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 :ىـ كتكاقيعيـؤمف لجنة المناقشة المدرجة أسما 7/8/2005:نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ
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اإلىداء 
 

. إلى ركح كالدم الذم أعطاني الكثير كأنا بحاجتو، كرحؿ سريعا قبؿ أف يحتاجني
 

.  بعد أف رعت آباءىـحفدتياإلى كالدتي التي ما زالت تكاصؿ السير كالتفاني كترعى 
 

إلى زكجتي، أبنائي كبناتي الذيف مف االؿ عيكنيـ اطؿ عمى المستقبؿ المنشكد، كعمى حساب كقتيـ 
. الدراسة قاقتطعت كقت إعداد ىذ

 
. إلى أسرة مركز أبحاث األراضي التي إلييا انتمي كبيا اكبر

 
. إلى كؿ ذرة تراب مف ارض فمسطيف ارتكت بدماء الشيداء

 
. اىدم جيدم المتكاضع ىذا
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 اإلقراربياف
 

لماجستير كانيا نتيجة ابحاثي الااصة ااقر انا مقدـ ىذه الرسالة انيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة 
ق حيثما كرد، كاف ىذه الرسالة اك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ درجة ألم جامعة مؿا االشارة تباستثناء ما تـ

. اك معيد
 
 

 :التكقيع
........................ 

 
محمد صالح محمد حساسنة 

 
 :التاريخ

........................ 
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اإلىداء 
 

. إلى ركح كالدم الذم أعطاني الكثير كأنا بحاجتو، كرحؿ سريعا قبؿ أف يحتاجني
 

. إلى كالدتي التي ما زالت تكاصؿ السير كالتفاني كترعى أحفادىا بعد أف رعت آباءىـ
 

إلى زكجتي، أبنائي كبناتي الذيف مف االؿ عيكنيـ اطؿ عمى المستقبؿ المنشكد، كعمى 
. حساب كقتيـ اقتطعت كقت إعداد ىذا البحث

 
. إلى أسرة مركز أبحاث األراضي التي إلييا انتمي كبيا اكبر

 
. إلى كؿ ذرة تراب مف ارض فمسطيف ارتكت بدماء الشيداء

 
. اىدم جيدم المتكاضع ىذا

 
 محمد صالح محمد حساسنة
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شكر اؿبطاقة 
 

     إلى كؿ مف قدـ جيدا في إبراز ىذه الدراسة إلى حيز الكجكد
 

، جامعة القدس ممثمة بادارتيا ككافة كمياتيا كدكائرىا كالى برنامج الدراسات العميا  الي جامعتي الحبيبة
.  في التنمية المستدامة لما قدمكه كيقدمكنو مف عكف كمساعدة

 
فايز فريجات لما قدمو مف جيد كتكجيو ساىـ في اثراء كانجاح ىذا العمؿ . الى استاذم الفاضؿ د

 .العممي
 

زياد قناـ الذم لـ يباؿ عمي عندما احتجتو، كالذم بذؿ الجيد الكبير كالمتكاصؿ مف أجؿ أف . الى د
. تظير ىذه الدراسة بالشكؿ الالئؽ

 
عبد الكىاب . عبد الحميد البرغكثي، د. ، د جاد اسحؽ. زياد قناـ، د.  د إلى األساتذة األفاضؿ

قاسـ ابك ديو، لما بذلكه مف جيد في . جماؿ طمب العممة، أ. يكنس صبيح، أ. ـ.، أ  الصباغ
. االستبياف المساعدة كمراجعة اسئمة 

 
عبد الرحمف عباد كاالستاذ حسف حساسنة المذاف راجعا الدراسة بالمغة العربية كقاما بتصحيح . الى د

. المغة كعمؿ ما ىك لصالح الدراسة
 

ظيرت االعائالت البدكية الذيف لكال جيدىـ كحرصيـ في إعطاء المعمكمات الصحيحة لما مف إلى كؿ 
ىذه الدراسة إلى حيز الكجكد 

 
.  الذم كضع كافة إمكانياتو العممية تحت تصرفي،إلى مركز أبحاث األراضي

 
حساسنة محمد محمد  صالح 
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 ممخص الدراسة
: 

 كمثؿ فييا جميع افراد 2005كحزيراف - 2004اجريت ىذه الدراسة في الفترة الكاقعة ما بيف اب 
بشكؿ عاـ الدراسة ىذه ىدفت التجمعات البدكية في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ، مجتمع ىذه الدراسة، ك

بدك جنكب الضفة ؿحالة لمجتمع المحمي الالضـ كالتكسع عمى الفاصؿ جدار اؿلتعرؼ عمى اثار الالى 
.  عمى ماتمؼ نكاحي حياتيـالغربية

 
تكمف اىمية ىذه الدراسة في ككنيا االكلى التي تتناكؿ التجمعات الفمسطينية المعزكلة، التي تمثؿ فئة 

. ميمشة عمى الرغـ مف اف ليذه التجمعات دكران رئيسان كمحكريان في بنية المجتمع الفمسطيني
 

استادـ الباحث في انجاز ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كقاـ بجمع بيانات الدراسة كااتبار 
الفرضيات باالستناد الى المعمكمات االكلية التي تـ جمعيا بكاسطة االستبانة، كتمؾ الثانكية التي 

، كشممت جمعت باالستعانة باالدبيات السابقة، كقد تـ تحميؿ كمعالجة مارجات االستبانة احصائيا 
 شاصا مف الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء مكزعيف عمى 130الدراسة عينة عشكائية مككنة مف 

التجمعات البدكية في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ، حيث شممت العينة عشرة تجمعات بدكية، 
كاستادمت الدراسة استبانة ااصة تـ تطكيرىا بعد إجراء المقابالت مع كجياء البدك كبعد اضطالع 

 : مرفقا مكزعة عمى ستة مجاالت أساسية كىي58نابة مف المحكميف عمييا كتككنت مف 
 اآلثاراالقتصادية

 اآلثار البيئة كالمصادر الطبيعية
 اآلثار عمى استعماالت األراضي

 اآلثار االجتماعية
 اآلثار الصحية
 .اآلثار التعميمية

كبعد التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية مكزعة عمى التجمعات البدكية 
بكاسطة برنامج الرزمة في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ، حيث تـ جمع البيانات كتحميميا إحصائيا 

.  كتـ تمثيؿ نتائج التحميؿ باالستعانة بالجداكؿ كاالشكاؿ البيانية SPSSاإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
  

( Ronbach Alfa  )كعند إجراء التحميؿ اإلحصائي لدل االعتمادية باستاداـ معامؿ كركنباخ الفا 
 كىذه 0.704لقياس مدل ثابت المقياس كاالتساؽ الداامي لالستبانة تبيف اف قيمة كركنباخ الفا تساكم 

النتيجة تشير الى إمكانية استاداـ االستبانة في تحميؿ أثار جدار الفصؿ عمى كاقع تنمية المجتمع 
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المحمي حالة بدك جنكب الضفة الغربية، كقد استادمت عدة ااتبارات إحصائية كالتكرارات اإلحصائية 
 ، كما استادـ ااتبار التبايف  T كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كااتبار

)   كما تـ استاداـ ااتبار  ( Analysis Variance One Way ANOVA     )االحادم 
Sheffe ) لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية لممتغيرات المستيدفة في الدراسة. 

 : اف  إلييا الدراسةتكمف أىـ النتائج التي تكصؿ
كالتعميمية كاالجتماعية أالزمة االقتصادية  شدةاشتداد مف  يزيد الضـ كالتكسعالفاصؿ جدار اؿ يزيد

البدك نتيجة لتضييؽ المساحات الرعكية اكقات الاركج باالغناـ، اضافة الى التي يعاني منيا كالصحية 
زيادة االعتماد عمى الطعمة كاالعالؼ المشتراة مف االسكاؽ المحمية كبديؿ لمرعي التي بدكرىا تزيد مف 

كمفة االنتاج لمربي المكاشي، كعمى الجانب االار فقد ساىـ الجدار في ظيكر اسكاؽ سكداء كرفع 
. مستكل البطالة كالفقر

  
كذلؾ فاف الجدار ادل الي التحكؿ في استادامات االراضي كالاكؼ مف زراعتيا بسب  

المعيقات المفركضة عمى االرض، كىذا بدكرة ايضا ادل الى عدـ التكاصؿ االجتماعي كالى عدـ 
. الزاكج مف اارج التجمعات البدكية كزاد نسبة الزكاج مف االقارب 

  

 ،اما مف الناحية التعميمة فقد ادل الى تسرب االكالد مف المدارس، كاعاؽ بناء غرؼ صفية جديدة
ككذلؾ انعكس عمى الناحية الصحية ككاف ىناؾ ترٍد في الادمات الصحية المقدمة لالنساف كالماشية 

عاقة كصكؿ المساعدات الطارئة. عمى حد سكاء . التأثير عمى فرص العمؿ في الضفة الغربية،  كا 
 أدل الجدار الفاصؿ إلى فقداف مساحات كبيرة مف األراضي كانافاض المساحات الرعكية كبالتالي

. انافاض التكجو إلى تربية المكاشي
مما يزيد في تكمفة تربية ، تزايد االعتماد عمى الطعمة كاألعالؼ المتكفرة في األسكاؽ المحمية

. المكاشي
التغير في منافذ تكزيع المنتجات الغذائية المنتجة مف قبؿ السكاف البدك .
 ظيكر أسكاؽ سكداء حيث االستغالؿ كالدفع المقدـ عند شراء أم مف المنتجات كليس بالشراء عمى

. المكسـ مما أدل إلى صعكبات في التسكيؽ حيث يتحكـ تجار األعالؼ باألسعار
 غالؽ العديد مف البيكت المجاكرة لمنطقة العمؿ في الجدار مما أدل إلى  تسبب الجدار في ىدـ كا 

إزاحة بعض السكاف عف أماكف سكنيـ إلى منطقة أارل كأصبحكا دكف مأكل، ككذلؾ تدمير العديد مف 
. اآلبار التي يعتمد عمييا السكاف في رم مكاشييـ كأنفسيـ

ساىـ الجدار في رفع البطالة كالفقر في ماتمؼ التجمعات البدكية .
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 أدل العمؿ في الجدار إلى التحكؿ في استادامات األراضي كالاكؼ مف زراعتيا، كعدـ كجكد
 .أصناؼ بذكر ألعالؼ كمحاصيؿ حقمية مقاكمة لمجفاؼ

أدل الجدار إلى عدـ كجكد رقابة عمى أسعار األعالؼ  .
 أدل الجدار إلى المزيد مف التردم في الادمات التعميمية في التجمعات البدكية، كما أدل إلى التسرب

.  (16مكرر في رقـ  ) مف المدارس
 عزؿ الجدار السكاف في منطقتي الفريجات كالفقير عف باقي السكاف مما جعميـ يعيشكف في مناطؽ

. مغمقة، مما حدا إلى عدـ التكاصؿ االجتماعي
 ساىـ الجدار بشكؿ كبير في الزكاج مف األقارب في التجمعات البدكية، حيث أف االنفصاؿ كبعد

. المسافات حدا بالشباف البدك إلى التزاكج مف نفس العائمة أك التجمع
أدل الجدار إلى صعكبة المكاصالت بيف التجمعات البدكية كالقرل كالمدف كارتفاع كمفتيا .
 أدل الجدار إلى تردم الادمات التعميمية مف حيث نقص الغرؼ المدرسية كالكادر ألتدريسي مما

. فرض كجكد أكثر مف صؼ في الغرفة الكاحدة كاالاتالط بيف الجنسيف بعد الصؼ السابع
 أدل الجدار إلى زيادة عدد المتسربيف مف المدارس كذلؾ بسبب عدـ كصكؿ المعممكف بالكقت المحدد

 .لبعد المسافات كلككف غالبية المعمميف مف اارج التجمعات

 أدل الجدار الى تردم الادمات الصحية، حيث تعمؿ العيادات ليكميف في األسبكع تقدـ ادمات
. التطعيـ فقط كعدـ انتظاـ دكاـ الطبيب كالممرضة كنقص في األدكية 

أدل الجدار إلى نقص حاد في الادمات البيطرية كنقص في كصكؿ األدكية في الكقت المناسب. 
 

كقد اظيرت النتائج ايضا اف اعمار المبحكثيف، مكاف السكف،بعد السمافة عف الجدار، نكع العمؿ مف 
 اىـ العكامؿ التي اثرت بشكؿ كاضح عمى طبيعة اجابات المبحكثيف كتسببت في تباينيا

  

 :اىذه الدراسة فكانت، يمكف إبراز أىـ تكصمت الدراسة إلى العديد مف التكصياتاما اىـ تكصياتكقد 
 بعيف  تأاذىاتضعيا اعتبار المناطؽ البدكية كالمتأثرة بالجدار ذات أكلكية كعمى السمطة الكطنية أف

 ، ك.االعتبار
 تكثيؼ العمؿ مع البدك مف اجؿ تحسيف  كىكفي حككمية كاجب أار اؿغير الغير عمى المؤسسات

 ، ك.أكضاعيـ االقتصادية كدعميـ عمى الصمكد في األرض
ك.البدء في بناء المؤسسات التعميمية كالصحية لتكفير الادمات الضركرية لمسكاف في تمؾ المناطؽ ، 
كتقديـ المشاريع ليا دكف غيرىا العمؿ عمى إنشاء صندكؽ ااص لدعـ المناطؽ األكثر تضررا 

 ، ك.لتشجيعيـ عمى البقاء في تجمعاتيـ
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 العمؿ كبالسرعة عمى كقؼ اليجرة مف المناطؽ القريبة مف الجدار كامؽ فرص عمؿ كتقديـ قركض
 ، ك.ميسرة إلقامة مشاريع فردية لتشجيعيـ عمى االستمرار

ك.إنشاء أسكاؽ ااصة لشراء المنتجات المنتجة في التجمعات مف ألباف كلحـك حمراء ، 

إعطاء األكلكية لحماية كصيانة ما تبقى مف األراضي الرعكية التي يمكف الكصكؿ إلييا .
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اطمؽ عمى ىذا الجدار عدة تسميات كأرل اف مف انسب ىذه التسميات جدار الضـ كالتكسع 
ىك جدار الضـ كالتكسع، الف ىذا الجدار اقيـ عمى ارض فمسطينية 

 كنتج عف اقامتو اف ضمت مساحات كاسعة الى دااؿ 1967محتمة عاـ 
. 1948الاط االاضر أم اراضي فمسطيف المحتمة عاـ 
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Abstract 

 

The study aims at knowing the impacts of the Annexation and Expansion 

Wall on local communalities – the case of south West Bank Bedouins. The 

study was based upon a random sample of 130 male and female Bedouin 

persons from ten Bedouin communities in Bethlehem and Hebron 

governorates. A questionnaire form was developed and designed for this 

purpose after conducting a number of interviews with Bedouin leaders and 

after consultations with some experts. The questionnaires consisted of 58 

sections in six main fields: 

1.Economic field; 

2.Environment and natural resources field; 

3. Land use field ; 

4.Social field; 

5.Health field; 

6.Education field. 

 

 Once the questionnaire form has been fully checked and validated it was 

distributed on a random sample from all the Bedouins communities in 

Bethlehem and Hebron governorates. Data collected was analyzed by using 

SPSS system, When statistical analysis were performed to find out the range 

of dependency by using the Gronbach Alpha factor agent for measuring the 

rang of steadiness of the scale and the internal symmetry of the survey, it 

appeared 0.704 . this result indicates that it is possible to use survey to 

analyze the motivation of the wall. (  ………),              

 

Statistical tests were use such as the mean, standard deviation, one way 

analysis variance ANOVA, correlation,scheffe, and t-test. 

 

Here are the most important results of the study: 

1.The Annexation and Expansion Wall further exacerbates the economic, 

educational, social and health crisis suffered by the Palestinian people, in 

general, and the Bedouin communities, in particular.  

2.It has negative effects on work opportunities for Bedouins and on the access 

of emergency aid for them. 

3.It has led to a decrease in the agricultural and grazing areas, and, 

consequently, reduced the desire for animal breeding. 

4.Much of animal food depends now on buying fodder from markets instead 

of using grazing fields. 

5.Affecting the outlets for marketing food productions produced by Bedouins. 

6.The appearance of black markets and exploitation where Bedouin farmers 

are obliged to sell their products at low prices and buy animal fodder at high 

prices due to the fact that fodder merchants control prices. 
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7.The Wall has led to the demolition and closure of quite many houses in the 

vicinity of the Wall path causing the expulsion and homelessness of some 

Bedouins, as well as the destruction or annexation of a number of cisterns and 

wells used by Bedouins. 

8.The Wall has contributed towards increasing unemployment and poverty in 

all studied Bedouin communities.   

9.The Wall has created a shift in land uses and made Bedouins reluctant to 

cultivate land because of the absence of species resistance to drought. 

10.The Wall has led to the absence of control over prices. 

11.The Wall has caused further deterioration in the educational services of the 

Bedouin communities and increased school dropping. 

12.The Wall has separated the communities of Al furijat and Al Faqir from 

the rest of communities. 

13.The Wall has contributed to a great extent in increasing internal family 

marriage because of separation and confinement. 

14.The Wall has further complicated movement and transport amongst 

Bedouin communities. 

15.The Wall has caused a deterioration of the health services where 

government clinics lack regular attendance of physicians and nurses  and  

scarcity in medicines. 

16.The Wall has caused a sharp decrease in veterinary services, including the 

lack of vaccines and medicines. 

 

The study has reached a number of recommendations, including the 

following: 

1.Considering the Bedouin areas affecting by the Wall as areas of top priority 

by the Palestinian National Authority. 

2.NGOs should intensify their work with Bedouins in order to improve their 

economic conditions and support their steadfastness. 

3.Building of educational and health institutions to provide essential 

necessary services in their areas. 

4. Establishing a special fund for supporting the most affected areas through 

project provision and implementation.  

5.Stopping migration from areas close to the path of the Wall and creating 

work opportunities and individual projects. 

6.Establishing special markets to buy dairy and meat products from Bedouins. 

7.Giving priorities for the preservation and maintenance of still maintained 

grazing lands.  
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الفصؿ االوؿ 
_____________________________________________________ _

االطار النظري وخمفية الدراسة 
 

مقدمة  1.1
 

 ااالءتطيير تضع عمى سمـ اكلكياتيا اف  ، 1967منذ احتالليا لمضفة الغربية عاـ ك إسرائيؿ دأبت
تجاه بدك النقب منذ اكقد سبؽ إلسرائيؿ أف مارست ىذه السياسة . السفكح الشرقية مف السكاف البدك

 1948نشأتيا عاـ 
 

كاليـك يسعى اإلسرائيميكف مف كراء الشركع في تنفيذ جدار الضـ كالتكسع الى إفراغ برية القدس مف 
مع العمـ أف ىذه المنطقة ال تعتبر مف مناطؽ التكتر  ) أمنية مسكانيا البدك بحجج كذرائع كدكاعٍ 

، كلكف الحقيقة أنيـ ينككف التامص منيـ لتكسيع المستعمرات الكثيرة ىنا، كااصة أف مساحة (األمني
أما أسباب ىذا العداء . ربع مساحة الضفة الغربيةاكثر مف أم ، 2كـ1500السفكح الشرقية تصؿ الى 

فالحككمات اإلسرائيمية التي كانت تسعى إلى بسط . الذم يكنو القادة اإلسرائيميكف لمبدك فيك ذك شقيف
سيطرتيا عمى األرض كالسكاف، ال زاؿ يساكرىا القمؽ حياؿ نسبة اإلنجاب عند البدك كىي مف أعمى 

كما أف نمط حياة البادية القائـ عمى الترحاؿ يجعؿ مف المستحيؿ ضبط . نسب اإلنجاب في العالـ
عالكة عمى ذلؾ  . نية العربية الثابتةاتحركاتيـ كمراقبة أنشطتيـ كما ىك حاصؿ بالنسبة لمتجمعات السؾ

. يرل الييكد أف الزراعة التي ىي ماء الحياة االقتصادم لمبدك مناسبة لمييكد فقط
 

 كمفصكالن عف سائر التجمعات ان أصبح اليكـ كؿ تجمع مف التجمعات البدكية في ىذه المنطقة محاصر
 . البدكية األارل بمستعمرات كمدف تطكير كأبرزىا معاليو أدكميـ كىي أكبر مستعمرة في تمؾ المنطقة
، منذ سنكات أاذت ىذه التجمعات البدكية تتقكقع عند أدنى معدالت التطكر اإلقتصادم كاإلجتماعي

انما المقصكد بيا محك ، كأيضا فاف ىذه السياسة االسرائيمية اليادفة الى بناء جدار الضـ كالتكسع
ظاىرة البدك في السفكح الشرقية كبنفس الكقت ستككف شكال مف أشكاؿ التكطيف القسرم لمبدك في 
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 ستقكد الى كارثة اجتماعية كحضارية جغرافيا كمف المؤكد أف مثؿ ىذه السياسةمناطؽ محدكدة 
كستؤدم إلى امامة المجتمع البدكم إف لـ تصبح سببا في اقتالعو مف جذكره الحضارية كالتارياية 

مجتمع كانت  فيبيف كستسبب لو التغريب االجتماعي كالفقر كالبطالة كاالكتظاظ كاالحتكاؾ المكّثؼ 
غرافيان كمُمترابطة اجتماعيان  ذ بيذه الطبيعة ، طبيعتو الجغرافية كاالجتماعية طبيعةن بدكية مُمتباعدة جُم كا 

حاىا ليُمرمى بالناس في كاقٍع غريب كعمى مساحة جُمغرافية اكتظاظية كعادتيا لف .  ستُمقتمع بيف ليمة كضُم
تكترث قكات االحتالؿ لمعكاقب االجتماعية كاالقتصادية الناتجة عف اقتالع البشر مف محيطيـ كالرمي 

لو فكريان كحضاريان، ال بؿ عمى العكس دأبت الدكلة المحتمة يف ئمييّ مييَّأيف بيـ في محيط آار غير 
كمنذ أكثر مف ثالثة عقكد عمى زرع الفقر كالبؤس االجتماعي المؤدم حتميان لظكاىر مكجية ضد 

.  الذات كالمجتمع
 

بؿ أيضا عمى المكئؿ الطبيعي الذم يعتمدكف عميو ، اف آثار الجدار لف تقتصر عمى السكاف البدك فقط
كعمكما تنافض إنتاجية المراعي في ىذه المنطقة بسبب الظركؼ . في تربية مكاشييـ كقطعانيـ

الطبيعية القاسية كعمى رأسيا تدني مستكل اليطكالت المطرية حاليا حاؿ الظركؼ الطبيعية لممراعي 
عف امسة كيمك غرامات مف المحـك الحمراء مقابؿ أكثر مف االنتاجية ال تزيد حيث في المنطقة العربية 
اال أف الممارسات االسرائيمية . (1985حسف فيمي جمعو، ). في الدكؿ المتقدمة" ثالثيف كيمك غراما

قد ، مف مراعي السفكح الشرقية% 85االؿ العقكد الثالث الماضية كالتي تـ بمكجبيا اغالؽ نحك 
انافاض األراضي )الرعكية نتيجة لضيؽ المساحات . ضاعفت مف عمميات الرعي الجائر في المنطقة

انافاض حصة الرأس الكاحد في  ) ( دكنـ حاليا0,26 إلى 1967 دكنـ قبؿ عاـ 3 ، الرعكية مف 
 دكنـ، حيث تـ إغالؽ ما 0,260.26إلى  (1967قبؿ عاـ )دكنـ  2,32.3  األراضي الرعكية مف

يجعؿ قطعاف .  (ASSAF Rural Research Center, 1985) (مف أراضي السفكح% 85يقارب 
 بطبيعة كىذا، الماشية تباشر الرعي بمجرد ظيكر األعشاب قبؿ اكتماؿ دكرة حياتيا كتككيف البذكر

إال في كميات ضئيمة مف المادة الغذائية الضركرية لف يسيـ  الشكؿ مف الرعي الحاؿ لف يسيـ ىذا
كأيضا فاف ذلؾ لف يسمح بتككيف غطاء نباتي يساعد عمى تماسؾ التربة كيمنع ، لتمؾ المكاشي

كبالتالي فاف ىذه الظركؼ الناجمة عف اإلغالؽ كالشركع في تنفيذ الجدار المزمع إنشاؤه في ، االنجراؼ
مما يعني ارتفاع التكمفة مقابؿ ، المنطقة سيزيد مف كتيرة االعتماد عمى الطعمة كاألعالؼ المركزة

مما يكحي بزيادة عدد األسر التي ستتامى عف ىذا النمط اإلنتاجي ، العائد مف ىذا النشاط اإلنتاجي
كبالتالي ما جرل كسيجرم لبدك السفكح الشرقية مكضكعيان يُمشبو ، كاالنتقاؿ إلى أنشطة اقتصادية أارل

بمعنى فرض القطيعة القسرية بيف البدك كبيف طبيعتيـ االجتماعية ، قطع الرأس عف الجسد
كزجيـ بكثافة في مجتمعات مغتصبة حضاريا كمحركمة اقتصاديا ، كاالقتصادية كالتربكية كالحضارية

  .كاجتماعيا دكف إفساح المجاؿ ألم تطكر طبيعي كفكرم كتارياي
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بؿ ستطاؿ أثاره مجمؿ ،  لف يقتصر أثر الجدار عمى اقتصاد السكاف البدك في السفكح الشرقية

 كصؿ الى 1996ااصة إذا عممنا أف عدد األغناـ كالماعز في فمسطيف عاـ ، االقتصاد الكطني
منيا في الضفة الغربية، كالقسـ األكبر منيا يربى في السفكح الشرقية لمضفة % 94 يكجد 907215

، كانكف األكؿ   95/96اإلحصائيات الزراعية  – (دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية ).    الغربية
 كباإلضافة إلى ذلؾ، كبطبيعة الحاؿ، فإف تقديرات دائرة اإلحصاء المركزية تشير إلى أف ( 19978

 طنان 19619الناتج مف المحكـ كالحميب كمشتقاتو مف الارفاف في الضفة الغربية لنفس العاـ يقدر بػ 
دكالر 121,914 طنان مف الحميب كمشتقاتو، بقيمة إجمالية لمجيتيف تبمغ 63186مف المحـك ك 

مف إجمالي الناتج المحمي في الضفة الغربية ك % 26.،4أمريكي، كيشكؿ ىذا المبمغ ما نسبتو 
ككمؤشر عمى ما ىك متكقع مف تراجع في ىذا الفرع اإلنتاجي نتيجة . مف الناتج الزراعي% 4.،20

أدت إلى ، أف إجراءات اإلغالؽ السابقة لمعظـ المساحات الرعكية في المنطقة، لمجدار المزمع إنشاؤه
 حيث انافضت 1996 ك 1967تراجع حصة الفرد في الضفة الغربية مف األغناـ المتكاجدة ما بيف 

دائرة اإلحصاء المركزية  ).1996 رأس لكؿ نسمة عاـ 0.06 إلى 1967 عاـ 11.،1حصة الفرد مف
 .(19978كانكف األكؿ  ،95/96اإلحصائيات الزراعية  – (الفمسطينية

 
كمف ىنا، فإف ىذه الدراسة ستقـك بتحديد أىـ المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية المتكقعة جراء تنفيذ 

ككذلؾ ستقـك الدراسة بتحديد مكاقع القكة . ماطط جدار الضـ كالتكسع في منطقة السفكح الشرقية
كأيضا فاف الدراسة ستقترح بعض آليات التداؿ المالئمة لكقؼ ، كالضعؼ كالفرص كالتيديدات الكامنة

كبنفس الكقت تعزيز استراتيجيات التداؿ الفني ، التيديدات التي سيتعرض ليا نسيج المجتمع البدكم
. لصيانة المراعي كتحسيف إنتاجيتيا

 
 
 
 

 
 

 القطاع الزراعي في الضفة الغربية .2.1
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الزراعة كقطاع االقتصاد الفمسطيني عمى  كاف االقتصاد الفمسطيني يعتمد عمى 1967قبؿ عاـ 
 1990سنة . كالزراعة المطرية، كبشكؿ ااص كاف يعتمد عمى إنتاج الثركة الحيكانية المكثفة، مرئيس

 إلى 1992ككصؿ الذركة عاـ . مف االنتاج القكمي االجمالي%  33ساىـ القطاع الزراعي بنسبة 
سياسة اإلغالؽ . 1967في حدكد عاـ % 20كبعدىا تراجع إلى ، مف اإلنتاج القكمي اإلجمالي% 40

قد أثر بشكؿ كارثي عمى الزراعة كعمى تدىكر ، 1996 إسرائيؿ في فبراير عاـ امارستوم تاؿالذم 
كبشكؿ مشابو فاف مساىمة الزراعة التشغيمية قد تدىكرت . األسعار لممنتجات الزراعية الفمسطينية

 بمغت القدرة التشغيمية لقطاع 1996في عاـ . 1987بشكؿ سريع منذ بداية االنتفاضة األكلى عاـ 
عدـ حصانة كتبعية اقتصاد الضفة الغربية بشكؿ  . مف مجمؿ القكل العاممة الفمسطينية% 14الزراعة 
مصادر الرزؽ لمتجمعات الزراعية مرتبطة بشكؿ . تظير بشكؿ كاضح في القطاع الزراعي، كامؿ

أساسي باالقتصاد اإلسرائيمي االؿ الترتيبات التجارية التي تؤثر عمى المداالت كالمارجات مف 
. مف االؿ ربط المنتجيف الفمسطينييف بالتجار كأصحاب المصانع الغذائية اإلسرائيمية، القطاع الزراعي

ككذلؾ عف طريؽ تشغيؿ العماؿ الميرة كغير الميرة في الكرش اإلسرائيمية، ككذلؾ االغالقات 
كبنفس الكقت منع الكصكؿ إلى مناطؽ شاسعة مف ، اإلسرائيمية أماـ حركة السمع كسكؽ العمؿ

. األراضي الزراعية
 

مف األسر في الضفة % 50-40ة أك اإلضافية لنسبة متداؿ الزراعة ضمف مصادر الداؿ الرئيس
فاف الزراعة تمعب دكرا ىاما كاحتياط لألمف ، كعمى الرغـ مف صعكبة التسكيؽ الزراعي، الغربية

الدراسات حكؿ الزراعة المطرية كتربية الثركة الحيكانية قد كشفت أف . الغذائي لمعديد مف األسر
ربما كصمكا إلى درجة ، كااصة جنكب الاميؿ، المزارعيف في السنكات االايرة في المناطؽ الجنكبية

 لزيادة ا صغيراكاف ىناؾ حافز، عمى الرغـ مف ارتفاع نسبة البطالة، االكتفاء الذاتي مف المارجات
كىنا يجب مالحظة ااتالؼ أجكر . مداالت الزراعة مف عائدات فرص العمؿ المتاحة في إسرائيؿ

حيث ارتفعت نسبة ااتالؼ األجكر لمعماؿ في الضفة عنيا في ، العمؿ اليكمية بيف الضفة كالقطاع
. 1996عاـ % 86 إلى 1995عاـ % 45قطاع غزة مف 

 
كبيذا فاف المستكل الفعمي لمداكؿ كتأميف الداكؿ الذم يتحقؽ مف قبؿ كؿ أسرة يعتمد بشكؿ حيكم 

مف الداؿ الفردم قد تكلد مف االؿ القنكات االقتصادية % 50-45فقط . عمى مصادر الداؿ لألسرة
ىناؾ العديد مف األسر في المنطقة تغطي الداؿ المكسمي الزراعي مف االؿ التحكيالت . الرسمية
كبالتالي ، أىمية التحكيالت المالية الاارجية تكمف في غياب األعضاء الذككر في األسر. الاارجية

كىذا التحكؿ االجتماعي . كارتفاع مساىمة المرأة في إدارة األنشطة الزراعية، تأنيث العمؿ الزراعي
فحيث أف مشاركة المرأة في إدارة كتغذية المكاشي . يأاذ أىمية ااصة في المجتمع الفمسطيني
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كىي  ). كترتفع بشكؿ ااص في حالة غياب األعضاء الذككر، كعمميات اإلنتاج ىي عمكما عالية
 (حالة عامة في المجتمع البدكم

 
 
 
 
 

 :المواشي ..1.1.21.2.1
 

كفي نفس الكقت فاف الماعز ، اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربيةمف % 40يمثؿ إنتاج المكاشي نحك 
 the sheep/goats and olive مف إنتاج المكاشي في الضفة الغربية% 60كالاراؼ تمثؿ 

cropping systems in the West Bank, MA`AN , 1997, . الحميب يمبي بداية االحتياجات
األساسية لألسرة الريفية، كيصنع منو عدد مف المنتجات، ليمعب دكرا ىاما في األمف الغذائي لألسرة، 

إلى أجباف كعدد  حكؿميصنع اإلنتاج الزائد عف الحاجة المنزلية . كااصة األسرة في المجتمع البدكم
الحضرييف ف كالمستيمؾالمستيمكيف حاليا يظير . مف مشتقات األلباف األارل التي تباع في األسكاؽ

تفضيال قكيا لمنتجات األلباف المصنعة بشركط صناعية، تضمف الرقابة عمى الجكدة ف كالحضرم
. كالنكعية

 
الزيادة  )عمكما فاف الطمب عمى منتجات المكاشي سيستمر في الزيادة بسبب ارتفاع النمك السكاني

ككذلؾ مركنة عالية في الداؿ الذم ، (% 2مع ىجرة سنكية تصؿ إلى ، %4الطبيعية ىي تقريبا 
تعاني األسكاؽ المحمية في مناطؽ السمطة الفمسطينية مف عجز في . يطمب المحـك كمنتجات األلباف

كفي الكقت الحالي ىناؾ ارتفاع في فائض ، تمبية الطمب عمى كؿ مف المحـك الحمراء كمنتجات االلباف
كعمى المدل ، الماعز الحية تستكرد مف األردفكلحـك األبقار تستكرد مف إسرائيؿ، كالاراؼ . االستيراد

تقريبا في الكقت الحاضر . الطكيؿ فاف تجارة اراؼ العكاصي مف تركيا كأستراليا ستيدد اإلنتاج المحمي
مف % 40أكثر مف .  لزيادة اإلنتاج مف المحـك كمشتقات الحميبمان  رئيسان أصبحت األعالؼ محدد

منيا تأتي مف إسرائيؿ، كبنفس الكقت فاف السمطة الفمسطينية ال % 80كنسبة ، األعالؼ تشترل
. ةبفاعميبقكةتستطيع مراقبة األسعار 
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 :أنظمة إنتاج المواشي. 2.1.22.2.1
 

نمط : ثالثة أنظمة زراعية تـ تحديدىا، تشتمؿ عمى مضاميف ىامة في إدارة أنظمة المراعيىناؾ 
: حياتيـ كأدارتيـ لإلنتاج تصنفو عمى النحك اآلتي

 
 كالذيف قطعانيـ ترعى محميا، مزارعي القرية األساسييف كالبدك المستقريف الذيف يمتمككف أرضا ،

.  كبدكف حركة مكسمية
 المزارعيف كالبدك الذيف يمتمككف أرضا، كيتحرككف مكسميا مع قطعانيـ كجزءا مف عائالتيـ .
  كالذيف يتحرككف طكاؿ العاـ لمبحث ، مستقريف، كال يممككف كال يستأجركف أرضااؿغير اؿالبدك

.  عف المراعي لقطعانيـ
 

،  إحصاءات رسمية دقيقة حكؿ أعداد أفراد األسر البدكية الذيف يعيشكف في الضفة الغربيةللـ تجر
. كتظؿ األرقاـ تقديرية، ىي تقديرية، كنسبة الرعاة المستقريف كغير المستقريف ككذلؾ أحجاـ قطعانيـ

مع قطيع يقدر بػ ،  عائمة بدكية تعيش في الضفة الغربية5000التقديرات تشير إلى أف ىناؾ 
. أم حكالي ربع قطاع المكاشي في الضفة الغربية،  رأس150000

 
كيزيد مف ىذا الضرر ، مف مكاقعيـ اليامشية كمف تحركاتيـ المكسميةف كمتضررمتضرريف البدك 

التبايف في التقاليد كنمط الحياة تميزىـ عف . غياب بنية مؤسساتية مكسمية أك منظمات تدعميـ
ثقتيـ كقبكليـ لالرتباطات . كحتى بعد سنكات مف استقرارىـ كفالحتيـ لألرض، مجتمعات الفالحيف

.  العشائرية أقكل مف ثقتيـ كقبكليـ بالسمطات المركزية
 

ال يمتمككف أرضا كال يستفيدكف ، نسبة كبيرة مف البدك في المنطقة غير مسجميف لدل السمطات القركية
مف المكارد المتاحة مف االؿ البرامج التنمكية التي تسير التمكيؿ التنمكم مف االؿ المجاف االدارية 

ألنو بدكف ممكية ، التي تقدـ األعالؼ كالادمات األارل، أك مف االؿ التعاكنيات الزراعية، لمقرل
تصبح مستحيمة عمى األسر أف تحصؿ عمى قركض مف ، مٍ لألرض مسجمة رسميا أك أم شكؿ مكاز

الديف فتاكم بعض شيكخ القركض الزراعية محدكدة بشكؿ ممحكظ، ككذلؾ فاف . االؿ القنكات الرسمية
. التي يقع في شركيا العديد مف مستادمي المراعي،  يسيـ في استمرار دائرة الفقرفي ىذا الشأف 

 
 :مراعي السفوح الشرقيةاؿعمى في ضغط الرعي . 3.23.2.1

 

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted



 

 12 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

 كالتي تمتد، معظميا يقع في السفكح الشرقيةك،  طبيعيةمثمث مناطؽ الضفة الغربية عبارة عف مراع
كيصؿ ،  مف جنيف شماؿ الضفة الغربية كحتى البحر الميت كالاميؿ في جنكب الضفة الغربيةمف

أم ، 2 كـ1500كتبمغ مساحة تمؾ السفكح الشرقية  . ممـ300-150معدؿ األمطار السنكم فييا مف 
 مىذه المراعي ىي في األصؿ تشكؿ الداعـ الرئيس. مف مساحة المراعي في الضفة الغربية% 82

عادة كانت المكاشي تتحرؾ الى المراعي في كادم األردف في المكاسـ . ألنظمة إنتاج المكاشي الشامؿ
 )مف ىذه المنطقة أم % 85تقريبا . كتتحرؾ عائدة الى المناطؽ المرتفعة في الربيع كالصيؼ، المطيرة
كاعتبارىا مناطؽ عسكرية أك محميات طبيعية أك ، أغمقت مف قبؿ القكات االسرائيمية (2كـ 1275

كأصبح مف المتعذر عمى المكاشي ، ( 2 حسب اتفاقيات أكسمكCصنفت أراضي منطقة  )مستكطنات 
مف تمؾ % 15كليذا فاف حصر عممية الرعي في . كالرعاة الفمسطينييف مف الحركة في ىذه المنطقة

اف أنظمة دكراف الرعي . الثركة الحيكانية عند البدك في المنطقة تنميةتربية المراعي قد أثر عمى 
لكف التقييدات أماـ الكصكؿ الى المناطؽ الرعكية أدت الى ، التقميدية قد حافظت عمى نكعية المراعي

الرعي الجائر في األراضي المتبقية مما أدل الى تدىكر حقيقي كال يستطيع دعـ المكاشي المكجكدة في 
،  دكنـ225000 رأس مف المكاشي يمتمكيا بدك المنطقة انحصرت في 150000اف رعي . المنطقة

 6.،66التي أصبحت ،  ىكتارات 10كنجـ عف ذلؾ تقمص المساحة الماصصة لمرأس الكاحد مف 
.  رأس لميكتار الكاحد

 
 أشير في العاـ كاصبحت 3-2 مف  تحت تمؾ الظركؼ أصبحت فترة الرعي في الشتاء كالربيع

كالتي أصبحت تزيد مف تكاليؼ االنتاج ،  الشعير كاألغذية المركزة الطعمة مثؿباضطراد تعتمد عمى
كمربي ،  اف استمرارية قطاع المكاشي أصبحت ميددة. نتيجة لمتغذية الفقيرة النتاجية اكتقمؿ مف 

. المكاشي أصبحكا ييتمكف بالبحث عف مصادر لمتغذية النكعية كتقميؿ تكاليؼ التغذية
 

فال شؾ أف . تتكفر معرفة متكاضعة عف قدرة التحمؿ المحتممة أك االنتاجية لممراعي في السفكح الشرقية
في حيف أف ىناؾ  . ةدكمستنؼكمستنفذةاألراضي الرعكية التي يمكف الكصكؿ إلييا أصبحت متدىكرة 

 في المكئؿ الطبيعي في الضفة الغربية اىناؾ تدىكر، اىتماما عالميا بالتدىكر المحتمؿ لمبيئة الحيكية
اف أية اجراءات لممحافظة كاعادة الصيانة لممراعي يجب أف تأاذ في الحسباف حقيقة أف ، كقطاع غزة

نفس ىذا المكئؿ الطبيعي يمثؿ مصدر رزؽ أساسي لمزراعة اإلنتاجية كمصدرا لمرزؽ لممجتمعات التي 
  . تعتمد عمييا تقميديا

 
ففي ، .األكلكية األكلى تعطى لحماية كصيانة ما تبقى مف األراضي الرعكية التي يمكف الكصكؿ الييا

. عف طريؽ تشجيع استاداـ مصادر التغذية البديمة، نفس الكقت استدامة رزؽ المجتمعات البدكية
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كىذه ، كاالستاداـ االنتاجي لمجمؿ المناطؽ الرعكية ، أيضا تبني استراتيجية االدارة البيئية المستدامة 
. االستراتيجية تعتمد عمى تطكر محادثات السالـ 

 
  :غياب االستراتيجيات التطويرية في السفوح الشرقية. 4.2.1

 
 A,B,Cالتبايف في نطاؽ سيطرة السمطة الفمسطينية عمى األرض كالمياه كالمكارد األارل في مناطؽ 

ال يكجد حاليا استراتيجية . امؽ صعكبات أماـ تطكير الاطة التطكيرية الزراعية الفمسطينية المندمجة
أعمنت كزارة الزراعة أف تعاكنا مطمكبا بينيا كبيف المنظمات غير . طكيمة األمد لمسفكح الشرقية

مف أجؿ تقميؿ االعتماد الحالي عمى األعالؼ ، الحككمية كالقطاع الااص في سبيؿ انتاج األعالؼ
كتعزيز األمف الغذائي، الحالة تعقدت بسبب حقيقة أف العديد مف البدك يفتقدكف لمحالة ، المستكردة
. مف العديد مف برامج التنميةىـ ؤاستثنااستثنائيـ كليذا تـ ، فمـ يسجمكا أمالكيـ مف األراضي: القانكنية

بؿ البحث عف سبؿ تستطيع مف ، سياسة كزارة الزراعة كاستراتيجيتيا ليست اللزاـ البدك المستقريف
االليا تطكير المنظمات البدكية ضمف األنظمة المكجكدة كتعزيز العالقات التجارية بيف المزارعيف 

. المستقريف كالبدك
 

مثؿ منع الكصكؿ ، بسبب الحالة الراىنة كالتقييدات المفركضة مف قبؿ سمطات االحتالؿ االسرائيمي
األرض كالمظير . فال يكجد اطة الستاداـ األرض في مجمؿ المناطؽ الرعكية، لمسفكح الشرقية

الحقكؽ التقميدية كالتارياية المكانية الكصكؿ كالممكية يجب أف تأاذ بعيف االعتبار  : القانكني أمر معقد
كتطكير استاداـ تمؾ  (كممكية الدكلة ، العامة ، المكية الااصة  )عند تحديد حالة تمؾ األراضي 

مف ، بدكف الحكـ المسبؽ عمى نتائج المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية. األراضي كسياسات الحماية
المحتمؿ أف يككف ىناؾ تعارض بيف الميتميف بحماية البيئة كالتنكع الحيكم كاقتراحاتيـ بإجراءات 

كبيف الطمب عمى انتاج المكاشي كالمستادميف التقميدييف لممراعي ، ىذا مف جيةك، اإلغالؽ كالحماية
 كبنفس الكقت تحافظ عمى مستاداـ اإلنتاجالتمؾ التي تسمح با، االستراتيجية المطمكبة. مف جية ثانية

.  قاعدة المكارد الطبيعية
 
 
 الدراسات السابقة .43.1 
 

قاـ الباحث بمسح لمدراسات السابقة المشابية لمكضكع الدراسة مستادما البحث التقميدم اليدكم، 
كالبحث االلي المحكسب، فيما تكفر مف معمكمات فاف الدراسات العممية التي تيتـ بمكضكع البدك قميمة 
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جدا ككذلؾ الدراسات التي تيتـ بتحميؿ االثار االقتصادية كاالجتماعية المباشرة لمجدار ال تزاؿ غير 
مكجكدة، لذلؾ حاكؿ الباحث االستفادة مف بعض الدراسات التي تتعمؽ بحياة البدك كالقضاء البدكم 

كعرب البدك عبر التاريخ ككيفية الرحيؿ كالتنقؿ كذلؾ حاكؿ االستفادة مف بعض الدراسات العامة في 
كمة الدراسة كادكاتيا كالكسائؿ االحصائية المناسبة لتحميؿ البيانات كتفسيرىا، كبعض ستاطير مش

. الدراسات التي تتعمؽ بالجانب الزراعي كالرعكم في مناطؽ السفكح الشرقية
 

 حيث تحدثت عف بدك النقب كتاريايـ كابرزت 1989 (الفمسطينيكف المنسيكف)في دراسة بعنكاف 
اىمية منطقة النقب االستراتيجية، حيث انو يربط فمسطيف بدكؿ شرؽ افريقيا، كتحدثت عف الحياة 

كالتي تميزت باالستقرار كالتغيير، حيث حاكؿ االسرائيميكف  (1948-1906)البدكية في الفترة الكاقعة 
حصرىـ في مناطؽ محددة لعدـ انتشارىـ، حيث حصركا في منطقة سميت فيما بعد المنطقة المغمقة، 
اذ لـ يكف ليـ أم دكر حقيقي في المشاركة الفعالة في الماططات التي تضعيا الحككمة االسرائيمية، 

كرفضت السمطة االسرائيمية اقامة قرل زراعية ليـ اسكة بالمستكطنات الييكدية المقترحة في 
الماططات االقميمية في النقب، حيث شكمت اسرائيؿ كحدات ااصة عرفت بالدكريات الاضراء لمنع 

السكاف البدك في منطقة النقب مف الرعي في المناطؽ المفتكحة، كىي تعمؿ بشكؿ مستمر عمى 
زحزحة كاقتالع البدك مف اماكف اقامتيـ العفكية، كتعمؿ عمى تدمير كتقميص قطاعي الزراعة كتربية 
الماشية عند البدك ، كىي بذلؾ تكجو السكاف بصكرة غير مباشرة الى االستقرار  كالقبكؿ بمشركعات 
التكطيف المبرمجة التي ااتارتيا ليـ السمطات االسرائيمية، كذلؾ امصت الدراسة الى كجكد ترٍد في 

