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 الشكر والتقدير

نعـ عمي ومد في عمري أهلل الذي  أعيشو بكؿ تفاصيمو ترتعش روحي شكراً  اً حينما تصبح أحلمي واقع

فمف ال يشكر الناس ال يشكر  ، في مشواري كانوا لي عوناً  اً ستطيع تحقيؽ حممي ويسر لي أناسأحتى 

 اهلل .

شرؼ عمى بحثي ومنحني مف عمره أأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الدكتور عبد الوىاب الصباغ الذي 

 مف عممو ومعرفتو .... ي فييا ستقألحظات 

إلى مديرة دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية السيدة لبنى مضيو التي كانت قدوتي في خطواتي 

 عممية.... ال

إلى مدير قسـ اإلغاثة والخدمات االجتماعية السيد تيسير داوود وزملئي الذيف وقفوا بجانبي ولـ 

 يبخموا عمي بعمميـ وخبراتيـ المعرفية...

 

 )ولئف شكرتـ ألزيدنكـ(
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 مصطمحات الدراسة:
 

 التعريؼ المصطمح
وىو  ،مف الطعاـ عمى االستيلؾ الكمي  األسرةساوي حاصؿ قسمة استيلؾ وىي ت( مستوى المعيشة

عمى نسبة  (مف الفقر األسرة)موقع يتحدد مستوى المعيشة  : مبني عمى فرضية تقوؿ
ازدادت  إذانو أبمعنى  ، نجؿ(إ)قانوف  استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي لألسرة 

 ،والتعميـ ،المخصصة لممسكف ألخرىاحصة الطعاـ فإنيا تكوف عمى حساب الحصص 
فئات وىي  إلىويتـ تقسيمو  ، والصحة وغيرىا مف الخدمات االجتماعية والثقافية

 ،%30قؿ مف أحصة استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي :  األفضؿالمستوى 
المستوى  ،%44-30حصة استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي  والمستوى المتوسط :

الجياز المركزي .)%  100-45استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي  حصة :دنىاأل
 (219، ص2017،حصاء الفمسطينيلإل

التجمعات البدوية عبارة عف عشائر بدوية ىاجرت مف موطنيا األصمي في "بئر السبع"  التجمعات البدوية
، 1948عاـ و"تؿ عراد" بفعؿ المجازر الييودية التي ارتكبتيا العصابات الصييونية في ال

وقطاع غزة،  في  الغربيةواتجيت إلى ضواحي المدف والبمدات الفمسطينية في الضفة 
، ولكنيا تصنؼ حسب اتفاؽ  ما تعود ممكيتيا إلى ىذه العشائر البدوية أراٍض غالباً 

 (.2017أوسمو بمنطقة )ج() ىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف الفمسطينية،
الذاتية والشخصية القانونية الدولية تتفؽ مجموعة مف  باإلرادةدائمة تتمتع  ىي كؿ ىيئة المؤسسات الدولية

مجاالت  أو التعاوف االختياري بينيا في مجاؿكوسيمة مف وسائؿ  إنشائياالدوؿ عمى 
 (2016لممنظمة)سعيد، ئمعينة، يحددىا االتفاؽ المنش

وليػػػػػا سػػػػػمطة ، كاف بشػػػػكؿ  دائػػػػػـ مأىولػػػػة بالسػػػػ األرضىػػػو مسػػػاحة )مكػػػاف( مػػػػف سػػػػطح  التجمع السكاني
مأىولػػة بالسػػػكاف بشػػػكؿ دائػػػـ  األرضإداريػػػة رسػػػػمية، أو أي مسػػػػاحة )مكػػػاف( مػػػػف سػػػطح 

ولػػػػػيس ليػػػػا سػػػمطة  ومعتػػػرؼ بيػػػػػا عرفيػػػػاً  اعػػػػػف أي تجمػػػػع مجػػػػػاور ليػػػ ومنفصػػػمة جغرافيػػػاً 
     ( 276ص ،2017،حصاء الفمسطينيالجياز المركزي لإل) .إدارية مستقمة

محافظات شمال 
 الضفة الغربية

، ونػػػػابمس، وقمقيميػػػػة، وسػػػػمفيت، و طوبػػػاس الجيػػػاز  ).تشػػػػمؿ محافظػػػػات جنػػػػيف، وطػػػػولكـر
 (276،ص2017 ،حصاء الفمسطينيالمركزي لإل

 



 

 ث

 جدار الضم والتوسع
)جدار الفصل 

 العنصري(

ة، أسػػػػػلؾ شػػػائكة، أبػػػراج مراقبػػػة، ىػػػػػو عبػػػػػارة عػػػػػف سمسػػػػػمة معقػػػػػدة مػػػػػف جػػػػػدراف إسػػػػػمنتي
إقامػة الجػدار العنصػري الفاصػؿ فػي  إقػراروتـ  ،خنػادؽ، طػرؽ التفافيػة وأسػيجة إلكترونيػة 

خػػػػػلؿ جمسػػػػػة خاصػػػػػة عقػػػػػدىا المجمػػػػػس الػػػػػوزاري  2002شػػػػػير إبريؿ/نيسػػػػػاف مػػػػػف العػػػػػاـ 
تسػػموـ  اإلسػػرائيمي المصػػغور، وتػػـ البػػدء بتنفيػػذه فػػي شػػير حزيػػراف مػػف العػػاـ نفسػػو، بعػػد أف

% مػػػػف حجػػػػـ 10إلػػػػى مصػػػػادرة  أدىوالػػػػذي  ،اإلسػػػػرائيميةأرئيػػػػؿ شػػػػاروف رئاسػػػػة الحكومػػػػة 
يقػػػاؼ ، ألػػػؼ دونػػػـ 180–160أراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، بمسػػػاحة تصػػػؿ مػػػف  وضػػػػبط  وا 

الجيػاز المركػزي حركػػة وتنقػؿ الفمسػطينييف ومركبػػاتيـ في الضفة الغربية والقدس الشرقية )
 (2002 ،الفمسطيني لإلحصاء

 أمام)خارج الجدار
 الجدار(

عػف فمسػطيف التابعة لمسػمطة الوطنيػة  ىػو جميػع التجمعػات التػي لػـ يػتـ فصػميا تمامػاً 
ف تػػػـ فصػػػميا عػػػف ا  بقيػػػت خػػػارج الجػػػدار و  ػطينية، أي تمػؾ التجمعػات التػيالفمس

 ،الفمسطيني لإلحصاء مركزيالجياز ال) .تجمعػػػات أخػػػرى مجاورة، أو صودرت أراضييا
 (276ص ،2002

)خمؼ  داخل الجدار
 الجدار(

الجدار محصورة بيف  الجدار داخؿبنػػػاء  ػػػات التػػػي أصػػػبحت نتيجػػػةىػػػو جميػػػع التجمع
 لإلحصاءالجياز المركزي ) .خضػر مػف جيػة أخرىالجدار مف جية وبػيف الخػط األ

 (276ص ، 2002،الفمسطيني
الميمشة  الفئات

 واليشة :
ىـ الفئات التي ال تستطيع أف تنخرط في النسيج االجتماعي ألنيا ال تستفيد مف 

والتي لـ تتح ليا الفرصة التي أتيحت لغيرىا في ، الخدمات االجتماعية واالقتصادية 
المجتمع ولـ تستفيد منيا. وىي فئات تعاني مف التجاىؿ واالضطياد أو التي تشعر 

 (  2013،جامعة عدفيا.)بإىانة لكرامت
لفرد قوة ليصبح عنصرًا مشاركًا بفاعمية في شتى مجاالت اىذا المفيـو امتلؾ  ويعني التمكين

لقدرة عمى إحداث تغيير في اآلخر الذي قد ا امتلكو أي ،الحياة االقتصادية واالجتماعية
 (2002،المجيدؿ). بأكممو  أومجتمعاً يكوف فردًا وجماعة 

 
مف  أفرادهفي المجتمع لتحسيف ظروفو وظروؼ  يات مخططة وموجية تحدث تغييرً عمم التنمية

زالة العقبات وتحقيؽ االستغلؿ  لإلمكانات  األمثؿخلؿ مواجية مشكلت المجتمع وا 
 (1993،شفيؽ والطاقات بما يحقؽ التقدـ والنمو لممجتمع والرفاىية والسعادة لألفراد .)

لعممياتي لألونروا : فإف الجئي فمسطيف ىـ أولئؾ األشخاص متعريؼ ال اللجئ وفقاً  الالجئ
 1946الذيف كانت فمسطيف ىي مكاف إقامتيـ الطبيعي خلؿ الفترة الواقعة بيف حزيراف 



 

 ج

العربي اإلسرائيمي عاـ  النزاعوالذيف فقدوا منازليـ ومورد رزقيـ نتيجة  ،1948وأيار 
1948 .w.unrwa.orgww 

ىي منظمة دولية وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الجئي فمسطيف في الشرؽ األدنى  وكالة الغوث
تقدـ المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملييف  إذمتخصصة وحقوقية 

وذلؾ إلى  الجئ مف فمسطيف في األردف ولبناف وسورية واألراضي الفمسطينية المحتمة 
العربي  الصراعيتـ التوصؿ إلى حؿ لمعاناتيـ تـ تأسيس األونروا في أعقاب  أف

الصادر عف الجمعية العامة لألمـ ،  302بموجب القرار رقـ  ،1948اإلسرائيمي عاـ 
بيدؼ تقديـ برامج اإلغاثة المباشرة والتشغيؿ للجئي  1949كانوف األوؿ  8المتحدة في 

في األوؿ مف شير أيار عاـ  فمسطيف . وبدأت الوكالة عممياتيا
1950www.unrwa.org

لتعريؼ األونروا : فإف المخيـ ىو عبارة عف قطعة مف األرض تـ وضعيا  المخيـ  وفقاً  المخيم
تحت تصرؼ الوكالة مف قبؿ الحكومة المضيفة بيدؼ إسكاف اللجئيف الفمسطينييف 

www.unrwa.orgعتناء بحاجاتيـ. وبناء المنشآت لل

بيف  1995وقعت في مدينة طابا المصرية في شير أيموؿ مف العاـ  أوسمواتفاقية  سموا)ب(أو اتفاقية 
سرائيؿ.  (2013،أريج–التطبيقية  األبحاث)معيد منظمة التحرير الفمسطينية وا 
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 مختصرات 
فإنيا تعني وتدؿ عمى المفاىيـ  ،و فصؿ مف ىذه الرسالةأي جزء أوفي  ،دناهألمختصرات ينما وردت اأ

 التي تقابميا أدناه:

 نجميزية :اإل قائمة المختصرات  

 Description Abbreviation الداللة

غبثخوتشغيمممانمتحدحإلاألوكبنخ

جئيهانفهسطيىيهالان

United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine 

Refugees 

UNRWA 

-international nonمىظمبداندونيخغيسانحكوميخان

governmental organization 

INGOS 

 World Health Organization WHOمىظمخانصحخانعبنميخ

 World Food Programme WFPثسوبمجانغراءانعبنمي

ثسوبمجاألممانمتحدحنهمستوطىبد

انجشسيخ

United Nations Human 

Settements Programme

UN-HABITAT 

مىظمخاألممانمتحدحنألغريخ

وانززاعخ

Food and Agriculure 

Oranization

FAO

 International labourمىظمخانعمماندونيخ

organization  

ILO 

 Premiere Urgenceونيخاندونيخغبثخاألاإل

International 

 

PUI 

 Office for the Coordination ofنشؤوناإلوسبويخمكتتمىسقا

Humanitarian Affairs

OCHA
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  ممخصال
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية 

 .يديفوعلقتيا بالمتغيرات الديمغرافية لممستف ،في محافظة قمقيمية مف وجية نظر المستفيديف
موضوع _وصؼ الظاىرة  يما تـالمنيج الوصفي الذي مف خللالمنيج التاريخي و  اعتمدت الباحثة

غراض الدراسة ألتو مءوذلؾ لمل، وتحميؿ البيانات وتفسير العلقات بيف متغيرات الدراسة _الدراسة
تكوف مجتمع ، و االستبيافوىي ، وتحقيؽ أىدافيا، وجمعت البيانات مف خلؿ توزيع أداة الدراسة

( تجمعات 9( أسرة  تسكف في )138) والبالغ عددىا، ةفي التجمعات البدوي األسرالدراسة مف أرباب 
وىـ في تجمع حبمة وعزوف  ة،االستبانرفض جزء مف مجتمع البحث تعبئة  ،محافظة قمقيميةبدوية في 

خذ بياناتيـ أباحثة سر التي لـ تستطع الوبمغ عدد األ، وجزء مف تجمع عرب الرماضييف الجنوبي 
 سرة.أ(  37)

، وتـ توزيع ( 101يسيرة مف مجتمع البحث بمغ عددىا مائة أسرة وأسرة واحدة )عينة تـ اختيار لذلؾ 
وذلؾ لمعرفة توجياتيـ حوؿ دور المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى  ،سرالستبياف عمى ىذه األا

التدخلت و  ،والتدخلت االقتصادية ،ية، حسب محاور الدراسة وىي التدخلت االجتماعتيـمعيش
التنموية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية بغرض تحسيف مستوى 

 المعيشة.
دور المؤسسات الدولية لتقييـ وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا بأف الدرجة الكمية 

كانت قميمة بحيث بمغ المتوسط  معات البدوية في محافظة قمقيميةفي تحسيف مستوى المعيشة لمتج
أما درجة تقييـ دور المؤسسات الدولية بما يخص  ،(2.54العاـ للستجابة ) الحسابي لممعدؿ

ف درجة تقييـ دور المؤسسات الدولية المختص أدرجة متوسطة، و  كانت التدخلت االقتصادية
 تنموية ىو درجة تقييـ قميمة.بالتدخلت االجتماعية والتدخلت ال

 تعزى لممتغيرات جابات المبحوثيفإفي  حصائيةإت داللة ذا نو اليوجد فروؽأكما بينت نتائج الدراسة 
ة لرب مميالع ةالحال -سرةالحالة االجتماعية لرب األ –سرة جنس رب األ-ـ ال أالتجمع خمؼ الجدار )
تعزى  جابات المبحوثيفإفي  حصائيةإداللة يوجد فروؽ ذات نو أكما بينت الدراسة ، سرة( األ

في تقييـ دور ـ ال( أسرة الجئة األ -العمر -المؤىؿ العممي -لممتغيرات )اسـ التجمع البدوي
 .المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية
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ىناؾ صعوبات  أف ةسئمة االستبانأمف  وؿاأل الدراسة مف خلؿ سؤاؿ مفتوح في نياية القسـ تواستنتج
دائـ بالتيجير التيديد الىميا أوكاف  ،سر التجمعات البدوية وتعيقيا عف تحسيف مستوى معيشتياأتواجو 

نذارات باإلخلء، وقمة المراعي وعدـ   ،علؼوارتفاع سعر األ ،لمتجمعات مف قبؿ االحتلؿ اإلسرائيمي وا 
إذ ال عدـ وجود مدارس ثانوية و  ،تجميع المياه بارآوقمة  ،عالية جداً ال تكمفة المياهو  ،الت زراعيةآتوفر 
خراج  وكذلؾ ،مدارس لممرحمة األساسيةال إيوجد  ساسية إال ي مف المواد واالحتياجات األأيمنع إدخاؿ وا 

 بموافقة إسرائيمية بما يخص  التجمعات داخؿ الجدار مف الجية الغربية.
التدخلت  كفايةىي الدراسة  ليياإ ىـ التوصيات التي توصمتأ فإفوبناء عمى نتائج الدراسة 

االجتماعية واالقتصادية والتنموية اليادفة إلى تحسيف المعيشة مع طبيعة االحتياجات المطموبة 
لمتجمعات البدوية، وكذلؾ تفعيؿ دور المؤسسات الدولية في سبيؿ تحسيف مستوى المعيشة لدى 

مقيمية وباقي محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مف خلؿ التجمعات البدوية في محافظة ق
ـ احتياجات التجمعات البدوية وطبيعة حياتيا وثقافتيا بالتركيز ئالتكامؿ في التدخلت التنموية التي تل
، وتطوير البنية التحتية وتوفير الموارد واإلنتاج الحيواني معاً  عمى الدعـ الزراعي واستغلؿ األراضي

وكذلؾ األخذ بمبدأ الشراكة في التخطيط التنموي مع كافة  ،سية لمتعميـ والصحة ومحاربة الفقراألسا
طراؼ والفئات المستيدفة، بما يضمف تطوير سياسات قادرة عمى مواجية خطر الترحيؿ القسري األ

لمتجمعات البدوية، وتعزيز صمودىـ عمى أراضييـ الميددة بالمصادرة وذلؾ بالتعاوف مع كافة 
ضرورة العمؿ عمى توسيع الدراسات  عمى ركزت الدراسةكما  ،طراؼ الحكومية والوطنية والمحميةاأل

المسحية التي مف شانيا أف تعيف عمى تقديـ الصورة الحقيقية باألرقاـ عف كافة األوضاع والمجاالت 
 ة .لبدويالتي تعيشييا أسر التجمعات ا ةاالجتماعية واالقتصادية والبيئية والصحية والتعميم
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Abstract 

The purpose of this study is to explore the role of the international institutions in 

improving the living standards of the Bedouin communities in Qalqiliya governorate from 

the beneficiaries' point of view and to analyze how the impact of that role varies according 

to the  demographic variables of the beneficiaries. 

To achieve this purpose, the study adopts a descriptive approach to study the role of the 

international organizations, analyze the data and to interpret the relations among the 

study‟s variables. The population of the study is consisted of (138) Bedouin families, 

living in (9) different Bedouin communities in the governorate of Qalqilya, Out of study‟s 

population (37) families refused to involved in the study and they are mainly from Habla 

and Azzun, and the Arab southern Ramadin.  

The study sample is constituting of (101) families. A questionnaire was distributed among 

the families to determine their views towards the role of international organizations in 

improving their standards of living, according to the social, economic, and developmental 

interventions, which are implemented by the international organizations.  

The study found that the overall score for evaluating the role of international institutions in 

improving the standard of living of the Bedouin communities in Qalqilya a governorate 

was low, with an averageof 2.54 of the general response rate. The evaluationdegree of the 

role of international institutions regarding economic interventions was moderate, and the 

evaluation degree of the role of international institutions concerned with social and 

developmental interventions had a low degree of evaluation. 

The study concludes a range of results, mainly: the total degree of the evaluation of the 

international organizations‟ role improving the standard of living of the Bedouin 

communities in Qalqilya governorate is low, with an average of 2.54 of the general 

response rate there are no statistically significant differences in respondents' answers due 

to the variables (grouping behind the wall or not - of the head of the family's gender- the 

marital status of the head of the family - the practical situation of thehousehold head). The 

study also showed that there are statistically significant differences in respondents' answers 

due to variables (The name of the Bedouin community - the educational qualification - age 

- refugee family or not) in evaluating the role of international institutions in improving the 

standards of living of the Bedouin communities in the governorate of Qalqilya. 

The study concluded by asking an open question: if there are any difficulties facing the 

families of the Bedouin communities,hindering them from improving their standards of 

living. The most common and important answer was the constant threat of displacement by 

the Israeli occupation and warnings of eviction, lack of pasture, high costs of water, lack of 

water collection wells, and the absence of secondary schools, as well as the hindering of 
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imports and exports of any materials and basic needs, except with Israeli consent regarding 

the communities inside the wall from the west.  

Based on the results of the study, the most important recommendations of the study are the 

necessity of adequate social, economic and developmental interventions aimingat 

improving the nature of living required for the Bedouin communities, as well as the 

necessity of activating the role of international institutions in order to improve the 

standards of living among the Bedouin communities in Qalqiliya and other governorates in 

the West Bank and Gaza Strip, through the integration of development interventions that 

fit the needs of the Bedouin communities and the nature of their life and culture, focusing 

on agricultural support, land use and livestock production,In addition, improvement of the 

infrastructure and provision of basic resources for education, health and the fight against 

poverty.Furthermore, the need to adopt the principle of partnership with all parties and 

target groups in the process of development planning, in order to ensure the development 

of policies capable of facing the threat of forced displacement of Bedouin communities, 

and strengthening their steadfastness on their land threatened with confiscation, which can 

be achieved through cooperating with various governmental, local and national parties. 

Moreover, this research focused on the importance of conducting extended surveys, which 

will help to present a more realistic picture in numbers about all the social, economic, 

environmental, health and educational conditions of Bedouin families. 
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 األول:الفصل 
______________________________________________________ 

 العام لمدراسة  اإلطار
 

 المقدمة 1.1
 و والمجتمعات، فرادلألالتنمية المستدامة في كونيا تعمؿ عمى تحسيف مستوى المعيشة  أىميةتكمف 

ظروؼ الحياتية يعمؿ عمى تحسيف ال التي مفيـو تحسيف مستوى المعيشة مبدأ مف مبادئيا ديع

 ، والمساواة وتكافؤ الفرص اإلنصاؼمف  إطاروفر الرفاىية لألفراد والجماعات في يو  ،لممجتمعات

في المجتمع، دوف تمييز  المختمفةالمرافؽ والموارد  إلىكافة فئات المجتمع لموصوؿ لقدرة يوفر كذلؾ الو 

 .األخرىفئة عمى حساب الفئة  ألي إقصاء أو

االجتماعية واالقتصادية  األموربالكثير مف مسكاف لحسيف مستوى المعيشة ويرتبط االىتماـ بت

 في فمسطيفاألوضاع السياسية واالقتصادية مجريات في تغير الجذري لم كاف إذ ،في أي بمد والسياسية

بعد نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية  وذلؾ ،كبير في تغير مستوى المعيشة لمشعب الفمسطيني  ثرأ

والتي تـ سمو )ب( أو والتي جاءت كخطوة استباقية التفاقية  1993أوسمو الموقعة عاـ  فاقيةالتنتيجة 

التي تخضع لمسيطرة الفمسطينية الكاممة   )أ(منطقة  ،تقسيـ األراضي الفمسطينية فييا إلى ثلث مناطؽ

داري أمنياً  ي المناطؽ وى ومنطقة )ب( ،مف مساحة الضفة الغربية (%18)والتي تبمغ مساحتيا ، اً وا 

% مف 21والتي تبمغ مساحتيا  التي تقع فييا المسؤولية عف النظاـ العاـ عمى عاتؽ السمطة الفمسطينية

وىي  ومناطؽ)ج( ،فييا وتبقى إلسرائيؿ السمطة الكاممة عمى األمور األمنيةمساحة الضفة الغربية 
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مف مساحة  (%61)بمغ مساحتيا والتي ت المناطؽ التي تقع تحت السيطرة الكاممة لمحكومة اإلسرائيمية

 (.2017)مركز المعمومات الفمسطيني،الضفة الغربية  

الضفة الغربية وىي مناطؽ )ج( تحت  أراضي% ( مف 61مف )  أكثروجود  إلى أدىىذا التقسيـ  إف

 أو إنشاءويمنع  ،يمنع فييا تطوير البنية التحتية ،والتخطيط األمففي مجاالت  اإلسرائيميةالسيطرة 

 إال ،االقتصادية واالجتماعية فييا األوضاعلتحسيف  األمدتطوير ألي مشاريع طويمة  أونة صيا

ىذه المناطؽ ميمشة مقارنة  ت، وبذلؾ أصبحاإلسرائيميةالمدنية  اإلدارةبمصادقة وترخيص مف 

لسمطة الفمسطينية ( ومناطؽ )ب(  وذلؾ نتيجة لغياب إدارة اأبالمناطؽ التي صنفت ضمف مناطؽ )

حجار البناء والتراب الزراعي ، والتي تتميز بثرواتيا الطبيعية مف المواد الخاـ ألمناطؽ )ج( عمى

لمتمدد الطبيعي لمتجمعات الفمسطينية، والموارد المائية  استراتيجياً  لى كونيا عمقاً إضافة إوالغاز والنفط، 

رادات المتأتية مف مناطؽ )ج( يتقدر اإل إذراضي لمرعي والزراعة والمرافؽ السياحية واستخداـ ىذه األ

 (.2015راضي الضفة الغربية)البنؾ الدولي،أ% مف 60تمثؿ نيا باألخص أ ،بممياري دوالر سنوياً 

 في عاـ بناء جدار الفصؿ العنصري  االنتياء مف بعد وتيميشاً  اً ولقد ازداد وضع ىذه المناطؽ سوء

مف حجـ أراضي الضفة ( %10)ادرة مص إلىى دأو الضفة الغربية وقطاع غزة  أراضيعمى ( 2005)

( تجمعًا سكانيًا داخؿ الجدار 16كما أنو عزؿ ) ،ألؼ دونـ )180–160 (الغربية، بمساحة تصؿ مف

أدى مرضي لبعض فئات المجتمع دوف غيرىا، مما  يوقع الضرر عمى تحقيؽ مستوى معيشوالذي أ

اسي جراء سياسات اإلغلؽ، وفقداف فقداف العديد مف األسر الفمسطينية إلى مصدر الدخؿ األس لىإ

 أصبحتوبذلؾ  العائلت الفمسطينية المعيؿ الوحيد ألسرىا نتيجة تعرض حياتيـ للنتياؾ المستمر،

في تمؾ  المنظمات الدولية غاية مف األىمية مف تدخؿ جعؿالذي  األمر ،التنمية فييا محدودة إمكانية

العلقات الرسمية بيف منظمة األمـ  مـ المتحدة ( مف ميثاؽ األ71نظمت المادة ) فقد المناطؽ،

عدوة آليات الدولية  المنظمات ىذه طوورت إذ ،التي تيتـ بحقوؽ اإلنسافالدولية المتحدة والمنظمات 
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 األوضاعالتخفيؼ مف حدة  لممساىمة فيتعاوف مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، لم

فرض و إدارتيا  التي ال تستطيع السمطة الفمسطينيةو  المناطؽىذه في  في ظؿ غياب الدولة المعيشية

منظمات العاممة والناشطة لم التدخلت التنمويةسوؼ تيتـ الدراسة بالتركيز عمى لذلؾ  ،عميياسيطرتيا 

ىذه التدخلت  إذ إف ،االقتصادية واالجتماعية والتنموية مف وجية نظر المستفيديف منيات في المجاال

وملئمة كانت ىذه التدخلت كافية  إذاوال يوجد لدينا أي معمومات فيما  ،الزمف مر عمى ميايلـ يتـ تقي

لسكاف معرفة دورىا األساسي في تحسيف مستوى المعيشي مف خلؿ  ،الحتياجات ىذه المناطؽ

برز أمف  دتع ألنيافي محافظة قمقيمية، ذلؾ  وتحديداً  ة في المناطؽ )ج(مشالميالبدوية التجمعات 

السياسية واالقتصادية،  األوضاعات الميمشة  في فمسطيف، والتي تعاني مف تراجع واضح في الفئ

 .مف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة األخرىفي المحافظات مقارنة بالتجمعات 

المنظمات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة في  دورسيتناوؿ البحث توضيح جؿ ذلؾ أمف 

 .فظة قمقيميةالتجمعات البدوية في محا

 

 : الدراسةمشكمة  2.1

ينطوي تحسيف مستوى المعيشة عمى عدة عوامؿ وعناصر وتدخلت تتكامؿ فيما بينيا لتحقؽ التقدـ 

تدخلت  إلىمستوى المعيشة، وتبرز عدة معيقات ومخاطر في سبيؿ الوصوؿ  تحسفالمستمر في 

متدني الدخؿ، ويناط ىذا الدور في فاعمة، تلمس احتياجات الفئات الميمشة و  وأىداؼ ذات كفاءة

 إالفي كافة القطاعات والبرامج،  يالتدخؿ السياس األساس لمحكومة لمعالجة ىذه التحديات مف خلؿ

عف الدور الحكومي وىي  أىميةال تقؿ  أخرىبرز جية أالظرؼ االستثنائي لفمسطيف المحتمة  أف

يات السابقة الدور الذي تساىـ فيو ىذه المنظمات األدبو المنظمات اإلنسانية الدولية، وأثبتت الدراسات 

مف حالة االحتلؿ التي  تضرراً  األكثرلفئات المجتمع الفمسطيني زيادة فاعمية العممية التنموية في 
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جية اوتوضيح سياساتيا في تعزيز صمود ىذه التجمعات في مو  أبناء الشعب الفمسطيني، شياييع

وخلؿ عمؿ  ،الحتلؿ اإلسرائيمي عمى سكاف ىذه التجمعاتسياسات التيجير القسري الذي يفرضو ا

 اإلنمائية أىدافياىذه المنظمات لعدة عقود، يبرز تساؤؿ ميـ حوؿ دور ىذه المنظمات في تحقيؽ 

 التالي: األساسيليذه الفئات، وبذلؾ تتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ 

 ت البدوية في محافظة قمقيمية؟ الدولية في تحسين مستوى المعيشة لمتجمعا المؤسساتما دور 

 

 الدراسة:مبررات  3.1

 المنتشرة ىي ملحظاتي الشخصية لوجود العديد مف التجمعات البدوية الدراسةإف مف أىـ مبررات  -1

في مناطؽ ميمشة وغير متحضرة عمى الرغـ مف توجو العديد مف المؤسسات الدولية تركيز 

قامت وزارة الحكـ  إذ ،المناطؽ  المصنفة )ج( ة ضمفمشالتنموية نحو المناطؽ المي برامجيا

( بعمؿ إستراتيجية un-habitatالمحمي بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة لممستوطنات البشرية )

و كاف اليدؼ العاـ ليذه اإلستراتيجية ىو  ،الحشد والمناصرة لممنطقة المسماة )ج ( في فمسطيف

نشاء وتطوير البنية التحتية، ورفع دعـ الوجود الفمسطيني في المنطقة المسما ة )ج (عبر تخطيط وا 

لسكاف ىذه المنطقة، ووقؼ عمميات اليدـ والتيجير  ونوعاً  مستوى الخدمات األساسية المقدمة كماً 

 وااللتزاـ بالقانوف الدولي اإلنساني، ودعـ التنمية االقتصادية لسكاف المنطقة )ج(.

