال
مجموع مربعات 

 االنحراف
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 00326 90622 0 20531 بني اجملموعارت

 

 

194 

 

 

 202 32 010469 داخخم اجملموعارت
 35 110322 اجملموع 

 .ANOVA(1.12دال إح ائيا ع د مس،وث س
( α=1.12( السابق عدم وجود فروق ذارت ديلة إح ائية ع د مس،وث الديلة س4و،بني من امدول س

حم اا،ةابارت أعالاء اللةان ال راعية حم فاف ة الييت حنو دور اسساسارت الرتبووة حم فاف ة الييت حم 
كهان مسه،وث   إذوعلى الدرجهة الكليهة  ،ال راعية حم احملاف ة تع ث س،غري العمر على مجي  اربعاد دع  ال، مية

 ومذا نقبخم اليرضية ال يروة. ،(1.12الديلة لقي  س ( علي ا اك  من س
وامامعة حم احملاف ة وعهود لالهعا ال شهال  ،وورث الباحث أن عدم وضوح الدور الذي تقوم با اسدارس

 ،واك،يائ هها تهها تقدمهها مههن مقههررارت درااههية حههول ال، ميههة ال راعيههة خ وصهها ،للمساسههارت الرتبووههةاإلعالمههي 
ن مع   أعالاء اللةان ال راعية من اس ارعني كبار السن الذون انقطعوا عن روعملية ال، مية عموما خاصة و 

 الدرااة وال،علي  م ذ زمن بعيد. 
 نًائج فحص الفرضوة الٌانوة اليت نصها: -14-4

( حم ااهه،ةابارت أعالههاء اللةههان α=1012سيلههة إح ههائية ع ههد مسهه،وث الديلههةي توجههد فههروق ذارت د
ال راعيهههة حم فاف هههة اهههلييت حنهههو دور اسساسهههارت الرتبووهههة حم فاف هههة اهههلييت حم دعههه  ال، ميهههة ال راعيهههة حم 

 احملاف ة تع ث س،غري مكان السكن. 
 ( وبني ال ،ائج5( وامدول سANOVAليحد اليرضية اا،لدم عليخم ال،باون ارحادي س
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 (8الجدول )
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات أعضاء اللجان الزراعية في محافظة سلفيت نحو دور 

 المؤسسات التربوية في محافظة سلفيت في دعم التنمية الزراعية في المحافظة تعزى لمتغير مكان السكن

 

 المجال
جموع مربعات م مصدر التباين

 االنحراف
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 90602 400 6 90134 بني اجملموعارت

  

  

664 

  

  
 261 33 060956 داخخم اجملموعارت

 35 110322 اجملموع  

 .ANOVA (1.12دال إح ائيا ع د مس،وث س
( α=1.12لة إح ائية ع د مس،وث الديلة سوجود فروق ذارت دي ( السابق عدم5و،بني من امدول س

حم اا،ةابارت أعالاء اللةان ال راعية حم فاف ة الييت حنو دور اسساسارت الرتبووة حم فاف ة الييت حم 
كهان   إذوعلى الدرجهة الكليهة  ،دع  ال، مية ال راعية حم احملاف ة تع ث س،غري مكان السكن على مجي  اربعاد

 ومذا نقبخم اليرضية ال يروة.  ،(1.12ك  من سأالديلة لقي  س ( علي ا  مس،وث
ووههرث الباحههث أن  عههدم وجههود تهها ري للمساسههارت الرتبووههة علههى ال، ميههة ال راعيههة مههن وج ههة ن ههر أعالههاء 
اللةان ال راعية حم فاف ة الييت وع ث س،غهري مكهان السهكن  بسهبب عهدم وجهود فهروق جوهروهة حم مكهان 

وجامعة  ،فالال عن أن اسساسارت الرتبووة عامة ،فاف ة الييت  ف ي فاف ة رويية بشكخم عامالسكن حم 
 . ( خاصة ختدم مجي  م ا ق احملاف ةومرك  خدمارت بدوا الدرااي سم طقة الييت ال،عليمية القدس اسي،وحة

