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 ملخص ال

علععععى مسععععتوق معيشععععة اه ميععععع الفععععي قطععععام المسععععاعدات يتقيععععهععععدفت الدراسععععة التعععععر  إلععععى 
، حيعععث قعععة مسعععافر بنعععي نععععيم معععن وجهعععة نظعععرهملحيوانيعععة فعععي منطواصعععحا  الثعععروة االمعععزارعين 

ل كع تحيعث مثلع2018وتشعرين اول 2016بين شعهري ايعار ة الدراسة في الفترة الواقع هذه جريتأ
 .المزارعين واصحا  الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيممن 

راسعععة اختيعععرت عينعععة الدحيعععث  ،صعععفيلو ا البحعععث المعععنهجهعععذا  زاانجعععفعععي  الباحعععث اسعععتخد 
تم اختيارهم بطريقة عشوائية  مسافر بني نعيمفي  مزارعا (150)من البسيطة العشوائية بالطريقة 
 ،النظععري  لإلطععار ا  وفقععاسععتبانة ولتحقيععق هععد  الدراسععة قععا  الباحععث بتطععوير  ،الدراسععةمععن مجتمععع 

تععم التحقععق مععن  كمععا ،المختصععينجنععة مععن المح مععين ل لخععال األداة  وقععد جععرق التحقععق مععن صععدق
 Cronbachألفعععا ) كرونبعععاخبفحععع  االتسعععاق العععداخلي لفقعععرات األداة بحسعععا  معامعععل  اثباتهععع

alpha (.0.895) ألفا كرونباخ(، حيث بلغ معامل الثبات حسب معامل 
ة تراوحععععععت بععععععين المرتفععععععع سععععععاعدات المقدمععععععةالم  مععععععةمالن أوقععععععد توصععععععلت الدراسععععععة إلععععععى 

بيععنهم حععول مععدق يختلفععون فيمععا  نعععيمبنععي ارعين فععي منطقععة مسععافر لمععز حيععث ان ا، فضععة لمنخوا
اخعتال  بيعنهم فعي مسعاحة االر   ناتج ععن ولعل" هذا التباين  المساعدات المقدمة لهم مال مة

م  فمعن  يملعم مسعاحات  كبيعرة لعم يتلقعى مسعاعدات تكفعي او  تالئعم المملوكة معن  قبعل كعل  معنه
بنععععي نعععععيم  عين  فععععي مسععععافر كمععععا  ان المععععزار ،لتععععي يملكونهععععا ة او الحظععععائر ازروعععععالم المسععععاحة

يشعععرون  بععأن  المسععاعدات  التععي  تقععد   للمععزارعين فععي المنطقععة مععن الخععارج تكععاد  تكععون  جيععدة 
وباالسعتدامة العى حعد معا  االمعر   ،ميعة االقتصعادية فعي المنطقعة حيث أنها  تتميز بالفعالية فعي الت

 بتقععديم المسععاعداتمرار عععن  كلععم. ويوصععي الباحععث باالسععتا  المععزارعين  ى رضععر الععالععذي يشععي
 والرغبععة فععياراضععيهم  صععمودهم فععي نعععيم لتعزيععزالخارجيععة للمععزارعين وخاصععة فععي مسععافر بنععي 

لمنطقعععة نفسعععها  للمعععزارعين فعععيتكثيعععل المسعععاعدات  ايضعععا فعععيويوصعععي  زراعتهعععا،االسعععتمرار فعععي 
 .المجال هذافي  وتوسيع استثمارهمنباتي والحيواني لجهم اإنتامية المعيشية وتن لتحسين أحوالهم
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Abstract 

 

The study was carried out between May 2016 and October 2018. It consisted of 

farmers and livestock owners in Masafir Bani Naim (Rural Area). The main objective of 

this study was to identify the assessment of assistance in the water sector on the 

Livelihoods of farmers and livestock owners in the Masafir Bani Naim area, depending 

on their opinion. 

In this study, the researcher used the descriptive method. The sample of the study 

was chosen in simple random way from (150) farmers in Masafir Bani Naim who were 

selected randomly from the study community. To achieve the objective of the study, the 

researcher developed a questionnaire according to the theoretical framework. During a 

committee of specialized arbitrators, and its consistency was verified by examining the 

internal consistency of the instrument's paragraphs by calculating the coefficient of 

Cronbach alpha. The coefficient of stability was calculated according to the coefficient 

of alpha crombec (0.895). 

The study find that the benefits of the aid provided ranged from high level to low 

level, as farmers in Masafir Bani Naim area differed as to the appropriateness of the 

assistance provided to them. "This discrepancy is due to differences in land area owned 

by each of them, or to fit the cultivated area or barns they own, and the farmers in 

Masafir Bani Naim feel that the assistance provided to the farmers in the region from 

abroad is almost good as they are effective in the economic development in the region, 

and to some extent sustainability, which the researcher recommends continuing to 

provide foreign aid to farmers, especially in the Bani Naim, to strengthen their 

steadfastness in their lands and the desire to continue planting them. It is also 

recommended to intensify assistance to farmers in the same area to improve their living 

conditions and develop their plant and animal production and expand their investment 

in this field. 
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 الفصل األول
 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة  1.1

ن ار  السعع امعع يععثعلععى الزراعععة ح ةلععى مععر العصععور مععن البلععدان المعتمععدين عفلسععط تعتبععر

وكعان هعؤال  السع ان يقومععون  ،النبعاتي أو الحيعواني باإلنتعاجمعا يتعلعق فيالزراععة بشعتى أشع الها سعوا  

 احتياجاتهم.بتربية الحيوانات وفالحة األر  لتوفير 

علععععى أراضععععيهم والمععععوارد  ل اإلسععععرائيلياالحععععتال ومععععن هنععععا بععععدأ النععععا  يععععدركون خطععععر سععععيطرة

 معن التمويعل مصعادر عن البحث عملية اه واالبار االرتوازية لذا تعتبريلمكا كافة  والمصادر الهامة

 األمعوال علعى للحصعول الناميعة العدول السعيما ،والمجتمععات العدول تواجعه التعي التحعديات بعين

 لتحقيعق أفضعل سعبل تعوفير علعى جعل العمعلأ معن القائمعة المشعاريع تطعوير أو لتشعغيل واسعتخدامها

 والتعي العدول داخعل بمسعتوق المجتمععات للرقعي العدولي المجتمعع يعسع ظعل وفعي  ،التنميعة متطلبعات

 بشع ل يخعت  العذي بالتمويعل العدولي يععر  معا نشأ ،تمويلية مصادر إلى تنميتها عملية في تحتاج

 فعي كبيعرة أهميعة وي تسعب ،التطعور دائعم عموضعو  وهعو ،البلعدان بعين والماليعة النقديعة بالعالقعات ععا 

 .(2018 ،دفع هللااالقتصادي) األد 

 الثالعث الععالم فعي دول التمويعل المصعادر معن درامصع أهعم العدولي التمويعل أن إلعى باإلضعافة

 لمعرفعةجاهعدة  العدولي التمويعل معن المسعتفيدة العدول وتسععى ،الفلسعطينية للسعلطة بالنسعبة وخاصعة
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 التعي ةداريعإلا المععايير واتبعاع المالئمعة األدوات إيجعاد عبعر الممنعو  التمويعل إلدارة ثلعىالم الطعرق 

واالجتماعيعة المسعتهدفة  االقتصعادية القطاعات نحو وتوجيهه ،المقد  للتمويل والفاعلية الكفا ة تحقق

 (.2004 ،)ما 

هععذه حيععث تسععتخد   ،بيععةوتعتبععر المععنح والمعونععات االقتصععادية أحععد أهععم مصععادر التمويععل األجن     

وتمويععل البععرامج الزراعيععة والتنميععة الريفيععة  ،كللقضععا  علععى الفقععر وزيععادة الععدخل واالسععتهال  المعونععات

 ،األجععل القصععير فععيوتزويععد الععدول الناميععة بالخععدمات العامععة األساسععية وتمويععل الععواردات المطلوبععة 

ععن طريعق  التنميعة طويلعة األجعل عمليعة  فعيكمعا تسعاعد  ،عمليعة إصعال  السياسعات فعيوالمسعاعدة 

 .(2018 ،دفع هللا)وبنا  المؤسساتية مالتمويل البنية األساسية واالستثمارات الرأس

وكلععم نتيجععة لالحععتالل اإلسععرائيلي الععذي  ،وتعععاني األراضععي الفلسععطينية مععن نقعع  فععي الميععاه        

لصالح مواطنيه. فإكا معا  فاستولى على مصادر المياه وحولها ،فر  سيطرته على األر  والسما 

والصناعي( في األراضي الفلسعطينية فانعه يقعدر  يبلد)النظرنا إلى استهالك المياه لالستعمال البيتي 

للفععرد الواحععد يوميععا. بالمقابععل فععان  ا"لتععر  60أي مععا يقععار   ،كععو  مععا  للفععرد الواحععد فععي السععنة 22  

أي مععا  ،كععو  مععا  سععنويا 104ق يقععدر   اسععتهالك المععواطن اإلسععرائيلي للميععاه لععنف  الغععر  السععاب

ك المععععواطن اإلسععععرائيلي أكثععععر بأربعععععة ن معععععدل اسععععتهالي أ. أيوميععععا للفععععرد الواحععععد ا"لتععععر  280مقععععداره 

وفقععا لقرقععا  السععابقة  الفلسععطينيالمععواطن أضعععا  ونصععل مععن المععواطن الفلسععطيني. مععع العلععم أن 

 .(2012 ،المناصرة) %من التوصيات العالمية 40يستهلم أقل   

  مشكلة الدراسة 2.1

كععذلم مععا تععزال البنيععة  ،بشعع ل عععا اه لميععتععدني مسععتوق جععودة اتعععاني األراضععي الفلسععطينية مععن 

التحتيعععة للميعععاه بعيعععدة ععععن اسعععتيفا  مععععايير الحعععد األدنعععى رغعععم معععا قامعععت بعععه السعععلطة الفلسعععطينية منعععذ 

إن تحقيعععق قيععععا  األثعععر علعععى اسععععتدامة  ،قعععدومها معععن تحسعععينات علععععى البنيعععة التحتيعععة لشععععب ة الميعععاه
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جعععل تنميعععة أ وميعععة لتحقيقهعععا معععنلح ر االمشعععاريع للميعععاه غايعععة منشعععودة تسععععى جميعععع المؤسسعععات غيععع

ومن خالل عملي في وزارة الزراععة والعمعل فعي مشعاريع  ،تعمل على تقديم خدماتها له الذيالمجتمع 

 عية للمنطقعة قبعل البعد  بعإجرا  الدراسعة ومن خعالل دراسعة اسعتطال ،المساعدات المقدمة لتلم المنطقة

تععاني معن اهتعرا   ان وجعدت فهعين و حتعى اآ ياهالمال توجد فيها شب ة  العديد من المناطقأن تبين 

 قلعةمعن  بنعي نععيممنعاطق مسعافر  انيوتعع ،يؤثر بصورة مباشرة على أزمة الميعاه مما  ،نتيجة لقدمها

جعا ت هعذه بديلة ععن شعب ات الميعاه  حيعث  ايجاد موارد موارد المياه وتعمل المؤسسات الدولية على

بنعي قطعاع الميعاه فعي منطقعة مسعافر تطعوير  فعي دوليعةات الدسعاعالم واقع تقيعيم دور الدراسة لمعرفة 

  .وأصحا  الثروة الحيوانية نظر المزارعينمن وجهة  نعيم

 الدراسة أهداف 3.1

تقييم المزارعين لكفا ة ومالئمه المساعدات لى تهد  هذه الدراسة إلى التعر  ع :األساسيالهدف  

ودور استدامة المشاريع المنفذة من  ،الخارجية داتساعومدق فعالية الم ،الخارجية على قطاع المياه

 على والتعر  ،قبل المؤسسات الخارجية للمزارعين واصحا  الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيم

 : ويتفرع عنه األهدا  الفرعية االتية ،ي مجال قطاع المياهالخارجية فهم المعيقات للمساعدات أ 

 ()الحيواني والنباتي أهداف فرعية

 لتعر  على زيادة مستوق الدخل من خالل المساعدات الخارجية.ا-1

 التقنيات الحديثة. وادخالاحداث  الخارجية فيمدق مساهمة المساعدات  بيان -2

 المزارعين.لخارجية في زيادة الوعي والخبرة لدق التعر  على مدق اسها  المساعدات ا-3

 عال .االار سعا في انخفا المساعدات الخارجية  أثربيان -4
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 الغذائي.مستوي االمن  في تحسين التي ساهمت الخارجية بيان المساعدات-5

 .اهالميالتعر  على مدق مساهمة المساعدات الخارجية في تنمية قطاع -6

ق مساهمة المساعدات الخارجية في زيادة الرقعة الخضرا  في منطقة مسافر بني التعر  على مد-7

 نعيم.