دراسات السابقة التي تناولت تحسيف معيشة المجتمعات توصية معظـ ال أيضاً الدراسة مف مبررات  -2

ضرورة عمؿ دراسات أخرى لفحص احتياج ونمط معيشة ىذه التجمعات قبؿ وضع  والبدوية 

 .ليذه المجتمعات الخطط اإلستراتيجية لعمميات التنمية وتحسيف المعيشة

لمؤسسات الحكومية وفي سياؽ إعداد ىذا المقترح كاف ىناؾ اىتماـ إعلمي متزايد مف قبؿ ا -3

قرار المحكمة العميا  للحتلؿ  عمى والمحافؿ الدولية وكاف ىناؾ حراؾ شعبي كبير احتجاجاً 
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ىدـ قرية الخاف األحمر شرؽ بتنفيذ إخلء و  ،2018اإلسرائيمي خلؿ جمسة االلتماس في أيموؿ 

التجمع البدوي ذا تنوي سمطات االحتلؿ تيجير سكاف ى إذ خلؿ أسبوع مف قرارىا، مدينة القدس

( االستيطاني والذي يكسر الوحدة الجغرافية لمضفة الغربية ويربط E1بيدؼ تنفيذ مخطط )

وسبب اختيار التجمعات البدوية  في  ،ويوسع مستوطنة معاليو ادوميـ ،المستوطنات بالقدس

يشيا محافظة قمقيمية ىو تشابو الظروؼ التي يعيشيا سكاف ىذه التجمعات مع الظروؼ التي يع

المحافظة تعيش ظروفًا استثنائية، تحت الحصار ومحاوالت  إذ إف ،سكاف قرية الخاف األحمر

ينيباف األرض يف التيجير اليومية التي يقـو بيا االحتلؿ مف خلؿ الجدار والحصار المذ

 .ويحرماف المواطنيف مف العيش بسلـ

والتي  ،ت االجتماعية في وكالة الغوثعممي لدى دائرة اإلغاثة والخدما كذلؾمف مبررات الدراسة  -4

 ،قوـ أحد برامجيا عمى تقديـ اإلغاثة والمعونة اإلنسانية لمتجمعات البدوية اللجئة وغير اللجئةي

بو وكالة الغوث تجاه ىذه المجتمعات التي ىي  بد مف توضيح مدى الدور الذي تقوـكاف الف

ر بوضع  خطط جديدة مف شأنيا التخفيؼ مف باستمرا تقـو وكالة الغوث إذ لإلغاثةبأمس الحاجة 

ومتخذي القرار  وليفؤ لمسانتائج الدراسة  عدستسا ، إذالتي تعيشيا ىذه التجمعات  المعاناةوطأة 

تساىـ في سد احتياج ىذه الفئات الميمشة مف خلؿ الدور الذي تقوـ بو في ىذه  آلياتبوضع 

 المناطؽ.

التي تناولت دور المؤسسات الدولية لتنمية وتحسيف قمة الدراسات  أيضاً  الدراسةمف مبررات  -5

 الظروؼ المعيشية لمتجمعات البدوية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
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 :الدراسةأىمية 4.1   

والتنموية التي تقـو االجتماعية واالقتصادية  تحديد التدخلتتكمف االىمية العممية ليذه الدراسة في 

 ـئتلتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية، وتطوير المجاالت التنموية التي لمبيا المؤسسات الدولية 

ىذه التجمعات بما يتناسب مع ثقافتيـ وعاداتيـ واحتياجاتيـ المتغيرة والمتزايدة مع التطور  احتياجات

، سر التجمعات البدوية أرباب أيوجييا وتجميع التحديات والصعوبات التي  ،ع في التكنولوجيايالسر 

جؿ تطوير توصيات تفيد أمف  وذلؾ لسد فجوة ثقافية ،التي تمنعيـ مف تحسيف مستوى معيشتيـو 

القرار في تقديـ تدخلت تتسـ بالكفاءة والفاعمية لتحسيف مستوى المعيشة لسكاف منطقة  أصحاب

 تعميـ نتائجيا عمى كافة التجمعات البدوية في فمسطيف. مف أجؿالدراسة، 

في محافظة قمقيمية بما تشممو مف تجمعات بدوية داخؿ الجدار  ة )الديمغرافية(البشري األىميةتتحدد و 

( 2005، والتي عانت مف صعوبات معيشية منذ وضع جدار الفصؿ العنصري في عاـ )وخارجو

والذي جعؿ الجزء األكبر مف العائلت البدوية داخؿ ىذا الجدار لتعاني مف اآلثار السمبية لجدار 

، و  مف اندماجيا فيو تووأعاقلتي شطرت ىذه العائلت عف المجتمع الفمسطيني وا ،الفصؿ العنصري

 وعكسيا مف خلؿ ىذه الدراسة . ةبذلؾ أصبح مف الضروري إبراز ىذه المعانا

عف لصمود التجمعات البدوية بقصد ترحيميـ  اإلسرائيميتيديد االحتلؿ لالزمنية مواكبة  األىميةتأتي و 

 أراضييـ ومصادرتيا.

مف جدار  أكثر محافظات الشماؿ تضرراً  كونيا محافظة قمقيميةلليذه الدراسة  المكانية  األىميةتي أتو 

بحيث ستعكس ىذه الدراسة الػتأثير السمبي عمى موارد ىذه المنطقة وخاصة الثروة  ،الفصؿ العنصري

تي انعكست عمى تخفيؼ مف اآلثار السمبية المالحيوانية والدور الذي قامت بو المؤسسات الدولية ل

 مواردىا جراء سياسات اإلغلؽ التي انتيجتيا قوات االحتلؿ اإلسرائيمية في تمؾ المنطقة .
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ىمية الموضوعية ليذه الدراسة في كونيا ستركز عمى دور المنظمات الدولية في تحسيف تتحدد األ

 مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية.

 

 :الدراسة أىداؼ 5.1

الشعب الفمسطيني استثناءات لبعض  مر بيالخصوصية السياؽ التاريخي والظروؼ الخاصة التي  إف

يتمثؿ و دور المؤسسات الدولية وتحسيف مستوى المعيشة، بحيث يزيد مف أىمية  النظريات العممية،

التعرؼ عمى دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة : في اليدؼ الرئيسي لمدراسة

 .التجمعات البدوية  سر في ارباب األمف وجية نظر ت البدوية في محافظة قمقيمية متجمعال

 

 أما األىداؼ الفرعية فيي كالتالي:  

  لمتجمعات البدوية في محافظة  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشيالتعرؼ عمى

 .ي جاؿ االجتماعالمفي التي تقـو بيا المؤسسات   دخلتالتمف خلؿ قمقيمية 

  لمتجمعات البدوية في محافظة دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي التعرؼ عمى

 في المجاؿ االقتصادي .التي تقـو بيا المؤسسات   التدخلتمف خلؿ قمقيمية 

  لمتجمعات البدوية في محافظة دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي التعرؼ عمى

 .في المجاؿ التنموي التي تقـو بيا المؤسسات   التدخلتمف خلؿ مقيمية ق

  منيا سكاف التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية لتحسيف عاني يالتعرؼ عمى الصعوبات التي

 مستوى معيشتيـ .
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 أسئمة الدراسة: 6.1

 أسئمة الدراسة:

ة المشكمة البحثية إلى مجموعة مف لموصوؿ إلى نتائج فقد تـ تجزئو لمتعرؼ عمى مضموف المشكمة 

بمثابة النتائج  األسئمةعمى ىذه  اإلجابات ، إذ تعدالتي تساعد عمى تحديد منيجية الدراسة  األسئمة

 البحثية فيما يمي: األسئمةوتتمخص ىذه ، المطموبة لحؿ جزء مف ىذه المشكمة البحثية 

يف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في المؤسسات الدولية  في تحس: ما دور األولالرئيس السؤال 

 سرة؟  مف وجية نظر رب األ محافظة قمقيمية

 سئمة الفرعية:وقد تفرع عف ىذا السؤاؿ مجموعة مف األ

المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية ما دور  -1

المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية حسب محور التدخلت االجتماعية التي تقوـ بيا 

 سرة؟نظر رب األ

ما دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية   -2

التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية  حسب محور التدخلت االقتصادية

 سرة؟نظر رب األ

مؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية ما دور ال -3

جمعات البدوية مف وجية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمت حسب محور التدخلت التنموية

 سرة؟نظر رب األ

يف ىؿ تختمؼ تقديرات عينة الدراسة حوؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسالسؤال الرئيس الثاني: 

مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور 

التدخلت االجتماعية واالقتصادية والتنموية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات  : الثلث



 

9 

دوي، ىؿ التجمع خمؼ )اسـ التجمع الب : لممتغيرات المستقمة البدوية مف وجية نظر رب األسرة تبعاً 

، الحالة االجتماعية لرب األسرة، الحالة العممية لرب جنس رب األسرة، الجدار، ىؿ األسرة الجئة

 (؟المؤىؿ العممي، العمر  األسرة،

 
التجمعات البدوية في  سر فيأرباب األما الصعوبات التي يعاني منيا  : السؤال الرئيس الثالث

 ؟عيشتيـمحافظة قمقيمية لتحسيف مستوى م

 

 فرضيات الدراسة 7.1

 التالية: األساسيةتتخذ الدراسة الفرضية 

بيف متوسطات االستجابة حوؿ  ( α≥ (5% ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

الكمية لجميع  ةدور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي لمتجمعات البدوية حسب الدرج

التي  التدخلت التنموية(-التدخلت االقتصادية -)التدخلت االجتماعية : الثلثالفقرات والمحاور 

 لممتغيرات الديمغرافية . سرة تبعاً رب األ الدولية مف وجية نظر المؤسسات تقوـ بيا

 ويتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات التالية:

متوسطات بيف ( α≥ (5% يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  .1

االستجابة حوؿ  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي لمتجمعات البدوية 

التدخلت  -)التدخلت االجتماعية: الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث ةحسب الدرج

سرة ؤسسات الدولية مف وجية نظر رب األالتي تقوـ بيا المالتدخلت التنموية ( -االقتصادية

 لمتغير اسـ التجمع البدوي . تبعاً 
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بيف متوسطات ( α≥ (5% يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  .2

دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي لمتجمعات البدوية حسب  االستجابة حوؿ

-ت االقتصاديةالتدخل -)التدخلت االجتماعية:الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث ةالدرج

لمتغير  سرة تبعاً ؤسسات الدولية مف وجية نظر رب األالتدخلت التنموية( التي تقوـ بيا الم

 ـ ال .أالتجمع خمؼ الجدار 

بيف متوسطات االستجابة (  ≥ (5% يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  .3

 ةالدرجلمتجمعات البدوية حسب  حوؿ  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي

-التدخلت االقتصادية -)التدخلت االجتماعية:  الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

لمتغير  سرة تبعاً ؤسسات الدولية مف وجية نظر رب األالتدخلت التنموية( التي تقوـ بيا الم

 سرة .جنس رب األ

بيف متوسطات ( α≥ (5% لة يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى دالال  .4

االستجابة حوؿ  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي لمتجمعات البدوية 

التدخلت  -)التدخلت االجتماعية: الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث ةالدرجحسب 

سرة ظر رب األؤسسات الدولية مف وجية نالتدخلت التنموية( التي تقوـ بيا الم-االقتصادية

 االجتماعية. ةلمتغير الحال تبعاً 

بيف متوسطات  (  α≥ (5% يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  .5

االستجابة حوؿ  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي لمتجمعات البدوية 

التدخلت  -الجتماعية)التدخلت ا:  الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث ةحسب الدرج

سرة األالتدخلت التنموية( التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية مف وجية نظر رب -االقتصادية

 لمتغير الحالة العممية . اً تبع
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بيف متوسطات (  α≥ (5% يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  .6

المعيشي لمتجمعات البدوية  االستجابة حوؿ  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى

التدخلت  -)التدخلت االجتماعية: الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث ةالدرجحسب 

 سرةؤسسات الدولية مف وجية نظر رب األالتي تقوـ بيا الم (التدخلت التنموية-االقتصادية

 ىؿ العممي.ؤ لمتغير الم تبعاً 

بيف متوسطات (  α≥ (5% توى داللةيوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مسال  .7

االستجابة حوؿ  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي لمتجمعات البدوية 

التدخلت  -)التدخلت االجتماعية:  الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث ةحسب الدرج

سرة ية نظر رب األؤسسات الدولية مف وجالتدخلت التنموية( التي تقوـ بيا الم-االقتصادية

 .العمرلمتغير  تبعاً 

بيف متوسطات (  α≥ (5% يوجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  .8

االستجابة حوؿ  دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي لمتجمعات البدوية 

التدخلت  -)التدخلت االجتماعية:  الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث ةالدرجحسب 

سرة ؤسسات الدولية مف وجية نظر رب األالتدخلت التنموية( التي تقوـ بيا الم-االقتصادية

 ـ ال .أسرة الجئة ألالمتغير  تبعاً 

 ىيكمة الدراسة ومتغيراتيا:  8.1

اسـ التجمع  ،الخصائص الديمغرافية لممبحوثيفليذه الدراسة ىو  األساسيالمتغير المستقؿ  ديع

 ةالحال -سرةالحالة االجتماعية لرب األ –سرة جنس رب األ-ـ ال أ مع خمؼ الجدارالتج-البدوي

 ـ ال (أسرة الجئة األ -العمر -يىؿ العممؤ الم-سرة العممية لرب األ
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 : تيةفيي اآل ةاما المتغيرات التابع

 التدخلت االجتماعية .1

 التدخلت االقتصادية. .2

 .األخرىالتدخلت التنموية  .3

 ةىيكمية الدراس

 كما يمي :وىي ، مف خمسة فصوؿ  ةتتكوف الدراس

العاـ، وفيو سيتـ تقديـ عناصر خطة البحث مف  إطارىاخطة الدراسة ومقترحيا في  الفصل األول:

مقدمة ومبررات وأىمية ومشكمة الدراسة وأىدافيا وأسئمتيا وفرضياتيا ومنيجيتيا وتوصيؼ أولي 

 لمجتمع البحث وطرؽ أخذ العينات اللزمة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة في موضوع البحث ونطاقو المحدد. سيركز عمى لفصل الثاني:ا

سيتكوف ىذا الفصؿ مف توضيح المنيجية واألدوات لجمع البيانات وأدوات التحقؽ  الفصل الثالث:

ـ والمصداقية والثبات، وتوصيؼ كامؿ لمجتمع البحث وطرؽ أخذ العينات والطرؽ اإلحصائية التي ت

جراءاتاعتمادىا في البحث،   اإلحصائيالتحميؿ  إلى إضافةالدراسة وثباتيا،  أداةالتحقؽ مف صدؽ  وا 

 لخصائص العينة. 

إلى  لتحميؿ البيانات والتعميؽ عمييا وتفسيرىا استناداً  اً تفصيمي اً سيقدـ ىذا الفصؿ عرض الفصل الرابع:

الدراسة، والتحقؽ مف صحة الفرضيات  سئمةأعمى  اإلجابة إلى ، وصوالً اإلحصائيمخرجات التحميؿ 

 نفييا. أو

 إليياالتي توصمت والتوصيات الستنتاجات واالدراسة وفرضياتيا،  أسئمةتائج عرض نالفصل الخامس:

 .  الدراسة



 

13 

 

 :الدراسةحدود   9.1

 تقتصر حدود الدراسة عمى:

 .الحدود المكانية: التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية

 . 2019-2018 وؿ مف العاـ الدراسية في الفصؿ األالدراس هنجاز ىذإتـ ية: الحدود الزمن

 .سر التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية ألحدود البشرية :أرباب ا
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 الفصل الثاني 
_____________________________________________________ 

 النظري والدراسات السابقة  اإلطار
 
 النظري اإلطار 2-1

 
 المقدمة 2-1-1

ممموس عمى حياة األسر الفمسطينية  ثرأمجموعة مف المحاور بيدؼ ترؾ  فيالتدخلت التنموية  تأتي

)وزارة الشؤوف االجتماعية  ف مخرجات سبؿ عيش ىذه األسريالمستيدفة، يتمثؿ بتحس

األبعاد ييدؼ إلى اإلحاطة  بطبيعة  الطريقةعمى ىذه  ثراأل (، بالتالي فإف صياغة2011الفمسطينية،

ف مخرجات سبؿ عيش األسر كنتيجة بعيدة المدى لألنشطة اليادفة ي، ويأتي تحسالمتعددة  لفقرا

مف المتوقع أف يؤدي تحسيف مستوى المعيشة باإلضافة إلى  إذ إنولتمكيف األسر المستيدفة اقتصاديًا،

وانخفاض حساسية  ،اـإلى تحسف في الوضع االقتصادي المستد ،زيادة الدخؿ لألسر الفقيرة المستيدفة

التعرض لسياؽ االنكشاؼ، وتحسيف األمف الغذائي، وزيادة االستخداـ المستداـ لقاعدة 

تقوـ األسر المستفيدة مف البرامج المختمفة بتوجيو نفقاتيا  نحو أىداؼ  إذ(، UNDP,2011الموارد)

فة عف طريؽ دراسة عمى األسر المستيد تقييـومف الممكف التحقؽ مف ىذا ال ،تخدـ ىذه المخرجات

ومراجعة التطورات التي حصمت عمى  ،المؤشرات الصحية والتعميمية ليا بعد حصوليا عمى التدخؿ

)وزارة الشؤوف  إضافة إلى مؤشرات توفر الغداء ،المسكف مف ناحية الصيانة أو شراء سمع معمرة جديدة

 (.2011االجتماعية الفمسطينية،



 

15 

 مفيوم مستوى المعيشة 2-1-2
مف الطعاـ عمى االستيلؾ  األسرةمف تساوي حاصؿ قسمة استيلؾ ) :مفيوـ مستوى المعيشة يأتي 

عمى نسبة  (مف الفقر األسرة)موقع يتحدد مستوى المعيشة  : وىو مبني عمى فرضية تقوؿ الكمي .

ازدادت حصة الطعاـ  إذانو أبمعنى  ،نجؿ(أ)قانوف  استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي لألسرة 

والصحة وغيرىا مف الخدمات ،والتعميـ ،المخصصة لممسكف األخرىإنيا تكوف عمى حساب الحصص ف

:حصة استيلؾ الطعاـ مف  األفضؿفئات وىي المستوى  إلىاالجتماعية والثقافية ويتـ تقسيمو 

والمستوى المتوسط :حصة استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي  ،%30قؿ مف أاالستيلؾ الكمي 

الجياز ) % 100-45حصة استيلؾ الطعاـ مف االستيلؾ الكمي  :األدنىالمستوى  ،30-44%

 .(219، ص2017،حصاء الفمسطينيالمركزي لإل

 

والسعي الحثيث نحو تغيير الكثير مف  ،التغيير السريع  والتطور الذي تشيده دوؿ العالـ حالياً  ديع

واحد ىو  إناءسياسية جميعيا تصب في  أوية اقتصاد أوأكانت ىذه المفاىيـ اجتماعية  اءسو المفاىيـ 

فالجيود  ،مة لمواقع الذي تعيشو المجتمعات الحديثةءمل أكثروذلؾ لتصبح  ،األفضؿجؿ أالتغيير مف 

وحيث  ،لمموارد المتوفرة في ىذه الدوؿ األمثؿالمبذولة مف قبؿ الدوؿ والحكومات تتركز نحو االستغلؿ 

فإف ىذا االىتماـ  يتجو نحو تطويره و تنميتو  ،العنصر البشريىذه الموارد المتاحة ىو  أىـ إف

 ،وتحسيف الظروؼ المعيشية التي يمر بيا، وذلؾ لتحرير الطاقة الكامنة الموجودة في ىذا المورد

 .مع النمو السكاني المتزايد تواءـت مستدامةنجاز ما يستطيع فعمو لتحقيؽ تنمية إوتوسيع خياراتو نحو 

 

مكونات تعريؼ الفقر والذي يشمؿ عدـ القدرة عمى تحقيؽ مستوى  إحدىعيشة مف ويعد مستوى الم

المعقوؿ والمقبوؿ في مجتمع ما مف المجتمعات في فترة  األدنىمعيف مف المعيشة المادية ويمثؿ الحد 
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والحؽ في  ،ومف ىذا التعريؼ يتكوف  الفقر مف مكونيف أساسييف وىما مستوى المعيشة ،ةزمنية محدود

 (.2015البنؾ الدولي،)مف الموارد  األدنىوؿ عمى الحد الحص

 أوقصور الدخؿ يعني عجز الفرد  إف إذوبذلؾ قرف البنؾ الدولي بيف مستوى المعيشة والفقر النسبي 

 عف توفير مستوى معيف مف المعيشة. األسرة

در تركيزه عمى مف الموارد فيو ال يركز عمى االستيلؾ بق دنىاألالحؽ في الحصوؿ عمى الحد  ماأ

وىو المنيج الذي  ،القدرة عمى الحصوؿ عمييا أوأي الحؽ في الحصوؿ عمى ىذه الحاجات  ،الدخؿ

 .األسر أو فراداأليتـ فيو تحميؿ الدخؿ الذي يحصؿ عميو 

 

استيلؾ سمع محدودة مثؿ الغذاء والملبس والسكف والتي تمثؿ   أيضاً ويشمؿ مستوى المعيشة 

وىو المنيج الذي يتـ فيو تحميؿ  ،نساف التي تسمح بتصنيفو ضمف دائرة الفقراءلإل األساسيةالحاجات 

 . األساسيةمف السمع  األسرةاستيلؾ 

 

الدخؿ الثابت أو المحدود  يالفقراء وذو  إذ إف ،بالتضخـ يتأثرمستوى المعيشة  فأ إلى اإلشارةوتجدر 

مستوى معيشتيـ بشدة بسبب ارتفاع  أثرلؾ يتينفقوف نسبة كبيرة مف ميزانيتيـ عمى السمع الغذائية، ولذ

القيمة  فينسبة الزيادة  دالسمع الغذائية  بدرجة أكبر مف أسعار السمع األخرى، لذلؾ  تع أسعار

تحديد نسبة  فيتستخدـ  التيالحقيقية الستيلؾ الفئات الفقيرة ومنخفضة الدخؿ أقؿ مف النسبة 

ة أعمى مف الفئات المقتدرة، وينعكس ذلؾ عمى معدالت زيادة الفقراء، وتواجو الفئات األفقر تكمفة معيش

 (.2007)الفارس، توزيع الدخؿ. فيف ىذا التبايف يؤدي إلى زيادة التفاوت إاستيلؾ ىذه الفئات، 
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 مناىج قياس مستوى المعيشة: 2-1-3

وثقافي  اجتماعي إطارفي  األساسيةمف مستوى المعيشة يأتي لتمبية الحاجات  األدنىتحقيؽ الحد 

 ويأتي ،وىي ما اشتمؿ عميو تعريؼ الفقر وتحديد قياس مستوى المعيشة ىو نفسو قياس الفقر ،محدد

عمى  اإلنفاؽعمى احتساب تكاليؼ استيلؾ بعض السمع المحدودة وىي مقدار  معتمداً  األوؿالمنيج 

البقاء  أساسياتيؼ وتكال،ومتوازنةالطعاـ، وقيمة السعرات الحرارية لمطعاـ، وتكاليؼ حمية محددة 

 (.2010)الميثي، المحتمؿ اإلنساني

 

توسػػػػػيع النشػػػػػاطات  إف إذ(، األسػػػػػرة أويػػػػػو الػػػػػدخؿ الكمػػػػػي لوحػػػػػدة القيػػػػػاس) الفػػػػػرد فالمػػػػػنيج الثػػػػػاني  مػػػػاأ

وخمػػػؽ فػػػرص اسػػػتثمارية مػػػف ، والتوسػػػع فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ والتػػػدريب ،وزيػػػادة االسػػػتثمارات ،االقتصػػػادية

زيػػادة الػػدخؿ، ويسػػاعد تحسػػيف  إلػػىفػػرص عمػػؿ لممػػواطنيف تػػؤدي  جػػادإي إلػػىخػػلؿ البػػرامج التػػي تيػػدؼ 

مما يدعـ زيادة رأس الماؿ والتقدـ التكنولوجي فػي المجتمػع، كػذلؾ تحسػيف ميػارة  ،الدخؿ عمى االدخار

وتطػػػوير وسػػػػائؿ النقػػػػؿ  ،اإلنتػػػػاجوقػػػدرة وكفػػػػاءة العامػػػؿ فػػػػي الحصػػػوؿ عمػػػػى الػػػػدخؿ مػػػف خػػػػلؿ تنظػػػيـ 

وتحسػيف مسػتويات  ،ي المجتمػعفػمؤسسػات الماليػة وزيػادة معػدؿ التحضػر ال أداءوالمواصلت وتحسيف 

 .للستجماـوتحسيف التجييزات المتاحة  غوتوقعات الحياة والتعمـ وزيادة وقت الفرا ،الصحة

الكمي ليس عمى االستيلؾ  فقط ولكنو  اإلنفاؽالكمي، أو حجـ  ىيةالمنيج الثالث ىو مستوى الرفاو 

ومستوى المعيشة مرتبطاف بالخدمات التي  ةاالجتماعي يةالرفاى إف إذ، ألخرىا األساسيةعمى الحاجات 

فاالرتقاء بالخدمات الصحية  وتطوير المناىج الدراسية تساعد عمى تحسيف  ،تقدميا الدولة لممواطنيف

ف مستويات المعيشة التي ال تتجاوز الحد األدنى األساسي مف وذلؾ أل، المستوى المعيشة  لمفرد 

)المقداد، وابو  عندما نراعي مستويات االستيلؾ عمى المدى البعيد إال إدامتياياجات ال يمكف االحت

 (.2015ذويب،
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والعممي الذي تفاوت في  كبيرة في مجاؿ التطور التكنولوجيثورة  اإلنسانيةلقد شيدت المجتمعات 

ير باتجاه خطى الدوؿ عمى الدوؿ الس وأصبح  لزاماً  ،درجة تطبيقو واالنتفاع بو مف مجتمع ألخر

تحسيف مستوى  إلىوتسعى  ،المعمارحتى تجارييا في تطورىا وتنتفع مف تجاربيا في ىذا  المتقدمة

 .المعيشة  لشعوبيا 

 

التحديث في المجتمعات النامية يظير لنا المفيوـ كما تحدث  أوالتطوير  أوعند الحديث عف التحسيف 

 أكثرفي متغيرات الحياة كأف تصبح التكنولوجيا  حوالً التحديث يتضمف ت إفعنو المفكر "سميمسر" 

عممية التطور في البمداف  إف إلىكما ذىب المفكر "بارسونز"  ف يتجو السكاف نحو التحضر،واً  ،تعقيداً 

ف العممية التطويرية تنشأ إما مف داخؿ عممية االنتشار ا  و  ،النامية ىي زيادة القدرة التكمفية لممجتمع

 (.1980،ليا )الحسينيالثقافي أو مف خل

 

فيو  ،كبيرة في اقتصاديات ىذه الدوؿ أىميةحواؿ المعيشة في الدوؿ النامية ألوجود مؤشر  دلذلؾ يع

وجود  أماكف و فشؿ السياسات واالستراتيجيات المتبعة مف قبؿ الحكومة أويدؿ عمى مدى نجاح 

القصور في معيشة  جوانب إلىير ويش الثغرات في تمؾ السياسات ويساعدىا في معالجتيا ومتابعتيا،

يفيد  يكوف دليلً  وبذلؾ ،وعمرياً  ونوعياً  جغرافياً  حرماناً  األكثرومعرفة خصائص الفئات  فراداأل

 .الدوؿ لممساعدات وتوقيتيا ىذه المنظمات الدولية لتقوـ بتصنيؼ وترتيب أولوية احتياجات

 

 عالقة التنمية بمستوى المعيشة: 2-1-4

( المادة 1986المتحدة لعاـ ) األمـكما جاء في قانوف  اإلنسافمف حقوؽ  اً نمية حقعممية الت أصبحت

ولجميع الشعوب المشاركة واإلسياـ في  إنسافالحؽ في التنمية بموجبو يحؽ لكؿ  إعلف( مف 1)
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المعيشية ومكافحة مشاكؿ الفقر والجيؿ  أحوالوتحقيؽ التنمية االجتماعية واالقتصادية لتحسيف 

 (.2000،) عبد الحكيـالبطالةوالمرض و 

 

مف  فرادهأفي المجتمع لتحسيف ظروفو وظروؼ  التنمية ىي عمميات مخططة وموجية تحدث تغييراً 

زالة العقبات لإلمكانات والطاقات بما  األمثؿوتحقيؽ االستغلؿ  ،خلؿ مواجية مشكلت المجتمع وا 