 نًائج فحص الفرضوة الٌالٌة اليت نصها: -14-5

( حم ااه،ةابارت أعالهاء اللةهان α=0005مسه،وث الديلهة س ي توجد فروق ذارت ديلة إح ائية ع هد
ال راعيهههة حم فاف هههة اهههلييت حنهههو دور اسساسهههارت الرتبووهههة حم فاف هههة اهههلييت حم دعههه  ال، ميهههة ال راعيهههة حم 
احملاف هههة تعههه ث س،غهههري نهههوع اسساسهههة الرتبووهههة اسوجهههودن حم بلهههدك. ليحهههد اليرضهههية ااههه،لدم عليهههخم ال،بهههاون 

 .ال ،ائج ( وبني6دول س( وامANOVAارحادي س
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 (9الجدول )
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات أعضاء اللجان الزراعية في محافظة سلفيت نحو دور 
المؤسسات التربوية في محافظة سلفيت في دعم التنمية الزراعية في المحافظة تعزى لمتغير نوع المؤسسة التربوية 

 .الموجودة في بلدك

مجموع مربعات  مصدر التباين لمجالا
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 615 235 0 90411 بني اجملموعارت

  

  

160 

 266 32 050629 داخخم اجملموعارت
 35 110322 اجملموع

 .ANOVA(1012دال إح ائيا ع د مس،وث س
( α=1012لة إح ائية ع د مس،وث الديلة سالسابق عدم وجود فروق ذارت دي (5و،بني من امدول س

حم اا،ةابارت أعالاء اللةان ال راعية حم فاف ة الييت حنو دور اسساسارت الرتبووة حم فاف ة الييت حم 
بعاد وعلى دع  ال، مية ال راعية حم احملاف ة تع ث س،غري نوع اسساسة الرتبووة اسوجودن حم بلدك على مجي  ار

 ومذا نقبخم اليرضية ال يروة. ،(1012كان مس،وث الديلة لقي  س ( علي ا اك  من س  إذالدرجة الكلية 
وورث الباحث أن  عدم وجود تا ري للمساسارت الرتبووة على ال، مية ال راعية من وج ة ن ر أعالاء اللةان 

ة  بسههبب عههدم وجههود فههروق جوهروههة حم نههوع ال راعيههة حم فاف ههة اههلييت وعهه ث س،غههري نههوع اسساسههة الرتبووهه
وم طقههة اههلييت  ،اسساسههارت الرتبووههة حم فاف ههة اههلييت  فقههد اق، ههررت اسساسههارت الرتبووههة علههى اسههدارس

 فقط. ومرك  خدمارت بدوا الدرااي ال،اب  س طقة الييت ال،عليمية ،ال،عليمية
  اسًنًاجات ونًائج الدراسة: -14-6

طالع اسساسارت الرتبووة ضمن ن،ائج و،بني أن ارد  الرتبوي  وسكد ا وبيحد ما أايررت ع ا الدرااة
وخلق الوعي باذنية ال، ميهة  ،بدور م   حم إحداث ال، مية ال راعية من خالل اا،لدام ال،علي  ونشر الثقافة

رااههارت أظ هررت بعههه الد وقههدوال، ميههة ايق، هادوة عمومههاع   ،عقيههق ال، ميهة اسسهه،دامة حم اسشههاركةو  ،ال راعيهة
ومكهان السهكن علهى تقيهي  دور اسساسهارت الرتبووهة حم  ،والعمر ،حم مدث تا ري عوامخم ام   اع السابقة تباو 

 ال، مية ال راعية.
الدرااهة اتيقهت مه  وال ،هائج اله  أفالهت إلي ها و،بهني أن ههذه  ،وباا،عرا، اسعامهة اإلح هائية للدرااهة

 Aderinoye,R. andرااههة ادورو ههوي س(، ود(schotte, and Others,2002درااههة  اههكورت 
Others, 2004  ودرااهة  بلهوم  ،)Bloom, David and others, 2005))  مهن حيهث وجهود دور
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للمساسههههارت الرتبووههههة حم إحههههداث ال، ميههههة ال راعيههههة لك  هههها اخ،ليههههت حم درجههههة هههههذا الههههدور إذ عهههه رت درااههههة 
 ههال إدارارت اس هها ق، ( ذلههف إىل فشههخم ايتMarmolejo, F. and Others 2006س مههارموليةو