 الثروة النباتية. ألصحا  ات في تحسين مستوق المعيشةعدساالمالتعر  على واقع -8

  أسئلة الدراسة 3.1

 :تستند هذه الدراسة إلى سؤال عا  ومجموعة من األسئلة الفرعية

قطاع المياه المنفذ من قبل  الخارجية فيم المزارعين للمساعدات تقييهو ما : السؤال الرئيسي

  اآتية:والذي يتفرع عنه األسئلة الفرعية  نعيم؟ ر بنيالمؤسسات غير الح ومية في منطقة مساف

قطعاع  فعيمعة المسعاعدات الخارجيعة  ما هو تقييم المزارعين في مسعافر بنعي نععيم لكفعا ة ومال .1

 المياه؟

 نعيم؟الية المساعدات الخارجية المقدمة للمزارعين في مسافر بني ما مدق فع .2

 نعيم؟جية في منطقة مسافر بني الخار سسات ما دور استدامة المشاريع المنفذة من قبل المؤ  .3

تؤخعذ  أنوما الوسائل التي يم عن  المساعدات؟ما هي المعوقات التي تؤثر على استدامة تلم  .4

  المساعدات؟لتحقيق استدامة تلم 

قطعاع الميعاه فعي منطقعة مسعافر  فعيالخارجيعة  المزارعين للمساعداتتقييم وجد فروق في يل ه .5

 ،جعن ال) هعذا البحعث علعيهم العذين طبعقللمعزارعين  الديمغرافيعةيعرات المتغ إلى نعيم تعزق بني 

المسععععتوق  ،ةعععععدد افععععراد االسععععر  ،ادارة المزرعععععة ،التجمععععع ،عععععدد المواشععععي ،العمععععر ،نععععوع السعععع ن



 

5 

 

 ،واالنتسا  العى جمعيعة زراعيعة ،والتفرع للعمل الزراعي ،والمستوق المعيشي ،التعليمي للمزارع

 ؟(اعدات التي تم الحصول عليهامسالوع ون ،ومساحة االراضي بالدونمات

 الدراسة أهداف 3.1

المسعاعدات  ةم  ة ومالتقييم المزارعين لكفاالتعر  على  إلىتهد  هذه الدراسة  :الهد  األساسي 

ودور اسعتدامة المشعاريع المنفعذة معن  الخارجيعة،ومدق فعاليعة المسعاعدات  ،قطاع المياه فيالخارجية 

والتعععر  أهععم  ،اصععحا  الثععروة الحيوانيععة فععي مسععافر بنععي نعععيمعين و لمععزار قبععل المؤسسععات الخارجيععة ل

ويتفععرع عنععه األهععدا  الفرعيععة  ،الميععاهالمعيقععات التععي تعيععق المسععاعدات الخارجيععة فععي مجععال قطععاع 

  االتية:

 :)الحيواني والنباتي( هدا  فرعيةأ 

 لتعر  على زيادة مستوق الدخل من خالل المساعدات الخارجية.ا .1

 التقنيات الحديثة. وادخالاحداث  الخارجية فية المساعدات همق مسابيان مد .2

 المزارعين.لوعي والخبرة لدق التعر  على مدق اسها  المساعدات الخارجية في زيادة ا .3

 اسعار االعال . في انخفا ثر المساعدات الخارجية أبيان  .4

 .مستوي االمن الغذائي في تحسين التي ساهمت المساعدات الخارجية بيان .5

 .اهالميعلى مدق مساهمة المساعدات الخارجية في تنمية قطاع  عر الت .6

الخارجية فعي زيعادة الرقععة الخضعرا  فعي منطقعة مسعافر  التعر  على مدق مساهمة المساعدات .7

 نعيم.بني 
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 الثروة النباتية. ألصحا  ساعدات في تحسين مستوق المعيشةالتعر  على واقع الم .8

  أهمية الدراسة 4.1 

قطعاع الميعاه فعي  فعيأنهعا تبحعث فعي واقعع المسعاعدات الخارجيعة  معنية هعذه الدراسعة أهم تنبع         

كونهععا دراسععة  ،المهمشععة المصععنفة )ج( بطريقععة لععم يععتم التطععرق إليهععا فععي الدراسععات السععابقة المنععاطق

عيم قطاع المياه في مسافر بني ن فيالخارجية  لواقع المساعداتيه نظرية وميدانية تشخيصية وتقييم

 ة الحقيقية في المنطقة المستهدفة.قا  بمستوق التنمياالرتو 

 فرضيات الدراسة  5.1

( فعععي تقيعععيم α≤0.05فعععروق كات داللععععة إحصائيععععة عنعععد المسعععتوق ) ال توجعععد :ة الرئيسعععيةالفرضعععي

ودرجعععة  ،معععدق فعاليتهعععاو  معععع مسعععتوق المعيشعععة امال متهعععالمسعععاعدات فعععي قطعععاع الميعععاه معععن حيعععث )

 .وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم دق المزارعينها( لملة لاالستدامة المحت

  بالفرضيات اآتية: جا ت الدراسة

( فعععي تقيعععيم المسعععاعدات فعععي قطعععاع α≤0.05فعععروق كات داللععععة إحصائيععععة عنعععد المسعععتوق ) ال توجعععد

دق لها( لعتملة المح ودرجة االستدامة ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة المياه من حيث )مال

الحالععة ، و الجععن ) الخعتال  مسععافر بنعي نعععيم تبعععاالمعزارعين وأصععحا  الثعروة والحيوانيععة فععي منطقعة 

العمععل ، و التفععر  للعمععل الزراعععي، و ادارة المزرعععة، و عععدد افععراد االسععرة، و الحالععة العلميععة، و االجتماعيععة

االغنعععا  التعععي  رؤو ععععدد و  ،اعيعععةمسعععاحة االراضعععي الزر ، و االنتسعععا  العععى جمعيعععة زراعيعععة، و الحعععالي

 .(مؤسساتنوع المساعدة التي تم الحصول عليها من قبل ال، و يمتلكها المزارع
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  حدود الدراسة 6.1

 يأتي: الدراسة بماتتحدد هذه  

 . محافظة الخليل نعيم فيبني  الم انية: مسافرالحدود 

 (.2018-2016) الثانيالفصل الدراسي  الزمانية:الحدود 

 . محافظة الخليل بني نعيمفي مناطق مسافر  المزارعون  ة:بشريلاالحدود 

المؤسسععععات االجنبيععععة قيععععيم الخععععدمات المقدمععععة مععععن الععععذي تتناولععععه وهععععو ت الموضععععوعتتحععععدد الدراسععععة ب

تععم اسععتخدا  اسععتبانة  ة الدراسععةومععن خععالل االجابععة علععى ادا  ،نعععيم للمععزارعين فععي منطقععة مسععافر بنععي

 ،علعى مجموععة معن الفقعرات يعتم االجابعة عليهعا ومعن ثعم تحليلهعا تحتعوي التعي  تقييم وقيا  المتغيرات

 .قيدة بما جا  في األداة من أسئلة فقطفالدراسة م

 مصطلحات الدراسة  7.1

 فنعا ،هي كل ما يحيط باإلنسان من عناصر حيويعة وغيعر حيويعة ويصعل اليعه اهتمامعه ) البيئة: -

2006). 

البنعععى ذريعععة فعععي نمعععو احعععداث تغييعععرات جنعععب اللعععى جاهعععي عمليعععة اداريعععة واعيعععة تعنعععي ا التنميـــة: -

يعة والثقافيعة والتنظيميعة للمجتمعع بغعر  تلبيعة الحاجعات الماديعة االقتصادية والسياسية واالجتماع

والروحيععة للشعععب ورفععع مسعععتوق حيععاة االفععراد فععي جميعععع المجععاالت وخلععق الظععرو  واالم انعععات 

 .(2006 قنا ،)تيار وزيادة حريته في االخ نفسهبلتعزيز ثقة االنسان 

ضععر دون االخععالل بقععدرات االجيععال هععي التنميععة التععي تلبععي احتياجععات الحا المســتدامة:التنميــة  -

القادمعععة علعععى تلبيعععة احتياجاتهعععا او هعععي تعبيعععر ععععن التنميعععة تتصعععل باالسعععتقرار وتمتلعععم عوامعععل 

 .(2007 قاسم،االستمرار والتواصل )
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مجعاالت تنمويعة مختلفعة علميعة  معل ضعمنعت لتعيالمدني اهي الهيئات كات الطابع  المؤسسات: -

يععز علعى اسععا  العععرق او العدين )مؤسسععة انقععاك ييعة ودينيععة دون تموثقافيعة وخيريععة وتربويععة وقانون

 .(2000 الطفل،

مجموعععة مععن االنشععطة الغايععة منهععا تحقيععق اهععدا  معينععة ومحععددة لخدمععة فئععات او  المشــاريع: -

 .(2005 الصبا ،مجموعة محددة )

هن وتفسععير تهععد  الععى التعععر  والععتك وتحليليععة وتجريبيععةهععو عمليععة فكريععة  :ئــيبيالثــر تقــيم اال  -

وايضعععا  وايصعععال المعلومعععة حعععول االثعععار البيئيعععة للمشعععاريع التنمويعععة معععن االخعععذ بععععين االعتبعععار 

ة ينععتصععميمه .... الععخ وكععذلم اقتععرا  وسععائل مع نععه،م ا كافععة، البععدائل المم نععة لتوقيععت المشععروع

 قنععا ،ها )لهععذه االثععار بمععا يضععمن سععالمة االنظمععة البيئيععة واسععتدامت يليععهأهوتيععة وتخففيععه وعالج

2006). 