 .(1993،)شفيؽ يحقؽ التقدـ والنمو لممجتمع والرفاىية والسعادة لألفراد

 

عممية التنمية ىي التفاعؿ القوي الذي يحدث خلؿ فترة طويمة داخؿ الكياف االقتصادي لمدولة  إف إذ

 إلىومف وقت ، خرآ إلىتختمؼ مف مكاف  إذ ،وفي الكميات ،األشياءويشتمؿ عمى التحوالت في 

يكوف  ، إذطني لمنظاـ االقتصاديالو  اإلنتاجيكوف ىناؾ زيادة في  ، إذولكنيا تشترؾ في النتائج ، خرآ

 . (2013)طاىر، األمدطويؿ  اً تغيير 

تدىور  إلىتؤدي  ،فييا ترفع مف معدالت النمو االقتصادي انتياج الدولة لسياسات غير ناجحة ال إف

تحمؿ الطبقات الدنيا في  إلىعدـ توزيع الموارد الضريبية يؤدي  إفكما  ،ت االجتماعيةفي المؤشرا

 .التكمفيةمف مقدرتيا  كثرأالمجتمع 

 

توافرت تغيرات تكنولوجية مع تعاوف المؤسسات  إذاعممية التنمية ىي فعؿ تراكمي يحدث  لذلؾ فإف

 إشباعوتغير اجتماعي يمحؽ بالبناء االجتماعي ووظائفو بيدؼ  ،إنتاجيافي تحسيف طرؽ  اإلنتاجية

وبذلؾ  ،ى بدارسة مشاكميـ مع اختلفياوتعن، الحاجات االجتماعية لألفراد وتنظيـ سموكيـ وتصرفاتيـ 

حيث فييا تغيرات جذرية شاممة عف طريؽ  ،فيي تتناوؿ كافة جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية

(، ويعرفيا كماؿ 1970،المجيودات المخططة والمنظمة لألفراد والجماعات لتحقيؽ ىدؼ معيف )حسف
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مكانياتباالعتبار قدرات  األخذمع  نيةاإلنساالسعي الدائـ لتقدير نوعية الحياة  بأنيا النظاـ الطبيعي  وا 

 (2001،طمبةالذي يحتضف الحياة )

 

بحيث يجب أف ييتـ بمصمحة  ،االستخداـ الرشيد لمموارد والتوازف البيئي اني: إوبذلؾ يمكف القوؿ 

قدـ بشري ف التنمية المطموبة تسعى لتأل، األجياؿ القادمة مف أجؿ المصمحة اآلنية لمجيؿ الحاضر 

 ممستقبؿ البعيد .لموصوؿ لمبشرية جمعاء وامتداد 

 

وحماية ىذه الموارد  ، ومستداماً  عادالً  ومثاؿ ذلؾ استخداـ موارد المياه العذبة في العالـ استخداماً 

النقطة الرئيسية في طرؽ د المياه تمثؿ السمعة النادرة، ومف ىذا المنطمؽ تع لكوف رئيسياً  تحدياً ؿ تشك

لفقر االرتكاز عمى المسائؿ الحيوية كالمياه والغذاء والصحة والمأوى والخدمات والطاقة مكافحة ا

 .(2002،المتحدة األمـوالتعميـ والدخؿ )

توسيع لخيارات اإلنساف عمى بموغ أقصى  نياأالتنمية البشرية عمى مفيوـ  إلىيقود  أفوىذا مف شانو  

 فأذلؾ ، ادة إمكانياتو في جميع المجاالت ؾ بزيوذل، ما يمكنو بموغو مف حيث ىو فرد أو مجتمع 

 اإلنتاجفي  األساسوىو ، وال تتـ  العممية التنموية إال بو  ،في التخطيط  األساسالعنصر البشري ىو 

فالعنصر البشري ىو  ،بدوف العنصر البشري لف تستخرج أي موارد ولف يتـ االنتفاع بياو والتطور، 

وفي استخداـ التكنولوجيا وتطويرىا، لذلؾ البد مف  ،بيعية والصناعيةالمؤثر في استثمار الموارد الط

عداده ،التركيز عمى ضرورة تكويف العنصر البشري  يوفر لو القدرة عمى العمؿ التنموي . إعداداً  وا 

 

 رئيسية لتنمية الموارد البشرية وىي : بعادأ وحتى تتحقؽ التنمية البشرية ىناؾ

  التنمية وتخطيط وتنفيذ وتقويـ مشاريعيـ. إدارةمشاركة البشر في التنمية بالناس : ويقصد بيا 
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 .تنمية الناس : ويقصد بيا االستثمار في البشر لتنمية الموارد البشرية 

 وىي التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيؽ العدالة االجتماعية  جؿ الناس :أ التنمية مف

 .(2017، وآخروفنصر  أبو) لمجتمع و تكوف لكافة فئات ا، واالقتصادية والجغرافية 

مدخؿ ي متلزماف في توجو واحد ذفيما  ،التنمية والمستوى المعيشة عممية علقة تبادلية بيف توجد 

وعلقتو بالموارد والعناصر البيئية المختمفة مف حولو،  األولىبالدرجة  اإلنسافيركز عمى  ،شمولي

 ةصعداألتدخلت التنموية المستيدفة عمى كافة ف مستوى المعيشة يدخؿ في كافة الإوبالتالي ف

االجتماعية مف مسكف  واألنساؽ ياالجتماعية بما تشمؿ البعد الصحي والغذائي والتعميمي والقانون

متكاممة يعيش فييا الفرد والجماعة، واالقتصادية  إنسانيةوعادات وتقاليد وحقوؽ  وأعراؼوممبس وثقافة 

الغذائي، وفؽ خطط تدرأ الفقر واالنكشاؼ، وتعطي  واألمفنية التحتية مستوى الدخؿ والب و مفبما تشمم

، لتكفؿ العيش الكريـ إقصاءالفرصة المتكافئة لموصوؿ واالنتفاع بالموارد والمرافؽ دوف تمييز أو 

السميمة في بيت ومسكف  األسريةوالتعميـ بكافة مستوياتو، ورفع مستوى الدخؿ االقتصادي والتنمية 

عمى االختيار  اً قادر  اً بشري اً وفئات المجتمع، بما يخمؽ مورد فرادأمعيش الكريـ لكافة صحي ملئـ ل

 الواعي مما توفره النظـ المتداخمة مف بدائؿ وفرص لمعيش الكريـ.

 

 التجمعات البدوية: 2-1-5

 غيررض التي ليس فييا بناء مف قصور و )لساف العرب( أف البادية ىي األوذكر ابف منظور في قاموس

، قامة في البادية وىي خلؼ الحضارةف البداوة ىي اإل: إو يقوؿ ،البدوي االييإوىي التي ينسب  ،ذلؾ

ولقد تطرؽ ابف  ،و البدو ىـ القبائؿ الذيف يعيشوف في الخياـ و يعيشوف عمى منسوجات حيواناتيـ

ىـ الذيف يسكنوف و  ،ىؿ القفار أي االرض قميمة الخصب والمياهأىـ  ف البدوأ ةخمدوف في المقدم

مف  ءلبانيا ويتخذوف الدؼأنعاـ لكسب رزقيـ ويقتاتوف مف موف الخيؿ لمتنقؿ واألالخياـ ويستخد
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 سمات خمدوف ابف حدد و المدف، ىؿأ الحضر وليس البدو عمى لمداللة عرب كممة استخدـ إنو إذ ،أوبارىا

 البدو جميع عمى الصفات ىذه ؽتنطب فأ بالضرورة وليس ، يعيشو كاف الذي العصر مف البدوي شخصية

 ،وتجوؿ رحمة ىؿأ وىـ ،والماشية بؿاإل عمى معيشتيـ في يعتمدوف والذيف ،فاروالق البراري سكاف فيـ ،

 عمى فيـ الشخصية، في التناقض عف المسؤولة ىي ليست البدوية العقمية فأ ووضح،العصبية ىؿأ وىـ

 في االزدواجية عف المسؤولة ىي يسكنونيا التي يئةالب فإ إذ طرؽ قطاع ولكنيـ ، فطرة وأىؿ قويـ خمؽ

 (2008المفتوحة، القدس )جامعة. البدوية المفاىيـ وتقمبات السموؾ

 

ومف ىـ يعتاشوف عمى تربية تتركز عمى نمط السكف والعيش  التي التعاريؼ السابقة لكممة البدو تقودنا

ىؿ المدف الذيف يسكنوف أت الشعر بخلؼ ، فالبدوي يسكف في بيو االبؿ والغنـ أي المجتمعات الرعوية

لذلؾ يثار تساؤوؿ مف ىذه التعاريؼ فيؿ كؿ شخص ينتقؿ و يعيش في  ،سمنتوت الحجر واإلبي

أي أف ظروؼ السكف التي  اً بدوي اً نسانإيصبح  ويعتاش عمى تربية الغنـ و في خيمة أالصحراء 

ـ في أصؿ فيؿ البدواة في األ،  اوةىو الذي يفرض عميو مسمى البد ومصدر دخمو،  الشخص ايعيشي

 السموؾ.

 

 ،نسانيةلحراؾ االجتماعي في المجتمعات اإلالدراسات الحديثة عف البدو قد تركزت لدراسة ا ف إ

كالبناء والسمطة في القبيمة وعادات  ،فوصؼ لورنس في كتابو نمط الحياة االجتماعية لمقبائؿ العربية

و الفعؿ غير الواعي لمجماعات أ ،لى التخمؼ العقميإمواضع شار في بعض الأ إذ ،الزواج والتغذية

ىناؾ  ، بعاد الحقيقية لمضاميف حياتيـ االجتماعيةما جموب فقد تحدث عف القيـ البدوية واألأ ،البدوية

شراؼ اليونسكو وىيئة االمـ المتحدة تحدثت عف الشخصية البدوية والمجتمع البدوي إدراسات عقدت ب
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 )جامعة نثوبولوجية البادية العربية.أوتحدث ليريز عف  ،صابر وممكي الجميؿ مثاؿ محي الديفأمف 

 (2008المفتوحة، القدس

، أما  ينتشروف عمى شكؿ عائلت صغيرة فردية في فمسطيف البدو في شماؿ وغرب الضفة الغربية إف

واألراضي  ،ويةكبير لمتجمعات البد وكذلؾ غور األردف فيناؾ انتشار في المنطقة الجنوبية والوسطى،

في القرى والمدف  التي يقيموف عمييا تتبع إلى أربعة أنواع مف الممكية: ممكية خاصة لعائلت وأسر

، وممكية مشاعية لمقرى، وممكية حكومية أو أراضي دولة، وىذه نوعاف: جزء ية وقف القريبة، وأراض

 (2014،ئيمية )حنيطيمنيا خاضع لمسمطة الفمسطينية، والجزء األكبر خاضع لمسيطرة اإلسرا

 

 اً تعيش ظروف إذ ،تعاني مف االحتلؿ منذ النكبة حتى وقتنا الحالي في فمسطيف التجمعات البدوية إف

عف ًا ءبؿ يزيد وضعيا سو  ،اقتصادية واجتماعية صعبة مقارنة بغيرىا مف القرى والمدف الفمسطينية

لدى وكالة الغوث و تعود  وفف مسجمو سر ىذه التجمعات ىـ الجئأ أغمبية إفإذ  ،مخيمات اللجئيف

وما تمتيا، وىذا ما جعؿ   1948أصوليـ إلى صحراء النقب، والذيف ُىجروا أثناء أحداث النكبة عاـ 

ف)ىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف يلبدو القاطنيف في وسط الضفة الجئمف ا % (70قرابة )

 .(2017الفمسطينية،

 

أوسمو  )ب(   اتفاقيةناطقيـ ضمف مناطؽ )ج( حسب بعد تصنيؼ م وازدادت أوضاعيـ سوءاً  

التي   )أ(منطقة  : مناطؽ إلى ثلثوالتي تـ تقسيـ األراضي الفمسطينية فييا  ،1995الموقعة عاـ 

دارًيا وىي المناطؽ التي تقع فييا المسؤولية  ومنطقة )ب( ،تخضع لمسيطرة الفمسطينية الكاممة أمنًيا وا 

السمطة الفمسطينية، وتبقى إلسرائيؿ السمطة الكاممة عمى األمور األمنية، عف النظاـ العاـ عمى عاتؽ 
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)مركز المعمومات  وىي المناطؽ التي تقع تحت السيطرة الكاممة لمحكومة اإلسرائيمية )ج( ومناطؽ

 (.2017الفمسطيني،

 

تحت الضفة الغربية وىي مناطؽ )ج(  أراضي% ( مف 60مف )  أكثروجود  إلى أدىىذا التقسيـ  إف

مناطؽ ميمشة، يمنع فييا تطوير  أصبحتوالتخطيط والتي  األمففي مجاالت  اإلسرائيميةالسيطرة 

صيانة  أو إنشاءكما ويمنع  ،  السمطة الفمسطينية عمى مناطؽ )ج( إدارةنتيجة لغياب  ،البنية التحتية

بمصادقة  إال ،يااالقتصادية واالجتماعية في األوضاعلتحسيف  األمدتطوير ألي مشاريع طويمة  أو

عادةالتي تقيد بشدة بناء بيوت  اإلسرائيميةالمدنية  اإلدارةوترخيص مف  تأىيؿ المنازؿ و بناء حظائر  أوا 

لسكاف التجمعات  األساسي%( مف مصادر الدخؿ 90تشكؿ الثروة الحيوانية ما نسبتو)  إذلمحيوانات 

 (.2015) مركز بديؿ،  البدوية

 

جياز  إحصائياتوحسب   ،يوت مف قبؿ قوات االحتلؿ في تمؾ المناطؽتزايدت عمميات ىدـ الب وقد

في مختمؼ  ة( منزاًل ومنشأ 12023مير حوالي )( تـ ىدـ وتد2016) المركزي  خلؿ عاـ اإلحصاء

( عممية ىدـ في 714عمميات ىدـ في محافظة القدس، و ) ( 309)  مناطؽ الضفة الغربية، منيا

صدارتركز معظميا في مناطؽ )ج(؛ و باقي محافظات الضفة الغربية  كثر مف أل  ىدـ إخطارات ا 

(  1620 مف ) أكثرتشريد  إلى  أدت عمميات اليدـ وقد  ،(2016)  ة خلؿ العاـأمنزاًل ومنش 657

 (.2016،حصاء الفمسطينيالجياز المركزي لإل) نصفيـ مف األطفاؿ اً فمسطيني اً مواطن

 إذ ،الصفيح  وأرضيتيا مف تراب أوالزينكو  أوة مف الخيـ معظـ البيوت في ىذه التجمعات مبني دتع 

ازدياد الطمب عمى المياه بسبب ازدياد  ولـ تراع، المياه وكمياتيا  إلىحددت االتفاقية مواضع الوصوؿ 

%( مف مصادر المياه ويمنعوف 85مف ) أكثر فو اإلسرائيمييستخدـ  إذعدد السكاف في ىذه المناطؽ 
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وحسب  ،لمقوانيف الدولية وفقاً  األردفومف نير  الجوفيةالمياه  أحواضقوقيـ مف خذ حأالفمسطينيوف مف 

نيا تسعى جاىدة بالتنسيؽ مع المؤسسات الدولية إ(  لسمطة المياه ف2017لعاـ ) اإلستراتيجيةالخطة 

(INGOS( لتحسيف توصيؿ المياه لممناطؽ الميمشة التي تضـ )تجمع247 ) ًفي محافظات ًا موزع ا

قدر معدؿ استيلؾ الفرد في ىذه التجمعات لممياه  إذ ،بنقص وعدـ كفاية المياه ي تقيـالتالوطف و 

قؿ مف الكمية الموصى بيا مف قبؿ منظمة أوىو ، باليوـ  اً ( لتر 20)ػ : ( ب 2015المنزلية في عاـ )

 (.2017)سمطة المياه الفمسطينية،. ( لتر لمفرد باليوـ100وىي)،  ((WHOالصحة العالمية

 

وشبكات خطوط  ،ما تفتقر ىذه التجمعات لشبكات الصرؼ الصحي و نظاـ جمع النفايات الصمبةك

عمى خليا شمسية والتي يمنع تركيبيا في  أووتعتمد عمى مولدات خاصة لتوليد الكيرباء ، الكيرباء 

البدوية  عمى مستوى المعيشة لمعديد مف التجمعات سمباً  تؤثرمما  ،اإلسرائيمييفمف قبؿ  األحيافبعض 

سمطة الطاقة ،  %(55الغذائي بنسبة ) األمفالتي تسكف في ىذه المناطؽ، والتي تعاني مف انعداـ 

 (.2017والموارد الطبيعية الفمسطينية،

 

بناء جدار الفصؿ  فأإال   ، بينيا بطرؽ ترابية وعرة أوالتجمعات  إلىكما تتميز الطرؽ الموصمة 

منيا خمؼ  اً جزء أصبحوالذي ،  التنقؿ في ىذه التجمعات  ة(  زاد مف معانا2005) العنصري عاـ

سكاف ىذه  ةومف عدـ قدر  ،الجدار ليزيد مف صعوبات التنقؿ واالنخراط في المجتمع الفمسطيني

مدف مجاورة  أوالعيادات المتنقمة والمتوفرة في قرى  أوالمراكز الصحية  إلىالتجمعات مف الوصوؿ 

ضي الفمسطينية مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية في األرا )ـ لمخطرليذه التجمعات بحيث تعرض حياتي

 (.2009المحتمة 
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 (2012)و عام ( 2002)مقارنة بين مسار الجدار العنصري عام ( 2.1شكل رقم )

 
 (2013)،ريجأ –المصدر : وحدة نظـ المعمومات الجغرافية 

صدرت عدة  إذ (2012 ) وعاـ(  2002 ) تبيف الخارطة مقارنة بيف مسار الجدار في عاـ إذ

لتي صدرت عف جيش االحتلؿ وتظير الخريطة ا ، وئتعديلت عمى مساره خلؿ مراحؿ بنا

بو فردة أف الجدار سوؼ يضـ تجمعات بدوية مثؿ تجمع أ (2002) سرائيمي في حزيراف مف عاـاإل

قمقيمية( بحيث لياس ومدينة قمقيمية وراس عطية في معزؿ )معزؿ إوعرب الرماضيف الجنوبي والنبي 

حاطتيا )القرى( بالجدار مف إ يعزؿ التجمعات عف القرى والمدف الفمسطينية المحيطة وذلؾ مف خلؿ

يرت الخريطة وجود أظو  ،بقاء المقطع الشرقي مفتوحاً إالغربية والشمالية والجنوبية مع  ،جياتيا الثلث

رى مف ق عة حيث يضـ كلً طمؽ عميو اسـ معزؿ الضبألى الشرؽ مف معزؿ قمقيمية إخر آمعزؿ 

معظـ ىذه التجمعات ال تحتوي عمى مدارس قريبة لألطفاؿ  فأكما  ،الضبعة ووادي الرشا وراس عطية

) وزارة الحكـ  اجتماعية كغيرىا مف القرى والمدف الفمسطينية أوثقافية  أوأي مراكز تعميمية  أو

 (.2017المحمي،
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ما فمسطيف  سر التجمعات البدوية في أعدد  بمغ  2017 وكالة الغوث لعاـ إحصائياتوحسب 

في محافظة قمقيمية مامجموعو  البدوية األسربمغ عدد  إذ ،( فرد37000) بمجموع أسرة( 6200)يقارب

ضمف  2017وكالة الغوث عاـ  إحصائياتوفؽ  بدوية ( تجمعات9في ) بدوية تعيش أسرة (138)

 الجدوؿ التالي:

 قمقيمية محافظةلبدوية في التجمعات ا أسماء (1.2جدول رقم )

 عدد العائالت المدينة التجمع البدوي #
 

 خمؼ الجدار 50 قمقيمية عرب الرماضيف الجنوبي 1

 خمؼ الجدار 22 قمقيمية عرب أبو فرده 2

 خمؼ الجدار 22 قمقيمية عرب الرماضيف الشمالي 3

 9 قمقيمية عزبة الطبيب 4
 

 16 قمقيمية قانا يواد 5
 

 4 ميةقمقي عزوف 6
 

 4 قمقيمية حبمو 7
 

 5 قمقيمية عرب اماتيف 8
 

 خمؼ الجدار  6 قمقيمية جيوس 9

 

 وأخرى ،يظير وجود تجمعات بدوية تقع خمؼ الجدار مف جية الغرب أعله( 1.2)رقـ  مف الجدوؿ

 ،المرافؽ إلىالوصوؿ  في صعوبة ف ىناؾفإوبالتالي ية، مداخؿ الجدار مف جية الشرؽ مدينة قمقي

في خدمات  اً وتردي ،مياهلموندرة  ،وضع الصحيلم اً وتردي ،حرية التنقؿفي  اً انعدام أوحدودية وم
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ُُ المياه وتردي إمدادات )ىيئة مقاومة بعادهأبكافة  واألمفاالجتماعية واالقتصادية والتعميـ  ألوضاعل ًا

 (.2017،واالستيطافالجدار 

 

المجاالت التنموية في تمؾ المناطؽ وذلؾ في  لذلؾ سيتـ توضيح دور المؤسسات الدولية الناشطة في

 ظؿ غياب الدولة.

 المؤسسات الدولية : 2-1-6

 تحدث عفالتاريخ  فأ إال،برز خصائص المجتمع الدولي المعاصرأػوجود المنظمات الدولية مف  ديع

يا غمبأعمى شكؿ تحالفات  التنظيـ كافف ،العصور القديمة وخاصة في اليوناف القديمة ذالتنظيـ من

في العصور الوسطى كانت تنظـ ىذه التحالفات  أما ،الخارجية خطاراألاالحتماء ضد  ألجؿدفاعية 

في العصور الحديثة وذلؾ بعد قياـ و  ،يطاليةجامعات البمداف اإلمثاؿ ذلؾ  ، بيدؼ تنظيـ التجارة

قات طار علإضرورة وجود منظمات دولية تجمع الدوؿ في  إلىتدعو  أفكاركانت ىناؾ  ،الدوؿ

 األوروبيطار الحمؼ إشيد القرف التاسع عشر عقد العديد مف المؤتمرات الدولية كما في  إذ ،سميمة

 .(1907) في عاـ ومؤتمر الىاي ،(1899) في عاـ

 

مف الضروري وجود  أصبحالمجتمع الدولي في بداية القرف العشريف نزاعات دولية خطيرة  لقد شيد 

ىناؾ مصالح مشتركة تستدعي التضامف  أصبحوكذلؾ  ،الفوضىجؿ الحد مف ىذه أتنسيؽ دولي مف 

لذلؾ لجأت الدوؿ إلى إنشاء مؤسسات لمتعاوف الدائـ ميمتيا تحقيؽ أىداؼ مشتركة بإدماج  ،الدولي

 دوؿ العالـ في نظاـ موحد .
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 أوؿوىي  ،( 1919)  كنتيجة لمعاىدة فرساي عاـ ،األمـنشأت عصبة  األولىبعد الحرب العالمية 

وتفادي وقوع نزعات  ،مف دولية ىدفيا فؾ النزاعات والخلفات بيف الدوؿ بالطرؽ السمميةأظمة من

في ميمتيا  األمـ عصبةمنظمة  عمى فشؿ  دليلً  كافنشوب الحرب العالمية الثانية  لكف ،جديدة

فرض عجزىا عف حؿ المشكلت الدولية و وذلؾ بسبب ، الرئيسية، أال وىي منع قياـ الحروب المدمورة

المتحدة  األمـنشأت ىيئة  وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية ىيبتيا عمى جميع الدوؿ دوف استثناء، 

امتياز لمقوى العظمى  إعطاءسياسية كبرى مع  بعادأ( في شكؿ منظمة دولية ذات 1945عاـ )

والثقافية وقضايا  االىتماـ بالقضايا االقتصادية واالجتماعية أىدافيا أىـوكاف  ،لضماف استمراريتيا

 .أساسيبشكؿ  األموربيذه  اً والسمـ الدولي مرتبط األمفتحقيؽ  لكوف اإلنسافحقوؽ 

 

 أىـ إحدىوجودىا مف  أصبحوالذي  األخرىوفي تمؾ المرحمة بدأ ظيور العديد مف المنظمات الدولية 

 ولي .لممجتمع الد السياسي لمتنظيـ اً جديد وشكلً  ،خصائص الحياة الدولية المعاصرة

 

مف مجموعة  أساساً ىيئة تتكوف  أوبأنيا مؤسسة  المنظمة الدولية  غمب فقياء القانوف الدوليأويعرؼ  

في معاىدة دولية وذلؾ بمقتضى ميثاؽ يحدد اختصاصاتيا ويمنحيا  إنشائياتتفؽ عمى  ،مف الدوؿ

 (.2014)اليواس،  ةاؼ وتضمف ليا االستمراريدىالتي تمكنيا مف تحقيؽ تمؾ األ األجيزةمجموعة مف 

 

الذاتية والشخصية القانونية  باإلرادةكؿ ىيئة دائمة تتمتع  بأنيا)المنظمة( الدولية :  وتعرؼ المؤسسة

 التعاوف االختياري بينيا في مجاؿكوسيمة مف وسائؿ  إنشائيامف الدوؿ عمى  تتفؽ مجموعة  ،الدولية

 . (2016يد،)سع لممنظمة شئالت معينة، يحددىا االتفاؽ المنمجا أو
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بطبيعة ومدى الصلحيات المنوطة  أساساً االعتراؼ بالشخصية القانونية لممنظمة الدولية يرتبط  إف

فميا اختصاصات  ،ساسيا مف الرأي االستشاري لمحكمة العدؿ الدوليةأوتستمد ىذه النظرية  ،بيا

بمقتضى الميثاؽ تمنح لكؿ منظمة دولية  ،أىدافياطار العمؿ عمى تحقيؽ إمحددة ومحصورة في 

والتي تتمتع بمقتضى سيادتيا بكامؿ  ،لدوؿاي ليس ليا السمطة التقديرية كماىو شأف أ ، المنشئ ليا

ضمنية كحماية موظفييا حتى  أخرىباختصاصات  أيضاً تتمتع  أنيا إال ،الصلحيات لمزاولة مياميا

 (2014،)اليواسمياميا  لـ ينص عمييا الميثاؽ كنتيجة حتمية تمنح لممنظمة لضرورة ممارسة لو

 

 تصنيؼ المؤسسات الدولية

 اذ يتـ تركيب مجموعة معايير لتعطي صنفاً  ،لقد نشأت المؤسسات الدولية استجابة لضرورة محددة

 وبذلؾ تصنؼ المنظمات الدولية :، ف تصنؼ ضمنو أيضـ مجموعة مميزة لكؿ منظمة بحيث يمكف 

دوؿ العالـ باالنضماـ الييا وبتعاوف كؿ  ىناؾ منظمات عالمية يسمح لكؿ : حسب العضوية -1

ال إسمح توىناؾ منظمات دولية ال  ،مـ المتحدةتشكؿ المجموعة الدولية كييئة األ الدوؿ التي

وىي منظمة  وتسمى بالمنظمات المغمقة كاالتحاد االوروبي، لييا إبانضماـ عدد محدود مف الدوؿ 

 . قميميةإ

مـ ـ أي ذات وظائؼ عامة مثؿ ىيئة األص عا:ىناؾ منظمات ذات اختصا ختصاصحسب اال -2

ما المنظمات أ ،نسانية والثقافيةادية واالجتماعية واإلالمتحدة التي تيتـ بالقضايا السياسية واالقتص

 لمتعاوف كالمجاؿ العسكري أو معيناً  فيي التي تحدد مواثيقيا مجاالً  ،ذات الوظائؼ المحددة

 مـ المتحدةكاالت المتخصصة التابعة لييئة األظمات الو ومثاؿ ىذه المن، و الثقافي أاالقتصادي 

 .((WHOالصحة العالميةومنظمة ،  (ILOمثؿ منظمة العمؿ الدولية )
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وىو التصنيؼ الذي يميز فيو بيف المنظمات ذات اليدؼ التعاوني  وىي التي  :حسب السمطات -3

جيزة اشر مف طرؼ األإلى حد التطبيؽ المبعضاء تصؿ سمطة قرار ميمة مواجية الدوؿ الػأ ليا

ما المنظمات ذات اليدؼ االندماجي والتي أ ،الداخمية لمدوؿ  وتسمى) المنظمات بيف الدوؿ(

الشأف بالنسبة طار بيف الدوؿ كما ىو إفي  تسمى منظمات فوؽ الدوؿ فيي تظؿ تعمؿ ولو جزئياً 

 )المرجع السابؽ(وروبي.للتحاد األ

 

مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة دور المؤسسات الدولية في تحسن  2-1-7

 :قمقيمية

 خوفاً  اإلغاثةالشمولية عمى تنمية  بعادهأمف التكامؿ الذي يركز في  إطاراختمؼ دور المؤسسات في 

 دنى حدوده.أعوامؿ العيش الكريـ ب إبقاء استدامةالمستيدفة بما يعزز  لألسرمف االنكشاؼ 

وتـ حصر ىذه المؤسسات الدولية مف  الناشطة في منطقة الدراسة وىناؾ العديد مف المؤسسات الدولية

 ومف ىذه المؤسسات مايمي: رؤساء مجالس وافراد التجمعات البدوية

  األ( نرواUNRWA:) 

عميـ والصحة والقروض الصغيرة غاثة وتشغيؿ اللجئييف الفمسطينيف تقدـ خدمات التوكالة الغوث إل

لجئيف في لجئيف وغير الرشاد النفسي لجميع البدو النامج اإلوالخدمات االجتماعية وبر  غاثةواإل

 التجمعات البدوية.

