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  اإلهداء

  
  :إلى من قال اهللا فيهما

  
: االسراء( " صغيراً واخفض لهما جناح الذِّل من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربياني          

  .إلى روح والدي الطاهرتين).....24
  

  إلى االكرم منا جميعا شهداء فلسطين 
  

  الى زوجي ورفيق دربي
  

  إلى جميع إخوتي وأخواتي 
  

الذي افترش لي علمه وخبرته ألنهـل منهـا كـل مـا             ..إلى استاذي ومشرفي الفاضل   
  .زياد قنام.د: استطيع

  
  ريم محمد عبد الرحمن عايش
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  االقرار
  

اقر انا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة ابحـاثي الخاصـة                 
بإستثناء ما تم االشارة له حيثما ورد، وان هذه الرسالة او أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا                    

  .ألي جامعة او معهد
  
  

  :.....................التوقيع
  
  م محمد عبد الرحمن عايشري
  

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

  
اما وقد انجزت هذه الرسالة اتوجه بخالص الحمد والشكر هللا عزوجل اوالً الذي اعانني على اتمـام                 

  .هذا العمل المتواضع
  

م يبخل علي   الى مشرفي الفاضل الدكتور زياد قنام الذي ل       ..إلى كل من ساهم في انجاح هذه الرسالة       
إلى جامعة القـدس التـي منحتنـي فرصـة      . بإرشاده وعلمه وتوجيهاته منذ بدء العمل حتى نهايته       

االلتحاق بالدراسات العليا، من ثم إلى معهد التنمية المستدامة ممثال بهيئته االكاديمية واإلدارية لمـا               
  .بذلوه ويبذلوه من جهد وعطاء

  
تورة فدوى اللبدي والدكتور عبد الوهاب الـصباغ والـدكتور          إلى اعضاء لجنة تحكيم االستبانة الدك     

يوسف ابو فارة والدكتور ذياب عيوش واالستاذ يوسف عدوي الذين ساهموا بجهودهم في االرتقـاء    
  .بمستواها العلمي

  
 الذين اسهموا في ة فدوى اللبدي  دكتورال و  عبد الناصر مكي   جزيل الشكر إلى ممتحني الرسالة دكتور     

  .ومات واالرتقاء بهذا الجهد المتواضعاثراء المعل
  

كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمجلس خدمات ريف غربي محافظة بيت لحم وعلى رأسه السيد               
المهندس رائد سمارة وجميع موظفي المجلس للتعاون والعطاء المستمر الذي قدموه خالل مرحلـة              

  .بدوه من تعاون ومعلومات ومالحظات هامةوكافة الهيئات المحلية في منطقة الدراسة لما ا. العمل
  . إلى جميع المؤسسات التي توجهت اليها ولم يبخلوا في تعاونهم

  
  .إلى زمالئي االعزاء في الدراسة والعمل الذين قدموا العون والمساندة خالل فترة العمل

  
  ريم محمد عبد الرحمن عايش
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  تعريفات
  

 مادية دملية التنمية في مجتمع معين من موار   هي كل ما تحتاجه ع     : االحتياجات التنموية
وبشرية وقدرات، وهذه االحتياجات تعكـس فـي شـكل خطـط           
وبرامج ومشاريع جماعية أو مجتمعية نتيجة لإلحساس بالرغبـة         
في تحقيق الحاجة التي تعتبر على أنها حالة من عدم التوازن التي            

 (FAO,2003). يشعر بها الفرد أو هدف معين يحتاج إلى تحقيقه

الطريقة التي نرغب أن تكون عليها األشـياء و بـين      ن   الفرق بي  : الحاجة
يمكنها أن تكون مشكلة، تناقضاً  الطريقة التي تظهر عليه حالياً، و

 ).2007الثور،( أو فرصةً

التعريف االجرائي 
 لمفهوم الحاجة

 هي شعور الفرد بالحرمان والنقص الذي يـؤثر بـدوره علـى             :
ك بشكل متفاوت وتبعا ألهمية هذا االحتياج بالنـسبة         سلوكياته وذل 

اليه؛ مما يدفعه للقيام بما يساعده للقضاء على هذا الشعور إلشباع           
 .حاجته

الطبيعية،البشرية (دراسة مجتمع معين من حيث موارده التنموية         : تقدير االحتياجات
وتحديد المشكالت لمعالجتهـا وترتيـب األولويـات        ) والمجتمعية

 (FAO,2003).د األنشطة التنموية الالزمة وتحدي

الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسـوم للتنـسيق بـين             : التنمية
االمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتمـاعي معـين،          
بقصد تحقيق مستويات اعلى للدخل القومي والـدخول الفرديـة،          

ي نواحيها المختلفة   ومستويات اعلى للمعيشة والحياة االجتماعية ف     
كالتعليم والصحة واالسرة والشباب ومن ثم الوصول إلى تحقيـق          

 ).1997كراجة،(اعلى مستوى ممكن من الرفاهية االجتماعية 

التنمية التي تفي وتلبـي احتياجـات الحاضـر دون المجازفـة             : التنمية المستدامة
جنـة  الل(والمساس بقدرة االجيال المقبلة على تلبيـة احتياجاتهـا          

 ).1987العلمية للتنمية والبيئة،

تشمل األرض وما بداخلها وما فوقهـا مـن التربـة والغابـات              : الموارد الطبيعية
والمراعـي والميـاه والمنـاخ والمعـادن والحيوانـات البريــة      

)2003FAO,( 



 
 

د 

 األفراد وما يملكون من المال والمعارف والخبرات والمهـارات          : الموارد البشرية
ــؤهالت  ــع  والم ــي المجتم ــودة ف ــن والحــرف الموج والمه

.(FAO,2003) 
ــات  : الموارد المجتمعية ــسات والتنظيم ــة،  (  المؤس ــة، تعاوني ــات تنموي جمعي

والتقاليد والثقافـات   ) خيرية،استهالكية وصناديق مجتمعية تراثية   
 (FAO,2003).واألعراف الموجودة في المجتمع 

كمـا  .قات فيه بالقرابة والصداقة والجوارارتباط بشري تتأثر العال    : المجتمع المحلي 
تؤدي هذه العالقة وظيفتها من خالل النظم والقوانين واألعـراف          

 ). 2009االسكوا،(والثقافة السائدة 

 منظومة من شأنها تمكين العنصر البشري من تحقيـق تطلعاتـه        : التنمية المحلية
دية لمستقبل أفضل تتكامل فيه كل الظروف االجتماعية واالقتـصا        

 ).2010العيلة،(والثقافية والسياسية إلنعاش دوره كفاعل ومستفيد 

العمليات التي يتمكن بها المجتمع من تحديـد حاجاتـه وأهدافـه             : تنمية المجتمع
وترتيب هذه الحاجات واألهداف بحسب اهميتها ثم اذكـاء الثقـة           
والرغبة في العمل لمقابلة هذه الحاجات واالهداف والوقوف على         

ارد الداخلية والخارجية التي تتصل بها ثـم القيـام بالعمـل            المو
 ).2007عبد اللطيف،(ازاءها 

تقيـيم  : أي ان المجتمعات المحلية مشاركة في كـل المراحـل            : التخطيط بالمشاركة
 تحديد االحتياجـات    ، ترتيب األوليات  ، تحديد المشكالت  ،الوضع
 ،يم هذه الخطـط    إعداد خطط التنمية وكذلك متابعة وتقي      ،التنموية

وهي تُمكِّن المجتمع المحلي من بلورة النتائج المتحصل عليها من          
تقييم الوضع بالمشاركة وتحويلها الى مشاريع نابعة من احتياجات         

  (FAO,2003).المجتمع وقابلة للتنفيذ 

ما يعكس بشكل مباشر او غير مباشر المقادير غير القابلة للقياس            : المؤشر
 ).2007عبد اللطيف،(حظة المباشرة المباشر او المال

الجدار الفاصل لقرى 
الريف الغربي في 
 محافظة بيت لحم

 جزء من غالف القدس الذي يمتد من بيت حورون في الـشمال             :
الحملـة  (الغربي وحتى مستوطنة كفار عتسيون فـي الجنـوب          

 ).2005الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري،



 
 

ه 

  مختصرات
  

  المدلول االنجليزية    لول بالعربيةالمد

  

  المختصر  

منظمة االغذية الزراعية لألمم 
 .المتحدة

: Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations 

:FAO

اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
 .لغربي آسيا

: Economic and Social 
Commission for Western 
Asia

:ESCWA

االحصائية للعلوم الحزمة 
 .االجتماعية

: Statistical Package for Social 
Sciences

:SPSS

Analysis of Variance :ANOVA : تحليل البيانات

Creative Research System:CRS : نظام البحث االبداعي



 
 

و 

  الملخص
  

، ومثل فيها سـكان     2010 وحزيران   2009اجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهري ايار          
مجتمـع  ) بتير، وحوسـان، ونحـالين، ووادي فـوكين       (قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم        

وهـدفت  . من العدد الكلـي للمجتمـع     %) 2.2(وجاءت عينة المبحوثين حصصية بواقع      . الدراسة
ية، الدراسة الى التعرف على االحتياجات التنموية لسكان القرى المبحوثة فـي المجـاالت الـصح              

 التعرف على ابرز المعيقـات      كوكذل. والتعليمية، والبنية التحتية، والزراعية، والخدمات االجتماعية     
والتحديات التي تعترض تلبية هذه االحتياجات، واهم الموارد المتاحة، والجهات التي يمكن ان تسهم              

  .في تحقيقها
  

لطبيعة الدراسة؛ حيث تـم االطـالع       اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لجمع البيانات لمناسبته         
على عدد من المراجع والدراسات السابقة، ومن ثم اجراء مقابالت استطالعية مع ذوي الشأن فـي                

ولقـد  . المجالس المحلية، تم استنادا الى نتائجها بناء االستبانة، التي مثلت االداة الرئيسية للدراسـة             
تحليل البيانات وعرضها من خالل برنامجي اكسل،       وتم  . استندت االستبانة الى سلم ليكرت الخماسي     

  .وحزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية
  

وقد اظهرت نتائج الدراسة وباالستناد الى المتوسطات الحسابية، التي تظهر قيمها بين االقواس، الى              
المجال : ا يأتي ان مجاالت االحتياجات التنموية للمنطقة، وبحسب المبحوثين جاءت مرتبة تنازليا كم          

، فمجـال الخـدمات     )3.56(، فمجـال التعلـيم      )3.57(، ثم مجال البنية التحتية      )3.78 (الزراعي
اما اهم االحتياجات في المجـاالت المختلفـة        ). 3.50(واخيرا المجال الصحي    ) 3.56(االجتماعية  

مجـال  فـي ال  ) 4.30(شق طرق للوصول إلى األراضـي الزراعيـة          الحاجة الى : فجاءت كاالتي 
 إضافة مرافـق    في مجال البنية التحتية،   ) 4.32(الحاجة الى انشاء شبكات صرف صحي       الزراعي،  

ثقافية -انشاء مراكز اجتماعية   الحاجة الى    في مجال التعليم،  ) 4.24(مساندة كالمكتبات والمختبرات    
  .الصحيفي المجال ) 4.18(في مجال الخدمات االجتماعية ، والحاجة إلى سيارة اسعاف ) 3.93(
  

أهمها فـي   وأما اهم التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية في هذه القرى، فتمثل              
، وعـدم اهتمـام     )4.50(، مصادرة االسرائيليين ألراضي المنطقة      )4.52(جدار الفصل العنصري    

 أهم الموارد   واما). 3.91(الجهات الرسمية بتمويل مشاريع في قرى الريف الغربي بمتوسط حسابي           
المتاحة والتي يمكن ان تساعد على تلبية االحتياجات التنموية، فتتمثل في رغبة المجتمع في التغيير               

 ). 3.90(، وامتالك المجتمع للكفاءات بمتوسط حسابي )4.20(، ووجود شباب متعلم )4.22(
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لبيـة االحيتاجـات    وأما اهم الجهات التي يتوقع المبحوثين ان يكون لها دور في المساعدة علـى ت              
التنموية للمنطقة، فجاءت النتائج بأن أهمها التبرعات الخارجية للدول المانحة والمؤسسات الدوليـة             

،  3.36واإلنسانية، والمنظمات غير الحكومية، و منظمات االمم المتحـدة، بمتوسـطات حـسابية،              
 .، على التوالي3.28، و 3.30

  
 بضرورة دعم القطاع الزراعـي فـي المنطقـة بـشتى            في ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة     

الوسائل، وتحسين مستوى الخدمات الصحية من خالل تطوير وتجهيز المراكز الصحية المتـوفرة،             
وانشاء اخرى جديدة، وتطوير المدارس بما يتالءم مع الزيادة في اعداد الطلبة ومع التطور العلمي؛               

والعمـل  .  واالتصاالت، وانشاء شـبكات صـرف صـحي     وتطوير البنية التحتية، للمياه والكهرباء    
وبالتعاون مع الجهات الرسمية واالهلية المحلية والدولية، ومؤسسات المجتمع المحلي، على مواجهة            
االثار السلبية للممارسات االسرائيلية المختلفة، والعمل على تلبية االحتياجات التنمويـة المختلفـة،             

ية، من الشباب المتعلم والكفاءات العلمية في المنطقة، ومـساعدات          باالعتماد على نواة مجتمعية محل    
  .رسمية واهلية محلية ودولية
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Development needs of the rural population in the western province of 
Bethlehem: reality and challenges 
 
Abstract 
 
This study was implemented during the period May 2009 and June 2010 which represented 
the inhabitants of the western villages in Bethlehem Directorate (Battir, Husan, Nahaleen, 
Wadi Foukin). The sample included 2.2% of the whole population and it was chosen ran-
domly. The study probes the development needs of the inhabitants of the western villages 
in the areas of health, education, infrastructure, agriculture, social services and the avail-
able resources and the sources that could fulfill and achieve those needs.  
 
The study focused on the descriptive and qualitative approach which depends on collecting 
data which is suitable for the study as the researcher. Did many literature review as well as 
conducting interviews with people concerned from local councils whom which the ques-
tionnaire was developed accordingly. The questionnaire was distributed among five areas 
and it depended on Likert scale of answers and the data was analyzed through SPSS and 
Excel programs. 
 
The results have shown that the most important areas were in the agricultural area which 
represented (3.78), then comes the infrastructure which represented (3.57), education 
(3.56), then came the social services (3.56), and the last area of importance is the health 
sector which represented (3.50). However, the most important level for each sector were: 
the need to make roads to reach the lands in the agricultural sector with a rate of (4.30) , 
the need to construct sewage networks in the sector of infrastructure with a rate of (4.32), 
the need to add supporting facilities in the educational sector with a rate of 4.24 and the 
need to construct socio cultural centers  (3.93), and the last is the need for  
Ambulances (4.18), in the health sector. 
 
The most important obstacles that impede the fulfillment of development needs in these 
villages are: the apartheid wall (4.52), Israeli confiscation of lands (4.50), the lack of offi-
cial interest in financing the projects in the area (3.91).  
 
The results also show that most important resources available, which can help to meet the 
development needs, are: the community desire for change (4.22) and the presence well 
educated youth (4.20), and the community possession of expertise with an average of 
(3.90). 
 
The most important actors, which is expected to have a role in helping to meet the devel-
opment need in area, according to the respondents are: foreign donations from donor coun-
tries and international institutions, humanitarian and non-governmental organizations, and 
United Nations organizations, with averages of 3.36, 3.30, and 3.28, respectively.  
 
In the light of the results mentioned above, the study recommends that the agricultural sec-
tor should be activated as most of the areas are lands suitable for agriculture, as well as 
constructing roads to reach those lands and work in cultivating them, as well as defend the 
lands which are endangered from the Israelis, it is also essential that work should be done 
to improve the level of health services through improving the status of health centers ac-
cording to the inhabitants needs, as well as enhancing the level of schools to be compatible 



 
 

ط 

with the increase in the number of students to enhance the level of education, it is also im-
portant to improve the infrastructure by constructing sewage networks as well as enhancing 
the role of local institutions to work to fulfill the needs of the inhabitants, and to achieve 
this there should be campaigns to raise awareness of the importance of elections so that 
people are more capable to choose candidates who are able to implement development 
programs according to their needs. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

  المقدمة1.1

  
لقيت العملية التنموية أهمية كبيرة على الصعيد الدولي وخاصة في اآلونة األخيرة، حيـث لـوحظ                

إلى مستقبل مستدام، في    اهتماما دوليا متزايدا موجها نحو التنمية ومن ثم التنمية المستدامة للوصول            
محاولة من العالم لمواجهة مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتملة مثل التـدهور البيئـي               
واالحتباس الحراري وتزايد النمو السكاني والفقر واتساع نطاق التصحر وما إلى ذلك من مـشاكل               

بد مـن تحديـد حقيقـي وواقعـي       والنجاز عملية تنموية ناجحة ال    . بيئية؛ إلى جانب الرفاه البشري    
  .لالحتياجات التنموية التي تعتبر اللبنة االساسية في التخطيط التنموي الناجح

  
واستكماال لجهود سابقة ومحاوالت بحثية لدراسة واقع االحتياجات التنموية في العديد من المنـاطق              

ف الغربي في منطقـة     الفلسطينية ومن ضمنها منطقة بيت لحم، جاءت هذه الدراسة في مناطق الري           
بيت لحم لما لها من أهمية مكانية تبرز فيها العديد من االحتياجات ويضاف إلى ذلك أنهـا تحـاط                   
بجدار الفصل العنصري، األمر الذي أدى إلى وجود أهمية أخرى للدراسة؛ أن األراضي الفلسطينية              

اإلسرائيلي العـسكري منـذ     تمتاز عن باقي بقاع األرض بأنها الوحيدة التي مازالت تحت االحتالل            
أكثر من خمسين عام؛ األمر الذي أدى إلى حالة من عدم االستقرار وبشكل مستمر في العديد مـن                  

مما جعل الـشعب الفلـسطيني      . المجاالت المختلفة ومنها السياسية، االقتصادية، االجتماعية والبيئية      
ه األساسية، وعجـز عـن تلبيـة        يعيش في حالة من القصور الكبير في قدرته على إشباع احتياجات          

احتياجاته التنموية التي تشكل محور أساسي في عملية تطوره الذاتي والجماعي ليتمكن من االرتقاء              
  .بنوعية مالئمة في مستوى المعيشة
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نجد أن ذلك كله يعود للعديد من التحديات التي فرضها وجود االحتالل كعائق مالزم ألية مبـادرات     
حيث تتعرض هذه المـوارد  ’ )بشرية، مادية، بيئية( على استغالل الموارد كافة   تنموية  كونها تعتمد   

 .وبشكل متواصل إلى انتهاكات من قبل االحتالل

  
والدولة الفلسطينية شأنها شأن كافة دول العالم الساعية إلى تحقيق رفاهية مجتمعها في ظل حمايـة                

والتي دائما ما تتـسبب فـي افـشال كافـة           بيئية دائمة التدهور نتيجة ممارسات االحتالل الجائرة        
وبالتـالي  . الخطوات التي يخطوها الفلسطينيين نحو تحقيق نجاح ورفاهية وتنمية للمجتمع المحلـي           

فهي من اكثر الدول حاجة إلى تحديد احتياجاتها التنموية الوطنية عامـة والمحافظاتيـة والقرويـة                
من اكثر المنـاطق    . تى يضمن لها النجاح   خاصة في ظل دعم مالي محدود لمثل هذه المشروعات ح         

وعنـد   .حاجة لهذا التحديد لالحتياجات هي المناطق المهمشة والتي ال تلقى إال القليل من االهتمـام              
 مـن قبـل االحـتالل       النظر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة شبه كاملة في مناطق الضفة الغربيـة           

وية بحثية لنتعرف على ابرز ما يعـاني منـه           نسلط الضوء على المناطق المهشمة كأول      االسرائيلي،
سكان هذه المناطق الناجم عن وجود حاجات أساسية وأخرى تنموية من شأنها رفع مستوى السكان               

  .الصحية، التعليمية، البيئية واالجتماعية
  

   مشكلة الدراسة2.1

  
التنمويـة لـسكان    تتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في محاولة التعرف على ماهية االحتياجـات             

  الريف الغربي لمحافظة بيت لحم و ماهية التحديات التي تواجه تلبية هذه االحتياجات؟
  

   مبررات الدراسة3.1

  

بالرجوع لدراسات سابقة ذات عالقة بدراسة االحتياجات التنموية للسكان وأهميتهـا فـي العمليـة               
ومن خـالل   . احثة في مجتمع الدراسة   التنموية وانطالقا من التجربة الشخصية الناجمة عن عمل الب        

 عديدة اجرتها الباحثة مع رؤساء المجالس القروية التي بينت وجود نقص             استطالعية إجراء مقابالت 
  :في تلبية االحتياجات التنموية في المنطقة، ألجل هذا انطلقت الدراسة من المبررات التالية 

  
موية في المناطق الفلسطينية عموما وفي      قلة  الدراسات السابقة التي تدرس االحتياجات التن        •

 وذلك بناء على مراجعة للخطة الوطنيـة         وذلك حسب رأي الباحثة    الريف الغربي خصوصا  
  ).2007(الفلسطينية وتقارير وزارة التخطيط الفلسطينية 
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 .خصوصية هذه القرى المكانية من حيث وجودها خلف جدار الفصل العنصري •

ا للخبرة العملية في هذه القرى والتماس وجود حاجة لدراسة          االهتمام الشخصي للباحثة نظر    •
 .احتياجاتها لوجود حالة من التهميش لهذه القرى

  
  اهمية الدراسة 4.1

  
  :فيما يأتيتكمن أهمية الدراسة 

  
ونها مكملة لغيرها من الدراسات السابقة التي تناولـت االحتياجـات التنمويـة للمجتمـع               ك •

تح آفاق نحو أبحاث علمية إضافية خاصة في مجال االسـتفادة           الفلسطيني، والتي تسهم في ف    
  .من الموارد المحلية في تلبية احتياجات السكان التنموية

كونها تتناول منطقة جغرافيا ومجتمع مهمش باإلضافة إلى األهمية الزمنية كونها جاءت في              •
 هـذه القـرى     كما أن وجود   .مرحلة تعمل فيها الجهات الرسمية لرسم خطط وطنية تنموية        

 . خلف جدار الفصل العنصري يزيد من أهميتها المكانية

 .من المتوقع أن يستفاد من هذا النوع من الدراسات في رسم الخطة الوطنية التنموية •

 بعملها في مجـال     ةوثيقتربط بصورة   كذلك تتمتع الدراسة بإهتمام الباحثة الشخصي كونها         •
  .ا على الجانب النفسي واالجتماعيالتعرف على احتياجات السكان ودراسة أثره

  
   اهداف الدراسة5.1

  
تمثلت اهداف هذه الدراسة في هدف رئيسي ومجموعة من األهـداف الفرعيـة و يكمـن الهـدف                  
الرئيسي لهذه الدراسة في دراسة واقع االحتياجات التنموية لسكان قرى الريف الغربي في منطقـة               

امـا األهـداف    .ديات التي تعيق تلبية هذه االحتياجات     بيت لحم في القطاعات المختلفة ومعرفة التح      
  :الفرعية فتمثلت فيما يأتي

  
بتير، حوسان،  (تحديد االحتياجات التنموية المشتركة لمجمل التجمعات لقرى الريف الغربي           •

 الزراعـة ،  البنيـة التحتيـة   ،  التعلـيم ،  الصحة(في كل من مجاالت   )  نحالين، وادي فوكين  
  ).والخدمات االجتماعية

التعليم، الـصحة،   (تصنيف االحتياجات التنموية التي تحتل سلم االولوية في كل القطاعات            •
 ).الزراعة، البنية التحتية والخدمات االجتماعية
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 .رف على المعيقات لتلبية االحتياجات التنموية لسكان المنطقةعالت •

حيـث  مـن   ’ التعرف على تأثير خصائص عينة المبحوثين ذات العالقة علـى إجابـاتهم            •
 )الجنس، العمر، مستوى التعليم،الحالة االجتماعية(

  
   اسئلة الدراسة6.1

  
  :تمثلت اسئلة الدراسة فيما يأتي

  
ما هو واقع االحتياجات التنموية لقرى الريف الغربي في منطقة بيت لحم فـي كـل مـن                   •

  ؟ )الزراعة والخدمات االجتماعية ،البنية التحتية ،التعليم ،الصحة( مجاالت
االحتياجات التنموية التي تحتل سلم األولوية لسكان الريف الغربي فـي كـل مـن               ما هي    •

  ؟)الزراعة والخدمات االجتماعية ،البنية التحتية،التعليم ،الصحة(مجاالت
  ما هي التحديات والعقبات العامة التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية بحسب المبحوثين؟ •
  جابات؟ما هو تأثير خصائص المبحوثين على اإل •

  
   فرضيات الدراسة7.1

  
  :تمثلت فرضيات الدراسة في مجموعة من الفرضيات الفرعية ملخصة فيما يأتي

  
ال تمثل االحتياجات التنموية في مجال الزراعة اهم االحتياجات التنمويـة لقـرى الريـف                •

 .الغربي بحسب رأي المبحوثين

 مجـال الـصحة بحـسب رأي        ال تمثل الحاجة إلى مستشفى اهم االحتياجات التنموية فـي          •
 .المبحوثين

اهـم االحتياجـات    ...) مكتبات ومختبـرات،    ( الحاجة الى إضافة مرافق مساندة       تعتبرال   •
 .التنموية بحسب رأي المبحوثين

 الحاجة إلنشاء شبكات صرف صحي اهم االحتياجات التنموية في مجـال البنيـة               تعتبر ال •
 .التحتية

اد الزراعي اهم االحتياجـات التنمويـة فـي مجـال            الحاجة إلنشاء مراكز االرش    شكلال ت  •
 .الزراعة
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ال تمثل الحاجة إلنشاء مراكز لتعليم الحرف النسوية اهم االحتياجات التنموية فـي مجـال                •
 .الخدمات االجتماعية العامة

 الممارسات االسرائيلية المختلفة التحدي الرئيسي لتلبية االحتياجات التنمويـة فـي            تعتبرال   •
 .المنطقة

 اهم الموارد المتاحـة والتـي يمكـن ان          محلية لتحمل المسؤولية  الهيئات   يمثل استعداد ال   ال •
 . للمنطقةتلبية االحتياجات التنمويةتساهم في 

 اهم الجهـات    )الدول المانحة والمؤسسات الدولية واإلنسانية    (التبرعات الخارجية    تشكلال   •
 منطقة للأن تسهم في تحقيق االحتياجات التنمويةالتي يتوقع 

حـول  لمتوسطات الحسابية الجابـات المبحـوثين       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ا        •
 ≤αاالحتياجات التنموية لسكان الريف الغربي في محافظة بيت لحم عند مـستوى الداللـة               

، مـستوى التعلـيم  ،  الجـنس ،  العمـر ،  التجمـع الـسكاني    : تعزى للمتغيرات التالية   0.05
 .التخصص العلميو

  
  كلية الدراسة هي8.1

  
  :ستشتمل الدراسة الحالية على خمسة فصول على النحو اآلتي

  
المقدمة، مشكلة الدراسة، مبررات الدراسة، اهمية الدراسـة، اهـداف           : الفصل األول

 .الدراسة، اسئلة الدراسة، فرضيات الدراسة، وهيكلية الدراسة

ل موضـوع االحتياجـات     ويتناو: اإلطار النظري والدراسات السابقة    : الفصل الثاني
 .التنموية، واهم الدراسات السابقة ذات العالقة

منهجية البحث وأدواته، مجتمع البحث، وعينة البحـث وخصائـصها،           : الفصل الثالث
ادوات البحث، صدق اداة الدراسـة والتحكـيم، ثبـات االداة، حـدود           

 .الدراسة، والتحليل االحصائي لخصائص عينة الدراسة

ستخدام المقابلة و   يشتمل على التحليل اإلحصائي للبيانات الناتجة عن ا        : الفصل الرابع
 .عرض النتائج ومناقشتهاوكذلك لدراسة، لدوات االستبانة كأ

 يشتمل على االستنتاجات والتوصيات،  : الفصل الخامس
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  الفصل الثاني

_____________________________________________________  

  النظري والدراسات السابقةاالطار 
  

   مقدمة 1.2

  
تناول هذا الفصل من الدراسة االطار النظري والدراسات السابقة التي تم الحصول عليها من خالل               
الرجوع للمراجع ذات العالقة بنفس الموضوع سواء مـن الكتـب او المقـاالت او االنترنـت او                  

  .مية و باالحتياجات التنمويةالمؤسسات ذات العالقة بموضوع الدراسة المرتبط بالتن
  

   االطار النظري لالحتياجات التنموية2.2

  
  .يأتي تتناول الدراسة المفاهيم والموضوعات ذات العالقة بمفهوم االحتياجات التنموية فيما

  
  : االحتياجات التنموية.1.2.2

  
ـ     (اثار مفهوم الحاجة جدال عميقا في اوساط العلوم االنسانية           اع، االقتـصاد   علـم الـنفس، االجتم

لقـد  و .لما يحتويه من غموض وصعوبة في التمييز بينه وبين مصطلحي االرادة والرغبة           ) والتربية
حالـة  "هو  " اريد"ميز العالم ديفيد ميلر بين المصطلحين، في كتابه العدالة االجتماعية بأن مصطلح             

ليـست حالـة    " فهي   "الحاجة"اما  " نفسية تفسر في ضوء اعتراف الشخص وإقراره ومجاهرته بذلك        
ـ  ).1993حـسنين، " (نفسية بل ظرف يمكن تفسيره بموضوعية للشخص الذي هو موضـوعها           تم  ف

تشير إلى شيء ما ضروري لنهاية جيدة او مرغوبة، لذلك فان اشباعها جيد             : "تعريف الحاجة بأنها  
  ).1993حسنين،" (شيء ما ناقص او ان هناك عجزا بمكان ما" او أنها " او مرغوب
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 )1.2(وكما هو موضح بـالملحق      " نظرية الحاجات "ر بالذكر عند الحديث عن الحاجة طرح        والجدي
 وتناقش هذه النظرية ترتيب حاجات اإلنـسان        وإبرهام مازل نظرية نفسية ابتكرها العالم     والتي تعتبر   

فالحاجات غير  , وتتلخص بأن االنسان يشعر باحتياجه لشيء معين وهذا االحتياج يؤثر على سلوكه           
المشبعة تسبب توترا من وجهة نظره لدى الفرد فيسعى للبحث عن إشباع لهذه الحاجـة؛ حيـث ان                  

ر ومن ثم تشكيل الحيل الدفاعية التي تمثـل ردود  عدم اشباعها لمدة طويلة قد يؤدي الى احباط وتوت  
   .)2010(وبحسب ويكيبيديا  .أفعال يحاول الفرد من خاللها أن يحمي نفسه من هذا اإلحباط

  
  :لويات الحاجات لدى الفرد كما يليتصنف اوو
  

تي الالزمة لبقاء الفرد والهامة للحفاظ على حياته وال       ) الفسيولوجية( تبدأ بالحاجات االساسية     •
 ).التنفس، الطعام، الماء، ضبط التوازن، الجنس، االخراج(وضحها بكل من الحاجة الى 

 ،الـسالمة الجـسدية   ( وتأتي في المرتبة الثانية الحاجة الى االمان؛ حيث اعتبر ان كل من            •
 . يأتي ضمنها) االمن الوظيفي، االمن الصحي، االمن االسري