 بمحعيطهم، واكتسعا يعتم ن معن خاللهعا االفعراد معن العوعي  ةدينامي يهي عملية  البيئية:التربية  -

شععاكل البيئععة الحاليععة محلععول ل إليجععادويسععاعد فععي العمععل  والتجععار ،المعععار  والقععيم والكفععا ات 

 .(2007 ،عزاوي ة )التقبليوالمس

فهي تقعا  بالعالقعة بعين النتعائج المحققعة  األهدا  وبالتالييقصد بالكفا ة مدق تحقيق  الكفاءة: -

 المرسومة.واألهدا  ة 

لمسععا  باألهععدا  المسععطرة اسععتخدا  المعواد دون ا تلبيععة مسععتوياتعلعى  فهععي القععدرة لفعاليععةاامعا   -

 .(2001 ،خدمة )مزهودةوالموارد المست لنتائجه أو االعالقة بين النتائج وعوامل التي تقي 

مدق تلبية المساعدات المقدمة للسع ان بها في هذه الدراسة يقصد : اعدات المقدمةمالئمة المس -

الحتياجاتهم فعي مجعال الزراععة وتربيعة الحيوانعات وتأهيعل البيئعة وتنشعيطها  نعيم،في مسافر بني 

 .)الباحث(وانات من حي لتلبي احتياجات المواطنين وما يمتلكون 
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التعي المسعاعدات  ةاسعتمراريهعا فعي هعذه الدراسعة معدق يقصعد ب :للمسـاعداتاالستدامة المحتملة  -

بصععورة دائمععة أو إلععى أي مععدق تععدو  تلععم المسععاعدات فععي نعععيم ي بنعع فرفععي مسععاللمععزارعين  تقععد 

 .()الباحث القطاع الزراعيخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 لدراسات السابقةواري النظ اإلطار
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 الفصل الثاني
 

 النظري  اإلطار

 تمهيد  1.2

بعد  سنويا راألمطا كمياتظرو  الجفا  وتدني و  الفلسطيني،لمحدودية الدخل للمزارع نظرا  

وال سيما تلم المناطق التي قد  الفلسطيني،المضايقات االسرائيلية للمزارعين في الريف  ونتيجة ،سنة

ظهععرت مؤسسععات وطنيععة  ،ات المقامععة علععى أعععراضي المععواطنين الفلسععطينيينوطنمسععتمحاكيععة لل تكععون 

نميعة المسعتدامة التعي معن شعأنها ودولية هدفها تقديم المساعدات للمزارعين إليجاد التنمية وال سعيما الت

ات وهععل هععذه المسععاعد ،جععوا مععن التفاعععل والتناسععق بععين االحتياجععات ومععا يععتم تقديمععه لهععم أن تخلععق

 .وسائلالقتصاد وتطوير نا  افي ب تساهم

فعإن قطعاع  والعربيعة،األسا  علعى المسعاعدات األجنبيعة في  الفلسطينية قائمةوبما ان التنمية 

 ،التنمويعةالتنمية الزراعية والبيئية في المناطق العشوائية كان من ضمن المستفيدين من تلم البعرامج 

فر فعي بنعي نععيم فعي محافظعة المسعا منطقعة يوهع اطقلمنعونحن بصدد الحديث عن واحعدة معن تلعم ا

 الخارجية في احداث التنمية المستدامة فيها. واقع المساعداتاسها  ومدق  ،الخليل
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 استدامة الموارد والتنمية المستدامة 2.2

 التنمية:مفهوم  1.2.2

ى لععا مجتمععع ويسععتند"عمليععات التغييععر االيجععابي فععي ال فععييسععتخد  مصععطلح التنميععة الحععديث 

حيعث ان التخطعيط فعي عصعر  المرجعوةومدروسعة للوصعول العى االهعدا  علميعة مععدة  خطط وبرامج

)المركز الفلسطيني لحقعوق االنسعان  األساسيةهو القاعدة  ،قتصادية والتجارة الدولية الحرةالعولمة اال

2001).  

يعد جهعود طعرق التعي تسعتخد  بقصعد توحكما تعر  التنمية على انهعا مجموععة معن الوسعائل وال

واالجتماعيعة ات العامعة معن اجعل تحسعين مسعتوق الحيعاة معن النعواحي االقتصعادية لي معع السعلطاألها

تشععارك فععي الحيععاة لالقوميععة والمحليععة وجخععراج هععذه المجتمعععات مععن عزلتهععا  والثقافيععة فععي المجتمعععات

 .(2018 ،فع هللاد) دوتساهم في تقد  البال القومية،

ت الملكيععة والوظيفيععة فععي المجتمععع لسععلة التغيععراينامي يععة مععن سكمععا تعععر  علععى انهععا عمليععة د

لتعدخل فعي توجيععه حجعم نوعيعة المعوارد المتاحععة ععن طريعق زيعادة فعاليععة افعراده فعي اسععتغالل اويحعدث 

 .(2014،اسين يطاقات المجتمع الى الحد األقصى )

العععنمط تغيععر فععي نميععة يتضععح أن التنميععة هععي مصعععطلح يعنععي مععن خععالل مععا سععبق لمفهعععو  الت

 .االتجاه اإليجابي في الحياة ي نحوتقليدال

 همية التنمية:أ 2.2.2

التنميععة عبععارة عععن مجموعععة مععن الوسععائل والطععرق التععي تسععتخد  بقصععد توحيععد جهععود القطععاع        

 ةواالجتماعيععع ةحي االقتصعععادياالهلعععي معععع القطعععاع الععععا  معععن اجعععل تحسعععين مسعععتوق الحيعععاة معععن النعععوا
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حليععة واخععراج هععذه المجتمعععات مععن عزلتهععا لتشععارك ايجابيععا فععي ملت القوميععة وافععي المجتمعععا ةوالثقافيعع

الحيعععاة القوميعععة ولتسعععاهم فعععي تقعععد  العععبالد ويتضعععح معععن كلعععم ان عمليعععة التنميعععة أيعععا كانعععت صعععورتها 

)المركععز الفلسععطيني لحقعععوق اجتماعيععة او اقتصععادية يجععب ان تعتمععد علععى عنصععرين أساسععيين همععا 

لجهعود التعي تبعذل ااألنشعطة الجماعيعة والفرديعة فعي فعي ي القطاع االهلع مساهمة :( 2001االنسان ،

م الخععدمات الفنيععة والماديععة مععن الح ومععة او الهيئععات وتقععديلتحسععين مسععتوق المعيشععة بصععورة ايجابيععة 

 الدولية واالهلية لتشجيع هذه الجهود.

ى وان المجعععال ن اهميعععة التنميعععة تععععود لكونهعععا عمليعععة اقتصعععادية بالدرجعععة االولعععالعععبع  ا ق ويعععر 

بع  االخععر فيهععا عمليععة كات هععد  اجتمععاعي ل ضععمن هععذه العمليععة بينمععا يجععد الععاالجتمععاعي يععدخ

ث يعرق فريعق ثالع االقتصعاد وهنعاكمعن ضعمنها و جوانعب المجتمعيعة االخعرق الشامل يحمل فعي طياتعه 

 .اكان التنمية هي بين هذا وك

 :مفهوم التنمية البشرية المستدامة 1.3.2

وقيععل طلععب  ،فيععه تععأتي واسععتدامة: دو . وادامععةمة مععن الجععذر السععتدامعنععى ااالصععل  يععأتي فععي      

)قعععامو   االمعععر تعنعععى االنعععاة فيعععه فاسعععتدامة مت االمعععر إكا تأنيعععت فيعععه.كعععذلم. واسعععتددوامعععه وأدامعععه 

التنميععة المسععتدامة فععي قضععية التععأني فععي االختيععار ويم ععن الععربط بععين المعنععى لغععة ومعنععى  المحععيط(.

 البيئيعععة والتعععي قعععد تعععؤدي بعععدورها لععععد  قعععد يضعععر بعععالمواردروع بعععأي سعععلوك لتعععروي قبعععل الشعععوالتفكيعععر وا

 .عد  استدامة التنمية بش لها العا  استدامة الموارد وبالنتيجة

بععان اهععدافها تنحصععر فععي تنميععة  المسععتدامة "تعبيععر "التنميععة البشععرية  اسععتدامة "فععيتععوحي كلمععة       

ة ة في ععد  اسعتنزا  المعوارد البيئيعالجيال المقبلبيئة ومصلحة ااقتصادية تنطلق من الحرص غلى ال

هععو  التنميعععة البشعععرية الععرغم معععن ان هععذه الجزيئيعععة تععدخل بالضعععرورة فععي تركيعععب مف والطبيعيععة. وعلعععى
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"فالتنميعععة  كلمعععة "البشعععريةالمسعععتدامة هعععي  تعبيعععر التنميعععة البشعععرية ن الكلمعععة االهعععم فعععيفعععأ المسعععتدامة،

تجعععل ،ال االقتصععادية فحسععب ’االجتماعيععة –ة ميععة االقتصععادينظريععة فععي التنالبشععرية المسععتدامة هععي 

االنسعععان منطلقهعععا وغايتهعععا وتتعامعععل معععع االبععععاد البشعععرية او االجتماعيعععة للتنميعععة باعتبارهعععا العنصعععر 

ان تهمعععل  التنميععة دون شعععرطا مععن شععروط تحقيععق هععذه  باعتبارهععاوتنظععر للطاقععات الماديععة ،المهععيمن 

 (.2003، نميةردن للت)شب ة اال تنكرأهميتها التي ال 

وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسعية بطريقعة  وصيانتها،ادارة قاعدة الموارد الطبيعية اكن  

المسععتدامة  التنميععة مسععتمرة. فهععذهتضعمن تلبيععة االحتياجععات البشععرية لقجيععال الحاليععة والمقبلعة بصععورة 

لبيئععة الحيوانيععة(ال تحععدث تععدهورا فععي ثية)االوراالمععوارد النبععات و و التععي تحععافى علععى )االراضععي(والمياه 

االقتصعععععععادية ومقبولعععععععة معععععععن الناحيعععععععة  ومالئمعععععععة معععععععن الناحيعععععععة التكنلوجيعععععععة وسعععععععليمة معععععععن الناحيعععععععة

 .(1988االجتماعية")مجل  منظمة االغذية والزراعة،

 في امةستدالم التنمية مفهو  توصيل تم ،المتحدة لقمم شامل نموكج هي امةالمستد التنمية      

 األجيال بقدرة المسا  دون  الحاضر احتياجات تلبي التي التنمية 1987 برونتالند لجنة يرتقر 

 في يضع الذي المستقبل حول للتفكير نموكج هي االستدامة ؛الخاصة احتياجاتها تلبية على المقبلة

 الحياة جودة وتحسين للتنمية السعي إطار في واالقتصادية واالجتماعية البيئية عتباراتاال الحسبان

 .(2012 المناصرة،)

 :ابعاد التنمية المستدامة 2.3.2

 :(2003) للتمية المستدامة ابعاد ثالثة حسب ما ورد في منشورات اليونس و

أي  الصععناعي،مسععألة السععلم  البشععرية،ت تطععر  التنميععة المسععتدامة علععى مبععدأ الحاجععا البعععد البيئععي: -

يجعب تحديعدها واحترامهعا بيعة تضع حدودا" ا لكن الطي بتلبيتهتصادالحاجات التي يتكفل النظا  االق
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فععي مجععال التصععنيع والهععد  مععن ورا  كععل كلععم هععو التوظيععل االحسععن للرأسععمال الطبيعععي بععدل مععن 

 تبذيره.

مية المسعتدامة االنع اسعات الراهنعة والمقبلعة لالقتصعاد البعد االقتصادي للتن : يعيناالقتصاديالبعد -

المعوارد -وتحسعين التقنيعات الصعناعية فعي مجعال توظيعل  يعار وتمويعلمسعألة اخت طر البيئة. فيعلى 

لي  في اخذها بعين االعتبار المحافظة على  البعدين،توفق التنمية المستدامة بين هذين و  الطبيعية

تمعنح و . كعذلماالفععال البشعرية و جموع العالقات المقامة بعين الطبيععة بل بتقديرها لم فحسب،الطبيعة 

بععععين االنسععععان والبيئععععة ،االفضععععلية للتكنولوجيععععا  التعععع زرباعتبارهععععا مؤسسععععة علععععى مة ،سععععتدانميععععة المتال

والمعار  والقيم التي تضع في االولية الديمومة الكبيرة . وتدفع التنمية المستدامة عن عملية تطوير 

البشعرية  للحيعاةواععد قفي حسابها التوازنعات البيئيعة االساسعية باعتبارهعا  تأخذقتصادية التي التنمية اال

 الطبيعية والنباتية 

البعد االنساني  الثالث. انهعد ببهذا ال ،التنمية المستدامة خاصة : تتميزالبعد االجتماعي والسياسي-

عي ولعمليععة التطععوير فععي االختيععار االجتمععا لالقتحععا يجعععل مععن النمععو وسععيلة  الضععيق: انععهبععالمعنى 

يار انصا  بين االجيعال بمقعدار معا هعو بعين تاخقبل كل شْي  ن السياسي والبد لهذا االختيار ان ي و 

التعي ترغعب  عاالجيال الراهنة باعتبارهعا مدفوععة بهعم االنصعا  علعى اختيعارات النعو  ستحافىو  الدول.