 يطاليةاإل مؤسسة ال (GVC:) 

توزيع الخليا الشمسية وتوزيع بعض كميات المياه عف طريؽ لى تقديـ مساعدات تنموية مثؿ تيدؼ إ

 . كوبونات صرؼ مياه
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 (الصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعيةIFAD:) 

متخصصة تقدـ الدعـ لمسكاف الفقراء في الدوؿ النامية، كصغار المزارعيف والرعاة الرحؿ  ىي وكالة

 .والنساء

 ( الوكالة اليابانية لمتعاون الدوليJICA:) 

المساىمة في عممية السلـ والتنمية في المجتمعات  في سبيؿمساعدات لمتنمية  لى تقديـتيدؼ إ
 .الدولية

 

 

 

 



 منظمة األمم المتحدة لألغ ( ذية والزراعةFAO ): 

مف خلؿ القضاء عمى الجوع مف خلؿ منع ومعالجة سوء  عالـ متحرر مف الجوع،لى تيدؼ إ

  .علؼ وتوزيع المياه عمؿ عمى توزيع األوت، التغذية

  ( مكتب منسؽ الشؤون اإلنسانيةOCHA ): 

مناطؽ المصنفة ضمف ىي مؤسسة دولية تعنى بتوثيؽ اعتداءات المستوطنيف وقوات االحتلؿ عمى ال

 يـ الخدمة الطارئة كؿ حسب تخصصو.بيف المؤسسات الدولية لتقد ج( والتنسيؽمناطؽ )

 منظمة الرؤيا العالمية (WORLD VISION): 

 لمتجمعات الميمشة. ىي مؤسسة دولية تعمؿ في مجاؿ اإلغاثة والتنمية والمناصرة

 المجنة الدولية لمصميب األحمر: 

و بعض أ ةـ صغير اتعمؿ عمى تقديـ خيإذ  و غير ذلؾأاء عمميات ىدـ زمات سو التدخؿ وقت األ

 .خرىالمساعدات األ
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  ولية الدوليةاإلغاثة األ (PUI): 
قبؿ قوات االحتلؿ  اليدـ مفالتي تعرضت لعمميات  ر البدويةسألتعمؿ عمى تقديـ تعويضات مالية ل

 .و العتداءات المستوطنيفأ

 منظمة أطباء بال حدود: 

أطباء بل حدود المساعدة الطبية والنفسية لمناس المتضرريف مف النزاع المستمر في  تقدـ منظمة

 وتقدـ المساعدات الطارئة لمقضايا المسجمة ضمف قضايا الدعـ النفسي. فمسطيف،

الدولية  عمييا المؤسساتالتي تركز  األدوارو  التنموية تدخلتالطبيعة ( 2.2الجدوؿ رقـ )يمخص و 

 أساسي:بشكؿ 

 التنموية:(: دور المؤسسات الدولية وطبيعة التدخالت 2.2)رقم  جدوللا

 الخدمات  األولوية 

 : عاـ لكافة مياديف العمؿ ( 1رقـ) األولوية القصوى

الخدمات األساسية التي يجب أف تضمنيا المؤسسات 

الدولية مف أجؿ: تمكيف السكاف مف التمتع بحقوقيـ 

لتنمية البشرية األساسية، والتجاوب مع احتياجات ا

 وأولوياتيـ. 

  التعميـ األساسي 

  الرعاية الصحية األولية الشاممة 

  الدعـ المباشر )النقدية، المواد الغذائية، و اإلغاثة

والمأوى( لمفقراء المدقعيف )مف خلؿ شبكة األماف 

 .وبرامج الطوارئ 

  الصحة البيئية: وتحسيف المساكف والمرافؽ والبنية

 .المقاييس بشكؿ كبيرالتحتية المتدنية 

يختمؼ الوزف مف  ( : 2 ) األولوية عمى المستوى رقـ

 ميداف إلى آخر. 

الخدمات التي تمبي احتياجات المجموعات  ( أ

 .الميددة جداً 

 ف بالنسبة لممجموعات الميددة تحسيف المأوى والسك

  جداً 

  الخدمات االجتماعية لممجموعات الميددة بشكؿ أكبر 

  دعـ خدمات المستشفى لحاالت مختارة مف



 

34 

الخدمات التي تكوف مساىماتيا واضحة وقابمة  ( ب

لمتنمية البشرية لمتجمعات البدوية  بالنسبةلمقياس 

 الفمسطينية. 

  المجموعات الميددة جداً 

  المدافعة والمناصرة حوؿ قضايا الحماية 

  التعميـ الفني والميني 

  ًمف أىداؼ التنمية  اإلقراض والتمويؿ الصغير جدا

 .األلفية

  نشاطات حماية البيئة 

 

ليست قائمة شاممة لكافة نشاطات المؤسسات ( 2.2)الخدمات أو النشاطات المشمولة في الجدوؿ رقـ 

نما ، الدولية الخدمات التي لـ تظير أقؿ  دبما يخص التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية، وتع وا 

 (2015)األمـ المتحدة،جؿ.مركزية بالنسبة لعمؿ ىذه المؤسسات عمى المدى المتوسط األ

جؿ توسيع نطاؽ أالمؤسسات الدولية الناشطة عمى زيادة المتطمبات مثؿ الضغط مف  تركيز إف

قد أدى مع مرور الوقت إلى حدوث تراجع في بعض نواحي  ،الخدمات مع وجود قيود التمويؿ

اييس، فإنيا ستكوف إذا كانت الخدمات دوف المعايير والمقف ،الخدمات التي تقدميا ىذه المؤسسات

لكف توفير الخدمات الجيدة ليس ضرورة لمتنمية  ،بعيدة عف تحقيؽ أىداؼ التنمية البشرية التي حددتيا

يذه التجمعات البدوية ل اإلنساف وجوىرية بالنسبة الحتراـ حقوؽ أساسية دتع البشرية فحسب، بؿ

 الميمشة والميددة بالترحيؿ القصري والمحافظة عمى كرامتيـ. 

بزيادة ورفع الجودة عند تدنييا،  اً العمؿ االستراتيجي ليذه المؤسسات أف ىناؾ التزام إطاريتضح مف و 

وكذلؾ تعزيز أو تحسيف الجودة بشكؿ إضافي ضمف القيود المفروضة عمى الموارد مف قبؿ االحتلؿ 

الموجودة مف  نطاؽ أو كمية الخدمات لممجموعات الجديدة أو ، مثؿ توسيع وزيادة تغطيةاإلسرائيمي

ىناؾ تكاليؼ مرتبطة  إفالمستفيديف، وضماف الحد األدنى مف المعايير في تسجيؿ المحروميف، وبما 

 ، فإف النجاح سوؼ يعتمد عمى توفر الموارد المناسبة. اإلصلحاتبيذه 
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 الدراسات السابقة 2-2
 
 المقدمة   2-2-1
خر نقطة آف يبدأ الباحث بحثو مف أف، بمعنى ف عممية التراكـ العممي تبدأ مف حيث انتيى اآلخرو إ

ىذه  أف إالالسابقة لمجتمع البحث  واألدبياتالرغـ مف تناوؿ الدراسات وب ،توصمت إلييا ىذه الدراسات

الدراسات لـ تتحدث عف دور المؤسسات الدولية في تحسيف المستوى المعيشي والتنموي ليذه 

 عدـ قدرة السمطة الفمسطينية مف القياـ بدورىا دىوراً ت أوضاعياوالتي زاد مف  ،التجمعات الميمشة

والتي قيدت فييا قوات  ،1995سمو )ب(  الموقعة عاـ و طؽ بسبب اتفاقية أفي ىذه المنا التنموي

مما جعؿ  ،االحتلؿ اإلسرائيمي  دور السمطة الفمسطينية بسبب تصنيؼ ىذه المناطؽ بمناطؽ )ج(

لمعالجة ىذه الفجوة بيف المجتمعات الفمسطينية المتباينة في النمط  لدور المنظمات الدولية أىمية كبيرة

تمحور تفمذلؾ  ،اإلنسافوالذي فرضو وجود االحتلؿ اإلسرائيمي وتقسيماتو المجحفة بحقوؽ  ،الحضاري

المؤسسات الدولية في تحسيف  دور ىذه أىمية ىذه الدراسة عف الدراسات واألدبيات السابقة في تقييـ 

 .عيشة ليذه المناطؽ الميمشة مستوى الم

 

لذلؾ سنستعرض أىـ الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت موضوع البحث وماىي أىـ أوجو 

 .دبيات السابقة والدراسة الحالية التشابو واالختلؼ بيف األ
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 عرض لمدراسات السابقة  2-2-2
 وارتباطيا بموضوع الدراسة وفؽ التالي:  ىميتياأنو جرى عرض الدراسات السابقة وفؽ أشارة وتجدر اإل
 .(: سياسات تعزيز صمود التجمعات البدوية شرقي القدس المحتمة2017) وآخرونالريس 

لمسمطة الفمسطينية تساعدىا عمى مواجية اآلثار الكارثية لسياسات  سياسية ذه الورقة حموالً تقدـ ى

لتجمعات البدوية، لتتجاوز ىذه الحموؿ الحرماف اإلسرائيمية مف الخدمات األساسية بحؽ سكاف ا

 السياسات التكيفية المتبعة فمسطينًيا حتى اآلف لمجابية السياسات اإلسرائيمية المجحفة.

قة إلى توليد سياسات تعمؿ عمى تعزيز صمود التجمعات البدوية، وتحميؿ إسرائيؿ ر الو ت وقد ىدف

اتيا لمقانوف الدولي اإلنساني ومبادئ الميثاؽ المسؤولية السياسية والقانونية واألخلقية عمى انتياك

العالمي لحقوؽ اإلنساف، لعدـ تحمميا مسؤولياتيا إزاء السكاف األصمييف، ولتكريسيا وتنفيذىا سياسات 

 حرماف تيدؼ لتسييؿ تيجيرىـ قسًرا كما حدث لكثير منيـ خلؿ العقود الماضية.

مة ءضرورة مل إلى إضافةميتيا للستمرارية، بو الورقة ديمومة الحموؿ المقدمة وقاب أوصتومما 

 الخطط المقدمة الحتياجات السكاف ومطالبيـ، مع قابمية الحموؿ والخطط المقدمة لمتنفيذ.

 

 األراضيفي  اإلنسان: تقرير حول حقوؽ ( 2015) المتحدة لألممالجمعية العامة 

 .الفمسطينية 

شممت  إذ اإلسرائيميمعات البدوية مف قبؿ االحتلؿ ومما جاء في التقرير توثيقو لمتيجير القسري لمتج

بيئة اإلكراه ىذه التدخؿ اإلسرائيمي في إيصاؿ مساعدات الجيات المانحة الدولية وقد أفادت األونروا 

، أرجوحة 2014شباط/فبراير  27 أف اإلدارة المدنية اإلسرائيمية صادرت، في إحدى الحاالت، بتاريخ

بية تبرعت بيا إحدى البعثات الدبموماسية مف االتحاد األوروبي لمدرسة وزحموقة وىياكؿ تسمؽ أنبو 
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وقيؿ إف إسرائيؿ ادعت أنيا صادرت ىذه المعدات ألف السيقاف المعدنية لألرجوحة  ،خاف األحمر

 تحتاج إلى تثبيتيا في خرسانة، أي أنيا تحتاج إلى أعماؿ "بناء" تتطمب الحصوؿ عمى رخصة بناء.

الفمسطينية دولية غير حكومية تشارؾ في تقديـ المساعدات اإلنسانية لممجتمعات منظمات  3وأبمغت 

الخاص أف مواد تقدميا ومشاريع تنفذىا في إطار ىذه المساعدات وتزيد قيمتيا عف  رالضعيفة لممقر 

إما لمتعطيؿ أو اإلتلؼ أو المصادرة عمى يد إسرائيؿ،  (2009)مميوف يورو قد تعرضت منذ عاـ 

ىيكًل مف ىياكؿ المياه والصرؼ الصحي قد  (135)ممجأ، وثلث مدارس وأكثر مف  230وذكر أف 

 .بيذه اإلجراءات تعطمت

 

 تيجير قسري ؟ أمالتجمعات البدوية الفمسطينية : تخطيط  ،(2014)،لحنيطيا

االقتصادية واالجتماعية لمخطط الترحيؿ القسري الذي يستيدؼ  اآلثارتركزت ىذه الدراسة عمى 

يقاـ  اً تجميعيـ في ما يشبو مخيـ الجئيف جديد إلىمعات البدوية في وسط الضفة الغربية والرامي التج

الدراسة وىي المقابمة  أداةواستنتجت الدراسة بعد استخداـ  ،أريحاعمى قريتي النويعمة والديوؾ غرب 

توسيع  أساسياترحيؿ البدو ىو تيجير قسري  وليس تنمية مستدامة والتي  ،األسرالشخصية ألرباب 

تقميص الثروة  إلىو يفاقـ الفقر ويؤدي  ،اقتلع ثقافتيـ ومصادر عيشيـ إلىسيؤدي  إذخيارات الناس 

ويزيد  ،الغذائي  في التجمع األمفتعميؽ فجوة  إلىمما يؤدي  ،والمحـو الحمراء األلبافالحيوانية مف 

تجميعيـ في مكاف واحد سيزيد مف  فأبعض العائلت والقبائؿ عمى صراع دائـ و  إف إذمف الصراعات 

الزيادة الطبيعية لمسكاف  التخطيط لـ يراعىذا  فأ أيضاً واستنتجت الدراسة  ،حجـ ىذه الصراعات

ف الحؿ أو  ،احتياجات المرأة البدوية حسب الثقافة البدوية السكانية ولـ يراعتفاقـ الكثافة  إلىويؤدي 

 األماكفمخطط يتناسب مع نمط معيشتيـ وثقافتيـ في األمثؿ لمشكمة البدو ىو التشاور معيـ لعمؿ 

 .األصمية إقامتيـ أماكف إلى إعادتيـتتـ  فأ إلى التي يقيموف بيا حالياً 
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 (:"  ترحيل البدو الالجئين الفمسطينيين )الجبل("2013وبمكوم) ادراسة االنرو 

في  الجاىميفية عرب بحث موسع مف أجؿ فيـ الواقع اليومي لحياة السكاف في قر  إلىسعت الدراسة 

بالنظر إلى نطاؽ البحث الواسع، واختار  ،1997سياؽ ترحيميـ الذي جرى عمى مراحؿ بدءًا مف سنة 

الملحظة  أداوتالباحثوف أف يتبعوا نيجًا أنثروبولوجيًا كأداة أساسية في تحميؿ البحث الذي اتخذ  

 البحث. بالمشاركة والمقابلت المعمقة والبحث المكتبي لتحقيؽ غايات

قرية بدوية مركزية  إلنشاءتعمؿ عمى إعداد خطط  اإلسرائيميةالمدنية  اإلدارة فأ إلىوقد خمص البحث 

 اإلسرائيميةمف عدة خيارات اقترحتيا السمطات  ةفي الضفة الغربية، وتعد القرية واحد )ج(في المنطقة 

 .لمستقبؿ مجتمع البدو الرعوي المتنقؿ في الضفة الغربية

مف اللجئيف الفمسطينييف الذيف يخضعوف بيف ليمة وضحاىا إلى  األخيرةقد يكونوف الفئة  وبالتالي

عممية تحوؿ مف مجتمع ريفي تقميدي إلى مجتمع حضري البيئة يعتمد العمؿ المأجور، وقد ذكرت 

يف ف التيديد الذي يواجو البدو اليوـ يعكس صورة مصغرة لمأساة الغالبية العظمى مف اللجئأالدراسة 

الفمسطينييف الذيف تـ إخراجيـ بالقوة مف مئات القرى والبمدات والمدف في فمسطيف التاريخية وفرضت 

فسيظؿ السؤاؿ مفتوحًا حوؿ ما الذي ستفعمو ىذه وفي ىذا السياؽ  في مخيمات مكتظة اإلقامةعمييـ 

لخطر الداىـ لمبدو مف ، في إشارة مف الدراسة إلى اإلنذار باالسمطات إذا رفض البدو مغادرة مساكنيـ

 جراء خطط الترحيؿ القسري الممنيجة مف قبؿ االحتلؿ اإلسرائيمي.

 

االصالنيون في  الفمسطينيونالبدو  "،إسرائيلن في يو"الفمسطين (:2011)إسماعيل بوسعد،أدراسة 

 النقب"، مدى الكرمل، حيفا، فمسطين المحتمة.

في  سطينييف داخؿ فمسطيف المحتمة وخصوصاً البدو الفم أوضاعالتعرؼ عمى  إلىىدفت الدراسة 

الييكمية التي  ف اإلجراءاتمف خلؿ مجموعة م نيجممترحيؿ قسري  إلىمنطقة النقب والذيف تعرضوا 
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 األساسيةالتنقؿ وحجب الموارد  علتي تمثمت في منعبر عقود وا متتاليةقامت بيا حكومات االحتلؿ 

وتطوير القوانيف والييئات التي تعمؿ عمى ترحيؿ  األراضيمب مثؿ الماء والكيرباء والبنية التحتية وس

و ىي تمؾ  ىذه القوانيف، قانوف القرى المعترؼ بيا وغير المعترؼ بيا أمثمةومف  ف أراضييـالبدو م

ىيئات  إلى إضافةالبدوية،  رلمعشائالعسكرية بالتنقؿ القسري  بأوامرهاالحتلؿ  إجراءاتالتي ترفض 

ة تطوير التجمعات البدوية والتي تعمؿ عمى تضييؽ ئالالتيا عمى وظائفيا مثؿ ىيبمسميات ال تعبر د

 .إسرائيؿ أراضيجؿ ترحيميـ التابعة لييئة أالخناؽ عمى التجمعات البدوية مف 

 سمبومخططات االحتلؿ متجذرة ببدايات المشروع الصييوني في  إف إلىوبالتالي خمصت الدراسة 

المتعددة والمتمثمة ىنا بمجموعة مف  أساليبوطيني عنيا مف خلؿ الفمس اإلنسافوترحيؿ  لألرض

أوامر اليدـ والترحيؿ وحجب المشاريع التنموية التي تخدـ البنية التحتية والتعميـ  أخطرىا األوامر

 والصحة وعزؿ البدو عف السكاف الفمسطينييف.

 

مكانيات التنمية المستدامة لممجتمعات الم2008السالم ) حمية في منطقة (: واقع وا 

 طوباس

التنميػػة فػػي منطقػػة الدراسػػة ودراسػػة الواقػػع  إحػػداثدور المجتمػػع المحمػػي فػػي  إبػػراز إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

التعػرؼ  ت التي تعاني منيا المنطقػة وكػذلؾاالحتياجات والمعوقا أىـاالجتماعي والبيئي والوقوؼ عمى 

 أجريػػتا فػػي تنميػػة وتطػػوير المنطقػػة، وقػػد ومواردىػػا وكيفيػػة اسػػتثمارىا واسػػتغللي إمكانياتيػػاأىػػـ ى عمػػ

( نسػػمة، اسػػتنتجت الدراسػػة 585الدراسػػة فػػي منطقػػة طوبػػاس  وتناولػػت الدراسػػة عينػػة عشػػوائية عػػددىا )

عدـ وجود عدالة في توزيع الخدمات العامة في منطقػة الدراسػة ممػا جعػؿ بعػض التجمعػات تتميػز عػف 

طبيػة، بحيػث تعػاني المنطقػة مػف عػدـ وجػود الدراسػة وجػود ضػعؼ فػي الخػدمات ال أظيػرت إذ بعضيا،

 فأالدراسػػػة  تشػػػار أالمتخصصػػػيف وكػػػذلؾ  األطبػػػاءفػػػي  اً فػػػي المراكػػػز الصػػػحية ونقصػػػ اً مستشػػػفى وعجػػػز 
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ييدد ىذا التوسػع مسػتقبؿ قطػاع  إذ ،الزراعية األراضيالمجتمع المحمي يتجو نحو التوسع العمراني في 

 الزراعة كمورد اقتصادي رئيسي في المنطقة .

 

 مستوى المعيشة عمى الخدمات الصحية و التعميمية في محافظات غزة تقييم(، 2013يمة )عك

فحص وتحميؿ المستوى المعيشي لمحافظات غزة وذلؾ مف خلؿ توضيح العلقة  إلىىدفت الدراسة 

تناولت الدراسة مستويات المعيشة والخدمات  إذ ،بيف مستوى المعيشة والخدمات الصحية والتعميمية

مف خلؿ توضيح العلقة بيف مستوى المعيشة  2011حتى عاـ  1967ية والتعميمية مف العاـ الصح

 والخدمات الصحية والتعميمية .

والتعميمية في محافظات غزة  ةوبينت الدرسة وجود تبايف في التوزيع المكاني لمخدمات الصحي

ووجدت الدراسة  ،عمرانيةالختلؼ الظروؼ والخصائص الجغرافية لكؿ محافظة مرتبطة بالكتمة ال

والبيانات المتعمقة بالممتمكات  ،علقة بيف مستويات الدخؿ والبيانات المتعمقة بالسكف والبيئة المنزلية

 الخاصة والخدمات الصحية والتعميمية.

المعيشية  أوضاعيـتوصي الدراسة بضرورة رفع المستويات المعيشية والدخؿ لممواطنيف وتحسيف  إذ

ت عمى كامؿ محافظات غزة ومراعاة المعايير التخطيطية لمراكز الخدمات الصحية وتوزيع الخدما

مع الزيادة السكانية لمحفاظ عمى مستوى تعميمي وصحي جديد  يتواءـعدادىا بما أوالتعميمية وزيادة 

وتشجيع البحوث المتعمقة  ،لمسكاف، وتخفيض عدد الطلب في كؿ شعبة وتقريبيا مف المعيار العالمي

 ويات المعيشة ألىميتيا.بمست
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دور المنظمات الدولية والسياسات الحكومية في األمن الغذائي  تقييم(: 2015) المقداد، ابوذويب

 .العربي

التعرؼ عمى واقع األمف الغذائي العربي في ضوء العوامؿ الرئيسية التي ما تزاؿ  إلىىدفت  الدراسة 

ؿ الديمغرافية )النمو السكاني، التوزيع السكاني، النمط تؤثر في زيادة الفجوة الغذائية ممثمة بالعوام

االستيلكي(، والعوامؿ الطبيعية )محدودية األراضي الزراعية، المياه، التصحر(، والعامؿ الدولي، كما 

تناولت الدراسة، دور الجيات الرسمية في تعزيز األمف الغذائي العربي كالمنظمات الدولية والحكومات، 

 قديـ اإلستراتيجية المناسبة لمحد مف زيادة الفجوة الغذائية.باإلضافة إلى ت

واستندت الدراسة عمى فرضية رئيسية مفادىا أنو كمما تدنت كفاءة استغلؿ األراضي الزراعية مع عدـ 

كفاية المياه المخصصة لمزراعة قمت فرصة تحقؽ األمف الغذائي العربي، وخمصت الدراسة إلى العديد 

 صيات يتمثؿ أبرزىا في أف السياسات الحكومية والعربية ونتيجة لغيابيا وأخيراً مف النتائج والتو 

العممية والعممية في تقميص الفجوة الغذائية، ألنيا ال تقوـ عمى أسس التكامؿ اإلقميمي  اإلستراتيجية

المناسب مف جانب، وتدشيف أسس التعاوف والشراكة مع المنظمات الدولية ذات االختصاص بالجانب 

لغذائي، وتشجيع القطاع الخاص لمقياـ بأدوار حديثة لتفادي أزمة الغذاء اآلنية والمستقبمية مف جانب ا

 .خرآ

 
( دراسة بعنوان )دور البرنامج الوطني الفمسطيني لمحماية في تحسين مستوى 2015) ،نصار

 المعيشة لألسر الفقيرة في قطاع غزة(

 البرنػػامج مػػف خػػلؿ ةؼ عمػػى المسػػاعدات المقدمػػ، والتعػػر فيػػـ ظػػاىرة الفقػػر وأسػػبابيا إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

وكػػذلؾ فيػػـ المتغيػػػرات  ،الػػوطني الفمسػػطيني لمحمايػػة االجتماعيػػة التػػي تػػػديره وزارة الشػػؤوف االجتماعيػػة

تػػـ  إذولقػػد تػػـ اسػػتخداـ الوصػػؼ التحميمػػي  ،المػػؤثرة عمػػى مسػػتوى المعيشػػة لألسػػر الفقيػػرة فػػي قطػػاع غػػزة
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، ومف اً ( مستفيد758ات مف عينة مف المستفيديف مف البرنامج بمغت حوالي )لجمع البيان ةاستبان إعداد

المسػاعدات النقديػة  فأو  ،قؿ مف دوالريػف يوميػاً أالفقيرة  األسرمصروؼ الفرد في  فأنتائج الدراسة تبيف 

% ( مػف 31.64) ػ:بػ خؿ الرئيسػي الشػيري لألسػرة ويسػاىـالمقدمة مف خػلؿ البرنػامج ىػي مصػدر الػد

 ،األسػػرةكمػػا تبػػيف وجػػود علقػػة عكسػػية بػػيف الفقػػر والمسػػتوى التعميمػػي لػػرب  ،لػػدخؿ الشػػيريمصػػادر ا

 اإلنفػاؽحصػة  زادت األسرةنو كمما قؿ دخؿ أو  ،عف العمؿ األسرةوعلقة طردية بيف الفقر وتعطؿ رب 

ضػرورة توحيػد  إلػىالدراسػة  أوصػتكما  ،األخرىعمى الطعاـ وىذا يكوف عمى حساب السمع والخدمات 

 .الفقيرة األسرةعايير استيداؼ م

 

 دراسات بالمغة االنجميزية:

حادي الجانب في زوال حل الدولتين إلى الصراع أالجغرافيا السياسية واالنفصال  (:2007) فالح

 .اإلسرائيمي الفمسطيني

 ،2000في سبتمبر  ،ىدفت ىذه الورقة بأف استراتيجية إسرائيؿ العسكرية منذ اندالع االنتفاضة الثانية

بؿ كانت جزءًا مف استراتيجية طويمة المدى لمتدمير  ،لـ تكف مجرد "أمف" أو "مكافحة اإلرىاب"

مبنية عمى ىدفيف: االنفصاؿ األحادي الجانب عف  اإلستراتيجيةالعشوائي والخنؽ. يبدو أف ىذه 

شكؿ االنسحاب مف غزة المعزولة ب ،وما يقترف بو مف تقطيع أوصاؿ لألراضي ،الشعب الفمسطيني

سوؼ يكوف ىذا الجيب  ،اإلستراتيجيةىو جزء مف ىذه  ،تقاطع األخير ،في واقع األمر ،كامؿ ومعزوؿ

مف  ،سارًيا مف الناحية الوظيفية والمغمورة مف سمسمة أخرى مف الجيوب الفمسطينية في الضفة الغربية

رة اإلسرائيمية عمى سيضمف ىذا الفصؿ السيط ،مدفوعًا بمحايدة إقميمية خاصة بو ،منظور إسرائيمي

أفضؿ موارد األراضي والمياه والسيادة عمى جميع الحدود والمناطؽ الحدودية والسيادة عمييا. كما يقاؿ 

والتوسع االستيطاني  ،والتدمير والتخطيط المزمع لغزة ،إف سياسة االنفصاؿ واالختزاؿ األحادي الجانب
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قد حطمت في الواقع األساس المكاني لحؿ  ،وتفكيكيا مف خلؿ التفرد ،السري في الضفة الغربية

 الدولتيف.

 

 (: تسيير السماء األخيرة: تجريؼ فمسطين بعد "انفصال إسرائيل"2004) بيتر الجرويستيد

تذكر الورقة منذ عاـ  إذجدار الفصؿ العنصري   أوالجدار لضـ والتوسع  أثرتحميؿ  إلىىدفت الورقة 

اإلسرائيمية دفاعية في إعادة تشكيؿ الضفة الغربية حتى ظير "جدار الفصؿ" كأكثر الجيود  ،2002

والسياؽ  ،واألسس األيديولوجية ،اآلف، مف خلؿ دراسة نسب التزايد السكاني بيف العرب والييود

الكنتونات  إلىالضفة الغربية  أحاؿالجدار  إذ إففإف المقاؿ يرسـ اآلثار المترتبة عميو:  ،الدبموماسي

توسيع وتوطيد االستيطاف ، تجزئة المجتمع واالقتصاد الفمسطيني، مف األراضي %50عمى 

بسبب تقسيـ  مستحيلا  اً أمر مما يجعؿ حؿ الدولتيف  ،اإلسرائيمي. والتيجير القصري لمسكاف والبدو

عف بعضيا وصعوبة التنمية المستدامة لمتجمعات الفمسطينية داخؿ الجدار وخمؼ  األراضيوتقطيع 

 بيف الناس. األساسيةالحياة  أمورة بالغة في حرية التنقؿ وتواصؿ الوضع صعوب لقي الجدار،

 

 (: الفمسطينيين"1998ديفيد ماكدويمثي)

ووثؽ  اإلسرائيمي يالفمسطينالتي شكمت الصراع  األساسية حداثاألتوثيؽ  إلىىدؼ ىذا الكتاب 

الصعوبات والمشاكؿ  ـأىوقد استعرض الكتاب  الوضع القائـ في فمسطيف حالياً  أفرزتاالنتياكات التي 

لكتاب مشكمة ضياع اواجييا التجمعات السكانية الفمسطينية ومف جممة ما حصر توالتحديات التي 

وضيؽ األسواؽ وعزليا عف العالمية ىي  ،األراضي واستخداـ المياه المقيدة ومحدودية الوصوؿ إلييا

قامة بروليتاريا ريفية إسرائيؿ أر  ،ثلثة أسباب لعدـ قدرة الفمسطينييف لتوسيع الزراعة ادت إزالة التنافس وا 

تعتمد عمى االقتصاد اإلسرائيمي لمعمؿ. وخفضت حمضيات غزة والضفة الغربية واألعماؿ التجارية 
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الجديدة وبواسطة منع تصدير الحمضيات والمنتجات الزراعية  األراضيلممدف، عف طريؽ تقييد زراعة 

 ألوروبية.وتقييد المنتجات الصناعية إلى األسواؽ ا

مع منع  ،وبالمقابؿ البضائع اإلسرائيمية كانت وفيرة في جميع أنحاء األراضي الفمسطينية المحتمة

 المزارعيف الفمسطينييف مف التصدير إلى إسرائيؿ.