( جتماعية في المرتبة الثالثة والتي عبر عنهـا         اما وبحسب سلم اولوياته فتأتي الحاجات اال       •
وعبر عن اهمية هذه الحاجة كون      ) بالعالقات العاطفية، العالقات االسرية، تكوين الصداقات     

ان االنسان بطبيعته يرغب بالقبول من االخرين واالنتماء اليهم وبغياب هذه العناصر يكون             
 .االنسان عرضة لالكتئاب والعزلة

لذي يأتي في المرتبة الرابعة لدى الفرد فهو الحاجة الى التقدير؛ وذلـك نـابع   اما االحتياج ا   •
 .من حاجة الفرد الى المكانة االجتماعية والشعور بثقة واحترام وتقدير االخرين له

عد اشباع جميع االحتياجات    بويأتي   ،وصنف االحتياج الى تحقيق الذات في المرتبة االخيرة        •
 فيها الفرد تحقيق ذاته من خـالل تعظـيم اسـتخدام قدراتـه              التي تم ذكرها والتي يحاول    

  .در ممكن من اإلنجازاتومهاراته الحالية والمحتملة لتحقيق أكبر ق
  

هي شعور الفرد بالحرمان والنقص الذي يؤثر بدوره علـى سـلوكياته            : التعريف االجرائي للحاجة  
مما يدفعه للقيام بما يـساعده للقـضاء        وذلك بشكل متفاوت وتبعا ألهمية هذا االحتياج بالنسبة اليه؛          

والجدير بالذكر بأنه يوجد نوعين من الحاجـات االولـى فرديـة             .على هذا الشعور إلشباع حاجته    
واألخرى جماعية؛ وتعتبر الحاجات الفردية هي الحاجات التي يقتصر نفعها على شخص واحد مثل              

 اما الحاجات الجماعية فهي التي يرجـع        الغذاء، التنفس وغيرها من الحاجات التي تم ذكرها سابقا؛        
  نفعها لعدد كبير من األفراد مثل الحاجة إلى األمن والعدالة 
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  :الحاجات خصائص .1.1.2.2

  
فـان اسـتخدام الوسـائل      : قابليتها لإلشباع للحاجات البشرية خصائص معينة تتميز بها وتتمثل في         

فكلما نجح الفرد والمجتمع    : يادة المستمرة الز، و ريجيا إلى تناقص الشعور بالحرمان    المناسبة يؤدي تد  
 تقـدم   زادكلما  : التطور المستمر ، و ر حاجات جديدة ذات أهمية متزايدة     في اشباع حاجة معينة تظه    

  . )2010 ويكيبيديا، ( .اإلنسان تتطور حاجاته
  

ل هـذا   ومـن خـال   " عملية توسيع القدرات البشرية واالنتفاع بها       فتعرف بانها   التنمية البشرية   أما  
جانب تكوين القدرات وجانب االسـتفادة مـن        ( التعريف يالحظ ان التنمية البشرية لها جانبان هما         

  ).1999عطية ) (القدرات 
  

وينظر من خالل مدخل تنمية الموارد البشرية لإلنسان كعنصر من عناصر االنتاج مثله فـي ذلـك                 
أس المال البشري ممثال في الـصحة       وهو يقيم االستثمار في ر    . مثل رأس المال المادي واألرض      

والتعليم والتغذية والتدريب بداللة الدخل االضافي الذي يولده هذا االستثمار، حيث ان مدخل التنمية              
البشرية ينظر لإلنسان ليس فقط كوسيلة وإنما ايضا كهدف اما مدخل الموارد البشرية فهـو ينظـر                 

ق بمدخل الرفاهية فينظر لإلنسان كمنتفـع مـن         اما فيما يتعل   ).1999عطية  ( كوسيلة فقط    لإلنسان
ومن ثم فان التنمية؛ تعني زيـادة رفاهيـة المـواطنين    . عملية التنمية وليس كفرد فاعل في احداثها      
  .بغض النظر عن كيفية حدوث هذه الزيادة 

  
ومن جانب اخر فان الحاجات االساسية كمدخل تركز على امداد الطبقات المحرومة بالسلع الماديـة               

 ومن الواضح ان هذا المدخل ينظر للفقراء على انهم مـشكلة وان الحكومـة               ،والخدمات االساسية 
والمخططين والفنيين هم الحل لهذه المشكلة ويختلف هذا المدخل عن مدخل التنميـة البـشرية فـي           

  تعنى اعطاء معونة للفقير كي يعيش عليها، امـا          بحسب مدخل الحاجات االساسية    فالتنمية( نقطتين  
 والتنمية ال تعني مجرد حـصول       ،بالنسبة لمدخل التنمية البشرية فهي تعني اشراكه في صنع التنمية         

كل فرد على احتياجاته من السلع المادية والخدمات االساسية وإنما تعني توسيع االختيارات امامـه               
غيرهـا  في كل المجاالت من تمتع بالحرية الشخصية والسياسية والمساهمة في صـنع القـرار او                

  ).1999عطية (
  

كل ما تحتاجه عملية التنميـة فـي        " توضيح مفهوم االحتياجات التنموية التي تعبر عن      وعليه يمكن   
مجتمع معين من موار مادية وبشرية وقدرات، وهذه االحتياجات تعكس في شكل خطـط وبـرامج                
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عتبر على أنها حالة    ومشاريع جماعية أو مجتمعية نتيجة لإلحساس بالرغبة في تحقيق الحاجة التي ت           
  ).FAO,2003(من عدم التوازن التي يشعر بها الفرد أو هدف معين يحتاج إلى تحقيقه 

 
  : مفهوم عملية تحديد االحتياجات التنموية وخصائصها.2.2.2

  

تعددت االراء والتعريفات التي توضيح مفهوم تحديد االحتياجات التنموية كونها عملية ولها مراحل             
  :تعريفات لهذا المفهوم فكان من ضمن ال

  
فن تقدير، تقييم، : " تحديد االحتياجات هو ):1993حسنين، (Wayne A.Kimmelتعريف  •

تخمين، وضع ما وبحث شيء ما في ذلك الوضع ضروري او مرغوب يكون مـستلزما او                
  .مطلوبا

عملية تحديد االحتياجات تتـضمن  " ):1993حسنين، (Bowers and Associatesتعريف  •
 محدودة لتحديد االحتياجات وترتيب االولويات وربطها مع برنامج تعليم المجتمـع       اجراءات

 " المحلي بصورة دائمة

تحديد االحتياجات "فان  ):1993حسنين، (Human service instituteاما بالنسبة لتعريف  •
مرتبط بشد بوضع االهداف وتتيح المعلومات المتوفرة عن الحاجات مقياس لطلـب علـى              

  " وعلى اساس يجرى وضع اهداف الخدمات ،الخدمات
محاولة  ):1993حسنين، (Center for Social research and Developmentتعريف  •

تحديد ما هو مستلزم لتأكد من ان السكان قادرون على العمل ضمن مستوى مقبـول فـي                 
 " مختلف حقوق الحياة 

 طبيعة ومدى الحاجات    انها عمل وصفي او تحليلي يشير الى       ):1993حسنين، (INCتعريف •
  .في منطق جغرافية او مجموعة سكانية

  
  : خصائص عملية تحديد االحتياجات التنموية.3.2.2

  

  :)1993حسنين،(اما خصائص عملية تحديد االحتياجات التنموية فتتمثل في 
  

 وتعريف  ،تقيمها, تخمينها   ، قياسها ، تقديرها ،انها عملية تشمل وصف االحتياجات وتحليليها      •
  .تياجات باإلضافة الى انها تضمن تحديد وبحث ودارسة وتحسس واستكشاف لالح

  . مستجدة ومؤقتة ، مستقبلية، طارئة، انية،انها عملية مستمرة أي انها قد تكون حالية •
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  .تستلزم استخدام اساليب علمية؛ أي انها ال تتم بشكل عشوائي وإنما تبنى وفق منهج علمي •
ات وتحديدها يتم التوصل الـى       أي من خالل دراسة االحتياج     يتم توظيفها لتوليد المعلومات؛    •

 لما تمتـاز    ، قادرة على تمثيل المجتمع ام ال      ،ه االحتياجات قد تكون حقيقية او خادعة      ذان ه 
  .به من دقة 

 ، بيئية ، غذائية ، تربوية ، زراعية ،صحية( تبين انواع االحتياجات المختلفة؛ وذلك لتحديدها        •
  ). مادية او معنوية. ية اجتماعية  تنم، بنية تحتية،نفسية

  .تتطلب مشاركة شعبية من المجتمع المحلي المراد تحديد االحتياجات فيه  •
تتم ضمن مستويات جغرافية مختلفة؛ حيث تقوم بدراسة كل منطقة بشكل مختلف ومنفـرد               •

  .مثل االحياء، القرى، المدن، الدول
؛ وقد تكون اساسية، ثانوية، ملحـة ام     تقوم بتصنيف اولويات االحتياجات وذلك وفق اهميتها       •

  .ضرورية
ومن خصائص تحديد االحتياجات التنموية ايضا انها تسعى لتلبية هذه االحتياجات من خالل              •

 .دراسة الموارد واإلمكانيات في المجتمع ليتمكن من التصدي لها

  
 تعريفـات الـسابقة؛     الذي اعد كملخص لل    وأما التعريف االجرائي لعملية تحديد االحتياجات التنموية      

فهي عملية مستمرة لتقدير وتقييم وتخمين لمتطلبات مجتمعية مرغوب بها بأساليب وإجراءات علمية             
ومشاركة مجتمعية، ضمن ابعاد زمانية، مكانية وبشرية وضمن الموارد المادية والبشرية المتاحـة             

 يراها المشاركين فـي     تنتج معلومات تستخدم كأساس لوضع اهداف الخدمات بحسب األولويات كما         
  .تحديدها

  
  : االعتبارات االساسية في عملية تحديد االحتياجات التنموية.4.2.2

  
 حـسنين، ( ان لعملية تحديد االحتياجات التنموية اعتبارات اساسية يجب االخذ بها وهي كمـا يلـي              

1993:(  
  

  .ياجات التنمويةوهو ميول العاملين في تنمية المجتمعات المحلية عند تحديد االحت: التحيز •
  .والسعي نحو التطورغبة في تلبية متطلبات االفراد لرا: الحاجة والتغيير •
حيث نجد ان الحاجة انواع وكل نوع مرتبط بتحقيق التنميـة           : االنسان ومصطلحات الحاجة   •

  :في مجال ما وذلك نجده من خالل
  .لهم، المستعبدونالتنمية الزراعية والتي تهتم بالقرويين، صغار المزارعين، الالراضي  •
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التي تهتم بكل من المهمشين، النساء، الجماعات النائيـة، ذوي الـدخل            : التنمية االجتماعية  •
  .المحدود وذوي االحتياجات الخاصة

  .التنمية السياسية والتي تركز على المظلومون، المكافحون، الالجئون، المبعدون، االسرى •
  .لمتسربون من المدارس، بطيئين التعلمالتنمية التعليمية والتي تهتم في االميين، ا •
  .الرعاية االجتماعية والتي تهتم بالفئات المهمشة مثل اسر الشهداء •
وهذا المجال يهتم في المرضى، المدمنون، المـصابون بـسوء التغذيـة،            : التنمية الصحية  •

  .المرضى النفسيون
  

  :ت التنمويةيوضح االعتبارات االساسية في عملية تحديد االحتياجا) 1.2(والشكل 
  

  
  

  )1993حسنين،  (االعتبارات االساسية في عملية تحديد االحتياجات التنموية: 1.2شكل 
  

  :التنموية االحتياجات تحديد اهمية .5.2.2
  
 فـي  تمثلـت  اعتبارات لعدة جدا ضرورية ةعملي المجتمع في  ةالتنموي االحتياجات تحديد  عتبري

 واتخـاذ  الممكنة الحلول في والتفكير وتحليلها مشكالتهم يدتحد في المحلي المجتمع أفراد  اعدةمس

  ):FAO, 2003( المتاحة الموارد بإستخدام بها مالقيا يتم التي األعمال أفضليات بشأن قرارات
  

  .أداة هامة من أدوات إدارة العمل التنموي في المجتمع •
 مـن خـالل     تساهم في وضع الخطط التنموية بحسب رؤية أعضاء المجتمع أنفسهم وذلك           •

  .المشاركة الشعبية
تساهم في توعية  افراد المجتمع بالعمليات األساسية في إحداث عملية التغيير والذي تهدف               •

  . إليها األنشطة التنموية
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تعتبر مخرجات تقييم الوضع بالمشاركة وتحديد االحتياجات التنموية وتقديرها هـو وضـع              •
الخطة األم والتي تنبثق عنها خطط العمـل        خطة تنمية شاملة للمجتمع المعني تكون بمثابة        

  .لبناء مشاريع تنموية
  

 :اهداف تحديد االحتياجات التنموية. 6.2.2

  

  ):2009 سكوا،اال(وهي ن لعملية تحديد االحتياجات التنموية اهداف تسعى إلى تحقيقها إ
  

  .التعرف بأسلوب علمي منهجي ومنظم الى مكونات المجتمع المحلي وثقافته التنموية •
  .التعرف الى الخدمات العامة من حيث النوع والكم ومدى المساواة في االستفادة منها •
  .تحديد المشكالت االجتماعية مرتبة حسب االولوية واألهمية •
  .تحديد االمكانيات والفرص المتاحة والالزمة لمواجهة المشكالت •
  .تحديد واقع القدرات المؤسسية والفردية بمستوياتها المختلفة •
  . الفئات المستهدفة من البرامج والمشاريع التنمويةتحديد •
  .توفير اسس المعرفة والحوار والمشاركة في الشأن العام •

 
  :التنموية  خطوات عملية تحديد االحتياجات.7.2.2

  

ـ دراسة احتياجات مجتمع مـا تتمثل خطوات  )2007 (الثوربحسب  الفئـات    تحديـد  وجـوب ي ف
تحديد نوعية المعلومات   ، و جتمعاتأفراد، مؤسسات، م   ( حولها   المستهدفة والتي سيتم جمع معلومات    

القيـام بتحليـل   ، و)استبيان، مقابلة، مالحظة(تحديد أدوات جمع المعلومات ، وومصادرها المطلوبة
 .وترجمتها إلى أهداف وغايات ونتائج مرجوة المعلومات وفهمها

  
  :مجاالت البحث في تحديد االحتياجات التنموية. 8.2.2

  

د ان لتحديد االحتياجات التنموية في أي مجتمع يتطلب التعرف الى المجاالت التنموية االكثـر               ونج
  ): 2009االسكوا،(اهمية والتي تناولتها الدراسة الحالية وتمثلت في 

  
والتي تركز على انشطة االنتاج الصناعي والزراعي والحرفي وكل ما          : التنمية االقتصادية  •

  .هالك، انماط االجوريتعلق بها من انماط االست
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والتي تهتم بمستوى المعيشة والفقر، مؤسـسات الخدمـة االجتماعيـة،           : التنمية االجتماعية  •
االهتمام بدور المرأة والشباب في المجتمع وتحقيق االندماج االجتماعي لذوي االحتياجـات            

  .الخاصة، منظمات المجتمع المدني والتراث الشعبي والعادات االجتماعية 
في القانون وأحكامه، فعالية منظمات المجتمع المدني، مستوى        والتي تبحث   :  السياسية التنمية •

  .المشاركة المجتمعية
  .والتي تهتم في خصائص السكان استعداد للمشاركة: القدرات الفردية والمؤسسية •
 الثروات، الوعي في كيفية المحافظة عليهـا        ،والتي تشمل الموارد الطبيعية   : البيئة الطبيعية  •

  .على استدامتهاو
  .كات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي والطرقبوالتي تبحث اوضاع ش: البنية التحتية •

  
وبناء على ماتم توضيحه من مجاالت البحث الالزمة لتحديد االحتياجات التنموية فـي المجتمعـات               

مجتمعـات  المحلية سيتم التعرف على اهم الخطوات الواجب اتباعها عند العمل على تنمية هـذه ال              
  :والتي تتمثل في

  
  :الخطوات الالزمة لتنمية المجتمعات المحلية. 9.2.2

  

  ): 2010العيلة،(تطلب عملية تنمية المجتمعات المحلية القيام بعدة خطوات تتلخص فيما يليت
  

 .التعرف على طبيعة المجتمع المحلي •

 .تياجاتهمالتعرف إلى المشكالت التي يواجهها الناس في هذا المجتمع وما هي اح •

تحديد اولويات هذه المشاكل، بحيث يعتمد تحديد األولويات للمشاكل المجتمعية بناء على  •
الرئيسيون وهم الذين يتأثرون  :االطراف المتأثرين منها والذين ينقسمون إلى قسمين وهم

الثانويين وهم المعنيون بصورة غير مباشرة ، وباشرةً، سواء سلبياً أو إيجابياًبالمشكلة م
 .ويستطيع هؤالء القيام بدورٍ الوسيط بين المجتمع المحلي و أصحاب القرار. بالمشكلة

وتمتاز عادة المشاكل التي تواجهها المجتمعات المحلية بعدة خصائص يترتب بناء عليها 
  :)2010العيلة،( تحديد االولوية بالنسبة لكل مجتمع عن االخر ومن هذه الخصائص

  
o شاملة االبعاد.  
o ة كبيرة من المجتمع المحليتطال شريح.  
o مدى تأثيرها في االفراد.  
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o ملحة وأساسية.  
o مدى قابليتها للحل والمواجهة من خالل الموارد المحلية.  
o مدى مساهمتها في حل مشاكل اخرى. 

 
 .التعرف إلى االسباب الحقيقية لهذه المشكالت واألولوية منها بالنسبة لسكانها •

ل هذه المشاكل وما هو دور كـل منهـا فـي حـل              التعرف إلى االطراف المسئولة عن ح      •
 .المشاكل

 .تحديد مصادر القوة في المجتمع المحلي وادوار اصحاب الشأن في االستفادة منها •

 .المشاركة الشعبية  •

 .تحديد واضح لالحتياجات التنموية •

 .إنشاء برامج لتلبية هذه االحتياجات •

  

  :آليات تحديد االحتياجات التنموية. 10.2.2

  
 من التعرف على مشكالت المجتمع المحلي وإمكانياته، حيث تحتاج عملية تحديد االحتياجـات              ال بد 

التنموية في كل مجتمع محلي إلى التعرف على المشاكل التي يعاني منها والتي بدورها تعتبر نقـاط                 
ـ                ن ضعف، والتعرف ايضا إلى االمكانيات والموارد المتوفرة لديه والتي تعتبر بدورها نقاط قـوة م

لخلق تطور ايجابي، بحيث يكون التركيز على         اجل تحقيق تنمية مجتمعية من خالل الموارد المحلية       
الموارد والموجودات وليس على النقص فيه فقط ؛ وذلك يتطلـب اسـتخدام آليـات لتحديـد هـذه        

حديثة لهذه  المشكالت واإلمكانيات في العملية التنموية لجمع المعلومات والبيانات الوافية والدقيقة وال          
العملية؛ وبما انه يوجد العديد من المراجع والمصادر التي تحدثت عن هـذه االليـات تـم اختيـار            
المراجع االكثر شموال وتوضيحا لهذه االليات وذلك باالعتماد على الدليل العملـي لرصـد وتقيـيم                

لـشكل   ا  ).2009(واالسـكوا   ) 2002(المشاريع الصادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة         
  :وفيما يلي توضيح وشرح ألهم هذه االليات. يبين اهم هذه االليات) 2.2(
  

  : المسح الشامل.1.10.2.2

  

يعتبر المسح الشامل اسلوبا من اساليب البحث العلمية لدراسة المشكالت واإلمكانيات والفرص التي             
د اسلوب المسح الشامل على     ويعتم ).2009االسكوا،  " (تقع ضمن الحدود الجغرافيا للمجتمع المحلي     

عملية منتظمة لتجميع وتحليل المعلومات، وذلك للتعرف على المشكالت ومدى تأثيرها والتعـرف             
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 وأما وظـائف المـسح الـشامل        .على الموارد والقدرة على االستفادة منها في مواجهة المشكالت        
ـ     ، و تطوير قاعدة معرفية  : فتتلخص فيما يأتي   ، رص المتاحـة لديـه    تحديد مشكالت المجتمـع والف

اتاحة فرص المشاركة واكتساب المهارات فـي       ، و معالجة الضعف في نوعية المعلومات وكفايتها     و
  .التوعية حول اهمية التنمية في المجتمع المحلي، وجمع المعلومات وتحليلها

  

  
 

   اليات تحديد االحتياجات التنموية:2.2شكل 
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ر في توفير قاعدة معرفية من البيانات التي تـسهم فـي            ويعتبر المسح الشامل ذو اهمية لدوره الكبي      
االجتماعيـة، االقتـصادية،    (التعرف على ثقافة المجتمعات وتكوينها؛ والتعرف إلى مجاالت التنمية          

كما ويسهم المسح الشامل فـي التعـرف علـى انـواع المـشكالت               ).السياسية، الثقافية، والبيئية  
التعامل مع تأثيراتها على المجتمع وارائهـم حـول كيفيـة           والمؤسسات واألفراد المعنيون بحلها و    

  .مواجهتها؛ كما ويسهم في التعرف على انجازات المجتمع المحلي في الميادين المختلفة
  

  : المعلومات والبيانات.2.10.2.2

  

يعتبر استخدام المعلومات والبيانات جزء هام في منهج التنمية المحلية ألنها توفر قاعـدة معرفيـة                
خرجنا من التكهنات والمغالطات في وصـف       تع والموارد المتوفرة لديه؛  فهي        مشاكل المجتم  حول

يوجد نوعان من المعلومات التي مـن شـأنها تفـسير المـشكالت              و .المشكالت والفرص المتاحة  
  :االجتماعية وآثارها وطرق معالجتها

  
مطبوعـات والوثـائق    ويشمل البيانات المكتبية والتي تتمثل فـي مراجعـة ال         : النوع األول  •

والدراسات والمخططات التي تتناول مكونات المجتمع المستهدف وثقافته التنموية ومراجعة          
المصادر الرسمية المتوفرة التي تتضمن الوثـائق الحكوميـة والـسجالت والمخططـات             

كذلك مراجعة المصادر غير الحكومية التي لها مثل        . وإحصائيات السكان والجريدة الرسمية   
وذلك كله يساهم في اعداد تقرير المسح بجهد وتكلفة اقـل           . بالت والتحقيقات الصحفية  المقا

توفير قاعدة من   لهذه الدراسة بالعديد من المراجع      وبشكل ادق وذلك كما استعان الباحث في        
 .البيانات الدقيقة حول منطقة الدراسة

 واجبة في حال عـدم كفايـة        المعلومات والبيانات االولية؛ تعتبر هذه العملية     : النوع الثاني  •
لذا يتطلب عمال ميدانيا لجمع معلومـات وبيانـات   . البيانات التي تم جمعها في النوع األول      

  :جديدة، ويشمل هذا النوع في جمع البيانات على اساليب ووسائل تتمثل في
  

o يعتبر االستبيان وسيلة من الوسائل التي من شأنها جمع البيانات من خـالل             : االستبيان
موعة من االسئلة يجيب عنها الفرد او الجماعة في العديد من الجوانب كالمعتقـدات              مج

واالتجاهات واآلراء حول موضوع معين ؛ ومنه االستبيان المغلق الذي يمتاز باألسئلة            
المحددة واإلجابة عنها محدود بخيارات، واالستبيان المفتوح الذي يتيح المجال للمجيب           

اما النوع االخير فهو االستبيان المغلق المفتوح، الذي        . اراتبالتعبير عن رأيه دون خي    
 والجدير بالذكر بأن هذه الدراسة اعتمدت على هذا. يضم النوعين االوليين من االسئلة



 
 

17

 . النوع من االليات في جمع البيانات ضمن االستبيان المغلق    

o الل توجيه مجموعة من    وهي الوسيلة الثانية التي تهدف لجمع المعلومات من خ        : المقابلة
االسئلة ضمن المحادثة التي يقوم بها المستجوب او القائم بالمقابلة مع فرد او مجموعة              
من االفراد وذلك كما اعتمدت هذه الدراسة على هذا النوع مـن االليـات فـي جمـع                  

اجتماع وجها لوجـه او مـن خـالل الهـاتف او            "وتعرف المقابلة على أنها     . البيانات
 فرد او جماعة، تمكن القائم بها التعرف إلى االراء والتوجهات والخبرات            االنترنت مع 

 ).2009االسكوا، " (من اصحابها مباشرة

o       تحليلها على التفسير    عتمديالتي  ؛  يفيويعتمد تحليل المقابالت على استخدام االسلوب الك 
لذي امـا   المنطقي لترابط المعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها من المستجوب ا          

  .ان يكون فردا فتكون المقابلة فردية، او مع مجموعة من الناس فتكون مقابلة جماعية
o هي توجيه الحواس واالنتباه مباشرة إلى ظاهرة معينة او مجموعـة مـن             : " المالحظة

الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها او خصائصها والوصول إلى معرفـة جديـدة              
 ).2009االسكوا،" (عنها

  
 على الوقوف على سلوك االفراد وتفاعالت الجماعة مع الظاهرة المدروسة؛           اسلوب المالحظة يعتمد  

  : وتتعدد انواع المالحظة فمنها
  

المالحظة بالمشاركة التي تتطلب من المالحظ ان يشارك في االنشطة او المواقـف؛ ومـن                •
 .الممكن ان يكشف المالحظ عن هويته وغرضه او يتحفظ ازاء ذلك

أي ان المالحظ يكتفي بالمالحظة دون ان يشارك فـي النـشاط            : غير المشاركة المالحظة ب  •
 .ويكتفي بالنظر والمتابعة واالستماع

التي تتم بناء على مجموعة مسبقة مـن التـصورات للحـصول علـى              : المالحظة المقننة  •
  ).2009االسكوا،(معلومات لتوصيف الواقع 

  
  :اطراف تحديد االحتياجات التنموية. 11.2.2

  

تطلب وجود جهود جماعية ومشتركة من اجل الوصول الى احداث التغيير المطلوب في المجتمـع               ي
وتحديد مواطن الضعف والقوة وصوال الى المشكالت واإلمكانيات المتوفرة فـي المجتمـع وذلـك               

وهـذه  . لتوفير قاعدة من المعلومات عن المجتمع المحلي كافية لسالمة عملية دراسة االحتياجـات            
  :)2009االسكوا، ( تتمثل في االطراف
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وذلك من خالل اثارة اهتمام الجماعات واألفراد بالشأن العـام ودعـم            :االفراد والجماعات    •
 بالتركيز على دورهم في الهيئات التمثيليـة مثـل      ،معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم االيجابية   
  اللجان المحلية والمجالس وفرق العمل 

ادة من خالل تفهم دورهم والعمل على تطـويره ليـتالءم مـع             تهيئة الق : القيادات المحلية    •
  متطلبات تنمية المجتمع المحلي 

يد اهداف  دتعزيز قدراتها العتماد منهج المشاركة في تطوير رؤية تنموية وتح         : المؤسسات   •
 واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والـشفافية والرقابـة         ،وأولويات مجاالت التدخل التنموي   

   .والمحاسبة في تخطيط عمليات التنمية وتنفيذها وتقويم ادائهاوالمساءلة 
تطوير الثقافة التنموية وتعزيز قدرة المجتمع ومؤسسات السلطة المحليـة          :المجتمع المحلي    •

وترويج معايير المساواة والعدالة االجتماعية وسيادة حكم القانون وتوفير الظروف التمكينية           
 وتامين التقاطع التفاعلي مـع      ،عيين في بلورة خطة تنميته    لمشاركة مختلف الشركاء االجتما   

  .السياسات العامة على المستوى الوطني
بعد الحديث عن اهمية ومجاالت واليات تحديد االحتياجات التنمويـة نتوصـل الـى دور                •

المشاركة الشعبية والجماعية في احداث التغيير المجتمعي، وتعرف المشاركة علـى انهـا             
ير والسلوك والمسؤولية عن الشأن العام في المجتمع وهي عملية تتيح لكـل             منهج في التفك  "

" مؤسسة او جماع او فرد الفرص المتساوية للمساهمة في صنع القرارات التي تؤثر علـيهم              
  ).2009االسكوا،(

  
نستنتج من هذا التعريف ان المشاركة هي مسؤولية عامة كما انها هدف للتنمية ووسـيلة لتحقيقهـا                 

نها بعكس خصائص المجتمع وفـرص ونـصيب االفـراد والمؤسـسات فـي الخـدمات                ودلك أل 
اما كونها وسيلة فهي تتيح للمؤسسات والجماعات واألفراد التأثير على عملية صنع القرار             .والموارد

 يـساهم   ،وتعتبر المشاركة الشعبية فعل جماعي موجه نحو احداث تغييرات في المجتمـع المحلـي             
 فيـؤدي دورا فـي الحيـاة االجتماعيـة          ،ن الى اخرين او جماعات اخرى     المواطن فيه من مواط   

 بحيث تتطلب المشاركة الشعبية اتاحة الفـرص وتـوفير          ،واالقتصادية والسياسية والثقافية لمجتمعه   
وان تعبئـة   . ت االجتماعية واألهداف التنموية   اليات الحوار والعبير عن الرأي بشان تحديد المشكال       

فيز جماعاته وأفراده للتعبير عن مصالحهم وتقويم احتياجاتهم وتحديد مشكالتهم          المجتمع المحلي وتح  
 ،والمشاركة في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية التي تستهدف مواجهة المشكالت وتحقيـق المـصالح             

 ، بل انها مسائل شديدة االرتباط بالقدرات والظروف التمكينية للمشاركة         ،ليست من المسائل التلقائية   
  ).2009االسكوا،(  النظم والمعايير المعتمدة لدى مؤسسات المجتمع واألطر التنظيمية وطبيعة
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  : عناصر التنمية بالمشاركة.12.2.2

  
  ):2009االسكوا،(للتنمية بالمشاركة مجموعة من العناصر من المفترض توافرها والتي تتمثل في 

  
  الشعور باالنتماء والمسؤولية تجاه الشأن العام  •
  التوافق بين مصالح الفاعلين االجتماعيين وبين غايات برامج التنمية ومشاريعها توفر اسس  •
  توفر االستقرار السياسي ونظم االندماج االجتماعي  •
  توفر الوعي والقناعة بجدوى المشاركة والقدرة على ممارستها  •
  توفر القدرات المؤسسية الفردية  •
   تدعم المبادرات المحلية في التنمية فعالية نظم الالمركزية االدارية والتنموية التي •
  رواج قيم وثقافة الديمقراطية التي تحكم عالقات المؤسسات والقوى االجتماعية  •
  توفر المؤسسات والمنظمات التي تستطيع تأطير القوى االجتماعية وتمثيل مصالحها  •
  .اعتماد الحوار في تحديد المشكالت واإلمكانيات المتاحة لمواجهتها •

  
  :مستويات التنمية بالمشاركة .13.2.2

  
للمشاركة الشعبية اهمية كبيرة عند التوجه نحو احداث تغيير في المجتمع تتم من خالل مجموعة من                

  :)2009االسكوا،(المستويات المجتمعية تمثلت فيما يلي 
  

وذلك من خالل اثارة اهتمام الجماعات واألفراد بالشأن العـام ودعـم            : االفراد والجماعات  •
 بالتركيز على دورهم في الهيئات التمثيليـة مثـل      ،م ومهاراتهم واتجاهاتهم االيجابية   معارفه

 اللجان المحلية والمجالس وفرق العمل 

يعتبر تهيئة القادة من خالل تفهم دورهم والعمـل علـى تطـويره مـن               : لمحليةالقيادات ا  •
 . الضروري ليتالءم مع متطلبات تنمية المجتمع المحلي