االكضاع التعميمية في مدارس النقب الثانكية كىذا يؤدم الى ىجرة الطالب البدك لمدراسة في المدارس 
. العربية اارج النقب

 
جدار الفصؿ العنصرم في فمسطيف " في كتاب صادر عف شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية بعنكاف 

، كضح ماىية الجدار كتاثيره عمى المجتمع الفمسطيني كمصادرة االراضي كقمع االشجار "2003
المياه، كما تناكؿ بالتحميؿ الجانب القانكني االنساني العالمي كقانكف حقكؽ االستيالء عمى مصادر ك

. االنساف
 
 

 كانكف اكؿ 10قاـ معيد ابحاث السياسات االقتصادية بنشر تقرير في المراقب االقتصادم عدد 
غانية ممحيس، مقدـ لصندكؽ االقصى بادارة البنؾ .حكؿ جدار الفصؿ اعدتو د (ماس  ) 2003

 ، حيث ركز التقرير عمى اطة الفصؿ االسرائيمي لعزؿ القدس 2003 لمتنمية ، في ايار ةاالسالمي
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عف الضفة الغربية ، كعزؿ التجمعات السكانية الفمسطينية كتجزئتيا في معازؿ منفصمة، كما تعرض 
. التقرير الى مراحؿ تنفيذ الجدار الفاصؿ كاالنعكاسات االكلية كتاثيراتو المحتممة

 
كقؼ الانؽ – ضة جدار الفصؿ قاقحممة مف"   بعنكاف www.poica.orgفي تقرير عمى مكقع 
كتاثيره عمى رسـ الحدكد المستقبمية كما اره سـككمصاره تناكؿ منطقة الجدار " االسرائيمي لفمسطيف

تعرض ىذا التقرير الى االثار االقتصادية كاالجتماعية عمى الشعب الفمسطيني، باالضافة الى اثره 
. عمى المياه كالبيئة

 
 لكضع اطار عاما 2004في دراسة قامت باعدادىا كزارة التاطيط كالتعاكف الدكلي في تشريف اكؿ 

لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية الفمسطينية في ظؿ الظركؼ الراىنة ركزت عمى اىمية ربط االغاثة 
بالتنمية االقتصادية كضركرة استغالؿ المكارد المتاحة بشكؿ اكثر فعالية كاعادة ربط االقتصاد 

. الفمسطيني باالقتصاد العربي مما يعزز مف صمكد الشعب الفمسطيني عمى ارضو
 

في تقرير أعده مركز أبحاث األراضي عف الجدار في منطقة الاميؿ كالذم نشر عمى 
www.lrcj.org  يف م عف المسار المقترح لمجدار كتأثيره عمى السكاف المحؿ2004 في شير آذار

  . فييـ البدك كنسبة األراضي التي ستصادر اك تعزؿ امؼ الجدارافبـ
 

  عف مراحؿ العمؿ في www.lrcj.orgكتركنية ؿفي تقرير لمركز ابحاث االراضي عمى الصفحة اال
 كالذم يتطرؽ الى المراحؿ العممية 2005 الاميؿ بالمغة االنجميزية حتى شير اذار ةالجدار في محافظ

 .لبناء الجدار في المحافظة كاالثار الناجمة عف تمؾ االعماؿ
 

 استعرضت الجذكر االيديكلكجية كالسياسية كاالستراتيجية 2003 (مجمي كشقكر)في دراسة اعدىا 
لمفصؿ، كاسبابو، كثمنو كاىميتو، حيث استعرضت اطة عممية الفصؿ، كامصت الى انيا فكرة 
سياسية كليست امنية، كاف الجدار ىك جدار سياسي، حيث ترل اف الحككمة االسرائيمية في بناء 

. الجدار حالن مف شأنو رسـ الحدكد النيائية كالدائمة لمكياف الفمسطيني العتيد
 

 عف التجمعات الفمسطينية التي يمر 2004 (الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني)في دراسة اعدىا 
 حيث جاء ىذا المسح استكماال لممسكح التي ينفذىا 2004منيا الجدار، كنشرت نتائجو في تمكز 

الجياز ضمف تطكير نظاـ المراقبة الثار جدار الضـ كالتكسع بشكؿ ااص كالثار االجراءات 
االسرائيمية االارل بشكؿ عاـ عمى المجتمع الفمسطيني، حيث حددت نتائج المسح مكاقع التجمعات 
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التي يمر منيا الجدار كعف البنية التحتية كالتعميمية ككذلؾ حددت عدد االفراد الذيف نزحكا بسبب 
. الجدار

 
 بعنكاف االقتصاد الفمسطيني كالمستكطنات، اف االكضاع 2004(البنؾ الدكلي)في دراسة اعدىا 

االقتصادية في فمسطيف تقترب مف الكارثة كاستنتجت الدراسة اف الفمسطينيف يكاجيكف اسكأ حالة رككد 
اقتصادم كىذا ينبع مف القيكد التي تفرضيا سمطات االحتالؿ عمى حركة االفراد كالبضائع عمى حد 

. سكاء، حيث اظيرت اف ىناؾ تدىكرا حادا في الناتج المحمي كارتفاع معدؿ البطالة كالفقر
 

 لكضع اطار عاـ لمتنمية االجتماعية 2004 (كزارة التاطيط كالتعاكف الدكلي )في دراسة اعدتيا 
كاالقتصادية في ظؿ الظركؼ الراىنة حيث ركزت عمى ربط االغاثة بالتنمية كضركرة استغالؿ المكارد 

 .المتاحة بفعالية كربط االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد العربي
 

 عف االكضاع االقتصادية كاالجتماعية في االراضي 2004 (كزارة الزراعة )في دراسة اعدتيا 
الفمسطينية عف اىـ التشكىات التي احدثيا االحتالؿ سكاء فيما يتعمؽ بسمب كنيب الثركات الفمسطينية 

. كاالرض كالمياه اك الحاؽ االقتصاد الفمسطيني كتسايره لادمة االقتصاد االسرائيمي
 
 
 

  خمفية عف البدو وموقعيـ بالنسبة لألراضي الفمسطينية.54.1
 

في ىذا الجزء سيتـ التطرؽ الى مكقع سكف البدك كنبذة ماتصرة عف التجمعات البدكية كمكاقع 
. سكناىـ

 
 

موقع المنحدرات الشرقية . 1.54.1
 

تقع إلى الغرب مف منطقة األغكار كالى الشرؽ مف منطقة المرتفعات الكسطى في الضفة الغربية انيا 
   %24منطقة شبو جافة إلى جافة ، تعرؼ باسـ المنحدرات الشرقية ، تشكؿ منطقة المنحدرات الشرقية 

حيث تغطي ما مساحتو يبيف مكقع المنحدرات الشرقية  (1.1)كالشكؿ مف مساحة الضفة الغربية، 
ـ فكؽ 800 ـ تحت مستكل سطح البحر إلى 200 يتراكح ارتفاع المنحدرات الشرقية مف 2 كـ1500
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 – 50مستكل سطح البحر ، كيسكدىا مناخ شبو جاؼ كتتراكح كمية سقكط االمطار السنكية بيف 
  (2003الزراعة المطرية، ) ممـ 350

 

 
 (مركز ابحاث االراضي ) السفكح الشرقية لمضفة الغربية يبيف  (1.1)شكؿ

 
مف ناحية أارل تتصؼ منطقة المنحدرات الشرقية بأنيا تحتكم عؿ مناطؽ شديدة االنحدار، مما يؤدم 

إلى تشكيؿ كدياف صغيرة مثؿ كادم المككؾ في منطقة القدس، كتمتاز األجزاء الجنكبية لمنطقة 
المنحدرات الشرقية بالجفاؼ باستثناء كجكد المياه الجكفية كقد حـر الفمسطينيكف مف استغالليا نتيجة 
القيكد المفركضة مف قبؿ إسرائيؿ، أما االجزاء الشمالية فيي غنية بمصادر المياه كااصة الينابيع، 

تزرع فييا كىذه المنطقة مف أىـ المناطؽ الرعكية كتشتير بتربية الثركة الحيكانية، كما  كتعدتعتبر 
. المحاصيؿ الحقمية كالعمفية حيث أف ىذه المنطقة ىي منطقة الدراسة حيث يتركز فييا السكاف البدك

 
 بيت لحـ تيمحافظمحافظة - الحالة االجتماعية واالقتصادية لسكاف المنحدرات الشرقية . 2.54.1

 :والخميؿ
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تقع محافظة بيت لحـ في الجزء الجنكبي مف الضفة الغربية كيبمغ متكسط ارتفاعيا عف سطح البحر 
 ـ تحت مستكل سطح البحر كيتراكح معدؿ 405 ـ، أما أدنى ارتفاع فيبمغ 900ـ أقصى ارتفاع 296

مؤسسة )  ممـ 700ممـ ك 100كمية األمطار المتساقطة سنكيا في المحافظة ما بيف 
دائرة اإلحصاء ) دكنـ 607350، تبمغ مساحة المحافظة (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الييدرولوجييف

أك " افرات " تعتبر مدينة بيت لحـ اكبر مدف المحافظة كاصؿ اسميا ىك (20011999)المركزية
الو القكت كالطعاـ عند الكنعانييف ، " لامك" بمعنى مثمر ، ثـ دعيت باسميا الحالي نسبة إلى " افراتو "

، كانت بيت  المعركؼ، أما في العربية فمعناىا المحـ" الابز " لحـ  معناىا " أك " لاـ " كفي اآلرامية 
لحـ في العصكر القديمة قرية متكاضعة تكتنفيا األكدية العميقة مف جياتيا الثالث، تطؿ عمى برية 
القدس حيث ترعى األغناـ كالماعز كغيرىا مف المكاشي كحكليا حقكؿ القمح كالشعير كعمى جكانبيا 

(. 1991 ،الدباغ )الكرـك كبساتيف الزيتكف كالمكز 
 

عمى الطريؽ التجارم الذم يصؿ بالد الشاـ  تقعتقـك كانت محافظة بيت لحـ في العيد الركماني 
بالبحر األحمر، إال أنيا كمدينة لـ تشتير إال بعد كالدة السيد المسيح عميو السالـ فييا، حيث اصبح 

، كيشتير أىالي المدينة  لعالـاالعديد مف الحجاج األجانب المسيحييف مف جميع أنحاء  يؤميايأميا 
 . المصنكعة مف اشب الزيتكفياتبصناعة الصدؼ

 
 

تتميز محافظة بيت لحـ بتعدد النظـ البيئية فييا، فيي تضـ جزءا مف المرتفعات الكسطى كجزءا مف 
المنحدرات الشرقية، كتشكؿ المنحدرات الشرقية المساحة االكبر مف مساحة المحافظة ، حيث تصؿ 

مف مساحة المحافظة، تضـ منطقة المنحدرات كالن مف المناطؽ الشرقية % 63.9إلى ما يقارب 
. التابعة لقرل زعترة كالعبيدية كقرية الشكاكرة كالفرديس

 
كلكؿ قرية مجمس قركم اك مجمس محمي ، يعتمد أىالي ىذه القرل في معيشتيـ عمى الزراعة كالثركة 

دائرة  ) نسمة 132090الحيكانية كالتجارة كالعمؿ في إسرائيؿ، يبمغ عدد سكاف محافظة بيت لحـ 
مف % 57.6يسكف معظميـ في بيكت مف حجر، حكالي (  1999 (االحصاء المركزية الفمسطينية

 )  مف عدد السكاف% 51.2مكاطني محافظة بيت لحـ يعيشكف في مناطؽ الريؼ، يشكؿ الذككر 
. (1999( دائرة اإلحصاء المركزية 

 
مف القكل % 4.2، حيث اف  يشكؿ قطاع الزراعة مصدرا محدكدا لداؿ السكاف في محافظة بيت لحـ

، يعتمد سكاف محافظة بيت لحـ   مف الذككر(%96.8 )العاممة  يعممكف في قطاع الزراعة غالبيتيـ 
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عمى الزراعة المطرية أكثر منيا عمى الزراعة المركية، حيث تبمغ المساحة المطرية في محافظة بيت 
الزراعة  )مف المساحات المزركعة في المحافظة،% 98.2 دكنما كىذه تشكؿ 58115لحـ حكالي 

 ألؼ 25409يقدر الداؿ السنكم في المحافظة مف قطاع الزراعة بحكالي  ( 2001أريج / المطرية
مف الداؿ % 63.5دكالر، كيساىـ اإلنتاج الحيكاني بالجزء األكبر مف ىذا الداؿ ، حيث يشكؿ 

 )مف اإلنتاج النباتي في محافظة بيت لحـ % 76.9اإلجمالي الزراعي، كيشكؿ إنتاج أشجار الفاكية 
  . 1998 (دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية

 
كقد تـ ااتيار حاالت البدك لمدراسة مف المكاقع البدكية التي تـ ااتيارىا في المحافظة : 2.1الشكؿ 

كأصبحت كمدل تأثير الجدار العازؿ عمييـ حيث أف المحافظة أغمقت مف كافة الجيات ىذه المحافظة 
 حركة البدك كغيرىـ مف المكاطنيف ككذلؾ االستعداد لبناء الجدار الشرقي مما لو اثر كبير تعيؽكاعاقت

 .عمى المناطؽ الرعكية
 

 
 المكاقع البدكية في محافظة بيت لحـ : 2.1شكؿ 
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اما 

 
 

.  المكاقع البدكية في السفكح الشرقية لمحافظة الاميؿ2.1: شكؿ
 

 في الجزء الجنكبي مف الضفة الغربية، كيبمغ متكسط ارتفاعيا عف سطح تقعؼ محافظة الاميؿتقع 
ـ تحت مستكل سطح البحر، 157 ـ أما أدنى ارتفاع فيبمغ 1014 ـ كأقصى ارتفاع ليا 429البحر 

كحدة نظـ المعمكمات الجغرافية  ) ممـ 700 ممـ ك 100يتراكح معدؿ سقكط األمطار سنكيا ما بيف 
، لقد دعيت اسـ (دائرة المساحة الفمسطينية ) دكنما 106340تبمغ مساحة المحافظة  ( 2000أريج 

المحافظة عمى اسـ المدينة الاميؿ التي تعتبر مركز المحافظة، الاميؿ مدينة مف أقدـ المدف في 
فمسطيف كأىميتيا تعكد إلى مكقعيا المتكسط، كنقاء ىكائيا كاصكبة تربتيا ، كالى تالليا المكسكة 

  (.1999الدباغ  )بالعنب كالزيتكف كغيرىا مف األشجار المثمرة كغزارة مياىيا 
 
 

كانت مدينة الاميؿ تقع عمى الطريؽ التي تمر بأكاسط البالد رابطة الديار الشامية بالقطر المصرم 
– عيف جدم – مارة بسيناء، ككانت الاميؿ تتصؿ أيضان مع شرقي األردف ، عف طريؽ الكرمؿ 

مااضات البحر الميت، كؿ ذلؾ جعؿ المدينة مركزا ميما جدا لمتجارة بينيا كبيف الصحراء كالقرل 
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كتعني " كالمدف المجاكرة ليا، كانت تدعى في األصؿ ، قرية أربع نسبة إلى بانييا أربع الكنعاني 
لقد اشتيرت الاميؿ بصناعاتيا التقميدية مثؿ صناعة الزجاج كالازؼ كاالكياس . بالكنعانية أربعة 

الشعرية كالقرب كالمعاطؼ المصنكعة مف فراء الضأف كاألحزمة الجمدية كصناعة الدباغة كعمؿ 
 (. 1999الدباغ   )الزبيب كالممبف كالدبس ، كىناؾ في الاميؿ صناعة القبانات كالمكازيف 

 
تتميز محافظة الاميؿ بتعدد النظـ البيئية فييا، فيي تضـ جزءا مف المرتفعات الكسطى، كجزءا مف 

يبيف  (3.1شكؿ )مف مساحة المحافظة ، % 29المنحدرات الشرقية، تشكؿ المنحدرات الشرقية تقريبا 
تضـ عرب الزكيدييف كعرب الفقير كعرب كالتجمعات البدكية كمكقعيا بالنسبة لمحافظة الاميؿ حيث 

اليذاليف كعرب النجادة كعرب العزازمة ، الذيف يطمؽ عمييـ اسـ قرية الكعابنة ، كما كتضـ العديد مف 
 يعتمد أىالي ىذه التجمعات في معيشتيـ .،الارب، كلكؿ قرية مجمس قركم أك محمي أك لجنة محمية 

عمى العمؿ في الزراعة كالثركة الحيكانية كالتجارة كالعمؿ في إسرائيؿ، يبمغ عدد سكاف محافظة الاميؿ 
 يعيش معظميـ في بيكت مف حجر ، حكالي ( 1999( دائرة اإلحصاء المركزية  ) نسمة 390272

مف % 51.2مف مكاطني محافظة الاميؿ يعيشكف في مناطؽ الريؼ ، يشكؿ الذككر ما نسبتو % 60
. 1999.(دائرة اإلحصاء المركزية )عدد السكاف 

 
مف القكل العاممة % 9.1يشكؿ قطاع الزراعة احد مصادر الداؿ لمسكاف في محافظة الاميؿ، فيناؾ 

مف الذككر، يعتمد سكاف محافظة الاميؿ  % 97.7في المحافظة يعممكف في قطاع الزراعة، منيـ 
عمى الزراعة المطرية أكثر منيا عمى الزراعة المركية، حيث تبمغ المساحة المطرية في محافظة 

معيد  )مف المساحات المزركعة في المحافظة،% 99.7 دكنما كىذه تشكؿ 318249الاميؿ حكالي 
 يقدر الداؿ السنكم في المحافظة مف قطاع الزراعة بحكالي ،2001 (أريج - االبحاث التطبيقية

% 66.5 ألؼ دكالر، كيساىـ اإلنتاج الحيكاني بالجزء األكبر مف ىذا الداؿ، حيث يشكؿ 97436
مف اإلنتاج النباتي في محافظة % 79.4مف الداؿ اإلجمالي الزراعي، كيشكؿ إنتاج أشجار الفاكية 

 .1998 (دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية )الاميؿ 
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. المكاقع البدكية في السفكح الشرقية لمحافظة الاميؿ: 3.1 شكؿ
 
 

مف القكل العاممة % 9.1يشكؿ قطاع الزراعة احد مصادر الداؿ لمسكاف في محافظة الاميؿ، فيناؾ 
مف الذككر، يعتمد سكاف محافظة الاميؿ  % 97.7في المحافظة يعممكف في قطاع الزراعة، منيـ 

عمى الزراعة المطرية أكثر منيا عمى الزراعة المركية، حيث تبمغ المساحة المطرية في محافظة 
، أريج )مف المساحات المزركعة في المحافظة،% 99.7 دكنما كىذه تشكؿ 318249الاميؿ حكالي 

 97436يقدر الداؿ السنكم في المحافظة مف قطاع الزراعة بحكالي  (،2001، الزراعات المطرية
مف الداؿ % 66.5ألؼ دكالر، كيساىـ اإلنتاج الحيكاني بالجزء األكبر مف ىذا الداؿ، حيث يشكؿ 

 )مف اإلنتاج النباتي في محافظة الاميؿ % 79.4اإلجمالي الزراعي، كيشكؿ إنتاج أشجار الفاكية 
(. 1998دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية 

 
كىنا فقد تـ ااتيار المناطؽ البدكية السكنية لمدراسة ككضع الجدار الذم بدأ العمؿ بو في محافظة 

 .،الاميؿ مف اجؿ قياس مدل تأثيره عمى السكاف المحمييف
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  استعماالت االراضي في منطقة السفكح الشرقية لمحافظة الاميؿ 3.1: شكؿ

 
عالكة عمى ذلؾ ىناؾ العديد مف المستعمرات اإلسرائيمية المنتشرة في المنحدرات الشرقية، حيث تصؿ  

 دكنـ معظميا تتركز في المنطقة الشمالية 13940مجمؿ المساحة المأىكلة بالمستكطنيف إلى حكالي 
مستعمرات إسرائيمية، قكاعد )لمنحدرات الشرقية، ذلؾ عدا عف القكاعد العسكرية اإلسرائيمية امف 

مركز أبحاث ) ، (عسكرية مناطؽ عسكرية مغمقة، محميات طبيعية كمزارع إسرائيمية
 .2000.(األراضي

 
يبيف كيفية  (4.1)كالشكؿ إف استعماالت األراضي في منطقة المنحدرات الشرقية محدكدة جدا، 

االحتالؿ كما يفرضو  االحتالؿ اإلسرائيمي  كذلؾ بسبباستعماالت االراضي في ىذه المنطقة
مف المساحة الكمية لممنحدرات % 62.02مف قيكد عمى استعماالت األراضي فحكالي اإلسرائيمي 

 دائرة ) دكنـ 977060حكالي  )الشرقية معمنة كمناطؽ عسكرية مغمقة مف قبؿ سمطات االحتالؿ 
تعمؿ القيكد المفركضة مف قبؿ إسرائيؿ عمى المنحدرات . 2000(مركز أبحاث األراضيالبحث 

الشرقية عمى الحد مف أم تطكر الستعماؿ األرض ااصة في المناطؽ ذات األقمية الفمسطينية، إضافة 
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إلى إغالؽ معظـ المناطؽ في المنحدرات الشرقية أماـ المزارعيف الفمسطينييف مما أدل إلى الرعي 
 .الجائر في المناطؽ الصغيرة المسمكح بيا الرعي كالذم أدل إلى تسارع عممية التصحر في المنطقة

 

 
 

استعماالت االراضي في منطقة السفكح الشرقية لمحافظة الاميؿ :  4.1 شكؿ
 

تعتبر منطقة المنحدرات الشرقية المنطقة الرعكية األساسية في الضفة الغربية، حيث تبمغ المساحة 
مف منطقة % 64 تشكؿ 2 كـ1006.27الكمية لممنطقة الرعكية في المنحدرات الشرقية حكالي 

 ( ) 2كـ1500.52 )مف مجمؿ مساحة المنطقة الرعكية في الضفة الغربية % 67المنحدرات كتشكؿ 
كتتكافر فييا   (2000 ( اريج-معيد االبحاث التطبيقيةكحدة المعمكمات الجغرافية) ( دكنـ 1500520

قرصعة اؿبرم، اؿح مشاؿ، زعترسعتر اؿأنكاع النباتات التي تتحمؿ الجفاؼ كااصة النباتات الرعكية مثؿ 
 .برماؿشعير اؿقبار ، اؿزرقاء، كسكب الساعة، اؿ
 
 

تحظى منطقة المنحدرات الشرقية بالجزء األكبر مف المحميات الطبيعية مقارنة مع باقي مناطؽ الضفة 
 عمى ما أعمنتو الحككمة اإلسرائيمية حيث تبمغ مساحة المحميات الطبيعية المعمنة ان الغربية، كذلؾ بناء
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مف المساحة الكمية % 12.46 دكنـ تشكؿ حكالي 196330في منطقة المنحدرات الشرقية حكالي 
. لممنحدرات الشرقية

 
شبكة الطرؽ في منطقة المنحدرات الشرقية غير متطكرة بدرجة كافية كما في باقي مناطؽ الضفة 

لطرؽ في المنحدرات، إضافة إلى شبكة ل اؿعة ىي النكع المييمف مالغربية كيكجد شبكة طرؽ رئيس
 .ة كمع بعض الطرؽ االلتفافية في الشماؿ كالجنكبمطرؽ ثانكية مرتبطة مع الشبكة الرئيس

 
 

 ،( أريج–معيد االبحاث التطبيقية )استعماالت األراضي في منطقة المنحدرات الشرقية : 1.1: جدكؿ
2000) :

 
مف مجموع مساحة % المساحة بالدونـ نمط االستعماؿ 

المنحدرات الشرقية 
 0,59 9330المنطقة السكنية الفمسطينية 

 0.88 13940المستعمرات اإلسرائيمية 
 1.44 22680القكاعد العسكرية اإلسرائيمية 
 62.03 977060المناطؽ العسكرية المغمقة 

 64 1006270المراعي 
 12.46 196330المحميات الطبيعية 

 0.064 1010الغابات 
 2.85 44890المحاصيؿ الحقمية 
 1.88 29640المزارع االسرائيمية 

* 146,194 2301150المجمكع 
 

  *ىناؾ تدااؿ في نمط استادامات االراضي في المنحدرات الشرقية . 
 2000كحدة المعمكمات الجغرافية، اريج،: المصدر
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التربة والغطاء النباتي في المنحدرات الشرقية  .65.1
 

 
 

.  تبيف الغطاء النباتي في منطقة السفكح الشرقية3.1شكؿ 
 

تعرضت العديد مف األراضي في منطقة المنحدرات الشرقية لالنجراؼ، كذلؾ بسبب انافاض كثافة 
الغطاء النباتي الناجـ عف سكء تكزيع األمطار كضياعيا، إضافة لالنحدار الشديد لألرض في تمؾ 

الاصبة مف التربة كبقاء تربة قميمة العمؽ في جيكب ة بؽالطالطبيعة المنطقة كالذم أدل إلى إزالة 
 Brown: مأت نجد أف منطقة المنحدرات الشرقية تحتكم عمى العديد مف أنكاع األتربة كما مالصاكر،

lithosols   كarid brown lithosols   كloesial serozms soils  .   تكجد ىذه األتربة في
المناطؽ المتكسطة الى شديدة االنحدار مف المنحدرات الشرقية، كتتميز ىذه األتربة بتدني قدرتيا عمى 

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Font: 14 pt, Bold,
Complex Script Font: Simplified Arabic,
14 pt, Bold, (Complex) Arabic (Jordan)

Formatted

Formatted



 

 27 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

حفظ الرطكبة كضحالة مقطع التربة كارتفاع محتكل الحصى فييا، كالذم يساعد في حدكث معدالت 
 .عالية مف الجرياف السطحي

 
 بالنظر إلى اارطة التربة في السفكح 

 الشرقية
 
 
 

( 2/3/2005).الغطاء النباتي في منطقة السفكح الشرقية: 5.1شكؿ 
 (مركز ابحاث االراضي ) اارطة لمتربة تكضح تربة السفكح الشرقية4.1:شكؿ

 Brown:  نجد أف منطقة المنحدرات الشرقية تحتكم عمى العديد مف أنكاع األتربة كما يمي 

lithosols   كarid brown lithososls   كloesial serozms soils  .   تكجد ىذه األتربة في
المناطؽ المتكسطة الى شديدة االنحدار مف المنحدرات الشرقية، كتتميز ىذه األتربة بتدني قدرتيا عمى 
حفظ الرطكبة كضحالة مقطع التربة كارتفاع محتكل الحصى فييا، كالذم يساعد في حدكث معدالت 

. عالية مف الجرياف السطحي
 

 Desert Lithosolsإضافة إلى ذلؾ فبعض األجزاء مف المنحدرات الشرقية مغطاة بالصاكر كتربة 
كتفتقر ىذه األتربة لمعناصر العضكية الضركرية لمزراعة، ىذا الى جانب احتكائيا عمى نسبة عالية مف 

المياه الالزمة لالعماؿ  انعداـككتنعدـ االمالح في تركيبيا، باالضافة الى الحرارة العالية كندرة االمطار 
الزراعية، يمكف استغالؿ ىذه االتربة كمراع طبيعية باالضافة الى زراعتيا باالعشاب الرعكية 

. كاالشجار الحرجية
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في اماكف  (  Brown Rendzinas and Pale Rendzinas )مف جية اارل تكجد تربة الرندزينا 
عدة مف المنحدرات الشرقية ، حيث تتككف مف الصاكر الطباشيرية المينة ذات المكف البني الفاتح 

كالبني الغامؽ، كىي رقيقة السماكة منافضة الاصكبة، تصمح لزراعة الحبكب كبعض المكزيات، اف 
ىذه التربة معرضة لالنجراؼ بشكؿ اقؿ مف االتربة االارل، كذلؾ سبب ككنيا ذات قكاـ ناعـ ، لدل 

 اقؿ لالنجراؼ بسبب قكل الجذب القكية التي االتربة ذات القكاـ الناعـ مثؿ االراضي الطينية استعداد
. تربط بيف حبيبات التربة كتبقييا مجمعة

 
% 3تتكاجد االتربة العميقة في المناطؽ المستكية كالتي يصؿ انحدار االرض فييا الى حكالي 

 كالتي تميز الحدكد الشرقية   Regosolsand arid brown soilباالضافة الى ما سبؽ تتكاجد اتربة 
ة الجيدة كقابميتيا م، كىي مناسبة لزراعة االشجار تحت الرم بسبب اصائصيا الفيزيائةلمضفة الغربي

(.  56.1) الجيدة لمتصريؼ، تفتقر منطقة المنحدرات الشرقية الى الغطاء االاضر كما يكضح الشكؿ 
:  

 

 
 

ااذت في فصؿ  الغطاء االاضر لمسفكح الشرقية، ىذه الصكرة شكؿ يكضح :56.1شكؿ 
(. 2/3/2005)الربيع

  
 

 : تعريؼ عاـ لمتجمعات المبحوثة.76.1
 

في التجمعات البدكية الساكنة لمسفكح الشرقية مف مناطؽ  بيت لحـ كالاميؿ  الدراسةالبحث سيتـ اجراء 
الرشايدة  كالكرشاف في منطقة بيت لحـ كالتكاني ، زيؼ ، الديرات ، الزكديف ، الفقير، كاشـ  ككىي 
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كجزء كبير منيا ينحدر  ( 1997جدكؿ التعداد السكاني سنة  )في منطقة الاميؿ  (اـ عامر  )الكـر 
مف عشائر بدكية عريقة في فمسطيف  كأىميا الرشايدة كالكعابنة كالجياليف كالعزازمة، كالجزء االار 

 مف قرل يطا كالظاىرية كالسمكع كبني نعيـ، كلكف يشترككف مع البدك في المنطقة بتربية كفينحدر
األغناـ، كالف طابع البحث تغمب عميو سمات الحركة لمبدك في المنطقة، سينصب تعريفنا عمى العشائر 

ة كىي الرشايدة كالكعابنة كالكرشاف كالفريحات كالفقير كالنجادة ، كمف االؿ ىذا مالبدكية الرئيس
ة كالتي شممناىا بالبحث كىي مالتعريؼ، سنقؼ عند أىـ العشائر التي تفرعت عف العشائر الرئيس

عشيرة الزكيدييف التي تفرعت عف عرب الكعابنة ككذلؾ النجادة التي تفرعت عف الفريجات الذيف ىـ 
فقد تفرعت عف الصرايعة ، كالذيف ىـ في المحصمة  (الفقير  )جزء مف الكعابنة ايضا، أما الفقراء أك 

السفكح الشرقية كبالتحديد - اما بالنسبة لعشيرة العزازمة المتكاجدة في الاميؿ . جزء مف عرب الجياليف
 كتـ تيجيرىا الى 1952ة لمبدك التي كانت تسكف النقب عاـ مشرؽ بني نعيـ كىي مف القبائؿ الرئيس

، ككذلؾ عشيرة  كفي بيت لحـ تكجد عائمة الكاليدة التابعة ليا التي تسكف شرؽ الرشايدة،الضفة الغربية
الكرشاف التي تسكف منطقة دار صالح ، اـ عسمة، 

 
البدك يرتبطكف في محافظة الاميؿ بأسكاؽ مدينة الاميؿ أما في محافظة بيت لحـ فانيـ : االسواؽ

يرتبطكف باسكاؽ مدينة بيت لحـ، حيث يشتركف كافة احتياجاتيـ مف تمؾ االسكاؽ كبيذا فاف عزليـ في 
مناطؽ محصكرة ككذلؾ كضع الحكاجز التي تحكؿ مف كصكليـ الى االسكاؽ الرئيسة ، صعب الحياة 
كجعميـ يدفعكف مقابؿ شراء االعالؼ المبالغ الباىظة كذلؾ بزيادة تكمفة النقؿ ككذلؾ االستغالؿ مف 

بكالرغـ مف ىذا كمو فانو يحاكلكف بيع منتجاتيـ في تمؾ االسكاؽ . قبؿ التجار كباجبارىـ الدفع سمفا
. ككذلؾ االعتماد عمى شراء المنتجات التي يحتاكجكنيا مف تمؾ االسكاؽ

. 

مف الناحية التعميمية فاف الطمبة البدك ينتقمكف لمتعميـ في القرل كالبمدات كفي مدينتي بيت لحـ : التعميـ
كالاميؿ، حيث ال يكجد في التجمعات مدارس المرحمة الثانية كالثالثة، كبيذا فاف الطمبة يعانكف مف 

المكصكؿ الى المدارس، ككثير منيـ يترؾ مقاعد الدراسة كااصة االناث كالبقاء في البيكت اك العمؿ 
في تربية االغناـ، كاف العزؿ كاالغالؽ كذلؾ يحكؿ دكف بناء المدارس كالمساعدة في بناء مدارس كي 
تحكم الطبمة كتساعدىـ عمى االستمرار في التعميـ، حيث اف عدد المكاليد في التجمعات البدكية كبير 
. كىذا يتطمب االستعداد لبناء غرؼ صفية لمساعدة ىذه التجمعات عمى تحقيؽ جزء مف التعميـ البنائيا
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( 2004مركز ابحاث االراضي، ).  المناطؽ البدكية في السفكح الشرقية لمحافظة بيت لحـ6.1: شكؿ

 
: عرب الرشايدة.1.6.1

 
 

 1938كقدر عددىـ عاـ – عرب الكعابنة جنكبا – يقيمكف بيف عرب التعامرة شماال كبرية الاميؿ 
ف عيف جدم عمى الساحؿ الغربي لمبحر مككانكا يتجكلكف بنسمة تأكد مف الرقـ، ،  ان  الؼ20بنحك 

– ، كقد استقر بعضيـ في منطقة الاميؿ  الميت شتاء كفكؽ قمـ المرتفعات الجبمية إلى الغرب صيفا
، 1984 ) ، دمشؽ ىيئة المكسكعة الفمسطينية 1ط–  القسـ العاـ (المكسكعة الفمسطينية )بيت لحـ 

تقع أراضييـ بيف التعامرة في منطقة بيت لحـ كبني نعيـ في منطقة الاميؿ   ( 367 صفحة 1مجمد 
 الذم اجرتو دائرة االحصاءات 1997 ، كيصؿ تعدادىـ االاير لسنة 2 كـ160,219كتبمغ مساحتيا 

 رأس 10.00010,000، كيربكف حكالي ة ةاسر 104 نسمة مكزعيف عمى 787المركزية الفمسطينية 
اغناميـ ىناؾ  عددرؤكس بمغ مككتبمغ مف الغنـ كجزء اار منيـ يقطف االغكار بيف بردلة كاريحا، 

.  راس20000مجتمعة مع الكعابنة كالجياليف كالصرايعة في نفس المنطقة حكالي 
 
 

 : عرب الكعابنة.2.6.1
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 .   صكرة تكضح السفكح الشرقية لمنطقة الرشايدة7.1: شكؿ
 

يقيمكف في البرية الكاقعة بيف الاميؿ كالبحر الميت كيشتممكف عمى عشيرتي الفريجات كالزكيديف ، كقد 
تبمغ مساحة اراضييـ  كيبيف مكقعيـ حيث (1.7)كالشكؿاستقر بعضيـ في قرل الاميؿ كحمحكؿ ، 

 راس كيبمغ عدد 280000 كتصؿ قطعانيـ الى 2 كـ163107الكاقعة بيف بني نعيـ كالسمكع 
 اسرة 41كىـ يتكزعكف عمى  1997عاـ  1997 (مركز االحصاء الفمسطيني ) نسمة 306الفريجات 

كمف الفريجات تنحدر، قرب، البراقعا أـ البراقا كالنجادة، كاما العشيرة  (مركز االحصاء الفمسطيني  )
 نسمة مكزعيف 170فيصؿ عددىـ  ىذا البحثؿلبحثنا ف كالااضعالااضعيف أما االايرة أم النجادة ك

 نسمة كيتكزعكف 423 اسرة ، اما الزكيديكف الذيف اضعكا لمبحث ايضا فبمغ تعدادىـ االاير 20عمى 
يف ينحدر البسايطة مكمف الزكيد 1997، دائرة االحصاء (مركز االحصاء الفمسطيني ) اسرة 55عمى 

كاالتميف كالطعيمات كالرشيدات كالعمرييف كالرحمات ، كاليـك جزء كبير منيـ يعيش في منطقة االغكار 
 .كااصة قرية العكجا
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( 22/3/2005)المكاقع البدكية لعرب الكعابنة : 7.1شكؿ 
 

عرب الجياليف . 3.6.1
 

 
 

 .       منظر عاـ لمنطقة الزكيديف كالجياليف في منطقة الاميؿ: 8.1شكؿ 
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 يتجكلكف بيف برية الاميؿ كالبحر الميت كيشتممكف عمى عشائر الضكاحؾ كالظالمات كالصرايعة اكانك
كالفقراء كبني غيضا كالرماضيف، كيستفيدكف مف االكدية المنحدرة مف جباؿ الاميؿ كالتنقؿ نحك البحر 

لى المياه كاالعشاب لمكاشييـ، كقد استقر بعضيـ في قرل يطا كالسمكع ؿالميت مف اجؿ الحصكؿ ع
كبني نعيـ كاليـك جزء منيـ في قرل راـ اهلل الشرقية كمنطقة اريحا، كبقي بعضيـ االار يعيشكف عمى 

 2005ايار  (حسب اقكاؿ المسؤكليف في الرامضيف )الرعي كتربية المكاشي، كيبمغ التعداد الحالي
 اسرة كىـ االكثر استقرارا كتبمغ مساحة 320 نسمة كيتكزعكف عمى 206لمرماضيف في منطقة الاميؿ 

 راس ، كاما الصرايعة فينحدر منيـ الفقراء اك 5000 دكنـ، كليـ مف الماشية 114823اراضييـ 
 يتكزعكفمكزعيف  نسمة 292عرب الفقير الذيف ىـ احد التجمعات المبحكثة ، كيقدر تعدادىـ االاير 

 اسرة، كينحدر كذلؾ مف الصرايعة عرب اليذاليف الذيف يقطنكف قرب اشـ الدرج مف اليذاليف 42عمى 
 .ينحدر الحماديف كالتبنة

 

 
 

( 22/3/2005).منظر عاـ لمنطقة الزكيديف كالجياليف في منطقة الاميؿ: 8.1شكؿ 
 

 
 
 
 

. التجمعات البدكية الفمسطينية التي سيعزليا الجدار حسب االسـ كالمكقع كعدد السكاف : 2.1:جدكؿ
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عدد السكاف  الموقع مف مدينة الخميؿ اسـ التجمع الرقـ

 

 226 قرية بدكية/ جنكب غرب  الرماضيف  1

 350قرية بدكية / جنكب غرب عرب الفريجات  2
 250قرية بدكية / جنكب امنيزؿ  5
 350قرية بدكية / جنكب شرؽ الفقير  7
 500قرية بدكية / جنكب شرؽ (اـ عامر )اشـ الكـر  8
 230قرية بدكية / جنكب شرؽالنجادة  9
 400قرية بدكية / جنكب شرؽ عرب الكعابنة   10
 300قرية بدكية / جنكب شرؽ عرب اليذاليف  11
 500قرية بدكية / جنكب شرؽ الزكيدييف  12
 850جنكب بيت لحـ الرشايدة  13
 250جنكب بيت لحـ الكرشاف  14

 4206  المجموع
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الفصؿ الثاني 
________________ ______________________________________

 ا وأىدافواومبرراتو الدراسةالبحث مشكمة . 1.2
 

   مقدمة .21.2
 

أم مجتمع قد تتغير في ظؿ  االجتماعية في – االقتصادية شطة فالاكشطة فكأالمجمؿ العمميات 
ظركؼ التنمية االقتصادية في الدكؿ المستقرة كذات السيادة كلكف في الدكؿ التي تاضع لالحتالؿ مف 

السيطرة /المحتمؿ أف يحدث التمزؽ أك عدـ االنسجاـ حيف يحدث تغير مفاجىء أك يقع الحجز 
. التعدم عمى الممتمكات أك عمى المكارد االقتصادية لمجتمع ما/

 
كقد تصبح العكامؿ الثقافية ىامة في تحديد طريقة تصكر مجتمع ما لمتغير الجديد اك لحالة انحسار 
مكارد العيش، كمف ثـ فإف ىذه العكامؿ ستؤثر عمى استجابة المجتمع المحمي الم مشركع اك ظرؼ 

الحاؿ في فمسطيف، ىي طارْم يمس بنية ىذا المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كنسيجو الثقافي كما 
مكضكع )كنتائجة عمى المجتمع الفمسطيني ككؿ كبشكؿ ااص الضـ كالتكسعالفاصؿ جدار اؿبناء 
.  عمى البدك في المنطقو الشرقية لجنكب الضفو الغربية(بحثنا 
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كلذلؾ يبدك كسيككف غاية في الصعكبة كاألىمية تحديد الطريقة التي ستككف عمييا ردكد أفعاؿ 
: كسمككات ىؤالء السكاف البدك

 
 فيؿ يمكف أف تؤثر عممية تقميص مكارد المجتمع المحمي إلى تحكؿ أنشطو كميف ىؤال ء السكاف

 البدك إلى أنشطة أارل ؟ 

 ىؿ نظاـ الدعـ الثقافي التقميدم السائد سيسمح بيذا التغيير، أك بالتنافس مع الجديد أك التأقمـ
 معو ؟

 إذا كاف كذلؾ فما ىي حاجات ىذا المجتمع المحمي االقتصادية ؟ 

 كما ىي المشاريع االقتصادية المقترحة ؟؟. 

 ما ىك الدكر المتكقع مف السمطة اإلدارية كالمجتمع المحمي القياـ بو لمساعدة ىؤالء البدك في
 استمرار مستكل معيشة يضمف ليـ البقاء كالديمكمة في نمط الحياة القائـ؟

أـ اف ىناؾ كسائؿ كأىداؼ أارل ليذه الييئات في مساعدة ىؤالء البدك ؟ 

 كأايرا قد يككف ىناؾ ىامشا متاحا لمعرفو التكجة المالئـ الذم يجب إتباعو مع المجتمع البدكم
 ،ىؿ مف االؿ العمؿ المباشر معيـ ؟

 أـ اف تكجيو العممية التنمكية ؟ 

 تـ تنظيـ ىذا المجتمع في اطر ليا ألصفة القيادية كالتنظيمية الدائمة لمكاجية اطة جدار الفصؿ
العنصرم؟؟؟  

 
مف الضركرم التكجو في البحث كالتحميؿ الى البدك لمعرفة كاقعيـ االجتماعي كاالقتصادم لنا لذا يبدك 

 عمى لجدار الضـ كالتكسعلمجدار الفاصؿمف ناحية، كمعرفة كتقدير احتياجاتيـ بسبب أآلثار المحتممة 
ىذا الكاقع سكاء اقتصاديا أـ اجتماعيا كمدل تأثيره عمى استمرارية ىذا النمط مف الحياة مف ناحية 

. ثانية
 
 
 

 الدراسةالبحثمشكمة مبررات و .32.2
 

اىتـ المسؤكلكف في اغمب دكؿ العالـ بمعرفو اتجاىات كأراء أفراد المجتمع كاصكصا إذا كانت ىناؾ 
برامج تنمكية أك تغيرات مرتقبة ستؤثر عمى نمط الحياة كعمى القيـ كالثقافة لمعرفو مدل التكيؼ 

كقت اقؿ، كبدكف بفي االقتصادم لكضع برامج كاطط تعكد بفائدة عمى المجتمع ك– االجتماعي 
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الظركؼ المستجدة  قىذىذة لذلؾ يبدك لنا انو كفي . تدىكر كبير لمكاقع إلى أف تستقر الظركؼ الجديدة
بيف المناطؽ، كااصة في المنطقو الشرقية مف  الضـ كالتكسع الفصؿ كالمترتبة عمى إقامة جدار 

سيتأثركف بدكف شؾ بيذا الجدار، إال أف حدة لمنطقو األمنطقو جنكب الضفة الغربية أف سكاف تمؾ 
. بيف جماعة كأارل تتبايفتتابيف النتائج قد 

 
 ىك اف ىذه التجمعات المعزكلة كالبعيدة عف التجمعات السكانية الدراسة ما يدفع الاتيار مكضكع كاف

بحاجة الى االطالع عمى اكضاعيا ككذلؾ التعرؼ عمى ىذا الكاقع الصعب كالمعقد كالذم يزداد سكءا 
اليـك بفعؿ الجدار، كلذا كاف البد مف التعمؽ في معرفو ظركؼ ىذه العائالت، ااصة أف ىناؾ قمة أك 

ندرة في الدراسات الحديثة عف مكضكعات أحكاؿ كمعيشة كتنظيـ البدك كما اف االىتماـ كلك بجزء 
بسيط في إلقاء الضكء عمى حياة احدل الفئات الميمشة مف المجتمع الفمسطيني كاف سببا في ااتيار 
ىذا المكضكع الذم يستيدؼ التعرؼ عمى ما يمكف اف يطمع بو البدك في عممية تنمية المجتمع ككؿ 
مف االؿ الحفاظ عمى األراضي ككذلؾ التعرؼ مف ناحية اقتصادية عمى الدكر الذم قد يساىـ بو 

.  ىؤالء السكاف في االقتصاد المحمي كالكطني
 

سكاف )لكف ككما نعتقد اف السكاف البدك  ،:كأما عف مشكمة الدراسة فتتعمؽ باالجابة عمى السؤاؿ االتي
سيككنكف بحاجة إلى المساعدة كالمساندة، نظرا لفقدانيـ القدرة بعد إقامة جدار الفصؿ  (ىذه ألمنطقو 

عمى التنقؿ كالرعي بحرية كما ىك الحاؿ اآلف، ككذلؾ غياب أك ضعؼ المؤسسات كاألطر االدارية في 
مناطقيـ كىناؾ حاجة اآلف إلى معرفو تكقعاتيـ كاحتياجاتيـ لبحثيا كالتاطيط إلمكانية الرد عمييا، 

  .كىذا ما يدفعنا إلى اعتبارىـ مجتمع بحثنا دكف غيرىـ في ىذه المنطقو
 

 
 :اىا بارزة كىينرإننا سنحاكؿ في ىذا البحث الرد عمى مشكمة البحث التي 

 
 ىـمجتمعاؿعمى  الضـ كالتكسعالفصؿ جدار اقامة نتائج ؿمف ما ىي تكقعات ىؤالء السكاف البدك 

  .؟؟المحمي
  ما ىي العالقة بيف ىذه التكقعات كالحاجة إلى المساعدة في نمط مف  التكيؼ أك برامج

 ىذا التكيؼ كالرضا االجتماعي كالنفسي ؟ التكيؼ كالعالقة بيف

 
 أسئمة الدراسة  .43.2
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يعتمد البدك في فمسطيف كفي منطقة جنكب شرؽ الضفة ااصة عمى تربية األغناـ كالماعز كاإلبؿ في 
غالؽ مساحات كبيرة بكجو ىؤالء السكاف البدك ألغراض ماتمفة  حياتيـ،  كلكف شح األمطار كا 

المناطؽ الرعكية لدل البدك ار سانحانحصار ا عمى ئمرجعيا عممية بناء جدار الفصؿ يساعد شيئا فشي
:  كىذا يدفعنا لطرح أسئمة عديدة

 
 كيؼ ستككف الادمات كمستكاىا في المستقبؿ بالنسبة ليـ سكاء الصحية أك التعميمية؟ 

  الحرفي كتسكيقو إذا ما تقمصت - المرتبط بحياة ىؤالء السكاف البدك- كيؼ سيستمر اإلنتاج
 مناطؽ تنقميـ ؟؟

 ىؿ الجدار يحد مف حركة البدك كيؤثر عمى تنمية كزيادة داؿ األسرة؟؟ 

 ىؿ سيدفع بناء جدار الفصؿ إلى البحث عف نمط معيشة أكثر استقرارا كالتكطيف مثال؟؟ 

 ىؿ سيدفع بناء الجدار باتجاه بركز ظكاىر اجتماعية جديدة في الكسط البدكم ؟؟ 

 ىؿ عزؿ البدك في مناطؽ محددة ييددىـ  بالبقاء في مكاف ثابت كيحد مف حركتيـ؟ 

  ما ىك تأثير الجدار عمى برامج المساعدات كاطط تنمية ىؤالء السكاف البدك في جنكب
الضفة؟ 

 
5. 
 مبررات البحث. 2

 

إف ما يدفعنا الاتيار مكضكع البحث ىك اف ىذه التجمعات المعزكلة كالبعيدة عف التجمعات السكانية 
بحاجة الى االضطالع عمى اكضاعيا ككذلؾ التعرؼ عمى ىذا الكاقع الصعب كالمعقد كالذم يزداد 

سكءا اليـك بفعؿ الجدار، كلذا كاف البد مف التعمؽ في معرفو ظركؼ ىذه العائالت، ااصة أف ىناؾ 
قمة أك ندرة في الدراسات الحديثة عف مكضكعات أحكاؿ كمعيشة كتنظيـ البدك كما اف االىتماـ كلك 
بجزء بسيط في إلقاء الضكء عمى حياة احدل الفئات الميمشة مف المجتمع الفمسطيني كاف سببا في 
ااتيار ىذا المكضكع الذم يستيدؼ التعرؼ عمى ما يمكف اف يضطمع بو البدك في عممية تنمية 

المجتمع ككؿ مف االؿ الحفاظ عمى األراضي ككذلؾ التعرؼ مف ناحية اقتصادية عمى الدكر الذم قد 
.  يساىـ بو ىؤالء السكاف في االقتصاد المحمي كالكطني

 
 :الدراسةالبحث أىداؼ .64.2
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استندت ىذه الدراسة الى مجمكعة مف االىداؼ الفرعية الى جانب اليدؼ الرئيس كىذه 
: االىداؼ كما يأتي

 
: اليدؼ الرئيس:1.4.2

 
 

 ماتمؼ عمى الضـ كالتكسع لجدار ؿحميؿ التأثيرات المتكقعة ىدفت الدراسة بشكؿ رئيس الى تت
 .في منطقة جنكب الضفة الغربيةكالمراعي كالتنقؿ كالمياهالحياة البدكية نكاحي 

  

 :االىداؼ الفرعية:2.4.2 

  

  السكاف، نمط تربية األغناـ، العالقة باألراضي  )تحميؿ البيئة االجتماعية مف االؿ تحميؿ
التعرؼ عمى كتحميؿ تاثيرات الجدار حسب اجابات المبحكثيف عمى الكاقع .(الرعكية، الداؿ

 االقتصادم

 التعرؼ عمى كتحميؿ تاثيرات الجدار حسب اجابات المبحكثيف عمى البيئة كالمصادر الطبيعية. 