العى الجنعو  تمعر المصعالحة بعين البيئعة االقتصعاد فيها االجيال القادمة والعدول المختلفعة معن الشعمال 

  .اقلقنسمزدوجة لعن طريق هذه الضرورة ا

 التحديات والصعوبات نحو تحقيق التنمية المستدامة: 3.3.2

تواجععه المنععاطق الفلسععطينية تحععديات وصعععوبات كبيععرة نحععو تحقيععق التنميععة المسععتدامة حيععث        

 يعععة فعععي االراضعععي الفلسعععطينية واسعععتنفدر جميعععع اوجعععه التنماععععاق االحعععتالل االسعععرائيلي وبشععع ل مسعععتم

بالبيئعة الفلسعطينية وعمعل علعى زعزععة االسعتقرار فعي  أضعر تعه كمعاسعطيني وطاقافلمصادر الشعب ال
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قطاع غزة والضفة الغربية والقعد  بشع ل مبعرمج علعى منعع في  عمل االحتالل االسرائيليو  المنطقة.

والميعاه واالجعوا  الفلسعطينية تمثلعت فعي اغعالق نقعاط العبعور  الفلسطينيين من السيطرة على االراضعي

زة واععادت كما اغلقت ودمعرت قعوات االحعتالل مطعار ومينعا  غع ين والبضائعركة المواطنح والحد من

 م المدن الفلسطينية.ظاحتالل مع

يععق لتحقلععذ فععان ايجععاد بيئععة موائمععة علععى المسععتوق االقليمععي والععوطني لععدعم الجهععود الراهنععة           

قيعععق تحالمتطلبعععات للهعععو معععن اهعععم ة ولعععة الفلسعععطينية المسعععتقلدال اسععع  اقامعععةعلعععى  السعععتقراراو السعععال  

مععن حععد الفقععر والبطالععة وتحسععين مسععتوق التعلععيم  التخفيععلوان  فلسععطين. كمععاالتنميععة المسععتدامة فععي 

ة المسعتدامة فعي والوصع الصحي في ظل ندرة الموارد الماليعة تمثعل اهعم التحعديات التعي تواجعه التنميع

 .(2003 ،يالتقرير الوطن)فلسطين 

 :ارداستدامة المو  4.3.2

نسععبي )خصوصععا عنععد اسععتغالل المععوارد غيععر المتجععددة او المتجععددة بمعععدل سععتدامة مفهععو  اال

أي موارد علعى العرغم معن كعل معا يم عن اتخعاكه معن مععايير الوقايعة والحمايعة  من معدل التجدد( أكبر

صعير ى تقلنهايعة العاا يؤدي فعي الموارد ونوعه يةعلى كم حجمهثرا سلبيا مهما صغر والمنع سيترك ا

لتالية كما هي المقتر  توافرها من اجل ضمان افان العناصر  (2006ما اورد قنا  ) سبعمرها. وح

 الستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والحد من استنزافها كما ونوعا:

عموما وجميع من لهم عالقة باستغالل الموارد خصوصا  الجمهور والمقصود توعية التوعية: -1

 االمر.لز   وتأهيلها انظة عليها فية المحافوكيرد مواال بأهمية

العناصر  أكثرهو  إلنساناو  يتجزأمن نظا  بيئي ال  ا" لكون الموارد جز ا"الجميع: نظر اشراك  -2

النظا  البيئي فانه ال بد من اشراك الجميع البيئية قدرة على احداث االختالل واعادة التوازن الى 
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قليل في هذا الجهد ال بأقللو و  يساهمع ان رد يستطيان كل ف في الحفاظ على الموارد حيث

 .التراكمي

ما يقتضيه كلم من يم االثر البيئي واتخاك يتخطيط وتنفيذ المشاريع وادارتها تحت مظلة تق -3

 .ةكاف دت على الصعاجرا إ

 .ةكاف د والمستوياتالقانونية للموارد على كافة الصعتوفير الحماية  -4

عناصر النظا  البيئي  ة اضافة الى كللرد المستغعلى المواحدث غيرات التي تدوا  مراقبة الت -5

 .حل االولى وتداركه بأسرع ما يم نراالمحيط به لرصد أي تدهور في الم

ن مصادر بديلة لتخفيل الضغط الموارد وصيانتها مع دوا  البحث ع تأهيلالعمل على اعادة  -6

 .عن المصدر المستنز 

 :نفلسطي في امةالمستد التنمية 5.3.2

 أن والمختصعين البعاحثين معن الكثيعر قأر  فقعد ،فلسطين في المستدامة بالتنمية يتعلق يما أما ف     

 بمعنعى ،المسعتقلة الفلسعطينية الدولعة قيعا  معع جنعب إلعى جنبعا   سعيرت أن يجعب فلسعطين فعي التنميعة

 علعى و قعي أن ينبغعي المفهعو  التنمعوي  نا حيعث ،االحعتالل وجعود ظعل فعي التنميعة تطبيعق اسعتحالة

وكلعم  ،والفكريعة واالجتماعيعة واالقتصعادية السياسعية الحيعاة نعواحي جميعع فعي الشعامل التغييعر أسعا 

 معن كهنعا اآخعر الصععيد وعلعى ،السياسعية وقراراتهعا مواردها في تتح م للدولة سيادة وجود ظل في

 ،يةواالقتصاد سيةالسيا دراتقوالم الثوابت على الحفاظ بهد  ظل االحتالل في التنمية بوجو  يرق 

 جوانبهعا علعى أثعرت التعي والتعطيعل أنعواع السعلب شعتى واجهعت فلسعطين فعي التنميعة عملية أن حيث

 بهعد  طينفعي فلسع التنميعة وتعطيل سلب في الرئي  السبب رائيلياإلس االحتالل ويعتبر ،المختلفة
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را  تطعو  هدتشع لعم فلسعطين فعي تصعاديةقاال التنميعة فعإن وبالتعالي ،واالقتصعادية السياسعية أهدافعه خدمعة

 (.2005،الل)الباروداالحت فترة خالل .ملحوظا  

 الواقع أر  على تصطد  وضعها فلسطين دولة على يتوجب التي المستدامة التنمية خطط إن     

 الموارد تتعر  حيث ،الفلسطينيين على االسرائيلي االحتالل االتي يفرضه السياسية بالمعيقات

 محدثة واحد طر  من االحتالل بها سلطات تقو  مارساتمو  اجرا ات إلى الفلسطينية الطبيعية

 تتعر  التي في العالم الفريدة الحالة فلسطين وتعتبر ،القائمة الطبيعية تزانااالت في جذرية تغيرات

 القوة يملم دخيل والثاني أر  صاحب أصيل هماحدأ ،مواردها ستغاللال متناقضين مخططين إلى

 زاعاتوالن البيئي التدهور بين العضوية للعالقة نموكجا   ينفلسط تعتبر يهوعل ،ت انياواإلم

 .(2006 ،)أريج( القد -التطبيقية األبحاث معهد)السياسية

  مشكالت القطاع الزراعي في فلسطين: 1.4.2

الزراععععي فععي فلسعععطين فعععي فلسعععطين مععن ععععدة مشععع الت تنخععر فعععي عصعععب هعععذا يعععاني القطعععاع      

ج والمساهمة فعي م موارد االقتصاد الفلسطيني من حيث اإلنتااه ش لالذي كان ياالقتصادي الموارد 

باإلضععافة إلععى هععذا القطععاع كععان لفتععرات طويلععة مصععدر دخععل للعديععد مععن العععائالت  ،الععدخل المحلععي

يشع ل عبئعا  ثقعيال علعى الدولعة وأصعبح فعي تراجعع مسعتمر  أصبحرة األخيرة لكنه وفي الفت الفلسطينية،

   عوامل:عدة تيجة تضافر ن

بالرغم من أنه ال يم ن حصر وتحديد المشاكل  :المشاكل والمعوقات بسبب االحتالل اإلسرائيلي -أ

سيتم  اال أنه ،االحتالل وممارساته اليوميةوالمعوقات التي تواجه الزراعة الفلسطينية بسبب تأثير 

 :تحديد أهمها وهي
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مير للزراعععة والبنيععة تععدو  ،ي الزراعيععةات وعععزل لقراضععإنشععا  الجععدار ومععا نجععم عنععه مععن صعععوب -1

 .التحتية

عععععد  تم ععععين الشعععععب الفلسععععطيني مععععن إدارة مععععوارده الطبيعيععععة نتيجععععة لقيععععا  إسععععرائيل بمصععععادرة  -2

المسععععتوطنات وشععععق الطععععرق  وجقامععععة ،وجغععععالق جععععز  كبيععععر منهععععا كمنععععاطق عسعععع رية ،األراضععععي

حصعععائي ز االالجهعععا) .طينيةصعععلة للميعععاه الفلسعععباإلضعععافة إلعععى عمليعععات النهعععب المتوا ،االلتفافيعععة

 (.2014 ،الفلسطيني

وبينهععا وبععين العععالم  ،الحعد مععن حريععة حركععة السععلع والخععدمات بععين المنععاطق الفلسععطينية مععن جهععة -3

علععى التجععارة الخارجيععة؛ مععا أدق إلععى إضععافة إلععى القيععود المفروضععة  ،الخععارجي مععن جهععة أخععرق 

 .لية لإلنتاجحعار السوق الموانخفا  في أس ،اعيارتفاع كلفة اإلنتاج والتسويق الزر 

 .منع الصيادين في غزة من الصيد في المياه الفلسطينية -4

 .منع الرعاة من الوصول إلى المراعي الطبيعية -5

 :ئيةالمشاكل ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبي -ب

 .بل القطاعات األخرق محدودية المياه واألراضي الزراعية وزيادة المنافسة عليها من ق -1

 .ا وتدني إنتاجيتهاور خواصهربة وتده  التانجرا -2

 .وبش ل خاص المبيدات ،االستعمال غير السليم للكيماويات -3

 .تدهور نوعية المياه المستعملة في الري بسبب الضخ الزائد -4

 .الجائرطا  النباتي ومواطن األحيا  البرية النباتية والحيوانية نتيجة للرعي تدهور الغ -5

 ات على حسا  األراضي الزراعيةي في اإلنشا لتوسع العشوائالزحل العمراني والحضري وا -6

 .(2006 ،أريج)
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 :المشاكل والمعوقات الفنية -ج

والعنق   ،جعار  بدرجعة كافيعةوععد  تأهيعل محطعات الت ،ضعل البنية األساسعية للبحعوث الزراعيعة -1

والمعدربين باإلضعافة إلعى نقع  البعاحثين  ،الالزمعة الحاد في وجعود المختبعرات والمععدات واألجهعزة

 .لزراعية المطلوبةاطية المجاالت لتغ

 .قلة إم انيات جهاز اإلرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية -2

 .يضعل البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراع -3

 .ضعل أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي -4

 .نتضاربها في بع  األحياالمتوفرة حول الزراعة و  قلة البيانات والمعلومات -5

 .(2006 ،أريج) لزراعيةت الفنية اضعل القدرا -6

 :المشاكل والمعوقات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي -د

 .قلل الكفا ة اإلنتاجية مالحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها صغر وتشتت ا -1

ي هذا طرة؛ ما أدق إلى عزو  الكثيرين عن العمل فقلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخا -2

 .االستثمارات الزراعيةإلى قلة  باإلضافة ،طاعالق

 .عد  وجود نظا  للتمويل الزراعي والريفي -3

 .(2006 ،أريج) ضعل العمل الجماعي والتعاوني -4

 :معوقات المؤسسية والتشريعيةهـ المشاكل وال

 .عيةعد  موائمة القوانين والتشريعات الزرا  -1

 .ةطبيعيضد الكوارث الوتعوي  المزارعين  ،د  وجود نظا  للتأمين الزراعيع -2

  .وضعل قدراتها ،التضار  واالزدواجية بين المؤسسات كات العالقة في القطاع الزراعي -3
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أن يحظعععى القطعععاع الزراععععي  يوالبعععديهمعععن المنطقعععي  :جيـــةثانيـــا: قلـــة الـــدعم والمســـاعدات الخار 

حعععه أولويعععة باهتمعععا  ودععععم العععدول المانحعععة والمؤسسعععات الدوليعععة ومن ،أوضعععاعهبمعطياتعععه وم وناتعععه و 