عتبار المؤسسات جزءا فاعال من خالل تعزيز قـدراتها العتمـاد مـنهج             يتم ا : المؤسسات •
 ،المشاركة في تطوير رؤية تنموية وتحيد اهداف وأولويـات مجـاالت التـدخل التنمـوي              

واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية والرقابة والمـساءلة والمحاسـبة فـي تخطـيط              
 . عمليات التنمية وتنفيذها وتقويم ادائها

يتطلب ذلك تطوير الثقافة التنموية وتعزيز قـدرة المجتمـع ومؤسـسات            : لمجتمع المحلي ا •
السلطة المحلية وترويج معايير المساواة والعدالة االجتماعية وسيادة حكم القـانون وتـوفير             
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 وتـامين   ،الظروف التمكينية لمشاركة مختلف الشركاء االجتماعيين في بلورة خطة تنميتـه          
  .مع السياسات العامة على المستوى الوطنيالتقاطع التفاعلي 

  
والجدير بالذكر بعد توضيح مستويات المشاركة الشعبية ولما لذلك من اهمية في الدراسة الحاليـة،               
حيث تم الرجوع في مرحلة جمع البيانات حول منطقة وموضوع الدراسة الى هذه االطـراف فـي                 

 لما له اهمية في دور هذه االطراف في دراسة          تحديد احتياجاتهم والحديث عنها كما يعيشونها وذلك      
  .االحتياجات وتحديدها والعمل على مواجهتها

  
  :  خطوات ومراحل عملية التنمية بالمشاركة.14.2.2

  

إلحداث التفاعل بين المستويات التي تم ذكرها سابقا في عملية التخطيط بالمشاركة  يتطلـب ذلـك                 
  :)FAO,2003(مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يلي 

  
 .تحديد وتحليل المشكالت وترتيب األوليات التي يعاني منها المجتمع •

 .تلخيص نتائج تقييم الوضع بالمشاركة •

 .تقدير االحتياجات التنموية  •

 .إعداد خطة تنمية المجتمع  •

  . متابعة وتقييم الخطة من قبل المجتمع •
  

  :فوائد التنمية بالمشاركة. 15.2.2

  
 عندما تتم التنمية بمشاركة جهود وأطراف مختلفة في المجتمع تتمثل في            تتحقق مجموعة من الفوائد   

  ):2009االسكوا،(
  

  .احداث تغييرات مالئمة وواقعية للمجتمع المحلي •
  .تجنب الصراعات بين الشركاء االجتماعيين •
  .ممارسة الديمقراطية والقدرة على التعبير •
  .اتاحة فرص االندماج االجتماعي للفئات المهمشة •
رة على االستجابة للحاجات المتزايدة لدى الجماعات واالفـراد فـي االطـالع علـى               القد •

  .المعلومات والتدخل في القرارات المؤثرة على مستوى المعيشة
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  .بناء القدرات المؤسسية والفردية من خالل نشر المعرفة وتبادل الخبرات •
 .يرقراطيةترشيد استخدام االمكانيات والفرص المتاحة وتقليص االجراءات الب •

  
  : المجتمع المحلي.16.2.2

  

سواء استخدام ذلك لإلشارة الى قرية او حـي مـن           " جماعة محلية   " يمكن القول بان المجتمع هو      
احياء المدينة او مدينة معينة او حتى امة بكاملها عندما يكون لدى ابنائها شعور باالنتماء والـوالء                 

المجتمع المحلي ليس مجرد منطقـة جغرافيـة        و.  االمة   لهذه القرية او ذلك الحي او تلك المدنية او        
 بل انه عالقة من المهم اقامتها والمحافظة عليها اي ان هناك الجانـب              ،وليس شيء يوجد من نفسه    

  . الجغرافي والجانب النفسي للمجتمع المحلي او ما يسمى بالشعور النفسي المتبادل 
  
على انه ذلك الشكل من العالقة التـي        " المحلي  اوضح في تعريفه للمجتمع     " ساندرسون  " ث ان   يح

تقوم بين الناس ومؤسساتهم في منطقة محلية معينة حيث يقيمون على مزارع متناثرة او منفردة او                
في قرية محددة والتى عادة ما تكون مركزا لنشاطهم المشترك فمن رأيه ان المجتمع المحلي لـيس                 

ي منقطة معينة ولكنه نظام من العالقـات بـين هـؤالء            مجرد نظام العالقات بين االفراد واألسر ف      
ومؤسساتهم ومنظماتهم االجتماعية والتي عادة ما يشعرون نحوها بوالء كبير وانتماء عميـق مـن               

  ).1989عثمان " (اجل تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع المحلي
  

  : انواع المجتمع المحلي.17.2.2

  

 ويكـون   ،مجتمعات ريفية محلية ومجتمعات حضرية محلية     تقسم المجتمعات المحلية بشكل عام الى       
االختالف بينهما في شكل البناء او التركيب للمجتمع او من حيث الحجم وعدد السكان ومن حيـث                 
الوظائف فعال سبيل المثال من حيث االقامة هناك ثالث انواع من المجتمعات الريفية المحلية وهـي               

 ،عات المحلية ذات المـزارع المتنـاثرة مـع قريـة مركزيـة      المجتم ،المجتمعات المحلية القروية  (
ويعتبر النوع االول هـو االكثـر       ) المجتمعات المحلية ذات المزارع المتناثرة مع تجمعات صغيرة       

  .انتشارا في الدول العربية بشكل عام 
  

كونـة  مجتمعات ريفية م( وأما من حيث البناء فيمكن تميز ثالث انواع من المجتمعات الريفية وهي      
مجتمعات تضم قـريتين او اكثـر مـن         ،من قرية واحدة وهي نفسها مركز خدمات للمجتمع المحلي        

 مجتمع ريفـي    ،القرى الصغيرة وهناك يحتاج السكان لالستفادة من الخدمات المتوفرة في كل قرية           
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يقيم سكانه في مزارع متناثرة وفي تجمعات تشبه العزب ونشاطات السكان تدور حول عدد معـين                
  . المؤسسات حيث ال يوجد مقر خدماتمن
  

مجتمعات محلية صغيرة وهنا    ( وأما تصنيف المجتمعات الريفية المحلية من حيث الحجم فتنقسم الى           
 مجتمعـات محليـة كبيـرة       ،تحصل على خدماتها من القرية الصغيرة او المجتمع المحلي الصغير         

الثانوية لتلك المجتمعات عن طريق مناطق      ويطلق عليها المجتمعات المحلية الثانوية وتحدد المناطق        
المعامالت في الخدمات والتي تمثل المدارس والبنوك واألندية والمراكز الثقافيـة ومؤسـسات ذوي            

  ).1989 عثمان،) (االحتياجات الخاصة وغيرها
  

  :المجتمع مجتمعا محليا الشروط الواجب توفرها العتبار .1.17.2.2

  

روط التي يجب توفرها لكي يكون المجتمع محليـا واهـم هـذه             من المكن استخالص عدد من الش     
  :)1989 وعثمان 2009االسكوا، (الشروط هي 

  
  .ت اجتماعيةاوهم الجماعات واألفراد المنتظمين في شبك: السكان •
  . اي المكان الذي تكون هيكليته واضحة وحدوده ثابتة،المكان المحدد النطاق والمعالم •
 حيث ان المجتمع المحلي     ،ت االجتماعية في المجاالت المختلفة    االشتراك الفعلي في النشاطا    •

  . يمتاز بالتعاون والترابط في نسيجه الداخلي 
يجب ان يتمتع بخصوصية متميزة تتمثل في قواعد تنظيم السلوك والهيئـات والمؤسـسات               •

  . االجتماعية التي تعمل لخدمة المواطنين في المجتمع المحلي 
  ء للمجتمع من خالل التعاون المشترك في تطوير وبناء هذا المجتمع الشعور باالنتماء والوال •
تكون عالقة الفرد في هذه المجتمع داخل المجتمع المجلي في معظم االحيان وهذا ال يعنـي                 •

 ان يكون له عالقات خارجية ولكن بشك بسيط مقارنة بعالقاته الداخلية 

  
  :ية االحتياجات التنموية  للمجتمعات الريف.2.17.2.2

  

لقد عاش الفالح حياة العبودية لألرض للظروف الطبيعة واالجتماعية فترة طويلة حيث نتح عنهـا               
  :)1989عثمان،( الريفي والتي يمكن تصنيفها الىالعديد من المشكالت والتي يعاني منها المجتمع 

  
 انيومنها قلة رأس المال وقلة الدخل  وضعف االنتاج الزراعي والحيو: شكالت اقتصاديةم •
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الى حدود مدنية جدا، اضافة الى قلة االهتمام وغياب الخطط التنموية لهذه المناطق سـوء               
 لضعف االمكانيات للدولة او تهميش هذه المناطق 

لقد ساهم الجهل في هذه المناطق بظهور تراجع فـي ثقافـة الفـرد فـي                : مشكالت ثقافية  •
  . المؤسسات التعليمية في القرية المجتمعات الريفية حيث انتشرت األمية وقلة معرفة دور 

حيث انتشرت العديد من اإلمراض وذلك بسبب وجود منـاطق غيـر            : المشكالت الصحية  •
مناسب وغير صحية مثل البرك والمستنقعات ووجود منـاطق تكـاثر الحـشرات الناقلـة               

  . لإلمراض وكذلك غياب او قلة الوعي الصحي والجهل باإلمراض المختلفة وسوء التغذية 
 تجسدت هذه المشكالت في العادات والتقاليد التي التي تحـد مـن             : مشكالت االجتماعية ال •

 وقلة اإلقبال على العمل الجماعي المشترك لحل المشاكل         ،التطور وتعد معوقا لعملية التنمية    
العامة وقلة التنظيمات النسائية والشبابية ونقص وسائل الترفيه وعدم االستفادة من أوقـات             

  . ف االهتمام الحكومي بهذه المناطق الفراغ وضع
  

  :ات االجتماعية الموجودة في الريف اإلطراف والمؤسس.18.2.2

  

يمكن ان تكون برامج اصالح الريف ذات اثر كبير وذات نتائج فاعلة عنـدما تقـوم المؤسـسات                  
اف التنمية  بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية لتحقيق اهد      ) االهلية  (والهيئات غير الحكومية    

من المؤسسات واألطراف االجتماعية المتوفرة في الريف والتى تعلب الدور           و .في المناطق الريفية  
  ): 1981عثمان،(االساسي لتكوين المجتمع الريفي وتلبية احتياجاته من كافة النواحي هي 

  
العائلـة  وهي عبارة عن القوانين التي تحدد طبيعة العالقات بين افـراد            : المؤسسة العائلية  •

الواحد مع العائالت االخرى وهي تنظم امور العائلة واحتياجاتهـا وتعمـل علـى توطيـد                
حيث تعتبر العائلة هـي المكـون       . العالقات مع المؤسسات االخرى المختلفة في المجتمع        

االساسي للمجتمع لذلك بقدر ما تكون التنشئة في العائلة سليمة بقدر ما تـساهم فـي بنـاء                  
  .ترابط مجتمع ناجح وم

هناك اهتمام ملحوظ في السنوات االخير من قبل الدول الناميـة ومنهـا             : المؤسسة التعليمة  •
االراضي الفلسطينية في المناطق الريفية والمجالس المحلية في مجـال التعلـيم حيـث ان               
االولوية في بناء المدارس تكون في مناطق الريف والمناطق المهمشة وهذا قد يكون مؤشرا              

  .تقبل يهدف الى تطوير المناطق الريفية جيد للمس
وهي تتمثل في االنظمة المتبعة في الدولة والتي تحدد فيهـا طـرق             : المؤسسة االقتصادية  •

)  تجارية، خدماتية    ، صناعة ،زراعية(االهتمام بالقطاعات االقتصادية المختلفة في المجتمع       
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ك وتسيطر علـى القـوى      وتشرف هذه المؤسسات على عمليات االنتاج والتوزيع واالستهال       
  . العاملة فيها بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع الريفي 

وتتمثل في االحكام والتعاليم السياسية التي تضبط حقوق وواجبات كـل           : المؤسسة السياسية  •
من الحاكم والمحكوم سواء على مستوى الدولة او مستوى المناطق الريفيـة وتحـدد فيهـا                

  . مجتمع وحقوق المواطن وواجباته فيها واجبات السلطات اتجاه ال
تعرف المؤسسة الصحية على انهـا الكـل المتفاعـل مـع العالقـات              : المؤسسة الصحية  •

 ومفهوم الصحة هنا يعني تـوافر       ،والتركيبات االجتماعية التي تعني بصحة افراد المجتمع      
وف انـا    ومـن المعـر    ،اللياقة الصحية من حيث النمو الجسمي والعقلي والنفس لإلنـسان         

المناطق الريفية تعاني من تخلف صحي مقارنة بالمناطق الحضرية ومن االسـباب التـي              
 ، الوضـع االقتـصادي الـسيئ      ،انخفاض مستوى الخدمة الصحية   ( تؤدي الى هذا التخلف     

 العادات والتقاليد التي تحد من التطور الصحي في         ،انخفاض مستوى التعليم وانتشار االمية    
  ) .الريف 

وهي عبارة عن االنظمة والقوانين الدينية التي يتلقاها الفرد منذ الطفولـة            : الدينيةالمؤسسة   •
وتعمل المؤسسة الدينيـة    . والتي تلعب دورا في تحديد العالقة بينه وبين الخالق عز واجل            

على توعية المواطنين وترسيخ المفاهيم الدينية لهم وتشرف ايضا على المؤسسات الدينيـة             
يف حيث يتميز الدين على انه من اقوى العوامـل المـؤثرة فـي الحيـاة                المتوفرة في الر  

التماسك والترابط بين افراد    ( االجتماعية حيث انه يؤدي وظائف اساسية في المجتمع اهمها          
 تنمية الـوازع الـداخلي لـدى        ، مساعدة االنسان على التغلب على مشاكل الحياة       ،المجتمع

 ).يد نوحي الخير والشراالنسان او الضمير وذلك عن طريق تحد
 

  :نمية المجتمعات المحلية والريفيةمؤشرات ت. 19.2.2

  
نجد ان تنمية المجتمعات المحلية والريفية تطلب البحث ضمن مؤشـرات تعكـس الوضـع القـائم                 
واالتجاهات او القيم القائمة في اي مجتمع؛ فنجد ان بعض المفكرين يعتمدون على مؤشـر واحـد                 

 الذي ربط ما بين التنمية واشباع احتياجات االفراد ) (Ellis1965كمثال على ذلة فنجد لقياس التنمي
في المجتمع، ويرى ان المؤشرات الدالة على التنمية في الدولة يمكن ان نستدل عليها من خالل مـا               

 اما البعض االخر فيعتمد على اكثر من مؤشـر          .توفره الدولة لسكانها من خدمات تشبع احتياجاتهم      
التغذية، االسـكان، الـدخل،     :  الذي ربط بين التنمية والمؤشرات االتية      Rowال على ذلك    فنجد مث 

اما حول ما طرحه    . االستهالك، العمالة، ظروف العمل، التعليم، الثقافة، الملكية الزراعية وأنواعها        
  تبعها حول مؤشرات التنمية في المجتمعات بأن االستراتيجية التي ي1971تقرير االمم المتحدة علم 
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  .المجتمع لتحقيق اهدافه ومجاالت العمل المتاحة تعتبر االساس لقياس التنمية
  

وفي ضوء موضوع الدراسة الحالية الذي يهتم بتحديد االحتياجات التنموية نجـد ان هـذه العمليـة                 
 ضمن المدخل االجتماعي للتنمية؛ بأن ).1981Ramas Pandy& John E.J(تحدث عنها كل من 

االحتياجات المجتمعية يتطلب الربط بين التنمية وسياسـة المجتمـع وذلـك وبحـسب             عملية تحديد   
بأنها عملية يمكن من خاللها احداث تغيير مخطط وهادف في المجتمع ومؤسـساته             "تعريفهم للتنمية   

واحتياجاته، وانها عملية يمكن من خاللها التوصل إلى احـسن الطـرق والوسـائل التـي تـشبع                  
كما يمكن من خاللها التنسيق مما بين االحتياجـات والـسياسية االجتماعيـة             . يةاالحتياجات االنسان 

  ).2007عبد اللطيف،". (وبرامج الرعاية االجتماعية
  

يبين التعريف ان عملية التنمية تبدأ من تحديد االحتياجات االنسانية والتعرف على القيم التي ينبغـي                
ة المجتمع تعتمد على التعامل مع االحتياجات الحقيقية        استخدامها لحث عملية التغير، لذا نجد ان تنمي       

  ):2007عبد اللطيف،( للمجتمع الن من خاللها من الممكن ان يتحقق ما يلي
  

 .التنسيق ما بين السياسات والتخطيط على المستوى المحلي واإلقليمي والقومي •

 .هامساعدة الجماعات على تنظيم نفسها لتصبح اكثر قدرة على تحديد احتياجات •

  
تحديد االحتياجات، تنظيم النـاس، وضـع الـسياسة،         : التفاعل ما بين  ) 3.2(ويوضح الشكل التالي    

  :التخطيط، تنفيذ البرامج، التقويم

 
 

  .)2007عبد اللطيف،(  تنظيم المجتمع وتنظيم االحتياجات الخاصة بالمجتمع:3.2شكل 
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تبدأ من االحتياجات االساسية االنسانية الفعلية      ان البداية الحقيقية للتنمية     ) 3.2(وكما يبين لنا الشكل     
وتحتاج لالستثارة لنتمكن من التعرف عليها ضمن اطار البنيـان الثقـافي واالجتمـاعي للمجتمـع                
وضرورة تنظيم سكان المجتمع للتحرك الشباع احتياجاتهم التي تتم وفق صياغة السياسة في ضوء              

  .لموارد واإلمكانات التي تشبع هذه االحتياجاتهذه االحتياجات ووضع الخطط باالعتماد على ا
  

  مؤشرات متعلقة باالحتياجات التنموية. 20.2.2

  
التـي تـم    في ضوء دراسة االحتياجات التنموية لسكان قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحـم               

 وبحسب كـل مـن قنـام        من خالل مجموعة من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية      التعرف عليها   
ــر )2009( ــالح )2006(، وعم ــاورز )2006(، وص ــراكة امب  UNESCO، و )2006(، وش
  :، يمكن تلخيص هذه المؤشرات فيما يأتي)2005(
  

  : الموشرات االقتصادية.1.20.2.2

  
فرص العمل، قدرة األسرة على تلبية االحتياجات       : مؤشرات اقتصاديه متعلقة بالمزارع وأسرته مثل     

 شراء المنتجات الزراعية من األسواق، واالثر على المـشاريع          األساسية، ومصروفات العائلة على   
، كـذلك   )لرب األسرة أو احد أفراد األسرة     (الصغيرة المعتمدة على الزراعة، وفرص عمل أسرية        

القدره على اإلنفاق لتأهيل األراضي الزراعية، دور الممتلكات الخاصـة فـي تـوفير احتياجـات                
قتصاد الزراعي، والتوجه لالستثمار في الزراعة، ورأس المال        المزارع، واالستثمار في مشاريع اال    

، ونـسبة   )االستدانة(المستثمر في البئر، وحصة اإلنفاق التعليمي، ولجوء المزارعين إلى االقتراض           
  . االستهالك الذاتي من اإلنتاج مقابل التسويق

  
مساحة :  ضمنهاكذلك مؤشرات اقتصاديه متعلقة باألرض الزراعية والمياه المستخدمة ومن

المزروعة، الفاقد من صناف في األ والتحول ،)تقلص اإلنتاج اإلجمالي(األراضي المستغلة زراعيا 
 ).بذور، أسمدة(كلفة مدخالت اإلنتاج ، وجودة المنتج، وحجم اإلنتاج لوحدة المساحةالمحصول، و

د من المياه المباعة العائ، ومستوى التصنيع الريفي الزراعي، والخسارة في محصول الموسمحجم و
 و كلفة ،جم الثروة الحيوانيةح و، نسبة جفاف المحصول، ومن اآلبار الخاصة للغير من المزارعين

خسارة ، وال)مروي مكشوف إلى مكثف(لفة التحول في النمط الزراعي ، وكاستيراد خبرة زراعية
 وكلفة ، الكافية في زراعتهفي اإلنتاج نتيجة التحول إلى زراعة منتج أخر ال يملك المزارع الخبرة

اسعار المنتجات ، وتسويقالكلفة ، و)تتطلب توفير وسائل ري حديثة(استخدام أنماط ري جديدة 



 
 

27

حول في ، والتكلفة توفير السلعة الزراعية في السوق المحلي، والزراعية المتوفرة في السوق المحلي
أسعار المياه ، و)األرض أو تأجيرهااتجاه لبيع (تفتت الملكية ، و)نباتي، حيواني(نوع اإلنتاج 

  .المباعة نتيجة التنافس بين المزارعين عليها
  

  :المؤشرات االجتماعية .2.20.2.2

  

االمراض االجتماعية  نسبة انتشار: مؤشرات اجتماعيه متعلقة بالعالقات االجتماعية ومن ضمنها
 المياه، والصراع على اآلبار، الناتجة عن البطالة، واإلشكاالت الناتجة عن تنافس المزارعين على

  .ومستوى دفء العالقات األسرية اليومية، ونسبة المشكالت الزوجية، ومستوى التوتر العائلي
  

أيضا مؤشرات اجتماعيه متعلقة بالمزارع ومنها الحالة النفسية للمزارع و حجم المساحة التي يحتلها 
ية احتياجات األسرة اقتصاديا، وميزان موضوع المياه من تفكيره،، واإلحساس بالقدرة  على تلب

العمالة بين الجنسين، واقبال الشباب على العمل الزراعي، وموقع الجانب المادي من نظرة الرجل 
لعمل المرأة في الزراعة، ودرجة االعتماد على اإلناث في العمل الزراعي، وعمالة األطفال في 

ألسري، وقدرة األهل على تزويج األبناء، ونسبة األسر الزراعية، ودرجة اإلحساس باألمن الغذائي ا
  .الزواج المبكر بين اإلناث، وسن زواج األبناء الذكور

  
أولويات العائلة، ومستوى االهتمام : كذلك المؤشرات االجتماعية المرتبطة باألسرة المزارعة مثل

تماعية، والثقة ، والزمن المتوفر لالستجمام، والتركيبة االج)تجهيز المسكن العصري(بالمسكن 
  .نسبة الشكاوي، و الفلسطينيبالجهة الرسمية التي تدير القطاع الزراعي

 
  منطقة الدراسة.  21.2.2

  
؛ التي تعد مـن     )بتير، حوسان، وادي فوكين ونحالين    ( لقد تم تنفيذ الدراسة الحالية في كل من قرية          

تعتبر جزءا من محافظـة بيـت       قرى الريف الغربي الواقعة الى الغرب من مدينة بيت لحم، والتي            
  . لحم، التي تمثل مع محافظة الخليل الجزء الجنوبي للضفة الغربية

  
 170 و   160 شـماال، و   130 و   120بحسب نظام االحداثيات الفلسطينية، تقع المنطقة بين خطـي          

  ):5.2(، )4.2(شرقا كما يبينها شكلي 
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  )2009ياه الفلسطينية، سلطة الم(الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة : 4.2شكل 
  

 500تتمتع منطقة الدراسة بمناخ حوض البحر االبيض المتوسط، ويتراوح معدل ااالمطار فيها بين              
 درجـة   31 درجة مئوية في كانون االول و        14أما درجات الحرارة فتتراوح بين      . سنة/ ملم 500و  

ي المنطقة يتفاوت بـين  ومن حيث الطبوغرافيا، فاالرتفاع ف). PWA, 2002. (مئوية في حزيران
   . فوق سطح البحر900 م و 200
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  .(Rabe, 2007)صورة جوية لمنطقة الدراسة : 5.2 شكل
  

أما من حيث مصادر المياه في المنطقة، فتعتبر مياه الشبكة العامة أهم المصادر، يليها الينابيع كثاني                
در الرئيس العادة تغذية الميـاه      ، الى جانب االمطار التي تعتبر المص      )6.2شكل  (اهم هذه المصادر    

الجوفية في كامل الضفة الغربية، ومصدر المياه الذي يعتمد السكان علـى جمعـه وتخزينـه فـي                  
 ,Rabe)خزانات ارضية، ليكون معينا لهم في فترات انقطاع مياه الشبكة فـي موسـم الـصيف    

2007).  

  
  

  .(Rabe, 2007)ينابيع منطقة الدراسة : 6.2شكل 
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من اراضي المنطقة هـي اراضـي غيـر         % 50استخدامات االراضي، فان حوالي     اما من حيث    
% 20 مستعمرات اسـرائيلية وحـوالي       12هي مناطق سكنية فلسطينية،     % 10مزروعة، وحوالي   

غابـات، ومـا يتبقـى يمثـل االراضـي          % 2.0اراضي مزروعة باالشجار والمحاصيل الدائمة،      
  ):7.2(ها الشكل المزروعة بالمحاصيل الحقلية وذلك كما يبين

  

  
  

  .(Rabe, 2007) استخدامات االراضي في منطقة الدراسة :7.2شكل 
  

  :وفيما يلي توضيح حول كل قرية من هذه القرى
  
  : قرية نحالين1.21.2.2

  

.  م عن سـطح البحـر      620وترتفع  ، كم 14تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها           
 حوسـان   ، الخـضر  ،ربية النحل، وتحيط بها أراضي قرى بيت أمر       ترجع تسمية قرية نحالين الى ت     

يعتمد سكان القرية في معيشتهم على الزراعة ورعاية الماشية بالرغم مـن عـدم تـوفر                .والجبعة  
 وتشتهر بزراعة الزيتون واللوزيات والعنب والخضراوات وتورد إنتاجها إلى مدينة بيت المراعي،

 دونم من ضمنها الجزء المـصادر       6000راضي الزراعية فيها    لحم والقدس، حيث تبلغ مساحة األ     
  ).2010 ويكيبيديا،(من قبل االحتالل االسرائيلي 
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 وفي عـام    ،1945نسمة عام   ) 620( ارتفع إلى    ،نسمة) 316( حوالي   1922قدر عدد سكانها عام     
غوا  بل 1996 وفي عام    1987نسمة عام   ) 2700(  ومن ثم ارتفع إلى    ،نسمة) 1100(  حوالي 1967

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء      ). (6827 (2007وبلغ عـددهم عـام      . نسمة ) 3634( حوالي  
  ).2007الفلسطيني،

  
وهو عبارة عن منشأة صناعية لعصر      " البد  " تتميز قرية نحالين بالمواقع األثرية الصناعية وأهمها        

كامل في الصخر، ويمكن    الزيتون، ويعود للفترات الرومانية، وهو من المواقع الفريدة والمنحوتة بال         
يحتفظ الموقع بطرق العصر المختلفة مثل العارضة والوزن، وأيـضا رحـى   . إعادة تأهيله كمتحف 

الزيتون الدوارة، ويمثل أهمية خاصة لدى السكان حيث انه يؤرخ ألكثر من فترة زمنية من تـاريخ                 
وم العنـب وأشـجار     القرية، إضافة إلى عدد كبير من معاصر العنب، وتحتفظ القرية بمشهد كـر            

الزيتون، والمصاطب والسالسل الحجرية، والتضاريس المميزة، ومواسم قطف الزيتون التي يشارك           
فيها جميع أفراد األسرة، كما تحوي البيوت التقليدية، حيث تم ترميم احد االحواش فيها، وفيها عـدد        

تقليديـة، وارتبـاط العيـون      من الينابيع والبرك والقنوات، وطرق الري المتوارثة، والمزروعات ال        
  ).2009غياظة،( بروايات شفوية كثيرة، وتشتهر باألشجار المعمرة كأشجار البلوط والزيتون

  
وتحوي عدد من الخرب األثرية والكثير من الكهوف الطبيعيـة، والمقامـات، واآلبـار والقبـور                

ا للفتـرة اإلغريقيـة،     الرومانية والبيزنطية، والغرف التي تم حفرها في الصخر والتي يرجع بعضه          
وقد زارها الكثيرون من المختصين وصنفوا بعضها على انه من المعالم الفريدة، وهنـاك النباتـات                

بالنسبة لمجال التعليم فـي      و ).2009غياظة،(واألزهار، والطيور التي تكثر في هذه المنطقة بالذات         
اساسـية واألخـرى    القرية؛ يوجد فيها سـتة مـدارس حكوميـة؛ مدرسـتين للـذكور احـداهما                

باإلضافة إلى وجود ثالثة مدارس لإلناث، مدرسة ثانوية ومدرستين اساسيتين؛ باإلضافة إلى            .ثانوية
اما بالنسبة لمجـال الخـدمات      و .كما ويوجد في القرية روضتين لألطفال     . مدرسة اساسية مختلطة  

 جمعية زراعيـة،    مجلس قروي نحالين،  : االجتماعية يوجد في القرية مجموعة من المؤسسات وهي       
جمعية لتنمية الصحة والبيئة، جمعية سيدات نحالين، جمعية نادي نحالين الرياضي، باإلضافة إلـى              

و بالنسبة للمجال الصحي يوجـد عيـادة         .مركز نحالين للتربية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة      
  .صحية واحدة تابعة لوزارة الصحة

 
   قرية حوسان.2.21.2.2

  
 وتقع علـى    ،م) 800( ترتفع عن سطح البحر      ،كم9 من مدينة بيت لحم وتبعد عنها        تقع إلى الغرب  

، تحـيط بأراضـيها     يزرع فيها الزيتـون    دونم   7200تبلغ مساحة أراضيها    . مفترق طرق محلية    
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) 396( حـوالي    1922قدر عدد سكانها عام     . اراضي قرى بتير والخضر ونحالين ووادي فوكين        
ارتفع إلى  ،نسمة) 1150 (1967 وبلغ عدد سكانها عام      ،1945ة عام   نسم) 770( ارتفع إلى    ،نسمة

وبلغ ). 2010ويكيبيديا،( نسمة،  ) 3470(  وصل إلى    1996 وفي عام    ،1978نسمة عام   ) 2600(
  ).2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،)  (5.551 (2007عددهم عام 

  
يوجـد فـي    . وفيها بعض الورش الصناعية   يعمل غالبية السكان في المقاوالت والزراعة والتجارة        

القرية بعض الينابيع الصالحة للشرب وهي عين الهوية، عين السخونه، عين الناموس، عين اقديس،              
  . عين صابور، عين الكنيسة وعين الطاقة

  
تتميز قرية حوسان بعدد كبير من عيون الماء، بعضها كان مزارا للسياح فـي الفتـرات الـسابقة،                  

ان المحليون من القرى المجاورة للتمتع بالمشاهد الطبيعية الخالبة، ومن أهم العيـون             ويزورها السك 
عين الهوية وعين العامود، وتحوي البرك والقنوات ونظم الري التقليدية، كما وتستخدم األراضـي              
المحاذية للعيون لزراعة الخضروات خصوصا اللفت والملفوف البقوليات، وهي أراضـي خـصبة             

 تم ترميم عدد من البيوت في البلدة القديمة وال زالت القرية تحتفظ بالكثير من البيـوت                 للغاية، كما 
بالنسبة لمجال التعليم؛ يوجد في القرية خمسة مدارس حكومية؛ مدرستين           و ).2009غياظة،(التقليدية  

وثالثة مدارس للذكور، مدرسـتين اساسـيتين ومدرسـة         . لإلناث احداهما اساسية واألخرى ثانوية    
  .باإلضافة إلى وجود روضتين.انويةث
  

مجلـس  : كما ويوجد في القرية على مستوى الخدمات االجتماعية مجموعة من المؤسـسات وهـي           
، جمعية تنمية الشباب، جمعيـة حوسـان        )المركز الثقافي (قروي حوسان، جمعية حوسان الخيرية      

جال الصحة فيوجـد عيـادة      اما فيما يتعلق بم   . كما يوجد في القرية ملعب رياضي كبير      . الزراعية
  .صحية تابعة إلى لجان العمل الصحي

  
  :وادي فوكين  قرية .2.213.2.