 التعرؼ عمى كتحميؿ تاثيرات الجدار حسب اجابات المبحكثيف عمى استادامات االراضي. 

 تحديد التعرؼ عمى كتحميؿ تاثيرات الجدار حسب اجابات المبحكثيف عمى الكاقع االجتماعي
المتطمبات ككيفية بناء مؤسسات مف دااؿ البدك لمحفاظ عمى نمط حياتيـ بسبب بعدىـ عف 

 .المراكز الحضرية كعزليـ عف مراكز النشاط االقتصادم

 تكفير بيانات التعرؼ عمى كتحميؿ تاثيرات الجدار حسب اجابات المبحكثيف عمى الكاقع الصحي
 .تفصيمية عف البيئة االقتصادية كاالجتماعية

 التعرؼ عمى كتحميؿ تاثرات الجدار حسب اجابات المبحكثيف عمى الكاقع التعميمي. 
 

 :الدراسةالبحث فرضيات .75.2
 

استندت ىذه الدراسة إضافة إلى الفرضية العامة إلى مجمكعة مف الفرضيات الفرعية، كقد كانت 
: كما يميالفرضية الرئيسية 

 الفرضية الرئيسة: 1.5.2
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عمى كاقع كتنمية المجتمع المحمي لمبدك في  الضـ كالتكسعالفصؿ ليس ىناؾ تاثيرات سمبية لجدار 
. منطقة جنكب الضفة الغربية

 
:  فكانت الفرضيات الفرعيةما:2.5.2ا. 1.7.2

 
  عمى البيئة االقتصادية لمبدك في منطقة  الضـ كالتكسعالفصؿ ليس ىناؾ تاثيرات سمبية لجدار

. الدراسة
  عمى البيئة كالمصادر الطبيعية لمبدك في الفصؿالضـ كالتكسعليس ىناؾ تاثيرات سمبية لجدار 

. منطقة الدراسة
  عمى استعماالت االراضي لمبدك في الفصؿالضـ كالتكسعليس ىناؾ تاثيرات سمبية لجدار 

.. منطقة الدراسة
  عمى البيئة االجتماعية لمبدك في منطقة الفصؿالضـ كالتكسعليس ىناؾ تاثيرات سمبية لجدار 

. الدراسة
  عمى البيئة الصحية لمبدك في منطقة الفصؿالضـ كالتكسعليس ىناؾ تاثيرات سمبية لجدار 

. الدراسة
  عمى التعميـ لمبدك في منطقة الدراسةالفصؿالضـ كالتكسعليس ىناؾ تاثيرات سمبية لجدار  .
 

جابات أفرادىا المبحكثيف عمى أسئمة الدراسة فقد ملدراسة عمى ااكلمتعرؼ عمى تأثير اصائص عينة 
: اعتمد الباحث الفرضيات اإلحصائية اآلتية

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال

المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 
. لمتغير التجمع السكانيؿتعزل ربية غاؿالعربية جنكب الضفة 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 
 .لمتغير الجنسؿتعزل ربية غاؿالعربية جنكب الضفة 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تأثير جدار 
 .لمتغير الحالة االجتماعيةؿتعزل ربية غاؿالعربية جنكب الضفة 
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 

 .لمتغير العمرؿجنكب الضفة الغربية تعزل 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 

 .لمتغير المؤىؿ العمميؿجنكب الضفة الغربية تعزل 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 

 .لمتغير بعد السكف عف الجدارؿجنكب الضفة الغربية تعزل 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في لمجتمع ؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 

 .لمتغير نكع المسكفؿجنكب الضفة الغربية تعزل 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 

 .لمتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكثؿجنكب الضفة الغربية تعزل 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 ) جابات المبحكثيف مال
المحمي لمبدك في مجتمع لؿالمجتمع  عمى كاقع التنمية الفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 

 .مكاف سكف المبحكثتماـ بناء الجداراللمتغير ؿجنكب الضفة الغربية تعزل 

 

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى مناطؽ سكف البدك في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ :حدود الدراسة. 8.2
.كالتي تاثرت بالجدار كاالغالؽ
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الفصؿ الثالث 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: منيجية الدراسة: 3
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: المنيجية والطريقة واالجراءات. 1.3
 

كفقا الىداؼ الدراسة في التعرؼ عمى اثر الجدار الفاصؿ عمى كاقع تنمية المتجمع المحمي ، حالة 
بدك جنكب الضفة الغربية، فاف ىذا الفصؿ ييدؼ الى عرض المنيجية المستادمة في تحميؿ الظاىرة 
المستدفة، كذلؾ مف االؿ تحديد عينة الدراسة ككيفية ااتيارىا حتى تككف ممثمة لمجتمع الدراسة، كما 

سيتـ شرح الاصائص الديمغرافية لعينة لدراسة، بعد طريقة جمع البيانات الااصة بعينة الدراسة 
: كعرض االساليب االحصائية في تحميؿ تمؾ البيانات ، كيتضمف ىذا الفصؿ العناصر التالية

 
 :الدراسةداة منيج وااداة  .26.32

 
تـ تصميـ استبانة اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة، كاما عف اداة الدراسة فقد 

 الفصؿالضـ كالتكسعجدار اؿاثر  )البيانات حكؿ الظاىرة المستيدفة   المعمكمات كلمقياـ باجراءات جمع
، كقد اعتمد في تصميـ االستمارة ( حالة بدك جنكب الضفة الغربية،عمى كاقع كتنمية المجتمع المحمي

 ككذلؾ بعض الدراسات السابقة كالنظريات االحصائية، ،المقابالت التي جرت مع مسؤكلي البدكعمى 
كقد اشتممت االستبانة عمى بعض المجاالت الااصة بتأثير الجدار حيث تضمنت مجمكعة مف 

البيانات الشاصية كبيانات ااصة بالمجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كاستعماالت االراضي 
. التي يتكقع اف تتأثر كثيرا مف جراء بناء الجداركالصحية كالتعميمية الحاالت ك
 

  تصويب االستبانة7.2
 

قاـ الباحث بعرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف اعضاء الييئة في الجامعة كمف اارج 
الجامعة مف اجؿ ابداء رأييـ كتصكيب االستبانة، كبالفعؿ تـ ااذ المالحظات التي ابدكىا بعيف 

 افراد مف 10ة االستبانة بشكؿ تجريبي مف قبؿ ئاالعتبار كتـ تصكيبيا مف قبؿ الباحث، كمف ثـ تـ تعب
 زيارتيـ كجمعيـ في منطقتي الفريجات تالبدك مف االؿ المقاء المباشر كالمقابمة معيـ حيث تـ

كالرماضيف كالرشايدة كتكزيع االستبانة عمييـ كمف ثـ االاذ بمالحظاتيـ عمى مدل كضكح فقراتيا حيث 
 .تـ تسجيؿ المالحظات المأاكذة منيـ بعيف االعتبار كتـ تصكيب االستبانة كذلؾ بناءن عمييا

 
 : اسئمة ومحاور الدراسة.38.32
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: صممت االستبانة ضمف محكريف رئيسيف
 

المحكر االكؿ كيشتمؿ عمى االسئمة العامة كالتعريفية 
 

المحكر الثاني كيتضمف اثار الجدار عمى المجتمع المحمي كيقسـ الى ستة اقساـ كالجدكؿ االتي 
 .يكضح ىذه المحاكر كارتباط فقرات االستبانة بيا

 
 
 

. ةممحاكر الدراسة الرئيس: 1.32جدكؿ 
 

عدد األسئمة ألمحور الرقـ 
 األكؿ لشؽالمحكرأ

 10أسئمة عامة كتعريفية  1
 الثاني لشؽالمحكرأ

 28االثر االقتصادم  1
 5االثار البيئية كالمصادر الطبيعية  2
 4االثار البيئية عمى استعماالت االراضي  3
 11االثار االجتماعية  4
 6االثار الصحية  5
 5االثار التعميمية  6

 
 الثالثي لتقميؿ نسبة التشتت في اجابات افراد العينة عمى فقرات االستبانة (ليكرت)كقد ااتير مقياس 

: ، كاعتمدت مف ثالث اجابات لممبحكثيف كىيككسيمة لقياس اجابات المبحكثيف عمى فقرات االستبانة
. معارض ، محايد ، مكافؽ
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 : تحميؿ البيانات.49.32
 

كقد ااتير مقياس ليكرت الثالثي لتقميؿ نسبة التشتت في اجابات افراد العينة عمى فقرات االستبانة 
. ككسيمة لقياس اجابات المبحكثيف عمى فقرات االستبانة

 
 Cronbach )عند اجراء التحميؿ االحصائي لمدل االعتمادية باستاداـ معامؿ كركمباخ الفا ك

Alpha  )  0.71لقياس مدل المقياس كاالتساؽ الداامي لالستبانة تبيف اف قيمة كركنباخ الفا تساكم 
. اغراض االستبانةبكىذه النتيجة تشير الى تمتع االستبانة بثبات يفي 

 
كقد تـ استاداـ عدة اساليب احصائية لغرض التحميؿ منيا اسمكب االحصاء الكصفي كالتكرارات 

 لمعرفة التشابو Tالحسابية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية كااتبار 
 One Way Analysis )كاالاتالؼ بيف عينة الدراسة ، كما استادـ ااتبار التبايف االحادم 

Valiance ANOVA )  كما تـ استاداـ ااتبار (Scheffe )  لمعرفة العالقة بيف بعض المتغيرات
 .في الدراسة

 
 

 : الدراسة وعينة مجتمع.510.32
 

العالئالت البدكية القاطنة في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ كقد افراد يتككف مجتمع الدراسة مف جميع 
ـ كذلؾ لعدـ كجكد رقـ احصائي قحسب االحصاءات المااكذة مف البدك انفس اعددهعددىـ بمغ 

يكضح   (2 ، 1)رقـ كالجدكؿ  ( نسمة 4206 )  فمسطيني دقيؽ ليذه التجمعات حيث يقدر عددىـ
. عدد السكاف البدك القاطنيف في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ

 
 :عينة الدراسة. 6.3

 
  اة، كىك فردا مف مجتمع الدراسة كذلؾ باعتبار رجؿ كامر ( 170 )بمغ حجـ عينة الدراسة

) كما اشارت  (50)الحجـ المناسب عند ااتيار العينات عندما يككف حجـ العينة اكثر مف 
sekaran, 2003 ) مف مجمكع السكاف % 5 ةتو نسبماكقد تـ جمع العينة عف طريؽ ااتيار

مف مجمكع السكاف % 5بتحديد المبحكثة كتكزيع ىذه النسبة عمى جميع التجمعات البدكية 
 كقد تـ ااتيار العينة مف السكاف فئة الثامنة عشرة فما فكؽ مف . في كؿ تجمعالقاطنيف
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الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء، كقد ركعي التكزيع الجغرافي، كقد كاف مجمكع االستبانات 
 40مستكممة فقد بمغت اؿغير كاؿاستبانة اما مجمكع االستبانات الفاقدة  (130)المستردة 

كتكزيع عينة الدراسة عمى التجمعات %( 76 )استبانة كبذلؾ تككف نسبة االستبانات المستردة 
 .البدكية تظير في الشكؿ ادناه

 



رشاف; 7;  الك
%5

الفقير; 71; 
%31

الكعابنة; 73; 
%92

النجادة; 8; %6 رشايدة; 23;  ال
%52

ريجات; 92;  الف
%22

 
 عينة الدراسة: 1.2شكؿ

   

  
  
  
  
  
  

 11.2 :حدود الدراسة: 

  
  

 عمى التجمعات 2005 كحزيراف 2004اجريت ىذه الدراسة في الفترة الكاقعة ما بيف اب  
البدكية الكاقعة في جنكب الضفة الغربية لمحافظتي بيت لحـ كالاميؿ كالاارطة ادناه تبيف ىذه 

. التجمعات
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حدكد الدراسة لمتجمعات البدكية في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ : 2.2شكؿ 
 :تصويب االستبانة. 7.3

 
قاـ الباحث بعرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف اعضاء الييئة في الجامعة كمف اارج 
الجامعة مف اجؿ ابداء رأييـ كتصكيب االستبانة، كبالفعؿ تـ ااذ المالحظات التي ابدكىا بعيف 

 افراد 10االعتبار كتـ تصكيبيا مف قبؿ الباحث، كمف ثـ تـ تعبة االستبانة بشكؿ تجريبي مف قبؿ 
مف البدك مف االؿ المقاء المباشر كالمقابمة معيـ حيث تـ زيارتيـ كجمعيـ في منطقتي الفريجات 
كالرماضيف كالرشايدة كتكزيع االستبانة عمييـ كمف ثـ االاذ بمالحظاتيـ عمى مدل كضكح فقراتيا 

حيث تـ تسجيؿ المالحظات المأاكذة منيـ بعيف االعتبار كتـ تصكيب االستبانة كذلؾ بناءا 
 .عمييا

 :متغيرات الدراسة. 1.1.3
 

: يشمؿ ىذا الجزء مف الدراسة عرضا لمتغيرات الدراسة التابعة كالمستقمة كىذه المتغيرات ىي
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 : المتغيرات المستقمة.1.1.1.3

 
(بيت لحـ كالاميؿ )كليا مستكياف : المحافظة .
(الرشايدة، الفريجات، لكرشاف، الفقير، الكعابنة، النجادة )كليا ستة مستكيات : التجمع البدكم. 

(ذكر، انثى  )كلو مستكياف : الجنس. 

(اعزب، متزكج، غير ذلؾ )كلو ثالثة مستكيات : الحالة االجتماعية 
كالمستكل 40-31، كالمستكل الثاني 30المستكل االكؿ اقؿ مف )كلو ستة مستكيات : العمر 

 ( فما فكؽ61 كالمستكل الاامس 60-51 كالمستكل الرابع 50 -41الثالث 
تكجييي، دبمـك / اعدادم، ثانكم/ امي، ممـ، ابتدائي )كلو سبع مستكيات : المؤىؿ العممي

 (متكسط، بكالكريكس، دبمـك عالي اك ماجستير
501 ـ ، مف 500اقؿ مف  )كليا امسة مستكيات : المسافة لمتكقعة لبعد الجدار عف السكف -

 ( فاكثر2001، 1501-2000، 1001-1500، 1000
(بيت باطكف، بيت طكب، بيت شعر، براكية زينقك )كلو اربع مستكيات : نكع السكف 
اعماؿ في تربية االغناـ، اعمؿ في زراعة  )كليا اثنا عشرة متغير كىي: ما ىك عممؾ الحالي

، اعمؿ في اسرائيؿ، (االجيزة االمنية كالكزارات )االرض كالفمحة، اعمؿ مع السمطة الفمسطينية 
عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في اسرائيؿ، عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في الضفة الغربية، 
عاطؿ عف العمؿ كلـ اعمؿ مف قبؿ كذلؾ بسبب عدـ تكفر العمؿ، اعمؿ في التجارة، طالب 

 (متفرغ لمدراسة، ربة بيت، عاجز عف العمؿ، متقاعد
ستبقى في مكاف سكنؾ، ستنتقؿ الى منطقة  )ىناؾ اربعة مستكيات : في حالة اتماـ الجدار

اارل، االنتقاؿ الى التجمعات البعيدة عف الجدار، االنتقاؿ مف تجمع دااؿ الجدار الى تجمع اار 
 (اارجو
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 الفصؿ الرابع
 
 
 
 
 
 

الفصؿ الثالث 
 ______________________________________________________

 نتائج الدراسةنتائج الدراسة 
 

. في ىذا الفصؿ سيقكـ الباحث بعرض كمناقشة نتائج تحميؿ االستبياف
 

 خصائص عينة الدراسة- قسـ االستبياف األوؿ.1.43
  

 تكزيع الاصائص الديمغرافية لعينة الدراسة : 1.4:جدكؿ
 

الخصائص 
العدد المتغير الديمغرافية 

النسبة 
المؤية 

المحافظة 
 30.8 40بيت لحـ 
 69.2 90الاميؿ 

التجمع السكاني 

 14.6 32الرشايدة 
 22.3 29الفريجات 
 5.4 7الكرشاف 
 13.1 17الفقير 
 28.5 37الكعابنة 
 6.2 8النجادة 

 21.5 28انثى الجنس 
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 78.5 102ذكر 

الحالة االجتماعية 
 25.4 33اعزب 
 74.6 97متزكج 

العمر 

 35 46 سنة 30اقؿ مف 
31-40 43 33 
41-50 26 20 
51-60 9 7 
 5 6 فاكثر 61

المؤىؿ العممي 

 13.8 18امي 
 16.2 21ممـ 
 30.0 39اعدادم / ابتدائي 
 4.6 6تكجييي / ثانكم

 16.2 21دبمـك متكسط 
 13.8 18بكالكريكس 
 5.4 7ماجستير 

بعد المسافة عف 
السكف 

 29.2 38ـ 500اقؿ مف 
501-1000 27 20.8 
1001-1500 9 6.9 
1501-2000 5 3.8 

 39.2 51 فاكثر 2001

نكع السكف 
 56.9 74بيت باطكف 
 21.5 28بيت طكب 
 21.5 28بيت شعر 

العمؿ الحالي 

 40.8 54اعمؿ في تربية االغناـ 
 6.2 8اعمؿ في زراعة االرض كالفمحة 

 23.1 30اجيزةامنية ككزارات  )اعمؿ في السمطة
 6.9 9اعمؿ في اسرائيؿ 

 6.2 8عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في اسرائيؿ 
 6.9 9عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في الضفة الغربية 

 5.4 7طالب متفرغ لمدراسة 
 3.8 5ربة بيت 

في حاؿ اتماـ 
الجدار 

 75.4 98البقاء في مكاف السكف 
 8.5 11االنتقاؿ الى منطقة اارل 

 10.8 14االنتقاؿ الى تجمعات بعيدة عف الجدار 
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 5.4 7االنتقاؿ مف تجمع دااؿ الجدار الى اار اارجو 
فردا  ( 130) اف عدد افراد العينة الذيف يسكنكف التجمعات البدكية كاف  (1.4)يعكس الجدكؿ رقـ 
% ( . 76 )كاف نسبتيـ كانت 

 

مف حيث تكزيعيـ  1.3ممحؽ يركز ىذا الجزء مف الدراسة عمى استعراض اصائص العينة الديمغرافية 
الجنس كالحالة االجتماعية كالعمر كالمؤىؿ العممي كبعد  ،  عمى محافظتي بيت لحـ كالاميؿ كتجمعيـ

.   لجدار عف السكف كنكع السكف كالعمؿ الحالي كالتكقع في حالة اتماـ جدار الفصؿامسافة ؿ
 

كالاميؿ بنسبة  (%3.8)  حيث بينت النتائج اف العينة مكزعة عمى محافظتي بيت لحـ بنسبة
(69.2%)، 
 

رشاف; 7;  الك
%5

الفقير; 71; 
%31

الكعابنة; 73; 
%92

النجادة; 8; %6 رشايدة; 23;  ال
%52

ريجات; 92;  الف
%22

 
 يكضح التجمعات السكانية كنسبيا (1.4)شكؿ رقـ 

 
 كذلؾ بيف تكزيع العينة عمى التجمعات السكانية حيث يتضح مف الشكؿ رقـ اف تكزيع العينة عمى 

، %29، الكعابنة %13، الفقير %5، الكرشاف % 25، الرشايدة %22الفريجات بنسبة : التجمعات
كالذككر  (%21.5) في العينة المبحكثة اف نسبة االناثالنتائج كذلؾ بينت ،  %6النجادة 

 كاف ان  عزابامف العينة كانك (%25.4 )، اما باصكص الحالة االجتماعية فقد افادت اف(75.5%)
بيف  (%35) سنة 30، كاظيرت العينة اف نسبة االعمار اقؿ مف فممتزكجمتزكجكف اكانك (74.6%)
 61)كمف  (%7 )(سنة  60-51)كبيف  (%20 )( سنة 50-41)كبيف  (%33 )(سنة 31-40)

 ،(%6 )(فاكثر
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كس; 81; ماجستير; 7; %5 بكالكري
%41

دبمـك متكسط; 12; 
%61

كجييي; 6;  كم/ ت ثان
%5

ابتدائي / اعدادم; 
%03 ;93

امي; 81; 41%ممـ; 12; %61

 
 

تكزيع المؤىالت العممية لعينة الدراسة يبيف  : ( 21.43)رقـشكؿ 
 

ممـ  (%13.8)امي : االتيالتاليالعممية فكانت العينة عمى النحك ىالت ؤالـالمكىالت اما مف الناحية 
دبمـك عالي  (13.8)بكالكريكس  (%4.6)ثانكم، تكجييي  (%30)اعدادم / ابتدائي (16.2%)

. ال شيء قالدكتكراالدكتكراة %( 5.4)ماجستير 
، 
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فاكثر 2001 ;38

39.2; 56%

38; 1001-1500

6.9; 10%
38; 1501-2000

3.8; 5%

38; 501-1000

20.8; 29%

38

فاكثر 2001 ;38

39.2; 56%

38; 1001-1500

6.9; 10%

38; 1501-2000

3.8; 5%

38; 501-1000

20.8; 29%

20.8 501-1000

6.9 1001-1500

3.8 1501-2000

فاكثر 2001 39.2

 
 

  المسافات كبعدىا عف الجداريكضح:(  32.43 : )شكؿ

 
-501مف  (%29.2)ـ 500اقؿ مف : الجدار عف السكف فكانت كاالتيمسافة  اما مف ناحية بعد 

 ) 2001اكثر مف  (%3.8 )2000-1501مف  (%6.9 )1500-1001مف  (20.8% )1000
%( 56.9) افراد العينة مف يسكنكف في بيكت مف الباطكف كانت نسبتيـ ـكما تبيف اف مف (39.2%

 %( 21.5)كمف بيكت مف الشعر  (%21.5)كبيت طكب 
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4%5%
7%

6%

7%

23%

42%

6%

اعمل ًف تربٌة االغنام

اعمل ًف زراعة االرض والفلحة

اعمل ًف السلطة) اجهزةامنٌة

ووزارات

اعمل ًف اسرائٌل

عاطل عن العمل وكنت اعمل ًف

اسرائٌل

عاطل عن العمل وكنت اعمل ًف

الضفة الغربٌة

طالب متفرغ للدراسة

ربة بٌت

 
 

  طبيعة العمؿيكضح:( 43.43)شكؿ
 

يعممكف في  (%6.2)مف افراد العينة يعممكف في تربية االغناـ كاف  (%40.8)كبينت النتائج اف 
يعممكف في السمطة الكطنية مف االؿ  (%23.1)زراعة االرض كالفمحة ككذلؾ بينت نتائج العينة اف 

يعممكف في اسرائيؿ كاف  (%6.9)االجيزة االمنية كالكظائؼ الحككمية ككذلؾ بينت العينة اف 
عاطمكف عف  (%6.9)عاطمكف عف العمؿ لصالح الذيف كانكا يعممكف في اسرائيؿ كاف  (6.2%)

مف الطمبة  (%5.4)العمؿ ككانكا يعممكف في الضفة الغربية،ككذلؾ بينت العينة اف ىناؾ ما نسبتو 
لكاتي ال يعممف في أم قطاع ما نسبتو ؿالمتفرغيف لمدراسة ، كبينت كذلؾ اف ىناؾ مف ربات البيكت كا

ما تـ انجاز الجدار فاف الذيف سيبقكف في مساكيـ بمغت اذا ، اما بالنسبة لمتكقع في حالة (3.8)
كالذيف يريدكف اف ينتقمكا الى  (%8.5)كالذيف يرغبكف في االنتقاؿ مف اماكف سكنيـ بمغت  (75.4%)

 انيـ سينتقمكف مف تجمع دااؿ اكالذيف اجابك (%10.8)تجمعات بعيدة عف الجدار كانت نسبتيـ 
%(.  5.4)الجدار الى اار اارجو كانت نسبتيـ 
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 . أثر الجدار عمى واقع تنمية المجتمع المحمي لمبدو: الجزء الثاني– قسـ االستبياف الثاني . 2.43

 
.  تحميؿ النتائج المرتبطة بمحاكر الدراسة كالفرضيات الرئيسة كالفرعية يأتييمي يناقش الباحث فيما 

 
: نتائج التحميؿ المرتبطة بمحاور الدراسة. 1.2.43

 
 االثار االقتصادية: المحور األوؿ. 1.1.2.43

 
 

ليس ىناؾ تـ رفض الفرضية الفرعية القائمة بأنو  (ب-3.4أ ك جدكؿ -2.4جدكؿ )استنادان الى النتائج 
 .تاثيرات سمبية لجدار الفصؿ عمى البيئة االقتصادية لمبدك في منطقة الدراسة
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جابات المبحكثيف حكؿ تأثير الجدار مالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال: أ-21.43جدكؿ 
 . الفاصؿ عمى النكاحي االقتصادية لممجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ

 
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 السؤاؿ الفقرات

 1 لبناء الجدار اثر عمى فرص العمؿ في اسرائيؿ 1.88 0.850

 2 لبناء الجدار اثر عمى فرص العمؿ في الضفة 2.315 0.797

 3 الجدار ادل الى رككد في الكضع االقتصادم لديؾ 1.146 0.433

 4 لجدار الى انحصار مساحات المراعياادل  2.961 0.229

 5 انافض تكجو الناس الى تربية المكاشي 2.869 0.420

 6 لجدار الى افض داؿ االسرةاادل بناء  2.938 0.298

 7 حـك كااللبافؿانافضت نسبة االنتاج مف اؿ 1.646 0.905

 8 كجكد تسييالت كبيرة جراء بناء الجدار 2.338 0.867

 9 جدار الضـ كالتكسع ادل الى ارتفاع اسعار االعالؼ 2.730 0.656

 10 جدار الضـ كالتكسع ادل الى ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية 2.753 0.623

جدار الضـ كالتكسع ادل الى اعاقة كصكؿ المساعدات الغذائية الى االسر  2.715 0.613 11 

 12  كبيرةسيؤثر جدار الضـ كالتكسع عمى القدرة الشرائية لممستيمؾ البدكم بصكرة 1.407 0.655
سيؤدم بناء جدار الضـ كالتكسع الى تغير منافذ تكزيع المنتجات الفمسطينية  2.3000 0.8949 13 

0.9694 1.9231 
المنتجات  (نقؿ)سيؤدم بناء جدار الضـ كالتكسع إلى ارتفاع تكاليؼ تكزيع 

لديكـ 
14 

سيؤثر بناء جدار الضـ كالتكسع عمى االسكاؽ المركزية الزراعية  1.7000 0.9289 15 
! سيؤدم بناء جدار الضـ كالتكسع إلى ظيكر السكؽ السكداء في منطقة سكنؾ  2.3231 0.6957 16 

0.6082 2.6462 
ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى تمؼ بعض المنتجات اثناء 

عممية نقميا كتكزيعيا ؟  17 

0.4656 2.7846 
ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيسبب اسائر في مساحة األراضي 

الزراعية 
18 
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جابات المبحكثيف حكؿ تأثير مالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال: ب-31.43جدكؿ 
.الجدار الفاصؿ عمى النكاحي االقتصادية لممجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ

  
 

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 السؤاؿ الفقرات

سيؤثر بناء جدار الضـ كالتكسع عمى االسكاؽ المركزية الزراعية  1.7000 0.9289 15 
! سيؤدم بناء جدار الضـ كالتكسع إلى ظيكر السكؽ السكداء في منطقة سكنؾ  2.3231 0.6957 16 

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى تمؼ بعض المنتجات اثناء  2.6462 0.6082
عممية نقميا كتكزيعيا ؟ 

17 

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيسبب اسائر في مساحة األراضي  2.7846 0.4656
الزراعية 

18 

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيسبب اسائر في مناطؽ الرعي ؟  2.9154 0.3059 19 
ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيقمؿ مف نسبة االغناـ لديكـ ؟  2.7462 0.5881 20 
ىؿ سيؤثر جدار الضـ كالتكسع في تكاليؼ الادمات العامة   1.5308 0.8370 21 

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى تعطيؿ المشاريع لديكـ جزئيان  2.6769 0.6614
ككميان  

22 

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى تعطيؿ المشاريع االنتاجية  2.4846 0.7598
لديكـ جزئيان ككميان 

23 

0.8417 1.7923 
ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى زيادة حجـ االستثمارات في 

منطقتكـ ؟ 
24 

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى ارتفاع نسبة البطالة لديكـ ؟  2.0923 0.9272 25 

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى تغير ىيكمية العمالة  2.6000 0.6049
في الضفة الغربية ؟  (تغيير العماؿ النكاع عمميـ  )الفمسطينية 

26 

ر في منطقتكـ ؟ اكاىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى تقميؿ التز 1.9077 0.9681 27 
ىؿ قاـ احد افراد االسرة العامميف بفقداف عممو بسبب بناء جدار الضـ كالتكسع ؟  2.5000 0.8283 28 

المجموع  2.3670 0.17551  
 

جابات ميتبيف اف المتكسط الحسابي العاـ لالالسابقيف اعاله (   ب1.43ك3كأ  3 21.4) مف الجدكليف
 كىذا يعني 2.36حكؿ االثار االقتصادية لمجدار الفاصؿ عمى المجتمع البدكم في منطقة الدراسة ىك 

اف غالبية المبحكثيف يؤكدكف االثر السمبي لمجدار عمى حياتيـ االقتصادية، كىذا االثر يتجمى مف 
انافاض مساحات المراعي كالتكجو نحك تربية في حيث  التأثير عمى فرص العمؿ في الضفة الغربية، 
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الماشية، اعاقة كصكؿ المساعدات الطارئة، التغير في منافذ تكزيع المنتجات الغذائية، ظيكر السكؽ 
 .السكداء

 
عمى الجانب االار تظير النتائج اف غالبية السكاف يركف باف الجدار لـ يتسبب في انافاض نسبة 
االنتاج مف المحكـ كااللباف، كلـ يؤثر عمى القدرة الشرائية، كال عمى االسكاؽ الزراعية المركزية، كال 

كبعد فحص ىذه النتائج مف االؿ فحص ىذه االسئمة عمى .  عمى الادمات العامة كحجـ االستثمارات
 كىذا يمكف أف يعزل الى اف  العاطميف ،متغيرات الدراسة تبيف اف غالبية التجمعات البدكية تعارض

حـك كااللباف ما ؿ لككنيـ يربكف الماشية كيشعركف اف انتاجيـ مف اؿاعف العمؿ كمربي الماشية لـ يتأثرك
زاؿ عمى حالو، كالرسكمات البيانة تكضح نتائج فحص ىذه االسئمة مع المتغيرات الماتمفة كالتي كاف 

.  ليا داللة احصائية ذات عالقة
المحـك كااللباف 
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التاثير عمى فرص العمؿ بالنسبة لمتجمعات السكانية عمى منتجات المحكـ يكضح :  54.43:شكؿ
 كااللباف

 
 اف النتيجة انو ال يكجد تاثير : اسرائيؿ فقد جاءتفياما باصكص تاثير الجدار عمى فرص العمؿ 

لمجدار عمى العمؿ كجاءت النتيجة لصالح عرب الكرشاف تمييا الفريجات كىذا يعزل الى اف عرب 
الفريجات قريبكف مف الحدكد كما زالكا يتسممكف لمداكؿ لمعمؿ دااؿ الاط االاضر ككذلؾ منطقة 

يعكف اف يتسممكا مف بعض اطراؼ الجدار كالداكؿ الى العمؿ في اسرائيؿ ستطالكرشاف حيث انيـ م
اما بالنسبة لممسافة عف الجدار فقد تبيف اف ىناؾ نسبة  .لمذيف يعممكف في قطاع العمالة في اسرائيؿ
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ـ كالذيف بيف 500 بشكؿ معارض كاف معظميـ مف االقؿ مف ا كاجابكافي التاثير فالذيف لـ يتأثرك
المستكطنات القريبة في ـ كىذا يعزل الى انيـ يذىبكف لمعمؿ بكاسطة التسمؿ اك بالعمؿ 1501-2000

 .مف الجدار
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 . التاثير عمى فرص العمؿيكضح :  65.43 :شكؿ
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اما باصكص تاثير الجدار عمى فرص العمؿ عمى اسرائيؿ فقد جاءت اف النتيجة انو ال يكجد تاثير 
لمجدار عمى العمؿ كجاءت النتيجة لصالح عرب الكرشاف تمييا الفريجات كىذا يعزل الى اف عرب 
الفريجات قريبكف مف الحدكد كما زالكا يتسممكف لمداكؿ لمعمؿ دااؿ الاط االاضر ككذلؾ منطقة 
الكرشاف حيث انيـ يتطيعكف اف يتسممكا مف بعض اطراؼ الجدار كالداكؿ الى العمؿ في اسرائيؿ 

 .لمذيف يعممكف في قطاع العمالة في اسرائيؿ
 

اما بالنسبة لممسافة عف الجدار فقد تبيف اف ىناؾ نسبة في التاثير فالذيف لـ يتأثرك كاجابك بشكؿ 
ـ كىذا يعزل الى انيـ يذىبكف 2000-1501ـ كالذيف بيف 500معارض كاف معظميـ مف االقؿ مف 

.  لمعمؿ بكاسطة التسمؿ اك بالعمؿ بالمستكطنات القريبة مف الجدار
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  التاثير عمى فرص العمؿ كبعد المسافة عمى النكاحي االقتصادية يكضح76.43:شكؿ
 

 

تكاليؼ تكزيع المنتجات كالتزاكر بيف التجمعات ككأما عف أثر الجدار عمى فرص العمؿ في اسرائيؿ، 
الماتمفة فجاءت اجابات المبحكثيف محايدة، كىذا يمكف أف يعزل الى اف بعض المناطؽ مف التجمعات 

باالغالقات المتكررة لمناطقيـ ثركف أيتيتاثركف العمؿ بالجدار بيا الى الكقت الحاضر كانما  أيبديبدا لـ 
. بسبب منعيـ مف الرعي كالتحرؾ ، كىذا ابقى الغالبية منيـ لـ يشعركا اك يممسكا التغير ليذه الفترة
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 التاثير عمى فرص العمؿ كطبيعة عمؿ المبحكثيكضح  87.43:شكؿ  

 
 .البيئة والمصادر الطبيعية: المجاؿ الثاني . 2.1.2.43

 
اثار الجدار عمى البيئة كالمصادر الطبيعية في منطقة الدراسة تظير مماصة في الجدكؿ ادناه 

 
الضـ جدار اؿجابات اثار مالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال :(  42.43 :) الجدكؿ
 عمى المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي البيئية كالمصادر الفاصؿكالتكسع

. الطبيعية لدييـ
 

المتوسط  الفقرات السؤاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم إلى ىجرة بعض الكائنات  1
البرية كيؤثر عمى سمككيا ؟ 

2.7308 0.5397 

تراجع مساحة الغطاء  فيإلى ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيتسبب  2
النباتي ؟ 

2.7923 0.4933 

 0.4556 2.8692ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر سمبان عمى النباتات ذات القيمة االقتصادية ؟  3
 0.3529 2.9154ىؿ تعتقد اف الجدار سيؤثر سمبان عمى الحيكانات ذات القيمة االقتصادية ؟  4
 0.5384 2.7923ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر سمبان عمى مصادر المياه في منطقة سكنؾ ؟  5
. 33023 2.8200المجموع  

البيئية  اثراالثار جابات حكؿ ماعاله يتبيف اف المتكسط الحسابي العاـ لال :( 42.43 )مف الجدكؿ
 كىذا يعني اف 2.82لمجتمع البدكم في منطقتي الدراسة ىك اكالمصادر الطبيعية لمجدار الفاصؿ عمى 
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غالبية السكاف في تمؾ المناطؽ قد تأثركا بشكؿ سمبي كىذا يؤكد اف الجدار قد اثر بشكؿ حقيقي كذلؾ 
ؤدم الى ىجرة بعض ممف االؿ التأثير المباشر عمى الناحية البيئية كالمصادر الطبيعية حيث س

 كذلؾ مف االؿ ،الكائنات البرية التي تسكف تمؾ المناطؽ اك عزؿ تمؾ الكائنات كالحد مف حركتيا
 اما ، كذلؾ اثر بشكؿ حقيقي عمى تراجع مساحة الغطاء النباتي،االسالؾ الشائكة كالجدراف االسمنتية

نيا بدأت باالندثار كذلؾ اؼكالقرفيش مف ناحية النباتات ذات القيمة الدكائية كالغذائية كالزعتر كالجعدة 
مف االؿ طمرىا اك تجريؼ المساحات القريبة منيا اك المنع مف الداكؿ الى تمؾ المناطؽ بحجج 

كذلؾ مف االؿ فتح مياه المجارم في ا ان عمى المصادر المائية كبيرثير ألتالمتاثير كبيرة ، كذلؾ كاف 
 اك اغالؽ االبار التي يستادميا ،تمؾ المناطؽ مما يزيد مف نسبة ممكحة االرض في تمؾ االراضي

.  عمى السكاف مف ىذه النكاحيا كبيراالبدك في رم اغناميـ كليذا كاف ىناؾ تاثير
 

 :اآلثار البيئية عمى استعماالت األراضي: المجاؿ الثالث . 3.1.2.43
 

اثار جدار الضـ كالتكسع عمى استعماالت االراضي في منطقة الدراسة حسب اجابات المبحكثيف تظير 
: مماصة في الجدكؿ ادناه

 
الضـ جدار اؿ اثراثار جابات مالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال :( 53.43 :)جدكؿاؿ

 عمى المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي البيئية الفاصؿكالتكسع
. عمى استعماالت االراضي

 

المتوسط الفقرات السؤاؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

 0.4247 2.8846 في استعماالت األراضي ؟ مىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في تغيير رئيس 1
 0.5461 2.7154ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في تآكؿ األراضي الزراعية؟  2
ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحجز مساحات مف األراضي لتصبح غير قابمة  3

لالستاداـ؟ 
2.9538 0.2447 

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيغير مف نكعية استعماالت األراضي مثؿ تغيير  4
الفمحة إلى شيء آار ؟ 

2.8000 0.4886 

. 37636 2.4530المجموع  
 

جابات حكؿ االثار عمى ميتبيف اف المتكسط الحسابي العاـ لال السابؽاعاله ( 53.43)مف الجدكؿ
 كىذا يعني 2.45استعماالت االراضي لمجدار الفاصؿ عمى المجتمع البدكم في منطقتي الدراسة ىك 
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اف غالبية السكاف في تمؾ المناطؽ قد تأثركا بشكؿ سمبي كىذا يؤكد اف الجدار قد اثر بشكؿ حقيقي 
كذلؾ مف االؿ التأثير المباشر عمى استعماالت االراضي حيث ادل الى تأكؿ االراضي الزراعية كالى 
حجز بعض المناطؽ امؼ الجدار لتصبح غير صالحة لالستاداـ لككنيا منطقة ممنكع الداكؿ الييا 
، كذلؾ فاف الجدار ادل الى التغير في االنماط الزراعية في المناطؽ القريبة منو حيث تترؾ بدكف 

. زراعة اك تزرع بدكف اف يتكقع البدكم انو سيقـك برعييا
 

 :اآلثار االجتماعية: المجاؿ الرابع . 4.1.2.43
 

 :اثار الجدار عمى الحياة االجتماعية لمجتمع الدراسة تظير في الجدكؿ ادناه
 
جابات اثار الجدار الفاصؿ عمى م المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال: (64.43 :)جدكؿاؿ

. المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي االجتماعية
 

المتوسط الفقرات السؤاؿ 
الحساب 

االنحراؼ 
المعياري 

 0.7776 2.5615ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر عمى نمط الحياة االسرية ؟  1
 0.8190 1.6231ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في رفع نسبة حاالت الطالؽ؟  2
 0.8247 2.4231ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحـر تجمعؾ مف الادمات الحككمية؟  3
 0.7971 2.2154غير الحككمية ؟ اؿىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحـر تجمعؾ مف الادمات  4
 0.7894 2.5308ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر عمى سمكؾ االطفاؿ بشكؿ ااص؟  5
 0.3704 2.9000ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيكلد احباطات كضغكطات نفسية جديدة ؟  6
 0.7697 2.5231ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى زيادة عممية الزكاج مف االقارب ؟  7
 0.7997 2.4923ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيمنع اىؿ القرل المجاكرة مف التصاىر معكـ ؟  8
 0.8088 2.5308ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيمنع مف المقاءات العائمية مع المناطؽ المجاكرة ؟  9
ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحـر بعض التجمعات السكنية مف الادمات غير  10

الحككمية ؟ 
2.5154 0.7285 

الزيارات االسرية )ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر عمى العالقات االجتماعية  11
؟ (كالعالقات األارل 

2.6769 0.5598 

. 26753 2.8358المجمكع  
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جابات حكؿ االثار عمى ميتبيف اف المتكسط الحسابي العاـ لال السابؽاعاله ( 64.43)مف الجدكؿ
 كىذا يعني اف 2.83الناحية االجتماعية لمجدار الفاصؿ عمى المجتمع البدكم في منطقتي الدراسة ىك 

 كىذا يؤكد اف الجدار قد اثر بشكؿ حقيقي ،غالبية السكاف في تمؾ المناطؽ قد تأثركا بشكؿ سمبي
عمى النكاحي االجتماعية حيث اثر بشكؿ حقيقي عمى العالقات عمى كذلؾ مف االؿ التأثير المباشر 

االسرية كحرية التنقؿ كالتزاكر ، ككذلؾ الحرماف مف الادمات الحككمية بشكؿ مباشر لككف المناطؽ 
تككف بعيدة عف كصكؿ تمؾ الادمات الييا، ككذلؾ الحرماف مف الادمات المقدمة عادة ما المعزكلة 

 كلكف المؤسسات ،حككمية رغـ انو تكجد بعض المؤسسات التي تعمؿ مع البدكاؿغير اؿمف المؤسسات 
التي تيتـ برعاية الطفؿ كالمرأة تككف شبو معدكمة، كذلؾ حصر االطفاؿ في اماكف سكنيـ كعدـ القدرة 

 كىذا يؤثر نفسيا عمى نمط تفكيرىـ كسمككيـ االجتماعي، كذلؾ فاف ،عمى االنتقاؿ مف منطقة الارل
كيركف  كؿ ىذا يزيد مف االحباط ،في مناطؽ معزكلة اككانوككانيـ رؤية الجدار كاالسالؾ الشائكة 

اف ىذا الجدار يكرس االحتالؿ كانو ال مجاؿ لالنفراج في القريب بعد اتماـ ىذا الجدار،  ل البدككير
كذلؾ فانيـ يركف اف التزاكج مف االقارب سيزداد لككنيـ ال يستطيعكف اف يتزكجكا مف اارج التجمع 

لزيارات العائمية كاالسرية كيقمؿ منيا االمتكاصؿ، كذلؾ فاف الجدار يمنع  ؿكالعزكالعزا لبعد المسافات 
.  بحيث ال تككف اال في الضركرة القصكلكذلؾ لمضركرةبشكؿ كبير 

، 
عمى الجانب االار تظير النتائج اف غالبية السكاف يركف باف الجدار لـ يتسبب في رفع نسبة الطالؽ 

ة ضبالمعاربالمعارطة جابات كانت مفي التجمات البدكية، كىذه نتيجة حقيقية  تعزل الى اف غالبية اال
سالنا ىذ  اكعندـكعندمت مف كال المحافظتيف ، حيث لـ يساعد الجدار عمى زيادة حاالت الطالؽ ، 

 اف كافىؿ السؤاؿ كاف لرغبة احد االاكة البدك الذم طرح عمينا فكرة السؤاؿ كذلؾ مف اجؿ التأكد 
ال يكجد تاثير عمى ىناؾ ىناؾ تأثير لمجدار عمى حاالت الطالؽ، كلكف كجد نتيجة الفحص انو 

.   عمى ىذه الظاىرةان لمجدار تأثيرىناؾ لطالؽ كانما نسبة قميمة كانت تكافؽ اف احاالت 
 

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted



 

 49 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

28

12

49

25

16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

بٌت لحم الخلٌل

موافق

محاٌد

معارض

 
 

 .الطالؽ عمى منطقة الدراسة حاالتحالات  تاثير يكضح:( 98.43 )شكؿ
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 االجابات حكؿ ظاىرة الطالؽ تعزل لمتجمع السكانييكضح : ( 109.43 :) شكؿ

 
 ان  بالمعارضة عمى اف لمجدار تاثيرااف غالبية سكاف التجمعات اجابك (109.43 ):يتضح مف الشكؿ

عاـ بالجدار كال يتأثر بيذه كؿ شببسكؿ عمى ظاىرة الطالؽ كىذا يعكد الى اف المجتمع البدكم متأثر 
 .الظاىرة االجتماعية لتماسؾ ككحدة العائمة البدكية
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لممؤىؿ العممي لمتجمع السكانياالجابات حكؿ ظاىرة الطالؽ تعزل يكضح  :( 1110.43 :)شكؿ
 

ظاىرة الطالؽ كانت ىي الغالبة بيف ؿاعاله اف التاثير بالمعارضة لفكرة  (1110.43)يتضح مف الشكؿ
كافة المؤىالت العممية ، سكل الدبمـك المتكسط الذم اجاب الكثير منيـ بالمحايدة كالمكافقة، كىذا يعزل 

قدرة ـعدـ منيا  كانما مف الممكف اف تككف السباب اارل ،اف ىذه الظاىرة ليست بسبب الجدار
في ىذه التجمعات كعدـ التكافؽ النساء عمى االعماؿ الشاقة التي تشتغؿ بيا عمى القدرة  ءالنساالنسائ 

 .بيف االزكاج
 

Formatted: Complex Script Font:
Simplified Arabic

Formatted

Formatted: Right

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted



 

 51 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ستبقى ًف مكان

سكنك

ستنتقل لى منطقة

اخرى

االنتقال الى

التجمعات البعٌدة

االنتقال من تجمع

من داخل الجدار

الى تجمع خارج

الجدار

موافق

محاٌد

معارض

0%

20%

40%

60%

80%

100%
ك

كن
س
ن 

كا
 م

ً
 ف
ى

بق
ست

ى
خر

 ا
قة

ط
من

ى 
 ل
ل
تق
ستن

دة
عٌ

الب
ت 

عا
جم

الت
ى 

 ال
ل
قا
النت

ا

..
. ل

خ
دا
ن 

 م
مع

تج
ن 

 م
ل
قا
النت

ا

موافق

محاٌد

معارض

 
 

 لحالة اتماـ الجدارلمتجمع السكاني االجابات حكؿ ظاىرة الطالؽ تعزل يكضح:( 121.43:)  شكؿ
 

 كىذا ،يبيف اف الذيف يبقكف في اماكف سكنيـ ىـ االكثر معارضة لفكرة الطالؽ (1211.43)شكؿ رقـ
لذيف سينتقمكف مف منطقة الى ايعكد الى انيـ رغـ الجدار فيـ مستقركف في اماكف سكنيـ ، كلكف 

اكثر ضررا يككنكا كانت اجاباتيـ الغالبة ىي بالمكافقة عمى ىذه الفكرة، كىذا يدؿ عمى انيـ اذ اارل 
.  مف غيرىـ

 
: اآلثار الصحية: المجاؿ الخامس .5.1.2.43
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مماص الثار جدار الضـ كالتكسع عمى النكاحي الصحية لحياة البدك في منطقة الدراسة تظير في 
الجدكؿ ادناه 

  
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية اليجابات اثار الجدار الفاصؿ عمى المجتمع :5.3 جدكؿ

 .البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي الصحية
 

الفقرات السؤاؿ 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

2.392بناء الجدار سيتسبب في افض قدرة الجياز الطبي عمى تقديـ الادمات الصحية ؟  1
3 

0.7825 

2.515ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيعيؽ كصكؿ المساعدات الطبية إلى المراكز الصحية؟  2
4 

0.8281 

1.800ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى اعاقة انشاء مراكز صحية جديدة؟  3
0 

0.8927 

2.469ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيعيؽ الكصكؿ إلى المراكز الصحية؟  4
2 

0.8821 

2.246ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى ادااؿ ممكثات عمى صحة االنساف ؟  5
2 

0.8721 

2.038ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى ظيكر امراض جديدة؟  6
5 

0.8573 

2.243المجمكع  
6 

45851 .