فعي  ممعثال  وكعان القطعاع الزراععي  ،ولكعن معا حعدث فععال هعو ع ع  كلعم ،ولوياتهعادمة على سلم أمتق

مساعدة فنية والتي كانت في الغالعب التمويل أو العلى بذل جهودا مضاعفة للحصول يالزراعة  وزارة

 :اليةقسبا  التم لكل ق ولويات التي تضعها الوزارة ويعز ورة وفقا لقليست بالضر ومتأخرة و  ،قليلة

 من حيعث السعيادة ،هذين العنصرينعالقة الزراعة المباشرة باألر  والمياه والحساسية السياسية ل •

 .واالستيطان المصادرةو 

سعتعمال للميعاه فعي الزراععة ال اعتبار المانحين الزراعة قطاععا  مسعتنزفا  للميعاه وأن كفعا ة وعائعد اال •

 .شر الاصة خرق وخاالت األالستعممياه لوأولوية تخصي  ال ،يبرر دعمه

التوجه العا  لدق المانحين في مرحلة معينة بتركيز الدعم خارج إطار مؤسسات السلطة وخاصة  •

 .العالقة المباشرة بالخدمات والدعم الجوانب كات

غير ح وميعة  ،منظمات ،حدةمن خالل مؤسسات وسيطة )أمم مت رغبة المانحين بتنفيذ المشاريع •

وتجنععب  ،تحقيععق أولوياتهعا وتعظععيم الفائععدة العائعدة عليهععالععادة تتععوخى خ( والتععي فععي اأجنبيعة.....ال

أو أن أثارهععا اإلعالميععة والدعائيععة  ،التنفيععذ صعععبةالالمشععاريع التععي تشعع ل بالنسععبة لهععا مخععاطرة أو 

 .ليست سريعة

اريع ال ز والتنفيععذ للمشععاريع الممولععة مععن قبععل المععانحين وكلععم كععون تلععم المشععة اإلنجععاضعععل كفععا  •

يععؤدق  مععا ،ية واألجنبيععةوجنمععا مععن خععالل العديععد مععن المؤسسععات الوسععيطة الفلسععطين ،مباشععرةتنفععذ 

 .وتدني الكفا ة بالتالي إلى ت كل تلم المخصصات

  من 2012-1999الزراعية وتوزيعها خالل الفترة  ولم يتجاوز مقدار الدعم الدولي للمشاريع

وجكا معا أخعذنا بععين  ،يا  يعون دوالر سعنو معدل عشرين ململيون" دوالر أي ب 135مساعدات وقرو " 
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لغ للمزارعين هو نسبة متواضععة فإن ما يصل من هذه المبا ،االعتبار كفا ة اإلنجاز وأوجه الصر 

 .(2014 ،)ياسين جدا  

سععتوق التنسععيق لععي  ضعععيفا  بععين المؤسسععات الدوليععة ومؤسسععات المالحععى أن مكمععا وأنععه مععن       

 ،ولكن كلعم أيضعا  أكثعر وضعوحا  بعين المؤسسعات الدوليعة نفسعها ،بل الزراعي فحسالسلطة في المجا

اععات مجموععة عمعل القطعاع الزراععي والصععوبات التعي ويبدو كلم جليا  من خالل عد  فاعلية اجتم

 معلومععات المشعاريع الزراعيععة العذي تطلععب جهععد سعنوات لتزويععد وزارة الزراعععةواجهعت العمععل فعي نظععا  

 .ومشاريع المانحين في القطاع الزراعي ةالزمة عن أنشطبالمعلومات ال

الئهعععم الزراععععة األهميعععة التعععي ويعععذكر أنعععه كلمعععا أثيعععر النقعععان معععع المعععانحين ععععن سعععبب ععععد  إي       

ولكن كان يشار  ،يةاعة في الواقع الفلسطيني ليست أولو فإن ال أحد منهم يشير إلى أن الزر  ،تستحق

وتركيععز أولوياتهععا االهتمععا  للزراعععة  لسععطينية نفسععهاة الوطنيععة الففععي الغالععب إلععى عععد  إعطععا  السععلط

ا تخصصعه السعلطة الوطنيعة الفلسعطينية فعي كانوا دائما  يعبرون عن كلعم بنسعبة مع ،على أمور أخرق 

م معن أن الزراععة قعد تكعون أول القطاععات فعي فلسعطين التعي تعم إععداد موازناتها للزراعة. وكلعم بعالرغ

خعاص  وبشع ل العالقعة كافعةكات  قبعل الجهعاتتشعاركي معن  واضحة بأسلو  ت واستراتيجياتسياسا

للبرنعععامج التنفيعععذي للسياسعععة الزراعيعععة والتعععي تعععم وكعععذلم الحعععال بالنسعععبة  ،العععدول والمؤسسعععات المانحعععة

 .(2012 المناصرة،)  1999مر الخليل عا  اعتمادها جميعا  في مؤت

ــدا لي ــدعم ال ــاب ال ــا: اي يععة والشععراكة واالتفاقيععات مععع لدولقيععات التجععارة افععي ضععو  تطبيععق اتفا :ثالث

وبشع ل خععاص مععا  ،دولفقعد تمخعع  ععن كلععم فعر  العديععد معن القيععود علعى العع ،التجمععات اإلقليميععة

وكعذلم  ،إنتاجعا  أو تسعويقا  أو تصعديرا   ،مباشعربش ل مباشعر أو غيعر  ،يتعلق بدعم قطاعاتها الزراعية

 .على االستيرادفر  الرسو  والقيود الجمركية أو الكمية 
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 ،وقد ش لت الزراعة على العدوا  أحعد أعقعد الموضعوعات فعي المفاوضعات الدوليعة حعول الزراععة      

وكلعم  ،ن ومعا بععدهاوضوع الدعم الزراعي هو العقدة كأدا  أمعا  تقعد  الجعوالت المختلفعة للجعاوكان م

عععي اإلنتععاج الزرا  أن الععدول وبشعع ل خععاص الغنيععة منهععا تحععاول دعععم وفععر  حمايععة علععىالععى مععرده 

والذي بدوره يش ل تشويها  لالقتصاد وبش ل خاص عدالة المنافسة واستفادة  ،بارات عدةالمحلي العت

 .ول العالم الثالث من ميزاتها النسبية وخواصها التنافسيةد

كل الضغوطات الداخليعة والخارجيعة علعى العدول الغنيعة لتقليعل دععم الزارععة والعذي  غم منوبالر       

مععا عععدا بالنسععبة للعدخل المحلععي اإلجمععالي فعي معظععم دول الععالم الععدعم الزراععي عنععه تراجعع فععي  نجعم

 بنسعب متفاوتعة حيعث أنهعا ازدادت ،بالضعرورة تراجععا  فعي قيمعة العدعم الكلعيتركيا فعإن كلعم لعم يرافقعه 

م %، والم سععي8%، وفععي االتحععاد األوروبععي بنسععبة 46زادت فععي كنععدا بنسععبة  فقععد ،لفععي معظععم الععدو 

-1995ل السعععنوات %، وكلعععم خعععال61لواليعععات المتحعععدة بنسعععبة %، وا223بنسعععبة %، وتركيعععا 96

2005 . 

 للتهمعععيا واالسعععتهتار والتشعععويه األخالقعععي واإلنسعععاني نظعععرا" :ل اإلســـرائيليرابعـــاإ: إجـــراءات االحـــتال 

ي معععن النتععائج والمظععاهر السعععلبية التععي سععاهمت فععع نععتج مجموعععةوالحضععاري الععذي يمثلععه االحعععتالل؛ 

 :لم فيما يليطينية وتمثل كالزراعة الفلس تهميا وتشويه

 ،والتسعععععويق ،ص محطعععععات البحعععععوثععععععد  االسعععععتثمار فعععععي البنيعععععة التحتيعععععة الزراعيعععععة وبشععععع ل خعععععا -1

 .والطرق الزراعية ،والمختبرات

ما جعل منافسة المزارع الفلسطيني في السوق ارعين اإلسرائيليين والمستوطنين لمز لم ثل لالدعم ا -2

السعوق  للعمالة، وجغراقالسلع المستهلكة للمياه والم ثفة صرة على بع  محدودة ومقت ةياإلسرائيل

 .زراعية اإلسرائيلية المدعومةالفلسطيني بالسلع ال
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 ،تععععدا ات المسععععتمرةججععععرا ات االسععععتيطان والمصععععادرة واالعمصععععادرة الميععععاه واألراضععععي الزراعيععععة و  -3

 .(2007 ،التميمي) المستوطنينوترهيب المزارعين من قبل 

باإلضعععافة إلعععى  ،معععا نجعععم عنعععه معععن ععععزل مسعععاحات زراعيعععة كبيعععرة خلعععل الجعععدارلجعععدار و إنشعععا  ا -4

 .التي أقيم عليها الجداراألراضي 

 .دمات الزراعيةالحد من حرية حركة السلع واألفراد والخ -5

باإلضععافة لكونهععا  ،قلععع األشععجار والتععي تعتبععر مصععدر رزق أساسععي للعديععد مععن صععغار المععزارعين -6

 .ي تنوع الحيو يعية ومصادر للثروة طب

الطبيعيععة وخاصععة فععي المنععاطق  منععع الرعععاة وأصععحا  الماشععية مععن الوصععول إلععى مصععادر الرعععي -7

 .القريبة من المعس رات والمستوطنات

كععل كلععم أدي بطريقععة مباشععرة وغيععر مباشععرة إلععى تشععويهات وتكععاليل إضععافية يتحملهععا المععزارع 

وتحععول الزراعععة إلععى عمععل غيععر  ،للمععزارعينضععافة والربحيععة وتسععاهم فععي تقليععل القيمععة الم ،الفلسععطيني

 .والحد من دورها ومساهمتها في االقتصاد الوطني مجد اقتصاديا وتهميشها

قععد تكععون فلسععطين الدولععة  :ار والتــيمين الزراعــيلقــروو وتمويــل االســتثم امســاإ: التعويتــات وا

الكععوارث أو  زراعععة فععي أوقععاتالوحيععدة التععي تخلععو مععن أي مؤسسععات أو صععناديق متخصصععة لععدعم ال

وكعععذا بالنسعععبة لالسعععتثمار  ،طويعععل األجعععلالو قصعععير أالفير القعععرو  والتمويعععل الزراععععي الموسعععمي تعععو 

كل كلم يؤدي بالضرورة إلى الحد معن االسعتثمار  ،ى التأمين الزراعيالزراعي وينطبق كلم أيضا  عل

صععععناعة فععععي وكعععذلم  ،غذائيععععةالصععععناعات الزراعيعععة وال فحسعععب بععععل وفعععي لعععي  فععععي الزراععععة كإنتععععاج 

فععي تهمععيا الزراعععة  ايسععاهم بععدوره والتععي ة المععدخالت وترابطععات القطععاع الزراعععي األماميععة والخلفيعع

ويسعععاهم فعععي ارتفعععاع تكعععاليل معععدخالت اإلنتعععاج  ،يعععةى السعععلع الزراعحعععد معععن الطلعععب علعععتقلعععل و ت األنهععع

 .(2006 ،)ب دار الزراعي
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  المساعدات الخارجية للشعب الفلسطيني 5.2

 معععا تقعععديملعمليعععة السعععلمية اجتمععععت العععدول المانحعععة و تعهعععدت بومعععع بعععد  ا 1993منعععذ الععععا  

 للسععععلطة الوطنيععععة الفلسععععطينية ،سععععنواتالخمعععع  الخععععالل فتععععرة أمري ععععي  بليععععون دوالر  2.3مجموعععععة 

 اإلجعععرا اتونظعععرا لتصعععاعد  ،وجععععادة تأهيعععل البنيعععة التحتيعععة ،إنشعععا  السعععلطة الوطنيعععة فعععي  المسعععاعدته

 دوالر بليعون  3.42زادت التعهعدات حتعى بلغعت ،ياجعات الفلسعطينية وزيعادة االحت اإلسعرائيلية  ةاألمني