  
 وأقرب القرى لها قريـة حوسـان،        ، كم 10تقع إلى الغرب من مدينة بيت لحم وتبعد عنها حوالي           

 وأكبر هذه االعتـداءات التـي       ،ولكثرة االعتداءات االسرائيلية عليها هجرها قسم كبير من السكان        
وإن ) الـشوك (يعود إلى اللغة االرامية بمعنى      ) فوكين  (ويعتقد أن أصل كلمة      . 1954وقعت عام   

تحـيط بأراضـيها    .  دونم 9900تبلغ مساحة أراضي القرية     . صح هذا التعبير تعني وادي الشوك       
  .اراضي قرى القبو ورأس ابو عمار وعالر وجعبة وصوريف ونحالين وحوسان 
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 وفي عـام    ،1945نسمة عام   ) 208( ارتفع إلى    ،نسمة) 149( حوالي   1922قدر عدد سكانها عام     
 وصل عدد الـسكان إلـى       2007وفي العام   ). 2010ويكيبيديا،( نسمة   ) 687( وصل إلى    1996

  ).2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،. (نسمة) 1.168(
  

) تمنـة   (تقوم عليها مدينة     كما يحيط بها ثالث خرب وكانت        ،تحتوي القرية على مواقع أثرية هامة     
وقد صادرت سلطات االحتالل جزءا من أراضيها وأقامـت         .  وخربة العيد    ،الكنعانية وخربة العبد  

بدأ الهجوم عليهـا مـن قبـل االحـتالل           ولقد   .1982أنشئت عام   ) بيت عيليت    ( عليها مستعمرة 
دهم بشكل نهـائي عـام      م وتم طرد سكانها أكثر من مرة إلى ان تم طر          1948االسرائيلي منذ عام    

م لكن على جزء من اراضـيها امـا بـاقي           1972م وعاد سكان القرية اليها مرة أخرى عام         1954
م وكـان   1967خضعت القرية لالحتالل قبل عـام        و .االراضي فبقيت تخضع لالحتالل اإلسرائيلي    

 مدينة بيـت    م واستقر سكانها في مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين في        1954اخر تهجير لهم عام     
 5اما اآلن فتحاط القرية بأكثر مـن         .م1972لحم إلى ان تمت عودتهم على اجزاء من قريتهم عام           

  .مستوطنات إسرائيلية منها بيتار عيليت وموفي بيتار وصور هداسا باإلضافة إلى هدار بيتار
  

ادرة منذ العام   اغلب سكان هذه القرية يعتمدون على زراعة األرض المتبقية من مساحة القرية المص            
من اراضي القرية هي داخل الخط االخضر ويمنـع         % 80 أو ما يسمى الخط االخضر فان        1948

تمتاز و. اصحابها من الوصول اليها وتعتبر القرية من قرى خط الهدنة كما كان متعارف عليه سابقا              
بـرك،  قرية وادي فوكين بمظهر طبيعي خالب بين احضان الطبيعـة الخـضراء، وبالينـابيع وال              

والمزروعات من الخضراوات التي تتميز بها القرية عن سواها، وهي من القرى التي تـم تهجيـر                 
. م وعادوا فيما بعد، كمـا ويوجـد فيهـا بيـوت تقليديـة وخـرب أثريـة                 1948سكانها في عام    

 .فيما يتعلق بمجال التعليم يوجد في القرية مدرسة ثانوية واحدة  وروضة واحدة             و ).2009غياظة،(
 .ا مجال الصحة فيوجد عيادة للجان العمل الصحي وأخرى عيادة صحية تابعة لوزارة الـصحة              امو

مجلس قروي  : وفيما يتعلق بمجال الخدمات االجتماعية  يوجد في القرية بعض المؤسسات تتمثل في            
، جمعية تنمية الشباب، الجمعية الزراعية التعاونية، نـادي  "world vision"وادي فوكين، مؤسسة 

  .ينسو
  

  : قرية بتير.4.21.2.2

  
 كم وغرب مدينة بيت لحم التـي        8 وتبعد عنها حوالي     القدستقع قرية بتير إلى الجنوب الغربي من        

. دونم 420عمرانية للقرية حوالي    م، وتبلغ المساحة ال   800 كم، ترتفع عن سطح البحر       5تبعد عنها   
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 ويرجع أصل التـسمية     والقبو،  والخضر وحوسان وبيت جاال  الولجةتحيط بأراضيها أراضي قرى     
، كذلك هناك روايات أخرى منها بيـت        العربية من بتر بمعنى قطع وفصل، وكذلك في         الفينيقيةإلى  

  .الطير وكانت في عهد الرومان قلعة حصينة
  

 م، وفي عـام     1945 نسمة عام    1050 نسمة ارتفع إلى     542 م حوالي    1922بلغ عدد سكانها عام     
نـسمة عـام    ) 3.967(ووصل إلى   ). 2010ويكيبيديا،(  1987 نسمة عام    2469 ارتفع إلى    1967
  ).2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (2007

  
لـى شـكل مـصاطب،      تمتاز قرية بتير بوجود التضاريس المميزة، والجبال الخضراء، والكروم ع         

وتحافظ القرية على المشهد الريفي الذي يجمع البيوت مع الحقول، ووجود محطة قديمة للقطـارات               
وخط سكة الحديد، وتكثر فيها الخرب األثرية ومن أهمها خربة بتير التاريخية، والتي شهدت نهايـة        

 بالحيـاة للـسكان     اليهود في العهد الروماني، وهناك الينابيع الـصافية والتـي ال زالـت تبعـث              
والمزروعات، والبرك والقنوات الرومانية التي تروي المزروعـات التقليديـة مـن الخـضروات              
كالملفوف والباذنجان البتيري، وتمتاز عمليات الري باستخدام طرق ري تقليدية تم توارثهـا عبـر               

سبع أرامل فـي    مئات السنين، وتنتشر فيها المقامات، كما تم ترميم عدد من األحواش مثل حوش ال             
البلدة القديمة، وتتواجد فيها بعض الورش التي ترتكز على الحرف التقليديـة الخاصـة بالـسياحة،                
يضاف إلى ذلك كله مجتمع محلي نشيط، وروايات محكية، باإلضافة إلى أنهـا تـشتهر بزراعـة                 

ـ                 ة عامـة   الباذنجان البتيري، حيث يقام له في كل عام مهرجان خاص، وقد تم أخيرا إنـشاء حديق
  ).2009غياظة،(ومنتجع سياحي في القرية 

  
. بالنسبة لمجال التعليم يوجد في القرية خمسة مدارس، مدرستين  اساسيتين للذكور ومدرسة ثانويـة              

وروضـتين  .ومدرسين لإلناث؛ احداهما اساسية تابعة لوكالة الغوث الدولية واألخرى ثانوية حكومية          
   .باإلضافة لوجود مكتبة عامة. لألطفال

  
بالنسبة لمجال الخدمات االجتماعية؛ يوجد في القرية مجلس قروي، مركز للمرأة والطفل، نـادي              و

بتير الرياضي، جمعية بتير الخيرية، منتدى بتير الثقافي، لجنة المـرأة، مركـز حـسن مـصطفى                 
   .الثقافي

  
  .بالنسبة للمجال الصحي؛ يوجد في القرية مستوصف حكوميو
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لنسبة لجميع القرى في منطقة الدراسة بأنها تفتقر إلى شبكة صرف صـحي،             ومن الجدير بالذكر با   
وحاجة مشتركة إلى تصليح وتوسعة لشبكات مياه الشرب، وتطوير لخدمات شبكة الكهرباء وإنـارة              

  .الشوارع الداخلية
  

 جدار الفصل العنصري والمستوطنات التي تحيط بقرى الريف الغربي في محافظة بيـت              .22.2.2

  :لحم

  

 والذي احاط   ،)8.2شكل   (قد قام االحتالل بتنفيذ بناء جدار الفصل العنصري في محافظة بيت لحم           ل
حوسان، بتيـر، نحـالين، ووادي      (بقرى الريف الغربي والتي تتكون من أربعة قرى خلف الجدار           

وتم مصادرة أالف الدونمات لتوسيع الحدود االسرائيلية منذ التاسع والعشرين مـن مـارس              ) فوكين
، حيث بدأت القوات اإلسرائيلية بحملة محمومة لمصادرة المزيد من األراضي وضمها إلـى              2003

حيـث فـصل الجهـة       . ها غالف القدس  في الفاصل والمناطق العازلة، بما      جدارالإسرائيل، إلقامة   
الشمالية عن الجنوبية بالجدار الذي اسموه بجدار القدس والذي يمتد من مستوطنة بيت حورون فـي               

.  الشمال الغربي من المدينة إلى مستوطنة كفار عصيون في الجنوب الغربي من محافظة بيت لحـم               
تسمى بشارع الطـوق ومـع التوسـعات        تم ربط جدار القدس مع شبكة الشوارع االستيطانية التي          

االستيطانية التي تتم ضمن الحدود التي يرسمها الجدار كلها تعمل على توسيع حدود بلدية االحتالل               
وكان لذلك آثار عديدة .في القدس بينما يتم عزل المدينة كليا عن بقية الضفة الغربية وبالتالي تهويدها           

  :على هذه القرى تمثلت في
  

( ريف الغربي إلى غرب الجدار ما يعنيه ذلك من عـزل أربعـة قـرى              م جميع قرى ال   ض •
 .مع سكانهم) حوسان، بتير، نحالين ووادي فوكين

بعد مـصادرة معظـم أراضـيهما       ) للقدس الموحدة (الولجة وأراضي قرية الجبعة ستضم       •
وممارسة سياسة الترحيل ضدهما بكل السبل، ليكون مجموع القرى التي سيعزلها الجـدار             

 . ألف فلسطيني20ست قرى مع سكانها البالغين خلفه، 

من خالل إنشاء الجدار تم ضم عشر مستوطنات على حساب أراضي قرى الريف الغربـي                •
 .المصادرة ومنها أفراتا، بات عايين، جفعوت، بيتار

بإنشاء الجدار تم ضم معظم ما تبقى من أراضي محافظة بيت لحم، دون تـرك أي مجـال                   •
الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومـة جـدار       (. ثار اقتصادية مدمرة  ألي توسع عمراني مع آ    

 )2005 الفصل العنصري،
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–الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان      ( الجدار الفاصل قرى الريف الغربي عن بيت لحم        :8.2شكل  
  ).2009، راصد

  
   الدراسات السابقة3.2

  

" على التنمية االقتصادية في المناطق الريفيـة      السياحة البيئية وأثرها    "دراسة بعنوان   ) 2009(غياظة
). وادي فـوكين   بتير، حوسان، نحالين،: قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم      (الحالة الدراسية   

لما تملكه هـذه    , جاءت هذه الدراسة انطالقا من ان قطاع السياحة من القطاعات المهمة في فلسطين            
ث ان السياحة البيئية والثقافية فـي المنـاطق الريفيـة           المنطقة من تاريخ وارث إنساني متميز، حي      

لما تتمتع به هذه المناطق، وإليجاد بدائل وخيارات جديـدة علـى الـصعيد              , تكتسب أهمية خاصة  
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والن هذه المناطق بدأت تشكل عامال مـؤثرا مـن عوامـل الجـذب الـسياحي                . المحلي والوطني 
وهـي ال   , نية بالمواقع التراثية والموارد الطبيعيـة     العتبارات عديدة من بينها أن المناطق الريفية غ       

والن المنـاطق الريفيـة بحاجـة ماسـة         , زالت تحافظ على النواحي االجتماعية والعادات والتقاليد      
والن السكان المحليين الذين يعانون     , للتطوير في مختلف المناحي خصوصا في مجال البنية التحتية        

وألن الكثير  .  وتحسين أوضاعهم االقتصادية     ، مستوى معيشتهم  من الفقر والبطالة يتطلعون إلى رفع     
من المناطق الريفية في فلسطين تعاني من عدم توسيع المخططات الهيكلية، ومن مصادرة األراضي              
ألغراض االستيطان أو ألسباب تتعلق بالجدار الفاصل، األمر الذي حال بين السكان وبين الوصول              

 الى ذلك مشاكل التسويق، مما أدى إلى ضعف الموارد الزراعيـة            يضاف. إلى أراضيهم الزراعية    
وأصبح هذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل كثيـرة،         , كعنصر رئيسي من عناصر التنمية الريفية     

وكان من نتائج هذا الضعف في الموارد       . أدت إلى التقليص من حجم االعتماد على هذا المورد الهام         
 للرزق وبحثا   قهم الريفية لصالح المدينة، أو السفر إلى الخارج؛ طلبا        أن هجر كثير من الشباب مناط     

  .عن مصادر كسب أسهل
  

  كونه شكل من , ركزت هذه الدراسة على السياحة البيئية كعنصر أساسي يرتبط بالمناطق الريفية
ـ      , أشكال السياحة المسئولة، التي تحترم البيئة والمجتمعات المحلية        رص ولديها القدرة على خلـق ف

وقامت خطة عمل هذه الدراسـة علـى الدراسـات المـسحية            . اقتصادية تنموية ذات قيمة حقيقية    
للمصادر الطبيعية والثقافية واالجتماعية في منطقة االختبار، وتحليل البيانات التي تم جمعها حـول              

ة لالهتمـام،  قرى الريف الغربي التي تحوي الكثير من المصادر الطبيعية والتاريخية والثقافية المثير  
وتاريخيا كما ذكر الدباغ في بالدنا فلسطين، تعتبر من المناطق التي شهدت نشاطا كبيرا في الفتـرة               
الوسيطة الرومانية والبيزنطية، واإلسالمية، ففيها الكثير من الخرب األثرية من الفترات الرومانيـة             

صناعة الزيتون والعنب، وتدلل كثرة     والبيزنطية واإلسالمية، وتكثر فيها المواقع األثرية المرتبطة ب       
هذه المواقع على الفترة المزدهرة لهذه الزراعة منذ قديم الزمن، وأهميتها من الناحيـة االقتـصادية             
للسكان، وتتحقق فيها ظاهرة التنوع من حيث المصادر بين القرى، مما يؤهلهـا لخلـق مـسارات                 

ي فيها بقدر جيد من الوعي ويتطلع للتطوير،        سياحية تخلق حالة من التكامل، ويتميز المجتمع المحل       
وهذا األمر ينطبق على السكان والهيئات المحلية في المنطقة، خصوصا بعـد أن نفـذت الهيئـات                 
المحلية في السنوات األخيرة عددا من مشاريع الترميم، وأعادت تأهيل البيوت المهجورة، وتكتـسب         

يدة في الفترة الحالية كونها تقع بالكامل خلف        قرى الريف الغربي المعروفة بالعرقوب خصوصية جد      
ومـن الناحيـة    . جدار الفصل العنصري، وتتصل بالمحافظة من خالل نفق بالقرب مـن الخـضر            

السياسية فللمنطقة ما يميزها فقد صمدت في وجه النكبة وكانت مـسرحا لسلـسة مـن المجـازر،                  
م عاد معظمهم مـرة أخـرى إلـى    ، مثل بتير ووادي فوكين ث   1948وبعضها تم تهجير سكانه عام      
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وشهدت المنطقة الكثير من المعارك بين االحتالل اإلسرائيلي والجيوش العربية حيث كانت            . موطنه
من الخطوط الدفاعية األولى، وارتبطت المنطقة خصوصا قرية بتير بمحطة القطـارات العثمانيـة              

ة يافا، وال يزال القطار يمر منها       وسكة الحديد المارة عبر أراضيها، والتي كانت تصل القدس بمدين         
حتى يومنا هذا، وقد شهدت سكة الحديد الكثير من األحداث في بدايات القرن العشرين والمرتبطـة                
بمقاومة االحتالل، وتتعرض المنطقة اليوم لهجمة شرسة من االسـتيطان الـذي يـستهدف األرض      

ثقافية من خـالل تـدمير الخـرب        واإلنسان، وهناك عمل دءوب من قبل االحتالل لطمس هويتها ال         
األثرية، وتحديد المخططات الهيكلية في هذه القرى وفي المقابل هناك مجتمع محلي يعمل من اجـل                
الحفاظ على هذه الهوية، كما أن محدودية األراضي الزراعية بسبب مصادرة معظمهـا مـن قبـل                 

المستوطنات، وهجرة العديد مـن  سلطات االحتالل أدى إلى اشتغال معظم القوة البشرية بالعمالة في     
  .الشباب من المنطقة للعمل في المدن، أو إلى خارج البالد

  
وخلصت هذه الدراسة إلى اهم التوصيات التي شدد فيها الباحث على اشراك المجتمع المحلي الـذي                
يعتبره اولوية وذلك من خالل مخاطبة المجتمعات المحلية من خالل إشراكها، والتفاعل معها علـى               
كافة المستويات، وتنمية المنطقة بمستوياتها المختلفة، وتلبية احتياجات السكان عمرانيا واجتماعيـا            
واقتصاديا وسياحيا وثقافيا، تشكيل لجان محلية من سكان هذه القرى مهمتها تكمن في رفع مـستوى                

ة البيئية هـو    الوعي لدى السكان المحليين، وذلك من خالل تعريفهم بأن االستثمار في قطاع السياح            
من اجلهم، ولرفع مستواهم المعيشي، ومن اجل خلق قاعدة اقتصادية أفضل لهم، وخلق طاقم مـن                
القيادات المحلية وتشجيعها وتدريبها، والعمل على إشراك القطاع النسائي والـشبابي والمؤسـسات             

أفكـار المجتمـع    الفاعلة على صعيد كل قرية في هذه العملية، واالعتماد على مساهماتهم، وتحفيز             
  .باإلضافة إلى توفير طاقم اداري وتطبيقي من المجتمع المحلي.المحلي من خالل الندوات والدورات

  
توجهات الجمهور الفلسطيني من بعض قـضايا الـسكان         " دراسة بعنوان    :)2005(وزارة التخطيط   

ـ           " والتنمية ضايا الـسكان   هدفت هذه الدراسة التعرف على توجهات الجمهور الفلسطيني من بعض ق
النمو السكاني، الزواج واإلنجاب، الصحة االنجابية ووسائل تنظـيم األسـرة،           ( والتنمية من حيث    

وذلك في إطار عملها    ) مشاركة النساء في الحياة االقتصادية والسياسية، األولويات والزيادة السكانية        
 .الـوطني والقطـاعي   نحو وضع تطوير سياسات سكانية يتم تبنيها ودمجها في عمليـة التخطـيط              

واستخدمت هذه الدراسة االستمارة أداة لجمع البيانات وكانت العينة عشوائية طبقية بناء على تقسيم              
لجمع البيانات من المبحوثين وكـان    ) الضفة الغربية وقطاع غزة   ( األراضي الفلسطينية إلى منطقتين   

ولقـد   .SPSSعلوم اإلنـسانية    وتمت المعالجة من خالل برنامج الرزم اإلحصائية لل       .1051عددهم  
كما وبينت النتـائج فـي      . أظهرت النتائج أن الزيادة السكانية تعيق عملية التنمية في الضفة الغربية          
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قطاع غزة انه يستوجب إعادة توزيع سكان قطاع غزة على مناطق مختلفة من األراضي الفلسطينية               
  .نتيجة الرتفاع الكثافة السكانية

  

احتياجات النساء الفلسطينيات   " دراسة بعنوان    :)2004(ة في جامعة بيرزيت     برنامج دراسات التنمي  
، قام بهـا برنـامج دراسـات        )"الضفة الغربية وقطاع غزة   (في المجالين اإلنساني واالجتماعي في      

التنمية في جامعة بيرزيت لتركيز الضوء على اهم المعيقات التي تواجه النساء وتعيق مـشاركتهن               
ية احتياجاتهن التنموية التي تمثلت في انشاء مراكز محو امية، عيادات صـحية،             في العمل على تلب   

انشاء مراكز تدريب على المهارات الحرفية واليدوية، انشاء مؤسسات نسوية في المناطق الريفيـة،              
عمل مشاريع صغيرة للنساء لتمكينها من المشاركة في الحد من الضائقة االقتصادية، دعم التعلـيم               

. إلناث، انشاء جمعيات تعاونية زراعية،والعديد من االحتياجـات التـي بينتهـا الدراسـة             العالي ل 
وبالمقابل بينت الدراسة اهم المعيقات لتلبية تلك االحتياجات التنموية ومن ضمنها العادات والتقاليـد              

م التي تقيد حركة النساء، ضعف شبكات االمان االجتماعي بسبب صعوبة االوضاع االقتصادية، عد            
اعتمدت هذه الدراسة على المنهجية التشاركية واسـتندت         و .النساء بحقوقهن، الزواج المبكر   معرفة  

ت الى حد كبير على المعلومات والتحليالت والمفاهيم التي طرحتها النـساء وممـثالت المؤسـسا              
   .النسوية والتنموية الفلسطينية

  
ية المرأة بحقوقها من خالل التـدريبات  توع:وقد خرجت هذه الدراسة بتوصيات اهمها تركز بما يلي        

وورش العمل، تقديم خدمات صحية شاملة بما يتالءم والمرحلة العمرية، دعم الزامية التعليم للمرأة              
حتى الصف الثاني عشر، ادراج قضية الحقوق الصحية للمرأة على اجندة عمل المؤسسات الصحية              

ية لتوفير الرعاية االفـضل للمـرأة، التعريـف         واالجتماعية المختلفة، تطوير التشريعات االجتماع    
بحقوق المرأة وتبسيط التشريعات والقوانين، تدريب وتأهيل النساء الفقيـرات لمـساعدتهن إليجـاد              

 .فرص عمل

  
 ،"االحتياجات الطارئة بالمشاركة في محافظة بيت لحم      " دراسة بعنوان    :)2002( شعفوط و الجعفري  

ي جامعة بيرزيت، وقد ركزت على احتياجات السكان التنموية في          قام بها برنامج دراسات التنمية ف     
وربطت تلك االحتياجات بالكثافة    ) التعليم، الصحة، الزراعة، البنية التحتية، وفرص العمل      (مجاالت  

  .السكانية وباإلضرار التي يتسبب بها االحتالل ودور المؤسسات في تقديم خدمات للمتضررين
  

ساس المشاركة من قبل أفراد المجتمـع المحلـي، وإتاحـة الفرصـة             وتقوم منهجية البحث على أ    
للمواطنين خاصة من الفئات المهشمة للحديث عن احتياجاتهم وتحديد الطارئ منها وفـق األهميـة               
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وعلى هذا األساس تم عقد لفاء على شكل مجموعـة مركـزة شـارك فيهـا                .واألولوية لكل حاجة  
المؤسسات األهلية المحلية، وكان معظمهم من المنتفعين       مجموعة من فقراء المحافظة رشحهم للقاء       

 مواطن ومواطنة مـن تـشكيالت اجتماعيـة      25من خدمات تلك المؤسسات حيث شارك في اللقاء         
، من  ... وعاطلين عن العمل   ،مختلفة من النساء والرجال أرباب وربات اسر، شبان، عمال وطالب         

إضافة لذلك فقد تم إجـراء مقـابالت معمقـة          . تهامختلف مناطق المحافظة بأريافها ومدنها ومخيما     
األولى ألسرة فقيرة من المخيم وتعيلها امرأة، والثانية ألسرى فقيرة من المدينـة             ’ لحالتين دراستين 

كما وتم إجراء مقابالت مع أربع شخصيات من المحافظة منهم          . رب األسرة فيها عاطل عن العمل     
 نسويه إضـافة لمـدرس للوقـوف علـى أرائهـم            عضو مجلس تشريعي، ورئيس بلدية، وناشطة     

  .بخصوص توصيات واقتراحات وتخوفات الفقراء ممن شاركوا بلقاء المجموعة المركزة
  

أن تعمل المؤسسات بصورة تكامليـة   : وقد خرجت هذه الدراسة بتوصيات عديدة تم إجمالها بما يلي         
نعي القرار في الـسلطة     من اجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، تشكيل مجموعات ضاغطة على صا          

ألخذ احتياجات الفقراء والمهشمين بعين االعتبار، إنشاء اتحادات وتعاونيات فاعلة للعمل على تأمين             
زيادة االهتمام صحيا بسكان األرياف؛ حيث تعاني القرى من نقص شـديد فـي               .احتياجات السكان 

فتقر لألطباء من ذوي االختصاص،     الرعاية الصحية حيث أن العيادات فيها ال تتوفر بها األدوية وت          
  .بناء مدارس جديدة بما يتالءم  والزيادة الطبيعية في عدد الطلبة

  
االحتياجات الطارئة بالمـشاركة فـي مدينـة طـولكرم     " دراسة حول  :)2002(ابو طاقة و شحادة     

سكان وقد ركزت على احتياجات ال    ’ ، قام بها برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت        "وضواحيها
وقد ركزت الدراسة   ). التعليم، الصحة، الزراعة، البنية التحتية، وفرص العمل      (التنموية في مجاالت    

وقد استخدمت هذه الدراسـة منهجيـة أسـاليب         . على االولوية في االحتياجات للسكان هذه المنطقة      
جموعـة  البحث السريع بالمشاركة لجمع المعلومات وذلك بإستخدام ثالثة وسـائل مـن خـالل الم              

  .المركزة، الحاالت الدراسية، والمقابالت الفردية
  

الجامعي، اإللزامي، الخاص بـذوي االحتياجـات       (التعليم  :وكانت توصياتها بناء على ذلك كما يلي      
، الخدمات الصحية وتوفير مراكز صحية و األدوية المناسبة، االهتمام بالزراعة من ناحية             )الخاصة

مـشاكل  (تج ودعم أسعار المزروعات، خدمات متعلقة بالبنية التحتية       نوعية المزارعين لتحسين المن   
أماكن ترفيهية، نوادي رياضية وثقافية وتـوفير       (، احتياجات الشباب    )المياه والكهرباء وشق الطرق   

  ).فرص عمل
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 قامت بدراسة حول صياغة برنامج تنموي شـامل لالقتـصاد           :)1993(منظمة التحرير الفلسطينية    
لقـد  ). 0200 – 1994( رنامج العام إلنماء االقتصاد الوطني الفلـسطيني للـسنوات        الب(الفلسطيني  

أعدت الدراسة تحت إشراف دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط في منظمة التحريـر الفلـسطينية              
 خبير في كل مجاالت النشاط االقتصادي المختلفة، وفـي مرافـق البنـى              300باالستعانة بحوالي   

إزالة العوائق وتصحيح التـشوهات      :ت هذه الدراسة بتوصيات تتلخص فيما يلي      ولقد خرج . التحتية
لسنوات االحتالل، تنمية االقتصاد الفلسطيني حتى يصل لمرحلـة         " اإلرث السلبي الثقيل  "التي تشكل   

النمو المستدام، زيادة تشغيل عوامل اإلنتاج من رأسمال وعمال، بحيث يحدث نمواً علـى المـدى                
وأن ذلك التقدم يحتـاج     . م التكنولوجي وحده يضمن استمرار النمو على المدى البعيد        القصير، والتقد 

إلى إحداث تغيير جذري في البيئة االجتماعية واالقتصادية، تضمن اكتـساب وتطـوير المهـارات               
العملية والتقنية، اكدت الدراسة على دوري القطاعين العام والخاص في عملية التنمية، وفي النشاط              

وكرس البرنامج دور القطاع الخـاص كقائـد لعمليـة التنميـة وللنـشاط              . ادي بشكل عام  االقتص
. االقتصادي في مناخ سوق حرة، لتوجيه عمليتي اإلنتاج والتوزيع وفق معايير الكفاءة االقتـصادية             

 أما دور القطاع العام، فيمثل في تشييد وإدارة البنى التحتية والخدمات العامة كالكهربـاء، والميـاه،               
والطرق، والموانئ، وخدمات الصحة والتعليم، وفي االشتراك بالمشاريع التي ال يستطيع أن يقـوم              

كالمناطق الصناعية، وشبكات الري، اكدت     " وفورات خارجية "بها القطاع الخاص وحده، والتي تولد       
شامالً لتكلفة  الدراسة اهمية االهتمام بالمرافق االجتماعية، وبخاصة الصحة والتعليم، وأعطت تقديراً           

  .إعادة تأهيلهما حتى يتمكنا من اإلسهام بدورهما الريادي في عملية التنمية
 

ويشكل البرنامج العام إلنماء االقتصاد الوطني الفلسطيني، وثيقة مهمة ذات فائدة كبيرة مـن حيـث                
  :لسببينمحددة، وذلك " رؤية"المعلومات التي تقدمها، والسياسات التي تقترحها، ولكنها ال تشكل 

  
 ، قام البنك الدولي في    "استثمار في السالم  " دراسة حول تنمية المناطق المحتلة     :)1993( البنك الدولي 

 بإرسال بعثة إلى األراضي الفلسطينية المحتلة لدراسـة الوضـع االقتـصادي،             1993مطلع العام   
بنك الدولي دراسـة    وفي أيلول من العام نفسه، صدرت عن ال       . وإجراء تقدير لتكاليف إعادة األعمار    

زراعة، وموارد بشرية، والبنى التحتية، واالقتصاد الكلي، وتنمية القطـاع          (شاملة بخمسة مجلدات    
ولقد كانت الدراسة شاملة، غطت كافة مجاالت النشاط االقتصادي في الضفة والقطـاع،             ). الخاص

 القوانين والسياسات التي    وقدمت اقتراحات محددة إلعادة تأهيل البنى التحتية، وإعادة النظر في كل          
وقد خرجت بتوصيات حول اوضاع النشاط االقتصادي في االراضـي           .كانت سارية أثناء االحتالل   
دعم المنشورات الدورية التي أصدرتها منظمة مؤتمر التجارة والتنميـة           :المحتلة تم اجمالها بما يلي    
ة في تعريف المؤسسات الدولية بحقيقة      ، والتي كان لها فضل الرياد     )أونكتاد(لألمم المتحدة في جنيف     
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األوضاع االقتصادية الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي، وحجم األضرار الهائلة التـي ألحقهـا             
االحتالل بالبنية الهيكلية لالقتصاد الفلسطيني،ال بد من إحداث تغيير كبير في ذلك الوضع حتى يـتم                

  .طاع الخاصخلق بيئة مناسبة ومساندة ومساعدة لنشاط الق
  

استراتيجيات "  دراسة حول إمكانية التنمية المستدامة لالقتصاد الفلسطيني       :)1996(منظمة األونكتاد   
لقد أنشأت منظمة مـؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة             ". وسياسات إعادة اإلعمار والتنمية   

 اإلسرائيلي، واقتـراح    وحدة خاصة لدراسة أوضاع االقتصاد الفلسطيني تحت االحتالل       ) األونكتاد(
 قامـت تلـك الوحـدة       90/91وفي العام   . مساعدات تقنية من منظمة األونكتاد للمؤسسة الفلسطينية      

بإعداد دراسات اقتصادية معمقة عن أوضاع كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية، ولقد            
وباالستناد إلى تلك   . خبراء دوليين أسهم في إعداد تلك الدراسات أساتذة في الجامعات الفلسطينية مع           