 

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:  2-2-3
 

 اسات السابقة: فييا من الدر  ةالباحث تيمة التي استفادمفي البداية ال بد من ذكر النقاط ال
 .النظري لمدراسة الحالية  اإلطارا يتقييمفي  ةالباحث تاستفاد -1

 .خروف في البحوث السابقة مف حيث انتيى اآل ابحثي تبدأ -2

دراسات السابقة الذي لم تياالعممي مف خلؿ قراء اوتراكميمعرفتيا  زيادة في ةالباحث تاستفاد -3

د المشكمة واألىداؼ متغيرات الدراسة وفي حيث تحدي الدراسة مفعمى تصميـ  يجاباً إانعكس 

 . ()االستبانةداة الدراسة أصياغة 

 .مف المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة  ةالباحث تاستفاد -4

تجمع الدراسات السابقة عمى دراسة الوضع االجتماعي ف أنجد دبيات السابقة مف مراجعة األ

والعمؿ عمى تخطيط برامج وأنشطة تساعد في تنمية ىذه التجمعات واالقتصادي لمتجمعات البدوية  

شراكيـ في التخطيط لمستقبؿ وجودىـ بما يتلءـ مع طبيعة  وفقاً  الحتياجات المجتمع البدوي وا 

 .األخرىمعيشتيـ وبما يسد الفجوة الثقافية واالجتماعية بينيـ وبيف المجتمعات 

 

( عمى مخطط االحتلؿ لدولة إسرائيؿ 2013روا وبمكوـ )ونالمحظة التي ركزت فييا دراسة األ وفي

قامة المستوطنات   جاءت فقدبالترحيؿ القسري لمبدو في تجمعات مركزية غاية في نيب األرض وا 
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ضرورة العدالة واإلنصاؼ في خدمة التجمعات البدوية، عمى ط الضوء يلتسم (2013) دراسات العكيمة

د عدالة في الخدمات وتمييز بعض التجمعات عف األخرى، ( عدـ وجو 2008) وأظيرت دراسة السالـ

بتصحر األراضي مف جانب  المرتبطضعؼ التمكيف االقتصادي، سببًا في ىذا التمييز السمبي  عدتو 

 خر.آيا بمختمؼ األسباب مف جانب عمقوت

 

تمارسيا االنتياكات التي  إبراز( عمى 2015) المتحدة األمـ( وتقرير 2017) دراسة فلح أكدتبينما 

 أماكفوترحيميـ القسري عف  لألرض ضد التجمعات البدوية، استيدافاً  اإلسرائيميحكومة االحتلؿ 

( والتي تناولت آثار الجدار عمى ىذه 2017)وآخروفدراسة الريس  سكناىـ، وبيذا الصدد جاءت

مستوى الاالنكشاؼ والفقر وتدني  إلى األسرالتجمعات وكيؼ تؤثر عمى مستوى المعيشة وتعرض 

 العيش الكريـ.

 

في اآلثار االجتماعية التي تتعرض ليا التجمعات البدوية  (2014)بينما اختصت دراسة الحنيطي 

يـ عمى ئوسياسات االحتلؿ التي تياجـ أسباب تحسيف مستوى المعيشة ألجؿ إضعاؼ صمودىـ وبقا

بقائيسكنوف فييااألراضي التي  يـ في دائرة الفقر واالنكشاؼ ، بقصد اقتلع ثقافتيـ ومصادر عيشيـ وا 

وتيديد األمف الغذائي ليذه التجمعات، وقد أظيرت الدراسات أىمية التعميـ والصحة واستخداـ المرافؽ 

 المختمفة في سبيؿ إبقاء ىذه األسر في مستوى معيشي يسمح ليـ بالعيش حياة كريمة.

 

الدراسة  أدواتمي والنوعي واستخداـ جمع بيف الكلبالمنيج البحثي مف حيث ا الدراسة الحالية تشابيت

مثؿ االستبياف والمقابلت، وكذلؾ في استيداؼ التجمعات البدوية، بشكؿ عاـ، وقد ركزت الدراسة 
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يا مع باقي الدراسات السابقة عمى رصد مستوى تحسيف المعيشة لمتجمعات البدوية في مناطؽ يباتش

 مختمفة.

 

تقييـ دور المؤسسات الدولية في  عمى السابقة بالتركيز ف الدراسة انفردت عف باقي الدراساتأإال 

تجمعات البدوية في محافظة قمقيمية، وكذلؾ التعرؼ عمى دور المؤسسات لم تحسيف مستوى المعيشة

الدولية التي تأخذ عمى عاتقيا رعاية ودعـ ىذه التجمعات، والتعرؼ عمى صعوبات وتحديات يواجييا 

براز الواقع الفعمي الذي تعيشو العمؿ في ىذه المؤسسات،  ـطواق إضافة إلى حصر ىذه المعيقات، وا 

بحيث تعمؿ  مف المفاىيـ التنموية ىذه التجمعات بما يرتبط وأسباب تحسيف مستوى المعيشة انطلقاً 

وبيف دور المؤسسات الدولية في سد ىذا  ،بيف تقييـ االحتياج في منطقة الدراسةعمى عقد مقارنة 

، بحيث توفر ألصحاب القرار مجموعة مف توى المعيشة في منطقة الدراسةاالحتياج وتحسيف مس

ف ترفع درجة التأكد مف جودة القرارات المتخذة وتطوير التدخلت أالنتائج والتوصيات التي مف الممكف 

مكانية تعميـ  الملئمة الحتياجات ىذه األسر التي تعيش في التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية وا 

 ج عمى كافة التجمعات البدوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.النتائ
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 الفصل الثالث 
______________________________________________________ 

 تياامنيجية الدراسة واجراء
 

 المقدمة  3.1
يا لتوضيح كافة الخطوات والمراحؿ تتبعاالتي  اإلجراءاتفي ىذا الفصؿ مف الدراسة  ةالباحث ناوؿتت

دىا وتنفيذىا مف خلؿ اتباع خطوات البحث العممي في سبيؿ تحقيؽ الدراسة ألىدافيا عداإالتي تـ 

ومصادر جمع  ،لذا سيتـ عرض الخطوات المتبعة في الدراسة ابتداء مف المنيج المستخدـ ،األساسية

وعممية تحكيميا  ،دوات المستخدمة في جمع البياناتواأل ،الدراسةوعينة  البيانات وتحديد مجتمع 

 المستخدمة فييا. حصائيةواالختبارات اإللتأكد مف صدقيا واتساؽ محاورىا وا

 

 منيج الدراسة 3.2

جراءاتو منذ بدايتو إمنيجية الدراسة ىي الوسيمة أو الطريقة التي تحقؽ األىداؼ الرئيسية وتحدد  دتع

ير في ضوء التحميؿ والتفس إلجراءيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة ايتو وعف طريقحتى ني

 الدراسة.دبيات السابقة المتعمقة بموضوع األ



وصؼ الظاىرة  ما تـخلليمف الذي التحميمي المنيج الوصفي المنيج التاريخي و  اعتمدت الباحثة

غراض أل متوءلملوذلؾ  موضوع الدراسة وتحميؿ البيانات وتفسير العلقات بيف متغيرات الدراسة

البيانات مف خلؿ توزيع أداة الدراسة االستبياف عمى عينة مف أرباب  الدراسة وتحقيؽ أىدافيا، وجمعت

في التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية، وذلؾ لمعرفة توجياتيـ حوؿ دور المؤسسات الدولية   األسر

وىي حسب محاور الدراسة  ،في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية
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ة التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية، التدخلت االقتصادية التي التدخلت االجتماعي

التدخلت التنموية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية  ،تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية

 . ة بغرض تحسيف مستوى المعيشةيلمتجمعات البدوية في محافظة قمقيم

 

 المعمومات  مصادر 3.3
 
مصدريف مف مصادر  ةالباحث تاستخدم فقدسئمتيا أجابة عمى جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلأ مف

 جمع المعمومات:

 :المصادر الثانوية

جنبية العربية واأل طار النظري عف طريؽ ىذا المصدر المتمثؿ بالكتب والمراجعاإل ةالباحث تعالج فقد

نترنت وضوع الدراسة والبحث في مواقع األاولت مبحاث والدراسات السابقة التي تنواأل ،ذات العلقة

ىـ ألموقوؼ عمى  مف خلؿ المجوء إلى ىذا المصدر مف المعمومات أوالً  ةالباحث ترادأو المختمفة، 

الوقوؼ عمى  ، وثانياً مستوى المعيشةيا العمماء بموضوع مفيوـ يلإالنظريات والفرضيات التي توصؿ 

صوص دور المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة بخليو الدراسات السابقة إما توصمت 

بيذا  البحث ودراسة ما ىو جديد  تقييـواالستفادة منيا في  ،لمجتمع البحث وىو التجمعات البدوية

 .والتنموية وعلقتو ببعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية  ،الخصوص
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 المصادر األولية:

 :وكانت عمى النحو التالي  ،ىداؼ الدراسةأبيانات لتحقيؽ جمع الل االستبانةاستخدمت الباحثة 

تـ تصميميا لغرض معرفة توجيات عينة  ةالمصادر األولية مف خلؿ استبان قامت الباحثة بجمع

الدراسة لدور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية 

 عمى قسميف وىما : االستبانةواشتممت  ،(1.3كما في الممحؽ )

) المتغيرات  : يشتمؿ ىذا الجزء عمى المتغيرات )البيانات الشخصية( لعينة الدراسة القسم األول

لة االجتماعية الحا –سرة جنس رب األ-أـ ال  التجمع خمؼ الجدار-الديمغرافية : اسـ التجمع البدوي

 ـ ال (الجئة أسرة األ -العمر -مميىؿ العؤ الم-سرة العممية لرب األ ةالحال -سرةلرب األ

سر التجمعات البدوية تـ فيو معرفة أألرباب وؿ بوضع سؤاؿ مفتوح قامت الباحثة في نياية القسـ األ

 مجمؿ الصعوبات التي تواجو األسر في عدـ القدرة عمى تحسيف مستوى معيشتيا في منطقة الدراسة.

توزع عمى محاور التدخلت االجتماعية التي تقوـ بيا :  يتضمف فقرات االستبانة والتي تالقسم الثاني

فقرات(، التدخلت االقتصادية التي تقوـ بيا المؤسسات  8المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية )

فقرات(، التدخلت التنموية التي تقـو بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات  10الدولية لمتجمعات البدوية )

 (.اتفقر  8البدوية )

 4نقاط، موافؽ بدرجة  5الخماسي لفقرات الدراسة )موافؽ بشدة بدرجة  ليكرتـ استخداـ مقياس وقد ت

  واحدة(. ة، غير موافؽ بشدة بدرجة نقطتيفنقط 2نقاط، غير موافؽ بدرجة  3عمـ بدرجة أال  ،نقاط
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 وعينة الدراسةمجتمع الدراسة  4.3
 

تسكف في   أسرة( 138والبالغ عددىا)،  ةالبدويفي التجمعات  األسرتكوف مجتمع الدراسة مف أرباب 

وىـ في تجمع  ةالستبان، رفض جزء مف مجتمع البحث تعبئة امحافظة قمقيمية( تجمعات بدوية في  9)

خذ بياناتيـ أ سر التي لـ تستطع الباحثةب الرماضييف الجنوبي وبمغ عدد األحبمة وعزوف وجزء مف عر 

 سرة .أ(  37)

وذلؾ  ( ،101مائة أسرة وأسرة واحدة)بمغ عددىا مف مجتمع البحث سيرة يعينة تـ اختيار لذلؾ 

 .سر األ هوتـ توزيع االستبياف عمى ىذ ،بالتنسيؽ مع رئيس مجمس التجمع البدوي

 :خصائص العينة البحثية 

 :فيما يمي عرض مفصؿ لخصائص المبحوثيف مف عينة الدراسة

في التجمعات  األسرةيانات المتعمقة برب البحسب  عينة الدراسة (: توزيعأ-1.3) جدول رقم
 :البدوية

 النسبة المئوية % التكرار سم المتغيرا

 اسم التجمع

 22 22 عرب الرماضيف الجنوبي
 21 21 عرب الرماضيف الشمالي

 23 23 عرب ابو فرده
 16 16 عرب وادي قانا

 11 11 عرب عزبة الطبيب
 3 3 عرب اماتيف
 5 5 عرب جيوس

 مع خمؼ الجدارالتج
 63 64 نعـ
 37 37 ال

 الجنس
 

 86 87 ذكر
 14 14 أنثى
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في  األسرةالبيانات المتعمقة برب حسب  عينة الدراسة (: توزيعب-1.3) جدول رقم
 :التجمعات البدوية

 النسبة المئوية % التكرار سم المتغيرا

 الحالة االجتماعية

 3 3 أعزب
 85 86 متزوج
 1 1 مطمؽ
 11 11 أرمؿ

 
 الحالة العممية

 60 61 عامؿ
 1 1 تاجر
 6 6 موظؼ
 33 33 ال يعمؿ

 المؤىل العممي

 39 39 أمي
 51 51 توجييي أو أقؿ

 5 5 دبمـو
 6 6 بكالوريوس فأعمى

 العمر

 10 10 عاـ 30-21مف 
 36 36 عاـ 40-31مف 
 11 11 عاـ 50-41مف 

 20 20 عاـ 60وحتى   51مف 
 24 24 عاـ فأعمى 61

 األسرة الجئة
 87 88 نعـ
 13 13 ال

Total 101 100 

 

أف أعمى نسبة لمبدو الذيف يقطنوف عرب الرماضيف الجنوبي، عرب (1.3)  يتبيف مف خلؿ الجدوؿ

%، 21%، 22مالي، عرب ابو فرده وجاءت ىذه النسب متقاربة وبمغت عمى التوالي شالرماضيف ال

%  في عينة 5%، 3النسب ىي لكؿ مف عرب اماتيف وجيوس بنسب متقاربة  ف أقؿ ىذهأ%، و 23

 الدراسة. 
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أف ، كما % تقع أماـ الجدار37% مف التجمعات البدوية عينة الدراسة تقع خمؼ الجدار وأف 63أف و 

 .اإلناث% منيـ مف 14ىـ مف الذكور وأف  األسر أرباب% مف 86

 

%، واف أقؿ ىذه النسب لمحالة االجتماعية 85ج وقد بمغت أعمى نسبة لمحالة االجتماعية متزو وكانت 

%، تمتيا ال يعمؿ 60عامؿ وقد بمغت  األسرةأف أعمى نسبة لمحالة العممية لرب و %.1مطمؽ وبمغت 

 %.1% أما أقؿ ىذه النسب لمحالة العممية تاجر وبمغت 33بنسبة 

 

توجييي أو شيادة المف يحمموف كانت مف نصيب  األسرةأف أعمى نسبة لممؤىؿ العممي لرب وكذلؾ  

% أما أقؿ ىذه النسب فكانت مف نصيب مف يحمموف كؿ 39%، تمتيا أمي بنسبة 51أقؿ وقد بمغت 

 % عمى التوالي.6%، 5 بنسبةمف الدبمـو والبكالوريوس 

 

ة لياتيف الفترتيف فقد بمغت النسبة الكمي اً عام 50-31بيف  تتراوح األسر أربابأعمار  كما اف

نصؼ عينة الدراسة، أما أقؿ ىذه النسب فكانت مف نصيب الفئة العمرية  تقريباً  يأ %47يف العمريت

% مف أعمار عينة 11%، 10بحيث بمغت عمى التوالي  اً عام 50-41و  اً عام 30-21بيف 

 الدراسة. 

% ىي مف 13وأف  ،الجئة في التجمعات البدوية عينة الدراسة األسر% مف 87أف تبيف  خيراً أو  

 .غير اللجئة األسر
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 متغيرات الدراسة 5.3
 

ساس والذي يؤثر في المتغير التابع ومف خلليا يحدث التغيرات المتغير األ وىو المتغيرات المستقمة:

-اـ ال أ التجمع خمؼ الجدار-اسـ التجمع البدويوقات وكانت المتغيرات المستقمة )في النتيجة أو الفر 

 -ىؿ العمميؤ الم-سرة الحالو العممية لرب األ -سرةالحالة االجتماعية لرب األ –سرة جنس رب األ

 ـ ال (أسرة الجئة األ -العمر

والتي تتوزع عمى محاور تدخلت الموسسات الدولية في  يتضمف فقرات االستبانة :التابعةالمتغيرات 

 رات (فق 8التنموي ) -فقرات ( 10االقتصادي ) -فقرات ( 8المجاؿ االجتماعي )

 

 ةصدؽ أدوات الدراس 6.3

ف السؤاؿ أو العبارة الموجودة في االستبانة تقيس ما أي أتعني اف تقيس االستبياف ما وضع لقياسو 

مة مجاالت وعبارات ءالبحث وقياس مدى مل واستفساراتسئمة أيفترض البحث قياسو وتجيب عمى 

 االستبانة لممبحوثيف.

 

( 2.3مف خلؿ رسالة تحكيـ ممحؽ رقـ )  ةاألولي بياف بصيغتوذلؾ فقد تـ عرض االستمف  ولمتأكد

( وذلؾ 3.3صحاب االختصاص بمغ عددىـ خمسة محكميف ممحؽ رقـ )أعمى مجموعة مف المحكميف 

داة الدراسة مف ناحية وضوح العبارات ومناسبتيا ومدى قدرتيا عمى قياس ما وجدت ألقياس صدؽ 

عبارة بحيث  ضافةإ اسبة لممبحوثيف بحيث يتـ تعديؿ أوحذؼ أولقياسو وىؿ العبارات في االستبياف من

راء المحكميف عمى صلحية العبارات آف جمعت أوبعد  ،عمى قياس الظاىرةًا يكوف االستبياف قادر 

ف عمييا وحذؼ األخرى التي لـ يروىا و النتائج تـ قبوؿ العبارات التي اتفؽ المحكم ضوءيا وفي ئوانتما
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ومف ثـ تـ االنتياء ، ميمة  رأوىاضافة بعض العبارات التي إوتـ ، ض العبارات مناسبة وتـ تعديؿ بع

 .دء بعممية التوزيع عمى المبحوثيفمف االستبانة بشكميا النيائي لمب

وكانت النتائج كما في ، كذلؾ تـ فحص صدؽ البناءعف طريؽ فحص معاملت االرتباط بيف الفقرات 

 .(3.2الجدوؿ رقـ )

 معامالت االرتباط لمفقرات والمجاالت التي تتبع ليا( أ-3.2جدول رقم )

# 
 تقوم التي االجتماعية التدخالت معامالت االرتباط بين:  ولاأل  المحور

  البدوية لمتجمعات الدولية المؤسسات بيا
 معامل االرتباط

 الداللة
 وفقرات المجال المعيشة مستوى تحسين بغرض قمقيمة محافظة في

 000. -470.- التجمع لسكاف طبية خدمات بتقديـ الدولية تالمؤسسا قامت 1

 001. -326.-  والطفؿ ـألا بصحة لمعناية توعية برامج بتقديـ الدولية المؤسسات قامت 2

 000. -350.- التموث مف خالية نظيفة بيئة عمى لمحفاظ مشاريع الدولية المؤسسات قدمت 3

 000. -692.- التجمع في لتعميـا نوعية بتحسيف الدولية المؤسسات قامت 4

 000. -594.- لألطفاؿ وترفييية رشاديةإ برامج بتقديـ المؤسسات قامت 5

 03. 0.30- المدارس مف الطمبة تسرب مف لمحد برامج بتقديـ الدولية المؤسسات قامت 6

 000. -551.- الجامعات في لمدراسة لمطلب تعميمية اً منح الدولية المؤسسات قدمت 7

 000. -820.-  القانونية حقوقيا في المرأة لتوعية برامج بتقديـ الدولية المؤسسات قامت 8

# 
 تقوم التي االقتصادية التدخالتمعامالت االرتباط  بين :  الثاني المحور

  البدوية لمتجمعات الدولية المؤسسات بيا
 معامل االرتباط

 الداللة
 وفقرات المجال شةالمعي مستوى تحسين بغرض قمقيمة محافظة في

9 
 يدوية وحرؼ بميف وتأىيميـ المواطنيف بتدريب الدولية المؤسسات قامت
 0.00 -601.- التجمع يخدـ بما نافعة

10 
 تنفذىا التي بالمشاريع العاممة يدياأل بتشغيؿ الدولية المؤسسات قامت
 0.00 -850.- التجمع داخؿ

 . ممواشيل كساتبر /  حظائر ببناء الدولية المؤسسات قامت 11
-.582- 0.00 
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 معامالت االرتباط لمفقرات والمجاالت التي تتبع لياب( -3.2جدول رقم )
 

12 
 االقتصادي الوضع لتحسيف الحيوانية الثروة بدعـ الدولية المؤسسات قامت

 0.00 -646.- بالتجمع

 .المزارعيف لكافة بيطرية خدمات الدولية المؤسسات قدمت 13
-.879- 0.00 

14 
 الزراعية الخدمات مستوى لتحسيف مشاريع الدولية المؤسسات قدمت

 0.00 -614.- الزراعية األراضي كافة واستصلح

15 
 صالحة فلحة وبذور زراعية ومواد نباتات  الدولية المؤسسات قدمت

 0.00 -670.- . لممزارعيف كاؼ وبشكؿ للستخداـ

 .لممزارعيف  وتبف علؼأ بتوفير الدولية المؤسسات قامت 16
-.805- 0.00 

  انتشاراً  مراضاأل ألكثر الزراعية اآلفات كافة لمعالجة مبيدات وفرت 17
-.643- 0.00 

18 
 سكاف صمود تعزز التي المشاريع دعـ عمى الدولية المؤسسات عممت
 0.00 -886.- راضييـأ في التجمع

# 
 تقوم التي لتنمويةا التدخالتمعامالت االرتباط  بين :   الثالث المحور

  البدوية لمتجمعات الدولية المؤسسات بيا
 معامل االرتباط

 الداللة
 وفقرات المجاالت المعيشة مستوى تحسين بغرض قمقيمة محافظة في 

 .لألسرة اساسي غذاء بتوفير الدولية  المؤسسات قامت 19
-.509- 0.00 

  الغذاء عمى ؿالحصو  إمكانيات بتوفير الدولية  المؤسسات قامت 20
-.711- 0.00 

 او شؽ خلؿ مف التحتية البنية تحسيف عمى  الدولية المؤسسات عممت 21
 0.00 -765.- .الطرؽ تعبيد

 .الموجودة المياه شبكات  ترميـ و تحسيف عمى الدولية المؤسسات عممت  22
-.671- 0.00 

 .التجمع في كيرباء شبكة بتركيب الدولية المؤسسات  قامت 23
-.718- 0.00 

 .التجمع في شمسية خليا بتركيب  الدولية المؤسسات قامت 24
-.626- 0.00 

 .صحي صرؼ شبكة بتركيب  الدولية المؤسسات قامت 25
-.778- 0.00 

 .الصمبة النفايات مف التخمص خدمة بتحسيف  الدولية المؤسسات قامت 26
-.890- 0.00 



ف الفقرات أاالرتباط لمفقرات ليا داللة معنوية بمعنى  ( أف معاملت3.2يتضح مف الجدوؿ  رقـ )
 تنتمي لممجاالت التي أعدت مف أجميا.

 



 

56 

 ثبات أداة الدراسة 7.3
ويستخدـ ىذا المقياس لمعرفة جودة عممية التحميؿ ويبيف إلى أي مدى يمكف إعادة العمؿ لموصوؿ إلى 

المطبقة عمى مادة  ذاتيا إلجراءاتل و سونف ألسموبل ، بمعنى آخر إف استخداـ أي باحثنفسيا النتائج

لفا لألداة ككؿ والمحاور أوتـ احتساب معامؿ الثبات كرونباخ  ،معينة سوؼ ينتيي إلى نتائج واحدة

وىذا ما   93.0وبمغ معامؿ الثبات )كرونباخ ألفا( لألداة ككؿ  ،عمى حدة الثلثة المكونة لألداة كلً 

كما تـ احتساب معامؿ الثبات لممحاور  ،قيمة مقبولة إحصائياً  ( التالي وىي3.3يوضحو الجدوؿ رقـ )

 عمى حدة . الثلث والتي تتكوف منيا أداة الدراسة كلً 

 لفا حسب المحاور وعدد األسئمةأ(: قيم معامل ثبات كرونباخ 3.3جدول رقم )

 قيمة معامل كرونباخ )الفا( ترتيب الفقرات في االستبيان عدد الفقرات المحاور
 0.78 8-1 8 دخلت االجتماعيةالت

 0.90 18-9 10 التدخلت االقتصادية
 0.86 26-19 8 التدخلت التنموية

 0.93 26-1 26 الكمي
 

وىي   0.93 ( أعله أف قيمة  معامؿ )كرونباخ ألفا( الكمية لبنود األداة3.3) يتضح مف الجدوؿ رقـ

لمحور التدخلت  0.78لممحاور الثلث ما بيف  ،  وتراوحت قيمة معامؿ الثبات قيمة مقبولة إحصائياً 

 .لمحور التدخلت االقتصادية وجميع ىذه القيـ مقبولة إحصائياً  0.90االجتماعية و 
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 المعالجة اإلحصائية 8.3

 
لذي تـ مف خللو ا Statitial pakage for social sciencs (SPSS)برنامج استخدمت الباحثة 

 ميلت اإلحصائية اآلتية:استخراج مجموعة  مف  التح

 داة الدراسة أبداية تـ تطبيؽ اختبار الفا كرونباخ لقياس معاملت ثبات  -1

عمى  وذلؾ لإلجابة ، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويةتـ استخداـ المتوسطات الحسابية  -2

 .فقرات ال وفقرة مفمحور  ودرجة كؿالكمية  ومعرفة الدرجةتساؤالت الدراسة 

وفحص  اختيار الفحص المناسب لفروقات المتوسطات لفحص التوزيع الطبيعي. ومف أجؿ -3

 (Levene's Test for Equality of Variancesالتبايف فقد تـ تطبيؽ اختبار ) تجانس

 يجاد الفروؽا  و ستجابات أفراد العينة ال Independent samples T-testتـ تطبيؽ اختبار  -4

التجمع خمؼ )مثاؿ ذلؾ  لممتغيريف المستقميف راسة تبعاً محاور الد حصائية فياإلذات الداللة 

 ـ ال (أسرة الجئة ػأال–سرة جنس رب األ-ـ ال أالجدار 

( الختبار الفروؽ المعنوية بيف One way Anovaتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) -5

اسـ التجمع )لؾ  المتوسطات الحسابية حسب المتغير المستقؿ ذي الثلث مستويات فأكثر مثاؿ ذ

 العمر( -المؤىؿ العممي-سرة الحالة العممية لرب األ -سرةالحالة االجتماعية لرب األ –البدوي
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  الرابع:الفصل 
_____________________________________________________ 

 ومناقشتياعرض النتائج 
 
 المقدمة4-1

إدخاليا باستخداـ برنامج الرـز  لمبيانات اإلحصائية الكمية التي تـ تناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً 

، والتي جمعت عبر أداة الدراسة المتمثمة بتحميؿ دور SPSSاإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية وحسب محاور 

ادية، التدخلت التنموية لممؤسسات الدراسة دور كؿ مف التدخلت االجتماعية، التدخلت االقتص

كما ىدفت ىذه الدراسة  ،الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية 

بتحميؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسيف التعروؼ عمى اختلؼ تقدير أفراد عينة الدراسة  إلى

لممتغيرات  تبعاً ة وحسب محاور الدراسة مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمي

عف أسئمة الدراسة وفحص الفرضيات التي انبثقت عنيا وذلؾ  وقامت الباحثة باإلجابة ،المستقمة

 الستخلص نتائج الدراسة.