:  
يتبيف اف المتكسط الحسابي العاـ لالجابات حكؿ االثار عمى الناحية الصحية عاله مف الجدكؿ ا

 كىذا يعني اف غالبية السكاف في 2.24لمجدار الفاصؿ عمى المجتمع البدكم في منطقتي الدراسة ىك 
 كذلؾ مف االؿ التأثير ، كىذا يؤكد اف الجدار قد اثر بشكؿ حقيقي،تمؾ المناطؽ قد تأثركا بشكؿ سمبي

 ككذلؾ االعاقة في كصكؿ المساعدات الطبية لممراكز ، تقديـ الادماتفيعمى قدرة الجياز الطبي 
 كذلؾ بسبب صعكبة المكاصالت، اما بناء ،القريبة كعدـ التمكف مف االنتقاؿ الى المراكز الصحية

 تبيف انو ال يكجد تاثير عمى ىذه الناحية، اذسيؤدم إلى اعاقة انشاء مراكز صحية جديدة ؼالجدار 
كاف الجدار ال حككمية اؿحيث مف الممكف اف تقـك بيذا الدكر المؤسسات الفمسطينية الحككمية كغير 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية اليجابات  ( 7.4):الجدكؿ.يعيؽ بناء المؤسسات الصحية 
 .اثار الجدار الفاصؿ عمى المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي الصحية
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المتوسط الفقرات السؤاؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في افض قدرة الجياز الطبي عمى تقديـ الادمات  1
الصحية ؟ 

2.392
3 

0.7825 

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيعيؽ كصكؿ المساعدات الطبية مف المنظمات الدكلية  2
إلى المراكز الصحية؟ 

2.515
4 

0.8281 

1.800ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى اعاقة انشاء مراكز صحية جديدة؟  3
0 

0.8927 

2.469ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيعيؽ الكصكؿ إلى المراكز الصحية؟  4
2 

0.8821 

2.246ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى ادااؿ ممكثات عمى صحة االنساف ؟  5
2 

0.8721 

2.038ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى ظيكر امراض جديدة؟  6
5 

0.8573 

2.243المجمكع  
6 

45851 .

 

مف الجدكؿ اعاله يتبيف اف المتكسط الحسابي العاـ لاليجابات حكؿ االثار عمى الناحية الصحية 
 كىذا يعني اف غالبية السكاف في 2.24لمجدار الفاصؿ عمى المجتمع البدكم في منطقتي الدراسة ىك 

تمؾ المناطؽ قد تأثركا بشكؿ سمبي كىذا يؤكد اف الجدار قد اثر بشكؿ حقيقي كذلؾ مف االؿ التأثير 
عمى قدرة الجياز الطبي مف تقديـ الادمات ككذلؾ االعاقة في كصكؿ المساعدات الطبية لممراكز 

القريبة كعدـ التمكف مف االنتقاؿ الى المراكز الصحية كذلؾ بسبب صعكبة المكاصالت، اما اف بناء 
الجدار سيؤدم إلى اعاقة انشاء مراكز صحية جديدة فقد تبيف انو ال يكجد تاثير عمى ىذه الناحية، 

حيث مف الممكف اف تقـك بيذا الدكر المؤسسات الفمسطينية الحككمية كالغير حككمية كىذا يعني رغـ 
 .الجدار فاف ىذا المكضكع ستقـك بيذا الدكر

   

Formatted Table

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted



 

 54 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

الرشاٌدة الفرٌجات الكرشان الفقٌر الكعابنة النجادة

موافق

محاٌد

معارض

 
 

االجابات حكؿ ظاىرة الطالؽ تعزل لمتجمع السكاني يكضح  (: 132.43:)  شكؿ
 

كبيذا فاف معظـ السكاف عمى ااتالؼ اعمارىـ كتعميميـ يقكلكف اف ال تاثير لمجدار عمى اقامة 
، كىذا يعزل الى االحتياجات التي يرغب السكاف  مؤسسات صحية اذا ارادت المؤسسات اف تقـك بذلؾ

. في الحصكؿ عمييا رغـ بناء الجدار
 
  

: المجاؿ السادس اآلثار التعميمية. 6.1.2.43
 

  :الجدكؿ ادناه يظير مماصان الثار جدار الضـ كالتكسع عمى الحياة التعميمية لمبدك في منطقة الدراسة
 
جابات اثار الجدار الفاصؿ عمى مالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال :( 86.43 :) جدكؿاؿ

 .المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي التعميمية
 

المتوسط الفقرات السؤاؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

 0.8468 2.5077 عمى العممية التعميمية في منطقة سكنؾ ؟ اثران آثارىؿ تعتقد اف لمجدار  1
 0.8999 2.2846 في تسرب الطمبة مف المدارس  ان ىؿ تعتقد اف لمجدار اثر 2
 0.8090 2.5231صعكبة الكصكؿ إلييا مف قبؿ المدرسيف كالتالميذ ؟  3
 0.8817 2.3692انافاض مستكل التعميـ فييا ؟  4
 0.7676 2.4385صعكبة بناء غرؼ صفية جديدة ؟  5

Formatted: Complex Script Font:
Simplified Arabic

Formatted

Formatted: Right

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Font: Not Bold, Complex
Script Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, Complex
Script Font: Not Bold

Formatted: Indent: Before:  0 cm,
Hanging:  1.85 cm

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted Table

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted

Formatted: Centered

Formatted: Centered



 

 55 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

. 65793 2.4246المجمكع  
 

جابات حكؿ االثار عمى ميتبيف اف المتكسط الحسابي العاـ لال السابؽاعاله ( 86.43)مف الجدكؿ
 كىذا يعني اف 2.42الناحية التعميمية لمجدار الفاصؿ عمى المجتمع البدكم في منطقتي الدراسة ىك 

 ، كىذا يؤكد اف الجدار قد اثر بشكؿ حقيقي،غالبية السكاف في تمؾ المناطؽ قد تأثركا بشكؿ سمبي
  كذلؾ مف االؿ التأثير عمى

مستكل في تسرب الطمبة مف المدارس كصعكبة كصكؿ المعمميف كالتالميذ، كىذا ادل الى انافاض 
ميف في بعض االحياف مف الكصكؿ الى م لعدـ تمكف المعؿ، كذلؾالتعميـ في بعض المناطؽ البدكية

المناطؽ التي تبنى ار سالنحالنحصار ادل الى صعكبة بناء غرؼ صفية جديدة  مماكذلؾ مدارسيـ، 
.  بيا المدارس

 
اثر متغيرات الدراسة عمى :نتائج اختبار الفرضية الرئيسية عمى متغيرات الدراسة وىي. 2.2.43

: الفرضية الرئيسة
 

الجابات المبحكثيف حكؿ تاثير جدار    كالتبايف االحادم Tفيما يأتي يماص الباحث نتائج ااتبارم
ات ربية تعزل لمتغيرغلمجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة اؿؿ عمى كاقع التنمية الضـ كالتكسع

، الجنس،الحالة االجتماعية،العمر،المؤىؿ العممي،بعد مسافة التجمع السكاني المحافظة،)الدراسة 
  (السكف عف الجدار، نكع السكف،العمؿ الحالي، في حاؿ اتماـ الجدار

 
(.  α = 0.05)عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية . 1.2.24

 
 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف
حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

 .التجمع السكاني الغربية تعزل لمتغير

 
لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم : 7.3جدكؿ 

. لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير التجمع السكاني
 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر
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 المحسوبة

 0.000 5.120 0.131 0.653 5 دااؿ المجمكعات

   E   2.550-02 3.163 124 بيف المجمكعات

    3.815 129 المجمكع

 
 F ، حيث اف قيمة 0.05= يبيف الجدكؿ اعاله اف ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل الفا 

،كلمتعرؼ عمى مصادر 0.000 ، كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند مستكل 5.120المحسكبة 
الفركقات تـ استاداـ ااتبار شيفيو لممقارنات البعدية، كىنا ترفض الفرضية الف مستكل الداللة اقؿ مف 

اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية لصالح  (2.3) حيث يتضح مف االؿ نتائج الممحؽ 0.05
سكاف عرب الفريجات، ثـ جاءت فركقات اارل لصالح عرب الفقير، كىذا يعني اف كال مف عرب 
الفريجات قد تاثركا اكثر مف باقي التجمعات مف ناحية بناء الجدار كذلؾ بسبب بدء العمؿ في بناء 
الجدار في تمؾ المناطؽ بشكؿ مباشر، كمصادرة جزء كبير مف اراضييـ الزراعية، كانحسار تجمعيـ 

. مف الكصكؿ الى المراعي المجاكرة كجعميـ ينحسركف في اماكف سكنيـ
 

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف
حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع  تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

الغربية تعزل لمتغير المحافظة 
 

 لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي لبدك  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار :  8.3جدكؿ 
جنكب الضفة الغربية لمتغير المحافظة 

 

 العدد المحافظة
المتوسط 
 لحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 Tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 .686 -2.191 128 .1744 2.3970 40 بيت لحـ

  -2.156 72.157 .1673 2.4676 90 الاميؿ

 
ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ تأثير جدار  )لفحص سؤاؿ الدراسة الذم نصو  T ااتبار استاداـ تـ لقد

الضـ كالتكسع عمى السكاف البدك في جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير المحافظة، كقد كجد انو ال 
 عند احصائيا دالة غير 2.156 تساكم كالتي  Tيكجد ىنالؾ تأثير لمكاف السكف حيث اف قيمة 

 كبالتالي فأف جدار الضـ كالتكسع قد اثر عمى كؿ سكاف منطقة بيت لحـ 0.686 الداللة مستكل
كالاميؿ سمبيان بغض النظر عف مكاف سكنيـ، كىذا يدؿ عف اف جميع السكاف البدك في المحافظتيف قد 
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تأثركا بالجدار، بغض النظر عف مكاف سكنيـ، كىذا يعزل الى اف الجدار ااذ مساحات كبيرة مف 
. االراضي، كحصر التجمعات البدكية في اماكف محدكدة، كقمؿ مف مناطؽ الرعي المفتكحة لدييـ

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف

حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع  تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 
الغربية تعزل لمتغير الجنس 

 
 لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي لبدك  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار : 9.3جدكؿ 

جنكب الضفة الغربية لمتغير الجنس 
 

 العدد الجنس
المتوسط 
 لحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 Tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.551 .0— 128 .1640 2.4395 28 ذكر

  .-231 45.300 1748 2.4477 102 انثى

 
ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ تأثير جدار  )لفحص سؤاؿ الدراسة الذم نصو  T ااتبار استاداـ تـ لقد

الضـ كالتكسع عمى السكاف البدك في جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير الجنس ، كقد كجد انو ال 
 غير دالة احصائيا عند مستكل الداللة 0.231 كالتي تبمغ Tيكجد ىنالؾ تأثير لمجنس حيث اف قيمة 

.  بما يكضح لنا اف التأثير تقريبا كاف متساكيان مف الناحية السمبية عمى كؿ مف الذككر كاالناث0.551
  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف

حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع  تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 
. الغربية تعزل لمتغير العمر

 
لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم : 10.3جدكؿ 

. لممجتمع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير العمر
 

 متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر
 Fقيمة 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 E5.961 2.083 0.087-02 0.238 4 دااؿ المجمكعات

   E2.862-02 3.577 125 بيف المجمكعات
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    3.815 129 المجمكع

انو ال يكجد تاثير لمعمر كال تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند  (10.3)تشير نتائج الجدكؿ السابؽ
 كبالتالي نستطيع القكؿ 2.083" 125" المحسكبة بدرجات حرية  F حيث اف قيمة 0.05المستكل الفا 

انو ال يكجد فركقات تعزل لمتغير العمر كىنا تقبؿ الفرضية كعميو تبيف نتائج ااتبار شيفيو لممقارنات 
بأنو ال يكجد ىنالؾ عالقة ذات داللة  ( 3.3)البعدية تعزل لمتغير العمر حيث تبيف نتائج الممحؽ 

 بما يدؿ عمى اف التأثير كاف عمى جميع المبحكثيف بشكؿ سمبي 0.05= احصائية عند مستكل الفا 
بغض النظر عف عمر المبحكث ، فالجدار بتأثيراتو السمبية يؤثر عمى جميع سكاف ىذه المناطؽ 

. بمعزؿ عف العمر
  

  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف
حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

المؤىؿ العممي  الغربية تعزل لمتغير
  

لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم : 11.3جدكؿ 
. لممجتمع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 

 متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر
 Fقيمة 

 المحسوبة
 مستى الداللة

 E2.469 0.828 0.550-02 0.148 6 دااؿ المجمكعات

   E2.982-02 3.667 123 بيف المجمكعات

    3.815 129 المجمكع

 
انو ال يكجد ىنالؾ تأثير لممؤىؿ العممي ، حيث اف قيمة ؼ المحسكبة  (11.3)تشير نتائج الجدكؿ

 كىذه القيمة غير دالة احصائيا عند مستكل الداللة، كالذم بمغ 0.828 بمغت 123بدرجات حرية 
انو ال يكجد فركقات  (4.3)  كقد اجرم ااتبار شفيو لممقارنات البعدية حيث تدؿ نتائج الممحؽ0.550

 تعزل لممؤىؿ العممي ، كىذا يدلنا عمى اف تأثير جدار 0.05ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 
. الفصؿ العنصرم يؤثر عمى جميع المبحكثيف بغض النظر عف مؤىميـ العممي
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  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف
حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

. الغربية تعزل لمتغير بعد السكف عف الجدار
 

لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم : 12.3جدكؿ 
. لممجتمع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير بعد السكف عف الجدار

 

 المصدر
درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات مجموع المربعات
 Fقيمة 

 المحسوبة

مستى 
 الداللة

 E7.270 2.578 0.041-02 .291 4 دااؿ المجمكعات

   E2.820-02 3.525 125 بيف المجمكعات

    3.815 129 المجمكع

 
 تعزل لبعد 0.05يستدؿ مف معطيات الجدكؿ اف ىنالؾ عالقة ذات داللة احصائية عند المستكل الفا 

 كىي ذات داللة 2.578 بمغت 125 المحسكبة بدرجات حرية Fالمسافة عف الجدار ، حيث اف قيمة 
  كبالتالي يتضح اف ىناؾ فركقان دالة احصائية تعزل لبعد 0.041احصائية عند المستكل الداللة 

كعميو .المسافة عف الجدار كنستطيع القكؿ اف الفرضية رفضت كنتائج ااتبار شيفيو تبيف ىذه الفركقات
 تعزل لبعد 0.05بانو ال يكجد فركقات ذات داللة احصائية عند مستكل الفا  (5.3)تشير نتائج الممحؽ

المسافة عف الجدار رغـ عدـ كجكد الفركقات الدالة االحصائية، اال اف السكاف الذيف يبعدكف مسافة 
ـ كانكا االكثر ااتالفا عف جميع المبحكثيف الذيف يسكنكف في مناطؽ ماتمفة، حيث 1500 – 1001

انيـ اكدكا اف الجدار اقؿ تاثيران عمييـ ، اما باقي المبحكثيف كعمى ااتالؼ المسافات المكضحة في 
. فقد اكدكا عمى اف الجدار اثر عمييـ سمبا بدرجة كبيرة : (5.3)الممحؽ 

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف

حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 
. الغربية تعزل لمتغير نكع السكف
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لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم : 13.3جدكؿ 
. لممجتمع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير نكع السكف

 

 متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر
 Fقيمة 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 E8.639 3.012 0.053-02 0.173 2 دااؿ المجمكعات

   E2.868-02 3.643 127 بيف المجمكعات

    3.815 129 المجمكع

 
يتضح لنا مف االؿ نتائج الجدكؿ اعاله بانو ال يكجد ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند مستكل 

 كىذه القيمة غير دالة احصائيا 3.012 كصمت 127 بدرجات حرية F ، حيث اف قيمة 0.05الفا 
.  كبالتالي نستطيع القكؿ اف الفرضية قبمت0.053عند مستكل الداللة 

 
الى انو ال يكجد ىناؾ فركؽ  (6.3)كقد اجرم ااتبار شيفيو لممقارنات البعدية حيث تشير نتائج الممحؽ

 تعزل لنكع المسكف بما يدلنا اف الجدار اثر عمى جميع سكاف 0.05ذات داللة احصائية عند المستكل 
. المناطؽ البدكية بمعزؿ عف نكع المسكف

 
  ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة(α = 0.05 )  الجابات المبحكثيف

حكؿ تاثير جدار الضـ كالتكسع عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 
. الغربية تعزل لمتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكث

 
لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم : 14.3جدكؿ 

. لممجتمع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير نكع العمؿ
 

 متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر
 Fقيمة 

 المحسوبة
 مستوى الداللة

 E9.415 3.639 0.001-02 0.659 7 دااؿ المجمكعات

   E2.587-02 3.156 122 بيف المجمكعات

    3.815 129 المجمكع

 F حيث اف 0.05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل  (14.3)تشير نتائج الجدكؿ
 كبالتالي 0.001 كىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 3.639 بمغت 122بدرجات حرية 
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نستطيع القكؿ اف ىناؾ فركقان تعزل لنكع العمؿ كالفرضية رفضت، كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات تـ 
انو ال يكجد فركقات ذات دالة إحصائية عند مستكل  (7.3)اجراء ااتبار شيفيو، كتشير نتائج الممحؽ 

السابؽ اف ىناؾ فركقان جاءت  (7.3) تعزل لنكع العمؿ، كلكف يتضح لنا مف االؿ الممحؽ0.05الفا 
لصالح الذيف يعممكف في زراعة األرض كالفالحة كالعاطميف عف العمؿ كالذيف كانكا يعممكف في إسرائيؿ 

في السابؽ، حيث أف الجدار قد اثر عمييـ أكثر مف غيرىـ، كما اف ربات البيكت ىف األقؿ تأثرا 
. بالجدار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اليجابات المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع التنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب  (

. التجمع السكاني الضفة العربية تعزل لمتغير
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لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  (9.4)جدكؿ رقـ 

 .لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير التجمع

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية  المصدر
مستوى الداللة المحسوبة 

 0.000 5.120 0.131 0.653 5دااؿ المجمكعات 
   E   2.550-02 3.163 124بيف المجمكعات 

    3.815 129المجمكع 
 

 ، حيث اف 0.05= يبيف الجدكؿ اعاله اف ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل الفا  
،كلمتعرؼ 0.000 ، كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند مستكل 5.120 المحسكبة Fقيمة 

عمى مصادر الفركقات تـ استاداـ ااتبار شفيو لممقارنات البعدية، كىنا ترفض الفرضية الف 
اعاله اف ىناؾ  (2.1.2) حيث يتضح مف االؿ نتائج الجدكؿ0.05مستكل الداللة اقؿ مف 

فركقات ذات داللة احصائية لصالح سكاف عرب الفريجات ثـ جاءت فركقات اارل لصالح 
عرب الفقير، كىذا يعني اف كال مف عرب الفريجات قد تاثركا اكثر مف باقي التجمعات مف 
ناحية بناء الجدار كذلؾ بسبب بدء العمؿ في بناء الجدار في تمؾ المناطؽ بشكؿ مباشر، 
كمصادرة جزء كبير مف اراضييـ الزراعية كانحصار تجمعيـ مف الكصكؿ الى المراعي 

. المجاكرة كجعميـ ينحسركف في اماكف سكنيـ
 

اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة .2.1.2.4
حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع  تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل 

 لممتغير المحافظة
 لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتع المحمي  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (10.4)جدكؿ رقـ 

لبدك جنكب الضفة الغربية لمتغير المحافظة 
 

المتوسط العدد المحافظة 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
مستوى  Tقيمة الحرية 

الداللة 
. 686- 2.191 128 .1744 2.3970 40بيت لحـ 
 - 2.156 72.157 .1673 2.4676 90الاميؿ 
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ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ تأثير جدار  )لفحص سؤاؿ الدراسة الذم ينص  T ااتبار استاداـ تـ لقد
الفصؿ العنصرم عمى سكاف البدك في جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير مكاف السكف ، كقد كجد انو 

 عند احصائيا دالة غير 2.156 تساكم كالتي  Tال يكجد ىنالؾ تأثير لمكاف السكف حيث اف قيمة 
كبالتالي اف جدار الفصؿ قد اثر عمى كؿ سكاف منطقة بيت لحـ كالاميؿ بتأثير . 686 الداللة مستكل

سمبي بغض النظر عف مكاف سكنيـ كىذا يدؿ عف اف جميع السكاف البدك في المحافظتيف قد تأثركا 
بالجدار بغض النظر عف مكاف سكنيـ، كىذا يعزل الى اف الجدار ااذ مساحات كبيرة مف االراضي 

. كحصر التجمعات البدكم في اماكف محدكدة كقمؿ مف مناطؽ الرعي المفتكحة لدييـ
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 3.2.2.4 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع  تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

الغربية تعزل لممتغير الجنس 
 
 
 
 

 لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتع المحمي  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (11.4)جدكؿ رقـ 
لبدك جنكب الضفة الغربية لمتغير الجنس 

 

المتوسط العدد الجنس 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
مستوى  Tقيمة الحرية 

الداللة 
 .551 .-222 128 .1640 2.4395 28ذكر 
 .- 231 45.300 1748 2.4477 102انثى 

 
ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ تأثير  )لفحص سؤاؿ الدراسة الذم ينص  T ااتبار استاداـ تـ لقد 

جدار الفصؿ العنصرم عمى سكاف البدك في جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير لمجنس ، كقد 
غير دالة احصائيا . 231 كالتي تبمغ Tكجد انو ال يكجد ىنالؾ تأثير لمجنس حيث اف قيمة 

بما يكضح لنا اف التأثير تقريبا كاف متساكم مف الناحية السمبية . 551عند مستكل الداللة 
. عمى كؿ مف الذككر كاالناث
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 4.2.2.4 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع  تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

. الغربية تعزل لممتغير العمر
 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  (12.4)جدكؿ رقـ 
 .التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير العمر

متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة 

مستى الداللة المحسوبة 

 .E5.961 2.083 087-02 0.238 4دااؿ المجمكعات 
   E2.862-02 3.577 125بيف المجمكعات 

    3.815 129المجمكع 
 

المبينة اعاله انو ال يكجد تاثير لمعمر كال تكجد عالقة ذات داللة  (12.4)تشير نتائج الجدكؿ 
 2.083" 125" المحسكبة بدرجات حرية  Fحيث اف قيمة . 05احصائية عند المستكل الفا 

كبالتالي نستطيع القكؿ انو ال يكجد فركقات تعزل لمتغير العمر كىنا تقبؿ الفرضية كعميو فاف 
نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية تعزل لمتغير العمر بينت  لنا مف نتائج الجدكؿ 

 بما 0.05= المكضحة اعاله بأنو ال يكجد ىنالؾ عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل الفا 
يدؿ اف التأثير كاف عمى جميع المبحكثيف بشكؿ سمبي بغض النظر عف عمر المبحكث ، 

. فالجدار بتأثيراتو السمبية يؤثر عمى جميع سكاف ىذه المناطؽ بمعزؿ عف العمر
  

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 5.2.2.4 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

المؤىؿ العممي  الغربية تعزل لمتغير
  

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  (13.4)جدكؿ رقـ 
 .التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
مستى الداللة المحسوبة 

 .E2.469 828. 550-02 .148 6دااؿ المجمكعات 
   E2.982-02 3.667 123بيف المجمكعات 

    3.815 129المجمكع 
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انو ال يكجد ىنالؾ تأثير لممؤىؿ العممي ، حيث اف قيمة ؼ  (13.4)تشير نتائج الجدكؿ 

كىذه القيمة غير دالة احصائيا عند المستكل . 828 بمغت 123المحسكبة بدرجات حرية 
كقد اجرم ااتبار شفيو لممقارنات البعدية حيث تدؿ نتائج . 550الداللة كالذم بمغ 

 تعزل 0.05انو ال يكجد فركقات ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  (6.2.4)الجدكؿ
لممؤىؿ العممي ، كىذا يدلنا اف تأثير جدار الفصؿ العنصرم يؤثر عمى جميع المبحكثيف 

. بغض النظر عف مؤىميـ العممي
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة .6.2.2.4  
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع التنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الطفة 

. العربية تعزل لممتغير بعد السكف عف الجدار
 
 
 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  (14.4)جدكؿ رقـ 
 .التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير بعد السكف عف الجدار

المصدر 
درجات 
متوسط المربعات مجموع المربعات الحرية 

 Fقيمة 
المحسوبة 

مستى 
الداللة 

. E7.270 2.578 041-02 .291 4دااؿ المجمكعات 
   E2.820-02 3.525 125بيف المجمكعات 

    3.815 129المجمكع 
 

 تعزل لبعد 0.05يستدؿ مف معطيات الجدكؿ اف ىنالؾ عالقة ذات داللة احصائية عند المستكل الفا 
 كىي ذات داللة 2.578 بمغت 125المسافة عف الجدار ، حيث اف قيمة ؼ المحسكبة بدرجات حرية 

كبالتالي يتضح لنا اف ىنالؾ فركؽ دالة احصائية تعزل لبعد . 041احصائية عند المستكل الداللة 
كعميو .المسافة عف الجدار كنستطيع القكؿ اف الفرضية رفضت كنتائج ااتبار شيفيو تبيف ىذه الفركقات

 تعزل لبعد 0.05تشير نتائج الجدكؿ بانو ال يكجد فركقات ذات داللة احصائية عند مستكل الفا 
المسافة عف الجدار رغـ عدـ كجكد فركقات الدالة االحصائية اال اف السكاف الذيف يبعدكف مسافة 

ـ كانك االكثر ااتالفا عف جميع المبحكثيف الذيف يسكنكف في مناطؽ ماتمفة حيث 1500 – 1001
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انيـ اكدك اف الجدار اقؿ تاثير عمييـ ، اما باقي المبحكثيف كعمى ااتالؼ المسافات المكضحة في 
 .اكدك اف الجدار اثر عمييـ سمبا بدرجة كبيرة: الجدكؿ رقـ 

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة .6.2.2.4 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع تنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 
. الغربية تعزل لممتغير نكع السكف

 
 
 
 
 
 
 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  (15.4)جدكؿ رقـ 
. التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير نكع السكف

  

متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة 

مستوى الداللة المحسوبة 

 .E8.639 3.012 053-02 .173 2دااؿ المجمكعات 
   E2.868-02 3.643 127بيف المجمكعات 

    3.815 129المجمكع 
 

يتضح لنا مف االؿ نتائج الجدكؿ بانو ال يكجد ىنالؾ فركقات ذات داللة احصائية عند مستكل الفا 
 كىذه القيمة غير دالة احصائيا عند 3.012 كصمت 127 ، حيث اف قيمة ؼ بدرجات حرية 0.05

 .كبالتالي نستطيع القكؿ اف الفرضية قبمت. 053مستكل الداللة 
  

انو ال يكجد   (10.1.4)كقد اجرم ااتبار شفيو لممقارنات البعدية حيث تشير نتائج الجدكؿ 
 تعزل لنكع المسكف بما يدلنا اف الجدار 0.05ىنالؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 

. اثر عمى جميع سكاف المناطؽ البدكية بمعزؿ عف نكع المسكف
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة .7.2.2.4 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى كاقع التنمية المجتمع المحمي لمبدك في جنكب الضفة 

. الغربية تعزل لممتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكث
لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  (16.4)جدكؿ رقـ 

. التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير نكع العمؿ
 

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
مستوى الداللة المحسوبة 

 .E9.415 3.639 001-02 .659 7دااؿ المجمكعات 
   E2.587-02 3.156 122بيف المجمكعات 

    3.815 129المجمكع 
 

 حيث 0.05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل  (16.4)تشير نتائج الجدكؿ 
 كىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 3.639 بمغت 122اف ؼ بدرجات حرية 

كبالتالي نستطيع القكؿ اف ىناؾ فركؽ تعزل لنكع العمؿ كالفرضية رفضت كلمتعرؼ . 001
عمى مصادر الفركقات تـ اجراء ااتبار شفيو، تشير نتائج الجدكؿ انو ال يكجد فركقات ذات 

 تعزل لنكع العمؿ كلكف يتضح لنا مف االؿ الجدكؿ 0.05دالة إحصائية عند مستكل الفا 
السابؽ اف ىناؾ فركؽ جاءت لصالح الذيف يعممكف في زراعة األرض كالفمحة كالعاطميف عف 

العمؿ كالذيف كانكا يعممكا في إسرائيؿ بالسابؽ ، حيث أف الجدار قد اثر عمييـ أكثر مف 
. غيرىـ، كما اف ربات البيكت ىف األقؿ تأثرا بالجدار

 
 

 : نتائج تحميؿ المجاالت عمى متغيرات الدراسة. 3.2.3
 
 

:  ااتبار الفرضيات لممجاالت الماتمفة عمى متغيرات الدراسة
 

 :المجاؿ االقتصادي:  1.3.2.3اوال 
 

 الجابات المبحكثيف حكؿ تاثير جدار   كالتبايف االحادم Tفيما يأتي يماص الباحث نتائج ااتبارم
ات الدراسة تعزل لمتغيراذ  عمى البيئة االقتصادية لبدك جنكب الضفة الغربية الضـ كالتكسع
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،الجنس،الحالة االجتماعية،العمر،المؤىؿ العممي،بعد مسافة السكف التجمع السكاني المحافظة،)
(.  α = 0.05)عند مستكل الداللة  (عف الجدار، نكع السكف،العمؿ الحالي،في حاؿ اتماـ الجدار

 
 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ تاثر 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل - 1

 جدار الفصؿ العنصرم عمى البيئة االقتصادية لبدك جنكب الضفة الغربية 
تأثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك في : 15.3جدكؿ 

منطقة الدراسة مف الناحية االقتصادية 
تعزل لممحافظة  

 
مستوى الداللة  T ،Fقيمة نوع االختبار المتغير 

 T-Test 2.832 0.011المحافظة 
 One way anova 4.796 0.000التجمع السكاني 

 T-Test 0.324 0.991الجنس 
 One way anova 2.857 0.026العمر 

 T-Test 2.865 0.868الحالة االجتماعية 
 One way anova 1.816 0.101المؤىؿ العممي 

 One way anova 3.385 0.011بعد السكف عف الجدار 
 One way anova 2.771 0.066نكع السكف 
 One way anova 2.901 0.008نكع العمؿ 

 One way anova 4.477 0.005في حاؿ اتماـ الجدار 
 

المتوسط العدد المحافظة 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
مستوى  Tقيمة الحرية 

الداللة 
 .011 2.832 128 .1301 2.4304 40بيت لحـ 
  3.229 103.672 .1847 2.3389 90الاميؿ 

 
  تـ استاداـ ااتبارT ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ  :نصوينص  لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم

 كقد كجد ؟عمى البيئة االقتصادية لبدك جنكب الضفة الغربية الضـ كالتكسعالفصؿ تاثير جدار 
 حيث بمغت 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل امف االؿ نتائج الجدكؿ اف ىناؾ فركؽ
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 مما يعني اف ىنالؾ 0.05 كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند المستكل T 2.832قيمة 
 حيث ، كجاء التاثير االكثر لصالح سكاف محافظة بيت لحـ، لمجدار عمى مكاف السكفان تأثير

 اما محافظة الاميؿ فبمغ المتكسط 13.0.13 بانحراؼ معيارم 2.43بمغ المتكسط الحسابي 
الؼ لصالح ت درجات اخ10 كىذا يعني كجكد 18.0.18 كاالنحراؼ المعيارم 2.33الحسابي 

 .سكاف محافظة بيت لحـ
 

اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 2
 حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة االقتصادية لمبدك في جنكب الضفة العربية تعزل لمتغير

. التجمع السكاني
 جدكؿ رقـ 

لالثار االقتصادية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم 
 التنمية عمى البدك لمكاف التجمع السكاني

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

دااؿ 
المجمكعات 

5 637. 127. 4.796 0.000 

   E   2.655-02 3.292 124بيف المجمكعات 
    3.929 129المجمكع 

 

تعزل لمتغير التجمع . 05 ذات داللة احصائية عند المتسكل الفا ااف ىناؾ فركؽالى شير الجدكؿ مب
 كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند 4.796 كالتي بمغت 124بدرجات حرية   Fالسكاني الف قيمة 

جابات المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ ميعني اف ىناؾ فركقات في اما ـبما  0.000المستكل 
  .لسكاف البدك في منطقة الجنكب، كبالتالي تـ رفض الفرضيةؿة االقتصادية ئعمى البي

 تـ اجراء ااتبار شيفية لممقارنات البعدية كالذم تدلؿ عميو النتائج كما ىك مكضح بعد ذلؾ ك
 0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل  (28.3-4)رقـ  بالممحؽبالجدكؿ

أثير متقارب مف الناحية االقتصادية بغض ايعني اف التما ـبما تعزل لمتغير التجمع السكاني، 
 . كالتأثير كاف سمبيا،النظر عف التجمع السكاني

 
 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ تاثر 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل - 3

جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار االقتصادية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير الجنس 
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المتوسط العدد الجنس 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
مستوى  Tقيمة الحرية 

الداللة 
 .991 .-337 128 .1849 2.3571 28انثى 
  .-324 40.796 .1724 2.3697 102ذكر 

 

  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا:عمى  لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد ؟عمى االثار االقتصادية لبدك جنكب الضفة الغربية الضـ كالتكسعالفصؿ تاثير جدار 

ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿكجد مف االؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنا
 مما 0.05كىذه القيمة غير  دالة احصائيا عند المستكل . T 324 حيث بمغت قيمة 0.05

 حيث بمغ المتكسط الحسابي لمذككر ، عمى نكع الجنسا لمجدار متساكماؾ تأثيرؿيعني اف ىنا
 كاالنحراؼ 2.35 اما االناث فبمغ المتكسط الحسابي 17.0.17 بانحراؼ معيارم 2.36

.  كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي عمى كال الجنسيف18.0.18المعيارم 
 
 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ تاثر 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل - 4

جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار االقتصادية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 
 الحالة االجتماعية

المتوسط العدد الحالة االجتماعية 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
مستوى الداللة  Tقيمة الحرية 

 .868- 2.844 128 .1680 2.2944 33اعزب 
 - 2.865 56.072 .1705 2.3918 97متزكج 

 

  تـ استاداـ ااتبارT ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ : عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد كجد ؟ عمى االثار االقتصادية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعتاثير جدار 

 0.05ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿمف االؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنا
 مما يعني 0.05كىذه القيمة غير  دالة احصائيا عند المستكل . T 2.86حيث بمغت قيمة 

 حيث بمغ المتكسط الحسابي ، عمى الحالة االجتماعيةان  لمجدار متساكمان ؾ تأثيرؿاف ىنا
فبمغ المتكسط  العزابااالعزب  اما 17.0.17 بانحراؼ معيارم 2.39ف ملممتزكجلممتزكجكف 
 كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي 16.0.16 كاالنحراؼ المعيارم 2.29الحسابي 

كالعزاب كىذا يعني انو ال يستطيع الذىاب الى العمؿ كؿ ف مالمتزكجالمتزكجكف عمى كؿ مف 
 .ان اك عزابف ممتزكجمتزكجكف مف افراد المجتمع بغض النظر عف ككنيـ 
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 5 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار االقتصادية  لمبدك في جنكب الضفة العربية 
. العمر تعزل لمتغير

 
لالثار االقتصادية المباشرة لجدار  ( one way anova)جدكؿ يبيف نتائج تحميؿ التبايف االحادم 

. لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير العمر الفصؿ 
 

درجات المصدر 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

 Fقيمة 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 .E8.228 2.857 026-02 .329 4دااؿ المجمكعات 
   E2.880-02 3.599 125بيف المجمكعات 

    3.929 129المجمكع 
 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ  

 فاف ىذه 2.857ىي  ك125بدرجات حرية بمغت  F، حيث كجد اف قيمة  لعمراتعزل لمتغير 
كد اثار لمجدار مف د بما يعني كج026.0.026القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

الناحية االقتصادية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ 
  .عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية

 ، انو تكجد فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل  ( 4-4)تشير النتائج يشير الجدكؿحيث
عمى الفئة العمرية االكلى  (50-41) كجاءت الفركقات لصالح الفئة العمرية الثالثة 0.05

اكثر مف غيرىـ كذلؾ اديا تصاؽاقصاديا حيث انيـ اكدكا اف الجدار اثر عمييـ  ( 30اقؿ مف )
 . افراد عائالتيـ يعيمكفيعينكف  كلككنيـ ان لككف حجـ االسرة كبير

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 6 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ البيئة االقتصادية لمبدك في جنكب الضفة العربية تعزل 
المؤىؿ العممي  لمتغير

جدكؿ رقـ 
لالثار االقتصادية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع  ( one way anova) نتائج تحميؿ التبايف االحادم 

 التنمية عمى البدك لمتغير المؤىؿ العممي
مستى الداللة  Fقيمة متوسط المربعات مجموع درجات الحرية المصدر 
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المحسوبة المربعات 
دااؿ 

المجمكعات 
6 320. 02-E5.327 1.816 101. 

   E2.934-02 3.609 123بيف المجمكعات 
    3.929 129المجمكع 

 

 حيث 0.05=  مستكل الفا ديبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.816 ىي  123بدرجات حرية   Fاف قيمة 

 كاف الفركؽ جاءت متساكية ، كبيذا نقبؿ الفرضية101.0.101فركقات عند ىذا المستكل 
تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر عف المؤىؿ العممي، كقد اجرم ااتبار شيفية 

انو ال يكجد فركؽ ذات داللة ( 6-4)الجدكؿ رقـ نتائج اؿلممقارنات البعدية كالذم تدؿ 
يعني اف التأثير كاف ما ـبما   تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،0.05احصائية عند المستكل 

الذم حيث كاف سمبياالمؤىؿ العممي التجمع  مف الناحية االقتصادية بغض النظر عف ان متقارب
. . يحممو، كاف التاثير كاف سمبيا

 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 7 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االقتصادية لمبدك في جنكب الضفة العربية تعزل 

. لممتغير بعد مسافة السكف عف الجدار
 

جدكؿ رقـ 
لالثار االقتصادية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع  ( one way anova) نتائج تحميؿ التبايف االحادم 

التنمية عمى البدك لمتغير بعد المسافة عف الجدار 
 

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
مستى الداللة المحسوبة 

 .E9.599 3.385 011-02 .384 4دااؿ المجمكعات 
   E2.836-02 3.545 125بيف المجمكعات 

    3.929 129المجمكع 
 
 

 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل اؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ ك 
  125بدرجات حرية بمغت  Fتعزل لمتغيربعد مسافة الجدار عف السكف، حيث كجد اف قيمة 
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يعني ما ـبما  011.0.011 فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 3.385ىي  ك
قتصادية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه الكجدكد اثار لمجدار مف الناحية ا

 ، كمربي الماشية الى مراعييـ،عدـ كصكؿ العماؿ الى اعماليـعدـ كصكؿ النتيجة بسبب 
 ،كبالتالي رفضت الفرضية.  كفقداف الكثير مف المساحات الرعكية بسب الجدار كاالغالؽ

نتائج اؿكلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية حيث تشير 
كجاءت . 05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا  (8-4)الجدكؿ 

 اف الجدار اثر عمييـ بشكؿ اكثر مف غيرىـ اـ الذيف اكدك500الفركقات لصالح الفئة اقؿ مف 
 باف الجدار قد اثر سمبيا  عمييـ امف الناحية االقتصادية   ، اما باقي التجمعات فانيـ اكضحك

 تقريبا، ككاف اكثر التاثير عند عرب الفقير ثـ يميو ممف الناحية االقتصادية  بشكؿ متساك
. الكعابنة كالفريجات كذلؾ لقربيـ مف الجدار كبداية العمؿ بو

  
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 8 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ البيئة االقتصادية لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل 
لممتغير نكع السكف 

لالثار االقتصادية المباشرة لجدار الفصؿ  ( one way anova)جدكؿ نتائج تحميؿ التبايف االحادم 
لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع السكف 

 

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .E8.213 2.771 066-02 .164 2دااؿ المجمكعات 
   E2.964-02 3.764 127بيف المجمكعات 

    3.929 129المجمكع 
 

 0.05=  مستكل الفا ديبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عفك 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال 2.771ىي ،  127بدرجات حرية   Fحيث اف قيمة 

 كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت 066.0.066يكجد فركقات عند ىذا المستكل 
نكع المسكف كقد اجرم  عفبعد متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 

انو ال يكجد فركؽ ذات ( 10-4)الجدكؿ نتائج اؿااتبار شيفيو لمقارنات البعدية حيث تدؿ 
يعني اف التأثير كاف ما ـبما  تعزل لمتغير نكع السكف ،0.05داللة احصائية عند المستكل 

 .كاف سمبيا مف الناحية االقتصادية بغض النظر عف نكع السكف، حيث كاف سمبيا ان متقارب
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اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة -9 
حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االقتصادية لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل لممتغير نكع 

العمؿ الحالي 
جدكؿ  

لالثار االقتصادية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم 
التنمية عمى البدك لمتغير نكع العمؿ 

 

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

دااؿ 
 .E8.010 2.901 008-02 .561 7المجمكعات 

   E2.761-02 3.368 122بيف المجمكعات 
    3.929 129المجمكع 

 
 

  ذات داللة احصائية عند مستكل االى اف ىنالؾ فركؽاعاله تشير نتائج الجدكؿ كما 
ىي  ك122بدرجات حرية بمغت  F تعزل لمتغير نكع العمؿ، حيث كجد اف قيمة 05.0.05

يعني كجدكد ما ـبما  008.0.008 فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 2.901
كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت قتصادية االاقتصادية اثار لمجدار مف الناحية 
ير البدك العماليـ مف حيث تربية االغناـ كاالنتقاؿ الى العمؿ دااؿ مىذه النتيجة بسبب تغ

اسرائيؿ اك السمطة الفمسطينية اك بسبب شح المكارد االنتاجية نتيجة التجريؼ كالتصحر الذم 
كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ عمى مصادر .  تحدثو اليات الجيش في المناطؽ الرعكية

اف ( 12-4)الجدكؿ نتائج اؿالفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية حيث تشير 
 كجاءت الفركقات بشكؿ 05.0.05ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا 

 مف الناحية    اف الجدار اثر عمييـاالذيف اكدككالعماؿ  عمى جميع انكاع العمؿ ممتساك
 قيتجيتجع  عمى انكاع العمؿ ، مف الممكف اف ان ، كىذا يدؿ اف لمجدار تاثير   االقتصادية

. العامؿ كالمعمـ الي تربية االغناـ بدؿ االعماؿ االارل
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة -10 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى الناحية االقتصادية لمبدك في جنكب الضفة الغربية 

تعزل لممتغير في حالة اتماـ الجدار 
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 جدكؿ 
 
 
 
 

لالثار االقتصادية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم 
التنمية عمى البدك لمتغير في حالة اتماـ الجدار 

 
 

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

دااؿ 
 .005 4.477 0.126 .378 3المجمكعات 

   E2.818-02 3.550 126بيف المجمكعات 
    3.929 129المجمكع 

 

 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ ك 
ىي  ك126بدرجات حرية بمغت  Fلجدار، حيث كجد اف قيمة اتعزل لمتغير حالة اتماـ 

 بما يعني كجكد اثار 005.0.005 فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 4.477
لمجدار مف الناحية االقتصادية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة 

لى اف التغير كالذم يعزل انتيجة قرارىـ البقاء في مساكنيـ، رغـ كافة الظركؼ كاف ىذا 
البعض يريد اف ينتقؿ مف تجمع الى اار كلكف نرل اف الغالبية تريد اف تبقى في مكانيا ميما 

 كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار  . كانت الظركؼ
اف ىناؾ فركقات ذات داللة ( 14-4)الجدكؿ نتائج اؿشيفيو لمفركقات البعدية حيث تشير 

 كجاءت الفركقات لصالح الفئة االكلى كالذيف اكدكا انيـ 05.0.05احصائية عند المستكل الفا 
سيستمركف في البقاء في منازليـ عمى الفئة الرابعة كالذيف كانكا يرغبكف بترؾ منازليـ كاالنتقاؿ 

.  لسكفالعمالف اتماـ الجدار كالبقاء في مكاف مكىنا تكجد عالقة ب.الى مكاف اار اارج الجدار
 
 
 
 

Formatted

Formatted

Formatted Table

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted



 

 76 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

 
 
 
 
 

: مجاؿ البيئة والمصادر الطبيعيةاؿ: 2.3.2.3ثانيا
  

 الجابات المبحكثيف حكؿ تاثير   كالتبايف االحادم Tفيما يأتي يماص الباحث نتائج ااتبارم 
تعزل التي  لبدك جنكب الضفة الغربية كالمصادر الطبيعية  عمى البيئة الضـ كالتكسعجدار 
،الجنس،الحالة االجتماعية،العمر،المؤىؿ العممي،بعد التجمع السكاني المحافظة،)ات الدراسة لمتغير

 α)عند مستكل الداللة  (مسافة السكف عف الجدار، نكع السكف،العمؿ الحالي،في حاؿ اتماـ الجدار
 =0.05  .)