 لالقتصاد الفلسطيني، يمكـن  (Quantitative framework)الدراسات، تمت صياغة هيكل كمي 
بواسطته اختبار مدى قدرة االقتصاد الفلسطيني على التخلص من وضعه السيئ الذي خلقه االحتالل              

ينها حسب االختالف السياسات     محددة عدة، تختلف فيما ب     (Scenarios)اإلسرائيلي وفق تصورات    
ضرورة : ولقد خرجت الدراسة بعدة توصيات تتلخص فيما يلي       . المتعبة، وكمية المساعدات األجنبية   

إتباع االقتصاد الفلسطيني سياسة تنمية مستقلة تقلص تبعية لالقتصاد اإلسـرائيلي، وبخاصـة فـي               
ية بين القطاعين العام والخاص في      مجاالت العمالة والتجارة الخارجية، ضرورة وجود عالقة تكامل       

فلسطين، وأسهبت في وصف السياسات الكلية والجزئية التي تضمن مثل تلك العالقـة فـي آفـاق                 
استقرار كلي وكفاءة جزئية، اكدت على دور اإلصالح الشامل للمؤسسات والقوانين، والذي بدونه ال              

ل الطويلة، وحـدوث عناصـر مهمـة        يمكن تفكيك البيئة السيئة التي تكرست طوال سنوات االحتال        
 .لعملية اإلصالح في المؤسسات كافة التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة بالنشاط االقتصادي

  
 نقد الدراسات السابقة 4.2

  
تناولت الدراسات السابقة التي قام بطرحها الباحث مواضيع مختلفة من مجاالت التنمية واالحتياجات             

ي اهتمام الباحثين في موضوع التنمية بشكل عام واالحتياجـات التنمويـة            التنموية المتعددة تمثلت ف   
على الرغم من عدم التمكن من الحصول على عدد كافي من الدراسـات             .بشكل خاص في فلسطين   

السابقة حول منطقة الدراسة وذلك الفتقار مجال البحث والدراسة لمثل هذا النوع من الدراسات في               
وقد تناولت الدراسات السابقة عدة مواضيع أهمها كـان          .ظة بيت لحم  قرى الريف الغربي في محاف    

السياحة البيئية وأثرها على التنمية االقتصادية في        مرتبط بمنطقة الدراسة بشكل مباشر حيث تناولت      
قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم، تلتها دراسة حول  توجهات الجمهور الفلـسطيني مـن                 
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مية، من ثم  دراسة حول النساء الفلـسطينيات فـي المجـالين اإلنـساني            بعض قضايا السكان والتن   
، دراسة حول االحتياجات الطارئة بالمـشاركة فـي         )الضفة الغربية وقطاع غزة   (واالجتماعي في   

محافظة بيت لحم، االحتياجات الطارئة بالمشاركة في مدينة طولكرم وضواحيها، باإلضـافة إلـى              
ياغة برنامج تنموي شامل لالقتصاد الفلـسطيني و حـول تنميـة            الدراسات التي اعدت من اجل ص     

  .، وإمكانية التنمية المستدامة لالقتصاد الفلسطيني"استثمار في السالم"المناطق المحتلة
  

  :من االطالع على الدراسات السابقة في االوجه اآلتيةتم االستفادة وقد 
  

  .اثراء االطار النظري للدراسة الحالية •
ناهج البحث التي اتبعتها هذه الدراسات وأساليب التحليل التي طبقت عليهـا،  االطالع على م  •

  .وما نجم عنها توصيات مبنية على نتائجها
  

  :اوجه الشبه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة
  

  .ان غالبية الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، وهو نفس المنهج الذي استخدمه الباحث •
السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات كما استخدم الباحث نفـس          استخدمت بعض الدراسات     •

االداة؛ باإلضافة إلى ان بعضها اعتمد على اجراء المقابالت وذلك كما اعتمد الباحث كـأداة   
 .ثانية لجمع البيانات

 .وجود دراسة تناولت منطقة الدراسة ذاتها والتي اهتمت بجانب السياحة البيئية •

لدراسات السابقة معظمها عمدت السكان كما ذلك بالنسبة للدراسة التـي           كما ونجد ان عينة ا     •
 .اعدها الباحث

  
  :اما عن اوجه االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

  
 ركزت على االحتياجات التنموية في قرى الريف الغربي في          ة بها الباحث  تالدراسة التي قام   •

السابقة ركزت على االحتياجـات التنمويـة       محافظة بيت لحم بشكل خاص، اما الدراسات        
بشكل عام بإسثناء دراسة واحدة تمت في نفس منطقة الدراسة واألخرى تناولـت محافظـة      

  .بيت لحم بشكل عام
تختلف نتائج الدراسة الحالية عن نتائج الدراسات السابقة من حيث المدة الزمنيـة، طبيعـة                •

  .النتائج، وحجم عينة الدراسة



 
 

44

  

  

  
  

  

  

  ثالثالفصل ال

______________________________________________________  

  منهجية وإجراءات الدراسة

  
   مقدمة1.3

  
تائج ان منهج هذه الدراسة وخطواتها وإجراءاتها الرئيسية ابتدءا  بجمع المعلومات حتى الخروج بالن             

يعتمد الدراسة في وقتهـا     ؛ تتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي الذي        1.3والتوصيات يبينها الشكل    
التحليل المتعمـق واسـتخالص    حيث يقوم على. الحاضر، وهو المنهج المناسب لمثل هذه الدراسة

. التعميمات، واستنباط االستنتاجات ذات الداللة والمغزى بالنـسبة للمـشكلة المطروحـة للبحـث             
تأكيـد الفرضـيات    باإلضافة ألدوات بحثية بهدف الحصول على البيانات الالزمـة لمعارضـة أو             

حيث ان هذه الدراسة اعتمدت على المقابالت مع الهيئات المحلية في القرى التـي تمـت                .المذكورة
باإلضافة إلى ذلك قام الباحث     . الدراسة فيها ومع ذوي الشأن في الحكم المحلي في محافظة بيت لحم           

لعالقة باإلضـافة إلـى     بالرجوع إلى المراجع والكتب من خالل زيارة المكتبات والمؤسسات ذات ا          
زيارة وزارة التخطيط الفلسطينية وذلك لجمع المعلومات الهامة لموضوع الدراسة والتعرف علـى             

. واقع االحتياجات التنموية في فلسطين بشكل عام وبالقرى التي تمت الدراسة فيها بـشكل خـاص               
وية لسكان القـرى بـشكل      ومن ثم قام الباحث ببناء محاور االستبانة للتعرف على االحتياجات التنم          

  .واقعي وحقيقي

  
   اجراءات الدراسة2.3

  
سة المختلفة من مراجعة االدبيات، مرورا بتـصميم االداة ووصـوال الـى النتـائج               اجراءات الدرا 

  )1.3(واستخالص االستنتاجات والتوصيات  يعرضه شكل 
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  .منهجية الدراسة وأدواتها ومراحل اعدادها: 1.3 شكل
  

  اسة ادوات الدر3.3

  
  : استخدمت الدراسة الحالية نوعين من أدوات جمع البيانات

  
ومجتمعها المستهدف مـدير الحكـم      ،  )1.3(  كما هو مبين في الملحق     المقابلة: النوع األول  •

المحلي لمحافظة بيت لحم سابقا ومدير قسم االنشطة في الحكم المحلي باإلضافة إلى مـدير               
ربي في محافظة بيت لحم ومنسقة المشاريع فـي         مجلس الخدمات المشترك لقرى الريف الغ     

 المجلس؛ ورؤساء المجالس القروية ونوابهم لكل قرية، وذلك كما هو مبـين فـي الملحـق               
)2.3.( 

 حيث تم االسـتفادة مـن       )3.3ملحق  ( االستبانة ومجتمعها المستهدف السكان   : النوع الثاني  •
لمقابالت االستطالعية فـي بنـاء      مجموعة الدراسات واالدبيات ذات العالقة باالضافة الى ا       

األول ويتكون من خمسة فقرات تتناول البيانـات        : تكونت االستبانة من جزئين     و. االستبانة
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الديمغرافية العامة عن المبحوثين، والثاني يتكون من ثالثة وثمانين فقرة ضمن اربعة اجزاء             
 اعتمد سلم االجابات    ؛ ولقد .)1.3(موزعة على ثمانية محاور وذلك كما هو مبين في جدول           

درجة كبيرة جدا، درجة كبيرة، درجة      : ( من خمس درجات حسب سلم ليكرت وهي كاآلتي       
 ).متوسطة، درجة ضعيفة، درجة ضعيفة جدا

 
  .توزيع فقرات االستبانة الرئيسية على محاورها: 1.3 جدول

  
 عدد االسئلة المحور

 الجزء األول

 5 اسئلة حول البيانات الديمغرافية

 الجزء الثاني

الصحة، التعليم، البنية التحتيـة، الزراعـة، الخـدمات         (االحتياجات التنموية في مجال   
 ).االجتماعية
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 الجزء الثالث

 12 التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية

 الجزء الرابع

 9 الموارد المتاحة

 الجزء الخامس

 5 م في تحقيق االحتياجات التنمويةأهم الجهات التي تتوقع بأن تسه

  
   صدق اداة الدراسة4.3

  
من اجل التحقق من صدق االداة واالرتقاء بمستوى مصداقيتها، ولضمان تحقيقهـا للهـدف الـذي                
وضعت من اجله تم مراجعتها وتحكيمها من قبل عدد من االكاديميين والمتخصصين ذوي الخبـرة               

لمالحظاتهم اثرا ايجابيا فـي تطـوير وتحـسين االسـتبانة           ، وقد كان    )4.3(كما هو مبين بالملحق     
  . ووضعها في صورتها النهائية

 
   ثبات اداة الدراسة5.3

  

 طريقتين اولهما احتساب معامل ارتباط بيرسون لالختبـار         مم استخدا للتأكد من ثبات اداة الدراسة ت     
خلي، نتـائج كـال االختبـارين     واعادة االختبار، وثانيهما احتساب معامل كرومباخ الفا لالتساق الدا        

  .على التوالي) 3.3(و ) 2.3(يلخصهما جدولي 
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لمصفوفة إرتبـاط كامـل   ) Pearson correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسون  : 2.3جدول 
  .اإلستبانة، وكل محور من محاور اإلستبانة على حدة

  
 الداللة االحصائية قيمة ر المجاالت الرقم

 0.00 0.769 الصحة 1

 0.00 0.848 التعليم 2

 0.00 0.876 البنية التحتية 3

 0.00 0.581 الزراعة 4

 0.00 0.818 الخدمات االجتماعية 5

 0.00 0.523 التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية  6

 0.00 0.324 الموارد المتاحة  7

 0.00 0.322 ياجات التنموية اهم الجهات التي  تتوقع بان تسهم في تحقيق االحت 8

 0.00 0.769 الدرجة الكلية 

  
) 0.769(يتبين أن قيمة معامل إرتبـاط بيرسـون لكامـل اإلسـتبانة جـاءت               ،  )2.3(من الجدول   

 و  0.876(، ولمحاور اإلستبانة تراوحت قيمـة المعامـل بـين           )0.000(وبمستوى داللة إحصائية    
  يبين أن جميع الدالالت اإلحصائية جاءت أقل مـن   وهذا.0.000)(وبدالالت إحصائية ) 0.3.22

وعليه ترفض فرضية عدم ثبات اإلستبانة كاملة، وعدم ثباتها على مستوى المحاور، ونتيجـة              0.05
  .لذلك اعتبرت اإلستبانة ثابتة وتم توزيعها على كامل المبحوثين

  
 .بانةنتائج اختبار كرومباخ الفا لالتساق الداخلي لمحاور االست: 3.3جدول 

  

 كرومباخ الفا المجاالت الرقم
 0.914 البنية التحتية 1
 0.878 الزراعة 2
 0.871 التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية  3
 0.857 الصحة 4
 0.855 التعليم 5
 0.797 الخدمات االجتماعية 6
 0.793 الموارد المتاحة  7
 0.730 تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية اهم الجهات التي  تتوقع بان  8

 0.95 الدرجة الكلية



 
 

48

 لنا ان هنا اتساق داخلي لفقرات االستبانة بدرجة مرتفعة جدا حيث وصلت             ، يتبين )3.3 (الجدول من
 وجاءت اعلى درجة في مجال البنية التحتية بدرجة مرتفعة          ، للدرجة الكلية  0.95درجة كرونباخ الفا    

 في المقابل فان ادني درجـة       ،87.8ثم مجال الزراعة بدرجة مرتفعة جدا ايضا         ،91.4جدا وصلت   
لالتساق الداخلي في مجال اهم الجهات التي  تتوقع بان تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية بدرجة                

   .79.3 ومجال الموارد المتاحة بدرجة مرتفعة ، وهي درجة جيدة او مرتفعة73.0
  

  المعالجة االحصائية 6.3
  

، وقد اعتمد فـي التحليـل علـى         )SPSS(استخدم في التحليل الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية      
كالتكرارات، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، و النسب المئويـة،         ( االحصاء الوصفي   

لجنس  لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيرات ذات المعيارين كـا  t-testواختبارات 
لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيـرات التـي         ) ANOVA(مثال، والتباين االحادي    

  .تحتوي على اكثر من متغير كالتحصيل العلمي
  

   حدود الدراسة7.3
  

تمثلت في قرى الريف    : حدود مكانية  :تتلخص الحدود الزمنية، المكانية والبشرية للدراسة فيما يأتي       
امتـدت الدراسـة    : حدود زمنية  و .في محافظة بيت لحم   )  فوكين ان،نحالين،واديبتير،حوس(الغربي  

تمثلت في سكان قرى الريف الغربي في محافظة        : حدود بشرية  و .2010 حتى حزيران    2009ايار  
بيت لحم، مدير الحكم المحلي لمحافظة بيت لحم سابقا ومدير قسم االنـشطة فـي الحكـم المحلـي               

لخدمات المشترك لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحـم ومنـسقة            باإلضافة إلى مدير مجلس ا    
 .المشاريع في المجلس؛ ورؤساء المجالس القروية ونوابهم لكل قرية

  
   محددات الدراسة8.3

  
التي تم بحثهـا مـن      في المجاالت المختلفة    تتمثل المحددات في هذه الدراسة بمجموعة المؤشرات        

تبانة لتحديد االحتياجات التنموية للسكان في قرى الريف الغربي في          خالل االسئلة التي تناولتها االس    
  :محافظة بيت لحم، وكانت كالتالي

  
المستشفيات، مراكز صحية، عيادات تخصـصية، صـيدليات، سـيارات          : (مجال الصحة  •

 ).اسعاف، مؤهالت الكادر الطبي، ساعات الدوام
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 ادوات التعلـيم، مـؤهالت الكـادر        إنشاء بنى تحتية، تطوير منشآت قائمة،     : (مجال التعليم  •
 ).االكاديمي، التخصصية في التعليم

 )مواصالت، محطات الوقودالصرف الصحي، الكهرباء، المياه، ال: (مجال البنية التحتية •

طرق زراعية، استصالح االراضي الزراعية، خزانـات لتجميـع ميـاه           : ( مجال الزراعة  •
ددة بالمصادرة، مراكـز زراعيـة، سـوق     االمطار، اساليب زراعية حديثة، االراضي المه     

 ).زراعي مركزي

 ).إنشاء مراكز متخصصة، مكتبة عامة، اماكن ترفيهية: (مجال الخدمات االجتماعية •

المعيقات المختلفة من االحـتالل     : (التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية       •
لمختلفة، افتقـار وجـود دراسـات       االسرائيلي، عدم اهتمام الجهات الرسمية والمؤسسات ا      

 ).وخطط، ضعف التعاون، ضعف االمكانيات

الكفاءات، التعليم، الرغبة في التغيير، ايدي عاملـة، اراضـي زراعيـة            : (الموارد المتاحة  •
 ).خصبة، كثافة سكانية ضعيفة، وعي مجتمعي، هيئات محلية مسئولة

  ). جهات داخلية، جهات خارجية: (اهم الجهات التي تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية •
  

   مجتمع الدراسة9.3

  
ومدى % 5 عند مستوى ثقة     17.513، تم احتساب العينة لمجتمع كلي بحجم        )CRS) 2004بحسب  

 من حجم المجتمع االصلي، وعليه تم سـحب         ،%2.2 بما يمثل    376؛ حيث جاء حجم العينة      5ثقة  
بتير، حوسان، نحـالين،    (لريف الغربي   عينة حصصية بهذا الحجم من كل تجمع من تجمعات قرى ا          

كان توزيع االستمارة يهدف إلى تحصيل هذه النسبة بالكامل من كل تجمع وألسباب              ).وادي فوكين 
أي ) 350/376( استمارة إال ان التحصيل اقترب مـن    500عديدة وعلى الرغم من توزيع ما يفوق        

  ):4.3 ( والنتائج يبينها جدول،وهي نسبة استرجاع جيدة% 90حوالي 
  

  .مجتمع وعينة الدراسة موزعة على التجمعات: 4.3جدول 
  

 العينة الحقيقية العينة نظرياً المجتمع القرية الرقم

 79 85 3967 بتير .1

 111 120 5551 حوسان .2

 26 26 1168 نحالين .3

 136 145 6827 وادي فوكين .4

 353 376 17513 المجموع
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  ):2.3(والعينة لكل من االستبيان والمقابلة يوضحها الشكل تفاصيل اوضح لجزيئات المجتمع 
  

  
  

  يبين عينة ومجتمع الدراسة الذي شمل سكان قرى الريف الغربي االربعة ومجموعهم : 2.3 شكل
  

   عينة الدراسة10.3

  
من سكان كل قرية للحـصول      % 2.2لقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة حصصية صدفية عمدت          

كذلك شملت العينـة مـدير الحكـم المحلـي          . من خالل المقابالت   ستخدام االستبانة على البيانات با  
لمحافظة بيت لحم سابقا ومدير قسم االنشطة في الحكم المحلي باإلضافة إلى مدير مجلس الخـدمات                
المشترك لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم ومنسقة المـشاريع فـي المجلـس؛ ورؤسـاء                 

  .بهم لكل قرية وتم الحصول على البياناتالمجالس القروية ونوا
  

   خصائص عينة الدراسة11.3
  

 بينت من خالل مجموعة من االسئلة التي تناولهـا          ،)5.3(ان خصائص المبحوثين كما يبينها ملحق       
الجزء األول من االستبانة؛ حيث تركزت حول اسم القرية التي يسكن بها، العمر، الجنس، مـستوى                

التي يسكن بها كان ما نـسبته       ) اسم القرية (ا يتعلق بمكان السكن      و فيم   .ميالتعليم والتخصص العل  
% 18.8من سكان قرية وادي فوكين، وما نسبته        % 32.6من سكان قرية بتير، وما نسبته       % 33.3

من عدد المبحوثين وذلك كما هـو       % 15.2من سكان قرية نحالين، اما قرية حوسان فكان ما نسبته           
  :3.3مبين في الشكل 
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نحالين, 18.8, %19
حوسان, 15.2, 

15%

وادي فوآين, 32.6, 
33%

بتير, 33.3, %33

  
  

  .توزيع افراد العينة حسب مكان السكن: 3.3 شكل
  

 ان اعلى النسب حصلت عليهـا فئـة         4.3اما فيما يتعلق بأعمار المبحوثين؛ فنجد من خالل الشكل          
 بمـا نـسبته     30-25، تليها الفئة العمريـة مـن        %)34.8( بنسبة   24العمر التي كانت حتى عام      

 عام 41، وحصلت الفئة العمرية %)15.9( نسبته    بما 35-31، ومن ثم الفئة العمرية من       %)23.9(
% 11.6 عام على اقل النسب وذلك       40-36، وحصلت الفئة العمرية     %)13.8(فأكثر على ما نسبته   

  .4.3وذلك كما هو مبين في الشكل  من مجموع المبحوثين
  

≤ 24, 34.8, 
34%

≥41, 13.8, 
14%36-40 , 11.6, 

12%

31-35, 15.9, 
16%

25-30 , 23.9, 
24%

  
  

  توزيع افراد العينة حسب العمر: 4.3شكل 
  

 أي  80 الذكور كانت اعلى من نسبة االناث وعـددهم          اما فما يخص جنس المبحوثين؛ نجد ان نسبة       
ويعزى ذلك حسب رأى الباحث بأن الذكور       %. 42 انثى أي ما نسبته      58وعددهم  % 58بما نسبته   

   .كانوا اكثر تجاوبا اثناء جمع المعلومات من االناث
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على كانت ممن هم     بأن النسبة اال   5.3كما يبينه الشكل    ،  اما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمبحوثين     
ـ  مستوى البكـالوريوس،  ثم جاء بعدها ممن هم في       % 46.4في الثانوية حيث كانت نسبتهم        ةسببن

  .ماجستير ودكتوراةمن % 1.4وأخيرا ما %. 14.5فكانت نسبتهم  المتوسط ؛ اما الدبلوم37.7%
  

دراسات عليا, 1.4, 
جامعي, 37.7, 1%%38

دبلوم, 14.5, %15

ثانوي, 46.4, %46

  
  

  .توزيع افراد العينة بحسب متغير المستوى التعليمي: 5.3شكل 
  

 بأن اعلى النسب حصل عليه تخصص       6.3التخصص العلمي وبحسب ما يبينه الشكل       وفيما يتعلق ب  
ومن ثم كـل مـن      % 19.7يليه تخصص ادارة االعمال بما نسبته       % 38.8االداب وذلك بما نسبته     

، يليه كل من تخصص الكمبيوتر والطب وذلـك         %11.8تخصص العلوم والهندسة وذلك بما نسبته       
  %.5.3خصص التربية على ما نسبته وأخيرا حصل ت% 6.6بما نسبته 

  

اداب, 38.8, %38
هندسة, 11.8, 12%آمبيوتر, 6.6, %7

علوم, 11.8, %12

طب , 6.6, %7
ادارة اعمال, 19.7, 

تربية, 5.3, 19%%5

  
  

  .توزيع افراد العينة حسب متغير التخصص العلمي: 6.3شكل 
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  عرض النتائج ومناقشتها
  

   مقدمة1.4

  
لمقابلة واالستبانة، وذلك باسـتخدام     اواسطة   تحليل البيانات التي تم جمعها ب      يتناول هذا الفصل نتائج   

مجموعة من االدوات االحصائية، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة             
 ولتسهيل شرح النتائج تـم اعتمـاد        1.4وكما هو مبين في الجدول      . لإلجابة على تساؤالت الدراسة   

ادا الى ان قيم المتوسطات الحسابية لمجموع        وذلك استن  تالي للمتوسطات الحسابية للنتائج   التصنيف ال 
 اجابة، بما ان القيم تـأتي ضـمن منـزلتين           400االجابات المحتملة هو للمقياس الخماسي يساوي       

.  فقـط  0.01 وكما ان الفروق الدالة احصائيا ليس من السهل اثباتها بين قيم بينها فروق               عشريتين  
لذلك تم االعتماد بحـسب قنـام       . ذه القيم المختلفة  وعليه يكون هناك صعوبة لدى الباحث بمناقشة ه       

 فئات رئيسية   5 الى مجموعة فئات وتناقش في       1.4الى توزيع هذه القيم كما هو في جدول         ) 2009(
  . مستويات فرعية لتسهيل المقارنة والمقاربة بين المتوسطات الحسابية لالجابات9قسمت الى 

  
بحـسب  االحتياجات التنموية   جابات المبحوثين حول    تصنيف المتوسطات الحسابية ال    :أ-1.4جدول  

  .)2009 (قنام
  

 2مستوى  5.00 – 4.51

4.01 – 4.50 

 كبيرة جدا

 1مستوى 

احتياجات لها االولوية في الدرجة االولـى، وجـب         
 .العمل على تلبيتها بشكل ملح وآني

 2مستوى  كبيرة 4.00 – 3.51

زيادة 
  الحاجة
↑  
↑  

 

ة في الدرجة الثانيـة، وجـب       احتياجات لها االولوي  
العمل على تلبيتها بعد االنتهاء من أو بالتوازي مـع          

 .تلبية االحتياجات ذات االولوية من الدرجة االولى
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بحسب االحتياجات التنموية   تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول        :ب-1.4جدول  
  .)2009 (قنام

  
ات مهمة، وجب العمل على تلبيتهـا بعـد         حاج متوسطة 3.00

االنتهاء من او بالتوازي مع تلبية االحتياجـات        
 ذات االولوية من الدرجتين االولى والثانية

 1مستوى  2.99 – 2.51

2.01 – 2.50 

  
 2مستوى  ضعيفة

احتياجات ذات اهمية ضعيفة، تأتي في ذيل سلم        
االحتياجات ذات االولوية في العمل على تلبيتها،       

 .اولكن يجب عدم تجاهله

 1مستوى  2.00 – 1.51

1.00 – 1.50 

  
 2مستوى  ضعيفة جدا

  
  
  
↓  
↓  
↓  

ضعف الحاجة
احتياجات ذات اهمية ضعيفة جـدا، او اولويـة         

 .ويمكن تجاهلها

  
   مجاالت االحتياجات التنموية2.4

  
الغربـي  ما هو واقع االحتياجات التنموية لقرى الريف        "في اطار اجابة الدراسة على السؤال البحثي        

الصحة، التعليم، البنيـة التحتيـة، الزراعـة والخـدمات          "في منطقة بيت لحم في كل من مجاالت         
. تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسـة المختلفـة          " االجتماعية

  ):2.4(والنتائج يعرضها جدول 
  

  المجاالت المختلفة في ربيواقع االحتياجات التنموية لقرى الريف الغ: 2.4جدول 
  

  المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي المجاالت الرقم
 0.69 3.78 الزراعة 4
 0.86 3.57 البنية التحتية 3
 0.71 3.56 التعليم 2
 0.65 3.56 الخدمات االجتماعية 5
 0.59 3.50 الصحة 1

 0.54 4.31 الدرجة الكلية

  
 الكلية لوجود احتياجات تنموية لسكان الريف الغربـي وصـلت           تشير معطيات الجدول ان الدرجة    

وهي درجة كبيرة من المستوى الثاني؛ ويعنـي ذلـك ان هـذه             ) 4.31(بحسب المتوسط الحسابي    
؛ ويجـدر   )1.4(االحتياجات لها اولوية من الدرجة الثانية بحسب التصنيفات المذكورة في الجـدول             

الصحة، التعلـيم، الزراعة،البنيـة التحتيـة       ( االت المختلفة الذكر بان المتوسط الحسابي لكافة المج     
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هي من االحتياجات ذات االولوية من الدرجة الثانية بمتوسـطات حـسابية            ) والخدمات االجتماعية 
 ومن الجدول اعاله يمكن مالحظة ان احتياجات المجال الزراعـي تحتـل             .3.78-3.5تتراوح بين   

استنادا الى ما سبق يمكن رفض الفرضـية القائلـة بـأن             .فةسلم االولوية من بين المجاالت المختل     
االحتياجات التنموية في مجال الزراعة  ال تمثل اهم االحتياجات التنموية لقـرى الريـف الغربـي                 

 .بحسب رأي المبحوثين

  
 :االحتياجات التنموية للسكان في مجال الصحة. 1.2.4

 
للتجمعات السكانية في المجال الـصحي جـاءت        في اطار اجابة الدراسة على االحتياجات التنموية        

  :نتائج االستبيان والمقابلة كما يأتي
  

  : نتائج االستبيان.1.1.2.4

  
  ):3.4جدول (نتائج تحليل االستبيان المتعلقة بأهم االحتياجات التنموية للسكان في المجال الصحي 

  
  .أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال الصحة: أ-3.4 جدول

  
ثل اآلتية أهـم االحتياجـات التنمويـة        تم  (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

  :للسكان في مجال الصحة
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B16 4.3 4.3 13.8 23.9 53.6 1.10 4.18 سيارات اسعاف 

B2  0.7 5.8 21.0 39.9 32.6 0.92 3.98 صحيةمراكز 

B5 2.2 5.1 21.7 37.0 34.1 0.98 3.96 ....)،اطباء( كادر صحة مؤهل 

B12 1.4 7.2 23.9 30.4 37.0 1.02 3.94 صيدليات 

B1 12.35.1 26.1 23.2 33.3 1.20 3.67 مستشفى عام 

B4 13.00.7 30.4 31.9 23.9 1.01 3.65 مراكز صحة المرأة والطفل 

B15 10.92.2 29.0 41.3 16.7 0.96 3.59 حنجرة_اذن _انف_عيادات 

B7 10.14.3 38.4 21.0 26.1 1.11 3.54 مختبرات طبية 

B3 13.07.2 26.1 27.5 26.1 1.22 3.52 )على مدار اليوم(عيادات طوارئ 

B6 11.65.1 36.2 31.2 15.9 1.05 3.41 مراكز تصوير اشعة 
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  .حتياجات التنموية للسكان في مجال الصحةأهم اال: ب-3.4 جدول
  

تمثل اآلتية أهـم االحتياجـات التنمويـة          (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

  :للسكان في مجال الصحة
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B10 18.15.8 32.6 23.9 19.6 1.15 3.33 نعيادات طب عيو 

B8 17.44.3 35.5 29.0 13.8 1.05 3.30 عيادات طب اسنان 

B13 15.23.6 44.9 27.5 8.7 0.94 3.22 مراكز للعالج الطبيعي 

B14 21.03.6 43.5 23.2 8.7 0.96 3.12 عيادات لألمراض الجلدية 

B11 31.98.7 31.9 19.6 8.0 1.08 2.86 مراكز للبصريات 

B9 27.513.0 35.5 17.4 6.5 1.09 2.77 عيادات فنين اسنان 

      0.60  3.50 الدرجة الكلية 

  
اي بدرجة كبيرة من    ) 3.50(بأن المتوسط الحسابي الكلي للمجال الصحي       ) 3.4( ضح من الجدول  يت

االشـارة الـى ان     ويجدر  . المستوى االول، مما يشير الى احتياجات لها االولوية من الدرجة الثانية          
كافة االحتياجات في المجال تراوحت عموما بين اولويات ذات اهمية ضعيفة من المـستوى االول               

 واخرى احتياجات كبيرة جدا من المستوى االول بمعنى لهـا اولويـة مـن               2.77بمتوسط حسابي   
رجات وبذلك داللة على ان معظم فقرات هذا المجال حازت على د          . 4.18الدرجة بمتوسط حسابي    

فقرات من فقرات هذا المجال على تقدير مرتفع من حيث االهمية،           ) 9(حيث حازت   . اهمية مرتفعة 
  :هياهم هذه االحتياجات  و.فقرات ومنخفضة لفقرتين)  5(بينما كانت درجة االهمية متوسطة ل 

 
 )4.18( سيارات اسعاف بمتوسط حسابياحتياجات لها اولوية من الدرجة االولى مثل  •

، و  )3.98(ات لها اولوية من الدرجة الثانية مثل المراكز الصحية  بمتوسط حسابي             احتياج •
 ).3.96(بمتوسط حسابي بلغ ) ممرضين/ اطباء(  كادر صحة مؤهل

و ) 2.77(احتياجات ليست ذات اهمية كبيرة مثل عيادات فنيين اسنان بمتوسـط حـسابي               •
  ). 2.86(مراكز للبصريات بمتوسط حسابي 

  
  :ئج المقابلةنتا. 2.1.2.4

  

  بينت نتائج المقابالت في المجال الصحي، على ان االولوية في الحاجة إلى وجود مراكز صحية في
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القرى هي االبرز واالهم وكانت الحاجة إلى وجود عيادات طوارئ على مدار اليوم فـي الترتيـب                 
عام ومن ثم تـوفير     الثاني لألهمية تأتي بعدها الحاجة إلى توفير كادر طبي مؤهل وإنشاء مستشفى             