 

 أواًل: النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
 

 : األول السؤال نتائج 2.4
 

 الدراسة عمى اآلتي: أسئمةنصت 

المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة ما دور  :السؤال األول

 ؟ األسرةمف وجية نظر رب  قمقيمية 
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 الفرعية: األسئمةوقد تفرع عف ىذا السؤاؿ مجموعة مف 

المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية ما دور  -1

دخلت االجتماعية التي تقـو بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية حسب محور الت

 ؟األسرةنظر رب 

ما دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية   -2

جية حسب محور التدخلت االقتصادية التي تقـو بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف و 

 ؟األسرةنظر رب 

ما دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية  -3

التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية  حسب محور التدخلت التنموية

 ؟األسرةنظر رب 

 

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لكؿ الفرعية التابعة لو  واألسئمةلإلجابة عف السؤاؿ األوؿ 

 فقرة ومحور وعمى الدرجة الكمية لألداة عند العينة.

والخاصة  ومف أجؿ تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية الموزونة اآلتية المعتمدة إحصائياً 

 باالستجابة عمى الفقرات كاآلتي:

قميمة.)من  تقييم( درجة 2.6أقل من  -1.8قميمة جدًا.)من  تقييم( درجة 1.8أقل من -1)من 

فأعمى(  4.2كبيرة.) تقييم( درجة 4.2أقل من -3.4)من  متوسطة تقييم( درجة 3.4أقل من -2.6

 .كبيرة جداً  تقييمدرجة 

دور المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية  اتجاىات المبحوثيف حوؿولبياف 

لمتجمعات البدوية  ر التدخلت التنموية التي تقوـ بيا المؤسسات الدوليةفي محافظة قمقيمية حسب محو 
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 هىذ( التالي الذي يوضح 1.4كاف ال بد مف إدراج الجدوؿ ) األسرةمف وجية نظر رب  والدرجة الكمية

 لكؿ مف المحاور والدرجة الكمية لجميع الفقرات. االتجاىات 

لممحاور والدرجة الكمية مرتبة حسب  لتقييما(  المتوسطات الحسابية ودرجة 1.4) رقم جدول
 :تنازلياً  المتوسط الحسابي

رقم 
الوسط  االنحراؼ المعياري المحور المحور

 الحسابي
درجة 
 التقييم

 متوسطة 2.66 0.97 التدخلت االقتصادية 2
 قميمة 2.50 0.50 التدخلت االجتماعية 1
 قميمة 2.43 0.94 التدخلت التنموية 3
 قميمة 2.54 0.77 لعامالمجموع ا 

 
 ( السابؽ:1.4يتضح مف الجدوؿ )

دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة  تقييـأف درجة  -

قمقيمية لجميع محاور الدراسة جاءت قميمة ومتوسطة فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للستجابة ما 

والمحور  ،قميمة تقييـلممحور الثالث التدخلت التنموية وبدرجة  0.94( وانحراؼ معياري 2.43بيف )

 متوسطة. تقييـوبدرجة  0.97( وانحراؼ معياري 2.66التدخلت االقتصادية )ىو الثاني 

 

وتعزو الدراسة أىمية تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية بارتباطيا 

لمقيود التي تمارسيا حكومة االحتلؿ اإلسرائيمي عمى  ؤسسات الدولية نظراً بالتدخلت التي تقوـ بيا الم

مف خطط االحتلؿ   E1إلى الخطة ىذه التجمعات، وتيديدىا بالترحيؿ القصري مف أراضييا استناداً 

، لذلؾ ارتبط دور المؤسسات الدولية بتدخلتيا 1967اإلسرائيمي في تسوية األرضي التي احتمت عاـ 

( مف الفصؿ الثاني والتي شممت المجاالت االجتماعية 2عمى األولويات الموضحة في الجدوؿ)القائمة 

 صحة وغذاء.و  واالقتصادية والتنموية األخرى مف تعميـ
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دور  تقييـيتضح مف خلؿ المعدؿ العاـ لجميع الفقرات إلى أف درجة الرئيسي ولإلجابة عن السؤال -

مف وجية نظر المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى 

( وانحراؼ معياري 2.54كانت قميمة بحيث بمغ المتوسط الحسابي لممعدؿ العاـ للستجابة ) رب األسرة

وىذا يدلؿ عمى أف دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في  0.77

 كاف سمبيًا. نظر رب األسرةمف وجية محافظة قمقيمية 

 

 أرباباحتياج  إلىوتعزو الدراسة ىذا التراجع لدور المؤسسات الدولية في تصورات الفئة المبحوثة 

بحجـ التيديدات التي تمارس عمى  لمزيد مف الدعـ الذي تقدمو ىذه المؤسسات ارتباطاً  األسر

دعت دراسة  إذمع نتائج الدراسات السابقة، ىمية تلقت دوية في محافظة قمقيمية، وىذه األالتجمعات الب

في مستوى المعيشة وتراجع في  األوضاعتردي  إلى( الخاصة بدراسة بدو غزة 2013مة)يعك

لمتجمعات البدوية في  األسر ألربابتدني في الدخؿ و المستويات االجتماعية واالقتصادية والصحية 

 قطاع غزة.

 

ر المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات ما دو ولإلجابة عن السؤال الفرعي األول: 

التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية  البدوية في محافظة قمقيمية حسب محور التدخلت االجتماعية

 لمتجمعات البدوية مف وجية نظر رب األسرة؟

خلت لكؿ فقرة مف فقرات محور التد تقييـكاف ال بد مف إيجاد المتوسطات الحسابية ودرجة ال

االجتماعية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية والدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المحور 

 (.2.4) رقـ كما ىو مبيف في الجدوؿ
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والدرجة  لفقرات محور التدخالت االجتماعية تقييم( المتوسطات الحسابية ودرجة ال2.4)رقم  جدول
 الكمية لجميع فقرات ىذا المحور. 

 المحور 
االنحراؼ  الفقرات

 المعياري
الوسط 
 الحسابي

درجة 
 تقييمال

قامت المؤسسات الدولية بتقديـ خدمات طبية لسكاف  1
 كبيرة 3.92 0.9 التجمع

قامت المؤسسات الدولية بتقديـ برامج توعية لمعناية بصحة  2
 كبيرة 3.87 0.76 ـ والطفؿ ألا

محد مف تسرب قامت المؤسسات الدولية بتقديـ برامج ل 6
 متوسطة 2.85 1.44 الطمبة مف المدارس

قدمت المؤسسات الدولية مشاريع لمحفاظ عمى بيئة نظيفة  3
 قميمة 2.05 1.32 خالية مف التموث

 قميمة  1.99 1.16 قامت المؤسسات بتقديـ برامج إرشادية وترفييية لألطفاؿ 5
في  قامت المؤسسات الدولية بتقديـ برامج لتوعية المرأة 8

 قميمة  1.86 1.08 حقوقيا القانونية 
 قميمة 1.81 1 قامت المؤسسات الدولية بتحسيف نوعية التعميـ في التجمع 4
تعميمية لمطلب لمدراسة في  اً قدمت المؤسسات الدولية منح 7

 قميمة جدا 1.64 0.77 الجامعات
 قميمة  2.5 0.50 الدرجة الكمية  

 

لجميع الفقرات كانت قميمة بحيث بمغ  تقييـات ىذا المحور إلى أف درجة اليشير المعدؿ العاـ لجميع فقر 

وىذا يعني أف دور المؤسسات الدولية  في تحسيف  0.50وانحراؼ معياري  2.50المتوسط الحسابي 

مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب محور التدخلت االجتماعية مف وجية 

خدمات (. ويتضح أف الفقرة "قامت المؤسسات الدولية بتقديـ أي )سمبياً  قميلً  نظر رب األسرة كاف

 0.90وانحراؼ معياري  3.92حازت عمى أعمى المتوسطات الحسابية بمغ  طبية لسكاف التجمع"

يجابية كما ىو الحاؿ بالنسبة لمفقرة قامت المؤسسات الدولية بتقديـ برامج توعية إكبيرة  تقييـوبدرجة 

كبيرة  تقييـوبدرجة  3.87ـ والطفؿ والتي تمتيا بحيث حصمت عمى متوسط حسابي ألاة بصحة لمعناي
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تعميمية  اً يجابية وأما بالنسبة ألقميا فقد حصمت عمييا الفقرة " قدمت المؤسسات الدولية منحإأي 

 قميمة تقييـوبدرجة  0.77وانحراؼ معياري  1.64لمطلب لمدراسة في الجامعات" بمتوسط حسابي 

أي سمبية كما حصمت الفقرة" قامت المؤسسات الدولية بتقديـ برامج لتوعية المرأة في حقوقيا  جداً 

ي سمبية بمعنى أف أقميمة  تقييـوبدرجة  1.08وانحراؼ معياري  1.86القانونية" عمى متوسط حسابي 

 ال يتفؽ عمى ما تضمنتو في كل الفقرتيف. األسرةرب 

 

دور المؤسسات الدولية في التدخلت االجتماعية يأتي مف خلؿ وضع  وتعزو الدراسة أىمية انعكاس

األولوية حسب االحتياج المطموب المستمد مف واقع مستوى المعيشة الذي تعيشيا األسر في التجمعات 

( والتي أظيرت وجود تراجع في مستوى 2008) البدوية، وقد تلقت ىذه النتيجة مع دراسة السالـ

ردي الوضع االجتماعي  في غياب العدالة و توزيع الموارد وسياسات التكييؼ المعيشة يعزى إلى ت

ات الفعؿ لسياسات االحتلؿ اإلسرائيمي وليست منبثقة مف استراتيجيات دالفمسطيني المبنية عمى ر 

 عمى الفئات األكثر تعرضاً  تنموية بعيدة األمد، تأخذ بعيف االعتبار اآلثار االجتماعية خصوصاً 

 أدنىالمرأة والطفؿ في التجمعات البدوية، وحرمانيـ مف الحماية المطموبة التي تمثؿ  لمضعؼ مثؿ

( والتي أكدت عمى تدني 2015) مستويات العيش الكريـ، ويتكامؿ ىذا التوجو مع دراسة نصار

األوضاع االجتماعية المرتبطة بالفقر وتدني التعميـ لألسر البدوية والتعرؼ عمى ثقافة واحتياجات 

 رأة البدوية، وضرورة توحيد معايير الستيداؼ األسر الفقيرة.الم

 

في المجاؿ االجتماعي مف تقديـ المساعدة  التدخلت التي تحدث تقدماً  أىميةوتدلؿ النتائج عمى 

ىمية ، يأتي مف األواإلنسانيةوالطفؿ ورفع مستوى الوعي لحقوقيا القانونية  األـالطبية والعناية بصحة 

 اً النتائج تراجع أبرزتبشكؿ عاـ، وىو االحتياج الذي  والمرأة لألطفاؿص التعميـ بمكاف تعزيز فر 
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 أنشطةفي تصورات المبحوثيف تجاىو مف قبؿ دور المؤسسات الدولية وما تمارسو مف  اً ممحوظ

بالمستوى المعيشي االجتماعي بيف التجمعات البدوية في محافظة  رقىت فأنيا أوتدخلت مف ش

وتوجيات  االجتماعيالبعد  أىمية أبرزت( والتي 2014) لقى مع نتائج دراسة الحنيطيقمقيمية، وىذا ت

واقتلع مصادر ثقافتيـ يؤثر عمى مصادر  ،في التضييؽ عمى التجمعات البدوية اإلسرائيمياالحتلؿ 

ذي االقتصادية بالحياة الثقافية مثؿ تربية الحيواف عند البدوي وال األنشطةعيشيـ مف خلؿ ارتباط 

كبيرة في  أىمية ابمعدؿ زيادة السكاف لي األخذف ، وبالتالي فإاألسرالغذائي ليذه  األمفسيؤثر عمى 

في سبيؿ الضغط  اإلسرائيميالذي تنبيت لو حكومة االحتلؿ  األمرالتخطيط التنموي ليذه التجمعات، 

دة بالمصادرة، التي تحمييا الميد األراضيواتساع مساحة االنتشار عمى  عمى الموارد المتزايد مستقبلً 

 التجمعات البدوية.

  

ما دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى أما فيما يتعمؽ باإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني:

التي تقـو بيا  حسب محور التدخلت االقتصادية، جمعات البدوية في محافظة قمقيميةالمعيشة لمت

رات المستقة وىي )اسـ يلممتغ تبعاً  ف وجية نظر رب األسرةالمؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية م

 -سرةالحالة االجتماعية لرب األ –سرة جنس رب األ-ـ ال أ التجمع خمؼ الجدار-التجمع البدوي

 ـ ال(أسرة الجئة األ -العمر -ىؿ العمميؤ الم-سرة الحالو العممية لرب األ

 

التدخلت محور لكؿ فقرة مف فقرات  تقييـقامت الباحثة بإيجاد المتوسطات الحسابية ودرجة ال

والدرجة الكمية لجميع الفقرات كما ىو  االقتصادية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية

 .(3.4)رقـ  مبيف في الجدوؿ
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والدرجػة  لفقرات محور التدخالت االقتصػادية تقييم( المتوسطات الحسابية ودرجة ال3.4)رقم  جدول 
 جميع الفقرات. الكمية ل

رقم 
 تقييمدرجة ال الوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الفقرات المحور

قامت المؤسسات الدولية بتدريب المواطنيف  1
وتأىيميـ بميف وحرؼ يدوية نافعة بما يخدـ 

 كبيرة 3.65 1.43 التجمع
قامت المؤسسات الدولية بدعـ الثروة الحيوانية  4

 كبيرة 3.4 1.31 لتجمعلتحسيف الوضع االقتصادي با
قدمت المؤسسات الدولية مشاريع لتحسيف  6

مستوى الخدمات الزراعية واستصلح كافة 
 متوسطة 3.05 1.37 األراضي الزراعية

قدمت المؤسسات الدولية خدمات بيطرية  5
 متوسطة 2.97 1.63 لكافة المزارعيف.

قامت المؤسسات الدولية بتشغيؿ األيدي  2
 متوسطة 2.78 1.66 ريع التي تنفذىا داخؿ التجمعالعاممة بالمشا

قامت المؤسسات الدولية بتوفير أعلؼ وتبف   8
 قميمة 2.42 1.36 لممزارعيف.

عممت المؤسسات الدولية عمى دعـ المشاريع  10
 قميمة 2.42 1.36 التي تعزز صمود سكاف التجمع في أراضييـ

قدمت المؤسسات الدولية  نباتات ومواد  7
ية وبذور فلحة صالحة للستخداـ زراع

 قميمة 2.36 1.47 وبشكؿ كاؼ لممزارعيف .
قامت المؤسسات الدولية ببناء حظائر /  3

 قميمة جدا 1.78 0.91 بركسات لممواشي .
ة كافة اآلفات الزراعية وفرت مبيدات لمعالج 9

 قميمة جدا 1.69 0.72 ألكثر األمراض انتشارًا.

 متوسطة 2.65 0.97 الدرجة الكمية  

 

لجميع الفقرات كانت متوسطة وقريبة  تقييـيشير المعدؿ العاـ لجميع فقرات ىذا المحور إلى أف درجة ال

دور أي أف   0.97وانحراؼ معياري  2.65مف الدرجة القميمة بحيث بمغ المتوسط الحسابي ليا 

قمقيمية حسب محور  المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة
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التوجو السمبي، ويتضح أف  إلىويميؿ  كاف متوسطاً  التدخلت االقتصادية  مف وجية نظر رب األسرة

" حازت عمى أقؿ متوسط  مراض انتشاراً الفقرة " وفرت مبيدات لمعالجة كافة اآلفات الزراعية ألكثر األ

" قامت المؤسسات الدولية ببناء  ، كما حصمت الفقرةقميمة جداً  تقييـوبدرجة  1.69حسابي بمغ 

 0.91وانحراؼ معياري  1.78حظائر/ بركسات ؿ المواشي" عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ 

المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة أي أف التوجو سمبي لدور  قميمة جداً  تقييـوبدرجة 

 .مف وجية نظر رب األسرة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية لياتيف الفقرتيف

 

وتعزو الدراسة أىمية التدخلت االقتصادية إلى التمكيف االقتصادي المرتبط بتعزيز صمود التجمعات 

ف يؤدي إلى تحسيف أالبدوية الميددة بالترحيؿ القصري عف أراضييـ، ورفع مستوى الدخؿ مف شأنو 

، وقد خلؿ تمكيف األسر معيشياً  مستوى المعيشة، وضرورة األخذ بأسباب رفع مستوى الدخؿ، مف

خذ مواقؼ ( أىمية أ2009إذ طرحت دراسة المور)ىمية مع ما طرحتو دراسات سابقة، اتفقت ىذه األ

السكاف لمتعرؼ عمى المشاكؿ التي يواجيونيا لبناء استراتيجية تمكيف مناسبة تتوافؽ واحتياجات 

شير النتائج أعله إلى تراجع في دور ت إذالسكاف مف خلؿ تطبيؽ منيج المشاركة في التنمية، 

ـ بيا و أساسية لطبيعة األنشطة االقتصادية التي تق دالمؤسسات الدولية في تقديـ احتياجات أساسية تع

الحيوانية واحتياجاتيا مف "بركسات"، وأعلؼ  معات البدوية، بالتركيز عمى التربيةعموـ األسر في التج

في مستوى المعيشة لألسر البدوية في  ممحوظاً  ف تعكس تقدماً أف ىذه التدخلت أوتبف، والتي مف ش

 ىذه التجمعات.

وأما بالنسبة ألعمى متوسط حسابي فقد حصمت عمييا الفقرة " قامت المؤسسات الدولية بتدريب 

وانحراؼ  3.65المواطنيف وتأىيميـ بميف وحرؼ يدوية نافعة بما يخدـ التجمع" بمتوسط حسابي 

كبيرة كما حصمت الفقرة" قامت المؤسسات الدولية بدعـ الثروة الحيوانية  تقييـ وبدرجة 1.43معياري 
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وبدرجة  1.31وانحراؼ معياري  3.40لتحسيف الوضع االقتصادي بالتجمع" عمى متوسط حسابي 

البدوية في  المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعاتدور  فأكبيرة مما يعني  تقييـ

 .لكل الفقرتيف يجابياً إكاف  محافظة قمقيمية

 

أىمية الدور الذي تمعبو المؤسسات الدولية في سبيؿ دعـ الثروة  إلىوتدلؿ النتائج بيذا االتجاه 

تراجع دورىا في الدعـ الزراعي، لـ يخمؽ  فأ إالالحيوانية عف التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية، 

حسيف مستوى المعيشة ليا، مما يتلقى مع ما ، وتاألسرالتكامؿ المطموب في دعـ وصمود ىذه 

في  يالحيوان اإلنتاجالدعـ الزراعي الذي يتكامؿ مع دعـ  ألىمية( 2008) طرحتو دراسة السالـ

 أىميةعمى  أكدت( والتي 2015تحسيف الوضع االقتصادي، ويتلقى ىذا التوجو مع دراسة المقداد)

االقتصادية المرتبطة بالثروة  األنشطةمع دعـ  الغذائي تكاملً  األمفلتحقيؽ  األراضياستغلؿ 

 الحيوانية، واحتياجاتيا المختمفة.

 

رفع مستوى الدخؿ مف خلؿ  أىمية عرضت( والتي 2013) ف تلقي كؿ مف دراسة عكيمةإوبالتالي ف

 مةءلملالتنمية بالمشاركة  أىمية إلى( والتي دعت 2009المكاف لمعيش، ودراسة المور) مةملء

الزراعية،  األراضياستغلؿ  إلى( والتي دعت 2015اجات مع التدخلت، ودراسة المقداد)االحتي

ف مستوى المعيشة بضرورة يتحس أرادت إذالدور المؤسسات الدولية  أىميةتتكامؿ فيما بينيا لتعطي 

 مف استخداـ التنموية المستداـ. إطارفي  تكامؿ التدخلت جميعاً 

ما دور المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات ثالث: أما بالنسبة لمسؤال الفرعي ال

التي تقـو بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات  البدوية في محافظة قمقيمية حسب محور التدخلت التنموية

 ؟البدوية مف وجية نظر رب األسرة



 

68 

محور التدخلت التنموية  لكؿ فقرة مف فقرات تقييـقامت الباحثة بإيجاد المتوسطات الحسابية ودرجة ال

والدرجة الكمية لجميع فقرات ىذا المحور كما ىو  التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية

 .(4.4)رقـ  مبيف في الجدوؿ 

الدرجة  و التدخالت التنمويةلفقرات محور  تقييم(  المتوسطات الحسابية ودرجة ال4.4) رقم جدول
 لمحور.الكمية لجميع فقرات ىذا ا

رقم 
 المحور

 تقييمدرجة ال الوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الفقرات

قامت المؤسسات الدولية  بتحسيف خدمة التخمص مف النفايات  8
 متوسطة 3.11 1.61 الصمبة.

عممت المؤسسات الدولية  عمى تحسيف البنية التحتية مف خلؿ شؽ  3
 متوسطة 2.89 1.41 أو تعبيد الطرؽ.

 قميمة  2.54 1.41 المؤسسات  الدولية بتوفير غذاء أساسي لألسرة.قامت  1
 قميمة  2.46 1.39 قامت المؤسسات الدولية  بتركيب شبكة صرؼ صحي. 7
 قميمة  2.34 1.33 قامت  المؤسسات الدولية بتركيب شبكة كيرباء في التجمع. 5
 قميمة  2.16 1.31 قامت المؤسسات الدولية  بتركيب خليا شمسية في التجمع. 6
 قميمة  2.09 1.14 قامت المؤسسات  الدولية بتوفير إمكانيات الحصوؿ عمى الغذاء  2
عممت المؤسسات الدولية عمى تحسيف و ترميـ  شبكات المياه  4

 قميمة  1.88 0.95 الموجودة.
 قميمة  2.43 0.94 الدرجة الكمية لممحور الثالث 

 

بمغ  إذلجميع الفقرات كانت قميمة  تقييـىذا المحور إلى أف درجة اليشير المعدؿ العاـ لجميع فقرات 

في تحسيف دور المؤسسات الدولية أي أف   0.94معياري النحراؼ االو  2.43المتوسط الحسابي ليا 

مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب محور التدخلت التنموية مف وجية نظر 

، ويتضح أف الفقرة " عممت المؤسسات الدولية عمى تحسيف و ترميـ  وسمبياً  رب األسرة كاف قميلً 

قميمة كما حصمت  تقييـوبدرجة  1.88شبكات المياه الموجودة " حازت عمى أقؿ متوسط حسابي بمغ 

الفقرة " قامت المؤسسات الدولية بتوفير إمكانيات الحصوؿ عمى الغذاء" عمى المرتبة الثانية بمتوسط 

المؤسسات الدولية في تحسيف مستوى قميمة أي أف التوجو سمبي لدور  تقييـوبدرجة  2.09مغ حسابي ب
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وأما  ، المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية لياتيف الفقرتيف مف وجية نظر رب األسرة

خمص فقد حصمت عمييا الفقرة " قامت المؤسسات الدولية  بتحسيف خدمة الت بالنسبة ألعلىا متوسطاً 

متوسطة كما  تقييـوبدرجة  1.61وانحراؼ معياري  3.11مف النفايات الصمبة" بمتوسط حسابي 

تعبيد الطرؽ"  أوحصمت الفقرة" عممت المؤسسات الدولية عمى تحسيف البنية التحتية مف خلؿ شؽ 

 متوسطة. تقييـوبدرجة  1.41وانحراؼ معياري  2.89عمى متوسط حسابي 

 

تلقى ىذا التحدي  إذ صعوبة الدور الذي تقـو بو المؤسسات الدولية إلىتراجع وتعزو الدراسة ىذا ال

قاـ بيدـ  اإلسرائيمياالحتلؿ  إف( 2015)اإلنسافالمتحدة لحقوؽ  األمـتقرير  إليوشار أمع ما  

تلؼ مشاريع تنموية بقيمة مميوف يورو تـ استثمارىا في مجاالت تنموية مختمفة بحجة عدـ  أصوؿ وا 

( عف 2017) خروفآما ما قدمتو دراسة الريس و  أيضاً ىذه المشاريع، وتلقى ذلؾ  ألصوؿص الترخي

التعسفية التي تقـو  اإلجراءاتومجموعة  اإلسرائيميسياسات الييمنة التي تمارسيا حكومة االحتلؿ 

و نح بيا تجاه التجمعات البدوية بشكؿ عاـ، بيدؼ الحد مف قدرة ىذه التجمعات عمى السير قدماً 

 العيش الكريـ. أسبابتعزيز صمودىـ وتمكينيـ مف 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 3.4
 

 فحص فرضيات الدراسة
ىؿ تختمؼ تقديرات عينة الدراسة حوؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسيف السؤال الرئيس الثاني: 

لجميع الفقرات والمحاور  مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب الدرجة الكمية

الثلث التدخلت االجتماعية واالقتصادية والتنموية التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية 

-ـ ال أ التجمع خمؼ الجدار-اسـ التجمع البدويلممتغيرات المستقمة ) مف وجية نظر رب األسرة تبعاً 
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 -ىؿ العمميؤ الم-سرة الحالو العممية لرب األ -سرةالحالة االجتماعية لرب األ –سرة جنس رب األ

 ـ ال (سرة الجئة أاأل -العمر

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باختبار فرضيات الدراسة التي تنبثؽ عف ىذا السؤاؿ، 

 : نتطرؽ لفحص الفرضيات كما ىو موضحولعرض النتائج س

 

 فحص الفرضية األولى والتي تنص عمى: نتائج: 1.3.4 
 

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب  دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة

 )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية، الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظر رب األسرة  التدخلت التنموية(

 لمتغير اسـ التجمع البدوي. تبعاً 

لفحص الفرضية استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية 

 (.5.4حو الجدوؿ )لألداة تبعًا لمتغير اسـ التجمع البدوي كما يوض

( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 5.4الجدول )

 اسم التجمع البدوي.

 جيوس اماتين عزبة الطبيب وادي قانا ابو فرده الرماضين الشمالي الرماضين الجنوبي الدرجة الكمية لممحور
 2.66 2.41 2.25 4.51 4.08 2.77 2.33 التدخالت االجتماعية
 3.3 3.13 2.85 4.14 5 3.10 3.06 التدخالت االقتصادية
 3.41 3.33 2.75 3.96 3.9 3.4 3.24 التدخالت التنموية

 3.20 2.95 2.62 4.19 4.53 3.24 2.95 الدرجة الكمية لجميع الفقرات

لمدرجة الكمية لممحاور ( الستخراج داللة الفروؽ ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

 ( يبيف ذلؾ. 6.4عند العينة. والجدوؿ ) اسـ التجمع البدويوالدرجة الكمية لمفقرات تبعًا لمتغير 
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( لجميع المحاور والمعدل العام ألداة ANOVA( نتائج تحميل التباين األحادي )6.4الجدول )
 الدراسة تبعًا لمتغير اسم التجمع البدوي

مجموع  مصدر التبايف الدرجة الكمية لممحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ؼ المربعات

 الداللة *

 التدخلت االجتماعية
 12.968 6 77.808 بيف المجموعات

57.655 0.00 
 90 20.243 داخؿ المجموعات 

.225 
 96 98.052 المجموع

 التدخلت االقتصادية
 11.857 6 71.142 بيف المجموعات

109.577 0.00 
 90 9.739 داخؿ المجموعات 

108 
 96 80.880 المجموع

 التدخلت التنموية
 2.520 6 15.122 بيف المجموعات

28.663 0.00 
 91 8.002 داخؿ المجموعات 0

.088 
 97 23.124 المجموع

 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 8.215 6 49.288 بيف المجموعات

34.511 0.00 
 92 21.899 المجموعاتداخؿ  

.238 
 98 71.187 المجموع

 (.≤0.05* داؿ إحصائيًا عند مستوى ) 

لممحاور ولمدرجة الكمية لمفقرات  0.05ف قيمة الداللة أقؿ مف أ ( السابؽ6.4نلحظ مف الجدوؿ )

جتماعية، )التدخلت اال ونتيجة لذلؾ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية لمدرجة الكمية والمحاور الثلث

نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند أ تعنيالتي  التدخلت التنموية( والتدخلت االقتصادية،

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسيف α≤ 0.05مستوى الداللة )

ات والمحاور لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب الدرجة الكمية لجميع الفقر  مستوى المعيشة

لمتغير اسـ التجمع  تبعاً ( التدخلت التنمويةو  والتدخلت االقتصادية )التدخلت االجتماعية الثلث

 البدوي وذلؾ لصالح عزبة الطبيب لممحاور الثلث وعمى الدرجة الكمية.