 
تأثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك في : 16.3جدكؿ 

. منطقة الدراسة مف الناحية البيئية كالمصادر الطبيعية
 

مستوى الداللة  T ،Fقيمة نوع االختبار المتغير 
 T-Test 2.099 0.010المحافظة 

 One way anova  2.476 0.036التجمع السكاني 
 T-Test 0.691 0.860الجنس 
 One way anova 1.172 0.326العمر 

 T-Test 1.80 0.002الحالة االجتماعية 
 One way anova 1.414 0.214المؤىؿ العممي 

 One way anova 5.099 0.001بعد السكف عف الجدار 
 One way anova 1.147 0.321نكع السكف 
 One way anova 2.507 0.019نكع العمؿ 

 One way anova 1.292 0.280في حاؿ اتماـ الجدار 
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 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل -1 
تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى البيئة كالمصادر الطبيعية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل 

لممحافظة 
 لبدك البيئة كالمصادر الطبيعية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 27.4 )جدكؿ 

. المحافظةجنكب الضفة الغربية لمتغير 
 

المتوسط العدد المحافظة 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .010  2.099 128 .2216   2.9100 40بيت لحـ 
  2.508  115.350 .3623  2.7800 90الاميؿ 

 
  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص

 كقد كجد ؟البيئة كالمصادر الطبيعية لبدك جنكب الضفة الغربيةالبيئة تاثير جدار الفصؿ عمى 
 حيث بمغت 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل ان مف االؿ نتائج الجدكؿ اف ىناؾ فركؽ

ؾ ؿ مما يعني اف ىنا0.05 كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند المستكل T 2.99قيمة 
 كجاء التاثير االكثر لصالح سكاف محافظة بيت لحـ حيث ، لمجدار عمى مكاف السكفان تأثير

 اما محافظة الاميؿ فبمغ المتكسط 22.0.22 بانحراؼ معيارم 2.91بمغ المتكسط الحسابي 
الؼ تاخ ةدرجدرجات  11 كىذا يعني كجكد 36.0.36 كاالنحراؼ المعيارم 2.78الحسابي 

لصالح سكاف محافظة بيت لحـ 
 

 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل -2 
تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار البيئة كالمصادر الطبيعية لبدك جنكب الضفة الغربية 

تعزل لمتغير الجنس 
 لبدك البيئة كالمصادر الطبيعية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 28.4 )جدكؿ 

 الجنسجنكب الضفة الغربية لمتغير 
المتكسط العدد الجنس 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

درجات 
الحرية 

مستكل  Tقيمة 
الداللة 

 .860 .-619 128 .2825 2.7857 28انثى 
  .-691 51.023 .3428 2.8294 102ذكر 
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  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد ؟تاثير جدار الفصؿ عمى االثار البيئية كالمصادر الطبيعية لبدك جنكب الضفة الغربية

ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿكجد مف االؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنا
 دالة احصائيا عند المستكل   كىذه القيمة غيرT 691.0.691 حيث بمغت قيمة 0.05
 عمى نكع الجنس حيث بمغ المتكسط الحسابي ان  لمجدار متساكمان ؾ تأثيرؿ مما يعني اف ىنا0.05
 2.78 اما االناث فبمغ المتكسط الحسابي 34.0.34 بانحراؼ معيارم 2.82لمذككر 

.  كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي عمى كال الجنسيف28.0.28كاالنحراؼ المعيارم 
 

 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل - 3 
تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار البيئة كالمصادر الطبيعية لبدك جنكب الضفة الغربية 

تعزل لمتغير الحالة االجتماعية 
 لبدك البيئة كالمصادر الطبيعية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 29.4 )جدكؿ 

 .الحالة االجتماعيةجنكب الضفة الغربية لمتغير 
الحالة 

االجتماعية 
المتوسط العدد 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .002- 2.399 128 .4772 2.7030 33اعزب 
 - 1.802 38.323 .2536 2.8598 97متزكج 

 
  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص

 كقد ؟تاثير جدار الفصؿ عمى االثار البيئية كاستعماالت االراضي لبدك جنكب الضفة الغربية
 حيث 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل اكجد مف االؿ نتائج الجدكؿ اف ىناؾ فركؽ

 مما يعني اف 0.05 كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند المستكل T 1.80بمغت قيمة 
ف مالمتزكجالمتزكجكف  كجاء التاثير االكثر لصالح ، لمجدار عمى الحالة االجتماعيةان ؾ تأثيرؿىنا

اما العزاب فبمغ المتكسط الحسابي . 25 بانحراؼ معيارم 2.85حيث بمغ المتكسط الحسابي 
الؼ لصالح تاخ ةدرجدرجات  15 كىذا يعني كجكد 57.0.57 كاالنحراؼ المعيارم 2.70

ىـ الذيف يمتمككف ف مكجزالمتالمتكجكف ف االف الى كىذا يعزل ف مالمتزكجالمتزكجكف 
 كانيـ تأثركا كثيرا بسبب مصادرة اراضييـ كمصدر رزقيـ ككذلؾ االبار التي ،االراضي

 كبيذا يككف قد تـ منعيـ مف الكصكؿ الى المراعي حيث انيا مصدر طبيعي في ،يستادمكنيا
تربية اغناميـ 

 

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted

Formatted Table

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted



 

 79 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 4  
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كالمصادر الطبيعية لمبدك في جنكب الضفة 

. التجمع السكاني العربية تعزل لمتغير
 
 
 
 

لالثار البيئية كالمصادر  ( one way anova)يبيف نتائج تحميؿ التبايف االحادم ( 30.4)جدكؿ 
لطبيعية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك يعزل التجمع السكاني 

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .036 2.476 .255 1.277 5دااؿ المجمكعات 
   .103 12.791 124بيف المجمكعات 

    14.068 129المجمكع 
 

 تعزل لمتغير 05.0.05 ذات داللة احصائية عند المتسكل الفا ايشير الجدكؿ اف ىناؾ فركؽ 
 كىذه القيمة ذات 2.476 ىي كالتي بمغت124بدرجات حرية   Fالتجمع السكاني الف قيمة 

جابات المبحكثيف ميعني اف ىناؾ فركقات في اما ـبما  0.036داللة احصائية عند المستكل 
لسكاف البدك في منطقة ؿة كالمصادر الطبيعية ئ عمى البيالفصؿالضـ كالتكسعحكؿ تاثير جدار 

تدؿ  تدؿ الجنكب، كبالتالي تـ رفض الفرضية كتـ اجراء ااتبار شيفية لممقارنات البعدية حيث 
 تعزل 0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ( 2-2-4)الجدكؿ نتائج اؿ

ناحية البيئة الناحية اؿأثير متقارب مف ايعني اف التما ـبما  لمتغير التجمع السكاني،
.  كالتأثير كاف سمبيا،كالمصادرالطبيعية بغض النظر عف التجمع السكاني

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 5 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار البيئة كالمصادر الطبيعية  لمبدك في جنكب 
. العمر الضفة العربية تعزل لمتغير
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لالثار البيئية كالمصادر  ( one way anova) يبيف نتائج تحميؿ التبايف االحادم (31.4)جدكؿ
لطبيعية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك يعزل لمتغير العمر 

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .326 1.172 .127 .509 4دااؿ المجمكعات 
   .108 13.559 125بيف المجمكعات 

    14.068 129المجمكع 
 

 حيث 0.05=  مستكل الفا ديبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.172ىي  125بدرجات حرية   Fاف قيمة 

 كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية 326.0.326فركقات عند ىذا المستكل 
تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر عف عمر المبحكث كقد اجرم ااتبار شيفيو 

انو ال يجد ىناؾ  (29.3-2-4 )لممحؽالجدكالنات البعدية حيث تدؿ النتائج   مف ارالمؽؿ
  0.05فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 

 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 6 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كالمصادر لطبيعية  لمبدك في جنكب الضفة 

المؤىؿ العممي  الغربية تعزل لمتغير
 

لالثار البيئية كالمصادر  ( one way anova) يبيف نتائج تحميؿ التبايف االحادم (32.4)جدكؿ
لطبيعية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك يعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .214 1.414 .151 .908 6دااؿ المجمكعات 
   .107 13.160 123بيف المجمكعات 

    14.068 129المجمكع 
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 حيث 0.05=  مستكل الفا ديبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.414ىي  123بدرجات حرية   Fاف قيمة 

كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف . 214فركقات عند ىذا المستكل 
المؤىؿ العممي كحيث اجرم ااتبار شيفيو لممقارنات عف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 

انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند  (4-2-4)الجدكؿ نتائج اؿالبعدية حيث تدؿ 
ناحية اؿ مف ان  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،بما يعني اف التأثير كاف متقارب0.05المستكل 

كاف المؤىؿ العممي حيث كاف سمبيا التجمع البيئة كالمصادر الطبيعية بغض النظر عف 
 ..سمبيا

 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 7 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كالمصادر لطبيعية لمبدك في جنكب الضفة 

. الغربية تعزل لممتغير بعد مسافة السكف عف الجدار
 

لالثار البيئية كالمصادر  ( one way anova) يبيف نتائج تحميؿ التبايف االحادم (33.4)جدكؿ
. الطبيعية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك يعزل لمتغير بعد مسافة لجدار عف السكف

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .001 5.099 .493 1.974 4دااؿ المجمكعات 
   E9.676-02 12.094 125بيف المجمكعات 

    14.068 129المجمكع 
 
 

  05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل اؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 125بدرجات حرية بمغت  Fتعزل لمتغيربعد مسافة الجدار عف السكف، حيث كجد اف قيمة 

 بما يعني 001.0.001 فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 5.099ىي ك
كد اثار لمجدار مف الناحية البيئية كالمصادر الطبيعية كااتالؼ في التأثير مف تجمع دكج

 الماشية الى مراعييـ كابار مربيمربي  مربيالار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب  عدـ كصكؿ 
كبالتالي رفضت   . لتي يسقكف بيا انفسيـ كماشيتيـ كتجريؼ االراضي لصالح الجداراالرم 

 كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية حيث  ،الفرضية
. 05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا ( 6-2-4)الجدكؿنتائج اؿتشير 
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 اف الجدار اثر عمييـ بشكؿ اكثر االذيف اكدك (ـ500اقؿ مف )كجاءت الفركقات لصالح الفئة 
 حيث 1500-1001مف غيرىـ مف الناحية البيئية كالمصادر الطبيعية تمييا الفئة الثالثة 

بسب المنع المتكرر ليـ  كىذا جاءكذلؾ  ،ككذلؾ الفئة الاامسة ـغيرهغيرىا  اكثر مف كاتأثر
.  مف الكصكؿ الى مراعييـ كمنعيـ مف التنقؿ مف مكاف الى اار

 
اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 8

حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كالمصادر لطبيعية لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل 
لممتغير نكع السكف 

لالثار البيئية كالمصادر  ( one way anova) يبيف نتائج تحميؿ التبايف االحادم (34.4)جدكؿ
 الطبيعية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك يعزل نكع السكف

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .321 1.147 .125 .250 2 دااؿ المجمكعات 
   .109 13.818 127 بيف المجمكعات 

    14.068 129المجمكع 
 

    0.05= يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.147ىي  127بدرجات حرية   Fحيث اف قيمة 

كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف . 321فركقات عند ىذا المستكل 
نكع المسكف كبعد ذلؾ اجرم ااتبار شيفية  عفبعد الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 

انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية ( 8-2-4)الجدكؿنتائج اؿلممقارنات البعدية حيث تدؿ 
ناحية اؿ مف ان ما يعني اف التأثير كاف متقاربـب ،  تعزل لمتغير نكع السكف0.05عند المستكل 

. كاف سمبياكاف سمبيا البيئة كالمصادر الطبيعية بغض النظر عف نكع السكف، حيث 
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة - 9 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كالمصادر الطبيعية لمبدك في جنكب الضفة 

الغربية تعزل لممتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكث 
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لالثار البيئية كالمصادر  ( one way anova) يبيف نتائج تحميؿ التبايف االحادم (35.4)جدكؿ
الطبيعية المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك يعزل نكع العمؿ 

 
مجموع درجات الحرية المصدر 

المربعات 
 Fقيمة متوسط المربعات 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 7 1.769 253. 2.507 019. 

   .101 12.299 122بيف المجمكعات 
    14.068 129المجمكع 

 
 ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ؿالى اف ىنا ايضااعاله تشير نتائج الجدكؿ ك

ىي  ك122بدرجات حرية بمغت  F تعزل لمتغير نكع العمؿ، حيث كجد اف قيمة 05.0.05
 بما يعني كجدكد اثار 019.0.019 فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 2.507

 كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت  لمجدار مف الناحية البيئية كالمصادر الطبيعية
 مثؿ ،لداكؿ اليياا اما اغمقت اك منع ،لمصادر الطبيعيةا مف ان ىذه النتيجة بسبب اف كثير

ة فمفلمنطقة بيف الؼا التي تجكب ،بار لرم لمماشية كالقضاء عمى الحيكاناتالالمراعي كا
 كلمتعرؼ عمى ،كبالتالي رفضت الفرضية.  كاالارل كذلؾ بسبب عمميات التجريؼ كالمنع
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الجدكؿ الى نتائج اؿمصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية حيث تشير 
كجاءت الفركقات . 05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا ( 2 4-1)

لصالح الذيف يربكف االغناـ عمى الذيف يعممكف في السمطة حيث انيـ االكثر تضررا مف 
. غيرىـ نتيجة بناء الجدار

 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة -10 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى الناحية البيئية كالمصادر الطبيعية لمبدك في جنكب 

الضفة الغربية تعزل لممتغير في حالة اتماـ الجدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لالثار البيئية كالمصادر الطبيعية  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (36.4)جدكؿ
المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير في حالة اتماـ الجدار 

 
 

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

 0.280 1.292 0.14 0.420 3دااؿ 
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المجمكعات 
   0.108 13.648 126بيف المجمكعات 

    14.068 129المجمكع 
 

  ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ كما 
 126بدرجات حرية بمغت  F تعزل لمتغير حالة اتماـ لجدار، حيث كجد اف قيمة 05.0.05

، كبيذا نقبؿ 0.280 فاف ىذه القيمة غير دالة احصائيا عند مستكل الداللة 1.292ىي ك
الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر بعد اتماـ 

( 14-2-4)الجدكؿنتائج اؿالجدار كبعد ذلؾ اجرم ااتبار شيفية لممقارنات البعدية حيث تدؿ 
 تعزل لمتغير اتماـ الجدار ،بما 0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 

 مف الناحية البيئة كالمصادر الطبيعية بغض النظر عف انيي اك ان يعني اف التأثير كاف متقارب
.  تـ العمؿ بالجدار، حيث كاف التاثير سمبيا 

  
 
 
 
 
 

 :االثار البيئة واستعماالت االراضي: 3.3.2.3ثالثا
 

 الجابات المبحكثيف حكؿ تاثير جدار   كالتبايف االحادمTفيما يأتي يماص الباحث نتائج ااتبارم 
ات تعزل لمتغيرحيث  لبدك جنكب الضفة الغربية كاستعماالت االراضي  عمى البيئة الضـ كالتكسع

،الجنس،الحالة االجتماعية،العمر،المؤىؿ العممي،بعد مسافة التجمع السكاني المحافظة،)الدراسة 
 = α)عند مستكل الداللة  (السكف عف الجدار، نكع السكف،العمؿ الحالي،في حاؿ اتماـ الجدار

0.05  .)
 

تأثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك في : 17.3جدكؿ 
. منطقة الدراسة مف الناحية البيئية كاستعماالت االراضي

 
مستوى الداللة  T ،Fقيمة نوع االختبار المتغير 
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 T-Test 0.86 0.881المحافظة 
 One way anova 1.847 0.109التجمع السكاني 

 T-Test 0.217 0.510الجنس 
 One way anova 2.193 0.074العمر 

 T-Test 1.95 0.092الحالة االجتماعية 
 One way anova 2.251 0.043المؤىؿ العممي 

 One way anova 2.883 0.025بعد السكف عف الجدار 
 One way anova 0.559 0.573نكع السكف 
 One way anova 0.982 0.448نكع العمؿ 

 One way anova 1.545 0.206في حاؿ اتماـ الجدار 
 

 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 3.1
تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار البيئية عمى استادامات االراضي لبدك جنكب الضفة 

الغربية تعزل لممحافظة 
 لبدك استادامات االراضي لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 37.4 )جدكؿ 

 .المحافظةجنكب الضفة الغربية لمتغير 
المتوسط العدد المحافظة 

لحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .881 .860  128 .1965   2.8482 40بيت لحـ 
  .853  73.574 .2847  2.8358 90الاميؿ 

  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد كجد مف ؟تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كاستعماالت االراضي لبدك جنكب الضفة الغربية

 0.05ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿانو ال يكجد ىنااعاله االؿ نتائج الجدكؿ 
 مما 0.05دالة احصائيا عند المستكل   كىذه القيمة غير T 86.0.86حيث بمغت قيمة 

حيث بمغ المتكسط الحسابي في   عمى مكاف السكفان  لمجدار متساكمان ؾ تأثيرؿيعني اف ىنا
 اما محافظة الاميؿ فبمغ المتكسط 19.0.19 بانحراؼ معيارم 2.84محافظة بيت لحـ 

 كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي 28.0.28 كاالنحراؼ المعيارم 2.83الحسابي 
. عمى سكاف المحافظتيف
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 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 2.3
تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار البيئية عمى استادامات االراضي لبدك جنكب الضفة 

 .الغربية تعزل لمتغير الجنس
 لبدك استادامات االراضي لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 38.4 )جدكؿ 

 .الجنسجنكب الضفة الغربية لمتغير 
المتوسط العدد الجنس 

لحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .510 .217  128 .1965  2.8482  28انثى 
  .267  61.619 .2847 2.8358  102ذكر 

 
  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص

 كقد كجد مف ؟تاثير جدار الفصؿ عمى االثار استعماالت االراضي لبدك جنكب الضفة الغربية
 حيث 0.05ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿاالؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنا

 مما يعني 0.05 دالة احصائيا عند المستكل   كىذه القيمة غيرT 217.0.217بمغت قيمة 
 2.84 عمى نكع الجنس حيث بمغ المتكسط الحسابي لالناث ان  لمجدار متساكمان ؾ تأثيرؿاف ىنا

 كاالنحراؼ المعيارم 2.83 اما الذككر فبمغ المتكسط الحسابي 19.0.19بانحراؼ معيارم 
 . كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي عمى كال الجنسيف28.0.28

 
 

 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ تاثر 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 3.3
جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار البيئية عمى استادامات االراضي لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل 

 لمتغير الحالة االجتماعية
 لبدك استادامات االراضي لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 39.4 )جدكؿ 

 .الحالة االجتماعيةجنكب الضفة الغربية لمتغير 
الحالة 

االجتماعية 
المتوسط العدد 

لحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .092- 2.432  128 .3562  2.7424  33اعزب 
 - 1.950  40.841 .2228 2.8711  97متزكج 

  تـ استاداـ ااتبارT ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ : عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد ؟تاثير جدار الفصؿ عمى االثار البيئية الستعماالت االراضي لبدك جنكب الضفة الغربية

ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿكجد مف االؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنا
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 مما 0.05 كىذه القيمة غير  دالة احصائيا عند المستكل T 1.95 حيث بمغت قيمة 0.05
 عمى الحالة االجتماعية حيث بمغ المتكسط الحسابي ان  لمجدار متساكمان ؾ تأثيرؿيعني اف ىنا
فبمغ المتكسط  العزاباالعزب  اما 22.0.22 بانحراؼ معيارم 2.87ف ملممتزكجلممتزكجكف 
 كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي 35.0.35 كاالنحراؼ المعيارم 2.74الحسابي 

كالعزاب كىذا يعني اف استعماالت االراضي قد تغيرت ف مالمتزكجالمتزكجكف عمى كؿ مف 
 بجكانب المناطؽ التي بدأ العمؿ بيا ككذلؾ عدـ ان بسبب عدـ الكصكؿ الييا كاف ىناؾ تجريؼ

 اف االرض تترؾ بدكف حيثكىذا جاء لصالح مالطبيعالطبيعة التمكف مف فالحتيا بالشكؿ 
. زراعة اك بناء عمييا

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة .  4.3 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى استعماالت االراضي  لمبدك في جنكب الضفة العربية 
. التجمع السكاني تعزل لمتغير

لالثار البيئية كاستعماالت  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (40.4)جدكؿ
. االراضي المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير التجمع السكاني

 
مجموع درجات الحرية المصدر 

المربعات 
 Fقيمة متوسط المربعات 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 5 640. 128. 1.847 109. 

   E6.930-02  8.593 124 بيف المجمكعات 
    9.233  129المجمكع 

 
 0.05= يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا ك 

 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.847ىي  124بدرجات حرية   Fحيث اف قيمة 
 ءتجاجائت  كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ 109.0.109فركقات عند ىذا المستكل 

متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر عف مكاف السكف، حيث اجرم 
 انو ال يجد ىناؾ فركؽ (2-3-4) النتائجالجدكؿ ااتبار شيفية لممقارنات البعدية  كتبيف مف 

 0.05ذات داللة احصائية عند المستكل 
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 5.3 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار البيئة الستعماالت االراضي لمبدك في جنكب 

. العمر الضفة الغربية تعزل لمتغير
لالثار البيئية كاستعماالت  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (41.4) جدكؿ

 االراضي المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير العمر
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .074 2.193 .151 .605 4دااؿ المجمكعات 
   E6.902-02 8.627 125بيف المجمكعات 

    9.233 129المجمكع 
 

  حيث 0.05= يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 2.193ىي  125بدرجات حرية   Fاف قيمة 

كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف . 074فركقات عند ىذا المستكل 
لمقارنات البعدية ؿالجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر عف العمر، حيث اجرم ااتبار شيفيو 

جد ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند كانو ال م( 4-3-4 )مف الجدكؿ عمى كتدؿ النتائج 
 0.05المستكل 

 
 

اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 6.3
 حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى استعماالت االراضي لمبدك في جنكب الطفة العربية تعزل لمتغير

المؤىؿ العممي 
 

لالثار البيئية كاستعماالت  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (42.4)جدكؿ
. االراضي المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير المؤىؿ العممي

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .043 2.251 .152 .913 6دااؿ المجمكعات 
   E6.764-02 8.319 123بيف المجمكعات 

    9.233 129المجمكع 
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 ك
  تعزل . 05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ

 فاف 3.251ىي  ك123بدرجات حرية بمغت  Fلمتغيرالمؤىؿ العممي ، حيث كجد اف قيمة 
 اثار جدكدجكديعني كما ـبما  043.0.043ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

اتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه الناحية استعماالت االراضي كااؿلمجدار مف 
الكصؿ  لبناء الجدار كفقداف الكثير منيا كمنع المزارعيف مف مالنتيجة بسبب مصادرة اراضٍ 

كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار .  الييا كؿالكص
انو ال يكجد فركؽ عمى ( 610.3-3-4)لممحؽالجدكالك تدؿ نتائج .شيفيو لمفركقات البعدية

 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،بما يعني اف التاثير 0.05ذات داللة احصائية عند المستكل 
 استعماالت االراضي بغض النظر عف المؤىؿ العممي ناحيةالناحية الناحيةمتقارب مف 

. كالتأثير كاف سمبيا
 

اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 7.3
حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى استعماالت االراضي لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل لممتغير 

 .بعد مسافة السكف عف الجدار
لالثار البيئية كاستعماالت  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (43.4) جدكؿ

 االراضي المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك بعد مسافة لجدار عف السكف
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .025 2.883 .195 .780 4دااؿ المجمكعات 
   E6.762-02 8.453 125بيف المجمكعات 

    9.233 129المجمكع 
 

 تعزل . 05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ ك
ىي  ك125بدرجات حرية بمغت  Fلمتغيربعد مسافة الجدار عف السكف، حيث كجد اف قيمة 

كد ديعني كجما ـبما  025.0.025 فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 2.883
ناحية استعماالت االراضي كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت اؿاثار لمجدار مف 

 ككذلؾ المنع مف داكؿ ،ىذه النتيجة بسبب  عدـ السماح لمربي الماشية بزراعة االرض
.    ،اطؽ ككذلؾ تجريفيا لصالح الجدارفبعض الـحر صتتسحر مساحات كبيرة ادل الى 
 كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات ،كبالتالي رفضت الفرضية
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اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل ( 8-3-4)الجدكؿنتائج اؿالبعدية  كتشير 
 اف الجدار اثر االذيف اكدك (ـ500اقؿ مف ) كجاءت الفركقات لصالح الفئة 05.0.05الفا 

-1001عمييـ بشكؿ اكثر مف غيرىـ مف الناحية استعماالت االراضي تمييا الفئة الثالثة 
 كذلؾ بسب المنع المتكرر ليـ مف ، حيث تأثر اكثر مف غيرىا ككذلؾ الفئة الاامسة1500

 . الكصكؿ الى مراعييـ كمنعيـ مف التنقؿ مف مكاف الى اار
  

  
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 8.3 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كاستعماالت االراضي لمبدك في جنكب الضفة 
الغربية تعزل لممتغير نكع السكف 

لالثار البيئية كاستعماالت  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (44.4)جدكؿ
 .االراضي المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع السكف

 
 

المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .E8.060 02-E4.030 559. 573-02 2 دااؿ المجمكعات 
   E7.206-02 9.152 127 بيف المجمكعات 

    9.233 129المجمكع 
 

    0.05= يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال 559.0.559ىي  127بدرجات حرية   Fحيث اف قيمة 

كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا . 573يكجد فركقات عند ىذا المستكل 
كقد اجرم ااتبار شيفيو . نكع المسكفعف  بعد كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر

انو ال يكجد فركؽ ذات داللة ( 10-3-4)الجدكؿعمى نتائج اؿلممقارنات لبعدية كتدؿ 
 ان يعني اف التأثير كاف متقاربما ـبما  تعزل لمتغير نكع السكف ،0.05احصائية عند المستكل 

 كاف مف الناحية البيئة كالمصادر الطبيعية بغض النظر عف نكع السكف، حيث كاف سمبيا
 .سمبيا
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 9.3  
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة كاستعماالت االراضي لمبدك في جنكب الضفة 

. الغربية تعزل لممتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكث
 
 
 
 
 
 

لالثار البيئية كاستعماالت  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (45.4)جدكؿ
 االراضي المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك نكع العمؿ

 

 
    0.05= يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الفا 

 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 0.982ىي  122 بدرجات حرية  F حيث اف قيمة 
 كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية 448.0.448فركقات عند ىذا المستكل 

نكع العمؿ كبعد ذلؾ اجرم ااتبار  عفبعد تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 
انو ال يكجد فركؽ ذات ( 12-3-4)الجدكؿعمى نتائج اؿشيفية لممقارنات البعدية حيث تدؿ 

 ان  تعزل لمتغير نكع العمؿ ،بما يعني اف التأثير كاف متقارب0.05داللة احصائية عند المستكل 
. ة كاستعماالت االراضي بغض النظر عف نكع العمؿ، حيث كاف سمبيا ممف الناحية البيئ

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 10.3 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى الناحية البيئية كاستعماالت االراضي لمبدك في جنكب 
الضفة الغربية تعزل لممتغير في حالة اتماـ الجدار 

مجموع درجات الحرية المصدر 
المربعات 

 Fقيمة متوسط المربعات 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 7 492. 02-E7.034 982. 448. 

   E7.164-02 8.740 122بيف المجمكعات 
    9.233 129المجمكع 
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لالثار البيئية كاستعماالت  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (46.4)جدكؿ
االراضي المباشرة لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير في حالة اتماـ الجدار 

 
 

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

دااؿ 
 0.206 1.545 0.109 0.327 3المجمكعات 

   E7.068-02 8.905 126بيف المجمكعات 
    9.233 129المجمكع 

 
 

 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ ك 
ىي  ك126بدرجات حرية بمغت  Fحالة اتماـ لجدار، حيث كجد اف قيمة في تعزل لمتغير 

، كبيذا نقبؿ الفرضية 0.206 فاف ىذه القيمة غير دالة احصائيا عند مستكل الداللة 1.545
اتماـ  عفبعد كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 
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-3-4)الجدكؿعمى نتائج اؿالجدار كبعد ذلؾ اجرم ااتبار شيفية لممقارنات البعدية حيث تدؿ 
اتماـ في حالة  تعزل لمتغير 0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ( 14

 مف الناحية البيئة كاستعماالت االراضي بغض ان يعني اف التأثير كاف متقاربما ـبما الجدار ،
النظر عف انيي اك تـ العمؿ بالجدار، حيث كاف التاثير سمبيا 

 
 

: المجاؿ الرابع االثار االجتماعية: 4.3.2.3رابعا
  

 الجابات المبحكثيف حكؿ تاثير   كالتبايف االحادم Tفيما يأتي يماص الباحث نتائج ااتبارم 
ات الدراسة  تعزل لمتغير، لبدك جنكب الضفة الغربيةاالجتماعية  عمى البيئة الضـ كالتكسعجدار 

،الجنس،الحالة االجتماعية،العمر،المؤىؿ العممي،بعد مسافة السكف التجمع السكاني المحافظة،)
(.  α = 0.05)عند مستكل الداللة  (عف الجدار، نكع السكف،العمؿ الحالي،في حاؿ اتماـ الجدار

 
تأثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك في : 18.3جدكؿ 

. منطقة الدراسة مف الناحية االجتماعية
 

مستوى الداللة  T ،Fقيمة نوع االختبار المتغير 
 T-Test 4.091 0.000المحافظة 

 One way anova 8.022 0.000التجمع السكاني 
 T-Test 0.526 0.445الجنس 
 One way anova 2.471 0.048العمر 

 T-Test 0.400 0.131الحالة االجتماعية 
 One way anova 1.759 0.113المؤىؿ العممي 

 One way anova 4.284 0.003بعد السكف عف الجدار 
 One way anova 8.079 0.000نكع السكف 
 One way anova 3.189 0.004نكع العمؿ 

 One way anova 2.651 0.052في حاؿ اتماـ الجدار 
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 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 1.4
تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى البيئة االجتماعية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل لممحافظة 

 لبدك جنكب البيئة االجتماعية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 47.4 )جدكؿ 
 المحافظةالضفة الغربية لمتغير 

المتوسط العدد المحافظة 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

.4722  2.2273  40بيت لحـ   128 4.980 -000. 
 - 4.091 50.920. 2726 2.5545  90الاميؿ 

  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
عمى البيئة االجتماعية لبدك جنكب الضفة الغربية كقد كجد  الضـ كالتكسعالفصؿ تاثير جدار 

 حيث بمغت 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل ان مف االؿ نتائج الجدكؿ اف ىناؾ فركؽ
ؾ ؿ مما يعني اف ىنا0.05 كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند المستكل T 4.091قيمة 
 لمجدار عمى مكاف السكف كجاء التاثير االكثر لصالح سكاف محافظة الاميؿ حيث بمغ ان تأثير

اما محافظة بيت لحـ فبمغ المتكسط الحسابي . 27 بانحراؼ معيارم 2.55المتكسط الحسابي 
الؼ لصالح تاخ ةدرجدرجات  23 كىذا يعني كجكد 47.0.47 كاالنحراؼ المعيارم 2.22

 سكاف محافظة الاميؿ
 

 
 حكؿ إجابات المبحكثيف حكؿ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل . 2.4 

تأثر جدار الفصؿ العنصرم عمى اآلثار االجتماعية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغير 
الجنس 

 لبدك جنكب البيئة االجتماعية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 48.4 )جدكؿ 
 الجنسالضفة الغربية لمتغير 

المتوسط العدد الجنس 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .445 .-554  128 .4053  2.4188  28انثى 
  .-526  40.171 .3696 2.4635  102ذكر 

  تـ استاداـ ااتبارT ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ : عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد كجد ؟ عمى االثار االجتماعية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعتاثير جدار 

 0.05مف االؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنالؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 
 مما 0.05دالة احصائيا عند المستكل   كىذه القيمة غير T 526.0.526حيث بمغت قيمة 
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 عمى نكع الجنس حيث بمغ المتكسط الحسابي لمذككر ان  لمجدار متساكمان ؾ تأثيرؿيعني اف ىنا
 كاالنحراؼ 2.41 اما االناث فبمغ المتكسط الحسابي 36.0.36 بانحراؼ معيارم 2.464
 . كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي عمى كال الجنسيف40.0.40المعيارم 

 
 

 حكؿ ايجابات المبحكثيف 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 3.4 
حكؿ تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى البيئة االجتماعية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير الحالة االجتماعية 
 لبدك جنكب البيئة االجتماعية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 49.4 )جدكؿ 

 الحالة االجتماعيةالضفة الغربية لمتغير 
الحالة 

االجتماعية 
المتوسط العدد 

لحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .131 .400  128 .3270  2.4766  33اعزب 
  .438  65.873 .3930 2.4461  97متزكج 

  تـ استاداـ ااتبارT ىؿ ىنالؾ ااتالؼ حكؿ : عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد كجد ؟ عمى االثار االجتماعية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعتاثير جدار 

 0.05مف االؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنالؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 
 مما 0.05 كىذه القيمة غير  دالة احصائيا عند المستكل  T 400.0.400حيث بمغت قيمة 

 عمى الحالة االجتماعية حيث بمغ المتكسط الحسابي ان  لمجدار متساكمان ؾ تأثيرؿيعني اف ىنا
 كاالنحراؼ 2.44اما المتزكجكف فبمغ المتكسط الحسابي . 32 بانحراؼ معيارم 2.39لمعزاب 

المتزكجكف  كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي عمى كؿ مف 39.0.39المعيارم 
ككف الجدار قد اثر عمى كال الفئتيف بغض النظر عف ككنيـ ؿ كىذا يعزل ،كالعزابف مالمتزكج

 . مف النكاحي االجتماعية الماتمفةان اك عزابف ممتزكجمتزكجكف 
 

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 4.4 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار االجتماعية  لمبدك في جنكب الضفة العربية 
. التجمع السكاني تعزل لمتغير

لالثار االجتماعية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (50.4)جدكؿ
. الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير التجمع السكاني
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مجموع درجات الحرية المصدر 

المربعات 
 Fقيمة متوسط المربعات 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 5 4.466 893. 8.022 000. 

   .111 13.807 124 بيف المجمكعات 
    18.273  129المجمكع 

  تعزل لمتجمع السكاني 0.05 ذات داللة احصائية عندالمستكل ان ؾ فركؽؿاف ىنالنا يتضح 
 كىي ذات داللة 8.022 ىي المحسكبةF كقيمة 124بدرجات حرية  Fيث بمغت قيمة خح

 مما يعني اف الفرضية رفضت كلمتعرؼ عمى 000.0.000احصائية عند المستكل الداللة 
-4)الجدكؿعمى نتائج اؿتشير ك  ، ،مصادر الفركقات فقد تـ ااتبار شيفية لمفركقات البعدية

كجاءت الفركقات لصالح . 05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا ( 4-2
 اف الجدار اثر عمييـ بشكؿ اقؿ مف غيرىـ مف ناحية اجتماعية ، اسكاف الكرشاف الذيف اكدك

 باف الجدار قد اثر سمبيا عمى عالقاتيـ االجتماعية بشكؿ ااما باقي التجمعات فانيـ اكضحك
 .  تقريبا، ككاف اكثر التاثير عند عرب الفقير ثـ يميو الكعابنة كالفريجاتممتساك

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 5.4 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار االجتماعية  لمبدك في جنكب الضفة العربية 
. العمر تعزل لمتغير

لالثار االجتماعية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (51.4)جدكؿ
 .الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير العمر

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .048 2.471 .335 1.339 4دااؿ المجمكعات 
   .135 16.934 125بيف المجمكعات 

    18.273 129المجمكع 
 

 05.0.05 ذات داللة إحصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿإلى أف ىناأعاله تشير نتائج الجدكؿ ك 
  فاف ىذه 2.471ىي  ك125بدرجات حرية بمغت  Fتعزل لمتغير لعمر ، حيث كجد اف قيمة 
 بما يعني كجدكد اثار لمجدار مف 048.0.048القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

الناحية االجتماعية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ 
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الجدكؿ عمى نتائج اؿكتدؿ . عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لممفركقات البعدية
  تعزل لمتغير العمر،0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ( 4-4-4)

االجتماعية بغض النظر عف العمر الناحية يعني اف التأثير متقارب مف الناحية ما ـبما 
 .كالتأثير كاف سمبيا

 

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 6.4 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة االجتماعية لمبدك في جنكب الضفة العربية 
المؤىؿ العممي  تعزل لمتغير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لالثار االجتماعية المباشرة لجدار  ( one way anova) نتائج تحميؿ التبايف االحادم (52.4)جدكؿ 
. الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير المؤىؿ العممي

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .113 1.759 .241 1.444 6دااؿ المجمكعات 
   .137 16.829 123بيف المجمكعات 

    18.273 129المجمكع 
 0.05= يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا   ك 

 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.759ىي  123بدرجات حرية   Fحيث اف قيمة 
 كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية 113.0.113فركقات عند ىذا المستكل 
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المؤىؿ العممي كقد اجرم ااتبار شيفية عف تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 
انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية ( 6-4-4 )الجدكؿنتائج اؿلممقارنات البعدية كتبيف مف 

 مف الناحية ان  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،بما يعني اف التأثير كاف متقارب0.05عند المستكل 
 . كاف سمبياالمؤىؿ العممي حيث كاف سمبيا متغيرالتجمع االجتماعية بغض النظر عف 

 
 

اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 7.4
حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة االجتماعية  لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل لممتغير بعد 

. مسافة السكف عف الجدار
لالثار االجتماعية المباشرة  ( one way anova) نتائج تحميؿ التبايف االحادم (53.4) جدكؿ 

 .لجدار الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير بعد المسافة عف السكف
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .003 4.284 .551 2.203 4دااؿ المجمكعات 
   .129 16.070 125بيف المجمكعات 

    18.273 129المجمكع 
  تعزل . 05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ

ىي  ك125بدرجات حرية بمغت  Fلمتغيربعد مسافة الجدار عف السكف، حيث كجد اف قيمة 
 بما يعني كجدكد اثار 003.0.003 فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 4.284

لمجدار مف الناحية االجتماعية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة 
لمبدك ككذلؾ حصرىـ في مناطؽ تكاد تحكؿ دكف التكاصؿ تنقؿ باؿالتنقؿ بسبب  عدـ السماح 

 كبالتالي رفضت الفرضية   .  ،االجتماعي بيف التجمعات البدكية ككذلؾ المقاءات العائمية
كتشير نتائج . كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية

الى اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا  (811.3-4-4)لممحؽالجدكال
 اف الجدار اثر عمييـ االذيف اكدك (ـ500اقؿ مف ) كجاءت الفركقات لصالح الفئة 05.0.05

بشكؿ اكثر مف غيرىـ مف الناحية االجتماعية كذلؾ لبدء العمؿ في الجدار في تمؾ المنطقة 
الذىاب كالاركج الى مناطؽ اارل رغـ اف التاثير  فيمف كالبدء في التضييؽ عمى السكاف 

 . متر2001جاء اقؿ لمفئة االكثر 
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 8.4 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة االجتماعية لمبدك في جنكب الضفة الغربية 

تعزل لممتغير نكع السكف 
 

لالثار االجتماعية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (54.4)جدكؿ
 .الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع السكف

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .000 8.079 1.031 2.062 2 دااؿ المجمكعات 
   .128 16.210 127 بيف المجمكعات 

    18.273 129المجمكع 
 ك

  05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 فاف 8.079ىي  ك127بدرجات حرية بمغت  Fتعزل لمتغير نكع السكف، حيث كجد اف قيمة 
كد اثار لمجدار ديعني كجما ـبما  000.0.000ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

مف الناحية االجتماعية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب  
تعرض الكثير مف المساكف الى التيديد باليدـ بسبب بناء الجدار كمف المحتمؿ الترحيؿ عف 

كبالتالي رفضت الفرضية . اجتماعيا عمى حياة افراد التجمعثر ؤميأثر مكاف السكف كىذا 
الى نتائج اؿكتشير . كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية

 كجاءت 0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ااف ىناؾ فركؽ( 10-4-4 )الجدكؿ
الفركقات لصالح ساكني البيكت المبنية مف الباطكف حيث انيا قد تككف ميددة باليدـ كتمييا 

بدرجة التاثير البدك الذيف يسكنكف في الاياـ كالقريبيف مف منطقة الجدار حيث مف الممكف اف 
يتـ ازالة بيكتيـ كترحيميـ عف المناطؽ القاطنيف بيا كىذا يؤثر عمى الناحية االجتماعية 

 . لمسكاف مف حيث الرحيؿ كاالنتقاؿ الى تجمعات اارل
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 9.4 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة االجتماعية لمبدك في جنكب الضفة الغربية 

. تعزل لممتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكث
 

لالثار االجتماعية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (55.4)جدكؿ
 .الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع العمؿ

مجمكع درجات الحرية المصدر 
المربعات 

متكسط 
المربعات 

 Fقيمة 
المحسكبة 

مستكل الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 7 2.826 404. 3.189 004. 

بيف 
المجمكعات 

122 15.447 127.   

    18.273 129المجمكع 
 ك

  05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 فاف 3.189ىي  ك122بدرجات حرية بمغت  Fتعزل لمتغير نكع العمؿ، حيث كجد اف قيمة 
كد اثار لمجدار مف ديعني كجما ـبما . 004ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

 االناحية االجتماعية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب اف كثير
ل ؿؿ اكنتيجة كجكد الجدار مثؿ عدـ التزاكر اك الكصت ءجاجائت مف االثار االجتماعية 

الطفاؿ كبالتالي رفضت اتجمعات االارل حيث اثر الجدار عمى العالقات االسرية كسمكؾ ؿا
الفرضية كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية حيث تشير 

 اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا (12- 4-4)الجدكؿ الىنتائج اؿ
كية حيث اف الجدار اثر عمى النكاحي االجتماعية في ا كجاءت الفركقات متس05.0.05

. الدراسة
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 10.4  
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى الناحية االجتماعية لمبدك في جنكب الضفة الغربية 

تعزل لممتغير في حالة اتماـ الجدار 
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لالثار االجتماعية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (56.4)جدكؿ
الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير في حالة اتماـ الجدار 

 
 

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

دااؿ 
المجمكعات 

3 1.085 0.362 2.651 0.052 

   0.136 17.188 126بيف المجمكعات 
    18.273 129المجمكع 

 ك

  05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
ىي  ك126بدرجات حرية بمغت  Fلجدار، حيث كجد اف قيمة اتعزل لمتغير حالة اتماـ 

، كبيذا نقبؿ الفرضية 0.052 فاف ىذه القيمة غير دالة احصائيا عند مستكل الداللة 2.651
كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر بعد اتماـ الجدار 

( 14-3-4)الجدكؿعمى نتائج اؿكبعد ذلؾ اجرم ااتبار شيفية لممقارنات البعدية حيث تدؿ 
 تعزل لمتغير اتماـ الجدار ،بما 0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 

ة كاستعماالت االراضي بغض النظر عف انيي م مف الناحية البيئايعني اف التأثير كاف متقارب
اك تـ العمؿ بالجدار، حيث كاف التاثير سمبيا 
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لخامس االثار الصحية االمجاؿ : 5.3.2.3رابعا
 

 الجابات المبحكثيف حكؿ   كالتبايف االحادم T فيما يأتي يماص الباحث نتائج ااتبارم  1.5
ات  تعزل لمتغير، لبدك جنكب الضفة الغربيةالصحية  عمى البيئة الضـ كالتكسعتاثير جدار 

،الجنس،الحالة االجتماعية،العمر،المؤىؿ العممي،بعد مسافة التجمع السكاني المحافظة،)الدراسة 
 = α)عند مستكل الداللة  (السكف عف الجدار، نكع السكف،العمؿ الحالي،في حاؿ اتماـ الجدار

0.05  .)
 

تأثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك في : 19.3جدكؿ 
. منطقة الدراسة مف الناحية البيئية الصحية

 
مستوى الداللة  T ،Fقيمة نوع االختبار المتغير 

 T-Test 0.83 0.715المحافظة 
 One way anova 7.615 0.000التجمع السكاني 

   T-Testالجنس 
 One way anova 1.163 0.330العمر 

 T-Test 1.07 0.019الحالة االجتماعية 
 One way anova 1.390 0.224المؤىؿ العممي 

 One way anova 1.232 0.301بعد السكف عف الجدار 
 One way anova 2.444 0.091نكع السكف 
 One way anova 3.437 0.002نكع العمؿ 

 One way anova 0.111 0.954في حاؿ اتماـ الجدار 
 حكؿ ايجابات المبحكثيف حكؿ تاثر 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل  

جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار الصحية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل لممحافظة 
 لبدك جنكب البيئة الصحية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 57.4 )جدكؿ 

 المحافظةالضفة الغربية لمتغير 
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المتوسط العدد المحافظة 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .715 .-860  128 .4842  2.1917  40بيت لحـ 
  .-834  69.827 .4475 2.2667  90الاميؿ 

 
 

  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد كجد ؟ عمى االثار الصحية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعتاثير جدار 

 0.05ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿمف االؿ نتائج الجدكؿ انو ال يكجد ىنا
 مما 0.05 دالة احصائيا عند المستكل   كىذه القيمة غيرT 83.0.83حيث بمغت قيمة 

 حيث بمغ المتكسط الحسابي في     فا عمى مكاف السؾا لمجدار متساكماؾ تأثيرؿيعني اف ىنا
 اما محافظة بيت لحـ فبمغ المتكسط 44.0.44 بانحراؼ معيارم 2.26محافظة الاميؿ 

 كىذا يعني اف الجدار قد اثر بشكؿ سمبي 48.0.48 كاالنحراؼ المعيارم 2.19الحسابي 
 .عمى سكاف المحافظتيف

 
 

 حكؿ ايجابات المبحكثيف 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 2.5 
حكؿ تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار الصحية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير الحالة االجتماعية 
 لبدك جنكب البيئة الصحية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 58.4 )جدكؿ 

 المحافظةالضفة الغربية لمتغير 
 

الحالة 
االجتماعية 

المتوسط العدد 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .019 .-969  128 .3885  2.1768  33اعزب 
 - 1.075  67.732 .4797 2.2663  97متزكج 

  تـ استاداـ ااتبارT ؾ ااتالؼ حكؿ ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص
 كقد كجد ؟ عمى االثار الصحية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعتاثير جدار 

 حيث بمغت 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل ان مف االؿ نتائج الجدكؿ اف ىناؾ فركؽ
ؾ ؿ مما يعني اف ىنا0.05 كىذه القيمة ذات داللة احصائية عند المستكل T 1.07قيمة 
حيث ف مالمتزكجالمتزكجكف  لمجدار عمى الحالة االجتماعية كجاء التاثير االكثر لصالح ان تأثير

Formatted Table

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted

Formatted: Indent: Before:  0.63 cm

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted Table

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm



 

 105 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

 اما العزاب فبمغ المتكسط الحسابي 47.0.47 بانحراؼ معيارم 2.26بمغ المتكسط الحسابي 
المتزكجكف الؼ لصالح ت درجات اخ9 كىذا يعني كجكد 38.0.38 كاالنحراؼ المعيارم 2.17
ىـ الذيف يتحممكف نفقات العائمة كىـ ف مجزكالمتالمتكجكف  أفالف الى كىذا يعزل ف مالمتزكج

غيرىـ مف الفئات لككنيـ يتحممكف المسؤكلية كاممة  مفعف كثر تأثرا مف الناحية الصحية الا
.  فمالمتزكجالمتزكجكفككذلؾ ككف العينة ممثمة بشكؿ كبير مف 

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 3.5 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار الصحية  لمبدك في جنكب الضفة العربية 
. التجمع السكاني تعزل لمتغير

لالثار الصحية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (59.4)جدكؿ
الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير التجمع السكاني 

 
مجموع درجات الحرية المصدر 

المربعات 
 Fقيمة متوسط المربعات 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 5 6.371 1.274 7.615 000. 

   .167 20.748 124 بيف المجمكعات 
    27.120  129المجمكع 

 
 

  05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل اؾ فركؽؿ ىناالى افاعاله بافتشير نتائج الجدكؿ 
 كىذه القيمة ذات 7.615ىي  124بدرجات حرية  Fتعزل لمتجمع السكاني كقد كجد اف قيمة 

 في ان ؾ فركقات كااتالؼؿيعني اف ىناما ـبما  000.0.000داللة احصائية عند المستكل 
االراء حسب التجمع السكاني كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد تـ اجراء ااتبار شيفيو 

 (2_5-4)النتائجالجدكؿ مف لنا يتبيف . لمفركقات البعدية، كما نشير اف الفرضية قد رفضت
 كجاءت ىذه الفركقات 05.0.05ؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل ؿباف ىنا

 قد اثر عمييـ بشكؿ قميؿ مف الفصؿالضـ كالتكسعجدار اؿ اف الصالح عرب النجادة الذيف اكدك
 كأثر ايضا بشكؿ كبير ،الناحية الصحية باالؼ سكاف الفريجات الذيف اثر عمييـ بشكؿ كبير

 كىذا بالتأكيد يعزل الى بدء العمؿ بالجدار كاالغالؽ التاـ عمييـ كصعكبة ،عمى عرب الفقير
الكصكؿ الى المناطؽ المجاكرة باالؼ النجادة، كما جاءت الفركقات لصالح عرب الكرشاف 
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الذيف اثر عمييـ الجدار بشكؿ قميؿ باالؼ عرب الفريجات، كاايرا جاءت فركقات لصالح 
 .جدار اثر عمييـ اقؿ مف عرب الفريجاتؿ ىـ ايضا اف ااعرب الكعابنة الذيف اكدك

 
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 4.5 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار الصحية  لمبدك في جنكب الضفة العربية 

. العمر تعزل لمتغير
 
 

لالثار الصحية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (60.4) جدكؿ
. الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير العمر

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .330 1.163 .243 .973 4دااؿ المجمكعات 
   .209 26.147 125بيف المجمكعات 

    27.120 129المجمكع 
 

 حيث 0.05  =يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا 
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.163ىي  125بدرجات حرية   Fاف قيمة 

كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف . 330فركقات عند ىذا المستكل 
مف تبيف تيتبيف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر عف العمركبعد اجراء المقارنات البعدية 

. 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل ان جد ىناؾ فركؽك انو ال م(4-5-النتائج 4)الجدكؿ
  
  حيث 0.05= يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا 

 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد فركقات عند ىذا المستكل 1.390 ىي  Fاف قيمة 
 كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي 0.224

 انو ال يكجد فركؽ ذات داللة تبيفكمف نتائج ااتبار شيفية .المؤىؿ العمميعف بغض النظر 
 ا تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،بما يعني اف التأثير كاف متقارب0.05احصائية عند المستكل 

. مف الناحية الصحية بغض النظر عف المؤىؿ العممي حيث كاف سمبيا
 

Formatted: Indent: Before:  0.63 cm

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted Table

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted

Formatted

Formatted



 

 107 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

 
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 5.5 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة الصحية  لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل 

المؤىؿ العممي  لمتغير
 
 
 
 
 
 
 
 

لالثار الصحية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (61.4)جدكؿ
. الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير المؤىؿ العممي

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .224 1.390 .287 1.722 6دااؿ المجمكعات 
   .206 25.397 123بيف المجمكعات 

    27.120 129المجمكع 
 

 0.05=   يبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا  
 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد 1.390 ىي 123 بدرجات حرية  Fحيث اف قيمة 

كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف . 224فركقات عند ىذا المستكل 
كمف نتائج ااتبار شيفية تيبف نتائج .الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر المؤىؿ العممي

 تعزل لمتغير 0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل  (6-5-4)الجدكؿ 
المؤىؿ العممي،بما يعني اف التأثير كاف متقارب مف الناحية الصحية بغض النظر عف المؤىؿ 

. العممي حيث كاف سمبيا كاف سمبيا
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اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 6.5 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار الصحية لمبدك في جنكب الضفة الغعربية 

. تعزل لممتغير بعد مسافة السكف عف الجدار
لالثار الصحية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (62.4)جدكؿ

. الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير بعد المسافة عف الجدار
 

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .301 1.232 .257 1.029 4دااؿ المجمكعات 
   .209 26.091 125بيف المجمكعات 

    27.120 129المجمكع 
 

 0.05 = مستكل الفا ديبيف الجدكؿ انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف   
 ان احصائياحصائية  كىذه القيمة غير دالة 1.232ىي  125بدرجات حرية   Fحيث اف قيمة 

 كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت 301.0.301كال يكجد فركقات عند ىذا المستكل 
مسافة السكف عف الجدار،  عفبعد متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 

انو ال يكجد ( 8-5-4)الجدكؿ نتائج اؿكقد اجرم ااتبار شفيو مقارنات البعدية حيث تدؿ 
  تعزل لمتغير بعد مسافة الجدار عف السكف ،0.05فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل 

افة مساؿالسمافة  مف الناحية الصحية بغض النظر عف ان يعني اف التأثير كاف متقاربما ـبما 
 . كاف سمبيالبعد الجدار عف السكف، حيث كاف سمبيا

 
  
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 7.5 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار الصحية لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل 
لممتغير نكع السكف 

 
لالثار الصحية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (63.4)جدكؿ

. الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع السكف
 

درجات المصدر 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

 Fقيمة 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 
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دااؿ 
المجمكعات 

 2 1.005 503. 2.444 091. 

بيف 
المجمكعات 

 127 26.115 206.   

    27.120 129المجمكع 
 
 
 حيث 0.05= انو ال تكجد عالقة اك فركؽ ذات داللة احصائية عف مستكل الفا اعاله يبيف الجدكؿ   

 كىذه القيمة غير دالة احصائية كال يكجد فركقات عند 2.444ىي  127بدرجات حرية   Fاف قيمة 
 كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت متساكية تقريبا كاف الجدار اثر 091.0.091ىذا المستكل 

نتائج اؿفيو لممقارنات البعدية تبيف مكبعد اجراء ااتبار ش.نكع المسكف عفبعد بشكؿ سمبي بغض النظر 
 تعزل 0.05انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل  (10-5-12.3 )4الممحؽ )الجدكؿ

 مف الناحية الصحية بغض النظر عف نكع ان يعني اف التأثير كاف متقاربما ـبما  لمتغير نكع السكف ،
 .كاف سمبياكاف سمبيا السكف، حيث 

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  . 9.5 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة الصحية لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل 
. لممتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكث

 
لالثار الصحية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (64.4)جدكؿ

 .الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع العمؿ
مجموع درجات الحرية المصدر 

المربعات 
 Fقيمة متوسط المربعات 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 7 4.467 638. 3.437 002. 

   .186 22.653 122بيف المجمكعات 
    27.120 129المجمكع 

 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 فاف ىذه القيمة دالة 3.437ىي  ك122بدرجات حرية بمغت  Fلمتغير نكع العمؿ، حيث كجد اف قيمة 

كد اثار لمجدار مف الناحية الصحية كقد ديعني كجما ـبما  002.0.002احصائيا عند مستكل الداللة 
ت نتيجة ئء مف االثار الصحية جاان ياتمؼ التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب اف كثير
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م ىك مف ذة الطاقـ الطبي كاؿرلمساعدات الطبية ككذلؾ عدـ قداكجكد الجدار مثؿ عدـ قدرة كصكؿ 
اركج مف التجمع الى المناطؽ ؿاارج التجمعات مف الكصكؿ كالدكاـ في التجمع ككذلؾ صعكبة ا
كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ .  المجاكرة اذا ما حصؿ شيء يستدعي الاركج الى المستشفى ليال

- 5-4)الجدكؿ نتائج اؿعمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية حيث تشير 
كية ا كجاءت الفركقات متس05.0.05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا ( 12

. حيث اف الجدار اثر عمى النكاحي الصحية بشكؿ كبير
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 10.5  
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى الناحية االجتماعية لمبدك في جنكب الضفة الغربية 

تعزل لممتغير في حالة اتماـ الجدار 
 
 
 
 

لالثار الصحية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (65.4)جدكؿ
الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير في حالة اتماـ الجدار 

 
 

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

دااؿ 
 E7.124 02E2.375 0.111 0.954-02 3المجمكعات 

   0.215 27.048 126بيف المجمكعات 
    27.120 129المجمكع 

 ك

 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
  فاف ىذه 0.111ىي  ك126بدرجات حرية بمغت  Fلمتغير حالة اتماـ لجدار، حيث كجد اف قيمة 
، كبيذا نقبؿ الفرضية كاف الفركؽ جاءت 0.954القيمة غير دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

اتماـ الجدار كبعد ذلؾ اجرم ااتبار  عفبعد متساكية تقريبا كاف الجدار اثر بشكؿ سمبي بغض النظر 
 انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية (14-5-4)الجدكؿنتائج اؿشيفية لممقارنات البعدية حيث تدؿ 
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 مف الناحية ان يعني اف التأثير كاف متقاربما ـبما   تعزل لمتغير اتماـ الجدار ،0.05عند المستكل 
الصحية بغض النظر عف انيي اك تـ العمؿ بالجدار، حيث كاف التاثير سمبيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المجاؿ التعميمي: 6.3.2.3سادسا
 

 الجابات المبحكثيف حكؿ تاثير   كالتبايف االحادم Tفيما يأتي يماص الباحث نتائج ااتبارم 
ات الدراسة  لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل لمتغيرالتعميمية  عمى البيئة الضـ كالتكسعجدار 

،الجنس،الحالة االجتماعية،العمر،المؤىؿ العممي،بعد مسافة السكف التجمع السكاني المحافظة،)
(.  α = 0.05)عند مستكل الداللة  (عف الجدار، نكع السكف،العمؿ الحالي،في حاؿ اتماـ الجدار

 
تأثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك في : 20.3جدكؿ 

منطقة الدراسة مف الناحية البيئية التعميمية 
 

مستوى الداللة  T ،Fقيمة نوع االختبار المتغير 
 T-Test 5.75 0.001المحافظة 

 One way anova 15.846 0.000التجمع السكاني 
 T-Test 0.036 0.919الجنس 
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 One way anova 3.240 0.014العمر 
 T-Test 1.97 0.078الحالة االجتماعية 
 One way anova 2.685 0.017المؤىؿ العممي 

 One way anova 11.109 0.000بعد السكف عف الجدار 
 One way anova 14.008 0.000نكع السكف 
 One way anova 2.939 0.007نكع العمؿ 

 One way anova 5.834 0.001في حاؿ اتماـ الجدار 
 حكؿ ايجابات المبحكثيف 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 1.6 

حكؿ تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار التعميمية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل 
لممحافظة 

 لبدك جنكب البيئة التعميمية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 56.4 )جدكؿ 
 المحافظةالضفة الغربية لمتغير 

 
المتوسط العدد المحافظة 

لحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .001- 6.410  128 .6872  1.9400  40بيت لحـ 
 - 5.757  59.501 .5177 2.6400  90الاميؿ 

 
 

ؾ ااتالؼ حكؿ تاثير ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص Tتـ استاداـ ااتبار 
 كقد كجد مف االؿ نتائج ؟ عمى االثار التعميمية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعجدار 

 كىذه T 5.75 حيث بمغت قيمة 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل ان الجدكؿ اف ىناؾ فركؽ
 لمجدار عمى مكاف السكف ان ؾ تأثيرؿ مما يعني اف ىنا0.05القيمة ذات داللة احصائية عند المستكل 

 بانحراؼ معيارم 2.64كجاء التاثير االكثر لصالح سكاف محافظة الاميؿ حيث بمغ المتكسط الحسابي 
 كىذا يعني 68.0.68 كاالنحراؼ المعيارم 1.94اما محافظة بيت لحـ فبمغ المتكسط الحسابي . 51

الؼ لصالح سكاف محافظة الاميؿ كىذا يعزل لعدـ تمكف كصكؿ الطمبة الى ت درجات اخ7كجكد 
 كصكؿ الييئات التدريسية بسبب ـ اضافة الى عدـ ارساؿ االناث لمتعميـ اارج المنطقة، كعدسالمدار

 .ككنيا مف اارج التجمعات السكانية
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 حكؿ ايجابات المبحكثيف 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 2.6 
حكؿ تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار التعميمية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير الجنس 
 
 
 

 لبدك جنكب البيئة التعميمية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 58.4 )جدكؿ 
 .الجنسالضفة الغربية لمتغير 

المتوسط العدد الجنس 
لحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .919 .036  .128 .6411  2.4286  28انثى 
  .037  44.305 .6656 2.4235  102ذكر 

 
ؾ ااتالؼ حكؿ تاثير ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص Tتـ استاداـ ااتبار 

 كقد كجد مف االؿ نتائج ؟ عمى االثار التعميمية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعجدار 
 T حيث بمغت قيمة 0.05ؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ؿالجدكؿ انو ال يكجد ىنا

 لمجدار ان ؾ تأثيرؿ مما يعني اف ىنا0.05 دالة احصائيا عند المستكل   كىذه القيمة غير128.0.128
 649.0.649 بانحراؼ معيارم 2.428 عمى نكع الجنس حيث بمغ المتكسط الحسابي لالناث ان متساكم

 كىذا يعني اف الجدار قد 66.0.66 كاالنحراؼ المعيارم 2.423اما الذككر فبمغ المتكسط الحسابي 
 ،.اثر بشكؿ سمبي عمى كال الجنسيف

 الف تاثير الجدار عمى مكىذا يدؿ عمى اف التاثير عمى كؿ مف الذككر كاالناث جاء بشكؿ متساك 
. لجميع كاف بنفس النسبةا
 

 حكؿ ايجابات المبحكثيف 0.05ال تك جد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل . 3.6 
حكؿ تاثر جدار الفصؿ العنصرم عمى االثار التعميمية لبدك جنكب الضفة الغربية تعزل 

لمتغير الحالة االجتماعية 
 لبدك جنكب البيئة التعميمية لتأثير الجدار عمى  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار   (( 59.4 )جدكؿ 

 .الحالة االجتماعيةالضفة الغربية لمتغير 
الحالة 

االجتماعية 
المتوسط العدد 

لحسابي 
االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

مستوى  Tقيمة 
الداللة 

 .078  1.979 128 .5731  2.6182  33اعزب 
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  2.144  64.495 .6745 2.3588  97متزكج 
 

ؾ ااتالؼ حكؿ تاثير ؿىؿ ىنا: عمى لمتعرؼ عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص Tتـ استاداـ ااتبار 
 كقد كجد مف االؿ نتائج ؟ عمى االثار التعميمية لبدك جنكب الضفة الغربيةالفصؿالضـ كالتكسعجدار 

  T 1.97 حيث بمغت قيمة 0.05 ذات داللة احصائية عند المستكل ان ؾ فركؽؿالجدكؿ انو ال يكجد ىنا
 لمجدار عمى الحالة ان ؾ تأثيرؿ مما يعني اف ىنا0.05كىذه القيمة غير  دالة احصائيا عند المستكل 
المتزكجزف  اما 57.0.57 بانحراؼ معيارم 2.35االجتماعية حيث بمغ المتكسط الحسابي لمعزاب 

 كىذا يعني اف الجدار قد اثر 67.0.67 كاالنحراؼ المعيارم 2.35فبمغ المتكسط الحسابي ف كالمتزكج
.  كالعزابف مالمتزكجالمتزكجكف بشكؿ سمبي عمى كؿ مف 

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  . 4.6 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار التعميمية  لمبدك في جنكب الضفة العربية 
. التجمع السكاني تعزل لمتغير

 
 
 

لالثار التعميمية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (60.4)جدكؿ
الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير التجمع السكاني 

 
مجموع درجات الحرية المصدر 

المربعات 
 Fقيمة متوسط المربعات 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

دااؿ 
المجمكعات 

 5 21.770 4.354 15.846 000. 

   .275 34.071 124 بيف المجمكعات 
    55.841  129المجمكع 

 ك
 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 

 فاف ىذه القيمة 15.846ىي  ك124بدرجات ارية بمغت  Fلمتجمع السكاني ، حيث كجد اف قيمة 
كد اثار لمجدار مف الناحية التعميمية ديعني كجما ـبما  000.0.000دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

 كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد ،كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كبالتالي رفضت الفرضية
اف المبيف اعاله  (حيث تبيف2-6-4 )تكضح بيانات الجدكؿ. اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية
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 تعزل لمتجمع السكاني كجاءت ىذه الفركؽ 05.0.05ؾ فركقا ذات داللة احصائية عند المستكل ؿىنا
لصالح كؿ مف سكاف الفقير، عمى سكاف الكرشاف كالرشايدة كالفريجات الذيف تاثركا اكثر منيـ سمبا مف 
الناحية التعميمية، كما جاءت الفركقات لصالح عرب النجادة عمى الكرشاف كالرشايدة كالفريجات الذيف 

ة عمى ماثر الجدار سمبا عمييـ مف ناحية تعميمية اكثر منيـ ، كايضا اثر الجدار سمبا مف ناحية تعميـ
ابناءىـ ارساؿ  مفعمى سكاف عرب الكعابنة اكثر مف الكرشاف كالرشايدة كالفريجات، كىذا جراء اكفيـ 

الى المناطؽ البعيدة ككذلؾ لككف الجدار سيعزؿ ىذه التجمعات عف المناطؽ المجاكرة، مما ىـ ئابنا
.    لتربية االغناـاالتعميـ كيتكجيكىا ؤابناابناءىا يدفع ىذه العائالت عمى اف يترؾ 

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة .5.6 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى االثار االتعميمية لمبدك في جنكب الضفة العربية 
. العمر تعزل لمتغير

 
 
 
 

لالثار التعميمية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (61.4)جدكؿ
 .الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير العمر

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .014 3.240 1.311 5.246 4دااؿ المجمكعات 
   .405 50.595 125بيف المجمكعات 

    55.841 129المجمكع 
 

 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 فاف ىذه القيمة دالة 3.240ىي  ك125بدرجات حرية بمغت  Fلعمر ، حيث كجد اف قيمة المتغير 

كد اثار لمجدار مف الناحية التعميمية د بما يعني كج014.0.014احصائيا عند مستكل الداللة 
كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد 

 انو تكجد فركقات (تشير النتائج4-6-4)يشير الجدكؿحيث . اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية
اقؿ مف ) كجاءت الفركقات لصالح الفئة   العمرية االكلى 0.05ذات داللة احصائية عند المستكل 

ا  اكثر محيث انيـ اكدكا اف الجدار اثر عمييـ تعميـ ( فاكثر 61)عمى الفئة العمرية الاامسة   ( 30
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 بو حيث اترككا التعميـ كلـ يتأثركالذيف الدراسة كاف كبار السف ىـ   مف غيرىـ كذلؾ لككنيـ عمى مقاعد
 . بدال منيـىـ ئابناابناءىـ اثر عمى 

  
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 6.6 

 المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى التعميـ لمبدك في جنكب الضفة العربية تعزل لمتغير
المؤىؿ العممي 

 
 
 
 

لالثار التعميمية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (62.4)جدكؿ
 الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير المؤىؿ العممي

 
المصدر 

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .017 2.685 1.078 6.467 6دااؿ المجمكعات 
   .401 49.374 123بيف المجمكعات 

    55.841 129المجمكع 
 

 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 فاف ىذه القيمة 2.685ىي  ك123بدرجات حرية بمغت  Fلمتغيرالمؤىؿ العممي ، حيث كجد اف قيمة 

كد اثار لمجدار مف الناحية التعميمية ديعني كجما ـبما  017.0.017دالة احصائيا عند مستكل الداللة 
ف مالمدركسالمدركسكف كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب عدـ كصكؿ 

اك بناتيـ الى اارج التجمع ىـ ئابناابناءىـ بالشكؿ الطبيعي الى مدارسيـ ككذؾ بسبب عدـ ارساؿ 
 كبالتالي رفضت الفرضية كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات  .لمدراسة
انو ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند المستكل ( 6-6-4)الجدكؿنتائج اؿتدؿ حيث . البعدية
 تعزل لمتغير التجمع السكاني،بما يعني اف التأثير متقارب مف الناحية التعميمية بغض النظر 0.05

. عف المؤىؿ العممي كالتأثير كاف سمبيا
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اليجابات المبحكثيف  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 7.6
حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى التعميـ لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل لممتغير بعد مسافة 

. السكف عف الجدار
لالثار التعميمية المباشرة لجدار  ( one way anova) نتائج تحميؿ التبايف االحادم (63.4) جدكؿ 

 الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير بعد المسافة عف الجدار
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .000 11.109 3.661 16.644 4دااؿ المجمكعات 
   .330 41.197 125بيف المجمكعات 

    55.841 129المجمكع 
 
 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ ك

 11.109ىي  ك125بدرجات حرية بمغت  Fلمتغيربعد مسافة الجدار عف السكف، حيث كجد اف قيمة 
كد اثار لمجدار مف ديعني كجما ـبما   000.0.000فاف ىذه القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

الناحية التعميمية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب  اف معظـ 
الماصص الزمف في بالزمف ميف مف اارج منطقة التجمع كاف الحكاجز كالجدراف تعيؽ كصكليـ مالمعؿ

لذلؾ ككذلؾ لطبيعة التجمعات البدكية كالذيف في بعض االحياف ال يرسمكف بناتيـ لمتعمـ اارج التجمع 
كبالتالي رفضت الفرضية . فممية التعميمية في ىذه التجمعاتؿاف الجدار قد اعاؽ العالى كىذا يعزل 

 )الجدكؿنتائج اؿتشير حيث . كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية
 كجاءت الفركقات 05.0.05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا ( 4-6-8

الناحية  اف الجدار اثر عمييـ بشكؿ اكثر مف غيرىـ مف االذيف اكدك (ـ500اقؿ مف )لصالح الفئة 
 فيمف  كذلؾ لبدء العمؿ في الجدار في تمؾ المنطقة كالبدء في التضييؽ عمى السكاف  التعميمية

الذىاب كالاركج الى مناطؽ اارل ككذلؾ المناطؽ البعيدة عف الجدار قد تأثرت ايضا مف ناحية 
.   تعميمية اكثر مف غيرىا مف المناطؽ

 
اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 8.6 

المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى التعميـ لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل لممتغير 
نكع السكف 
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لالثار التعميمية المباشرة لجدار  ( one way anova)  نتائج تحميؿ التبايف االحادم (64.4)جدكؿ
الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع السكف 

 
 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 

المحسوبة 
مستوى الداللة 

 .000 14.008 5.046 10.092 2 دااؿ المجمكعات 
   .360 45.749 127 بيف المجمكعات 

    55.841 129المجمكع 
 ك

 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 فاف ىذه القيمة 14.008ىي  ك127بدرجات حرية بمغت  Fلمتغير نكع السكف، حيث كجد اف قيمة 

كد اثار لمجدار مف الناحية التعميمية ديعني كجما ـبما  000.0.000دالة احصائيا عند مستكل الداللة 
كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب  تعرض الكثير مف المساكف الى 

التيديد باليدـ بسبب بناء الجدار كمف المحتمؿ الترحيؿ عف مكاف السكف ككذلؾ فقد كثير مف االبناء 
ؿ لمطمبة ككذلؾ  عمى حياة افراد مثر مف الناحية التعميمية عمى مستكل التحصأؤاماكف سكنيـ كىذا م

 كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات ،كبالتالي رفضت الفرضية. التجمع
 ذات داللة احصائية عف مستكل ان اف ىناؾ فركؽ( 10-6-4 )الجدكؿنتائج اؿتشير حيث . البعدية
 مف   اكثرف كىذه الفركؽ تعكد الى اف الساكنيف في بيكت مف الايـ كالذيف قد يتأثرك0.05الداللة 

غيرىـ ككذلؾ الساكنيف في بيكت مف الطكب كالذيف تأثركا اكثر مف غيرىـ كىنا يعزل ىذا العمؿ الى 
اف معظـ السكاف القاطنيف في بيكت مف الباطكف يتاكفكف مف ىدـ منازليـ بسبب الجدار كىذا سكؼ 

. يؤثر عمى الناحية التعميمية ليـ
 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 9.6 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى البيئة التعميمية لمبدك في جنكب الضفة الغربية تعزل 

. لممتغير نكع العمؿ الحالي لممبحكث
لالثار التعميمية المباشرة لجدار  ( one way anova) نتائج تحميؿ التبايف االحادم (65.4)جدكؿ 

. الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير نكع العمؿ
 

 Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المصدر 
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 .007 2.939 1.151 8.057 7 دااؿ المجمكعات 

Formatted

Formatted

Formatted Table

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted: Bulleted + Level: 1 +
Aligned at:  0.63 cm + Tab after:  1.27
cm + Indent at:  1.27 cm

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted Table

Formatted



 

 119 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

   .392 47.784 122بيف المجمكعات 
    55.841 129المجمكع 

 ك
 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 

  فاف ىذه 2.939ىي  ك122بدرجات حرية بمغت  F، حيث كجد اف قيمة العمؿالسكفلمتغير نكع 
كد اثار لمجدار مف الناحية ديعني كجما ـبما  007.0.007القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 

عدـ كجكد غرؼ  بسبب التعميمية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة بسبب 
فكؽ سف الثامنة ما يث كانكا خحصفية كبيرة كنتيجة لمتسرب مف المدارس ككذلؾ لمستكل المبحكثيف 

 كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو ،كبالتالي رفضت الفرضية .  ،عشرة
 ذات داللة احصائية ان اف ىناؾ فركؽ (1213.3-6-4) لممحؽ الجدكالتشير نتائج . لمفركقات البعدية

 كىذه الفركؽ تعكد الى اف العامميف في اسرائيؿ ىـ االقؿ تعميما ، ككذلؾ 0.05عف مستكل الداللة 
. ف مف العامالت في القطاع الزراعيـغيرهف ـعف ربات البيكت كف اقؿ تعميما 

 

 

اليجابات  ( α = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة . 10.6 
المبحكثيف حكؿ تاثير جدار الفصؿ عمى الناحية التعميمية لمبدك في جنكب الضفة الغربية 

تعزل لممتغير في حالة اتماـ الجدار 
لالثار التعميمية المباشرة لجدار  ( one way anova) نتائج تحميؿ التبايف االحادم (65.4)جدكؿ

الفصؿ لكاقع التنمية عمى البدك لمتغير في حالة اتماـ الجدار 
 

مجموع درجات الحرية المصدر 
 Fقيمة متوسط المربعات المربعات 

مستوى الداللة المحسوبة 

دااؿ 
المجمكعات 

3 6.811 2.270 5.834 0.001 

   0.389 49.030 126بيف المجمكعات 
    55.841 129المجمكع 

 

 تعزل 05.0.05 ذات داللة احصائية عند مستكل ان ؾ فركؽؿالى اف ىنااعاله تشير نتائج الجدكؿ 
 فاف ىذه 5.834ىي  ك126بدرجات حرية بمغت  Fلمتغير حالة اتماـ لجدار، حيث كجد اف قيمة 

يعني كجكد اثار لمجدار مف الناحية ما ـبما  005.0.001القيمة دالة احصائيا عند مستكل الداللة 
التعميمية كااتالؼ في التأثير مف تجمع الار، كجاءت ىذه النتيجة نتيجة قرارىـ البقاء في مساكنيـ، 

اف البعض يريد اف ينتقؿ مف تجمع الى اار لى الى لتغير كالذم يعزل ارغـ كافة الظركؼ كاف ىذا 
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كبالتالي رفضت الفرضية   .كلكف نرل اف الغالبية تريد اف تبقى في مكانيا ميما كانت الظركؼ 
الجدكؿ كلمتعرؼ عمى مصادر الفركقات فقد اجرم ااتبار شيفيو لمفركقات البعدية حيث تشير نتائج 

 05.0.05اف ىناؾ فركقات ذات داللة احصائية عند المستكل الفا  ( 1414.3-6-4) الممحؽ
كجاءت الفركقات لصالح الفئة االكلى كالذيف اكدكا انيـ سيستمركف في البقاء في منازليـ عمى الفئة 

كىنا تكجد عالقة .الثالثة كالذيف كانكا يرغبكف بترؾ منازليـ كاالنتقاؿ الى مكاف اار بعيد عف  الجدار
. بيف اتماـ الجدار كالتعميـ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مالحؽ الجداكؿ لمفصؿ الرابع
: جداكؿ المتغيرات عمى الفرضية الرئيسية. 1.4
يبيف التجمعات السكانية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتغير التجمع  (1.1.4)جدكؿ

. السكاني
االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد اسـ التجمع 
 0.1669 2.4343 32الرشايدة 
 0.1404 2.5202 29الفريجات 
 0.1128 2.2276 7الكرشاف 
 0.1407 2.5075 17الفقير 
 0.1660 2.4329 37الكعابنة 
 0.2275 2.3432 8النجادة 
 0.1720 2.4459 130المجمكع 
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يبيف ااتبار شيفية لمتجمع السكاني عمى الفرضية الرئيسية لمتغير التجمع السكاني  (2.1.4)جدكؿ
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروؽ بيف المجموعات 

1-2 02-E8.58 -0.479 
1-3 2067. 095 .
1-4 02-E7.32 -801 .
1-5 03-E1.432 1.000 
1-6 02-E9.110 837 .

   
2-3 *2799. 003 .
2-4 02-E1.269 1.000 
2-5 02-E8.727 438 .
2-6 1769. 182 .

   
3-4 *2799 -.013 .
3-5 2053 -.092 .
3-6 1156 -.854 .

   
4-5 02-E7.454 -770 .
4-6 1643. 337 .

   
5-6 02-E8.967 838 .

 
يبيف التجمعات السكانية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتغير العمر  (3.1.4)جدكؿ

االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية 
20-30 46 2.421 0.1436 
31-40 43 2.4600 0.1844 
41-50 26 2.5033 0.1819 
51-60 9 2.4313 0.1772 
 0.1686 2.3079 6 فاكثر 61

 0.1720 2.4459 130المجمكع 
 

. يبيف ااتبار شيفية لمتجمع السكاني عمى الفرضية الرئيسية لمتغير العمر (4.1.4)جدكؿ
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروقات بيف المجموعات 
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1-2 02-E3.88 882 .
1-3 02-E8.21 442 .
1-4 02-E1.01 1.000 
1-5 1132. 667 .

   
2-3 02-E4.33 -900 .
2-4 02-E2.873 995 .
2-5 1521. 377 .

   
3-4 02-E7.200 876 .
3-5 1953. 172 .

   
4-5 1234. 751 .

 
 
 
 
 
 

يبيف التجمعات السكانية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتغير المؤىؿ العممي  (5.1.4)جدكؿ
االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 

. 1705 2.4755 18امي 
. 1674 2.4108 21ممـ 
. 1601 2.4350 39اعدادم / ابتدائي 
. 1389 2.4576 6تكجييي / ثانكم

. 1473 2.5061 21دبمـك متكسط 
. 2098 2.4266 18بكالكريكس 

. 2452 2.3947 7ماجستير / دبمـك عالي
 0.1720 2.4459 130المجمكع 

 
 

 يبيف ااتبار شيفية لمتجمع السكاني عمى الفرضية الرئيسية لمتغير المؤىؿ العممي (6.1.4)جدكؿ
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروؽ بيف المجموعات 
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1-2 02-E6.470 967 .
1-3 02-E4.049 995 .
1-4 02-E1.789 1.000 
1-5 03-E3.05 -999 .
1-6 02-E4.896 994 .
1-7 02-E8.084 981 .

   
2-3 02-E2.42 -1.000 
2-4 02-E4.68 -999 .
2-5 02-E9.52 -783 .
2-6 02-E1.57 -1.000 
2-7 02-E1.614 1.000 

   
3-4 02-E2.26 -1.000 
3-5 02-E7.10 -888 .
3-6 30-E8.475 1.000 
3-7 02-E4.036 999 .

   
4-5 02-E4.84 -999 .
4-6 02-E3.107 1.000 
4-7 02-E6.295 999 .

   
5-6 02-E7.950 913 .
5-7 1114. 900 .

   
6-7 02-E3.188 1.000 

 
يبيف التجمعات السكانية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتغير بعد الجدار  (7.1.4)جدكؿ

 .عف السكف
 

االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية 
. 1805 2.4219 38ـ 500اقؿ مف 

. 1400 2.4984 27ـ 501-1000
1001-1500 9 2.3051 2532 .
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1501-2000 5 2.4271 2322 .
. 1470 2.4626 51 فاكثر 2001

 0.1720 2.4459 130المجمكع 
 

يبيف ااتبار شيفية لمتجمع السكاني عمى الفرضية الرئيسية لمتغير بعد الجدار عف  (8.1.4)جدكؿ
 .السكف

 
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروقات بيف المجموعات 

1-2 02-E7.65 -516 .
1-3 1169. 477 .
1-4 02-E5.17 -1.000 
1-5 02-E4.07 -865 .

   
2-3 1933. 069 .
2-4 02-E7.131 943 .
2-5 02-E3.582 938 .

   
3-4 1220 -.791 .
3-5 1575 -.158 .

   
4-5 02-E3.55 -995 .

 
 

 .يبيف التجمعات السكانية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتغير نكع السكف (9.1.4)جدكؿ
 
 

االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع السكف 
. 1659 2.4549 74بيت باطكف 
. 1489 2.4873 28بيت طكب 
. 1964 2.3808 28بيت شعر 
   براكية زينكك 
 0.1720 2.4459 130المجمكع 
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 يبيف ااتبار شيفية لمتجمع السكاني عمى الفرضية الرئيسية لمتغير نكع السكف (10.1.4)جدكؿ
 
 

مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروقات بيف المجموعات 
1-2 02-E3.24 -690 .
1-3 02-E7.413 147 .

   
2-3 1065. 066 .

 
 
 
 
 
 
 

 .يبيف التجمعات السكانية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتغير نكع العمؿ (11.1.4)جدكؿ
 

المتوسط العدد نوع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

. 1506 2.4454 54اعمؿ في تربية االغناـ 
. 1111 2.6081 8اعمؿ في زراعة االرض كالفمحة 

. 1761 2.4011 30 (االجيزة االمنية كالكزارات )اعمؿ في السمطة الفمسطينية
. 1790 2.4143 9اعمؿ في اسرائيؿ 

. 0539 2.6250 8عاطؿ عف لعمؿ ككنت اعمؿ في اسرائيؿ 
. 2310 2.4369 9عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في الضفة الغربية 

. 1441 2.4116 7طالب متفرغ لدراسة 
. 1878 2.2949 5ربة بيت 
 0.1720 2.4459 130المجمكع 

 
 .يبيف ااتبار شيفية لمتجمع السكاني عمى الفرضية الرئيسية لمتغير نكع العمؿ (8.1.4)جدكؿ

 
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروؽ بيف المجموعات 

1-2 1627 -.422 .
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1-3 02-E4.426 983 .
1-4 02-E3.107 1.000 
1-5 1796 -.286 .
1-6 03-E8.475 1.000 
1-9 02-E3.376 1.000 
1-10 1505. 777 .

   
2-3 2069. 422 .
2-4 1937. 526 .
2-5 02-E1.69 -1.000 
2-6 1711. 685 .
2-9 1964. 593 .
2-10 3131. 124 .

   
3-4 02-E1.32 -1.000 
3-5 2239 -.104 .
3-6 30-E3.58 -1.000 
3-9 02-E1.05 -1.000 
3-10 1062. 966 .

   
4-5 2107 -.408 .
4-6 02-E2.26 -1.000 
4-9 02-E2.690 1.000 
4-10 1194. 970 .

   
5-6 1881. 567 .
5-9 2134 .480 .
5-10 3301. 083 .

   
6-9 02-E2.529 1.000 
6-10 1420. 925 .

   
9-10 1167. 980 .
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جداكؿ مجاالت الدراسة عمى الفرضيات الفرعية .2.4
يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارية لممحددات االقتصادية لمتغير  (41.2.4-1)جدكؿ رقـ 

التجمع السكاني 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد اسـ التجمع 
. 1216 2.4330 32الرشايدة 
. 1716 2.4360 29الفريجات 
. 1819 2.4133 7الكرشاف 
. 1632 2.3046 17الفقير 
. 1749 2.3031 37الكعابنة 
. 2009 2.2411 8النجادة 
. 1745 2.3670 130المجموع 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية لمتغير  (22.2.4-4)جدكؿ رقـ 
التجمع السكاني 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 03-E2.92 -1.000 
1-3 02-E1.977 1.000 
1-4 1284. 237 .
1-5 1299. 060 .
1-6 1920. 122 .

   
2-3 20-E2.270 1.000 
2-4 1313 232 .
2-5 1329 062 .
2-6 1949 119 .

   
3-4 1086 819 .
3-5 1102. 747 .
3-6 1722. 528 .

   
4-5 30-E1.533 1.000 
4-6 02-E6.355 975 .

   
5-6 02-E6.202 838 .
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يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االقتصادية لمتغير  (33.2.4-4)جدكؿ رقـ
. العمر

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الفئة العمرية 
20-30 46 2.3098 1662 .
31-40 43 2.3704 1982 .
41-50 26 2.4464 1397 .
51-60 9 2.4048 1275 .
. 1330 2.3810 6 فاكثر 61

. 1745 2.3670 130المجموع 
 
 
 
 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية تعزل لمتغير  (44.2.4-4)جدكؿ 
. العمر

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 02-E6.06 -587 .
1-3 1366 -.*034 .
1-4 02-E9.50 -671 
1-5 02-E7.12 -919 .

   
2-3 02-E7.60 -519 .
2-4 02-E3.43 -989 
2-5 02-E1.05 -1.000 

   
3-4 02-E4.167 982 .
3-5 02-E6.548 948 .

   
4-5 02-E2.381 999 .
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يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االقتصادية يعزل   (5.2.45-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير المؤىؿ العممي

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 
. 1251 2.4702 18امي 
. 1225 2.4082 21ممـ 

. 1750 2.3288 39اعدادي / ابتدائي 
. 1655 2.3333 6توجييي / ثانوي

. 2277 2.3333 21دبموـ متوسط 
. 1805 2.3571 18بكالوريوس 

. 1593 2.3469 7ماجستير / دبموـ عالي
. 1745 2.3670 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية تعزل لمتغير  (66.2.4-4)جدكؿ 

.. المؤىؿ العممي
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 02-E6.207 972 .
1-3 1415. 220 .
1-4 1369. 823 .
1-5 1369. 408 .
1-6 1131. 687 .
1-7 1233. 854 .

   
2-3 02-E6.21 -816 .
2-4 02-E7.941 816 .
2-5 02-E7.483 989 .
2-6 02-E5.102 990 .
2-7 02-E6.122 995 .
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3-4 03-E4.58 -1.000 
3-5 03-E4.58 -1.000 
3-6 02-E2.84 -999 .
3-7 02-E1.82 -1.000 

   
4-5 16-E8.882 1.000 
4-6 02- E-2.38 -1.000 
4-7 02-E1.36 -1.000 

   
5-6 02-E2.38 -1.000 
5-7 02-E1.36 -1.000 
6-7 02-E1.020 1.000 

 
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االقتصادية يعزل   (77.2.4-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير بعد المسافة عف الجدار

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد بعد المسافة عف الجدار 
. 1388 2.4408 38ـ 500اقؿ مف 

. 1821 2.3823 27ـ 501-1000
1001-1500 9 2.3095 1907 
1501-2000 5 2.3643 2011 .

. 1742 2.3144 51 فاكثر 2001
. 1745 2.3670 130المجموع 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية تعزل لمتغير  (88.2.4-4)جدكؿ 
. بعد  مسافة الجدار عف السكف
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 02-E5.851 753 .
1-3 1313. 357 .
1-4 02-E 7.650 922 .
1-5 1264 *.019 .

   
2-3 02-E7.275 868 .
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2-4 02-E1.799 1.000 
2-5 02-E6.785 582 .

   
3-4 02-E5.48 -987 .
3-5 03-E4.90 -1.000 

   
4-5 02-E4.986 982 .

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االقتصادية يعزل   (9.2.49-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير نكع السكف

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد نكع السكف 
 1837 2.3441 74بيت باطوف 
 1653 2.3610 28بيت طوب 
. 1444 2.4337 28بيت شعر 

   براكية زينكو 
 1745 2.3670 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية تعزل  (10- 4(10.2.4)جدكؿ 

. لمتغير  تعزل لمتغير نكع السكف
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 02-E1.69 -907 .
1-3 02-E8.96 -068 .

   
2-3 02-E7.27 -068 .

 
يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االقتصادية يعزل   (1111.2.4-4)جدكؿ رقـ

. لمتغير نكع العمؿ
 

المتكسط العدد نكع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

. 1495 2.3724 54اعمؿ في تربية االغناـ 
. 2435 2.4911 8اعمؿ في زراعة االرض والفمحة 
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. 1840 2.2810 30 (االجيزة االمنية والوزارات )اعمؿ في السمطة الفمسطينية
. 1502 2.4921 9اعمؿ في اسرائيؿ 

. 1221 2.4509 8عاطؿ عف لعمؿ وكنت اعمؿ في اسرائيؿ 
. 1695 2.3373 9عاطؿ عف العمؿ وكنت اعمؿ في الضفة الغربية 

. 1332 2.3316 7طالب متفرغ لدراسة 
. 2030 2.3714 5ربة بيت 
. 1745 2.3670 130المجموع 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية تعزل لمتغير   (1212.2.4-4)جدكؿ 
. تعزل لمتغير نكع العمؿ

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 1187 -.827 .
1-3 02.-E9.140 561 .
1-4 1197. 777 .
1-5 02-E7.85 -979 .
1-6 02-E3.505 1.000 
1-9 02-E4.072 1.000 
1-10 04-E9.259 1.000 

   
2-3 2101. 194 .
2-4 04-E9.92 -1.000 
2-5 02-E4.018 1.000 
2-6 1538. 819 .
2-9 1964. 840 .
2-10 1196. 978 .