  .مراكز لصحة المرأة والطفل؛ وكانت الحاجة لسيارة اسعاف الخيار االخير بالنسبة لهم
  

  : لنتائج االستبيان والمقابلةتحليل مقارن. 3.1.2.4
  

اوضحت نتائج االستبيان ان االولوية في الحاجات في المجال الصحي  من خالل اجابات المبحوثين               
 وجـود "  بينما بينت نتائج المقابالت على ان االولوية في الحاجـة إلـى               "توفير سيارة اسعاف  "في  

هم والحاجة إلى توفير سيارة اسعاف الخيار االخير بالنسبة لهم هذا           في القرى هي اال   " مراكز صحية 
  . وبين اراء رؤساء الهيئات المحليةيوضح الفرق الكبير بين اراء المبحوثين سكان القرى 

  
في المرتبة الثانية من االهمية في نتائج االستبيان بينمـا          " وجود مراكز صحية  " وجاءت الحاجة إلى  

في الترتيب الثاني لألهمية في المقابالت؛      " عيادات طوارئ على مدار اليوم    "كانت الحاجة إلى وجود     
وجاءت كل من الحاجة إلى توفير كادر طبي مؤهل و الحاجة إلى مستشفى عام و الحاجة لمراكـز                  

واخيـرا  .  والطفل حاجات متوافقة مع بعضها البعض في نتائج االستبيان والمقـابالت           صحة المرأة 
  .كانت الحاجة إلى عيادات طوارئ على مدار الساعة هي الخيار االخير في نتائج االستبيان

  
ومن وجهة نظر الباحثة وعلى ضوء خبرتها العملية في هذه القرى تجد ان نتائج االسـتبيان التـي                  

اهم بالنسبة  تعتبر   الحاجة الى سيارة اسعاف      وخصوصا في بحوثين كانت اكثر منطقية؛     عبر عنها الم  
وتعتبر الحاجة الى عيادات طوارىء على مدار الساعة ايضا هـي مـن االحتياجـات               . ذه القرى له

الفرضية البحثية القائلة بأن الحاجة إلى مستشفى ال        بقبول  وبمراجعة النتائج يمكن الحكم      .الضرورية
   .اهم االحتياجات التنموية في مجال الصحةتمثل 

 
  : االحتياجات التنموية للسكان في مجال التعليم.2.2.4

  

في اطار اجابة الدراسة على االحتياجات التنموية للتجمعات السكانية في مجال التعليم جاءت نتـائج               
  :االستبيان والمقابلة كما يأتي

  
  : نتائج االستبيان.1.2.2.4

  

  ):4.4جدول تعليم يلخصها أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال حول ستبيان نتائج تحليل اال
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  :أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال التعليم: 4.4 دولج
  

  (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية   

تمثل اآلتية أهـم االحتياجـات التنمويـة        

  : التعليمللسكان في مجال
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C2     مكتبـات  (إضافة مرافق مساندة
 ...)ومختبرات، 

4.24 0.74 39.9 46.4 11.6 2.2  

C8       تطوير ادوات التعلـيم الـسمعية
 ....)، حاسوب( والبصرية

4.16 0.91 44.2 33.3 17.4 4.3 0.7 

C1 3.6 26.8 31.2 38.4 0.89 4.04 فية إضافة غرف ص  

C3 11.63.6 20.3 31.9 32.6 1.13 3.78 اساسية جديدة إنشاء مدارس 

C10  انــشاء مراكــز تقويــة لطلبــة
 صعوبات التعلم 

3.64 1.10 25.4 31.9 28.3 10.14.3 

C7 8.0 8.7 29.7 31.2 22.5 1.17 3.51 ات/تطوير كادر المعلمين 

C5 19.68.7 27.5 27.5 16.7 1.20 3.24 بناء رياض أطفال 

C6  11.68.7 40.6 25.4 13.8 1.10 3.24 إنشاء مراكز للتدريب المهني 

C4 18.816.7 15.2 26.8 22.5 1.41 3.20 انشاء مدارس ثانوية جديدة 

C9      انشاء مدارس بتخصصات غيـر
)تجاري/صناعي/زراعي( تقليدية

3.09 1.24 13.0 29.0 24.6 20.313.0 

C11 15.217.4 26.8 26.8 13.8 1.29 3.04 انشاء مراكز محو امية 

      0.72 3.56 الدرجة الكلية

  
فان المتوسط   ) 4.4(وفيما يتعلق باالحتياجات المتعلقة بقطاع التعليم وكما هو مبين في الجدول رقم             

ة الـى ان كافـة      اي بدرجة كبيرة من المستوى الثاني، وتجدر االشار       ) 3.56(الحسابي الكلي كان    
االحتياجات في هذا المجال تراوحت عموما بين اولويات ذات اهمية كبيـرة مـن المـستوى االول                 

  ).4.24(واخرى احتياجات كبيرة جدا من المستوى االول بمتوسط حسابي ) 3.04(بمتوسط حسابي 
مرافق مـساندة   إضافة  احتياجات لها اولوية من الدرجة االولى مثل         :اهم هذه االحتياجات تتمثل في    

ــرات، ( ــسمعية ) 4.24( بمتوســط حــسابي ،...)مكتبــات ومختب ــيم ال و تطــوير ادوات التعل
و إضافة غرف صفية بمتوسط حسابي      ) 4.16(بمتوسط حسابي   ) اجهزة عرض /حاسوب(والبصرية

  احتياجات لها اولوية من الدرجة الثانية مثل انشاء مدارس اساسية جديدة بمتوسط حسابي و).4.04(
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 ).3.04(انشاء مراكز محو امية بمتوسط حسابي و ) 3.78(

  
بعد مراجعة النتائج في مجال التعليم يمكن الحكم بالرفض على الفرضية القائلة بأن الحاجـة الـى                 

ال تمثل اهم االحتياجـات التنمويـة بحـسب رأي          ...) مكتبات ومختبرات،   (إضافة مرافق مساندة    
اهتمام مـن قبـل المبحـوثين       اعلى  هذه الفقرة حصلت على     المبحوثين وذلك لما بينته النتائج بأن       

  ).4.23(بمتوسط حسابي 
  

  :نتائج المقابلة. 2.2.4.2

  
نجد ان االولوية في مجال التعليم ضمن المقابالت  برزت حول الحاجة إلى اضافة غـرف صـفية                  

فـس  حيث حصلت على العدد االكبر من التكرارات؛ تلتها في االهمية عدة حاجات حصلت علـى ن               
ات، إنشاء مدارس اساسـية     /اضافة مرافق مساندة، تطوير كادر المعلمين     (عدد التكرارات أال وهي     

إلنشاء مراكز تقويـة  (اما بالنسبة   . جميعها جاءت بنفس االهمية   ) جديدة، إنشاء مدارس ثانوية جديدة    
ـ  ) لطلبة صعوبات التعلم، بناء رياض اطفال، إنشاء مراكز للتدريب المهني          ضا جـاءت   فجميعها اي

  .بنفس االهمية وحصلت على نفس التكرارات
  

  :تحليل مقارنة لنتائج االستبيان والمقابلة. 3.2.2.4

  
لقد تجلت الفروق واضحة في االولوية بالنسبة للمبحوثين في نتائج االستبيان حيث كانت تتمثل فـي                

مقابلة تتمثل في الحاجـة     الحاجة إلضافة مرافق مساندة في المدارس بينما كانت االولوية في نتائج ال           
إلى اضافة غرف صفية؛ في حين ان الحاجة إلى اضافة غرف صفية كانت االختيار الثـاني فـي                  
نتائج االستبيان بينما حصلت مجموعة من االحتياجات على نفس االهمية فـي المقابلـة أال وهـي                 

، إنـشاء مـدارس   ات، إنشاء مدارس اساسية جديـدة  /اضافة مرافق مساندة، تطوير كادر المعلمين     (
جاءت بعدها في االهمية في نتائج االستبيان الحاجة الي          .جميعها جاءت بنفس االهمية   ) ثانوية جديدة 

بناء مدارس اساسية جديدة قابلتها مجموعة من االحتياجات حصلت على نفس االهمية في المقابلـة               
 إنشاء مراكـز للتـدريب      إنشاء مراكز تقوية لطلبة صعوبات التعلم، بناء رياض اطفال،        ( أال وهي 
في حين نجد من خالل نتائج االسـتبيان مـن إنـشاء            . فجميعها ايضا جاءت بنفس االهمية    ) المهني

وأخيرا الحاجة  . ات؛ وبعدها إنشاء مراكز للتدريب المهني     /مراكز تقوية؛ يليها تطوير كادر المعلمين     
ة نظر الباحثة فجميعها تعتبر     اما من وجه   .إلى إنشاء مدارس ثانوية جديدة حصلت على اقل النسب        

  .احتياجات ضرورية واهمها اضافة الغرف الصفية لتكفي تزايد عدد الطلبة المستمر في القرى
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  : االحتياجات التنموية للسكان في مجال البنية التحتية.3.2.4

  
 جاءت  في اطار اجابة الدراسة على االحتياجات التنموية للتجمعات السكانية في مجال البنية التحتية            

  :نتائج االستبيان والمقابلة كما يأتي
  

  :نتائج االستبيان. 1.3.2.4

  

بنية التحتيـة يلخـصها     نتائج تحليل االستبيان المتعلقة بأهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال ال          
  ):5.4جدول 

  

  :أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال البنية التحتية: أ-5.4 جدول
  

هـم االحتياجـات التنمويـة      تمثل اآلتية أ   (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

  للسكان في مجال البنية التحتية
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D1 1.4 2.2 15.2 25.4 55.8 0.91 4.32 إنشاء شبكات للصرف الصحي 

D5 2.2 2.9 18.1 23.2 53.6 0.99 4.23 تعبيد الطرق الداخلية 

D3 6.5 6.5 23.2 20.3 43.5 1.23 3.88 تطوير إنارة الشوارع 

D6        إنشاء مواقف انتظار آمنـة فـي
 الشوارع الرئيسية

3.64 1.02 22.5 32.6 36.2  4.3 4.3 

D2  10.910.1 24.6 25.4 29.0 1.29 3.52 تطوير شبكات الكهرباء 

D4 10.910.1 26.1 24.6 28.3 1.29 3.50 تطوير شبكات المياه 

D7       انشاء محطات لمعالجـة الميـاه
 العادمة

3.41 1.18 21.7 26.1 30.4 15.26.5 

D8 16.74.3 34.1 24.6 20.3 1.12 3.40 توفير مكبات للنفايات الصلبة 

D11       انشاء مواقف مركزيـة لوسـائل
 النقل العام

3.24 1.36 22.5 23.2 26.1 12.315.9 

D10 16.717.4 23.2 23.2 19.6 1.37 3.11  تحسين خدمات المواصالت 

D9 26.88.7 29.7 22.5 12.3 1.16 3.03 انشاء محطات وقود 

  0.87 3.57 الدرجة الكلية
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أي بدرجة كبيرة مـن     ) 3.57(ان المتوسط الحسابي الكلي كان      ) 5.4( ضح من معطيات الجدول     يت
اني، وبهذا داللة على ان معظم فقرات هذا المجال والمتعلق بالبنية التحتية حازت علـى        المستوى الث 

 تراوحت عموما بين اولويات ذات اهمية كبيرة مـن          درجة عالية االهمية من وجهة نظر المبحوثين      
واخرى احتياجات كبيرة جدا من المستوى االول بمتوسـط         ) 3.03(المستوى االول بمتوسط حسابي     

فقرات من فقرات المجال على تقدير عالي االهمية فـي حـين            ) 6(، حيث حازت    )4.32(حسابي  
  .درجات على تقدير متوسط من حيث اهميتها كاحتياجات مرتبطة في البنية التحتية) 5(حازت 

  :اهم هذه االحتياجات
  

احتياجات لها اولوية من الدرجة االولى مثل انشاء شبكات للـصرف الـصحي بمتوسـط                •
 ).4.23(، وتعبيد الطرق الداخلية بمتوسط حسابي )4.32(حسابي 

احتياجات لها اولوية من الدرجة الثانية مثل تطوير انارة الشوارع و انشاء مواقف مركزية               •
 ، و انـشاء محطـات وقـود      ) كما ونوعا (لوسائل النقل العام و تحسين خدمات المواصالت      

 .ى التوالي، عل)3.03( و )3.11(، )3.24(، )3.88 (ة حسابياتبمتوسط

  
وبمراجعة النتائج في هذا المجال يمكن الحكم برفض الفرضية القائلة بأن الحاجة إلنـشاء شـبكات                

 .صرف صحي ال تمثل اهم االحتياجات التنموية في مجال البنية التحتية

  
  :نتائج المقابلة. 2.3.2.4

  

لـى إنـشاء شـبكات صـرف     نجد ان االولوية في نتائج المقابلة حول البنية التحتية كانت الحاجة إ        
صحي، تلتها في االهمية الحاجة إلى تطوير شبكات المياه ومن ثم تطوير انارة الـشوارع وتعبيـد                 
الطرق الداخلية؛ وجاءت بعدها الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء؛ وأخيرا حصلت كل من الحاجة              

ية لوسائل النقل العام على     إلى إنشاء مواقف انتظار آمنة في الشوارع الرئيسية وإنشاء مواقف مركز          
  .نفس التكرار وهو كان االقل من بين الحاجات االخرى

  
  :مقارنة بين نتائج االستبيان ونتائج المقابلة. 3.3.2.4

  

نجد ان كل من نتائج االستبيان والمقابلة بينت ان االولوية كانت في إنشاء شبكات صرف صحي في                 
بيان الى الحاجة إلى تعبيد الطرق الداخلية بالمقابل جاءت         حين جاءت االهمية الثانية في نتائج االست      

كما واتفقت كال النتيجتـين علـى       . الحاجة إلى تطوير شبكات المياه االهمية الثانية في نتائج المقابلة         
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الحاجة إلى تطوير انارة الشوارع االهمية الثالثة باإلضافة إلى ان تعبيد الطرق الداخلية جاء بـنفس                
  .قابلةاالهمية في الم

  
جاءت بعدها الحاجة إلى إنشاء مواقف انتظار آمنة في الشوارع الرئيسية في نتائج االستبيان تقابلها               

 ثم تطوير شبكة الكهربـاء وتطـوير        ،الحاجة إلى تطوير تطوير شبكات الكهرباء في نتائج المقابلة        
ل النقل العام بالمقابل    شبكة المياه؛ حصلت على اقل النسب الحاجة إلى وانشاء مواقف مركزية لوسائ           

حصلت كل من الحاجة إلى إنشاء مواقف انتظار آمنة في الشوارع الرئيسية وإنشاء مواقف مركزية               
اما من وجهة نظر الباحثة فتعتبر الحاجة        .لوسائل النقل العام على اقل االهتمامات في نتائج المقابلة        

  .تلوث البيئي في هذه القرىالى انشاء شبكة صرف صحي هي االهم وذلك الرتفاع معدل ال
  

  : االحتياجات التنموية للسكان في مجال الزراعة.4.2.4

  
في اطار اجابة الدراسة على االحتياجات التنموية للتجمعات السكانية في مجال الزراعة جاءت نتائج              

  :االستبيان والمقابلة كما يأتي
  

  : نتائج االستبيان.1.4.2.4

  
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين      التكرارات  يعرض  ) 6.4(الجدول  

  .ضمن االستبانة حول االحتياجات التنموية في مجال الزراعة
  

  :أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال الزراعة: أ-6.4 جدول
  

تمثل اآلتيـة أهـم االحتياجـات التنمويـة          (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

  زراعةللسكان في مجال ال

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

الن
ا

ري
عيا
لم
ف ا

را
ح

 

رة
كبي

ة 
رج
د

 
جدا

 
 

رة
كبي

ة 
رج
د

طة 
وس
مت

ة 
رج
د

 

فة
ضعي

ة 
رج
د

 

جدا
ة 
عيف
ض

ة 
رج
د

 

E1      شق طرق للوصول إلى األراضي
 الزراعية

4.30 0.75945.7 39.9 13.8  0.7 

E5    ــددة ــي المه ــشجير األراض ت
 بالمصادرة

4.24 0.93249.3 31.9 14.5 2.2 2.2 
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  :أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال الزراعة: ب-6.4 جدول
  

تمثل اآلتية أهم االحتياجات التنموية للـسكان        (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

  زراعةفي مجال ال

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
لم
ف ا

را
نح
اال

 

رة
كبي

ة 
رج
د

 
جدا

 
 

رة
كبي

ة 
رج
د

طة 
وس
مت

ة 
رج
د

 

فة
ضعي

ة 
رج
د

 

ضعي
ة 
رج
د

جدا
ة 
ف

 

E2 0.7 0.7 19.6 37.7 0.82241.3 4.18 استصالح األراضي الزراعية 

E3        بناء خزانات لتجميع ميـاه األمطـار
 لري المزروعات

4.15 0.91942.8 36.2 15.9 3.6 1.4 

E4 0.7 2.2 19.6 39.9 0.84637.7 4.12 استخدام أساليب حديثة في الزراعة 

E9 13.05.1 31.9 26.1 1.14123.9 3.51 راعيةتوفير وسائل نقل للمنتجات الز 

E6       انشاء مراكز بيع لمدخالت االنتـاج
 ....)بذور/اسمدة(الزراعي

3.47 1.00515.9 33.3 36.2 10.93.6 

E7 12.34.3 36.2 28.3 1.06818.8 3.45 انشاء مراكز لإلرشاد الزراعي 

E8        انشاء مراكـز تخـزين للمنتجـات
 الزراعية

3.43 1.08719.6 26.8 34.1 15.93.6 

E10 15.222.5 26.8 17.4 1.40018.1 2.93 انشاء سوق زراعي مركزي 

      0.699 3.78  الدرجة الكلية

  
أي بدرجة كبيرة مـن     ) 3.78(ان المتوسط الحسابي الكلي كان      ) 6.4( ضح من معطيات الجدول     يت

 بالمجال الزراعي حازت علـى تقـدير        المستوى الثاني وبذلك داللة على ان معظم الفقرات المتعلقة        
فقرات من فقرات هذا المجال على تقدير عالي االهميـة          ) 6(مرتفع من حيث االهمية، حيث حازت       

 و فقرة حازت على تقدير منخفض من حيث اهميتها          ،فقرات على تقدير متوسط   ) 3(في حين حازت    
ا المجال تراوحت عمومـا بـين       وتجدر االشارة ان كافة االحتياجات في هذ       .على الصعيد الزراعي  

واخرى احتياجات كبيرة جدا مـن المـستوى        ) 2.93(اولويات ذات اهمية ضعيفة بمتوسط حسابي       
  :اهم هذه االحتياجات تتمثل في و).4.30(األول بمتوسط حسابي 

  
احتياجات لها اولوية من الدرجة االولى مثل شق طرق للوصول إلى األراضي الزراعيـة               •

و ) 4.24(و تشجير األراضي المهددة بالمصادرة بمتوسط حسابي        ) 4.30(بمتوسط حسابي   
 ).4.18(استصالح االراضي الزراعية بمتوسط حسابي 
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احتياجات لها اولوية من الدرجة الثانية مثل توفير وسائل نقل مناسبة للمنتجات الزراعيـة               •
 ).3.51(بمتوسط حسابي 

  ).2.93(ط حسابي احتياجات ضعيفة مثل إنشاء سوق زراعي مركزي بمتوس •
  

ال تمثل الحاجـة إلنـشاء مراكـز         الفرضية البحثية القائلة     بقبولوبمراجعة هذه النتائج يمكن الحكم      
 .االرشاد الزراعي اهم االحتياجات التنموية في مجال الزراعة

  
  :نتائج المقابلة. 2.4.2.4

  

ـ            أ ق طـرق للوصـول إلـى       ما عن نتائج المقابلة في مجال الزراعة؛ كانت االولوية للحاجة إلى ش
االراضي الزراعية؛ جاءت بعدها الحاجة إلى استصالح االراضي الزراعية ومن ثم حصلت كل من              

على ) الحاجة إلى بناء خزانات لتجميع مياه االمطار وتوفير وسائل نقل مناسبة للمنتجات الزراعية            (
المهددة بالمـصادرة   تشجير االراضي   (نفس عدد التكرارات واألهمية في الحاجة؛ وحصلت كل من          

  .على اقل عدد تكرارات واقل اهمية) واستخدام اساليب حديثة في الزراعة
  

  :مقارنة بين نتائج االستبيان ونتائج المقابلة. 3.4.2.4

  

كما اوضحت نتائج االستبيان انها اتفقت مع نتائج المقابلة في االولوية للحاجـة إلـى شـق طـرق                   
ت على اعلى نسبة؛ جاءت بعدها في االهمية الحاجة إلـى           للوصول إلى االراضي الزراعية وحصل    

تشجير االراضي الزراعية  قابلتها الحاجة إلى استصالح االراضي الزراعية في نتائج المقابلة؛ في              
الحاجـة  (حين جاء استصالح االراضي الزراعية االهمية الثالثة في نتائج االستبيان يقابلها كل من              

بنفس االهمية  ) ه االمطار وتوفير وسائل نقل مناسبة للمنتجات الزراعية       إلى بناء خزانات لتجميع ميا    
ومن ثم نجد ان الحاجة إلى بناء خزانات لتجميع مياه األمطار لري المزروعـات              . في نتائج المقابلة  

تشجير االراضي المهددة بالمصادرة    (كانت اقل اهمية من سابقتها في نتائج االستبيان يقابلها كل من            
وأخيرا كان استخدام اساليب    . بنفس االهمية في نتائج المقابلة    )  اساليب حديثة في الزراعة    واستخدام

حديثة في الزراعة و توفير وسائل نقل مناسبة للمنتجات الزراعية هم االقـل اهميـة فـي نتـائج                   
نـت  اما من وجهة نظر الباحثة فان اجابات المبحوثين في نتائج االستبيان والمقابالت كا             .االستبيان

منطقية وهامة وذلك الهمية شق طرق للوصول الى االراضي الزراعية واهمية تشجير االراضـي              
الزراعية لحمايتها قدر االمكان من مصادرة االحتالل االسرائيلي؛ وبقية االحتياجات التـي عبـروا              

  .عنها تعتبر متفاوتة في االهمية
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  :جتماعية االحتياجات التنموية للسكان في مجال الخدمات اال.5.2.4

  
في اطار اجابة الدراسة على االحتياجات التنموية للتجمعات السكانية في مجال الخدمات االجتماعية             

  :جاءت نتائج االستبيان والمقابلة كما يأتي
  

  : نتائج االستبيان.1.5.2.4

  

ين التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوث      يعرض  ) 7.4(الجدول  
  .حول االحتياجات التنموية في مجال الخدمات االجتماعية

  
  :أهم االحتياجات التنموية للسكان في الخدمات االجتماعية: 7.4 جدول

  
تمثل اآلتية أهم االحتياجات التنموية للسكان        (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية

  لخدمات االجتماعيةفي مجال ا

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
لم
ف ا

را
نح
اال

 

رة
كبي

ة 
رج
د

 
جدا

 
 

رة
كبي

ة 
رج
د
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رج
د
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رج
د

 

جدا
ة 
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ة 
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د

 

F1  0.7 6.5 25.4 33.3 0.96134.1 3.93 )ثقافية/اجتماعية(انشاء مراكز 

F2 1.4 6.5 31.9 29.0 0.99831.2 3.82 انشاء مراكز رياضية 

F5 2.2 7.2 31.9 31.2 1.01127.5 3.75 إنشاء مكتبة عامة 

F4    حـدائق ( انشاء اماكن ترفيهيـة / 
 )منتزهات

3.69 1.08630.4 22.5 35.5 8.7 2.9 

F6     انشاء مراكز لتعليم الحرف الريفية 
 )البان/مربى/مخلالت(

3.54 1.02617.4 38.4 27.5 13.82.9 

F8 14.54.3 32.6 30.4 1.08018.1 3.43 انشاء مراكز لإلرشاد االسري 

F7 لحــرف انــشاء مراكــز لتعلــيم ا
 ....)تطريز/خياطة(النسوية

3.41 0.99411.6 39.9 29.0 16.72.9 

F9 24.64.3 29.0 27.5 1.10914.5 3.23 انشاء مراكز لياقة بدنية 

F3   ــذوي ــل ل ــز تأهي ــشاء مراك ان
 االحتياجات الخاصة

3.21 1.21715.9 29.0 24.6 21.09.4 

     0.652 3.56 الدرجة الكلية
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أي بدرجـة كبيـرة مـن       ) 3.56(بان المتوسط الحسابي الكلي كان      ) 7.4(دول  تشير معطيات الج  
المستوى الثاني؛ وبذلك داللة على ان اغلب فقرات هذا المجال حازت على تقدير مهم، حيث حازت                

على تقدير  ) 4(فقرات من فقرات المجال على تقدير مرتفع من حيث االهمية، في حين حازت              ) 5(
إلى ان كافة االحتياجات في هذا المجال تراوحت ما بـين اولويـات ذات              تجدر االشارة    و .متوسط

و اولويـات ذات اهميـة كبيـرة عنـد          ) 3.21(اهمية كبيرة عند المستوى األول بمتوسط حسابي        
واهـم   .أي جميعها ذات اولويـة مـن الدرجـة الثانيـة          ) 3.93(المستوى الثاني بمتوسط حسابي     

) ثقافيـة /اجتماعية( اولوية من الدرجة الثانية مثل انشاء مراكز         احتياجات لها  :االحتياجات تتمثل في  
و إنشاء مكتبـة عامـة      ) 3.82(و انشاء مراكز رياضية بمتوسط حسابي       ) 3.93(بمتوسط حسابي   
 انشاء مراكز تأهيل لـذوي      "للفقرة  ) 3.21(، اما ادنى المتوسطات فكانت      )3.75(بمتوسط حسابي   

  . "االحتياجات الخاصة
  
 الفرضية القائلة بأن الحاجة إلنشاء مراكز لتعليم        قبولالنتائج في هذه المجال يمكن الحكم       بمراجعة  و

 .الحرف النسوية ال تمثل اهم االحتياجات التنموية في مجال الخدمات االجتماعية العامة

  
  :نتائج المقابلة. 2.5.2.4

  

لى كانت فـي إنـشاء مراكـز        بينت نتائج المقابلة في مجال الخدمات االجتماعية؛ ان االهمية االو         
ثقافية ومن ثم الحاجة إلى إنشاء مراكز لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة؛ جـاءت بعـدها               /اجتماعية

الحاجة إلى إنـشاء مراكـز لإلرشـاد        (الحاجة إلى إنشاء مراكز رياضية ومن ثم حصلت كل من           
  .اهميةعلى نفس القيمة في التكرارات وكانت االقل ) االسري وإنشاء مكتبة عامة

  
  :مقارنة نتائج االستبيان ونتائج المقابلة. 3.5.2.4

  
نجد ان نتائج االستبيان تتفق مع نتائج المقابلة في ان الحاجة إلى إنشاء مراكز ثقافية واجتماعية هي                 
االهم؛  ومن ثم وبحسب نتائج االستبيان جاءت الحاجة إلى إنشاء مراكز رياضية يقابلها في االهمية                

المقابلة الحاجة إلى إنشاء مراكز لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، تلتها في االهميـة             وبحسب نتائج   
في نتائج االستبيان الحاجة إلى إنشاء مراكز لإلرشاد االسري؛ التي اختلفت معها نتائج المقابلة فـي                
الحاجة إلى إنشاء مراكز رياضية ومن ثم  جاءت اهمية إنشاء مراكـز لتأهيـل ذوي االحتياجـات                  

وأخيـرا  ) الحاجة إلى إنشاء مراكز لإلرشاد االسري وإنشاء مكتبة عامـة         (لخاصة قابلتها كل من     ا
  .إنشاء مكتبة عامة كان اقل اهمية في نتائج االستبيان
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اما من وجهة نظر الباحثة فان الحاجة الى انشاء مراكز لالرشاد االسري هي االهم وذلك لوجـود                 
  .ر حاجة ماسة لمواجهة تلك المشاكللقرى والتي تعتبالعديد من المشاكل االسرية في هذه ا

 
  :التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية. 6.2.4

  

ما هي التحديات والعقبات العامة التي تعيق تلبية االحتياجات         " جابة على السؤال البحثي     االفي اطار   
وثين باستخدام االستبيان والمقابلة، والنتـائج      جمع البيانات من المبح   ؟ تم   "التنموية بحسب المبحوثين  

  :تظهر فيما يأتي
  

  :نتائج االستبيان. 1.6.2.4

  
، جاء باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والتي صـنفت           االستبيان بياناتتحليل  

  .، لتسهيل مناقشتها وتفسيرها وبيان مدلوالتها)8.4(فيما بعد بحسب الجدول 
  

التحديات والعقبات التي تعيـق     تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول       : 8.4جدول  
  .)2009 ( قنام بحسبتلبية االحتياجات التنموية

  
 2مستوى  5.00 – 4.51

4.01 – 4.50 

 كبيرة جدا

 1مستوى 

معيقات من الدرجة االولى، وجب العمـل علـى         
 .حوالمواجهتها او اضعافها في اسوء اال

 2مستوى  4.00 – 3.51

3.01 – 3.50 

 كبيرة

 1مستوى 

معيقات من الدرجة الثانية، وجب العمـل علـى         
بعـد  . مواجهتها او اضعافها في اسوء االحـوال      

االنتهاء من أو بالتوازي مع مواجهة المعيقات من        
 .الدرجة االولى

 العمل على مواجهتها بعـد      معيقات مهمة، وجب    متوسطة 3.00
االنتهاء من او بالتوازي مع مواجهة المعيقات من        

 .والثانية الدرجتين االولى

 1مستوى  2.99 – 2.51

2.01 – 2.50 

  
 2مستوى  ضعيفة

معيقات ليست ذات اهمية كبيرة، تأتي فـي ذيـل       
 .سلم اولويات المواجهة، ولكن يجب عدم تجاهلها

 1مستوى  2.00 – 1.51

1.00 – 1.50 

  
 2مستوى  اضعيفة جد

  معيق أقوى

  
↑  
↑  
↑  
  
  
↓  
↓  
↓  

معيق 
 اضعف

معيقات ليست ذات اهمية كبيرة، او اولوية فـي         
 .المواجهة ويمكن تجاهلها

  
  ).9.4(واما نتائج التحليل فيبينها الجدول 
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أي بدرجـة   ) 3.77(فان المتوسط الحسابي الكلـي كـان        ) 9.4( كما هو مبين من معطيات الجدول     
داللة على ان معظم فقرات هذا المجال قد حصلت على درجـات            كبيرة من المستوى الثاني، وبهذا      

مرتفعة من حيث دورها في اعاقة تحقيق احتياجات المواطنين، حيث حازت فقرتين من فقرات هذا               
) 6(المجال على تقدير مرتفع جداً من حيث اهميتها في اعاقة تلبية احتياجات المواطنين، وحـازت                

فقرات على تقدير متوسط وفقرة واحدة علـى تقـدير   ) 3(زت فقرات على تقدير مرتفع في حين حا   
والجدير بالذكر بأن كافة المعيقات تراوحت ما بين معيقات بدرجة كبيرة جدا من المستوى               .منخفض

ومعيقات بدرجة ضعيفة من المـستوى الثـاني بمتوسـط حـسابي            ) 4.52(الثاني بمتوسط حسابي    
)2.40.(  
  