التعهععدات حتععى  مععن (% 46)شعع ل يمععا  أو منهععا أمري ععي بليععون دوالر( 2.84ع)تععم االلتععزا  بعع أمري ععي

 استمر بعد كلم اجتماع الدول المانحة بش ل دائعم ومسعتمر وكلعم لدراسعة االحتياجعات 1997أكتوبر

 وااللتزامات حتى تاريخه.قديم التعهدات الفلسطينية وت

ة سيتم التعر  على حجم تلم المساعدات سعوا  كانعت منحعا أو قروضعا من خالل هذه الدراس

تعععددت الجهععات التععي تتحععدث عععن حجععم المسععاعدات التععي قععدمت حيععث  ،أهععم الععدول المانحععة ومعرفععة

وزارة  ،خطععيط الفلسعععطينيةزارة التالجهععات و ز هعععذه مععن أبععر و لسععلطة الفلسععطينية خععالل الفتعععرة السععابقة ل

و المتتبعععع لحجعععم هعععذه  ،وم تعععب المنسعععق الخعععاص لقمعععم المتحعععدة م العععدوليالبنععع ،الماليعععة الفلسعععطينية

و كثيععر  ،بععين األرقععا  فععي السععنوات األولععى اختالفععاة يجععد أن هنععاك ونععات و المسععاعدات الخارجيععالمع

إن اختال  بع  اإلحصائيات لن يعؤثر  الى اإلشارة يه نودو عل  ،من االتفاق في السنوات األخيرة

 . والنتائج ،لذي يعتمد على تحليل البيانات و الخروج منها بالمالحظاتعلى منهجية البحث ا

المانحعععة عاقعععدت معهعععا الح ومعععة ووزارة الزراععععة معععع العععدول اريع التعععي نفعععذتها وتوبالنسعععبة للمشععع      

يبععين المشععاريع التنمويععة التععالي الجععدول فععان  ،لتطععوير وتنميععة مسععافر بنععي نعععيم فععي محافظععة الخليععل

والتعي أقعدمت العديعد معن العدول الراعيعة والداعمعة لتنفيعذها  ،والتطويرية لمنطقعة المسعافر فعي بنعي نععيم

جفا  وقلة الموارد المائية التنمية المستدامة للس ان في هذا الموقع الذي يعاني من ال ثحداإلكمنح 
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عتمعد سع انها كعل االعتمعاد علعى ن زراعيعة ورعويعة ويالم عا طبيععة أك أن ،التي تش ل عصب الحيعاة 

فعي المنطقعة  وحفر ابعار جديعدة لتغذيعة الميعاه ،ويحتاجون إلى ترميم االبار القديمة  ،الزراعة والرعي 

 .(Palestine National Authority 2017) تنمية المستدامةكي تتحقق للس ان ال

 1.2جدول 
 (2016-2011مسافر بني نعيم  الل ) موية لمنطقةالمشاريع التطويرية والتن

 (2017،)وزارة الزراعة 

 

 المشروع الرقم
قيمة المنحة 

 )دوالر
 امريكي(

تاريخ  المحافظة القطاع
 التوقيع

 

لمربععععي ت للصععععدما تعزيععععز التصععععدي 1
 الثروة الحيوانية

 بني نعيممسافر -الخليل  الزراعة 75000
2011-
2012 

لمربععععي للصععععدمات  تعزيععععز التصععععدي 2
 يةالحيوان  الثروة

 بني نعيممسافر -الخليل  الزراعة 51000
2012-
2013 

لمربععععي للصععععدمات  تعزيععععز التصععععدي 3
 بني نعيممسافر -الخليل  الزراعة 48200 الثروة الحيوانية

2014-
2015 

 35428 حصاد مائي 4
الزراعة  جمعية بني 

 نعبم
 بني نعيممسافر -الخليل 

2013-
2014 

ل  ابعععععععععار   وقطعععععععععع اراضعععععععععي  هبعععععععععتا 5
 الحجرية بسالسل 

45000 
الزراعة  جمعية بني 

 نعبم
 بني نعيممسافر -الخليل 

2014-
2015 

تاهبعععععععععل  ابعععععععععار   وقطعععععععععع اراضعععععععععي   6
 بسالسل  الحجرية

60000 
بني الزراعة  جمعية 
 نعبم

 2016 بني نعيممسافر -الخليل 

الزراعة  /   مشروع  ساللة 7
 جينالهيدرلو 

 2015 بني نعيممسافر -الخليل 

 90000 بئر جمع30 8
الهيدرلوجين / 
 مجل  المسافر

 2016 بني نعيممسافر -الخليل 

 28000 حصاد مائي   ومحميات رعوية 9
الهيدرلوجين / 
 مجل  المسافر

 2016 ي نعيمنبمسافر -الخليل 
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 :ة المسافر في بني نعيمالمساعدات التي تم تقديمها لمنطق 1.5.2

لمنطقععة المسععافر فععي بنععي نعععيم مفصععلة حسععب الدولععة  اعدات التععي تععم تقععديمهافيمعا يلععي المسعع        

دة معع العداعم أ  ثروة حيوانية والمؤسسعة المنفعذة والمتعاقع ا"المانحة وحسب نوع المشروع ان كان نباتي

 .2016وكلم خالل العا   ،لهذه المشاريع

 2.2 جدول 
  2016رجية المتعاقد عليها حتى نهاية عام ات الخاالمساعد

 

الــجــهـة  الرقم 
 الـمـانـحــة

 اســـــــــم الــــــــمشـــــــــــروع 
قيمة المنحة 

) دوالر 
 امريكي(

خ ريتا ــظــــة الــمـــحــــافـ الـــقـــــــطــــــــاع 
 التوقيع 

 اوال: المنح 
 مشاريع المياه   

 ندية  ة  الكالح وم 1
الثروة  تعزيز  التصدي للصدمات لمربي  

 الزراعة   75000 الحيوانية  
 بني نعيممسافر -الخليل 

2011-
2012 

 الح ومة  الكندية   2
تعزيز  التصدي للصدمات لمربي  الثروة  

 الزراعة   51000 الحيوانية  
 بني نعيممسافر -يل الخل

2012-
2013 

   الح ومة  الكندية 3
تعزيز  التصدي للصدمات لمربي  الثروة  

 الزراعة   48200 ة  الحيواني
 بني نعيممسافر -الخليل 

2014-
2015 

4 UNDP   35428 حصاد مائي 
الزراعة  جمعية بني 

 نعبم 
 بني نعيممسافر -الخليل 

2013-
2014 

5 
CRS  -
UNDP 

اراضي  بسالسل   ار   وقطعتاهبل  اب
 45000 الحجرية  

زراعة  جمعية بني لا
 نعبم 

 بني نعيممسافر -الخليل 
2014-
2015 

6 CRC 
تاهبل  ابار   وقطع اراضي  بسالسل  

 60000 الحجرية  
الزراعة  جمعية بني 

 نعبم 
 بني نعيممسافر -الخليل 

2016 

 2015 بني نعيممسافر -الخليل  ين الزراعة  / الهيدرلوج   ساللة  مشروع  هولندي  7

 90000 بئر جمع  30  الكندي  8
الهيدرلوجين / مجل  

 المسافر
 بني نعيممسافر -الخليل 

2016 

 28000 حصاد مائي   ومحميات رعوية   هولندي  9
الهيدرلوجين / مجل  

 المسافر
 بني نعيممسافر -الخليل 

2016 

 هولندي  10
ية وادراة برنامج تطوير االراضي الزراع

 100000 لغربية المياه في الضفة ا
اتحاد لجان العمل 
 الزراعي  والزراعة 

 نعيمبني مسافر -الخليل 
2013-
2016 

 مشاريع الثروة الحيوانية   

 قطاع الزراعة  35000 توزيع مخاليط علفيه  الح ومة الكندية  1
 بني نعيممسافر -الخليل 

2012 - 
2015 

 2015 بني نعيممسافر -الخليل  اع الزراعة طق 10000 زيع الشوادر و ت الح ومة الكندية   2
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 الرقم 
الــجــهـة 
 اســـــــــم الــــــــمشـــــــــــروع  الـمـانـحــة

قيمة المنحة 
) دوالر 
 امريكي(

 ــظــــة الــمـــحــــافـ الـــقـــــــطــــــــاع 
خ ريتا

 التوقيع 

3 
منحة مجل   

 قطاع الزراعة  15000  توزيع اعال  الوزرا  
 بني نعيممسافر -الخليل 

2017 

4 
التعاون االسباني 

 ويشمل 

 15000 مزرعة اغنا  ) كونفينيو (
لزراعة بالشركة مع ا

  ACFمؤسسة 
 بني نعيممسافر -الخليل 

2010 -
2015 

 20000 وحدة استنبات شعير ) كونفينيو ( 
الزراعة بالشركة مع 

  ACFمؤسسة 
 بني نعيم مسافر-الخليل 

 50000 دورةتدريبية للجمعية ) كونفينيو ( 
الزراعة بالشركة مع 

  ACFمؤسسة 
 بني نعيممسافر -الخليل 

 50000 تلقيح صناعي ) كونفينيو (
ع الزراعة بالشركة م 

  ACFة مؤسس
 بني نعيممسافر -الخليل 

 30000 وحدة انتاج البان ) كونفينيو ( 
الزراعة بالشركة مع 

  ACFمؤسسة 
 بني نعيممسافر -الخليل 

  (2017،)وزارة الزراعة 

ال بععد مععن الحععديث عععن قريععة بنععي نعععيم مععن حيععث الموقععع  عععر  الجععدول والتعليععق عليععهوبعععد 

 .محافظة الخليلتتبع  فلسطينيةعيم بلدة الدراسة فبني نلى ترجمة للمسافر منطقة والم ان باإلضافة إ

طعرق معبعدة. عرفعت بلعدة  كعم تقريبعا  وتربطهعا بهعا ععدة 7علعى بععد  الخليعلمعن  الشعرق تقع إلعى جهعة 

عرفعت باسعم كفعر  اإلسالمي العربيوبعد الفتح  بروشا.ار باسم قرية كف الرومانيعهد بني نعيم في ال

واسعتقرت طائفعة منهعا فعي ناحيعة كفعر  فلسعطينبي الحنعاجرة جنعو  بريعم ولمعا نعزل النعيمعات معن ععر 

 الشمال ومن ،الخليل مدينة الغر )..ذ باسم بني نعيمعر  منذئوأصبحت ت ،بريم نسبت القرية إليهم

  .(1.2) خريطة انظر ،يطا بلدة جنو ال ومن ،الشيوخ وبلدة سعير بلدة
 

           

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 اسةقة الدر حة لمنط( الحدود والمسا1.2) ريطة 
 

رقية لهضبة الخليل تمثل الحافة الش الخليلت بلدة بني نعيم فوق بقعة مرتفعة من جبال نشأ

ويتخذ  ،سمنتو من االالحجر أ تتألل من بيوت مبنية من ،  عن سطح البحر 970وتعلو 

عمراني يحاكي جنوبيا  غربيا  في محور  –مخططها ش ل المستطيل الذي يمتد امتدادا  شماليا  شرقيا  

 وفيها ،البيوت الس نية وتضم مدينة بني نعيم محاال  تجارية متناثرة بين .الطرق المؤدية إلى الخليل

 .ية السال الذي ينسب إلى النبي لوط عل لوطد أهمها مسج ،مساجد تزيد على ثمانية عشر مسجدا  

البحر لممتدة إلى وهي جز  من بّرية بني نعيم المطلة واومنطقة الدراسة هي مسافر بني نعيم      

وفي الفترة  ،خالل فصل الربيع فيها غنا  والماشية فترة زمنيةوهي م ان لتجمع رعاة األ ،الميت

وجمعية خاصة بالمنطقة .وقد قدمت  ،وش لوا مجل  قرويا ،هم فيها السابقة تم إقامة العديد من

قصد تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية فيها من أجل نموية ألهالي المنطقة باريع التمن المش العديد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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ودعم صمودهم في وجه حركة االستيطان الصهيوني لقراضي في  ،لمنطقة النهو  بس ان تلم ا

من  ،لم المشاريع عبر تعزيز التصدي للصدمات لمربي الثروة الحيوانية وقد تكونت ت ،المنطقة 

وتأهيل االبار التي دمرها االحتالل  ،والحصاد المائي  ،ات في مجال الزراعة اعدلمسالل اخ

 ،الطبيعة من خالل الحجارة الكبيرة التي وضعت حولها  رت بفعل عواديأو التي انها ،الصهيوني 

يرها ت الحيوانية لقغنا  والماعز من خالل اللقاحات واألدوية واالسمدة وغومشاريع تحسين السالال

وقد كانت هذه المشاريع بدعم من  ،وجقامة محميات رعوية  ،ت لتنمية تلم المنطقة المتطلبامن 

 دول اجنبية .