 

كة ىمية التخطيط التنموي بالمشار أخذ مف قبؿ المؤسسات بإلى عدـ األوتعزو الدراسة ىذه الفروؽ 

لى صعوبات ومعيقات العمؿ الذي تواجيو ىذه المؤسسات إضافة إمع احتياجات التجمعات البدوية، 
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سرائيمي، وقد اتفقت ىذه في تنفيذ دورىا التنموي مف قبؿ المعيقات التي تفرضيا حكومة االحتلؿ اإل

لخدمات نسبة نصاؼ في تقديـ اظيرت غياب العدالة واإلأ( والتي 2008) النتائج مع دراسة السالـ

بمتغيرات مكانية ليا انعكاس كبير عف تدني  خر، ارتباطاً آلى التجمعات السكانية وتمييز تجمع عف إ

فرزه غياب الدور التنموية المقدـ مف المؤسسات الراعية في تدني الدخؿ أمستوى المعيشة بسبب ما 

لى االنكشاؼ، إسر ألمر الذي يعرض اوالخدمات الصحية وضعؼ التمكيف االقتصادي وىشاشتو األ

(، وما 2017)فلح، في ظؿ معيقات االحتلؿ في حرية التنقؿ وتقطيع التواصؿ المكاني خصوصاً 

 )ماكويمثي، حيافواؽ ومحدوية الفرص بؿ وانعداميا في كثير مف األسيفرزه ذلؾ مف ضيؽ في األ

ي في سبيؿ التيجير سرائيمكيد ما تخطط لو دولة االحتلؿ اإلأتي في سياؽ تأ(، وكؿ ذلؾ ي1998

 (. 2015مـ المتحدة،)األ القسري لمتجمعات البدوية

 

 فحص الفرضية الثانية والتي تنص عمى:نتائج : 2.3.4
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

دوية في محافظة قمقيمية حسب لمتجمعات الب دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة

 )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية، الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظر رب األسرة  التدخلت التنموية(

 .ـ ال أ لمتغير ىؿ التجمع خمؼ الجدار تبعاً 

 Independent Sample)  ضية استخدمت الباحثة اختبار ت  لمجموعتيف مستقمتيف لفحص الفر 

t-test)  لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية لألداة لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات

 (.7.4كما يوضحو الجدوؿ ) ـ ال أ الحسابية لممجموعتيف تبعًا لمتغير ىؿ التجمع خمؼ الجدار
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( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير ىل 7.4الجدول )

 ؟التجمع خمؼ الجدار

 الدرجة الكمية لممحور
 داخل الجدار خمؼ الجدار

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الداللة * قيمة ت
 676. 419.- 1.16 3.23 86. 3.13 التدخالت االجتماعية
 084. 1.749 80. 3.38 98. 3.75 التدخالت االقتصادية
 067. 1.858 55. 3.33 40. 3.53 التدخالت التنموية

 611. 511. 93. 3.48 83. 3.59 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 

رجة الكمية لمفقرات لممحاور ولمد 0.05ف قيمة الداللة أكبر مف أ ( السابؽ7.4نلحظ مف الجدوؿ )

نو ال توجد فروؽ أونتيجة لذلؾ فقد تـ قبوؿ الفرضية الصفرية لمدرجة الكمية والمحاور الثلث بمعنى 

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

قمقيمية حسب الدرجة المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة 

التدخلت  )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية، الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

 لمتغير ىؿ التجمع خمؼ الجدار. التي مف وجية نظر رب األسرة تبعاً  التنموية(

ار(، بسبب وتعزو الدراسة أىمية التركيز عمى الموقع الجغرافي لمتجمعات البدوية ) خمؼ الجد

تعمؿ  إذاألولى مف قبؿ االحتلؿ اإلسرائيمي  استيداؼ التجمعات البدوية داخؿ الجدار بالدرجة

( وتقطيع أوصاؿ 2017(، والريس وآخروف)2017)فلح، سياسات االحتلؿ عمى تحديد حرية التنقؿ

يشة، لما ليذه بعدـ التواصؿ المكاني الذي يؤثر بدوره عمى تحسيف مستوى المع التجمعات جغرافياً 

المخططات  مف تركيز عمى نيب األراضي والتيجير والترحيؿ القسري مف أماكف السكف التي يسكف 

 فييا التجمعات البدوية.
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إلى تحقيؽ تقدـ في مستوى  بيذا التركيز استناداً  يتأثر فأف دور المؤسسات الدولية يجب إوبالتالي ف

ودراسة احتياجاتيـ وتوفير الدعـ اللـز ليـ، حتى  المعيشة ليذه التجمعات القابعة خمؼ الجدار،

 .اإلذالؿ واالنكشاؼ إلى فرادىاأو  يستطيعوا البقاء والصمود، وضماف عدـ تعرض ىذه األسر

 

 فحص الفرضية الثالثة والتي تنص عمى:نتائج  3.3.4
بة حوؿ ( بيف متوسطات االستجاα≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب  دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة

 )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية، الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

 ر رب األسرةالتي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظ التدخلت التنموية(

 .جنس رب األسرةلمتغير  تبعاً 

 Independent Sample)  لفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار ت  لمجموعتيف مستقمتيف

t-test)  لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية لألداة لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات

 (.8.4كما يوضحو الجدوؿ ) جنس رب األسرةالحسابية لممجموعتيف تبعًا لمتغير 

 
( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 8.4جدول )

 جنس رب األسرة

 الدرجة الكمية لممحور

 أنثى ذكر

 الداللة * قيمة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 046. 2.02- 1.14 3.69 97. 3.11 الجتماعيةالتدخالت ا
 136. 1.505- 99. 3.99 90. 3.58 التدخالت االقتصادية
 019. 2.396- 55. 3.78 46. 3.45 التدخالت التنموية

 065. 1.867- 74. 3.93 85. 3.48 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
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لممحاور ولمدرجة الكمية لمفقرات  0.05ف قيمة الداللة أكبر مف أ السابؽ (8.4نلحظ مف الجدوؿ )

نو ال توجد فروؽ ألمدرجة الكمية والمحاور الثلث بمعنى ونتيجة لذلؾ فقد تـ قبوؿ الفرضية الصفرية 

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

بدوية في محافظة قمقيمية حسب الدرجة المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات ال

التدخلت  )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية،:  الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

 جنس األسرة .لمتغير  تبعاً  ةف وجية نظر رب األسر التي م التنموية(

 

 ،ى المعيشة لكافة الفئاتالعمؿ عمى تحسيف مستو وىذه النتيجة تفسر اىتماـ المؤسسات الدولية في 

ة البدوية، ودعـ احتياجاتيا في سبيؿ أىمية التركيز عمى تمكيف المر والمرأة بشكؿ خاص دالة أل

 اً افز إف ىذا يخمؽ حسرة فكونيا المعيمة لأل أسرتيا، ذلؾ أنياشباع حاجات ة دورىا التنموي إلممارس

 والتدريب، واستثمار قدراتيا في أي لتعميـلدى المرأة للىتماـ والمشاركة في برامج الصحة وا اً قوي

 تدخلت اقتصادية تنفذىا المؤسسات الدولية في التجمعات البدوية.

 

نصاؼ لى ضرورة تحقيؽ العدالة واإلإ( والتي دعت 2013خروف)آوىذا يتلقى مع دراسة الريس و 

سر ركيز عمى األىمية التأ( 2013ظيرت دراسة العكيمة)أسر التي تعيميا امراة، وقد لأل خصوصاً 

المعرضة للنكشاؼ والفقر في تقديـ خدمات التعميـ والصحة والتدريب والدعـ االقتصادي، بما 

ىمية بناء برامج موجية في مجاالت التعميـ أ( عمى 2014يتلقى مع ما طرحتو دراسة الحنيطي)

سر المعيشة لأل ىتىو ثار االجتماعية السمبية والتي تعمؿ عمى تدني مسوالصحة والتدريب لمعالجة اآل

والحصار المبرمج واليادؼ  ،بسبب ما تلقيو ىذه التجمعات مف سياسات الترحيؿ القسري ،البدوية
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ف يضعفوا صمودىـ ويرحموا عف أجؿ أسر مف ريـ ليذه األكسباب العيش الألى تضييؽ موارد و إ

 رضيـ الميددة بالمصادرة.أ

 

 عمى: والتي تنصرابعة فحص الفرضية النتائج : 4.3.4
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب  دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة

 قتصادية،)التدخلت االجتماعية، والتدخلت اال:  الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

 التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظر رب األسرة التدخلت التنموية(

 .سرةالحالة االجتماعية لرب األلمتغير  تبعاً 

لفحص الفرضية استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية 

 (.9.4تجمع البدوي كما يوضحو الجدوؿ )لألداة تبعًا لمتغير اسـ ال

( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 9.4الجدول )

 الحالة االجتماعية لرب األسرة

 أرمل مطمؽ متزوج أعزب الدرجة الكمية لممحور
 3.59 4.25 3.10 3.88 التدخالت االجتماعية
 3.78 5 3.55 5 ةالتدخالت االقتصادي
 3.76 3.88 3.44 3.83 التدخالت التنموية

 3.65 4.53 3.48 4.52 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 

( الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية لممحاور ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

( يبيف 10.4عند العينة. والجدوؿ ) الحالة االجتماعية لرب األسرةوالدرجة الكمية لمفقرات تبعًا لمتغير 

 ذلؾ. 
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( لجميع المحاور والمعدل العام ألداة ANOVA( نتائج تحميل التباين األحادي )10.4)الجدول 
 الحالة االجتماعية لرب األسرةالدراسة تبعًا لمتغير 

مجموع  مصدر التباين الدرجة الكمية لممحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 وىمست ؼ المربعات

 الداللة *

 التدخالت االجتماعية
 1.66 3 4.981 بين المجموعات

 94 93.964 داخل المجموعات 181. 1.661
 97 98.945 المجموع 1

 التدخالت االقتصادية
 2.743 3 8.230 بين المجموعات

 97 81.293 المجموع 777. 94 73.062 داخل المجموعات 018. 3.53

 مويةالتدخالت التن
 497. 3 1.491 بين المجموعات

 98 23.185 المجموع 228. 95 21.694 داخل المجموعات 096. 2.177

 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 1.437 3 4.31 بين المجموعات

 99 71.684 المجموع 702. 96 67.374 داخل المجموعات 112. 2.047
 (.≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ) 

 محور التدخلت االقتصاديةل 0.05مف  قؿأداللة ف قيمة الأ السابؽ(  10.4نلحظ مف الجدوؿ )

نو أبمعنى  قتصاديةمحور التدخلت االة  لمدرجة الكمية و الفرضية الصفري رفضونتيجة لذلؾ فقد تـ 

ة حوؿ ( بيف متوسطات االستجابα≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب 

  ،سرةالحالة االجتماعية لرب األلمتغير  بعاً مف وجية نظر رب األسرة ت محور التدخلت االقتصادية

و  ،التنموية والتدخلت ،االجتماعيةلممحاور التدخلت ا 0.05في حيف أف قيمة الداللة أكبر مف 

التدخلت ممحاور لتـ قبوؿ الفرضية الصفرية ونتيجة لذلؾ فقد  ،الدرجة الكمية لجميع الفقرات

نو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أبمعنى والتدخلت التنموية  ،االجتماعية

(α≤ 0.05 بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسيف ) مستوى المعيشة
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والتدخلت التنموية و الدرجة  ،جتماعيةالتدخلت االالبدوية في محافظة قمقيمية حسب  لمتجمعات 

 .سرة الحالة االجتماعية لرب األ لمتغير تبعاً التي مف وجية نظر رب األسرة الكمية لجميع الفقرات 

 

سر رباب األأبمكاف في تعزيز دور  ىميةىمية التركيز عمى الحالة االجتماعية مف األأوتعزو الدراسة 

ىمية نسبية بخصوص أسر ممتدة تمتمؾ أسر البدوية والتي تعيش في ف طبيعة األأال إوالمعيميف، 

ميزات المجتمع  إحدىسرية ف المشاركة وقوة الروابط األأسرة الواحدة ذلؾ تعدد المعيميف في األ

 قبمية متجذرة. سرة البدوية والتي تعيش في جماعات وروابطالبدوي واأل

 

وزعت أسر البدوية ولكنيا ( والتي تناولت الواقع اليومي لأل2013ونروا)وىذا  يتلقى مع دراسة األ

 المعيشة لمتجمعات البدوية. ىو ف تعيف في تحسيف مستأنيا أة مف شداة تنمويأىمية التخطيط كأ

 

دخلت التنموية في سيرىا خذ بالتلى عدـ األإ، ربما يعود السبب مطمؽف وجود فروؽ لصالح أال إ

 بالشكؿ المخطط لو وذلؾ بسبب االنتياكات التي يتعرض ليا التجمعات البدوية والتي تحدث خملً 

غير منتظمة بسبب االنتياكات التي تمارسيا سمطات االحتلؿ بحيث تكوف النتائج عشوائية  اً وفروق

( وتقرير 2013نروا)لبنية التحتية. األوامر اليدـ التي يتمقاىا التجمعات البدوية لمشاريع اأبسبب 

 (.2015مـ المتحدة)الجمعية العامة لأل



 والتي تنص عمى:خامسة فحص الفرضية النتائج : 5.3.4
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عات البدوية في محافظة قمقيمية حسب لمتجم دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة

 )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية،: الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث
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 التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظر رب األسرة التدخلت التنموية(

 سرة.رب األلحالة العممية اللمتغير  تبعاً 

الفرضية استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية  لفحص
 (.11.4كما يوضحو الجدوؿ ) سرةرب األلحالة العممية لألداة تبعًا لمتغير ال

( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 11.4الجدول )
 . لرب االسرة لعممية الحالة ا

 ال يعمل موظؼ تاجر عامل الدرجة الكمية لممحور
 3.17 3.48 2.25 3.20 التدخالت االجتماعية
 3.58 3.4 3 3.7 التدخالت االقتصادية
 3.56 3.23 3.25 3.48 التدخالت التنموية

 3.58 3.31 2.84 3.56 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
( الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية لممحاور ANOVAف األحادي )وتـ استخداـ تحميؿ التباي

( يبيف 12.4عند العينة. والجدوؿ ) سرةرب األلحالة العممية والدرجة الكمية لمفقرات تبعًا لمتغير ال

 ذلؾ. 

( لجميع المحاور والمعدل العام ألداة ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي ) (12.4)الجدول 
 رب االسرة.لعًا لمتغير الحالة العممية الدراسة تب

 مصدر التباين الدرجة الكمية لممحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ؼ المربعات

 مستوى
 الداللة *

 التدخالت االجتماعية
 0.464 3 1.392 بين المجموعات

 93 97.230 داخل المجموعات 722. 444.
1.045 

 96 98.622 المجموع

 خالت االقتصاديةالتد
 401. 3 1.204 بين المجموعات

 93 80.069 داخل المجموعات 707. 466.
0.861 

 96 81.273 المجموع

 التدخالت التنموية
 198. 3 0.595 بين المجموعات

 94 22.573 داخل المجموعات 483. 826.
.240 

 97 23.168 المجموع

 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 290. 3 0.869 المجموعات بين

 95 70.695 داخل المجموعات 761. 389.
.744 

 98 71.564 المجموع
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 (.≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ) 

لممحاور ولمدرجة الكمية لمفقرات  0.05مف  كبرأف قيمة الداللة أ ( السابؽ12.4نلحظ مف الجدوؿ )

)التدخلت االجتماعية، ة لمدرجة الكمية والمحاور الثلثالفرضية الصفري قبوؿونتيجة لذلؾ فقد تـ 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ال نو أبمعنى  التدخلت التنموية( والتدخلت االقتصادية،

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسيف α≤ 0.05مستوى الداللة )

افظة قمقيمية حسب الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور لمتجمعات البدوية في مح مستوى المعيشة

حالة لمتغير ال تبعاً  التدخلت التنموية( )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية، الثلث

 لممحاور الثلث وعمى الدرجة الكمية. سرةرب األلالعممية 

لمتغيرات الدراسة  لمعيشة تبعاً ىمية التدخلت التنموية في سبيؿ تحسيف مستوى اأتعزو الدراسة 

ف وجدت بما يخص التمايزات التي إية فروؽ أظيار إىمية أالحالة العممية بسبب  وخصوصاً 

ف طبيعة الوظيفة التي يمارسيا المعيؿ ليا أذلؾ  ،سر البدوية بما يرتبط بالحالة العمميةتواجييا األ

لى ما أظيرتو الدراسات إ جمعات استناداً سرة البدوية في ىذه التثر بالغ عمى مستوى المعيشة لألأ

لى إف عدـ وجود فروقات في ىذا المتغير يعزى أال إ(، 2015(، ونصار)2013)العكيمة، السابقة

سر دوف دور المؤسسات الدولية الناشطة في ىذه التجمعات والتي تسقط برامجيا عمى كافة األ

 تمييز.

 

 عمى:والتي تنص سادسة فحص الفرضية النتائج : 6.3.4
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب  دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة

 ادية،)التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتص الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث



 

81 

 التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظر رب األسرة التدخلت التنموية(

 .المؤىؿ العمميلمتغير  تبعاً 

لفحص الفرضية استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية 

 (13.4الجدوؿ )كما يوضحو  المؤىؿ العمميلألداة تبعًا لمتغير 

( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 13.4الجدول )

 .المؤىل العممي

 بكالوريوس دبموم توجييي أو أقل أمي الدرجة الكمية لممحور
 2.42 4.10 2.90 3.58 التدخالت االجتماعية
 2.88 4.04 3.40 4.02 التدخالت االقتصادية
 3.04 3.63 3.40 3.68 التدخالت التنموية

 2.68 3.89 3.34 3.90 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
( الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

 ذلؾ.  يف( يب14.4عند العينة. والجدوؿ ) المؤىؿ العمميالكمية لمفقرات تبعًا لمتغير 

( لجميع المحاور والمعدل العام ألداة ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي ) (14.4الجدول )
 المؤىل العمميالدراسة تبعًا لمتغير 

 مصدر التباين الدرجة الكمية لممحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 ؼ متوسط المربعات
 مستوى

 الداللة *

 التدخالت االجتماعية
 5.900 3 17.701 بين المجموعات

 93 79.496 داخل المجموعات 000. 6.903
.855 

 96 97.197 المجموع

 التدخالت االقتصادية
 4.144 3 12.431 بين المجموعات

 93 67.971 داخل المجموعات 001. 5.670
.731 

 96 80.402 المجموع

 التدخالت التنموية
 1.013 3 3.040 بين المجموعات

 94 19.898 داخل المجموعات 004. 4.787
.212 

 97 22.938 المجموع

 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 3.955 3 11.866 بين المجموعات

 95 59.799 داخل المجموعات 001. 6.283
.629 

 98 71.664 المجموع
 (.≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ) 
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لممحاور ولمدرجة الكمية لمفقرات  0.05قيمة الداللة أقؿ مف  فأ ( السابؽ14.4نلحظ مف الجدوؿ )

)التدخلت االجتماعية،  ونتيجة لذلؾ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية  لمدرجة الكمية والمحاور الثلث

نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند أ تعنيالتي  التدخلت التنموية( والتدخلت االقتصادية،

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسيف α≤ 0.05مستوى الداللة )

لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور  مستوى المعيشة

المؤىؿ  لمتغير تبعاً )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية،التدخلت التنموية(  الثلث

 لممحاور الثلث وعمى الدرجة الكمية. المؤىؿ العممي المصنؼ أميالح وذلؾ لص،  العممي

 

 والتي تنص عمى:سابعة فحص الفرضية ال نتائج: 7.3.4


( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

دوية في محافظة قمقيمية حسب لمتجمعات الب دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة

)التدخلت االجتماعية، والتدخلت  الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث

التي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظر  االقتصادية،التدخلت التنموية(

 .العمرلمتغير  تبعاً  رب األسرة

وسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية لفحص الفرضية استخدمت الباحثة المت

 (.15.4كما يوضحو الجدوؿ ) العمرلألداة تبعًا لمتغير 
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( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 15.4الجدول )

 .العمر

 الدرجة الكمية لممحور
 20أقل من 

 عام
 30-21من 

 عام
 40-31من 

 عام
 50-41من 

 عام
 60-51من 

 عام
عام  61

 فأعمى
 3.63 3.41 3.28 2.71 3.03 5 التدخالت االجتماعية
 3.80 4 3.76 3.24 3.63 5 التدخالت االقتصادية
 3.74 3.53 3.56 3.33 3.31 4.25 التدخالت التنموية

 3.64 3.82 3.80 3.19 3.56 4.68 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 

( الستخراج داللة الفروؽ لمدرجة الكمية لممحاور ANOVAوتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

 ( يبيف ذلؾ. 16.4عند العينة. والجدوؿ ) العمروالدرجة الكمية لمفقرات تبعًا لمتغير 

( لجميع المحاور والمعدل العام ألداة ANOVA( نتائج تحميل التباين األحادي )16.4الجدول )
 العمرة تبعًا لمتغير الدراس

مجموع  مصدر التباين الدرجة الكمية لممحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ؼ المربعات

 الداللة *

 التدخالت االجتماعية
 3.328 5 16.192 بين المجموعات

 96 97.197 المجموع 890. 91 81.006 داخل المجموعات 005. 3.638

 التدخالت االقتصادية
 2.036 5 12.431 بين المجموعات

 96 80.402 المجموع 772. 91 67.971 داخل المجموعات 028. 2.638

 التدخالت التنموية
 668. 5 3.040 بين المجموعات

 97 22.938 المجموع 213. 92 19.898 داخل المجموعات 012. 3.138

 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 1.585 5 11.866 بين المجموعات

 98 71.664 المجموع 685. 93 59.799 داخل المجموعات 0.049. 2.313
 (.≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى ) 

لممحاور ولمدرجة الكمية لمفقرات  0.05ف قيمة الداللة أقؿ مف أ ( السابؽ16.4نلحظ مف الجدوؿ )

)التدخلت االجتماعية، الكمية والمحاور الثلثونتيجة لذلؾ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية  لمدرجة 



 

84 

نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند أ يعنيالتي  والتدخلت االقتصادية،التدخلت التنموية(

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المؤسسات الدولية  في تحسيف α≤ 0.05مستوى الداللة )

مية حسب الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور لمتجمعات البدوية في محافظة قمقي مستوى المعيشة

وذلؾ  العمرلمتغير  تبعاً  )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية،التدخلت التنموية( الثلث

 لممحاور الثلث وعمى الدرجة الكمية. عاماً  20عمارىـ عف أمف تقؿ لصالح 

 وغالباً  ،ية والتي تستيدؼ كافة الفئات العمريةلى طبيعة التدخلت التنمو إوتعزو الدراسة ىذه الفروؽ 

كثر مف غيرىا مف الفئات العمرية، بسبب أما تكوف الفئة العمرية ما فوؽ الستيف معرضة لمفقر 

 ضعؼ البحث عف عمؿ وتوليد مصادر دخؿ جديدة ومجدية.

لتنموي ىمية التخطيط اأ( 2015)الجمعية العامة للمـ المتحدة، وقد ذكرت الدراسات السابقة

الشمولي والذي يأخذ بعيف االعتبار كافة االحتياجات لكافة الفئات العمرية، بحيث تطاؿ البرامج 

عمار، ذلؾ جمعات البدوية ولكافة الفئات واألالتنموية التي تنفذىا المؤسسات الدولية الناشطة كافة الت

ي فئة و تمييز ألأقصاء إف ف تدعـ صمود التجمعات البدوية كافة دو أنيا أف برامج المناصرة مف شأ

 رحيؿ القسري التي تواجييا التجمعات البدويةتفي التصدي لمخططات ال غاية منيا،

 (. 2004)الجرويستيد،

 

 والتي تنص عمى:ثامنة فحص الفرضية النتائج : 8.3.4
( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية حسب  المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة دور

 )التدخلت االجتماعية، والتدخلت االقتصادية، الدرجة الكمية لجميع الفقرات والمحاور الثلث
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 ةالتي تقوـ بيا المؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية مف وجية نظر رب األسر  التدخلت التنموية(

 ىؿ األسرة الجئة.لمتغير  تبعاً 

 Independent Sample)  لفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار ت  لمجموعتيف مستقمتيف

t-test ) لمدرجة الكمية لممحاور وعمى الدرجة الكمية لألداة لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات

 (.17.4ضحو الجدوؿ )الحسابية لممجموعتيف تبعًا لمتغير ىؿ األسرة الجئة كما يو 

( المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية لممحاور والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 17.4الجدول )

 ؟ ىل األسرة الجئة

 الدرجة الكمية لممحور

 األسرة ليست الجئة األسرة الجئة

 الداللة * قيمة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 000. 4.591- 80. 4.39 91. 3.00 التدخالت االجتماعية
 089. 1.718- 61. 4.1 93. 3.55 التدخالت االقتصادية
 089. 1.721- 40. 3.74 49. 3.45 التدخالت التنموية

 003. 3.086- 75. 4.31 81. 3.43 الدرجة الكمية لجميع الفقرات
 

 محور التدخلت االجتماعيةل 0.05داللة أقؿ مف قيمة الف أ ( السابؽ17.4نلحظ مف الجدوؿ )

محور ة لمدرجة الكمية و ونتيجة لذلؾ فقد تـ رفض الفرضية الصفري، ولمدرجة الكمية لمفقرات 

( α≤ 0.05نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أبمعنى  التدخلت االجتماعية

سات الدولية في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات بيف متوسطات االستجابة حوؿ دور المؤس

مف  ومحور التدخلت االجتماعيةية لجميع الفقرات البدوية في محافظة قمقيمية حسب الدرجة الكم

في حيف ‘  اللجئةغير وذلؾ لصالح األسرة ، لمتغير ىؿ األسرة الجئة  وجية نظر رب األسرة تبعاً 

ونتيجة لذلؾ  ،والتدخلت التنموية ،قتصاديةالتدخلت اال لممحاور 0.05أف قيمة الداللة أكبر مف 

نو ال أبمعنى والتدخلت التنموية  ،قتصاديةالتدخلت االممحاور لتـ قبوؿ الفرضية الصفرية فقد 

( بيف متوسطات االستجابة حوؿ α≤ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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البدوية في محافظة قمقيمية حسب  مستوى المعيشة لمتجمعات دور المؤسسات الدولية  في تحسيف 

سرة لمتغير ىؿ األ تبعاً التي مف وجية نظر رب األسرة والتدخلت التنموية  ،قتصاديةالتدخلت اال

 .الجئة 

سر، في ظؿ ف باب التمكيف ليذه األماللجئة  البدوية سرلى اىمية التركيز عمى األإوتعزو الدراسة 

ر المؤسسات وقد جاء دو  ،ولي ممنيج بعيد االمد لتحسيف مستوى المعيشي ليذهغياب تخطيط شم

راضييـ أسر الميجرة لممرة الثانية مف لتحقيؽ الدعـ ليذه األ نروا تحديداً الدولية مثؿ منظمة األ

كف امأوشح الموارد المائية في  ،سباب البقاءأماكف عيشيـ مما جعميـ يواجيوف تيديدات في أو 

في نسب  اً مية، وتراجعفي البنية التحتية، وقمة فرص التعميـ وزيادة نسبة األ اً وتدني ،حاليةتجمعاتيـ ال

سرة لـ يكمموا التعميـ المدرسي كما دلت النتائج في فراد األأمعظـ  إذالتعميـ الجامعي بشكؿ كبير 

 الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة، ضمف المسح الذي قامت بو الباحثة.