لتحـديات  الجابات المبحـوثين حـول ا      واالنحرافات المعيارية    المتوسطات الحسابية : أ-9.4جدول  
  والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية

  
  تمثل اآلتية ابرز التحديات والعقبات (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
لم
ف ا

را
نح
اال

 

رة
كبي

ة 
رج
د

 
جدا

 
 

رة
كبي

ة 
رج
د

طة 
وس
مت

ة 
رج
د

 

ضعي
ة 
رج
د

 فة

جدا
ة 
عيف
ض

ة 
رج
د

 

G1 0.7 0.7 8.7 25.4 0.74764.5 4.52 جدار الفصل العنصري 

G2  ــرائيلية ــات اإلس ــشاء (الممارس إن
 )مستوطنات ومصادرة األراضي

4.50 0.69759.4 32.6 7.2  0.7 

G4       عدم اهتمام الجهات الرسمية بتمويـل
 مشاريع في قرى الريف الغربي

3.91 1.07038.4 26.1 26.8 5.8 2.9 

G5      ضعف االهتمام المؤسسي الخـارجي
 بالمنطقة

3.74 1.02027.5 30.4 33.3 5.8 2.9 

G6      عدم وجود دراسات كافية الحتياجات
 السكان

3.73 1.07129.7 29.0 28.3 10.92.2 

G9 12.31.4 33.3 26.1 1.05226.8 3.64 غياب الخطط التنموية 

G7 اإلحصاءات الدقيقـة عـن    عدم توفر
 الريف الغربيقرى 

3.60 1.09825.4 28.3 31.2 11.63.6 

G8 12.33.6 35.5 27.5 1.06921.0 3.50 عدم وضوح االحتياجات التنموية 

G1213.815.2 18.8 26.1 1.39626.1 3.34 ضعف امكانيات الهيئات المحلية 

G10     ضعف التعاون بين المؤسسات المحلية
 العاملة في المنطقة

3.25 1.20318.1 24.6 30.4 18.18.7 
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لتحـديات  الجابات المبحوثين حـول ا    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : ب-9.4جدول  
  والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية

  
  تمثل اآلتية ابرز التحديات والعقبات )(%التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
لم
ف ا

را
نح
اال

 

رة
كبي

ة 
رج
د

 
جدا

 
 

رة
كبي

ة 
رج
د

طة 
وس
مت

ة 
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د

 

فة
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ة 
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د

 

جدا
ة 
عيف
ض

ة 
رج
د

 

G11       ضعف تعاون المجتمع المحلـي مـع
 المؤسسات العاملة في المنطقة

3.25 1.21915.9 31.2 24.6 18.110.1 

G3          تلوث ميـاه الينـابيع مـن مخلفـات
 المستوطنات

2.40 1.09554.3 24.6 12.3 4.3 4.3 

     0.693 3.77 لكليةالدرجة ا 

  
  :هم المعيقات تمثلت فيأما أ

  
) 4.52(معيقات من الدرجة االولى مثل جـدار الفـصل العنـصري بمتوسـط حـسابي                 •

  ). 4.50(بمتوسط حسابي ) إنشاء مستوطنات ومصادرة األراضي(والممارسات اإلسرائيلية 
يل مشاريع في قرى الريف     معيقات من الدرجة الثانية مثل عدم اهتمام الجهات الرسمية بتمو          •

 ).3.91(الغربي بمتوسط حسابي 

معيقات ليست ذات اهمية كبيرة مثل تلوث مياه الينابيع من مخلفات المستوطنات بمتوسـط               •
 ).2.40(حسابي 

  
بعد مراجعة النتائج في هذا المجال يمكن الحكم بالرفض على الفرضية القائلـة بـأن الممارسـات                 

 .ثل التحدي الرئيسي لتلبية االحتياجات التنموية في المنطقةاالسرائيلية المختلفة ال تم

  
  :نتائج المقابلة. 2.6.2.4

  

كانت نتائج المقابلة تشير إلى ان ابرز التحديات والمعيقات تكمن في مصادرة االراضـي وإنـشاء                
 وجود(المستوطنات تأتي بعدها عدم وجود دراسات كافية الحتياجات السكان ومن ثم تبين ان كل من              

جدار الفصل العنصري ضعف االهتمام المؤسسي الخارجي بالمنطقة وعدم وضـوح االحتياجـات             
غيـاب  (كانوا بنفس االهمية وعدد التكرارات؛ وكل من        ) التنموية وضعف امكانيات الهيئات المحلية    
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جاءوا بـنفس   ) الخطط التنموية وتلوث المياه من مخلفات المستوطنات وعدم توافر احصاءات دقيقة          
يمة من وجهة نظر المبحوثين؛ اما ضعف تعاون المجتمع المحلي مع المؤسسات الخاصـة فـي                الق

  .المنطقة حصل على اقل التكرارات

  

  :مقارنة نتائج االستبانة ونتائج المقارنة. 3.6.2.4

  
اختلفت نتائج االستبيان والمقابلة في اهم المعيقات والتحديات  فكانـت اجابـات المبحـوثين فـي                 

تشير إلى ان جدار الفصل العنصري يشكل المعيق االكبر بينما كانت نتائج المقابلة تـشير               االستبيان  
إلى ان ابرز التحديات والمعيقات تكمن في مصادرة االراضي وإنشاء المستوطنات والتـي كانـت               
المعيق الثاني من وجهة نظر المبحوثين في نتائج االستبانة تقابلها عـدم وجـود دراسـات كافيـة                  

ات السكان المعيق الثاني في نتائج المقابلة؛  وجاء ضعف االهتمـام المؤسـسي الخـارجي                الحتياج
وجـود جـدار    ( بالمنطقة المعيق الثالث من وجهة نظر المبحوثين في نتائج االستبانة يقابلها كل من            

الفصل العنصري ضعف االهتمام المؤسسي الخارجي بالمنطقة وعدم وضوح االحتياجات التنمويـة            
  . كانوا بنفس االهمية في نتائج المقابلة) كانيات الهيئات المحليةوضعف ام

  
و جاء التحدي التالي في نتائج االستبانة عدم وجود دراسات كافية الحتياجات السكان بالمقابل كـان                

كما وتبين  . عدم توافر احصاءات دقيقة عن قرى الريف الغربي هو المعيق التالي في نتائج المقابلة             
خطط التنموية كان من ضمن المعيقات في نتائج االستبانة يوافقها نتائج المقابلة بـنفس              بأن غياب ال  

االهمية باإلضافة إلى تلوث المياه من مخلفات المستوطنات وعدم توافر احصاءات دقيقـة جـاءوا               
  .بنفس القيمة من وجهة نظر المبحوثين في نتائج المقابلة

  
ي نتائج االستبانة غياب الخطط التنموية في نتائج المقابلة         ويقابل عدم وضوح االحتياجات التنموية ف     

في االهمية؛ ويعتبر ضعف امكانيات الهيئات المحلية في القرى التحدي التالي الذي قابلـه ضـعف                
 ومن ثم كان ضـعف       في المنطقة في نتائج المقابلة؛     تعاون المجتمع المحلي مع المؤسسات الخاصة     

لمؤسسات الخاصة في المنطقة التحدي المعيق التـالي فـي نتـائج            التعاون بين المجتمع المحلي وا    
  .االستبانة وأخيرا كان تلوث المياه من مخلفات المستوطنات االقل اهمية

  
خصوصا فيما يتعلق بالممارسات    اما فيما يتعلق بوجهة نظر الباحثة فان جميعها تعتبر معيقات قوية            

ة سكان هذه القرى حياتهم بشكل طبيعي لما تـسببت          االسرائيلية التي تركت اثرا كبيرا على ممارس      
  . فيه مصادرة لالراضي وحصار مستمر واقتحامات شبه يومية لهذه القرى
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   : الموارد المتاحة التي يمكن ان تساهم في تلبية االحتياجات التنموية.7.2.4

  

غربي في محافظة   ما هي الموارد المتاحة في قرى الريف ال       " جابة على السؤال البحثي     االفي اطار   
  :وبالنتائج تظهر ادناه. جمع البيانات من المبحوثين باستخدام االستبيان والمقابلة؟ تم "بيت لحم 

  

  :نتائج االستبيان. 1.7.2.4

  
تحليل بيانات االستبيان، جاء باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والتي صـنفت            

  .هيل مناقشتها وتفسيرها وبيان مدلوالتها، لتس)10.4(فيما بعد بحسب الجدول 
  

الموارد المتاحة التي يمكن ان     تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول       : 10.4جدول  
  .)2009 ( قنام بحسبتساهم في تلبية االحتياجات التنموية

  
 2مستوى  5.00 – 4.51

4.01 – 4.50 

 كبيرة جدا

 1مستوى 

كبر  صورة، لتوظيفها واالستفادة     موارد متاحة بأ  
 منها االولية من الدرجة االولى

 2مستوى  4.00 – 3.51

3.01 – 3.50 

 كبيرة

 1مستوى 

موارد متاحة بصورة كبيـرة، لالسـتفادة منهـا         
االولية من الدرجة الثانية، بعد االنتهـاء مـن أو          
 بالتوازي مع االستفادة من موارد الدرجة االولى

  متوسطة 3.00

  
موارد متاحة 
  بشكل اكبر
↑  
↑  
↑  
  
 

 االستفادة منهـا     يمكن موارد متاحة بحد متوسط،   
وتوظيفها بعد االنتهاء مـن أو بـالتوازي مـع          

 والثانية.االستفادة من موارد الدرجتين االولى

 1مستوى  2.99 – 2.51

2.01 – 2.50 

  
 2مستوى  ضعيفة

موارد ليست ذات اولوية كبيرة فـي االسـتفادة         
أتي في ذيل سلم اولويات توظيف الموارد،       منها، ت 

 .ولكن يجب عدم تجاهلها

 1مستوى  2.00 – 1.51

1.00-1.50  
  

  2مستوى  ضعيفة جدا

↓  
↓  

موارد متاحة 
بشكل 
 اضعف

موارد ليست ذات اهمية كبيرة، او اولويـة فـي          
 .االستفادة منها، ويمكن تجاهلها

  

  ).11.4(واما نتائج التحليل فيبينها الجدول 
  

أي بدرجة كبيرة عنـد     ) 3.74(فان المتوسط الحسابي الكلي كان      ) 12.4(كما هو مبين في الجدول      
المستوى الثاني؛ وذلك داللة على ان غالبية فقرات هذا المجال قد حصلت على تقدير مرتفع االهمية                

ـ         ) 8(حيث حازت   . من حيت وفرتها في القرية     ن فقرات من فقرات هذا المجال على تقدير مرتفع م
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حيث اهميتها كموارد متاحة في القرية وذلك من وجهة نظر المبحوثين في حين حصلت فقرة واحدة                
والجدير بالذكر بأن الموارد المتاحة تراوحت ما بين موارد          .على درجة متوسطة من حيث االهمية     

ومـوارد كبيـرة عنـد      ) 4.22(ذات اهمية بدرجة كبيرة جدا عند المستوى األول بمتوسط حسابي           
  ).3.43(لمستوى األول بمتوسط حسابي ا

  
أهـم المـوارد    الجابات المبحوثين حول    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     : 11.4جدول  

  تلبية االحتياجات التنمويةوالتي يمكن ان تساهم في المتاحة 
  

والتي يمكن  أهم الموارد المتاحة    تمثل اآلتية    (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

  مويةتلبية االحتياجات التنان تساهم في 
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H3 2.9 18.1 33.3 45.7 0.844 4.22 رغبة المجتمع في التغيير  

H1 1.4 20.3 35.5 42.8 0.809 4.20 وجود شباب متعلم  

H2 0.7 3.6 29.7 37.0 29.0 0.890 3.90 مجتمع مليء بالكفاءات 

H6 2.2 9.4 29.7 37.7 21.0 0.985 3.66 ارتفاع نسبة تعليم المرأة 

H7 4.3 6.5 31.2 37.7 20.3 1.019 3.63 اراضي زراعية خصبة غير مستغلة 

H9   ــل ــستعدة لتحم ــة م ــات محلي هيئ
 المسؤولية

3.60 1.223 28.3 29.7 23.9 10.18.0 

H4 13.06.5 26.8 29.0 24.6 1.185 3.52 توفر ايدي عاملة بأجور رخيصة 

H8 13.01.4 39.1 25.4 21.0 1.013 3.51 وعي مجتمعي لدور المرأة التنموي 

H5 6.5 9.4 39.1 24.6 20.3 1.113 3.43 ضعف الكثافة السكانية 

      0.625 3.74 الدرجة الكلية 

  
موارد متاحة بأكبر صورة مثل رغبة المجتمع في التغييـر بمتوسـط             :ت في اهم هذه الموارد تمثل   و

موارد متاحة بصورة كبيرة مثـل       و ).4.20(و وجود شباب متعلم بمتوسط حسابي       ) 4.22(حسابي  
 ).3.43(و ضعف الكثافة السكانية بمتوسط حسابي ) 3.90(مجتمع مليء بالكفاءات بمتوسط حسابي 

  
 محلية لتحمل المسؤولية  الهيئات  استعداد ال بأن  الفرضية القائلة   قبول  لقول ب استنادا الى ما سبق يمكن ا     

  . للمنطقةتلبية االحتياجات التنمويةاهم الموارد المتاحة والتي يمكن ان تساهم في ال يمثل 
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  :نتائج المقابلة. 2.7.2.4

  
 هو من ابرز الموارد     اما عن الموارد المتاحة في القرى فبينت نتائج المقابلة ان  وجود شباب متعلم             

وجـود هيئـات   (وأهمها؛ تالها وجود اراضي زراعية خصبة وغير مستغلة ومن ثم جاء كل مـن       
محلية مستعدة لتحمل المسؤولية وتوفر ايدي عاملة بأجور رخيصة ووجود وعي مجتمعـي لـدور               

  .كانوا بنفس االهمية وحصلوا على نفس عدد التكرارات) المرأة التنموي
  

  :رنة نتائج االستبانة ونتائج المقابلةمقا. 3.7.2.4

  
وجود شباب متعلم هـو مـن       ان رغبة المجتمع في التغيير كانت االولوية وان          نتائج االستبانة    بينت

 جميع المجاالت االخرى اتفقت نتائجها مـع        إال أن ؛   في نتائج المقابلة   ابرز الموارد المتاحة وأهمها   
ضي زراعية خصبة وغير مستغلة ومن ثم جاء كل مـن            وجود ارا  نتائج االستبانة وذلك في كل من     

وجود هيئات محلية مستعدة لتحمل المسؤولية وتوفر ايدي عاملة بأجور رخيصة ووجـود وعـي               (
  .كانوا بنفس االهمية في كال النتائج) مجتمعي لدور المرأة التنموي

  
 بينته نتائج االسـتبيان،     تتفق وجهة نظر الباحثة في ان رغبة المجتمع في التغيير كانت االهم مع ما             

اما فيما يتعلق بوجود هيئات محلية مستعدة لتحمل المسؤولية وتوفر ايدي عاملة بـأجور رخيـصة                
  .فتعتبر بعيدة نوعا ما عن الواقع

  
  :اهم الجهات التي تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية. 8.2.4

  
  تي تسهم في تحقيق االحتياجات ما هي اهم الجهات ال" جابة على السؤال البحثي االفي اطار 
  :وبالنتائج تظهر ادناه. جمع البيانات من المبحوثين باستخدام االستبيان والمقابلة؟ تم "التنموية 

  
  :نتائج االستبيان. 1.8.2.4

  

 ، جاء باحتساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة           احصائيا تحليل بيانات االستبيان  
، لتـسهيل مناقـشتها وتفـسيرها وبيـان         )12.4(فيما بعد بحسب الجدول     ، والتي صنفت    لالجابات
  .مدلوالتها
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أهم الجهات التي تتوقع بـأن      تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول       : 12.4جدول  
  .)2009 ( قنام بحسبتسهم في تحقيق االحتياجات التنموية

  

 2مستوى  5.00 – 4.51

4.01 – 4.50 

 كبيرة جدا

 1مستوى 

جهات متوقع مساهمتها بأكبر صورة، ولالستفادة      
 من مساهمتها االولوية من الدرجة االولى

 2مستوى  4.00 – 3.51

3.01 – 3.50 

 كبيرة

 1مستوى 

جهات متوقع مساهمتها بصورة كبيرة، ولالستفادة      
 لدرجة الثانيةمن مساهمتها االولوية من ا

جهات متوقع مساهمتها بصورة متوسطة، وجـب       متوسطة 3.00
العمل على لالستفادة من مساهمتها بعد االنتهـاء        
من أو بالتوازي مع االسـتفادة مـن مـساهمات          

 المؤسسات ذات األولوية من الدرجتين االولـى 

 والثانية

2.51 – 2.99   
 ضعيفة

ات مساهمتها ليست ذات اولوية كبيرة، تـأتي        جه 1مستوى 
في ذيل سلم اولويات االستفادة منها، ولكن يجـب    

 .عدم تجاهلها

 2مستوى  2.50 – 2.01

1.51 – 2.00 

  
 1مستوى  ضعيفة جدا

  
جهات متوقع 

تها مساهم
  بشكل اكبر
↑  
↑  
  
↓  
↓  

جهات متوقع 
مساهمتها 
بشكل 
  اضعف

 
جهات مساهمتها ليست ذات اهمية كبيرة، يمكـن        

 .تجاهلها

  

 ).13.4(واما نتائج التحليل فيبينها الجدول 
  

  )2009قنام،(أهم الجهات التي تتوقع بأن تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية : 13.4جدول 
  

الجهات التـي تتوقـع بـأن       أهم  تمثل اآلتية    (%)التكرار معبر عنه بالنسب المئوية 

  تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ري 
عيا
لم
ف ا

را
نح
اال

 

رة
كبي

ة 
رج
د

 
جدا

 
 

رة
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ة 
رج
د
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جة
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طة
وس
ت
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ة 
رج
د

 

جدا
ة 
عيف
ض

ة 
رج
د

 

I3    الدول المانحـة   (التبرعات الخارجية
 )والمؤسسات الدولية واإلنسانية

3.36 1.145 20.3 21.7 37.7 13.86.5 

I2 21.06.5 26.1 28.3 18.1 1.181 3.30 المنظمات غير الحكومية 

I5 19.67.2 31.2 22.5 19.6 1.195 3.28 منظمات األمم المتحدة 

I1 18.129.7 23.9 8.7 19.6 1.472 2.70 السلطة الوطنية الفلسطينية 

I4 30.421.7 28.3 12.3 7.2 1.173 2.53 مساهمات المجتمع المحلي 

      0.859 3.03 الدرجة الكلية 
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، وبذلك داللة على تدني     )3.03(فان المتوسط الحسابي الكلي كان      ) 13.4(كما هو مبين في الجدول      
وقعات من قبل المبحوثين من اسهام الجهات المختلفة المختلفة في تحقيـق االحتياجـات              مستوى الت 
فقرات على تقدير متوسط من حيث توقعات المبحوثين إلسـهامها فـي            ) 3(حيث حازت   . التنموية

والجدير بالذكر بأن اعلـى      .تحقيق االحتياجات التنموية، بينما حازت فقرتين على توقعات منخفضة        
ن الجهات الرسمية تراوحت بين توقعات كبيرة من المستوى األول بمتوسـط حـسابي              التوقعات م 

 فهـي   اهم هذه الجهات   واما   ).2.53(وتوقعات ضعيفة من المستوى األول بمتوسط حسابي        ) 3.35(
  :كما يأتي

  
الدول المانحة والمؤسسات   (جهات متوقع مساهمتها بصورة كبيرة مثل التبرعات الخارجية          •

والمنظمات غير الحكومية بمتوسـط حـسابي       ) 3.36(بمتوسط حسابي   ) نسانيةالدولية واإل 
 ).3.28(و منظمات االمم المتحدة بمتوسط حسابي ) 3.30(

جهات مساهمتها ليست ذات اولوية كبيرة مثل السلطة الوطنية الفلسطينية بمتوسط حـسابي              •
  ).2.53(ومساهمات المجتمع المحلي بمتوسط حسابي ) 2.70(

  
الـدول المانحـة    (بأن التبرعات الخارجية    لى ما سبق يمكن القول برفض الفرضية القائلة         استنادا ا 

أن تسهم في تحقيـق االحتياجـات        ال تمثل اهم الجهات التي يتوقع        )والمؤسسات الدولية واإلنسانية  
   للمنطقةالتنموية

  
  :نتائج المقابلة. 2.8.2.4

  

لتي من الممكن ان تساهم في تلبية االحتياجات ان         بينت اراء من تم مقابلتهم حول الجهات الرسمية ا        
والمؤسسات الدولية واإلنسانية هي االهم في التصدي الحتياجاتهم        ) الدول المانحة (التبرعات الخاصة 

ومن ثم يأتي دور السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها ويليها دور مساهمات المجتمـع المحلـي               
  بنفس االهمية) ية ومنظمات االمم المتحدةالمنظمات غير الحكوم(وأخيرا كل من 

  
  :مقارنة بين نتائج االستبانة ونتائج المقابلة. 3.8.2.4

  
والمؤسسات الدولية واإلنسانية هي االهم فـي التـصدي         ) الدول المانحة ( جاءت التبرعات الخاصة  

تي دور السلطة   الحتياجات السكان من وجهة نظر المبحوثين في نتائج المقابلة واالستبانة ومن ثم يأ            
الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها في االهمية التالية في نتائج االستبيان يقابلها دور المنظمـات غيـر               
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الحكومية ويليها دور مساهمات المجتمع المحلي في االهمية في نتائج االستبانة تختلف معهـا االراء               
ـ            دها يـأتي دور الـسلطة الوطنيـة        في نتائج المقابلة في ان منظمات االمم المتحدة هي التالية وبع

) المنظمات غير الحكومية ومنظمات االمم المتحـدة      (الفلسطينية في االهمية؛ وأخيرا جاءت كل من        
مـن وجهـة     و .بنفس االهمية في نتائج االستبانة يقابلها مساهمات المجتمع المحلي في نتائج المقابلة           

 والمؤسسات الدولية هي االهم في التـصدي        من الدول المانحة  نظر الباحثة تعتبر التبرعات الخاصة      
  .الحتياجات السكان وذلك القامة العديد من المشاريع في هذه القرى من تلك الجهات

  
  :ائص عينة المبحوثين على اجاباتهم حول االحتياجات التنمويةتأثير خص 3.4

  
 المبحوثين على   ائص عينة تلخيص الهم النتائج ذات العالقة بفحص الفرضيات المرتبطة بتأثير خص         

لمتوسطات الحسابية الجابات المبحـوثين     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ا       "اجاباتهم والقائلة   
 α≥ 0.05حول االحتياجات التنموية لسكان الريف الغربي في محافظة بيت لحم عند مستوى الداللة              

ـ   ،  لـيم مستوى التع ،  الجنس،  العمر،  التجمع السكاني  :تعزى للمتغيرات التالية   ـ التخـصص العلمي
 )14.4(يعرضها الجدول 

 
واستنادا الى قيم الدالالت االحصائية يمكن القـول بانـه ال تـأثير              ،)14.4(في الجدول   من النتائج   
على اجابات المبحوثين بصورة عامة، حيث جـاءت         العمر، مستوى التعليم، التخصص      :لمتغيرات

 تقبل الفرضيات القائلة بعدم وجـود فـروق فـي           وعليه. 0.05قيمة الدالالت االحصائية اكبر من      
مكـان الـسكن    :  الفرضـيات للمتغيـرات    رفضتاجابات المبحوثين تعزى لهذه المتغيرات، بينما       

ومن اجل التعرف علـى مـصادر       .  0.05، حيث جاءت قيم الدالالت االحصائية اقل من         والجنس
مكان السكن فان الفـروق  ما يتعلق بمتغير في.  اختبار شيفيه للمقارنات البعديةدامالفروق فقد تم استخ 

 وهي درجة مرتفعـة وتعنـي   3.79جاءت لصالح سكان قرية حوسان فقد وصل المتوسط الحسابي      
وجود احتياجات تنموية في منطقة الريف الغربي بدرجة كبيرة، مقابل سـكان بتيـر فقـد وصـل                  

نموية في منطقـة الريـف    وهي درجة متوسطة وتعني وجود االحتياجات ت 3.36المتوسط الحسابي   
 .الغربي بدرجة متوسطة 

 
 

الجنس فان الفروق جاءت لصالح المبحوثين من اإلناث  حيـث وصـل المتوسـط               متغير  عن  أما  
 ويالحظ ان كـال مـن       3.55 وهي مرتفعة مقابل الذكور  فوصل المتوسط الحسابي          3.62الحسابي  

نطقة الريف الغربي بدرجة كبيرة غير ان       اإلناث والذكور اكدوا على وجود االحتياجات تنموية في م        
  .االناث اعلى بعض الشيء كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية 



 
 

77

   هم على اجاباتالمبحوثين الدالالت االحصائية لتأثير خصائص عينة :14.4جدول 
 

مجال الخدمات 

 االجتماعية
مجال البنية  مجال الزراعة

 التحتية
 لدرجة الكليةا مجال الصحة مجال التعليم

 المتغيرات

Sig F / T ة Sig F / T  Sig F / T  Sig F / T  Sig F / T  Sig F / T    

 اسم القرية   4.354 0.006 1.057 0.373 2.586 0.06 2.481 0.068 0.346 0.792 3.801 0.014
 العمر 1.27 0.285 1.079 0.373 0.977 0.426 1.247 0.299 0.172 0.952 0.747 0.563

 الجنس  0.647 0.006 0.684 0.025 1.444 0.155 1.11 0.517 1.577 0.221 1.381 0.221

 مستوى التعليم  0.391 0.76 0.606 0.613 2.483 0.068 1.046 0.378 0.593 0.622 2.612 0.058
 التخصص العلمي   0.595 0.733 1.052 0.4 0.892 0.506 0.502 0.805 0.414 0.867 0.879 0.515
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أما عن تاثير المتغيرات على اجابات المبحوثين حول االحتياجات التنموية فـي مجـال الـصحة،                
حيث جاءت   ، التخصص العلمي  ، مستوى التعليم  ، العمر :فجاءت النتائج بعدم وجود تاثير للمتغيرات     

 بعدم وجود تاثيرات لهـذه المتغيـرات علـى          ، وعليه قبلت الفرضيات   0.05قيم الدالالت اكبر من     
أما متغير الجنس فجاءت النتائج بان لهذا المتغير تاثير على اجابات المبحـوثين             . ابات المبحوثين اج

، وعليـه رفـضت الفرضـية ذات        0.05 الدالالت االحصائية اقل من      في هذا المجال، حيث جاءت    
 3.51الفروق جاءت لصالح المبحوثين من اإلناث  حيث وصل المتوسـط الحـسابي               وان   .العالقة

 مقابل الذكور  فوصـل المتوسـط    ،تفعة تعني وجود احتياجات تنموية صحية بدرجة كبيرة       وهي مر 
 وهي درجة متوسطة تعني وجود احتياجات تنموية صحية بدرجـة متوسـطة فـي               3.49الحسابي  

  . منطقة الريف الغربي 
  

والبنية ،  يمالتعل أما عن تاثير المتغيرات على اجابات المبحوثين حول االحتياجات التنموية في مجال           
جابات اعلى   لمتغيراتلهذه ا فجاءت النتائج بعدم وجود تأثير      التحتية، والزراعة، و الخدمات العامة،      

باستثناء متغير مكان السكن في مجال الخـدمات        . المبحوثين، وبالتالي قبول الفرضيات ذات العالقة     
ص الفرضية ، بمعنى وجود      وبالتالي رف  0.05العامة حيص جاءت قيمة الداللة االحصائية اقل من         

ـ     استخدام  التعرف على مصادر الفروق فقد تم       ومن اجل   . فروق . ةاختبار شيفيه للمقارنـات البعدي
  .3.66  و3.77بمتوسطات حسابية الفروق لصالح سكان قريتي نحالين وواد فوكينوجاءت 

  

   النتائجصيلخ ت4.4

 

  : يلي تلخيص الهم نتائج الدراسة في كافة المجاالتفيما
  

 جاء في اعلى سلم االولويات ضمن المجـاالت االخـرى           لزراعيبينت النتائج ان المجال ا     •
أي بدرجة كبيرة من المستوى الثاني؛ وجاءت الحاجة الـى          ) 3.77(وذلك بمتوسط حسابي    

شق طرق للوصول الى االراضي الزراعية هي االهم ضمن احتياجات المجـال الزراعـي        
 . لها اولوية من الدرجة االولىتياجاتاحأي ) 4.30(وذلك بمتوسط حسابي 

أي ) 3.57(اما المجال الثاني في االهمية كان مجال البنية التحتية وذلك بمتوسط حـسابي               •
بدرجة كبيرة من المستوى الثاني؛ وجاءت الحاجة الى انشاء شبكات صرف صـحي هـي               

حتياجات لها  أي ا ) 4.32(االهم ضمن احتياجات مجال البنية التحتية وذلك بمتوسط حسابي          
  من الدرجة االولىيةاولو
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أي بدرجة كبيرة مـن     ) 3.56(وجاء مجال التعليم التالي في االهمية وذلك بمتوسط حسابي           •
هـي  ...) مكتبات ومختبرات،   ( مرافق مساندة    إضافةالمستوى الثاني؛ وجاءت الحاجة الى      

لوية من الدرجة   أي احتياجات لها او   ) 4.24(االهم ضمن هذا المجال وذلك بمتوسط حسابي      
 .االولى

أي بدرجة كبيرة ايضا    ) 3.56(يلي ذلك مجال الخدمات االجتماعية وذلك بمتوسط حسابي          •
وذلك ) ثقافية/اجتماعية(من المستوى الثاني؛ اهم احتياجات هذا المجال كانت بانشاء مراكز           

 . لها اولوية من الدرجة الثانيةاحتياجاتأي ) 3.93(بمتوسط حسابي 
أي بدرجـة   ) 3.50(ل الصحي في اخر سلم االحتياجات وذلك بمتوسط حسابي          وجاء المجا  •

كبيرة من المستوى االول؛ وكانت اهم احتياجات هذا المجال هي الحاجة الى سيارة اسعاف              
 . لها اولوية من الدرجة االولىاحتياجاتأي ) 4.18(وذلك بمتوسط حسابي 

ياجات التنموية في قـرى الريـف الغربـي؛         اما فيما يتعلق بالتحديات التي تعيق تلبية االحت        •
أي بدرجة كبيرة مـن المـستوى       ) 3.77(فبينت النتائج انه يوجد معيقات بمتوسط حسابي        

 بمتوسـط حـسابي     لـك الثاني؛ وكان جدار الفصل العنصري معيق من الدرجة االولى وذ         
)4.52.( 

رجة كبيـرة مـن     أي بد ) 3.74(اما فيما يتعلق بالموراد المتاحة وصل المتوسط الحسابي          •
المستوى الثاني؛ وكانت رغبة المجتمع في التغيير من الموارد متاحة بأكبر صورة وذلـك              

 ).4.22( بمتوسط حسابي
وحصلت اهم الجهات التي  تتوقع بأن تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية علـى متوسـط          •

الدول (رجية   الخا التبرعاتأي بدرجة كبيرة من المستوى االول؛ وكانت          ) 3.03(حسابي  
 متوقع مـساهمتها بـصورة كبيـرة وذلـك          هاتج) المانحة والمؤسسات الدولية واإلنسانية   

 ).3.36(بمتوسط حسابي 
ر المتغيرات التي لها تأثير على اجابات المبحوثين        ن السكن وجنس المبحوثين كانت اكث     مكا •