 نبذة عن المنطقة() 

على  جفا ويغلب ال ،تطل منطقة "مسافر بني نعيم" على البحر الميت وحفرة االنهدا 

  .لنهاية معاناتهم المنشودالمنطقة التي يعيا س انها وسط حالة من القحط الشديد واألمل 

وتمتد  ل.بني نعيم جنو  الخلي كيلومترات عن بلدة تسعالتي تبعد قرابة  ،منطقة مسافر بني نعيم 

برية القد  حتى حدود البحر الميت لها معالم متعددة األطرا  حيث أنها من المناطق الهامة ل

منزلة .وأيضا هي ب رطشتا  وما،ودافئ   الحتوائها على تضاري  متنوعة ومناخ حار صيفا وجا

 كافة .نواع التنوع الحيوي النباتي والحيواني ألمحمية 

واألجنبية جهدا  لزيارة  لم تدخر المؤسسات الح ومية واألهلية ،بدووحسب س ان المنطقة ال       

لكنهم يصفون تلم المساعدات  ،المساعدات لهم معاناة س انها وتقديم على واالطالعالمنطقة 

عائلة اغلبها من  90نسمة تقريبا منهم  875، ويقطنها ما يقار  .تتوفق ماي غالبا  مؤقتة التبال

مد العائالت البدوية في طبيعة ل إضافة إلى عدد من س ان بني نعيم وتعتالعائالت البدوية األص

 مصادر المياه والمناطق الرعوية تنقل من م ان إلى أخر سعيا ورا  ل والحياتها على الترحا
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بيوت الشعر والخيا  نتيجة العتماد هذه العائالت على الزراعة  في ن نهم يس نو وخصوصا أ

 كانت نباتية أو حيوانية وفي األغلب حيوانية كالماشية واألغنا  . كمصدر للرزق في حياتهم سوا 

األخيرة عدد من المخاطر التي تعاني منها المنطقة من أبرزها الجفا   في اآونة ظهر       

 مناطقها لوعورة الطرق ودرجات الحرارة المرتفعة فيها وصعوبة التنقل بين    المنطقةسبب انخفاب

ها نظرا في فصل الشتا  في انجراف وتتسبب األمطار التي تهطل ترابيةها طرقفيها حيث أن اغلب 

ل تجر  الطرق وتقطع أوصالها وهذه النتائج لم تكن عشوائية وجنما من خال السيول التي لش ل

الحد من الكوارث الهالل االحمر الفلسطيني من خالل متطوعي برنامج ذته جمعية تقييم نف

 .(2006 ،جري)ا والمخاطر في تلم المنطقة

 :الحدود والمساحة

 أشرقا، تبدضيق كلما اتجهنا لغر  والوسط ،ييتسع في ا مربع،كم  167مساحة المسافر تقريبا تبلغ 

مثل السهل ومرج زعطوط وأ  الذهب  في الغر والسهول مروج ،من ال بأرا " خصبة جدا وعدد

هذه تتعر  ن نصير ودملة خصيب وا  الخنادق والمذمار والزانوق والسويديات والترا  وجوايف اب

راعية والمراعي واألشجار والثروة الحيوانية الذي يهدد المحاصيل الز المنطقة ألعلى حاالت التصحر 

 .ناخيةر والتقلبات المسببه قلة األمطاوالبيئية باالنهيار وكلم 

  :ساحةوالمة االتية تبين الحدود طوالخري نعيم،الجبال التي تش ل مسطح بني  الغر : سفو 

 الميت الشرق: البحر

  ةسيل، الرشايد رالحما ، طو وادي  الشمال:
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غربا وأراضي الوعر ما بين أراضي بلدتي سعير ويطا  البويب واديحظيرة، ظهره بنت  الجنو :

 الميت.بحر والكعابنة شرقا حتى الالرشايدة 

 عام:المشاكل التي تعاني منها المسافر بشكل   

 السنة.د  توفرها معظم فصول نق  حاد في المياه وع-*

 تعبيدها.العالية وعد   صعوبة الطرق والمواصالت وقلتها وتكلفتها -*

 س اني في المنطقة.عد  توفر خدمات صحية كافية مع تواجد عدد -*

   في المناطق رغم الحاجة إليها.جود مدار عد  و  -*

   مير مناطق زراعية فيها.االنحرافات المتكررة سنويا بسبب األمطار في فصل الشتا  وتد -*
 .(2006 ،)اريج

 الزراعي:الوضع 

سنة إلى منطقة من العديد من المعوقات في مجال الزراعة والتي اخذت بالتطور من عاني الت     

ذي يهدد المحاصيل الزراعية ألعلى حاالت التصحر والجفا  وال لمنطقةتعر  ااخرق في ظل 

ئية وتهددها باالنهيار وكلم بعد  توفر لثروة الحيوانية والبيوالمراعي واألشجار وا ا كافة أنواعهب

السنوية وعد  ،وأيضا سو  توزيع األمطار  كافة  لكافية والتغيير المناخي في المناطقاألمطار ا

وكلم بعد  توفر الخبرة الكافية لكيفية التعامل مع الزراعة في تلم  ةبالزراعت خاصة وجود اهتماما

 ،التي تقد  للمزارعين من خالل الجمعيات والمؤسسات الزراعية يات التطويروتدني مستو  ،المنطقة

 (.2006 ،)اريج ينوكذلم عد  تقديم الوعي الكافي للمزارعين من قبل المرشدين الزراعي
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 ي:ياسالسالمجال 

الشرقي والجنوبي  موالغر ، والقس( من الوسط Bالقسم ) اقسا :قسمت مسافر بني نعيم الى عدة 

 ( ومنطقة محمية طبيعية تدار من قبل الجهتين . Cيطلق علية اسم ) الذي

 االقتصادي:المجال 

تعتبر من بيئية في المنطقة حيث أنها تعتبر منطقة المسافر من أهم الموارد االقتصادية وال      

ا تادهث ير لم لموقعها الها  وتعدد التضاري  فيها وحيوككافة بأنواعها لتنوع الحيوي أغنى المناطق ل

راقبة هجرة الطيور ومالحظة طبيق العلمي وجمع العينات النباتية ومكثير من الطال  الجامعين لت

عية فيها غنية بتربتها ما فيها ،وتعتبر المناطق الزرا  األربعةالتغييرات التي تحصل خالل الفصول 

ها ما بين الحمرا  ين الحمرا  في الغر  وتستغل في زراعه الحبو  والزيتون ومنطقة الوسط وتربتب

مراعي وأراضي  المناطق االغنا  واما والرملية وتستغل في زراعه الحبو  والمراعي للماشية و 

خالل  التنزهغل في ،كما تست مى السدودراوية وعرة جدا تستتحول الى جرو  صحفأنها صحراوية 

بع  رة هذا وشجعت فصل الربيع على اعتبار انها المتنف  الوحيد ألهالي وس ان المناطق المجاو 

البلدية على  متنزهميات الصغيرة مثل انشا  المتنزهات والمح المؤسسات االهلية والمحلية على

طقة الغربية بع للجمعية الخيرية في المنومشتل مسافر بني نعيم التا الحدود الشمالية الغربية للمسافر

اهر الطبيعية والبشرية مثل جبي ني نعيم ومحاولة ترميم منطقة القصر اضافة الى كثير من الظو لب

 .(2006 ،)اريج النشل ورجم الكوال
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 لمساعدات في مجال المياه:ا

اقتصاد قطاعين رئيسيين في  اعدات قد خصتتبين أن المس دول السابقمن خالل الج       

اختصت  وهما القطاعان األبرز اللذان ،والثروة الحيوانيةالمياه  مسافر بني نعيم وهما قطاعا

 أسرة. 65بهما. حيث يبلغ عدد س ان مسافر بني نعيم  لمساعداتا

حماية لزراعة ليست نشاطا اقتصاديا ومصدر دخل فقط بل تعتبر مساهما رئيسا في او       

 21وبع يلاإلجماج تالنا من % 6.5المساهمة بعو  األمن تحقيقو  ،تيطانسواالمن المصادرة األراضي 

إلى  باإلضافةالقوق العاملة  من 5.11% عوفر فرص العمل لوت ،ية%من مجموع الصادرات الغذائ

كمزود لمتطلبات  رق خاألقتها بالقطاعات العليها وع والمحافظةفي تحسين البيئة  المباشرامها إسه

 (2017،وزارة الزراعة)األخرق خد  للمدخالت والخدمات من القطاعات الصناعة ومستهلم ومست

بعضها  بني المترابطة واألنشطةمن القطاعات الفرعية  يضم القطاع الزراعي مجموعة كبيرةو 

 ،حاصيل حقليةوفواكه وم من خضروات المختلفةالنباتي بفروعه  اإلنتاجبدرجات مختلفة وهي 

إلى  باإلضافة واألسماكوالدواجن والنحل  واألبقار والماعز نا غاألوالذي يضم  الحيواني واإلنتاج

 اإلنتاج تمدخاللى العديد من القطاعات في توفير القطاع عويعتمد  ،والزهور والمراعيالغابات 

 ،المبيدات ،األعال  ،شق الطرق  ،األراضي استصال  ،المشاتل ،مثل التعليم الزراعي والخدمات

مؤسسات التمويل وغيرها كما وتعتمد عدة قطاعات  ،الزراعية اآليات ،لري مياه ا ،البذور ،األسمدة

السياحة والعمل  ،لبيئةا ،الصادرات ،التصنيع ،التسويق ،ها مثل النقلوأنشطة على الزراعة في أعمال

 .)2016)استراتيجية وزارة الزراعة  وغيرها
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والتي تعمل  ل في قطاع الزراعةالمؤسسات التي تعم فهيسسات التي اهتمت بالمساعدات المؤ أما  

معهد "C RS"راضيث االابحا "مركز لجان العمل الزراعي الفاو "اتحاد)الزراعة من خالل وزارة 

جمعية بني نعيم ) المسيحيةجمعية الشبان  ACF"جمعية بني نعيم الخيرية" االبحاث التطبيقية اريج

 .(2017،قروي المسافر مجل ’ خيريةلا

 المعيقات

 تحد مسافر بني نعيم من الجهة الغربية1ا ات وعددهالمستوطن1-

 معس رات التدريب2-

 الجفا 3-

 راعيةعد  توفر الطرق الز -4

 ة ظاهرة تغير المناخدرجات الحرار نتيج وارتفاعالمياه  نق -5

 عد  توفر المياه للزراعة-6

يجية استرات) "امليمتر سنوي150بع  مناطق المطار حيث تصل في انخفا  معدل سقوط ا-7

 .)2016زارة الزراعة و 

 :قبل المساعداتاألوضاع 

 طرق زراعية ال يوجد1-

 يوانيةلحا للثروةعد  توفر مياه 2-
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 اعال ( ،شوادر ،بذار)الحيوانية  للثروةتوفر خدمات  عد -3-

 االراضي تأهيلصعوبة -4

 انجرا  التربة-5

 :بعد المساعداتاألوضاع 

 بسيط من المياه بعد توفر جز  بش ل مستمر الموسمطوال  ةتواجد اصحا  الثروة الحيواني1-

 ينتوفر االشتال والبذور مما زاد في اهتما  المزارع-2

 زاد من تواجد المزارعين طوال السنة مار نتيجة توفر االعال  والبذازيادة في الدخل 3-

 لقغنا  اللقاحاتالحيوانية نتيجة توفر  الثروةزيادة الوعي لمربي -4

 الخضرا  مساحاتفي ال زيادة-5

راعة استراتيجية وزارة الز ) األر ادق الى توجد المزارعين في ما توفر البركسات والخيم -6

2016(. 