ومساسههارت ال،علههي  العههاا ةهها أدث إىل تقليههخم فاعليههة دور هههذه اسساسههارت حم ال، ميههة ، وقههد اخ،ليههت هههذه 
 ,Bill and Melinda Gates Foundation) الدرااهة مه  درااهة س مساسهة بهخم وميليهدا جيه، ،

 .حم مدث تا ري م،غري ام   على ال، مية ال راعية حم إفروقيا  (2008
وباإلمجال ميكن القول إن مع   الدرااارت اتيقت م  هذه الدرااة حم أذنية دور اسساسارت الرتبووة حم 
ال، مية ال راعية وإن كانت ن،ائج الدرااة أعطت درجة م،واطة ل،ا ري اسساسارت الرتبووة حم ال، ميهة ال راعيهة 

رت الرتبووهة حم ال، ميهة ال راعيهة خ وصهاع، حم فاف ة الييت، إي أن ه اك تباو اع حم مدث تها ري دور اسساسها
وال، ميههههة عمومههههاع وعهههه ث إىل م،غههههريارت امهههه  ، والعمههههر ومكهههههان السههههكن، فقههههد بي ههههت ال ،ههههائج وجههههود تههههها ري 

، (Schootte and others,2002)للمساسههارت الرتبووههة حم ال، ميههة ال راعيههة كمهها حم درااههة اههكورت،
 Bloom, David and)ا درااهة بلهوم ، أمه(Adrinoye and others,2004)ودرااهة ادرو هوي 

others, 2005)  فقهد أكهدرت وجهود دور كبهري للمساسهارت الرتبووهة حم ال، ميهة ال راعيهة خ وصها، وال، ميهة
اليشهخم حم بعهه  (Marmolejo, F. and Others, 2006)عمومها، حم حهني عه رت درااهة مهارموليةو 

عيهههة إىل اليشهههخم حم ايت هههال بهههني إدارارت اس ههها ق ارحيهههان للمساسهههارت الرتبووهههة حم ال،ههها ري علهههى ال، ميهههة ال را
 Bill and Melinda)اإلداروهة ومساسهارت ال،علهي  العهاا، وركه رت درااهة مساسهة بهخم وميلي هدا جيه،  

Gates Foundation, 2008) على وجود دور للمرأن حم ال، مية ال راعية، وضرورن تيعيخم هذا الدور. 
 :واملقرتحاتالًوصوات  -15

 : بهالباحث  ووصيال ،ائج ال  توصلت إلي ا الدرااة  اا، اداع إىل
 العمخم على تيعيخم دور اسساسارت الرتبووة حم إحداث ال، مية ال راعية من خالل اسشاركة  -15-1

وورشهههارت  ،وال هههدوارت ،واس رجانهههارت ،الياعلهههة حم زوهههادن الهههوعي باذنيهههة ال، ميهههة ال راعيهههة مهههن خهههالل ال شهههرارت
 .العمخم

 ،زوادن وعي اجمل،م  بالرورن إحداث ال، مية ال راعية من خالل تيعيهخم دور اليهردالعمخم على  -15-2
وخاصههة الع اوههة  ،وايجتاهههارت الهه  تشههة  ال راعههة ،وال،قاليههد ،والعههادارت ،والعمههخم علههى ت ميههة القههي  ،والعائلههة

يق، هاد اورافهد عمهاد ال، ميهة ال راعيهة  بوصهياوتشهةي  اسهوا  ني للعمهخم حم القطهاع ال راعهي  ،بشةرن ال و،ون
 اليلسطيل.
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قيههام اسساسههارت الرتبووههة ب،اهيههخم اميههخم الشهها  للعمههخم حم ال راعههة حم فاف ههة اههلييت خاصههة  -15-3
حم إحهداث ال، ميهة ال راعيهة  نرهادو القيهام بهمن ا نإتاحة اليرصة لل ساء للمشاركة حم العمخم ال راعي ومتكي  

 ىل ج ب م  الرجال. والو ن عموماع ج با إ ،حم فاف ة الييت خ وصاع 
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