ومـستوى  حول االحتياجات التنموية لسكان المنطقة، في حين جاءت متغيـرات العمـر،             
 .التعليم، والتخصص العلمي بال تأثير
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  الفصل الخامس 

______________________________________________________  

  االستنتاجات والمقترحات

  
يتناول هذا الجزء من الدراسة النتائج الرئيسية للبحث التي توصل اليها الباحث بعد اتمام مراحـل                 

  . ات واالقتراحات الى المهتمين بموضوع الدارسة الدراسة وعرض لبعض التوصي
  

   االستنتاجات1.5

  

منطقة الريف الغربي، في محافظة بيت لحم، هي منطقة مهمشة وال تلقى اهتمامـا كافيـا                 •
 .هات االهلية الفلسطينية او المنظمات الدوليةواءا من الجهات الرسمية او من الجس

 .لى الكثير من الجهد والدعم الصالحهالوضع الزراعي في المنطقة ضعيف وبحاجة ا •

البنية التحتية لكافة القطاعات في المنطقة خصوصا في القطاعات الصحي والتعليمي والبنى             •
التحتية للخدمات العامة، ضعيفة وبحاجة الى الكثير من الجهد واستثمار المـوارد لـدعمها              

 .وتطويرها

اال ان هناك ضعف حقيقي في البنـى        برغم الدور الكبير للقطاع الزراعي في حياة السكان          •
 .المساندة لهذا القطاع كالطرق الزراعية ومشاريع استصالح االراضي

المجتمع المحلي يمثل نواة قوية لتنمية حقيقية، بامتالكه الرادة التغيير والكفـاءات العلميـة               •
 .واصحاب الخبرة

التـي تهـدد ارضـها      هناك حاجة لدعم حقيقي للمنطقة في مواجهة الممارسات االسرائيلية           •
 .وهويتها الوطنية

 .الوضع االقتصادي للمنطقة متدهور وبحاجة الى جهود كبيرة لدعمه •

مستوى ثقة الجمهور في المساهمات والدعم المتوقع الجهات االهلية والدولية للمنطقة اكبـر              •
 .من تلك المتوقعة من السلطة الوطنية الفلسطينية
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   التوصيات 2.5

  
  :بما يأتي توصي الدراسة ،ستنتاجاتفي ضوء اال

  
ضرورة العمل وتكاتف الجهود المحلية والوطنية والدولية لتطوير البنـى التحتيـة لكافـة               •

 .القطاعات الصحية، والتعليمية والزراعية والبنى التحتية للخدمات العامة

العمل وبالتعاون مع الجهات الرسمية واالهلية المحليـة والدوليـة، ومؤسـسات المجتمـع               •
 . للممارسات االسرائيلية المختلفة، على مواجهة االثار السلبيةالمحلي

ضرورة العمل على دعم الوضع االقتصادي للمنطقة، بدعم المشاريع الصغيرة، والمشاريع            •
 الزراعية، وغيرها

العمل على تلبية االحتياجات التنموية المختلفة، باالعتماد على نواة مجتمعية محليـة، مـن               •
  .كفاءات العلمية في المنطقة، ومساعدات رسمية واهلية محلية ودوليةالشباب المتعلم وال

 الواقعـة   ضرورة تبني سياسة واضحة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية اتجاه تلك القرى            •
، بما يمحو صورة التهميش التي تعيشها المنطقة وتضعف ثقة          خلف جدار الفصل العنصري   
 .سكان المنطقة بالسلطة الرسمية

 .لمجالس المشتركة للهيئات المحلية وذلك لالستفادة من الموارد المتفرقة وتبادلهاتشكيل ا •

العمل على توعية الكوادر المجتمعية من خالل برامج توعوية نحو البدء بنشاطات تنمويـة               •
 .العطائهم الفرصة لالرتقاء والظهور في المجتمع

  
  :واما المقترحات البحثية فتتمثل فيما يأتي

  
 .ق باحتياجات السكان التنموية في القطاعات التي لم تتناولها هذه الدراسةدراسات تتعل •

دراسات عميقة حول البرامج واالنشطة التنفيذية الكفيلة بتلبية االحتياجات التي افرزتها هذه             •
 .الدراسة

دراسات عميقة تهدف لوضع تصور واضح لتوظيف فعال للموارد البشرية المؤهلة واالرادة             •
  .ير لدى السكان للنهوض بوضع المنطقة في القطاعات المختلفةالجادة للتغي
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  :المراجع

  
  المراجع العربية 

  
مدينـة طـولكرم    "دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة   ): 2002 (م شحادة،،  .ه ابو طاقة،  •

 .جامعة بيرزيت برنامج دراسات التنمية،".وضواحيها
(home.birzeit.edu/dsp/arabic/research/publications/2002/tulkarem.pdf,  1.11.2008 ) 

 .دليل تنمية المجتمع المحلي، مؤسسة الملك خالد الخيرية): 2009( االسكوا •

احتياجات النـساء الفلـسطينيات فـي       : )2004 (جامعة بيرزيت  - برنامج دراسات التنمية   •
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 .ومضارب القبائل المحيطة
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حقـائق  :  جدار الفصل العنـصري    ):2006 (راصد – الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان    •
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ـ  ا • التعـداد العـام للـسكان والمـساكن        ).2007(زي لإلحـصاء الفلـسطيني،    لجهاز المرك

 .والمنشآت،فلسطين
(http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1487.pdf.5.10.2008) 

حتياجات المحلية، الطبعة االولى، جمعيـة عمـال        اساليب تحديد اال  ): 1993. (ح حسنين، •
 . المطابع التعاونية، عمان

خارطة الجدار الجديدة    :)2005(الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري         •
 . مع المستوطنات

(http://www.stopthewall.org/arabic/cgibin/arabic/publish/article_17.shtm, 2/5/2009) 
 .المجلس اليمني للشباب.الحتياجاتتقييم ا): 2007( .ص ،الثور •

(http://www.youth22.com/forum/showthread, 20/3/2010) 
تقيـيم وتحليـل المجتمعـات المحليـة هيئـة خـدمات االصـدقاء         :)2010 (.م العيلـة،  •

 ." برنامج الشباب الفلسطيني"كويكرز _االمريكية
(http://afsc.ps/wordpress/?p=304. 3/5/2010) 

 )اتصال شخصي(رام اهللا، . خارطة الضفة الغربية): 2009(سلطة المياه الفلسطينية  •

منطقة محافظـة   "دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة   :.)2002. (أ الجعفري، .غ شعفوط، •
 .برنامج دراسات التنمية،جامعة بيرزيت".بيت لحم
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(http://home.birzeit.edu/cds/arabic/research/publications/2002/bethlahem.pdf, 1/11/2008) 
: االدارة بهدف تحقيق االثر في التنمية الريفية      ): 2002(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية      •

 .دليل عملي لرصد وتقييم المشاريع، ايطاليا
(http://www.ifad.org/evaluation/guide_a/toc.htm,10.3.2009) 

 .عمانلتنمية العربية وآفاقها المستقبلية، دار حنين،ا): 1995. (غ ص، اسماعيل، الطيطي، •

 .قرية كفردان رؤية حول مصادر المياه والخدمات المائية،فلسطين):2006(شراكة امباورز •
 

دراسه لبعض االثار البيئية لجدار الضم والتوسع على مناطق شـمال           ): 2006.(صالح، ر  •
   .)رسالة ماجستير( جامعة القدس،فلسطين،"الضفه الغربيه

تنمية المجتمع المحلي، الطبعة االولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة         ): 2007. (ر عبد اللطيف،  •
 .والنشر،االسكندرية

 .تنمية المجتمع الريفي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق): 1989. (عثمان، س •

 .دريةاتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية، االسكن): 1999. (ع عطية، •

تكيفات القطاع الزراعي الفلسطيني في مواجهة الحصار ):2006(. عمر،ش •
 .)رسالة ماجستير(واإلغالق،جامعة القدس،فلسطين

 السياحة البيئية وأثرها على التنمية االقتصادية في المنـاطق الريفيـة          ): 2009( .م غياظة، •
شـبكة جنـين لكـل      منتديات  ). قرى الريف الغربي، نحالين، حوسان، بتير،وادي فوكين      (

 .العرب
((http://jeninnet.net/vb/showthread.php?t=16813882, 10/5/2010) 

 تصنيف المتوسطات الحسابية النتائجة عن تحليل بيانات مـستندة الـى            ):2009( .ز قنام، •
 .اتصال شخصي ليكرت،مقياس 

 .فلسطين–تأثيرات االزمة المائية في منطقة العوجا أريحا ):2009(.ز، قنام •

 .التنمية في الوطن العربي، دائرة المكتبات والوثائق الوطنية، عمان): 1997. (ع كراجة، •

نحو صياغة رؤية تنموية فلسطينية، معهد ابحاث الـسياسات االقتـصادية           ): 2005(ماس   •
 .الفلسطيني،فلسطين

التجزئة االقتصادية والتأقلم ):  UNSCO) (2005(ص لألمم المتحدة مكتب المنسق الخا •
 .في أرياف الضفة الغربية، فلسطين

 
دليل الممارس التنمـوي فـي تقيـيم        ): 2003"(الفاو"منظمة االغذية الزراعية لألمم المتحدة     •

 .الوضع والتخطيط بالمشاركة
(http://www.fao.org . ) 5.10.2008  
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نحو صياغة رؤية تنموية فلسطينية، معهـد ابحـاث         : مدخل نظري ): 2003. (ف النقيب، •
 .السياسات االقتصادية الفلسطيني،فلسطين

ني مـن بعـض قـضايا       توجهات الجمهور الفلسطي   ) :2005(وزارة التخطيط الفلسطينية     •
 .فلسطين-، رام اهللالسكان والتنمية

 .فلسطين-الخطة الوطنية الفلسطينية، رام اهللا): 2007(وزارة التخطيط الفلسطينية  •
(http://qd-association.org/data/Social_Development_Vision_in_Palestine.pdf. 25/11/2008 ) 

 . رى الريف الغربي في محافظة بيت لحمق): 2010(الموسوعة الحرة  - ويكيبيديا •
(http://ar.wikipedia.org/wiki.10.5.2010). 
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  هرمية االحتياجات للعالم مازلو: 1.2ملحق 
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   استمارة المقابلة:1.3ملحق 
 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

     بناء المؤسسات- معهد التنمية المستدامة

  

  :مقابالت إلعداد رسالة الماجستير حول
  

  

واقع :  الغربي في محافظة بيت لحماالحتياجات التنموية لسكان الريف

  وتحديات

  

  
  ريم محمد عبد الرحمن عايش: إعداد الطالبة

  زياد صالح قنام. د: إشراف

  

  
   فلسطين- القدس

  

2008/2009  



  اسئلة المقابلة

  
  :اسئلة تتعلق بالشخص المقابل

  
 ....................................................................:اسم الشخص المقابل .1

 ...........................................................................:القرية/الموقع .2

 ....................................................................:صفة الشخص المقابل .3

 ...................................:مصدر الحصول على المعلومات حول منطقة الدراسة .4

 ................................:عالقة الشخص المقابل مع المؤسسات الموجودة في القرية .5

 .....................................................................:تاريخ اجراء المقابلة .6

  
 :اسئلة تتعلق بمناطق الدراسة

  

يف الغربي في منطقة بيت لحم مرتبا حسب االولوية في          ما هو واقع االحتياجات التنموية لقرى الر      

  :كل من مجاالت
 

  .................................................................................:الصحة •
 ...................................................................................:التعليم •

  ............................................................................:يةالبنية التحت •
  .................................................................................:الزراعة •
  ....................................:الخدمات االجتماعية ومجاالت اخرى تعتقد بأهميتها •

 .........................................................................................     
  

  هل هناك احتياجات تنموية خاصة ألية من القرى االربعة بخالف غيرها من القرى؟

..................................................................................................
..................................................................................................  

  
  ما هي التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات المذكورة اعاله؟

..................................................................................................
..................................................................................................  
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التي يمكن ان تساهم في تلبية االحتياجات ) الطبيعية،البشرية والمادية(ما هي الموارد المتاحة

  التنموية سواء كانت مستغلة او غير مستغلة؟

..................................................................................................
..................................................................................................  

  

  ا هي الجهات التي تتوقع بأن تسهم في تحقيق هذه االحتياجات؟م

..................................................................................................
..................................................................................................  
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  :اسماء االشخاص التي اجريت معهم المقابالت: 2.3ملحق 
  

 الصفة التمثيلية ؤسسةالم االسم الرقم

مجلس الخـدمات المـشترك لريـف        رائد سمارة.م .1
 غرب بيت لحم وجنوبها، بيت لحم

 المدير التنفيذي

بيت لحم /مدير الحكم المحلي وزارة الحكم المحلي، رام اهللا شكري ردايدة.د .2
مدير عام الشؤون . سابقا

المالية واإلدارية في وزارة 
 .الحكم المحلي

 منسقة مشاريع مجلس الخدمات المشترك، بيت لحم ن عبيد اهللاجيها.أ .3

 مدير مشاريع الحكم المحلي، بيت لحم محمد زغاري.أ .4

 رئيس المجلس مجلس قروي، قرية حوسان جمال سباتين.أ .5

 رئيس المجلس مجلس قروي، قرية وادي فوكين غالب مفرح.أ .6

 س المجلسرئي مجلس قروي، قرية نحالين محمد غياظة.م .7

 نائب الرئيس مجلس قري، قرية بتير حسن عوينة.أ .8

 عضو مجلس مجلس قروي،قرية نحالين احمد عبد الحافظ شكارنة.أ .9

 نائب الرئيس مجلس قروي،قرية حوسان عدلي الحمامرة.أ .10
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  االستبانة: 3.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ،،،، تحية طيبة وبعد،: اختي المحترمين/ أخي 
  

  : تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 
  
  

: االحتياجات التنموية لسكان الريف الغربي في محافظة بيت لحم

 واقع وتحديات
  
  

فإنني أرجو  .  معهد التنمية المستدامة   –وذلك كمتطلب إلتمام رسالة الماجستير    
منك التفضل بتعبئة االستبانة التي تم إعدادها لهذا الغـرض، آملـة تحـري              
الصدق والموضوعية في اإلجابة، علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرية تامة ولن      

  . تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ومن خالل رزم إحصائية 
  

  

  "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

  

  ريم عايش: ةالباحث

  زياد قنام.د: إشراف 
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لتي تنطبق عليك في المربـع مقابـل كـل          الرجاء وضع رقم اإلجابة المناسبة و ا      : معلومات شخصية : الجزء األول 
  :عبارة أو اإلجابة في الفراغات بالشكل الذي ينطبق عليك

  
A1 (   )  اسم القرية التي تسكن بها  ............................................................ 
A2 (   )  العمر بالسنوات الكاملة  .............................................................  
A3 (   )  انثى.2ذكر                          . 1  جنس المبحوث 
A4 (   )  بكالوريوس. 3         متوسط   دبلوم. 2 ثانوي        . 1  مستوى التعليم  

 كتوراةد/ ماجستير . 5           دبلوم عالي. 4
A5 (   )  التخصص العلمي .............................................................  

  

في المكان المناسب أمام    ) X(الرجاء قراءة العبارات التالية ومن ثم ضع إشارة          :االحتياجات التنموية : الجزء الثاني 
  :كل عبارة

  

  مجال الصحة

تمثل اآلتية أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال        

 :الصحة

درجة 

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

جة در

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
B1 مستشفى عام      

B2 مراكز صحية      

B3 على مدار اليوم(عيادات طوارئ(      

B4 مراكز صحة المرأة والطفل      

B5 ممرضين/ اطباء(كادر صحة مؤهل(      

B6 مراكز تصوير اشعة      

B7 مختبرات طبية      

B8 عيادات طب اسنان      

B9 عيادات فنين اسنان      

B10 عيادات طب عيون      

B11 مراكز للبصريات      

B12 صيدليات      

B13 مراكز للعالج الطبيعي      

B14 عيادات لألمراض الجلدية      

B15 حنجرة_اذن _انف_عيادات      

B16 سيارات اسعاف      
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  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  
 

  مجال التعليم

تمثل اآلتية أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال        

 :تعليمال

درجة 

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
C1  إضافة غرف صفية      

C2     مكتبات ومختبـرات،   (إضافة مرافق مساندة
(... 

     

C3 اساسية جديدة إنشاء مدارس      

C4 انشاء مدارس ثانوية جديدة      

C5 بناء رياض أطفال      

C6 للتدريب المهني إنشاء مراكز       

C7 ات/تطوير كادر المعلمين      

C8    ــسمعية ــيم الـ ــوير ادوات التعلـ تطـ
 )اجهزة عرض/حاسوب(والبصرية

     

C9     ــر ــصات غي ــدارس بتخص ــشاء م ان
 )تجاري/صناعي/زراعي(تقليدية

     

C10  انشاء مراكز تقوية لطلبة صعوبات التعلم      

C11 انشاء مراكز محو امية      

  

  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  

  

  مجال البنية التحتية

اآلتية أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال       تمثل  

 البنية التحتية

درجة 

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
D1 إنشاء شبكات للصرف الصحي      

D2  تطوير شبكات الكهرباء      

D3 تطوير إنارة الشوارع      
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D4 تطوير شبكات المياه      

D5 الطرق الداخليةتعبيد       

D6          إنشاء مواقف انتظار آمنـة فـي الـشوارع
 الرئيسية

     

D7 انشاء محطات لمعالجة المياه العادمة      

D8 توفير مكبات للنفايات الصلبة      

D9 انشاء محطات وقود      

D10 كما ونوعا(تحسين خدمات المواصالت(      

D11 لنقل العامانشاء مواقف مركزية لوسائل ا      

  

  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  

  

  عةمجال الزرا

تمثل اآلتية أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال        

 الزراعة

درجة 

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
E1 شق طرق للوصول إلى األراضي الزراعية      

E2 استصالح األراضي الزراعية      

E3          بناء خزانات لتجميع ميـاه األمطـار لـري
 المزروعات

     

E4 استخدام أساليب حديثة في الزراعة      

E5 تشجير األراضي المهددة بالمصادرة      

E6   ــاج ــدخالت االنت ــع لم ــز بي ــشاء مراك ان
 ....)بذور/اسمدة(الزراعي

     

E7 انشاء مراكز لإلرشاد الزراعي      

E8 انشاء مراكز تخزين للمنتجات الزراعية      

E9 سبة للمنتجات الزراعيةتوفير وسائل نقل منا      

E10 انشاء سوق زراعي مركزي      

  

  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  
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  مجال الخدمات االجتماعية

تمثل اآلتية أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال        

 الخدمات االجتماعية

درجة 

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
F1  ثقافية/اجتماعية(انشاء مراكز(      

F2 انشاء مراكز رياضية      

F3         انشاء مراكز تأهيـل لـذوي االحتياجـات
 الخاصة

     

F4 منتزهات/حدائق(انشاء اماكن ترفيهية(      

F5 إنشاء مكتبة عامة      

F6  انـــشاء مراكـــز لتعلـــيم الحـــرف
 )البان/مربى/مخلالت(الريفية

     

F7  انـــشاء مراكـــز لتعلـــيم الحـــرف
 ....)تطريز/خياطة(النسوية

     

F8 ز لإلرشاد االسريانشاء مراك      

F9 انشاء مراكز لياقة بدنية      

  

  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  
 
 

  :التحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية:الجزء الثالث

  

درجة  تمثل اآلتية ابرز التحديات والعقبات

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
G1 جدار الفصل العنصري      

G2    شاء مـستوطنات   إن(الممارسات اإلسرائيلية
 )ومصادرة األراضي

     

G3 تلوث مياه الينابيع من مخلفات المستوطنات      

G4       عدم اهتمام الجهات الرسمية بتمويل مشاريع
 في قرى الريف الغربي

     

G5 ضعف االهتمام المؤسسي الخارجي بالمنطقة     

G6 عدم وجود دراسات كافية الحتياجات السكان     
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G7   توفر اإلحصاءات الدقيقة عـن قـرى       عدم
 الريف الغربي

 

     

G8 عدم وضوح االحتياجات التنموية      

G9 غياب الخطط التنموية      

G10         ضعف التعاون بـين المؤسـسات المحليـة
 العاملة في المنطقة

     

G11  ضــعف تعــاون المجتمــع المحلــي مــع
 المؤسسات العاملة في المنطقة

     

G12 انيات الهيئات المحليةضعف امك      

  

  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  

  

  :الموارد المتاحة:الجزء الرابع

  

درجة  تمثل اآلتية أهم الموارد المتاحة في القرية

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
H1 وجود شباب متعلم      

H2 مجتمع مليء بالكفاءات      

H3 رغبة المجتمع في التغيير      

H4 صةتوفر ايدي عاملة بأجور رخي      

H5 ضعف الكثافة السكانية      

H6 ارتفاع نسبة تعليم المرأة      

H7 اراضي زراعية خصبة غير مستغلة      

H8 وعي مجتمعي لدور المرأة التنموي      

H9 هيئات محلية مستعدة لتحمل المسؤولية      

  

  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  
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  :أهم الجهات التي تتوقع بأن تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية:الجزء الخامس

  

أهم الجهات التـي تـسهم فـي تحقيـق          تمثل اآلتية   

 االحتياجات التنموية

درجة 

  كبيرة

 جدا

درجة 

 كبيرة

درجة 

 متوسطة

درجة 

 ضعيفة

درجة 

ضعيفة 

 جدا
I1 السلطة الوطنية الفلسطينية      

I2 المنظمات غير الحكومية      

I3  ــة ــات الخارجي ــة (التبرع ــدول المانح ال
 )والمؤسسات الدولية واإلنسانية

     

I4 مساهمات المجتمع المحلي      

I5 منظمات األمم المتحدة      

  

  : حددها: /اخرى

• ......................................................................................................... 

• .........................................................................................................  

  

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  ريم عايش
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  قائمة المحكمين: 4.3ملحق 
  

 مدير معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس  : زياد قنام. د 1
 جامعة القدس  : عبد الوهاب الصباغ.د 2
 جامعة القدس  : فدوى اللبدي.د 3
 هليةجامعة فلسطين اال  : ذياب عيوش.د 4
 جامعة القدس  : يوسف ابو فارة.د 5
 جامعة القدس المفتوحة  : يوسف عدوي .أ 6
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   خصائص العينة الديمغرافية:5.3ملحق
  

 النسبة العدد  المتغيرات 

 18.8 26 نحالين 

 32.6 136 واد فوكين 

 15.2 111 حوسان 

 مكان السكن

 33.3 79 بتير 

 34.8 169  سنة24اقل من 

 23.9 116  سنة 25-30

 15.9 78  سنة 35 -31

 11.6 57  سنة 40- 36

 العمر

 13.8 67  سنة فما فوق  41

 الجنس 58.0 282 ذكر 

 42.0 205 أنثى

 46.4 226 ثانوي 

 14.5 71 متوسطدبلوم 

 37.7 184 بكالوريوس

 0 0 دبلوم عالي 

 مستوى التعليم

 1.4 7 دكتوراة/ ماجستير 

 38.8 102 ب ادا

 11.8 32 علوم

 5.3 14 تربية 

 11.8 32 هندسة

 6.6 18 كمبيوتر 

 6.6 18 طب

 التخصص

 19.7 53 إدارة أعمال 
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  فهرس المالحق
 

  عنوان الملحق الرقم
 

 الصفحة

 85  ........................................هرمية االحتياجات للعالم مازلو  1.2

 86........................................................ةاستمارة المقابل 1.3

 89 ..........................اسماء االشخاص التي اجريت معهم المقابالت 2.3

 90...............................................................االستبانة 3.3

 97 ........................................................قائمة المحكمين 4.3

 98 ............................................خصائص العينة الديمغرافية 5.3
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  فهرس االشكال
  

  شكلعنوان ال الرقم
 

 الصفحة

حسنين،  (االعتبارات االساسية في عملية تحديد االحتياجات التنموية 1.2
1993..................(............................................ 

11 

 15 .....................................اليات تحديد االحتياجات التنموية 2.2

عبد ( تنظيم المجتمع وتنظيم االحتياجات الخاصة بالمجتمع 3.2
 ......................................................)2007اللطيف،

25 

 28 ....)2009سلطة المياه الفلسطينية، (الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة  4.2

 29 ........................(Rabe, 2007)رة جوية لمنطقة الدراسة صو 5.2

 29  ...............................(Rabe, 2007)ينابيع منطقة الدراسة  6.2

 30  ............(Rabe, 2007)استخدامات االراضي في منطقة الدراسة  7.2

الجمعية الفلسطينية  (الجدار الفاصل قرى الريف الغربي عن بيت لحم 8.2
  ....................................).2009، راصد–لحقوق االنسان 

36 

 45  ............................منهجية الدراسة وأدواتها ومراحل اعدادها 1.3

 الدراسة الذي شمل سكان قرى الريف الغربي يبين عينة ومجتمع 2.3
  ..................................................االربعة ومجموعهم

50 

 51  ................................توزيع افراد العينة حسب مكان السكن  3.3

 51 .......................................توزيع افراد العينة حسب العمر  4.3

 52  ...................توزيع افراد العينة بحسب متغير المستوى التعليمي  5.3

 52  ....................توزيع افراد العينة حسب متغير التخصص العلمي  6.3
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  جداولفهرس ال
  

  جدولعنوان ال الرقم
 

 الصفحة

 46 .......................توزيع فقرات االستبانة الرئيسية على محاورها 1.3

لمصفوفة ) Pearson correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسون  2.3
.....إرتباط كامل اإلستبانة، وكل محور من محاور اإلستبانة على حدة

47 

 46 ..........نتائج اختبار كرومباخ الفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة 3.3

 49.........................لتجمعاتمجتمع وعينة الدراسة موزعة على ا 4.3

االحتياجات تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول  1.4
 .........................................)2009 (قنامبحسب التنموية 

53 

 54 .. في المجاالت المختلفةواقع االحتياجات التنموية لقرى الريف الغربي  2.4

 55 .....................تياجات التنموية للسكان في مجال الصحةأهم االح  3.4

 58 ......................أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال التعليم  4.4

 60  ...............أهم االحتياجات التنموية للسكان في مجال البنية التحتية  5.4

 62 ....................ال الزراعةأهم االحتياجات التنموية للسكان في مج  6.4

 65  ..............أهم االحتياجات التنموية للسكان في الخدمات االجتماعية  7.4

التحديات تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول   8.4
  ....)2009 ( قنام بحسبوالعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنموية

67 

الجابات المبحوثين حول حسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال  9.4
  ...............لتحديات والعقبات التي تعيق تلبية االحتياجات التنمويةا

68 

الموارد المتاحة تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول   10.4
  قنام بحسبالتي يمكن ان تساهم في تلبية االحتياجات التنموية

)2009(.............................................................  

71 

الجابات المبحوثين حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   11.4
تلبية االحتياجات والتي يمكن ان تساهم في أهم الموارد المتاحة 

 ..............................................................التنموية

72 

أهم الجهات تصنيف المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين حول   12.4
  قنام بحسبالتي تتوقع بأن تسهم في تحقيق االحتياجات التنموية

)2009(.............................................................  

74 
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تياجات التنموية أهم الجهات التي تتوقع بأن تسهم في تحقيق االح  13.4
 .........................................................)2009قنام،(

74 

 77  ....همالدالالت االحصائية لتأثير خصائص عينة المبحوثين على اجابات  14.4
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  فهرس المحتويات
  

  الرقم

  

  الصفحة  

  أ  .................................................................اإلقرار

  ب  ..........................................................شكر وعرفان

  ج ............................................................المصطلحات

  ه  .......................................................قائمة مختصرات

  و  ...............................................................الملخص

  ح  ...................................................الملخص باإلنجليزية

    

 1  ............................... مقدمة وأساسيات الدراسة:الفصل األول

    
 1  ..........................................................مقدمة  1.1

 2  .................................................مشكلة الدراسة  2.1

 2  ...............................................مبررات الدراسة  3.1

 3  ..................................................أهمية الدراسة  4.1
 3  .................................................أهداف الدراسة  5.1

 4  ..................................................أسئلة الدراسة  6.1

 4  ..............................................فرضيات الدراسة  7.1

 5  .................................................هيكلية الدراسة  8.1

      
  7  ......................اإلطار النظري والدراسات السابقة: صل الثانيالف

    
 7  ..........................................................مقدمة   1.2
 7  ............................االطار النظري لالحتياجات التنموية  2.2

 7  ............................................االحتياجات التنموية  1.2.2
 9  .............................................خصائص الحاجات  1.1.2.2
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 9  ............مفهوم عملية تحديد االحتياجات التنموية وخصائصها  2.2.2
 9  .....................خصائص عملية تحديد االحتياجات التنموية  3.2.2
 10  .......اسية في عملية تحديد االحتياجات التنمويةاالعتبارات االس  4.2.2
 11 ................................اهمية تحديد االحتياجات التنموية  5.2.2
 12 ...............................اهداف تحديد االحتياجات التنموية  6.2.2
 12 ...............................اهداف تحديد االحتياجات التنموية  7.2.2
 12 ...................مجاالت البحث في تحديد االحتياجات التنموية  8.2.2
 13  .....................الخطوات الالزمة لتنمية المجتمعات المحلية  9.2.2

 14  ................................آليات تحديد االحتياجات التنموية  10.2.2
 14  ..................................................المسح الشامل  1.10.2.2
 16  ............................................المعلومات والبيانات  2.10.2.2

 17  ..............................اطراف تحديد االحتياجات التنموية  11.2.2
 19 .......................................عناصر التنمية بالمشاركة  12.2.2
 19  .....................................مستويات التنمية بالمشاركة  13.2.2
 20  ......................خطوات ومراحل عملية التنمية بالمشاركة  14.2.2
 20  .........................................فوائد التنمية بالمشاركة  15.2.2
 21  ................................................المحليالمجتمع   16.2.2
 21  ..........................................انواع المجتمع المحلي  17.2.2

 22 ..........الشروط الواجب توفرها العتبار المجتمع مجتمعا محليا  1.17.2.2
 22 .........................االحتياجات التنموية  للمجتمعات الريفية  2.17.2.2

 23  ..........اإلطراف والمؤسسات االجتماعية الموجودة في الريف  18.2.2
 24  .....................مؤشرات تنمية المجتمعات المحلية والريفية  19.2.2
 26  ...........................مؤشرات متعلقة ياالحتياجات التنموية  20.2.2

 26  ..........................................ات االقتصاديةالمؤشر  .1.21.2.2
 27  ..........................................المؤشرات االجتماعية  2.21.2.2

 27  .................................................منطقة الدراسة  21.2.2
 30  ....................................................قرية نحالين  1.21.2.2
 31  ...................................................قرية حوسان  2.21.2.2
 32  ..............................................وادي فوكينقرية  3.21.2.2
 33  ......................................................قرية بتير 4.21.2.2
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جدار الفصل العنصري والمستوطنات التي تحيط بقرى الريف   21.2.2
  ...................................الغربي في محافظة بيت لحم

35 

 36 ..................................................دراسات سابقة  3.2
 42  ...........................................نقد الدراسات السابقة  4.2

     

 44  .............................منهجية واجراءات الدراسة: الفصل الثالث

   
 44  ..........................................................قدمةم  1.3
 44 ...............................................إجراءات الدراسة  2.3
 45  ...................................................أداة الدراسة   3.3
 46  ).................................تحكيم االستبانه( صدق األداه   4.3
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