   
3-4 2111 -.143 .
3-5 1699 476 .
3-6 02-E5.63 -997 .
3-9 02-E5.07 -999 .
3-10 02-E9.05 -989 .

   
4-5 02-E4.117 1.000 
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4-6 1548. 789 .
4-9 1604. 815 .
4-10 1206. 974 .

   
5-6 1136. 960 .
5-9 1193. 963 .
5-10 02-E7.946 998 .

   
6-9 03-E5.669 1.000 
6-10 02-E3.41 -1.000 

   
9-10   

   
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االقتصادية يعزل   (1313.2.4-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير حالة اتماـ لجدار

 

المتكسط العدد نكع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.1686 2.3393 98ستبقى في مكاف سكنؾ 
 0.2100 2.4351 11ستنتقؿ مف منطقة الى اخرى 

 0.1490 2.4209 14االنتقاؿ الى لتجمعات البعيدة عف الجدار 
 0.1040 2.5408 7االنتقاؿ مف تجمع داخؿ الجدار الى تجمع اخر خارجو 

 0.1745 2.3670 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية تعزل لمتغير  (1414.2.4-4)جدكؿ 
. حالة اتماـ االجدار

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 02-E9.58 0.363 
1-3 02-E8.16 0.411 
1-4 0.2015 *0.028 
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2-3 02-E1.415 0.998 
2-4 0.1058 638 .

   
3-4 1199. 500 .

 
 
 

االثار البيئية كالمصادر الطبيعية : جداكؿ لمجاؿ الثاني
 
 
 
 
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كالمصادر الطبيعية   (115-2-4)جدكؿ 
. يعزل لمتغير التجمع السكاني

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد اسـ التجمع 

. 2435 2.9063 32الرشايدة 
. 2044 2.8966 29الفريجات 
. 1069 2.9143 7الكرشاف 

. 2333 2.8235 17الفقير 
. 4680 2.7135 37الكعابنة 
. 3703 2.6000 8النجادة 

. 3302 2.8200 130المجموع 
 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لمحددات البيئة كالمصادر الطبيعية  (216-2-4)جدكؿ  

 تعزل لمتغير التجكع السكاني
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2  03-E9.698 1.000 
1-3 03-E8.04 -1.000 
1-4 02-E8.272 981 .
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1-5 1927. 296 .
1-6 3062. 331 .
   
2-3 02-E1.77 -1.000 
2-4 02-E7.302 990 .
2-5 1830. 388 .
2-6 2966. 381 .
   
3-4 02-E9.076 995 .
3-5 2008. 805 .
3-6 3143. 613 .
   
4-5 1100. 927 .
4-6 2235. 755 .
   
5-6 1135. 975 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كالمصادر الطبيعية   (317-2-4)جدكؿ 
يعزل لمتغيرالفئات العمرية 

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الفئة العمرية 
20-30 46 2.7435 4209 .
31-40 43 2.8326 2652 .
41-50 26 2.8923 2544 .
51-60 9 2.8667 3317 .
. 1633 2.9333 6 فاكثر 61

. 3302 2.8200 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لمحددات البيئة كالمصادر الطبيعية   (418-2-4)جدكؿ 
. تعزل لمتغير العمر

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 02-E8.91 -804 .
1-3 1488 -.497 .
1-4 1232 -.901 .
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1-5 1899 -.779 .
   
2-3 02-E5.97 -970 .
2-4 02-E3.41 -999 .
2-5 1008 -.974 .
   
3-4 02-E2.564 1.000 
3-5 02-E2.10 -999 .
   
4-5 02-E6.67 -997 .
 

 
 
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كالمصادر الطبيعية   (519-2-4)جدكؿ 
. يعزل لمتغير لمؤىؿ العممي

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 
. 3135 2.8222 18امي 
. 1627 2.8952 21ممـ 

. 4167 2.7949 39اعدادي / ابتدائي 
. 3266 2.8667 6توجييي / ثانوي

. 1621 2.9143 21دبموـ متوسط 
. 4033 2.6444 18بكالوريوس 
. 2992 2.8571 7ماجستير / دبموـ عالي
. 3302 2.8200 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لمحددات البيئة كالمصادر الطبيعية   (620-2-4)جدكؿ 

. تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 02-E7.30 -998 .
1-3 02-E2.735 1.000 
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1-4 02-E4.44 -1.000 
1-5 02-E9.21 993 .
1-6 1778. 849 .
1-7 02-e3.49 -1.000 
   
2-3 1004. 972 .
2-4 02-E2.857 1.000 
2-5 02-E1.90 -1.000 
2-6 2508. 462 .
2-7 02-E3.810 1.000 
   
3-4 02-E7.18 -1.000 
3-5 1194. 934 .
3-6 1504. 855 .
3-7 02-E6.23 1.000 
   
4-5 02-E4.76 1.000 
4-6 2222. 911 .
4-7 03-E9.524 1.000 
   
5-6 2698. 367 .
5-7 02-E5.714 1.000 
   
6-7 2127 -.906 .
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كالمصادر الطبيعية   (721-2-4)جدكؿ 
. يعزل لمتغير بعد لمسافة عف الجدار

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد بعد المسافة عف الجدار 

. 2265 2.9053 38ـ 500اقؿ مف 
. 2148 2.8667 27ـ 501-1000

1001-1500 9 2.4000 7810 .
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1501-2000 5 2.7000 4382 .
. 2587 2.8157 51 فاكثر 2001

. 3302 2.8200 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لمحددات البيئة كالمصادر الطبيعية    (822-2-4)جدكؿ 
. تعزل لمتغير بعد  مسافة الجدار عف السكف

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 02-E3.860 993 
1-3 5053 .*001 .
1-4 1853. 814 .
1-5 02-E8.958 771 .
   
2-3 4667 .*006 .
2-4 1467. 918 .
2-5 02-E5.098 976 .
   
3-4 3200 -.496 .
3-5 4157 *.011 .
   
4-5 02-E9.57 -980 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كالمصادر الطبيعية   (923-2-4)جدكؿ 
. يعزل لمتغير نكع السكف

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد نكع السكف 

. 3845 2.7892 74 بيت باطوف 
. 2267 2.8214 28بيت طوب 
. 2465 2.9000 28 بيت شعر 

     براكية زينكو 
. 3302 2.8200 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لمحددات البيئة كالمصادر الطبيعية     (1024-2-4)جدكؿ 
. تعزل لمتغير نكع السكف

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 02-E3.22 -908 .
1-3 1108 -.321 .
   
2-3 02-E7.86 -673 .
 
 
 
 
 
 
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كالمصادر  (1125-2-4)جدكؿ 
. الطبيعية  يعزل لمتغير نكع العمؿ

 
المتكسط العدد نكع العمؿ 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

. 2257 2.9000 54اعمؿ في تربية االغناـ 
   2.9750 8اعمؿ في زراعة االرض والفمحة 

. 4909 2.6200 30 (االجيزة االمنية والوزارات )اعمؿ في السمطة الفمسطينية
. 2828 2.8000 9اعمؿ في اسرائيؿ 

. 1982 2.8250 8عاطؿ عف لعمؿ وكنت اعمؿ في اسرائيؿ 
. 4055 2.8222 9عاطؿ عف العمؿ وكنت اعمؿ في الضفة الغربية 

. 2225 2.8571 7طالب متفرغ لدراسة 
. 1095 2.8800 5ربة بيت 
. 3302 2.8200 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لمحددات البيئة كالمصادر الطبيعية     (1226-2-4)جدكؿ 
. تعزل لمتغير نكع العمؿ

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 02-E7.50 -1.000 
1-3 2800 *.044 .
1-4 1000. 998 .
1-5 02-E7.500 1.000 
1-6 02-E7.778 1.000 
1-9 02-E4.286 1.000 
1-10 02-E2.000 1.000 
   
2-3 3550. 350 .
2-4 1750. 988 .
2-5 1500. 996 .
2-6 1528. 995 .
2-9 1179. 999 .
2-10 02-E9.500 1.000 
   
3-4 1800 -.945 .
3-5 2050 -.915 .
3-6 2022. 900 .
3-9 2371 -.867 .
3-10 2600. 894 .
   
4-5 02-E2.50 -1.000 
4-6 02-E2.22 -1.000 
4-9 02-E5.71 -1.000 
4-10 02-E8.00 -1.000 
   
5-6 03-E2.778 1.000 
5-9 02-E3021 -1.000 
5-10 02-E5.50 1.000 
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6-9 02-E3.49 -1.000 
6-10 02-E5.78 -1.000 
   
9-10     
   
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كالمصادر   (1327-2-4)جدكؿ رقـ
. الطبيعية يعزل لمتغير حالة اتماـ لجدار

 

المتكسط العدد نكع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.3505 2.8082 98ستبقى في مكاف سكنؾ 
 0.3833 2.7091 11ستنتقؿ مف منطقة الى اخرى 

 0.1267 2.9286 14االنتقاؿ الى لتجمعات البعيدة عف الجدار 

-02 2.9429 7االنتقاؿ مف تجمع داخؿ الجدار الى تجمع اخر خارجو 
E9.795 

 0.3302 2.8200 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كالمصادر الطبيعية  (1428-2-4)جدكؿ 
. تعزل لمتغير حالة اتماـ االجدار
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 02-E9.907 0.826 
1-3 0.1204 0.651 
1-4 0.1347 0.779 

   
2-3 0.2195 0.826 
2-4 0.2338 0.542 

   
3-4 02-E1.43 1.000 
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: المجاؿ الثالث : ثالثا
: االثار عمى البيئة واستخدامات االراضي

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كاستعماالت   ( 29 1-32-4)جدكؿ رقـ
. االراضي يعزل لمتغير التجمع السكاني

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد اسـ التجمع 

. 2900 2.8516 32الرشايدة 
. 2050 2.9052 29الفريجات 
. 1890 2.9286 7الكرشاف 

. 1268 2.8971 17الفقير 
. 3225 2.7635 37الكعابنة 
. 2912 2.6875 8النجادة 

. 2675 2.8385 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت  (230-32-4)جدكؿ 
االراضي تعزل لمتغير التجمع السكاني 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 02-E5.36 -986 .
1-3 02-E7.70 -992 .
1-4 02-E4.55 -997 .
1-5 02-E8.805 859 .
1-6 1641. 778 .
   
2-3 02-E2.34 -1.000 
2-4 02-E8.114 1.000 
2-5 1417, 457 .
2-6 2177. 512 .
   
3-4 02-E3.151 1.000 
3-5 1651. 803 .
3-6 2411. 680 .
   
4-5 1335. 700 .
4-6 2096. 632 .
   
5-6 02-E7.601 -990 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كاستعماالت   ( 313-32-4)جدكؿ رقـ
االراضي يعزل لمتغير العمر 

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الفئة العمرية 
20-30 46 2.7554 3140 .
31-40 43 2.8547 2847 .
41-50 26 2.9231 1373 .
51-60 9 2.8611 1816 .
. 1021 2.9583 6 فاكثر 61

. 2675 2.8385 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت  (432-32-4)جدكؿ 
االراضي تعزل لمتغير العمر 

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 02-E9.92 -532 .
1-3 1676 -.156 .
1-4 1057 -.875 .
1-5 2029 -.533 .
   
2-3 02-E6.84 -894 .
2-4 03-E6.46 -1.000 
2-5 1037 -.935 .
   
3-4 02-E6.197 985 .
3-5 02-E3.53 -999 .
   
4-5 02-E9.72 -974 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة   ( 33 5-32-4) جدكؿ رقـ
كاستعماالت االراضي يعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 

. 1519 2.9028 18امي 
. 3385 2.8333 21ممـ 

. 2841 2.7885 39اعدادي / ابتدائي 
. 1021 2.9583 6توجييي / ثانوي

. 1157 2.9286 21دبموـ متوسط 
. 3593 2.6944 18بكالوريوس 
 E9.449-02 2.9643 7ماجستير / دبموـ عالي
. 2675 2.8385 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت  (634-32-4)جدكؿ 
االراضي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 02-E6.944 994 .
1-3 1145. 880 .
1-4 02-E5.56 -1.000 
1-5 02-E2.58 -1.000 
1-6 2083. 454 .
1-7 02-E6.15 -1.000 
   
2-3 02-E4.487 999 .
2-4 1250 -.982 .
2-5 02-E9.52 -964 .
2-6 1389. 836 .
2-7 1310 -.969 .
   
3-4 1699 -.897 .
3-5 1401 -.682 .
3-6 02-E9.402 951 .
3-7 1758 -.842 .
   
4-5 02-E2.976 1.000 
4-6 2639. 593 .
4-7 03-E5.95 -1.000 
   
5-6 2341. 258 .
5-7 02-E3.57 -1.000 
   
6-7 2698 -.494 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كاستعماالت   ( 35 7-32-4)جدكؿ رقـ
االراضي يعزل لمتغير بعد المسافة عف الجدار 
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االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد بعد المسافة عف الجدار 
. 2769 2.8618 38ـ 500اقؿ مف 

. 2122 2.8704 27ـ 501-1000
1001-1500 9 2.5556 5698 .
1501-2000 5 2.8500 2236 .
. 1815 2.8529 51 فاكثر 2001

. 2675 2.8385 130المجموع 
 

 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت  (836-32-4)جدكؿ 
االراضي تعزل لمتغير بعد المسافة عف الجدار 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 03-E8.53 -1.000 
1-3 3063 .*044 .
1-4 02-E1.184 1.000 
1-5 03-E8.901 1.000 
   
2-3 3148 .*048 .
2-4 02-E2.037 1.000 
2-5 02-E1.743 999 .
   
3-4 2944 -.394 .
3-5 2974 .*046 .
   
4-5 03-E2.94 -1.000 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كاستعماالت   ( 37 9-32-4)جدكؿ رقـ
. االراضي يعزل لمتغير نكع السكف

 
االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع السكف 

. 2792 2.8209 74 بيت باطوف 
. 1732 2.8839 28بيت طوب 
. 3134 2.8393 28 بيت شعر 
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     براكية زينكو 
. 2675 2.8385 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت  (1038-32-4)جدكؿ 

. االراضي تعزل لمتغير نكع السكف
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 02-E6.30 -573 .
1-3 02-E1.83 -954 .
   
2-3 02-E4.464 824 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كاستعماالت   ( 39 9-32-4)جدكؿ رقـ
 االراضي يعزل لمتغير نكع العمؿ

المتكسط العدد نكع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

. 2350 2.8472 54اعمؿ في تربية االغناـ 
. 1157 2.9375 8اعمؿ في زراعة االرض والفمحة 

. 3592 2.7667 30 (االجيزة االمنية والوزارات )اعمؿ في السمطة الفمسطينية
   2.9722 9اعمؿ في اسرائيؿ 

. 1336 2.9750 8عاطؿ عف لعمؿ وكنت اعمؿ في اسرائيؿ 
. 3254 2.8056 9عاطؿ عف العمؿ وكنت اعمؿ في الضفة الغربية 

. 3536 2.7500 7طالب متفرغ لدراسة 
. 2236 2.9000 5ربة بيت 
. 2675 2.8385 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت  (1240-32-4) جدكؿ 

. االراضي تعزل لمتغير نكع لعمؿ
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 02-E9.03 -997 .
1-3 02-E8.056 971 .
1-4 1250. 974 .
1-5 02-E2.78 -1.000 
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1-6 02-E4.167 1.000 
1-9 02-E9.722 997 .
1-10 02-E5.28 1.000 
   
2-3 1708. 920 .
2-4 02-E3.47 -1.000 
2-5 02-E6.250 1.000 
2-6 1319. 994 .
2-9 1875. 967 .
2-10 02-E3.750 1.000 
   
3-4 2056. 768 .
3-5 1083 -.994 .
3-6 02-E3.89 1.000 
3-9 02-E1.667 1.000 
3-10 1333 -.993 .
   
 
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة كاستعماالت   (1341-32-4)جدكؿ رقـ
. االراضي يعزل لمتغير حالة اتماـ لجدار

 

العدد نكع العمؿ 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.2464 2.8367 98ستبقى في مكاف سكنؾ 
 0.5101 2.7045 11ستنتقؿ مف منطقة الى اخرى 

 0.1583 2.9107 14االنتقاؿ الى لتجمعات البعيدة عف الجدار 
 0.1040 2.9286 7االنتقاؿ مف تجمع داخؿ الجدار الى تجمع اخر خارجو 

 0.2675 2.8385 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت  (1442-32-4)جدكؿ 
. االراضي تعزل لمتغير حالة اتماـ االجدار
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مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 0.1322 0.488 
1-3 02-E7.40 0.814 
1-4 02-E9.18 0.854 

   
2-3 0.2062 0.300 
2-4 0.2240 0.390 

   
3-4 02-E1.79 0.999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: اآلثار االجتماعية: المجاؿ الرابع
يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االجتماعية يعزل   (143-42-4)جدكؿ رقـ 

. لمتغير التجمع السكاني
 

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد اسـ التجمع 
. 4375 2.3239 32الرشايدة 
. 2884 2.5392 29الفريجات 
. 4467 1.8052 7الكرشاف 

. 2471 2.5882 17الفقير 
. 2778 2.5651 37الكعابنة 
. 2905 2.4318 8النجادة 

. 3764 2.4538 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير  (244-42-4)جدكؿ 
. التجمع السكاني

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 2153 -.282 .
1-3 5187 .*021 .
1-4 2644 -.231 .
1-5 2412 -.119 .
1-6 1080 -.984 .
   
2-3 7340 .*000 .
2-4 02-E4.91 -999 .
2-5 02-e2.59 -1.000 
2-6 1074. 985 .
   
3-4 7830 *.000 .
3-5 7599 *.000 .
3-6 6266 *.027 .
   
4-5 02-E2.312 1.000 
4-6 1564. 944 .
   
5-6 1333. 958 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االجتماعية يعزل   (345-42-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير العمر

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الفئة العمرية 
20-30 46 2.4881 2921 
31-40 43 2.4884 3538 .
41-50 26 2.4685 4951 .
51-60 9 2.3636 3884 .
. 3171 2.0152 6 فاكثر 61

. 3764 2.4538 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير  (446-42-4) جدكؿ 
. العمر

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 04-E2.30 -1.000 
1-3 02-E1.961 1.000 
1-4 1245 929 .
1-5 4730. 074 .
   
2-3 02-E1.984 1.000 
2-4 1247. 930 .
2-5 4732. 075 .
   
3-4 1049. 969 .
3-5 4534. 124 .
   
4-5 3485. 523 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة االجتماعية   (547-42-4)جدكؿ رقـ
. يعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 

. 4267 2.3182 18امي 
. 4755 2.3160 21ممـ 

. 3581 2.4942 39اعدادي / ابتدائي 
. 2484 2.4848 6توجييي / ثانوي

. 2341 2.6234 21دبموـ متوسط 
. 3267 2.4798 18بكالوريوس 
. 4319 2.3896 7ماجستير / دبموـ عالي
. 3764 2.4538 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير  (648-42-4) جدكؿ 
. المؤىؿ العممي

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 03-E2.165 1.000 
1-3 1760. 833 .
1-4 1667. 988 .
1-5 3052 -.366 .
1-6 1616 -.942 .
1-7 02-E7.14 -1.000 
   
2-3 1782 -.786 .
2-4 1688 -.986 .
2-5 3074 -.307 .
2-6 1638 -.927 .
2-7 02-E7.36 -1.000 
   
3-4 03-E9.320 1.000 
3-5 1292 -.947 .
3-6 02-E1.437 1.000 
3-7 1046. 998 .
   
4-5 1385. 995 .
4-6 03-E5.051 1.000 
4-7 02-E9.524 1.000 
   
5-6 1436. 961 .
5-7 2338. 909 .
   
6-7 02-E9.019 999 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة االجتماعية   (749-42-4)جدكؿ رقـ
. يعزل لمتغير بعد المسافة عف الجدار
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االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد بعد المسافة عف الجدار 
. 4691 2.2871 38ـ 500اقؿ مف 

. 3083 2.5488 27ـ 501-1000
1001-1500 9 2.2626 3922 .
1501-2000 5 2.4727 4235 .
. 2650 2.5597 51 فاكثر 2001

. 3764 2.4538 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير  (850-42-4)جدكؿ 
. بعد لمسافة عف الجدار
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروقات بيف المجموعات 

1-2 2617 -.084 .
1-3 02-E2.446 1.000 
1-4 1856 -.880 .
1-5 2726 -.*017 .
   
2-3 2862 372 .
2-4 02-E7.609 996 .
2-5 02-E1.09 -1.000 
   
3-4 2101 -.893 .
3-5 3971 -.269 .
   
4-5 02-E8.70 -992 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة االجتماعية   (951-42-4)جدكؿ رقـ
. يعزل لمتغير نكع السكف

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد نكع السكف 
. 2959 2.5123 74 بيت باطوف 
. 3030 2.5390 28بيت طوب 
. 5215 2.2143 28 بيت شعر 

     براكية زينكو 
. 3764 2.4538 130المجموع 
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يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير  (1052-42-4)جدكؿ 

. نكع السكف
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 02-E2.67 945 .
1-3 2980 .*001 .
   
2-3 3247 .*004 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات البيئة االجتماعية   (1153-42-4)جدكؿ رقـ
. يعزل لمتغير نكع العمؿ

 
المتكسط العدد نكع العمؿ 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

. 3892 2.4040 54اعمؿ في تربية االغناـ 
. 1714 2.7159 8اعمؿ في زراعة االرض والفمحة 

. 2746 2.5152 30 (االجيزة االمنية والوزارات )اعمؿ في السمطة الفمسطينية
. 4487 2.2626 9اعمؿ في اسرائيؿ 

. 1024 2.8068 8عاطؿ عف لعمؿ وكنت اعمؿ في اسرائيؿ 
. 3302 2.3838 9عاطؿ عف العمؿ وكنت اعمؿ في الضفة الغربية 

. 3653 2.4675 7طالب متفرغ لدراسة 
. 6460 2.0909 5ربة بيت 
. 3764 2.4538 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير  (1254-42-4)جدكؿ 

. نكع العمؿ
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 3119 -.618 .
1-3 1111 -.0965 .
1-4 1414. 990 .
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1-5 4028 -.268 .
1-6 02-E2.020 1.000 
1-9 02-E6.35 -1.000 
1-10 3131. 828 .
   
2-3 2008 958 .
2-4 4533. 448 .
2-5 02-E9.09 -1.000 
2-6 3321. 813 .
2-9 2484. 968 .
2-10 6250. 230 .
   
3-4 2525. 834 .
3-5 2917. 750 .
3-6 1313. 995 .
3-9 02-E4.762 1.000 
3-10 4242. 532 .
   
4-5 5442. 205 .
4-6 1212. 999 .
4-9 2049. 988 .
4-10 1717. 998 .
   
5-6 4230 544 .
5-9 3393. 844 .
5-10 7159. 097 .
   
6-9 02-E8.37 -1.000 
6-10 2929. 948 
   
9-10     
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يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات االجتماعية يعزل   (1356-42-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير حالة اتماـ لجدار

 

المتكسط العدد نكع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.3333 2.4907 98ستبقى في مكاف سكنؾ 
 0.4981 2.2975 11ستنتقؿ مف منطقة الى اخرى 

 0.4597 2.2532 14االنتقاؿ الى لتجمعات البعيدة عف الجدار 
 0.4449 2.5844 7االنتقاؿ مف تجمع داخؿ الجدار الى تجمع اخر خارجو 

 0.3764 2.4538 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير  (1457-42-4)جدكؿ 
. حالة اتماـ االجدار

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 0.1932 0.442 
1-3 0.2375 0.173 
1-4 02-E9.37 0.936 

   
2-3 02-E4.427 0.993 
2-4 0.2869 0.464 

   
3-4 0.3312 0.294 

 
المجاؿ الخامس االثار الصحية : خامسا

 
يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات الصحية يعزل   ( 58 1-52-4)جدكؿ رقـ

. لمتغير التجمع السكاني
 

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد اسـ التجمع 
 4824 2.2656 32الرشايدة 
. 2864 2.5172 29الفريجات 
. 3727 1.8333 7الكرشاف 
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. 4332 2.4314 17الفقير 
. 4203 2.0991 37الكعابنة 
. 3858 1.7917 8النجادة 

. 4585 2.2436 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (259-52-4)جدكؿ 
. التجمع السكاني

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 2516 -.337 .
1-3 4323. 275 
1-4 1657. 872 .
1-5 1665. 724 .
1-6 4740. 135 .
   
2-3 6839 .*010 .
2-4 02-E8.587 993 .
2-5 4181 .*007 .
2-6 7256 .*002 .
   
3-4 5980 -.067 .
3-5 2658 -.778 .
3-6 02-E4.167 1.000 
   
4-5 3323. 183 .
4-6 6397 .*025 .
   
5-6 3074. 593 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات الصحية يعزل   ( 60 3-52-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير العمر

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الفئة العمرية 
20-30 46 2.1667 3991 
31-40 43 2.2946 4754 .
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41-50 26 2.3590 5048 .
51-60 9 2.1852 3579 .
. 2641 2.0556 6 فاكثر 61

. 4585 2.2436 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (461-52-4)جدكؿ 
. العمر

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 1279 -.783 .
1-3 1923 -.570 .
1-4 02-E1.85 -1.000 
1-5 1111. 989 .
   
2-3 02-E6.44 -988 .
2-4 1094. 980 .
2-5 2390. 837 .
   
3-4 1738. 914 .
3-5 3034. 709 .
   
4-5 1296. 990 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات الصحية يعزل   ( 62 5-52-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير المؤىؿ العممي

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 

. 4791 2.3056 18امي 
. 4863 2.2143 21ممـ 

. 4109 2.1068 39اعدادي / ابتدائي 
. 4037 2.3889 6توجييي / ثانوي

. 4819 2.4206 21دبموـ متوسط 
. 4412 2.2963 18بكالوريوس 

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted



 

 159 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

. 5131 2.1429 7ماجستير / دبموـ عالي
. 4585 2.2436 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (663-52-4)جدكؿ 

. المؤىؿ العممي
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 02-E9.127 999 .
1-3 1987. 883 .
1-4 02-E8.33 -1.000 
1-5 1151 -.996 .
1-6 03-E9.13 999 .
1-7 1627. 995 .
   
2-3 1074. 993 .
2-4 1746. 995 .
2-5 2063. 902 .
2-6 02-E8.20 999 .
2-7 02-E7.143 1.000 
   
3-4 2321 -.918 .
3-5 3138 -.375 .
3-6 1895 -.905 .
3-7 02-E3.60 -1.000 
   
4-5 02-E3.17 -1.000 
4-6 02-E9.259 1.000 
4-7 2460. 987 .
   
5-6 1243. 994 .
5-7 2778. 922 .
   
6-7 1534. 997 
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يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات الصحية يعزل   ( 64 7-52-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير بعد المسافة عف الجدار

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد بعد المسافة عف الجدار 

. 4788 2.2588 38ـ 500اقؿ مف 
. 3976 2.3889 27ـ 501-1000

1001-1500 9 2.1481 5977 .
1501-2000 5 2.3333 4249 .
. 4453 2.1634 51 فاكثر 2001

. 4585 2.2436 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير بعد  (865-52-4)جدكؿ 
. المسافة عف الجدار

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 1301 -.864 .
1-3 1106 -.980 .
1-4 02-E7.46 -998 .
1-5 02-E9.537 917 .
   
2-3 2407. 759 .
2-4 02-E5.556 1.000 
2-5 2255. 372 .
   
3-4 1852 -.970 .
3-5 02-E1.53 -1.000 
   
4-5 1699. 959 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات الصحية يعزل   ( 66 9-52-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير نكع السكف
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االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد نكع السكف 
. 4501 2.2455 74 بيت باطوف 
. 3971 2.3750 28بيت طوب 
. 5116 2.1071 28 بيت شعر 

     براكية زينكو 
. 4585 2.2436 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (1067-52-4)جدكؿ 

. نكع السكف
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 1295 -.439 .
1-3 1384 -.391 .
   
2-3 2679. 091 .
 
 
 
 
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات الصحية يعزل   ( 68 11-52-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير نكع العمؿ

 
المتكسط العدد نكع العمؿ 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

. 4703 2.2222 54اعمؿ في تربية االغناـ 
. 1652 2.6875 8اعمؿ في زراعة االرض والفمحة 

. 4668 2.1444 30 (االجيزة االمنية والوزارات )اعمؿ في السمطة الفمسطينية
. 3632 2.0000 9اعمؿ في اسرائيؿ 

. 1179 2.7083 8عاطؿ عف لعمؿ وكنت اعمؿ في اسرائيؿ 
. 4648 2.2407 9عاطؿ عف العمؿ وكنت اعمؿ في الضفة الغربية 

. 3691 2.2857 7طالب متفرغ لدراسة 
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 4249 2.0000 5ربة بيت 
. 4585 2.2436 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (1269-52-4)جدكؿ 

. نكع العمؿ
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 4653 -.330 .
1-3 02-E7.778 999 .
1-4 2222. 956 .
1-5 4861 -.272 .
1-6 02-E1.85 -1.000 
1-9 02-E6.35 -1.000 
1-10 2222. 990 .
   
2-3 5431. 198 .
2-4 6875. 160 .
2-5 02-E2.08 -1.000 
2-6 4468. 713 .
2-9 4018. 859 .
2-10 6875. 356 .
   
3-4 1444. 998 .
3-5 5639 -.158 .
3-6 02-E9.63 -1.000 
3-9 1413 -.999 .
3-10 1444. 999 .
   
4-5 7083 -.132 .
4-6 2407 -.985 .
4-9 2857 -.972 .
4-10 0000. 1.000 
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5-6 4676. 662 .
5-9 4226. 823 .
5-10 7083. 315 .
   
6-9 02-E4.50 -1.000 
6-10 2407. 995 .
   
9-10     
   
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات الصحية يعزل   (1370-42-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير حالة اتماـ لجدار

 

المتكسط العدد نكع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.4458 2.2364 98ستبقى في مكاف سكنؾ 
 0.5482 2.2121 11ستنتقؿ مف منطقة الى اخرى 

 0.5206 2.2857 14االنتقاؿ الى لتجمعات البعيدة عف الجدار 
 0.4557 2.3095 7االنتقاؿ مف تجمع داخؿ الجدار الى تجمع اخر خارجو 

 0.4585 2.2436 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (1471-42-4)جدكؿ 
. حالة اتماـ االجدار

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 02-E4.427 0.999 
1-3 02-E4.93 0.987 
1-4 02-E7.31 0.983 

   
2-3 02-E7.36 0.984 
2-4 02-E9.74 0.464 

   
3-4 02-E2.38 1.000 
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: المجاؿ التعميمي: سادسا
يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات التعميمية يعزل   ( 72 1-62-4)جدكؿ رقـ

. لمتغير التجمع السكاني
 

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد اسـ التجمع 
. 6503 2.0813 32الرشايدة 
. 5135 2.2690 29الفريجات 
. 5855 1.3429 7الكرشاف 

. 1572 2.9294 17الفقير 
. 5236 2.7243 37الكعابنة 
. 4243 2.8500 8النجادة 

. 6579 2.4246 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (273-52-4)جدكؿ 
. حالة التجمع السكاني

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 1877 -.855 .
1-3 7384. 051 .
1-4 8482 .*000 .
1-5 6431 .*000 .
1-6 7688 .*021 .
   
2-3 9261 .*005 .
2-4 6604 .*006 .
2-5 4554 .*037 .
2-6 5810 -.182 .
   
3-4 1.5866 -*000 .
3-5 1.3815 -*000 .
3-6 1.5071 -*000 .
   
4-5 2051. 877 .
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4-6 02-E7.941 1.000 
   
5-6 1257. 996 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات التعميمية يعزل   ( 74 3-62-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير العمر

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الفئة العمرية 

20-30 46 2.6130 5679 .
31-40 43 2.4093 5983 .
41-50 26 2.3462 6488 .
51-60 9 2.2444 8705 .
. 9445 1.7000 6 فاكثر 61

. 1745 2.3670 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (475-62-4)جدكؿ 
العمر 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 2037. 685 .
1-3 2669. 573 .
1-4 3686. 641 .
1-5 9130 .*032 .
   
2-3 02-E6.315 997 .
2-4 1649. 973 .
2-5 7093. 169 .
   
3-4 1017. 997 .
3-5 6462. 290 .
   
4-5 5444. 622 .
 

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted

Formatted



 

 166 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات التعميمية يعزل   ( 76 5-62-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير المؤىؿ العممي

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي 
. 6800 2.3667 18امي 
. 7587 2.0476 21ممـ 

. 5595 2.6513 39اعدادي / ابتدائي 
. 8042 2.3667 6توجييي / ثانوي

. 4660 2.5714 21دبموـ متوسط 
. 5526 2.4222 18بكالوريوس 
. 9431 2.0571 7ماجستير / دبموـ عالي
. 6579 2.4246 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير  (677-62-4)جدكؿ 

المؤىؿ العممي 
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 3190. 871 
1-3 2846 -.868 .
1-4 0000. 1.000 
1-5 2048 -.985 .
1-6 02-E5.56 -1.000 
1-7 3095. 976 .
   
2-3 6037 -.062 .
2-4 3190 -.977 .
2-5 5238. 313 .
2-6 3746 -.758 
2-7 03-E9.52 -1.000 
   
3-4 2846. 868 .
3-5 02-E7.985 1.000 
3-6 2291. 951 .
3-7 5941. 519 .
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4-5 2048 -.983 .
4-6 02-E5.56 -1.000 
4-7 3095. 993 
   
5-6 1492. 997 .
5-7 5143. 748 .
   
6-7 3651. 946 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات التعميمية يعزل   ( 78 7-62-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير بعد المسافة عف الجدار

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد بعد المسافة عف الجدار 
. 6946 1.9737 38ـ 500اقؿ مف 

. 4751 2.5037 27ـ 501-1000
1001-1500 9 2.2667 7746 .
1501-2000 5 2.1600 9839 .
. 4196 2.7725 51 فاكثر 2001

. 6579 2.4246 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير بعد  (879-62-4)جدكؿ 
المسافة عف السكف 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 5300 .*012 .
1-3 2930. 755 .
1-4 1863. 977 .
1-5 7989 *.000 .
   
2-3 2370. 886 .
2-4 3437. 824 .
2-5 2688. 428 .
   
3-4 1067. 998 .
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3-5 5059 -.211 .
   
4-5 6125 -.275 .
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات التعميمية يعزل   ( 80 9-62-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير نكع السكف
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد نكع السكف 

. 5670 2.5730 74 بيت باطوف 
. 5499 2.5643 28بيت طوب 
. 7231 1.8929 28 بيت شعر 

     براكية زينكو 
. 6579 2.4246 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات التعميمية تعزل لمتغير  (1181-62-4)جدكؿ 

نكع السكف 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 03-E8.687 998 .
1-3 6801 .*000 .
   
2-3 6714 .*000 .

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات التعميمية يعزل   ( 82 11-62-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير نكع العمؿ

 
المتكسط العدد نكع العمؿ 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

. 6819 2.4370 54اعمؿ في تربية االغناـ 
. 5757 2.3000 8اعمؿ في زراعة االرض والفمحة 

. 5904 2.6200 30 (االجيزة االمنية والوزارات )اعمؿ في السمطة الفمسطينية
. 7172 1.9778 9اعمؿ في اسرائيؿ 

. 3381 2.7000 8عاطؿ عف لعمؿ وكنت اعمؿ في اسرائيؿ 
. 4243 2.6667 9عاطؿ عف العمؿ وكنت اعمؿ في الضفة الغربية 

. 6969 2.1714 7طالب متفرغ لدراسة 
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. 6000 1.6000 5ربة بيت 
. 6579 2.4246 130المجموع 

 
يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات التعميمي تعزل لمتغير  (1283-62-4)جدكؿ 

نكع العمؿ 
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 1370. 1.000 
1-3 1830 -.976 .
1-4 4593. 760 .
1-5 2630 -.990 .
1-6 2296 -.994 .
1-9 2656. 992 .
1-10 8370. 325 .
   
2-3 3200 -.976 
2-4 3222. 992 .
2-5 4000 -.976 .
2-6 3667. 983 .
2-9 1286. 1.000 
2-10 7000. 795 .
   
3-4 6422. 406 .
3-5 02-E8.00 -1.000 
3-6 02-E4.67 -1.000 
3-9 4486 890 .
3-10 1.0200 134 .
   
4-5 7222 -.584 .
4-6 6889 -.606 .
4-9 1937. 1.000 
4-10 3778. 991 .
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5-6 02-E3.333 1.000 
5-9 5286. 912 .
5-10 1.1000 229 .
   
6-9 4952. 928 .
6-10 1.0667 240 .
   
9-10     
   
 

يظير الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممحددات التعميمية يعزل   (1384-62-4)جدكؿ رقـ
. لمتغير حالة اتماـ لجدار

 

المتكسط العدد نكع العمؿ 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 0.5886 2.5429 98ستبقى في مكاف سكنؾ 
 0.7336 2.2727 11ستنتقؿ مف منطقة الى اخرى 

 0.7197 1.8429 14االنتقاؿ الى لتجمعات البعيدة عف الجدار 
 0.7432 2.1714 7االنتقاؿ مف تجمع داخؿ الجدار الى تجمع اخر خارجو 

 0.6579 2.4246 130المجموع 
 

يبيف نتائج ااتبار شفيو لممقارنات البعدية لممحددات التعميمية تعزل لمتغير  (1485-62-4)جدكؿ 
. حالة اتماـ االجدار

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 0.2701 0.604 
1-3 0.7000 *0.002 
1-4 0.3714 0.512 

   
2-3 0.4299 0.407 
2-4 0.1013 0.302 

   
3-4 0.3286 0.731 
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يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة النتائج التي تكصمت الييا الدراسة ، كما يتناكؿ تكصيات الباحث مف 
: االؿ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة

يزيد الجدار الفاصؿ مف اشتداد االزمة االقتصادية كالتعميمية كاالجتماعية كالصحية التي  -ٔ
 ان يعاني منو الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ كالمجتمع البدكم بشكؿ ااص ، حيث اف لو تاثير

يشعركف بضيؽ المساحات كا أبدبداكا  الف عممية البناء قد بدأت كبيذا ، عمى البدكان حقيقي
. الرعكية كالاركج باغناميـ متى شاءكا

. تأثير عمى فرص العمؿ في الضفة الغربية،  كأعاقة كصكؿ المساعدات الطارئة -ٕ
ادل الجدار الفاصؿ الى فقداف مساحات كبيرة مف االراضي كانافاض المساحات الرعكية  -ٖ

. كبالتالي انافاض التكجو الى تربية المكاشي
. االنتقاؿ الى اطعاـ الماشية مف االعالؼ المشتراة مف االسكاؽ المحمية -ٗ
. التغير في منافذ تكزيع المنتجات الغذائية المنتجة مف قبؿ السكاف البدك -٘
لمقدـ عند شراء أم مف المنتكجات كليس بالشراء اظيكر اسكاؽ سكداء حيث االستغالؿ كالدفع  -ٙ

الى صعكبات في التسكيؽ حيث يتحكـ تجار االعالؼ كالماشية عمى المكسـ مما ادل 
 .باالسعار

 تسبب الجدار في ىدـ كاغالؽ العديد مف البيكت المجاكرة لمنطقة العمؿ في الجدار مما ادل  -ٚ
بعض السكاف عف اماكف سكنيـ الى منطقة اارل  كاصبحكا دكف مأكل،  تيجيرازاحة الى 

ككذلؾ تدمير العديد مف االبار التي يعتمد عمييا السكاف في رم مكاشييـ كانفسيـ، 
. البطالة كالفقر في ماتمؼ التجمعات البدكيةمستكل ساىـ الجدار في رفع  -ٛ
، عدـ ادل العمؿ في الجدار الى التحكؿ في استادامات االراضي كالاكؼ  مف زراعتيا -ٜ

 .كجكد اصناؼ بذكر اعالؼ كمحاصيؿ حقمية مقاكمة لمجفاؼ

.  ادل الجدار الى عدـ كجكد رقابة عمى اسعار االعالؼ -ٓٔ
ادل الجدار الى المزيد مف التردم في الادمات التعميمية في التجمعات البدكية ، كما  -ٔٔ

. ادل الى التسرب مف المدارس
عزؿ الجدار السكاف في منطقتي الفريجات كالفقير عف باقي السكاف مما جعميـ  -ٕٔ

الى عدـ التكاصؿ االجتماعي،  احدحدل يعيشكف في مناطؽ مغمقة ، مما 
الزكاج مف االقارب في التجمعات البدكية،  في عممية الى ساىـ الجدار بشكؿ كبير  -ٖٔ

بالشباف البدك الى التزاكج مف نفس العائمة اك  احدحدل حيث اف االنفصاؿ كبعد المسافات 
. التجمع

ادل الجدار الى صعكبة المكاصالت بيف التجمعات البدكية كالقرل كالمدف كارتفاع  -ٗٔ
. كمفتيا
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ادل الجدار الى تردم الادمات التعميمية مف حيث نقص الغرؼ المدرسية كالكادر  -٘ٔ
التدريسي مما فرض كجكد اكثر مف صؼ في الغرفة الكاحدة كاالاتالط بيف الجنسيف بعد 

. الصؼ السابع
المعممكف كذلؾ بسبب عدـ كصكؿ ادل الجدار الى زيادة عدد المتسربيف مف المدارس  -ٙٔ

المحدد لبعد المسافات كلككف غالبية المعمميف مف اارج الكقت في بالكقت ف مالمعمـ
 .التجمعات

ادل الجدار الى تردم الادمات الصحية ، حيث تعمؿ العيادات ليكميف في االسبكع  -ٚٔ
 .كعدـ انتظاـ دكاـ الطبيب كالممرضة كنقص في االدكية  طفؽفقد تقدـ ادمات التطعيـ 

ادل الجدار الى نقص حاد في الادمات البيطرية كنقص في كصكؿ االدكية في  -ٛٔ
. الكقت المناسب

 
: التكصيات

: الىافيكصي الباحث كبعد ظيكر النتائج 
 

اعتبار المناطؽ البدكية كالمتأثرة بالجدار ذات اكلكية كعمى السمطة الكطنية اف تضعيا بعيف  -ٔ
. االعتبار

حككمية كاجب اار في تكثيؼ العمؿ مع البدك مف اجؿ تحسيف اؿغير اؿعمى المؤسسات  -ٕ
. ادية كدعميـ عمى الصمكد في االرضتقصتاكضاعيـ اال

 المؤسسات التعميمية كالصحية لتكفير الادمات الضركرية لمسكاف في تمؾ ءالبدء في بنا -ٖ
. المناطؽ

العمؿ عمى انشاء صندكؽ ااص لدعـ المناطؽ االكثر تضررا كتقديـ المشاريع ليا دكف  -ٗ
. غيرىا لتشجيعيـ عمى البقاء في تجمعاتيـ

لجدار كامؽ فرص عمؿ اعمى كقؼ اليجرة مف المناطؽ القريبة مف الممكنة العمؿ كبالسرعة  -٘
. رارؽاالستاالستمراركتقديـ قركض ميسرة القامة مشاريع فردية لتشجيعيـ عمى 

. انشاء اسكاؽ ااصة لشراء المنتجات المنتجة في التجمعات مف الباف كلحـك حمراء -ٙ
 كمف الممكف اف تككف ىذه الشركات بمساىمة مف البدك ،انشاء شركات تعنى بشؤكنيـ -ٚ

. انفسيـ
 االعمؿ عمى تشكيؿ تعاكنيات بينيـ ليتسنى ليـ الحصكؿ عمى المساعدات بدكف اف يتعرضك -ٛ

. لالبتزاز
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 قائمة المراجع بالعربية
 

  اإلنمائي  المتحدة األمـبرنامج   الزراعية،اإلغاثةالمركز العربي لمتطكير الزراعي، اتحاد لجاف
 ، القدسمشروع تنمية المراعي في السفوح الشرقية في الضفة الغربية (:1998)

 ،المنظمة .المسألة الزراعية و اآلمف الغذائي  في الوطف العربي(: 1985). ؼ. حجمعو 
 . بغداد،العربية لمتنمية الزراعية، المكتب اإلقميمي

  كزارة التاطيط كالتعاكف الدكلي، مديرية التاطيط الحضرم كالريفي، االدارة العامة لمتاطيط
محافظات الضفة ) المخطط الطاريء لحماية المصادر الطبيعية في فمسطيف (:1996 )البيئي
 ، راـ اهلل، فمسطيف(الغربية

  في مناطؽ الزراعة المطرية األراضياستخدامات (: 2001)أريج –  التطبيقيةاألبحاثمعيد 
 أبحاث، دراسة ضمف برنامج وتأثرىا بالفقر في منطقة المنحدرات الشرقية في الضفة الغربية

 .تجمع مؤسسة التعاكف، القدس

  2002-2001 الفمسطينية اإلحصاءات (:2003 ) الفمسطينيلإلحصاءالجياز المركزم .
 .راـ اهلل، فمسطيف

 األراضي في اإلسرائيميةالمستعمرات (: 2004 ) الفمسطينيلإلحصاءلجياز المركزم ا 
 ، راـ اهلل، فمسطيف2003 السنكم اإلحصائي ر، التقرمالفمسطينية

 الفمسطينيةاألراضيخصائص الحضر والريؼ في  (:2003). ع.خ ،، مطاكع. ع،شركس  
، راـ . مشركع النشر كالتحميؿ كالتدريب الستاداـ بيانات التعداد.لإلحصاءالجياز المركزم 

 اهلل، فمسطيف

 الفصؿ الثانياالقتصاد الفمسطيني والمستوطنات(: 2004 )البنؾ الدكلي ،. 