سر الميددة والتجمعات البدوية ف يتحمى بالشمولية لجميع األأسات الدولية يجب ف دور المؤسأال إ

نصاؼ بيف كافة لمعدالة واإل ( تحقيقاً 2008دراسة السالـ) عرضتوفي كافة المحافظات حسب ما 

رحيؿ تفي وحدة مواجية واحدة تجاه سياسات ال ، ف التيديد جمعي ومشترؾأالتجمعات البدوية ذلؾ 

وتقطيع  ،سرائيمي، والتضييؽ المتواصؿ عمى حرية التنقؿتقوـ بيا حكومة االحتلؿ اإلالقسري التي 

الجغرافية وعزليا عف باقي التجمعات السكانية الفمسطينية، بحيث يؤثر بشكؿ مباشر عمى  األواصر

سر اللجئة عف غيرىا دوف تمييز األ فرادىا جميعاً أسرىا و أتحسيف مستوى المعيشة ليذه التجمعات و 

خذ بعيف االعتبار كافة احتياجات تأف أف الدور التنموية لممؤسسات الدولية يجب إوبالتالي ف

 سرة عف غيرىا.أو تمييز أالتجمعات البدوية دوف استثناء 
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث لمدراسة  4.4
 السؤال الرئيس الثالث:

 في محافظة قمقيمية لتحسيف مستوى معيشتيـ ؟  التي يعاني منيا سكاف التجمعات البدوية ما الصعوبات

سر التجمعات البدوية في أف ىناؾ مجموعة مف الصعوبات المشتركة التي تواجو أتبيف لدى الباحثة 

خلؿ السؤاؿ استطلع أراء المبحوثيف  مفف ،محافظة قمقيمية والتي تنعكس بشكؿ مباشر عمى معيشتيـ

 سر التجمعات البدويةأوؿ عف مدى الصعوبات التي تواجييا األ المفتوح في االستبانة في نياية القسـ

 ف عمى النحو التالي:و ترتيب الصعوبات التي ذكرىا المبحوثكاف وبعد تحميؿ النتائج 

 نذارات اإلسرائيميلمتجمعات مف قبؿ االحتلؿ  تيديد دائـ بالتيجير  .باإلخلء وا 

 إلى األعلؼ بإدخاؿعدـ السماح  مع ،ت زراعيةالآلؼ  وعدـ توفر عوارتفاع سعر األ ،قمة المراعي 

 ىالي التجمعات.ساسي ألمصدر الرزؽ األ دغناـ والتي تعتلى بيع المواشي واألإممايؤدي  ،اتالتجمع

  ًوجود عطؿ بشبكة المياه وعدـ مقدرة مع شيكؿ  (23) يبمغ الكوب الواحد إف إذ تكمفة المياه عالية جدا

 تجميع المياه .بار آوقمة  ،إصلحياالتجمع مف 

 ىالي أمما يضطر  ،األساسيةلممرحمة مدارس إال وال يوجد  ،اتعدـ وجود مدارس ثانوية بالتجمع

تسرب الطمبة مف المدارس وعدـ  ىلإمما يؤدي  ،يـ لمدارس في القرى القريبةئبناأرساؿ إالتجمعات مف 

لى المدارس القريبة مف إىابيـ ثناء ذأكماؿ المرحمة الثانوية بسبب الصعوبات التي يواجييا الطلب إ

 ماكف سكناىـ .أ

 التجمعات  بما يخص  إسرائيميةبموافقة  إالي مف المواد أ إخراج أو إدخاؿيمنع  إذ صعوبات لوجستية

 .داخؿ الجدار مف الجية الغربية
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  طريؽ  عف فو يتنقؿ المواطن إذوال يوجد وسائؿ مواصلت  ،صعوبة بالتنقؿ والمواصلتوىناؾ

يعيؽ االحتلؿ  كما و ،و الجرارات الزراعيةأو بواسطة الحيوانات أ ،ذا توفرتإالخاصة سياراتيـ 

 والموظفيف العامميف في التجمعات. حركة المواطنيف

  ألىالي التجمعات  تراخيص بناء إصدارقوات االحتلؿ اإلسرائيمي بضيؽ المساكف بسبب عدـ سماح

 أنيابحجة  إسمنتية عماؿأ أليبلغات اليدـ صدار إب ةاإلسرائيميالمدنية  اإلدارةتقوـ  إذ ،البدوية

 .ترخيص إلىتحتاج 

 واستخداـ الحفر االمتصاصية لمتخمص مف المياه  ،عدـ وجود شبكات صرؼ صحي في التجمعات

في مناطؽ بواسطة سيارات نضح ليتـ بعد ذلؾ التخمص منيا  ريتـ تجميعيا مف الحف بحيثالعادمة 

 وبئة ومكاره صحية في التجمعات .أار يؤدي الى انتش مفتوحة مما

 في  ةالموجود ئيةالكيربا اتلمشبك صيانةعدـ مقدرة التجمع عمؿ  إلى باإلضافةالكيرباء عالية  أسعار

 .القريبة مف التجمعات اإلسرائيميةتكوف متصمة بشبكات الكيرباء التي تمد المستوطنات  إذالتجمعات 

 لى إيتوجو المرضى  إذ لسكاف التجمعاتت الصحية الخدماتقدـ  عدـ وجود مراكز صحية قريبة

 جيش االحتلؿ  عدـ سماح وكذلؾ ،مستشفى درويش نزاؿ لتمقي العلج في محافظة قمقيمية

 خدمات الصحية.لتقديـ ال ات باستمرارىذا التجمع إلىبالدخوؿ الدولية  لممؤسسات 

 عمى وجود بقالة صغيرة  تقتصر  إذت تجارية لمتسوؽ في التجمعات آعدـ وجود مشاريع ومنش

عمى وضع قيود  إسرائيؿتعمؿ  بحيث صعوبات ومحددات في التوريديوجد  إذ ،للحتياجات البسيطة

تعقيدي  كإجراءفي مناطؽ التجمعات البدوية،  اع المراد تنفيذىير امتعددة الجوانب عمى مدخلت المش

 اريع.المش إفشاؿبيدؼ 

  اً جدسيئة  دتع يةتوالبنية التحوعرة  الطرؽ. 

  ندية ثقافية واجتماعية ورياضية لمشباب بحيث تنمي الميارات التي يحتاجيا شباب التجمع.أعدـ وجود 
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 ىالي التجمع النساء مف الخروج أبحيث تمنع ثقافة  ،عدـ وجود مراكز لتدريب الحرؼ والميف لمنساء

 و العمؿ خارج التجمع .ألتعمـ الميف 

  مف قبؿ المستوطنيف. كياتايتوف وىدـ البر ز ال شجارأواقتلع  ،تسميميا أواشي سرقة المو 

 تجتاح منطقة التجمعات مف والنباتات كالخنازير والكلب المفترسة  لإلنسافحيوانات برية مؤذية  تواجد

 خرى  .فترة أل

لموضع  اً ىي امتداد محافظة قمقيميةفي  جييا سكاف التجمعات البدويةايو المعيقات التي الصعوبات و  دتع

الضفة ماعات البدو والرعاة المقيمة في إف وضع آالؼ الفمسطينييف مف ج ،ةالمنطق تمؾ في يالسياس

الغربية بشكؿ عاـ، بما في ذلؾ محيط القدس الشرقية، ومواجيتيـ لخطر الترحيؿ القسري إلى ثلثة مواقع 

حا وقمقيمية في في مناطؽ الجبؿ والنويعمة وفصايؿ بمحافظات القدس وأري اإلسرائيمية حددتيا الحكومة

 مبعث قمؽ شديد. دالضفة الغربية، يع

وفي حاؿ ُأقروت مخططات اإلدارة المدنية اإلسرائيمية التي يشار إلييا باسـ "قانوف البدو"، يمكف أف ُيرحَّؿ  

تجمعًا بدويًا مف مكاف إقامتيـ الحالي إلى تمؾ  46شخص ينتموف إلى حوالي  11000و 5000ما بيف 

 (2017)ىيئة مقاومة الجدار واالستيطاف الفمسطينية، المواقع الثلثة.

وسيترتب عمى تنفيذ ىذه المخططات ىدـ منازؿ البدو ومدارسيـ، وىو أمر ينطوي عمى انتياؾ واضح 

 لمقانوف الدولي، عممًا أف ثمثي المتضرريف مف ىذه العممية ىـ مف األطفاؿ.
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 الفصل الخامس:
______________________________________________________ 

 والتوصيات البحثيةاالستنتاجات 
 

 المقدمة 1.5
القرار العوف  ألصحابتقدـ  فأنيا أيقوـ ىذا الفصؿ عمى تطوير االستنتاجات والتوصيات التي مف ش

المرغوبة لدى التجمعات  التنميةفي سبيؿ تحقيؽ دور متميز عمى الصعيد المؤسساتي في التدخلت 

 ت عمى باقي التجمعات البدوية في باقي المحافظات.تعميـ التوصياة في محافظة قمقيمية و البدوي

 

 االستنتاجات 2.5

النتائج التي تـ تحميميا وحصرىا في الفصؿ الرابع فيما  إلى تتمخص استنتاجات ىذه الدراسة واستناداً 

 يأتي:

نيا لـ تقـ بما أال إعمى الرغـ مف العدد الكبير لتمؾ المنظمات الدولية التي تنشط في تمؾ التجمعات  .1

دور المؤسسات الدولية ل درجة التقييـ الكمية دعتىو مطموب منيا مف وجية نظر المستفديف بحيث 

 في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية.درجة قميمة 

ؿ التي تعمؿ عمى تحسيف مستوى المعيشة مف قب قميمة في التدخلت االجتماعية تقييـىناؾ درجة  .2

 .ميةيمققالمؤسسات الدولية لمتجمعات البدوية في محافظة 

لتحسيف مستوى المعيشة  درجة  يلقي دور المؤسسات الدولية بما يخص التدخلت االقتصادية .3

 متوسطة عمى التجمعات البدوية في محافظة قمقيمية. تقييـ
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ت البدوية في محافظة في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعادور المؤسسات الدولية درجة تقييـ  عدت .4

 .ةقميمدرجة المختص بالتدخلت التنموية قمقيمية 

مف  وكاف  ،سر التجمعات البدوية وتعيقيا عف تحسيف مستوى معيشتياأىناؾ صعوبات تواجو ف أو  .5

نذارات باإلخلء، وقمة التيديد الىميا أ دائـ بالتيجير لمتجمعات مف قبؿ االحتلؿ اإلسرائيمي وا 

بار آوقمة  ،اً تكمفة المياه عالية جدو  ،الت زراعيةآعلؼ وعدـ توفر سعر األ وارتفاع ،المراعي

يمنع إدخاؿ  وكذلؾ ،مدارس لممرحمة األساسيةاال عدـ وجود مدارس ثانوية وال يوجد و  ،تجميع المياه

خراج  ساسية إال بموافقة إسرائيمية بما يخص التجمعات داخؿ ي مف المواد واالحتياجات األأوا 

 ف الجية الغربية.الجدار م

 

 التوصيات 3.5

 بما يمي:توصي  ىذه الدراسة  فوبناء عمى النتائج التي توصمت ليا الدراسة فإ

 لى المؤسسات الدولية:إتوصيات 

التي تقوـ بيا تحسيف المعيشة  إلىكفاية التدخلت االجتماعية واالقتصادية والتنموية اليادفة  .1

طموبة لمتجمعات البدوية، وطبيعة الظروؼ التي مع طبيعة االحتياجات المالمؤسسات الدولية 

 يواجيونيا.

 دور المؤسسات الدولية في سبيؿ تحسيف مستوى المعيشة لدى التجمعات البدوية  وتنسيؽ تفعيؿ .2

، مف  الضفة الغربية وقطاع غزة في محافظة قمقيمية وباقي محافظاتفي المناطؽ المسماه )ج( 

 ،احتياجات التجمعات البدوية وطبيعة حياتيا وثقافتيا ـئتلتي خلؿ تكامؿ في التدخلت التنموية ال

، وتطوير البنية التحتية بالتركيز عمى الدعـ الزراعي واستغلؿ األراضي واإلنتاج الحيواني معاً 
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ومحاربة الفقر والتيميش واإلقصاء والتمييز في الخدمات  ،وتوفير الموارد األساسية لمتعميـ والصحة 

 خر.آبيف تجمع و 

نيا أومف أىـ التوصيات التي ركزت عمييا الدراسة العمؿ عمى توسيع الدراسات المسحية التي مف ش .3

أف تعيف عمى تقديـ الصورة الحقيقية باألرقاـ عف كافة األوضاع والمجاالت االجتماعية واالقتصادية 

 والبيئية التي تعيش فييا أسر التجمعات البدوية.

 

 فمسطينية :لى السمطة الوطنية الإتوصيات 

طراؼ و الفئات المستيدفة، بما يضمف تطوير األخذ بمبدأ الشراكة في الخطط التنموية مع كافة األ .1

سياسات قادرة عمى مواجية خطر الترحيؿ القسري لمتجمعات البدوية، وتعزيز صمودىـ عمى 

ة في سبيؿ طراؼ الحكومية والوطنية والمحميأراضييـ الميددة بالمصادرة، والتعاوف مع كافة األ

 تخطي الصعوبات والمعيقات التي تواجو المؤسسات الدولية الناشطة في التجمعات البدوية.

ممارسات االحتلؿ في  تسميط الضوء عمىالقياـ بزيادة  الفمسطينية يجب عمى السمطة الوطنية .2

يونو مف التجمعات البدوية جراء ما يواج، لعكس صورة األوضاع التي تعاني منيا المحافؿ الدولية 

 إجراءات تعسفية تنتيؾ حقوؽ اإلنساف كافة.
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 اليمف. ،عدف،دماج الفئات الميمشة في المجتمعإ( 2013معة عدف، )جا 

 ( ،2016الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني) راـ اهلل، فمسطيف.مسح القوى العاممة ، 

 (،2016الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني) راـ اهلل، 2015أداء االقتصاد الفمسطيني ،

 فمسطيف.

 ،القاىرة: معيد البحوث والدراسات العربية  ،2ط ،االجتماعيةالتنمية  (1970عبد الباسط،) حسف

 المطبعة العالمية.

 ( ،1980الحسيني،السيد) مطابع سجؿ العرب. مصر : القاىرة، ،1ط ،التنمية والتخمؼ 

 (،2014الحنيطي،أحمد )؟، راـ اهلل،التجمعات البدوية الفمسطينية: تخطيط أم تيجير قسري 

 القانونية وحقوؽ اإلنساف. فمسطيف: مركز القدس لممساعدة

 ،سكندرية : اإل ،1ط  ،الخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعية( 1998) محمد، شفيؽ
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 المكتب الجامعي الحديث.

 ،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التموث بالنفايات الخطرة (2016) نادية، سعيد، 

 دار الحامد لمنشر والتوزيع . ، عماف:1ط

 راـ  ،إستراتيجية العامة لمطاقة المتجددة في فمسطين( 2017) الطاقة والموارد الطبيعية، سمطة

 فمسطيف. اهلل،

 ،1ط ،التنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية والتطبيؽ (،2013قادري، ) الطاىر، 

 مكتبة حسف العصرية بيروت: لبناف،

 ،مصر: ،1، طسياسية لممرأة في العالم الثالثالمشاركة االجتماعية وال( 2004محمد ) فيمي 

 المكتب الجامعي الحديث .

 الدوريات

 ( . 2013سميـ، مريـ، وآخروف  :)مركز دراسات المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطمعات التحرر ،

 الوحدة العربية .

 ،بو ظبي: أ ،1ط ،مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي( 2001خروف )آو  مصطفى، طمبة

 مارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية.مركز اإل
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 ،مركز  مصر: القاىرة، ،1ط ،الفقروتوزيع الدخل في الوطن العربي (،2007عبدالرازؽ، ) الفارس

 دراسات الوحدة العربية.

 ،دراسة ميدانية، مجمة . اتجاىات الشباب الجامعي نحو عمل المرأة. ) 2002) عبداهلل المجيدؿ

 لمنشر". "مقبولة جامعة دمشؽ

  سياسات تعزيز صمود (، 2017مسارات ) -اث السياسات والدراسات االستراتيجيةألبحالمركز الفمسطيني

  .راـ اهلل ،فمسطيف،التجمعات البدوية شرقي القدس المحتمة

 ،الترحيل القسري لمبدو من أجل (، 2014) مركز القدس لممساعدة القانونية وحقوؽ اإلنساف

 فمسطيف . قدس،،الاالستيطاني E1 مخطط

 ( ،)جريمة تيجير الفمسطينيين(: 2015مركز بديؿ )المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة ،

 فمسطيف. بيت لحـ،

 ،تقييم دور المنظمات الدولية والسياسات الحكومية في (: 2015ذويب،عاىد ) بوأمحمد  المقداد

 .3العدد ،42ية، المجمد. دراسات، العمـو اإلنسانية واالجتماعاألمن الغذائي العربي

 ،الدار  ، مصر:1ط ،التنمية االقتصادية مفيوميا نظرياتيا وسياساتيا( 2003محمد ) الميثي

 والتوزيع . الجامعية لمنشر

 

 رسائل ماجستير

 ،دور برنامج بحث وتطوير البادية الشمالية في تنمية الموارد البشرية ( 2000)  حسيف، ساري

 األردف ؿ البيت،آجامعة  ة ماجستير منشورة،رسال . من وجية نظر مواطنييا
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 ،مكانيػػات التنميػػة المسػػتدامة لممجتمعػػات (، 2008غالػػب، ) السػػالـ فػػي منطقػػة  المحميػػةواقػػع وا 

 فمسطيف. نابمس، جامعة النجاح الوطنية، ستير،ج. رسالة ماطوباس

 ،في األردن  الخصائص االقتصادية لمنطقة البادية الشمالية التنموية (1992) حسيف، العثماني

 ردف .األ الجامعة األردنية، رسالة ماجستير، وأسموب تنميتيا.

 ،تقييم مستوى المعيشة عمى الخدمات الصحية والتعميمية في (، 2013عزالديف، ) عكيمة

 غزة، فمسطيف . –الجامعة اإلسلمية ، رسالة ماجستير،محافظات غزة

 ،لمحماية في تحسين مستوى المعيشة  دور البرنامج الوطني الفمسطيني(  2015محمد، ) نصار

 غزة، فمسطيف . –. رسالة ماجستير،الجامعة اإلسلمية لألسر الفقيرة في قطاع غزة

 

 دكتوراه أطروحة

 ،تنمية المجتمع المحمي في البادية األردنية )دراسة ميدانية في البادية ( 2009) ميا، المور

 ردف.األردنية، األ الجامعة عمـ االجتماع، أطروحة دكتوراه، .الوسطى (

 ،أطروحة اً التنمية االقتصادية وحمايتو دوليحؽ اإلنسان في  (،2000صفاء، ) عبد الحكيـ ،

 جامعة عيف شمس . دكتوراه،
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 تقارير وأبحاث

 فمسطيف . ، القدس،وحدة نظم المعمومات الجغرافية (، 2013)أريج(، ) بحاث التطبيقيةمعيد األ 

 بداء إعوام عمى خمسة أ (،2009راضي الفمسطينية المحتمة )نية األمكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسا

القدس  ،نسانيةأثر الجدار عمى النواحي اإل الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية ممخص 

 فمسطيف.

 ،جامعة سيدي محمد بف عبد  ،محاضرات في قانون المنظمات الدولية (.2014نادية، ) اليواس

 اهلل،المممكة المغربية.

 راـ اهلل، ،2022-2017خطة عمل ( 2017ئة مقاومة الجدار واالستيطاف الفمسطينية،)ىي 

 فمسطيف.

 ،راـ اهلل، فمسطيف. (،2018-2016) الخطة اإلستراتيجية( 2017) سمطة المياه الفمسطينية 

 ،المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية االجتماعية (،2016) وزارة التنمية االجتماعية 

 راـ اهلل، فمسطيف. (،2011-2016)

 (،2017وزارة التنمية االجتماعية،) راـ اهلل، فمسطيف. ،2017موازنة المواطن 

 (،2016وزارة الحكـ المحمي ،)استراتيجية الحشد والمناصرة لممنطقة المسماة "ج" في فمسطين 

 فمسطيف. راـ اهلل، (،2016-2018)

 ،راـ اهلل، فمسطيف. (،2019-2015الخطة اإلستراتيجية)(، 2017) وزارة الحكـ المحمي 

 (،2017وكالة الغوث)  عداد البدو في منطقة طولكرم وقمقيمية،إتقرير حول ،  .فمسطيف طولكـر
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 نجميزية:مراجع بالمغة اإل 

 DAVID McDOWALLTHE:(1998): PALESTINIANS , Minority Rights 

Group 1998 British Library Cataloguing in Publication Data A CIP ,British 

Library ISBN 1 897693 12 5 ISSN 0305 6252 Published July 1998 Typeset 

by Texture Printed in the UK on bleach-free paper. 

 Ghazi-Walid Falah(2007): The geopolitics of „Enclavisation‟and the 

demise of a two-stateSolution to the Israeli – Palestinian conflict,Pages 

1341-1372 | Published online: 24 Jan 2007. 

 PETERLAGERQUIST(2004):FENCINGTHE LAST SKY:EXCAVATIN

G PALESTINEAFTER ISRAEL'S ““SEPARATION WALL””Journal of 

Palestine Studies, Vol. 33 No. 2, Winter 2004; (pp. 5-

35) DOI: 10.1525/jps.2004.33.2.5 

 لكترونية:راجع عن المواقع اإل م

 UN-Habitat 2016. Spatial Planning in Area C of the Israeli occupied West 

Bank of the Palestinian  https://unhabitat.org/wp-

content/uploads/2016/12/National-Advocacy-Strategy-for-Planning-and-

Development-in-Area-C-of-the-West-Bank.pdf 

 http://blogs.worldbank.org/opendata/ar/2018-atlas-sustainable-

development-goals-all-new-visual-guide-data-and-development أخس

 .وصول2018/10/7

 http://www.forum.ok-eg.com/show.php?main=1&id=28501 

https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/12/National-Advocacy-Strategy-for-Planning-and-Development-in-Area-C-of-the-West-Bank.pdf
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/12/National-Advocacy-Strategy-for-Planning-and-Development-in-Area-C-of-the-West-Bank.pdf
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/12/National-Advocacy-Strategy-for-Planning-and-Development-in-Area-C-of-the-West-Bank.pdf
http://blogs.worldbank.org/opendata/ar/2018-atlas-sustainable-development-goals-all-new-visual-guide-data-and-development%20اخر%20وصول7/10/2018
http://blogs.worldbank.org/opendata/ar/2018-atlas-sustainable-development-goals-all-new-visual-guide-data-and-development%20اخر%20وصول7/10/2018
http://blogs.worldbank.org/opendata/ar/2018-atlas-sustainable-development-goals-all-new-visual-guide-data-and-development%20اخر%20وصول7/10/2018
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 https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article 

https://www.mandint.org/ar/guide-IO
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  الحؽ:م
  ( االستبانة1.3ممحؽ رقم ) 

 

 جامعة القدس  

 عمادة الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة

 بناء مؤسسات وتنمية الموارد البشرية 

 استبانو الدراسة

 حضرة األخ/ت الفاضل/ة

 تحية وبعد 

دور المؤسسات الدولية  في تحسين مستوى المعيشة )بحث بعنواف  لدراسة ةأضع بيف يديؾ استبان

 (محافظة قمقيميةتجمعات البدوية في لم

تيدؼ الدراسة إلى معرفة دور المؤسسات الدولية  في تحسيف مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في  إذ

 محافظة قمقيمية وذلؾ مف وجية نظر المبحوثيف.

غاية  عمما بأف المعمومات ستكوف في ،أرجو مف رب األسرة التكـر باإلجابة عف أسئمة االستبانة بدقة 

 السرية وال تستخدـ إال لغايات البحث العممي.

 الباحثة: نيمة الزيات

 عبد الوىاب الصباغد. :المشرؼ
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 القسم االول :
  : جابة التي تتفؽ وحالتؾارجو وضع دائرة عمى رقـ اإل

A-01: اسـ التجمع البدوي 

 عرب وادي قانا  -4فرده     عرب أبو-3عرب الرماضيف الشمالي        – 2عرب الرماضيف الجنوبي     -1

 عرب جيوس  -9عرب اماتيف    – 8عرب حبمو      – 7عرب عزوف       -6عرب عزبة الطبيب       -5 

A-02   ال -2نعـ    - 1ىؿ التجمع خمؼ الجدار 

3A0-أنثى-2ذكر    -1: جنس رب األسرة 

4A0 -الحالة االجتماعية لرب األسرة: 

 أرمؿ   -4مؽ   مط -3متزوج    -2أعزب  1-

- A05:الحالة العممية لرب األسرة 

 . ال يعمؿ4. موظؼ   3. تاجر  2.  عامؿ      1

A06- األسرةالمؤىؿ العممي لرب: 

 ماجستير وأعمى- 5بكالوريوس     -4دبمـو     -3توجييي أو اقؿ     -2أمي       -1

A07-: العمر 

           اً عام40حتى  اً عام 31مف -3      اً عام 30حتى  اً عام21مف -2     اً عام 20قؿ مف أ-1

 فأعمى اً عام 61مف – 6              اً عام 60حتى  اً عام 51-5      عاماً  50حتى  اً عام41مف-4          

A08- :ف بالبدو المستقر -2البدو الرحؿ      -1ىؿ األسرة مف 

 -A 09ال -2نعـ    -1 :ىؿ األسرة الجئة 
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- Bمعيقات الصعوبات وال 

 في عدم القدرة عمى تحسين مستوى معيشتيا : األسرةالصعوبات التي تواجو ما 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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  ةاالستبانالقسم الثاني :فقرات 

 ( في المكان الذي يناسبكم /ن.×الرجاء قراءة العبارات التالية، ومن ثم وضع )

C 
: ما التدخلت االجتماعية التي تقـو بيا المؤسسات  األوؿالمحور 

في محافظة قمقيمية بغرض تحسيف مستوى  الدولية لمتجمعات البدوية
 المعيشة

موافؽ 
 موافؽ بشدة

ال 
 اعمـ

غير 
 موافؽ

غير 
افؽ مو 

 بشدة
 قامت المؤسسات الدولية بتقديـ خدمات طبية لسكاف التجمع 1 

     
 ـ والطفؿألاقامت المؤسسات الدولية بتقديـ برامج توعية لمعناية بصحة  2

     
3 

قدمت المؤسسات الدولية مشاريع لمحفاظ عمى بيئة نظيفة خالية مف 
      التموث

 يف نوعية التعميـ في التجمعقامت المؤسسات الدولية بتحس 4
     

 وترفييية لألطفاؿ إرشاديةقامت المؤسسات بتقديـ برامج  5
     

6 
قامت المؤسسات الدولية بتقديـ برامج لمحد مف تسرب الطمبة مف 

      المدارس
      تعميمية لمطلب لمدراسة في الجامعات اً قدمت المؤسسات الدولية منح 7
 دولية بتقديـ برامج لتوعية المرأة في حقوقيا القانونيةقامت المؤسسات ال 8

     

# 
: ما التدخلت االقتصادية التي تقـو بيا المؤسسات  الثانيالمحور 

في محافظة قمقيمية بغرض تحسيف مستوى الدولية لمتجمعات البدوية 
 المعيشة

موافؽ 
 بشدة

 موافؽ
ال 
 اعمـ

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

 
1 

المؤسسات الدولية بتدريب المواطنيف وتأىيميـ بميف وحرؼ يدوية  قامت
      نافعة بما يخدـ التجمع

2 
العاممة بالمشاريع التي تنفذىا  األيديقامت المؤسسات الدولية بتشغيؿ 

      داخؿ التجمع
 قامت المؤسسات الدولية ببناء حظائر / بركسات لممواشي . 3

     
4 

ية بدعـ الثروة الحيوانية لتحسيف الوضع قامت المؤسسات الدول
      االقتصادي بالتجمع

 قدمت المؤسسات الدولية خدمات بيطرية لكافة المزارعيف. 5
     

6 
قدمت المؤسسات الدولية مشاريع لتحسيف مستوى الخدمات الزراعية 

      واستصلح كافة األراضي الزراعية

7 
فلحة صالحة د زراعية وبذور قدمت المؤسسات الدولية  نباتات وموا

      لممزارعيف . للستخداـ وبشكؿ كاؼ
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 وتبف  لممزارعيف. أعلؼقامت المؤسسات الدولية بتوفير  8
     

 مراض انتشاراة كافة اآلفات الزراعية ألكثر األوفرت مبيدات لمعالج 9
     

10 
كاف سالعممت المؤسسات الدولية عمى دعـ المشاريع التي تعزز صمود 

      أراضييـفي 

# 
المحور الثالث  : ما التدخلت التنموية التي تقـو بيا المؤسسات الدولية 

 في محافظة قمقيمية بغرض تحسيف مستوى المعيشةلمتجمعات البدوية 
موافؽ 
 بشدة

 موافؽ
ال 
 عمـأ

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
 بشدة

 
      سرة.لأل أساسيقامت المؤسسات  الدولية بتوفير غذاء  1
 قامت المؤسسات  الدولية بتوفير إمكانيات الحصوؿ عمى الغذاء 2

     
3 

 أوعممت المؤسسات الدولية  عمى تحسيف البنية التحتية مف خلؿ شؽ 
      تعبيد الطرؽ.

 عممت المؤسسات الدولية عمى تحسيف و ترميـ  شبكات المياه الموجودة. 4
     

 بتركيب شبكة كيرباء في التجمع. قامت  المؤسسات الدولية 5
     

 قامت المؤسسات الدولية  بتركيب خليا شمسية في التجمع. 6
     

      قامت المؤسسات الدولية  بتركيب شبكة صرؼ صحي. 7
 قامت المؤسسات الدولية  بتحسيف خدمة التخمص مف النفايات الصمبة. 8
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 م ( رسالة التحكي2.3ممحؽ رقم )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 حفظو اهلل ................ الدكتور الفاضل

 ،،،،،والعطاء وبعدتحية البناء 
 تحكيم استبانة الموضوع:

 أعله وباإلشارة لمموضوع، وأىموالعمـ  لخدمة سنداً و  التحيات، ودمتـ ذخراً  بأحركـ تلحضر  أتقدـبداية 
 بعنواف:الرئيسية في دراسة  األداةستبانة المرفقة التي تشكؿ مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ اال أرجو

 
 دور المؤسسات الدولية  في تحسين مستوى المعيشة لمتجمعات البدوية في محافظة قمقيمية

 
مسار بناء  –لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة وذلؾ استكماالً 

 جامعة القدس  –ةبشري وتنمية مواردمؤسسات 
لذا أرجو التكـر بإبداء رأيكـ السديد ومقترحاتكـ بشأف فقرات االستبياف فيما إذا كاف صالًحا أو غير 

في قياس  األسئمة ، ومدى دقةتالفقرا ترابطومدى صالح، ومدى انتماء كؿ فقرة لممجاؿ المحدد ليا، 
لت ترونيا مناسبة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة وبنائيا المغوي، وأية اقتراحات أو تعدي جمو،أما وضعت مف 

 الحالية.
 2018/ 20/4تحريرا في 

 ةالباحث  
 نيمة الزيات
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 تحكيم االستبانة  لجنة أعضاء( 3.3ممحؽ رقم )
 
 الوظيفة المؤسسة أوالجامعة  االسم الرقم

الحقوؽ كمية  –عضو ىيئة تدريسية  جامعة بيرزيت الدكتور عمر الرحاؿ 1
 ةدارة العامواإل

 اآلدابكمية –عضو ىيئة تدريسية  طولكـر -جامعة القدس المفتوحة الدكتورة نظمية حجازي 2
 مدير عاـ مجموعة الييدرولوجييف الدكتور عبد الرحمف التميمي 3
والخدمات  اإلغاثةمدير في دائرة  القدس-وكالة الغوث  عيدهشعباف  األستاذ 4

 القدس-االجتماعية
–وعضو ىيئة تدريسية  إحصائيمحمؿ  جامعة النجاح الوطنية األزىريالدكتور يسر  5

 كمية االقتصاد
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