  األزمة فقرا في ظؿ األكثرالفمسطينيوف  (:2004 ) الفمسطينيلإلحصاءالجياز المركزم 
 .، مكتب البنؾ الدكلياالقتصادية

 حزاـ عازؿ لمنع عمميات اإلسرائيمي الخطرة لجدار الفصؿ اآلثار(: 2004. )خ، التفكجي 
 . القدس.وحماية المستوطنيف وخطورة لترسيـ الحدود بيف الطرفيف

  راـ اهلل، . 10المراقب االقتصادي، (: 2003 )ماس-  السياسات االقتصاديةأبحاثمعيد
 .فمسطيف

 األقصى مقدـ لصندوؽ اإلسرائيميتقرير حوؿ جدار الفصؿ العنصري (: 2003. )ممحيس، غ 
 السياسات االقتصادية معيد أبحاث. 10، المراقب االقتصادي.  لمتنميةاإلسالمي البنؾ بإدارة

 .، راـ اهلل، فمسطيفماس–  الفمسطيني 

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold

Formatted: Font: Bold, Complex
Script Font: Bold



 

 176 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

 معيد االستثمار والتنمية االستثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة(: 2003 )مكحكؿ، ب ،
 . راـ اهلل، فمسطيف.ماس– ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني 

 القتصادية ا، المجنة  تأىيؿ وتنمية القطاع الزراعي في فمسطيفإعادة(: 2004 )كزارة الزراعة
 األرض التأىيؿ كالتنمية في إعادة، المنتدل العربي الدكلي حكؿ أسياكاالجتماعية لغرب 

 .األكؿ تشريف 14-11 ،الفمسطينية المحتمة، نحك الدكلة المستقمة، بيركت

 المجنة االقتصادية ،نحو رؤية تنموية فمسطينية(: 2004) كالتعاكف الدكلي كزارة التاطيط 
 األرض التأىيؿ كالتنمية في إعادة، المنتدل العربي الدكلي حكؿ أسياكاالجتماعية لغرب 

 .األكؿ تشريف 14-11،  الفمسطينية المحتمة، نحك الدكلة المستقمة، بيركت

 القدس.1989.-1906الفمسطينيوف المنسيوف، عرب النقب  (:1998. )غ، فالح . 

  القدس.جدار الفصؿ العنصري في فمسطيف(: 2003)شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية . 

 الجياز المركزم . الفمسطينيةاألراضيمحددات الخصوبة في  (:2004. )عارؼ، ط 
، راـ اهلل،  الفمسطيني، مشركع النشر كالتحميؿ كالتدريب الستاداـ بيانات التعدادلإلحصاء
 فمسطيف 

 ار الطميعة، بيركت د،1 بالدنا فمسطيف، ج (:1965. )ـ، الدباغ. 

 القدس، مطبعة بيت المقدس.القضاء بيف البدو (:1933. ) ع،العارؼ . 

 القدس، مطبعة بيت المقدس.تاريخ بئر السبع وقبائميا (:1974. ) ع،العارؼ . 

 ككالة المطبكعات، الككيتةمقدمة لدراسات المجتمعات البدوي (:1974. )ع.محجكب، ـ ،. 

  اثر النشاطات العمرانية المختمفة عمى المجتمعات  (:2002)أريج –   التطبيقيةاألبحاثمعيد
 .القدس، فمسطيف. الفمسطينية المحمية في محافظتي بيت لحـ والخميؿ

  مشروع الحفظ  (:2002) الدراية الزراعية كمجمكعة جكيؿ لالستثمارات اإلغاثةاتحاد لجاف
، الدراسات االجتماعية االقتصادية في المستداـ لمتنوع الحيوي الزراعي في المناطؽ الجافة

 . الفمسطينيةاألراضيمنطقتي جنيف كالاميؿ في 

 القدس.جغرافية فمسطيف (:2002 )جامعة القدس المفتكحة . 

 دراسة ديمغرافية لسكاف محافظة الخميؿ(: 1987 )رابطة الجامعيف في الاميؿ. 

 افة كالعمكـؽالمنظمة العربية لمتربية كالث – صة مدينة بئر السبعؽ(: 1980 ). ، ح سمكرأبك -
 .دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية

  والحصار اإلغالؽتطوير مصادر المياه، (: 2003 )فالفمسطينييمجمكعة الييدركلكجييف 
 راـ اهلل، فمسطيف، . الفمسطينية المحتمةاألراضيالمفروضاف عمى 

  والسكافاألرضمحافظة الخميؿ،  (:2003)األراضي  أبحاثجمعية الدراسات العربية، مركز . 
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 (14)محافظة بيت لحـ الجزء االوؿ، سمسمة التقارير االحصائية( 1997- )3تقرير السكاف 
الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني، كالتعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشأت، السمطة 

 الفمسطينية، راـ اهلل ، فمسطيف

 (15)الخميؿ الجزء االوؿ، سمسمة التقارير االحصائيةمحافظة  (1999- )3تقرير السكاف 
الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني، كالتعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشأت، السمطة 

 الفمسطينية، راـ اهلل ، فمسطيف

  (اتصاؿ شاصي)مساحات االراضي،  (2000)كحدة نظـ لمعمكمات الجغرافية، اريج، 

 ،(.اتصاؿ شاصي) كحدة التربة،  (1999)مركز ابحاث االراضي 

  راـ اهلل، فمسطيفاالحصاءات الزراعية( 1998)دائرة االحصاء المركزية ، 

 بالدنا فمسطيف، الجزء الخامس، القسـ الثاني، في ديار ( 1991) مصطفى مراد، 3الدباغ
 ، دار اليدل، كفر قرعالخميؿ

 بالدنا فمسطيف، الجزء الثامف، القسـ الثاني، في ديار بيت ( 1991) مصطفى مراد، 2الدباغ
 ، دار اليدل، كفر قرعالمقدس

، االنتياكات االسرائيمية في الضفة الغربية وقطاع غزة( 2000)مركز ابحاث االراضي  
قائمة المراجع بالعربية القدس، فمسطيف

 
المركز العربي لمتطكير الزراعي، اتحاد لجاف االغاثة الزراعية،برنامج االمـ المتحدة االنمائي، -

 .1998مشركع تنمية المراعي في السفكح الشرقية في الضفة الغربية ، كانكف اكؿ 

المنظمة : بغداد" حسف فيمي جمعو، المسألة الزراعية ك اآلمف الغذائي  في الكطف العربي ). 
 "(. 1985العربية لمتنمية الزراعية، المكتب اإلقميمي، 

المنظمة : بغداد" حسف فيمي جمعو، المسألة الزراعية ك اآلمف الغذائي  في الكطف العربي ).  
  "(.1985العربية لمتنمية الزراعية، المكتب اإلقميمي، 

كزارة  (محافظات الضفة الغربية )الماطط الطارمء لحماية المصادر الطبيعية في فمسطيف-
التاطيط كالتعاكف الدكلي، مديرية التاطيط الحضرم كالريفي، االدارة العامة لمتاطيط البيئي، 

 1996ايمكؿ 
استادامات االراضي في مناطؽ الزراعة المطرية كتأثرىا بالفقر في منطقة المنحدرات الشرقية -

في الضفة الغربية، دراسة ضمف برنامج ابحاث تجمع مؤسسة التعاكف، اعداد معيد االبحاث 
 2001القدس  (اريج  )التطبيقية

 2003 ، اب 2002-2001الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني ، االحصاءات الفمسطينية -
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الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني، المستعمرات االسرائيمية في االراضي الفمسطينية، التقرم -
. 2004، نيساف 2003االحصائي السنكم 

شركس عثماف، مطاكع عمرك، اميؿ، الجياز المركزم لالحصاء، مشركع النشر كالتحميؿ -
كالتدريب الستاداـ بيانات التعداد، اصائص الحضر كالريؼ في االراضي الفمسطينية، تمكز 

2003 .
. 2004البنؾ الدكلي، الفصؿ الثاني، االقتصاد الفمسطيني كالمستكطنات، حزيراف -
الفمسطينيكف االكثر فقرا في ظؿ " الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني كمكتب البنؾ الدكلي-

. 2004االزمة االقتصادية، 
. 1999اشتية، محمد كااركف، االقتصاد الفمسطيني في المرحمة االنتقالي، بكدار، راـ اهلل -
التفكجي اميؿ، االثار الاطرة لجدار الفصؿ االسرايمي حزاـ عازؿ لمنع عمميات كحماية -

. 2004القدس " المستكطنيف كاطكرة لترسيـ الحدكد بيف الطرفيف
. 2004الييئة العامة لالستعالمات الفمسطينية، غزة -
 ، كانكف اكؿ 10ماس المراقب االقتصادم، عدد رقـ - معيد ابحاث السياسات االقتصادية-

2003 
ممحيس، غانية، تقرير حكؿ جدار الفصؿ العنصرم االسرائيمي مقدـ لصندكؽ االقصى بادارة -

 كانكف اكؿ 10، ماس المراقب االقتصادم عدد رقـ 2003البنؾ االسالمي لمتنمية ايار 
2003 .

مكحكؿ، باسـ، االستثمار كالتنمية االستثمارية في الضفة الغربية كقطاع غزة، معيد ابحاث -
. 2003راـ اهلل، فمسطيف،- ماس– السياسات االقتصادية الفمسطيني 

كزارة الزراعة، اعادة تأىيؿ كتنمية القطاع الزراعي في فمسطيف، المجنة القتصادية كاالجتماعية -
لغرب اسيا ، المنتدل العربي الدكلي حكؿ اعادة التأىيؿ كالتنمية في االرض الفمسطينية 

. 2004 تشريف االكؿ 14-11المحتمة، نحك الدكلة المستقمة ، بيركت 
كزارة التاطيط، نحك رؤية تنمكية فمسطينية المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغرب اسيا، المنتدل -

العربي الدكلي حكؿ اعادة التأىيؿ كالتنمية في االرض الفمسطينية المحتمة، نحك الدكلة 
. 2004 تشريف االكؿ 14-11/المستقمة، بيركت

. 1989 تشريف ثاني 1986-1906فالح غازم، الفمسطينيكف المنسيكف، عرب النقب -
. 2003القدس " جدار الفصؿ العنصرم في فمسطيف" شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية -
عارؼ، طاىر، الجياز المركزم لالحصاء الفمسطيني، مشركع النشر كالتحميؿ كالتدريب الستاداـ -

. 2004بيانات التعداد، محددات الاصكبة في االراضي الفمسطينية، اب 
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دكر المنظمات االىمية في بناء امجتمع المدني، دراسة ضمف برامج ابحاث تجمع مؤسسة -
. 2002التعاكف، مركز بيساف لمبحكث كاالنماءف راـ اهلل اذار 

الدباغ مصطفى، بالدنا فمسطيف، الجزء االكؿ، القسـ االكؿ، منشكرات دار الطميعة، بيركت -
1965 .

. 1933القدس – العارؼ عارؼ، القضاء بيف البدك، مطبعة بيت المقدس -
. 1974القدس – العارؼ عارؼ، تاريخ بئر السبع كقبائميا، مطبعة بيت المقدس -
. 1974محجكب، محمد عبده، مقدمة لدراسات المجتمعات البدكم، ككالة المطبكعات، الككيت -
اثر النشاطات العمرانية الماتمفة عمى المجتمعات الفمسطينية  (اريج )معيد االبحاث التطبيقية-

. 2002المحمية في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ 
اتحاد لجاف االغاثة الزراعية كمجمكعة جكيؿ لالستثمارات االدراية ، مشركع الحفظ المستداـ -

لمتنكع الحيكم الزراعي في المناطؽ الجافة، الدراسات االجتماعية االقتصادية في منطقتي 
. 2002جنيف كالاميؿ في االراضي الفمسطينية ،

. 2002جغرافية فمسطيف ، جامعة القدس المفتكحة ، القدس -
. 1987رابطة الجامعيف في الاميؿ، دراسة ديمغرافية لسكاف محافظة الاميؿ ايار -
دائرة الثقافة - المنظمة العربية لمتربية كالثاقفة كالعمـك– قصة مدينة بئر السبع - حسف ابك سمكر-

 .بمنظمة التحرير الفمسطينية

مجمكعة الييدركلكجييف الفمسطينيي، لتطكير مصادر المياه، االغالؽ كالحصار المفركضاف عمى -
 2003االراضي الفمسطينية المحتمة، اذار 

محافظة الاميؿ، االرض كالسكاف، ايار / جمعية الدراسات العربية، مركز ابحاث االراضي-
2003. 

-  
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 يزيةؿاالمراجع بالمغة االنج
: 
-The Wrap Taskforce palestinian Water Resources, A Rapid Interdisciplinary Sector, 

Review and Issues Paper, October 1994 Jerusalem. 

 - Applied Research Institute- Jerusalem,The status of the Environment in the west 

bank, october 1997. 

- A Geopolitical Atlas of Paletine, The west bank and Gaza, october 2004. 

Applied Research Institute- Jerusalem, dray land Farming in Palestine, arij, 

bethlehem 1994. 

 - u,sekaran,(2003) research methods for a skill building 

approach, fourth edition united state of America, p 295; 

- MA`AN Development center, the sheep / goats and olive 

cropping systems in the WEST BANK,1997,P.39 
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 Applied Research Institute- ARIJ (1997): The status of the Environment in the 

West Bank. 

 Applied Research Institute- ARIJ (2004): A Geopolitical Atlas of Palestine, The 

west bank and Gaza. Jerusalem. 

 Applied Research Institute- ARIJ (1994):  dry land Farming in Palestine, 

Jerusalem. 

 MA`AN Development Center (1997): The sheep / goats and olive cropping 

systems in the West Bank. 
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www.lrcj.org/ Arabic/ A page.htm (2004)  ،اطة جدار الفصؿ العنصرم في محافظة الاميؿ 
28.3.2005 

 

www.lrcj.org/ Arabic/ A page.htm (2005) Stages of the Segregation Wall construction in 

Hebron Gevernorate. 10.4.2005 
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www.arij.org 

www.poica.org/edition/ Case_ Studies/ vew.php. record ID = 468; (2004) The Segregation 

wall, Grave impacts and violation of Palestinian Rights, 28.3.2005 
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 استبانة الدراسة 1.2ممحؽ 
 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 
..................... أخي الكريـ /ة ي الكريـتأخ

 
 عمى كاقع كتنمية الضـ كالتكسعتأثير جدار )يقـك الباحث بإعداد دراسة بعنكاف 

، كذلؾ استكماال (حالة البدك في منطقة جنكب الضفة الغربية:المجتمع المحمي
. لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة

 
يرجى اإلجابة عمى ىذه االستبانة بدقة كمكضكعية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه 
الدراسة، عمما أف البيانات التي تجمع تستادـ الغراض البحث العممي فقط  

 
شاكريف لكـ حسف تعاونكـ 

 

الباحث 

 حساسنة  محمدمحمد صالح

برنامج التنمية الريفية المستدامة 
س أبو دي/جامعة القدس
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. بيانات عامة: القسـ األوؿ
 

 التجمعات البدوية في جنوب الضفة الغربية
 

: ________________  التجمع_______________:القرية_____________:  المحافظة
 ___________________________________________________: المدلي بالبيانات

 
بيانات االسرة 

: رب االسرة
 
 

 

 أنثى .ٔ الجنس        

 ذكر .ٕ

 

 غير ذلؾ  .ٖ متزكج .ٕ أعزب .ٔالحالة االجتماعية 

  .........................: العمر؟

 أمي .ٔالمؤىؿ العممي؟ 

 ممـ .ٕ

 إعدادم/ابتدائي .ٖ

 (تكجييي)ثانكم  .ٗ

 دبمـك متكسط.   5

 بكالكريكس.   6

 دبمـك عالي أك.   7
 ماجستير. 8 

 

دكتكراه .   89

 

ما المسافة المتكقعة لبعد الجدار عف 
سكنؾ 

  متر500اقؿ مف  .ٔ

  متر1000 – 501 .ٕ

  متر1500 – 1001 .ٖ

  متر2000 -  1501 .ٗ

  فأكثر 2001 .٘

 بيت باطكف .ٔ نكع  المسكف 

 بيت طكب .ٕ

 بيت شعر .ٖ

 براكية زينقك .ٗ

  بيت شعر3

 براكية زينقك .٘
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 اعمؿ في تربية االغناـ .ٔ ما ىك عممؾ الحالي  

 اعمؿ في زراعة االرض كالفالحة .ٕ

 (الكزارات، االجيزة االمنية)لسمطة الفمسطينية ااعمؿ مع  .ٖ

 عمؿ في اسرائيؿا .ٗ

 عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في إسرائيؿ .٘

 عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في الضفة الغربية .ٙ

عاطؿ عف العمؿ كلـ اعمؿ مف قبؿ كذلؾ بسبب عدـ تكفر  .ٚ
 العمؿ

 اعمؿ في التجارة .ٛ

 طالب متفرغ لمدراسة .ٜ

 ربة بيت .ٓٔ

 عاجز عف العمؿ .ٔٔ

متقاعد  .ٕٔ

 

 ستبقى في مكاف سكنؾ .ٔفي حالة اتماـ جدار الضـ كالتكسع؟ 

 ستنتقؿ الى منطقة اارل .ٕ

 االنتقاؿ الى التجمعات البعيدة عف الجدار .ٖ

االنتقاؿ مف تجمع دااؿ الجدار إلى تجمع آار اارجو  .ٗ

 

 
البيئة االقتصادية  : المجاؿ االوؿ 

 

اوافؽ   
 بشدة

ال اوافؽ  ال ادرياوافؽ 
 

ال اوافؽ 
 بشدة

      لبناء الجدار اثر عمى فرص العمؿ في اسرائيؿ 1

      لبناء الجدار اثر عمى فرص العمؿ في الضفة 2

الجدار ادل الى رككد في الكضع االقتصادم  3
 لديؾ

     

      ادل الجدار الى انحصار مساحات المراعي 4
      انافض تكجو الناس الى تربية المكاشي  5

      لجدار الى افض داؿ االسرةاادل بناء  6

      انافضت نسبة االنتاج مف الحـك كااللباف 7

      كجكد تسييالت كبيرة جراء بناء الجدار 8

جدار الضـ كالتكسع ادل الى ارتفاع اسعار  9
 االعالؼ
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جدار الضـ كالتكسع ادل الى ارتفاع اسعار  10
 المنتجات الغذائية

     

جدار الضـ كالتكسع ادل الى اعاقة كصكؿ  11
المساعدات الغذائية الى االسر 

     

سيؤثر جدار الضـ كالتكسع عمى القدرة الشرائية  12
 ااصة لممستيمؾ البدكم بصكرة

     

سيؤدم بناء جدار الضـ كالتكسع الى تغير  13
منافذ تكزيع المنتجات الفمسطينية 

     

سيؤدم بناء جدار الضـ كالتكسع إلى ارتفاع  14
!  المنتجات لديكـ  (نقؿ)تكاليؼ تكزيع 

     

سيؤثر بناء جدار الضـ كالتكسع عمى االسكاؽ  15
المركزية الزراعية  

     

سيؤدم بناء جدار الضـ كالتكسع إلى ظيكر  16
! السكؽ السكداء في منطقة سكنؾ 

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  17
إلى تمؼ بعض المنتجات اثناء عممية نقميا 

كتكزيعيا ؟ 

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيسبب  18
اسائر في مساحة األراضي الزراعية 

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيسبب  19
اسائر في مناطؽ الرعي ؟ 

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيقمؿ  20
مف نسبة االغناـ لديكـ ؟ 

     

ىؿ سيؤثر جدار الضـ كالتكسع في تكاليؼ  21
الادمات العامة  

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  22
إلى تعطيؿ المشاريع لديكـ جزئيان ككميان  

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  23
إلى تعطيؿ المشاريع االنتاجية لديكـ جزئيان 

ككميان 

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  24
إلى زيادة حجـ االستثمارات في منطقتكـ ؟ 

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  25
إلى ارتفاع نسبة البطالة لديكـ ؟ 
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ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  26
تغيير  )إلى تغير ىيكمية العمالة الفمسطينية 

في الضفة الغربية ؟  (العماؿ النكاع عمميـ 

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  27
إلى تقميؿ التزكار في منطقتكـ ؟ 

     

ىؿ قاـ احد افراد االسرة العامميف بفقداف عممو  28
بسبب بناء جدار الضـ كالتكسع ؟ 

     

 
 البيئة كالمصادر الطبيعية : المجاؿ الثاني 

 
 

 
اوافؽ 
 بشدة

ال اوافؽ  ال ادرياوافؽ 
 

ال اوافؽ 
 بشدة

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع سيؤدم  1
ائنات البرية كيؤثر عمى ؾإلى ىجرة بعض اؿ

 سمككيا ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء جدار الضـ كالتكسع  2
 سيتسبب إلى تراجع مساحة الغطاء النباتي ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر سمبان عمى  3
 النباتات ذات القيمة االقتصادية ؟

     

ىؿ تعتقد اف الجدار سيؤثر سمبان عمى  4
 الحيكانات ذات القيمة االقتصادية ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر سمبان عمى  5
 مصادر المياه في منطقة سكنؾ ؟

     

 
 

.االثار عمى استعماالت االراضي:المجاؿ الثالث  
 

 
اوافؽ  

 بشدة

ال اوافؽ  ال ادرياوافؽ 
 

ال اوافؽ 
 بشدة

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في تغيير  1
 رئيس في استعماالت األراضي ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في تآكؿ  2
 األراضي الزراعية؟
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ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحجز مساحات مف  3
 األراضي لتصبح غير قابمة لالستاداـ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيغير مف نكعية  4
استعماالت األراضي مثؿ تغيير الفمحة إلى 

 شيء آار ؟

     

 
 

: اآلثار االجتماعية: المجاؿ الرابع 
 

 
اوافؽ  

 بشدة

ال اوافؽ  ال ادرياوافؽ 
 

ال اوافؽ 
 بشدة

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر عمى نمط  1
 الحياة االسرية ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في رفع  2
 نسبة حاالت الطالؽ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحـر تجمعؾ مف  3
 الادمات الحككمية؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحـر تجمعؾ مف  4
 الادمات غير الحككمية ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر عمى سمكؾ  5
 االطفاؿ بشكؿ ااص؟

     

باطات حىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيكلد ا 6
 كضغكطات نفسية جديدة ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى زيادة  7
 عممية الزكاج مف االقارب ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيمنع اىؿ القرل  8
 المجاكرة مف التصاىر معكـ ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيمنع مف المقاءات  9
 العائمية مع المناطؽ المجاكرة ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيحـر بعض  10
التجمعات السكنية مف الادمات غير الحككمية 

 ؟
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ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤثر عمى العالقات  11
الزيارات االسرية كالعالقات )االجتماعية 

؟ (األارل 

     

 
: اآلثار الصحية: المجاؿ الاامس 

 
اوافؽ   

 بشدة

ال اوافؽ  ال ادرياوافؽ 
 

ال اوافؽ 
 بشدة

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيتسبب في افض  1
قدرة الجياز الطبي عمى تقديـ الادمات 

 الصحية ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيعيؽ الكصكؿ إلى  2
 المراكز الصحية؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى اعاقة  3
 انشاء مراكز صحية جديدة؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيعيؽ الكصكؿ إلى  4
 المراكز الصحية؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى ادااؿ  5
 ممكثات عمى صحة االنساف ؟

     

ىؿ تعتقد اف بناء الجدار سيؤدم إلى ظيكر  6
 امراض جديدة؟

     

 
 
 
 

: المجاؿ السادس اآلثار التعميمية
 

اوافؽ   
 بشدة

ال اوافؽ  ال ادرياوافؽ 
 

ال اوافؽ 
 بشدة

 عمى العممية التعميمية اثاران ىؿ تعتقد اف لمجدار  1
 في منطقة سكنؾ ؟

     

 في تسرب الطمبة مف ان ىؿ تعتقد اف لمجدار اثر 2
 المدارس 
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 الكصكؿ إلييا مف قبؿ المدرسيف ةصعكب 3
 كالتالميذ ؟

     

      انافاض مستكل التعميـ فييا ؟ 4
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 متغيرات الدراسة :1.3 .ممحؽ
الخصائص 
النسبة العدد المتغير الديمغرافية 

المؤية 

المحافظة 
 30.8 40بيت لحـ 
 69.2 90الاميؿ 

التجمع السكاني 

 14.6 32الرشايدة 
 22.3 29الفريجات 
 5.4 7الكرشاف 
 13.1 17الفقير 
 28.5 37الكعابنة 
 6.2 8النجادة 

الجنس 
 21.5 28انثى 
 78.5 102ذكر 

الحالة االجتماعية 
 25.4 33اعزب 
 74.6 97متزكج 

العمر 

 35 46 سنة 30اقؿ مف 
31-40 43 33 
41-50 26 20 
51-60 9 7 
 5 6 فاكثر 61
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المؤىؿ العممي 

 13.8 18امي 
 16.2 21ممـ 
 30.0 39اعدادم / ابتدائي 
 4.6 6تكجييي / ثانكم

 16.2 21دبمـك متكسط 
 13.8 18بكالكريكس 
 5.4 7ماجستير 

بعد المسافة عف 
السكف 

 29.2 38ـ 500اقؿ مف 
501-1000 27 20.8 
1001-1500 9 6.9 
1501-2000 5 3.8 

 39.2 51 فاكثر 2001

نكع السكف 
 56.9 74بيت باطكف 
 21.5 28بيت طكب 
 21.5 28بيت شعر 

العمؿ الحالي 

 40.8 54اعمؿ في تربية االغناـ 
 6.2 8اعمؿ في زراعة االرض كالفالحة 

 23.1 30اجيزةامنية ككزارات  )اعمؿ في السمطة
 6.9 9اعمؿ في اسرائيؿ 

 6.2 8عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في اسرائيؿ 
 6.9 9عاطؿ عف العمؿ ككنت اعمؿ في الضفة الغربية 

 5.4 7طالب متفرغ لمدراسة 
 3.8 5ربة بيت 

في حاؿ اتماـ الجدار 

 75.4 98البقاء في مكاف السكف 
 8.5 11االنتقاؿ الى منطقة اارل 

 10.8 14االنتقاؿ الى تجمعات بعيدة عف الجدار 
 5.4 7االنتقاؿ مف تجمع دااؿ الجدار الى اار اارجو 

 
  المتغيرات عمى الفرضية الرئيسةمالحؽ

 
  ااتبار شيفية لمتجمع السكاني عمى الفرضية الرئيسة لمتغير التجمع السكانينتائج :2.3 ممحؽ

 
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروؽ بيف المجموعات 

1-2 0.085 -0.479 
1-3 0.2067 0.095 
1-4 0.0732 0.801 
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Formatted...

Formatted...

Formatted...

1-5 0.001432 1.000 
1-6 0.0911 0.837 

   
2-3 0.2799 *0.003 
2-4 0.01269 1.000 
2-5 0.0872 0.438 
2-6 0.1769 0.182 

   
3-4 0.2799 *0.013 
3-5 0.2053 -0.092 
3-6 0.1156 -0.845 

   
4-5 0.0745 -0.770 
4-6 0.164 0.337 

   
5-6 0.0896 0.838 

 . عمى الفرضية الرئيسة لمتغير العمرلممقارنات البعدية ااتبار شيفية نتائج :3.3ممحؽ 
 

مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروقات بيف المجموعات 
1-2 0.0388 0.882 
1-3 0.0821 0.442 
1-4 0.0101 1.000 
1-5 0.1132 0.667 

   
2-3 0.0433 -0.900 
2-4 0.02873 0.995 
2-5 0.1521 0.377 

   
3-4 0.0720 0.876 
3-5 0.1953 0.172 

   
4-5 0.1234 0.571 
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 عمى الفرضية الرئيسة لمتغير المؤىؿ العمميلممقارنات البعدية  ااتبار شيفية نتائج :4.3  ممحؽ
 

مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروؽ بيف المجموعات 
1-2 0.0647 0.967 
1-3 0.0404 0.995 
1-4 0.0178 1.000 
1-5 0.0030 -0.999 
1-6 0.0489 0.994 
1-7 0.0808 0.981 

   
2-3 0.0242 -1.000 
2-4 0.0468 -0.999 
2-5 0.0952 -0.783 
2-6 0.0157 -1.000 
2-7 0.01614 1.000 

   
3-4 0.0226 -1.000 
3-5 0.0710 -0.888 
3-6 0.00847 1.000 
3-7 0.04036 0.999 
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4-5 0.0484 -0.999 
4-6 0.0310 1.000 
4-7 0.0629 0.999 

   
5-6 0.0795 0.913 
5-7 0.1114 0.900 

   
6-7 0.0318 1.000 

 
 
 
 
 
 

عمى الفرضية الرئيسة لمتغير بعد الجدار عف لممقارنات البعدية  ااتبار شيفية نتائج :5.3  ممحؽ
 .السكف

 
مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروقات بيف المجموعات 

1-2 0.0765 -0.516 
1-3 0.1169 0.477 
1-4 0.0517 -1.000 
1-5 0.0407 -0.865 

   
2-3 0.1933 0.069 
2-4 0.07131 0.943 
2-5 0.03582 0.938 

   
3-4 0.1220 -0.791 
3-5 0.1575 -0.158 

   
4-5 0.0355 -0.995 

 
 

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted Table

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Complex
Script Font: 11 pt

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...

Formatted...



 

 98 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

 
 
 

  عمى الفرضية الرئيسة لمتغير نكع السكفلممقارنات البعدية ااتبار شيفية نتائج :6.3  ممحؽ
 

مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروقات بيف المجموعات 
1-2 0.0324 -0.690 
1-3 0.07413 0.147 

   
2-3 0.1065 0.066 

 
 
 
 
 

 .عمى الفرضية الرئيسة لمتغير نكع العمؿمقارنات البعدية  ااتبار شيفية لؿنتائج :7.3  ممحؽ
 

مستوى الداللة الفروؽ بيف المتوسطات الفروؽ بيف المجموعات 
1-2 0.1627 -0.442 
1-3 0.04426 0.983 
1-4 0.0310 1.000 
1-5 0.1796 -0.286 
1-6 0.00847 1.000 
1-9 0.03376 1.000 
1-10 0.1505 0.777 

   
2-3 0.2069 0.442 
2-4 0.1937 0.526 
2-5 0.0169 -1.000 
2-6 0.1711 0.685 
2-9 0.1964 0.593 
2-10 0.3131 0.124 

   
3-4 0.0132 -1.000 
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3-5 0.2239 -0.104 
3-6 0.0035 -1.000 
3-9 0.0105 -1.000 
3-10 0.1062 0.966 

   
4-5 0.2107 -0.408 
4-6 0.0226 -1.000 
4-9 0.02690 1.000 
4-10 0.1194 0.970 

   
5-6 0.1881 0.567 
5-9 0.2134 0.480 
5-10 0.3301 0.083 

   
6-9 0.0259 1.000 
6-10 0.1420 0.925 

   
9-10 0.1167 0.980 

 مجاالت الدراسة عمى الفرضيات الفرعية مالحؽ
 

 فيو لممقارنات البعدية لممحددات االقتصادية لمتغير التجمع السكانيم نتائج ااتبار ش:8.3ممحؽ 
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 
1-2 0.00292 -1.000 
1-3 0.01977 1.000 
1-4 0.1284 0.237 
1-5 0.1299 0.060 
1-6 0.1920 0.122 

   
2-3 0.02270 1.000 
2-4 0.1313 0.232 
2-5 0.1329 0.062 
2-6 0.1949 0.119 

   
3-4 0.1086 0.819 
3-5 0.1102 0.747 
3-6 0.1722 0.582 
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4-5 0.00153 1.000 
4-6 0.0635 0.975 

   
5-6 0.0620 0.838 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االثار البيئية كالمصادر الطبيعية : لمجاؿ الثانيا مالحؽ
 

لمحددات البيئة كالمصادر الطبيعية  تعزل لمتغير ؿفيو لممقارنات البعدية م نتائج ااتبار ش:9.3 ممحؽ
 .العمر

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 0.0891 -0.804 
1-3 0.1488 -0.497 
1-4 0.1232 -0.901 
1-5 0.1899 -0.779 

   
2-3 0.0597 -0.970 
2-4 0.0341 -0.999 
2-5 0.1008 -0.974 

   
3-4 0.0256 -1.000 
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3-5 0.0210 -0.999 
   
4-5 0.0667 -0.997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: االثار عمى البيئة واستخدامات االراضي:المجاؿ الثالث : ثالثا
 

فيو لممقارنات البعدية لممحددات البيئة كاستعماالت االراضي تعزل م نتائج ااتبار ش:10.3ممحؽ
 لمتغير المؤىؿ العممي

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 0.0694 0.994 
1-3 0.1145 0.880 
1-4 0.0556 -1.000 
1-5 0.0258 -1.000 
1-6 0.02083 0.454 
1-7 0.0615 -1.000 

   
2-3 0.04487 0.999 
2-4 0.1250 -0.982 
2-5 0.0952 -0.964 
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2-6 0.1389 0.836 
2-7 0.1310 -0.969 

   
3-4 0.1699 -0.897 
3-5 0.1401 -0.682 
3-6 0.0940 0.951 
3-7 0.1758 -0.842 

   
4-5 0.02976 1.000 
4-6 0.2639 0.593 
4-7 0.00595 -1.000 

   
5-6 0.2341 0.258 
5-7 0.0357 -1.000 

   
6-7 0.2698 -0.494 

 
: اآلثار االجتماعية: المجاؿ الرابع

 
فيو لممقارنات البعدية لممحددات االجتماعية تعزل لمتغير بعد لمسافة م نتائج ااتبار ش:11.3  ممحؽ

 .عف الجدار
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 0.2617 -0.084 
1-3 0.0244 1.000 
1-4 0.1856 -0.880 
1-5 0.2726 -*0.017 

   
2-3 0.2862 0.372 
2-4 0.0760 0.996 
2-5 0.0109 -1.000 

   
3-4 0.2101 -0.893 
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3-5 0.3971 -0.269 
   
4-5 0.0870 -0.992 

 
 

المجاؿ الخامس االثار الصحية : خامسا
 
 

. فيو لممقارنات البعدية لممحددات الصحية تعزل لمتغير نكع السكفم نتائج ااتبار ش12.3 ممحؽ
 

مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 
1-2 0.1295 -0.439 
1-3 0.1384 -0.391 

   
2-3 0.2679 0.091 

 
: المجاؿ التعميمي: سادسا
 تعزل لمتغير نكع العمؿ ةفيو لممقارنات البعدية لممحددات التعميميم نتائج ااتبار ش:13.3 ممحؽ

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركؽ بيف المجمكعات 

1-2 0.1370 1.000 
1-3 0.1830 -0.976 
1-4 0.4593 0.760 
1-5 0.2630 -0.990 
1-6 0.2296 -0.994 
1-9 0.2646 0.992 
1-10 0.8370 0.325 

   
2-3 0.3200 -0.976 
2-4 0.3222 0.992 
2-5 0.4000 -0.976 
2-6 0.3667 0.983 
2-9 0.1286 1.000 
2-10 0.7000 0.795 
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3-4 0.6422 0.406 
3-5 0.0800 -1.000 
3-6 0.0467 -1.000 
3-9 0.4486 0.890 
3-10 0.0102 0.143 

   
4-5 0.7222 -0.584 
4-6 0.6889 -0.606 
4-9 0.1937 1.000 
4-10 0.3778 0.991 

   
5-6 0.0333 1.000 
5-9 0.5286 0.912 
5-10 0.1100 0.229 

   
6-9 0.4952 0.928 
6-10 0.0106 0.240 

   
9-10   

   

فيو لممقارنات البعدية لممحددات التعميمية تعزل لمتغير حالة اتماـ م نتائج ااتبار ش:14.3 ممحؽ
 .االجدار

 
مستكل الداللة الفركؽ بيف المتكسطات الفركقات بيف المجمكعات 

1-2 0.2701 0.604 
1-3 0.7000 *0.002 
1-4 0.3714 0.512 

   
2-3 0.4299 0.407 
2-4 0.1013 0.302 

   
3-4 0.3286 0.731 
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الصفحة 
 

عنواف الجدوؿ  الرقـ 

محاكر الدراسة  10177
استعماالت االراضي ................................................الرئيسية

................... في منطقة المنحدرات الشرقية 

1.21 

17223 
 

التجمعات البدكية الفمسطينية التي سيعزليا الجدار حسب االسـ كالمكقع كعدد 
المتكسطات .........................................................السكاف 

الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات إدارات المؤسسات التي يعمؿ بيا 
الطمبة حكؿ أثر الدراسة في البرنامج عمى سمككيات 

 .............................................................الدارسيف

1.32.
1 

18303
0 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات إدارات المؤسسات حكؿ 
محاكر ...........................أثر الدراسة عمى قدرات البحث العممي

 ...............................................ة مالدراسة الرئيس

2.31.
32 

تكزيع 33
الاصائ
ص 
الديمغرا

فية لعينة 
الدراسة 
........
........
........
....

1.420
396 

إدارات المؤسسات حكؿ إلجابات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
المبحكثيف .....................أثر الدراسة عمى الصفات الشاصية لمدارسيف

حكؿ تأثير الجدار الفاصؿ عمى النكاحي االقتصادية لمتجمع البدكم في 
 ...........................................محافظتي بيت لحـ كالاميؿ 

4.321
 أ.43.

21403
7 

إلجابات المبحكثيف حكؿ تأثير المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
الجدار الفاصؿ عمى النكاحي االقتصادية لمتجمع البدكم في محافظتي بيت لحـ 

5.341
 ب.23.
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المتكسطات الحسابية  ...........................................كالاميؿ
إلجابات إدارات المؤسسات حكؿ أثر الدراسة عمى كاالنحرافات المعيارية 

 ........................اكتساب ميارات مساعدة

 لفحص أثر متغير الجنس عمى تقييـ أثر الدراسة في تنتائج ااتبار  22430
المتك..............................................................البرنامج

سطات الحسابية النحرافات المعيارية اليجابات اثار الجدار الفاصؿ عمى 
المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي البيئية كالمصادر 

  ..............................................الطبيعية لدييـ

42.43
6.3 

المتكسطات الحسابية النحرافات المعيارية اليجابات اثار الجدار الفاصؿ نتائج  23441
عمى المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي عمى 

استعماالت 
ااتبار التبايف ...................................................االراضي

 ............األحادم لفحص أثر متغير قطاع العمؿ 

7.353
.43 

المتكسطات الحسابية النحرافات المعيارية اليجابات اثار الجدار الفاصؿ عمى  23452
المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي 

نتائج ............................................................االجتماعية
 ............ااتبار التبايف األحادم لفحص أثر متغير نكع الكظيفة

8.364
.53 

المتكسطات الحسابية النحرافات المعيارية اليجابات اثار الجدار الفاصؿ نتا 24486
عمى المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي 

ئج ...............................................................الصحية
 ...ااتبار التبايف األحادم لفحص اثر متغير تكرار تقييـ المكظفيف 

9.375
.43 

24504
7 

المتكسطات الحسابية النحرافات المعيارية اليجابات اثار الجدار الفاصؿ عمى 
نتائج . المجتمع البدكم في محافظتي بيت لحـ كالاميؿ عمى النكاحي التعميمية

ااتبار التبايف األحادم لفحص أثر متغير بداية التحاؽ 
 ................................................................الطمبة

10.38
6.43 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  5148
نتائج .التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير التجمع

لتاثير الجدار عمى كاقع التنميةة  ( One way anova)تحميؿ التبايف االحادم 
 لممجتمع المحمي لبدك جنكب الضفة تعزؿ لمتغير التجمع السكاني

9.47.
3 
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 لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار  49
لبدك جنكب الضفة الغربية لمتغير المحافظة 

8.3 

 لتأثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي  T-Testنتائج تحميؿ ااتبار  50
لبدك جنكب الضفة الغربية لمتغير الجنس 

9.3 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  50
التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير العمر 

10.3 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  51
التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

11.3 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  52
التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير بعد السكف عف 

الجدار 

12.3 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  5153
نتائج التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير نكع السكف

 لتاثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي T.Testتحميؿ ااتبار التبايف 
 لبدك جنكب الضفة الغربية تعزؿ لمتغير المحافظة

10.41
3.3 

لتأثير الجدار عمى كاقع  ( one way anova)نتائج تحميؿ التبايف االحادم  53
التنمية لممجتع المحمي لبدك جنكب الضفة الغربية يعزل لمتغير نكع العمؿ 

14.3 

تاثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك  55
في منطقة الدراسة مف الناحية االقتصادية 

15.3 

تاثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك  529
نتائج تحميؿ ااتبار في منطقة الدراسة مف الناحية البيئية كالمصادر الطبيعية

 لتاثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي لبدك جنكب T.Testالتبايف 
 الضفة الغربية تعزؿ لمتغير الجنس

11.41
6.3 

تاثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك  63
نتائج تحميؿ ااتبار في منطقة الدراسة مف الناحية البيئية كاستعماالت االراضي

 لتاثير الجدار عمى كاقع التنمية لممجتمع المحمي لبدك جنكب T.Testالتبايف 
 الضفة الغربية تعزؿ لمتغير الجنس

12.41
7.3 

تاثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك  67
في منطقة الدراسة مف الناحية االجتماعية 

18.3 
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تاثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك  71
في منطقة الدراسة مف الناحية الصحية 

19.3 

تاثير متغيرات الدراسة عمى اجابات المبحكثيف حكؿ اثر الجدار عمى حياة البدك  74
. في منطقة الدراسة مف الناحية التعميمية

20.3 
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Abstract 
 

The study aims at knowing the impacts of the Annexation and Expansion 

Wall on local communalities – the case of south West Bank Bedouins. The 

study was based upon a random sample of 130 male and female Bedouin 

persons from ten Bedouin communities in Bethlehem and Hebron 

governorates. A questionnaire form was developed and designed for this 

purpose after conducting a number of interviews with Bedouin leaders and 

after consultations with some experts. The questionnaires consisted of 58 

sections in six main fields: 

 Economic field; 

 Environment and natural resources field; 

  Land use field ; 

 Social field; 

 Health field; 

 Education field. 

 

 Once the questionnaire form has been fully checked and validated it was 

distributed on a random sample from all the Bedouins communities in 

Bethlehem and Hebron governorates. Data collected was analyzed by using 

SPSS system, When statistical analysis were performed to find out the range 

of dependency by using the Gronbach Alpha factor agent for measuring the 

rang of steadiness of the scale and the internal symmetry of the survey, it 

appeared 0.704 . this result indicates that it is possible to use survey to 

analyze the motivation of the wall. (  ………),              

 

Statistical tests were use such as the mean, standard deviation, one way 

analysis variance ANOVA, correlation,scheffe, and t-test. 

 

Here are the most important results of the study: 

 The Annexation and Expansion Wall further exacerbates the economic, 

educational, social and health crisis suffered by the Palestinian people, in 

general, and the Bedouin communities, in particular.  

 It has negative effects on work opportunities for Bedouins and on the 

access of emergency aid for them. 

 It has led to a decrease in the agricultural and grazing areas, and, 

consequently, reduced the desire for animal breeding. 

 Much of animal food depends now on buying fodder from markets instead 

of using grazing fields. 

 Affecting the outlets for marketing food productions produced by 

Bedouins. 

Formatted: Left:  2.5 cm, Right:  3
cm, Top:  2.5 cm, Bottom:  2.5 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering



 

 115 

Formatted

Formatted: Right-to-left

Formatted: Right-to-left

 The appearance of black markets and exploitation where Bedouin farmers 

are obliged to sell their products at low prices and buy animal fodder at 

high prices due to the fact that fodder merchants control prices. 

 The Wall has led to the demolition and closure of quite many houses in 

the vicinity of the Wall path causing the expulsion and homelessness of 

some Bedouins, as well as the destruction or annexation of a number of 

cisterns and wells used by Bedouins. 

 The Wall has contributed towards increasing unemployment and poverty 

in all studied Bedouin communities.   

 The Wall has created a shift in land uses and made Bedouins reluctant to 

cultivate land because of the absence of species resistance to drought. 

 The Wall has led to the absence of control over prices. 

 The Wall has caused further deterioration in the educational services of 

the Bedouin communities and increased school dropping. 

 The Wall has separated the communities of Al furijat and Al Faqir from 

the rest of communities. 

 The Wall has contributed to a great extent in increasing internal family 

marriage because of separation and confinement. 

 The Wall has further complicated movement and transport amongst 

Bedouin communities. 

 The Wall has caused a deterioration of the health services where 

government clinics lack regular attendance of physicians and nurses  and  

scarcity in medicines. 

 The Wall has caused a sharp decrease in veterinary services, including the 

lack of vaccines and medicines. 

 

The study has reached a number of recommendations, including the 

following: 

 Considering the Bedouin areas affecting by the Wall as areas of top 

priority by the Palestinian National Authority. 

 NGOs should intensify their work with Bedouins in order to improve 

their economic conditions and support their steadfastness. 

 Building of educational and health institutions to provide essential 

necessary services in their areas. 

  Establishing a special fund for supporting the most affected areas 

through project provision and implementation.  

 Stopping migration from areas close to the path of the Wall and 

creating work opportunities and individual projects. 

 Establishing special markets to buy dairy and meat products from 

Bedouins. 

 Giving priorities for the preservation and maintenance of still 

maintained grazing lands.  
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Abstract 
 

This study was conducted during the period from August, 2004 and June, 

2005. The Bedouin communities in the governorates of Hebron and 

Bethlehem were the target audience of this study, which generally aims at 

recognizing the impacts of the Annexation and Expansion Wall on the life of 

south West Bank Bedouins. 

 

This study is important because it stems from being the first of its kind that 

tackles remote and marginalized Palestinian communities with pivotal role in 

the structure of the Palestinian society. 

 

 In his methodology, the researcher used the descriptive and analytical way of 

research and collected all the research data and check hypothesis depending 

on preliminary data gathered by the questionnaire and by secondary data 

gathered from the existing literature. The questionnaires' outcomes were 

statistically analyzed and processed by applying          SPSS program and the 

outcomes were illustrated in the form of tables and diagrams. 

 

Most importantly, the study has shown that the Wall further deteriorates the 

economic crisis within Bedouin communities as a result of tightening and 

narrowing pastures, which, in turn, will force animal breeders to buy more 

and more quantities of fodder and, consequently, increases cost production. 

The Wall has, also, contributed towards the appearance of black markets, 

increase in unemployment levels and poverty.    

 

The Wall has reduced the areas of lands available for Palestinian use due to 

the imposed constraints which, in effect, has caused many social and 

economic problems such as social disconnection and internal family marriage.   

 

From educational point of view, the Wall has led to a high percentage of 

school dropping, and hindered the process of constructing new school rooms. 

The health situation was also deteriorated due to Wall construction. 

 

The study outcomes has shown that the ages of the questioned persons, their 

places of residency, distance from the Wall and type of profession are 

amongst the most important factors that directly affected their answers and 

reflected high discrepancy in their responses. 

 

Recommendations made by this study included the following: giving the 

affected areas a priority in services by governmental and non governmental 

organizations with the aim of improving living standards and supporting their 

existence; starting to build educational and health institutions; establishing a 
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special fund for supporting the most vulnerable areas; stopping internal 

migration from areas close to the Wall; creating work opportunities; 

establishing markets; protecting and maintaining what has remained of 

grazing areas.  
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