 لتنمية المستدامةالنظريات التي فسرت التنمية وا 3.2

مية والتنمية المستدامة ويم ن عر  هناك العديد من النظريات التي فسر اصحابها التن   

 وهي على النحو اآتي:  ،رياتذه النظمختصر لبع  ه

ما حيا  ضخما سجفلوك مؤس  هذه النظرية بالنسبة لجيم  لو تعد  االر   :  GAYAنظرية -1

فحسب هذه النظرية فإن الطبيعة  ،تجاوز نشاطات وأفعال اإلنسانقادر على االستجابة للتكيل قد ت

حافى على نفسها ولي  يعة خلقت لتومنه فالطب ،هاية على اإلنسان الذي ال يعد إال جزا  منلها أسبق
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جية هي وحدها ايير االي ولو أيضا أن المع GAIAلسد احتياجات األجيال الحالية والالحقة كما ترق 

بين المحيط والمجتمع دون األخذ بعين االعتبار الجوانب االقتصادية التي تسير العالقة 

ظرية كانت تهد  إلى أن هذه الن ضل إلى كلم ،وهذا من نواحي قصور هذه النظرية ،جتماعيةواال

 .(2000 ،)العيسوي الكائنات غير البشرية على حسا  اإلنسان ايذا خلق إنصا  

مقالته المشهورة  Thomas Malthusوما  مالت  نشر ت 1798في عا   النظرية المتشائمة:-2

لتي تبناها علن رفضه للنظريات المتفائلة حول النمو االقتصادي اث أ حي ،حول مبادئه عن الس ان

نسيين ومنهم الفيلسو  ني وال  دي كوندورسيه بع  الفالسفة في عصره مثل الفالسفة الفر 

Nicolas de Condorcet، بشري والتطور التكنولوجي سو  لعقل الوالذين كانوا يعتقدون أن ا

لى مو االقتصادي في المستقبل وعاالقتصادية التي تواجه النبحل كل المشاكل والعقبات  يقومان

 وأ  يرق أن الجن  البشري إكا استمر في التكاثر وزيادة التناسل الع   فقد كان توما  مالت

سو  يؤدي إلى بؤ  ومجاعات وثبات  وأن هذا ،حدود الموارد الطبيعية الناضبة مشاكل تواجهه

ي يم ن أن يؤدي إلى زيادة قصيرة التطور التكنولوج حيث يرق مالت  أن ،في معدالت األجور

 ة.جل في عمل الموارد الطبيعية المحدوداأل

فقط حينما يزداد الجن  البشري    أيضا أن التنمية طويلة األجل يم ن أن تحدثو ويرق مالت     

ي ال إال أن مالت  يعتقد أن الجن  البشر  ،خالل فترات االستقرار االقتصاديلة بمعدالت معقو 

تغالل الموارد الطبيعية بائسة في حال سو  اسومن ثم فالنهاية ال ،يستطيع التح م في كلم بسهولة

 (.2007 ،أبو زنطغنيم و ) الناضبة هي نهاية حتمية

انت افتراضاته غير واضحة بالقدر الكافي كما ك ،ت  نموكجا كميا للتنبؤو لم ي ن نموكج مال      

القتهما كج على الح م المسبق على معدالت الوفيات والمواليد وعواشتملت العديد من بنود النمو 
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ات باإلضافة إلى أنه كان بعيدا عن توضيح أثر المجاعات والفقر والتوتر  ،تغيرات النموكجبباقي م

 ني.السياسية والكوارث الطبيعية على النمو الس ا

وعلى سبيل المثال جون  ،من االقتصاديين الكالسيم من هم أقل تشاؤما النظرية المتفائلة:-3

رأق أنه في حين أن الموارد الطبيعية المحدودة أو الناضبة  يلذا John Stuart Millستوارت ميل 

ولن  ،بعد فإن تلم الحدود لم ُيتوصل إليها ،في المستقبل يم ن أن تمثل قيدا على زيادة اإلنتاج

 من الصناعات القائمة.  تصل إليها أي دولة في العالم خالل اإلطار الزمني ألي صناعة

تنمية المستقبلية في قطاع الزراعة وعلى دور يل في مبادئه على الوقد استند ستيوارت م          

ن يعتقد كما كا–الرفاهة االقتصادية وكلها عوامل تؤدي  المؤسسات االجتماعية في رفع معدالت

 إلى خف  معدالت نمو الس ان. -ميل

ستمرار ستوق المعيشة يلعب دورا كبيرا في اأكد على أن ارتفاع مومع أن ستيوارت ميل        

أي يتم –غم تفاؤله رأق أنه حينما تستخد  موارد البيئة بش ل تا  النمو االقتصادي إال أنه بر 

ا لن ي ون عالما مثاليا بأي حال من األحوال. في األغرا  الصناعية وغيرها فإن هذ -هاداستنفا

  حيث ارتفعت معدالت الوفيات بسبب الحرو  1798ول مرة عا  وقد نشر مالت  أفكاره أل

 . (2004 ،الحناوي )والمجاعات واألمرا  

دة فترة من سي عنها وبقيت سائهو المدافع الرئي A. Hansenأ.هانسن  : كانالنتوجنظرية  -4

   العالمية الثانية.الزمن بعد الحر 

إال نارا من القا  أي أنصار نظريات الركودعلى المدق الطويل في ر  االقتصاديلن ي ون التقد  

ها وضعت يدها في القرن السابع عشر على ولقد كان من حسن حى اإلنسانية أن سريعة اإلنطفا 
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ستمرة اآلة وتزايد الكهربا  ...( غذت بصورة م ،)البخار تصاديقاالالتقد   اكتشافاتنوع من 

ى اإلنسانية أن ترضى برؤية للتقد  يجب عل هذين المنبعين استنزا ومع ،الس ان في الوقت كاته 

ما غير قادر على  اقتصادوعندما يصبح  ،وأن تدخل في فترة ركود نسبي،رة تقدمها التباطؤ في وتي

 ،أبو زنطغنيم و ) لة النضوجلى حاع بالوتيرة كاتها فإنه سيصل ال محالة إتمثيل حصته من اإلبدا 

2007.) 

الستينات برز مصطلح "الحد المطلق" من جديد حيث قا   في المستقرة:نظرية الحالة الثابتة  -5

طي  أو حتى إيقافه هو السبيل الوحيد جموعة من العلما  على التأكيد أن النمو االقتصادي البم

 مستديمة.استقرار النشاطات البشرية بصفة لتثبيت و 

وقد عر   ،ة محتومةإن الغر  من كلم هو تحقيق االستقرار لحد كاته ولي  الخضوع لنهاي     

لكن في المقابل واجه العديد من االنتقادات على  .1970هذا التيار صدق ورواجا كبيرين عا  

 وبالفعل فخيار ديمقراطية.ضه خيارات أقل اعتبار أنه يتنكر كلية للحاجات الحالية للبشرية وفر 

أن توقل النمو االقتصادي الحالة الثابتة المستقرة يضر خاصة الدول المتخلفة عندما يفر  عليها 

 .(2000 ،)العيسوي ئيلة. لبيئية ضبالرغم من أن مسؤوليتها في األزمة ا

 limits to growth : A report to the club of) :نظرية حدود النمو لنادي روما -9

Rome)i وفي عا   ،ن تسع سنوات فقط على إعالن دراسة برانت ومور بعد مرور ما يقر  م

ماليين نسخة  بيع من هذا التقرير نحو تسع قدو "حدود النمو".  ،ي روما تقريرأعلن ناد 1972

 (.2007 ،أبو زنطغنيم و )ين لغة من لغات العالم. وطبع بتسع وعشر 
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  الدراسات السابقة 4.2

الفلسطينية في  واالسالمي للقتيةدور الدعم العربي بعنوان : "(2015دراسة بني عودة )

 االجنبي". ماالستغناء عن الدع

-2005 خالل الفترةالفلسطينية  لطةواالسالمي للسهدفت الدراسة إلى توضيح الدعم العربي 

والمشاكل والتحديات  ،مموليها على أنواع المساعدات وشروطها وأهدا  خالل التعر من  ، 2013

ربي إم انية أن ي ون الدعم الع وتعرضت لمدق ،ه االستفادة منها بش ل مناسبالتي تواج

وقد استخد   ،لغربيجنبي واالدعم اال لدعم للقضية الفلسطينية بديال عنتقديم ا واالسالمي في

 الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

انصبت معظم أوجه  فقد ،نمية الحقيقية المطلوبة في المجتمع الفلسطينيلم تحدث المساعدات الت

من النفقات % 60الرواتب واالجور أكثر من  حيث ش لت ،ات على الرواتبلصر  لهذه المساعدا

المشاريع التنموية التي تساعد االقتصاد الفلسطيني في االستقالل  ولي  على إنشا  ،الجارية

 النمو.و 

 التي توصل إليها الباحث: ومن أهم التوصيات

تتخل  السلطة  حتى ،دعم مالي للقضية الفلسطينية دعوة الدول العربية واالسالمية لتقديم

تقد  السلطة الفلسطينية تقارير دورية  ويتم كلم بأن ،ية المشروطةالفلسطينية من المساعدات الدول

 ر في النفقات.وتقليل الهد ،تاعداالمس كات شفافية حول مناحي إنفاق هذه
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رات  طط التشغيل ة الفلسطينية في تعزيز قدبعنوان: "أثر  طط التنمي (2015) طوقاندراسة 

 2014-2007عمل فرص في  لق 

خطط التشغيل في  عر  على أثر خطط التنمية الفلسطينية في تعزيز قدراتسة إلى التهدفت الدرا

التنمية للتشغيل في  مية التي توليها خططة االهومعرف ، 2007خلق فرص عمل منذ عا  

مقومات النجا لعملية التنمية  إلى دور التمويل الدولي في توفير باإلضافة ،القطاعات المختلفة

وقد استخدمت الباحثة المنهج  ،الفلسطينية تحديات التي تواجه خطط التنميةاز الوجبر  ،الفلسطينية

 خالل تتبعكما استخدمت المنهج التاريخي من  ،يفيهج الكإلى المن ضافةباإلالوصفي التحليلي 

  .2014-2007 خالل الفترة خطط التنمية الفلسطينيةالمراحل التاريخية ل

 ا الدراسة:ومن أهم النتائج التي توصلت إليه

كما  ،العامة طويلة االجل ولم تهتم باالستثمارات ،اهتمت الدول والجهات المانحة بالمشاريع المؤقتة

ولم تكن حسب  ،تفرضه الدول الممولة هذه المساعدات كانت مرهونة بمقدار االلتزا  بما أن

يعتبر الفساد ، و تطبق وخطط التنمية لم ،فالتنمية لم تتحقق ،االحتياجات الفعلية للشعب الفلسطيني

 من أهم معوقات التنمية الفلسطينية.

 ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:

االجتماعي  اعينالقط سيماال و  ،ل الصعوبات قبل التنمية والتطويرعي الخطط حجب على واضي

 الن  ،نيةيجب تقليل االعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل السلطة الفلسطي، و واالقتصادي

 عن مصدر كاتي بديل. والبحث ،لذلم يجب التخل  منها ،هذه المساعدات تكون مشروطة ومؤقتة
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د االوروبي على االقتصاد بعنوان: "الدور التنموي لمساعدات االتحا (2014) جامعدراسة 

  الفلسطيني".

االقتصاد الفلسطيني  على هدفت الدراسة إلى التعر  على الدور التنموي للمساعدات االوروبية

واالليات  ،المساعدات وكلم من خالل  دراسة حجم وطبيعة هذه ،عقب توقيع اتفاقية أوسلو

وقد استخد  الباحث  ،واالقتصادية اسيةالسي باألوضاعومدق تأثرها وارتباطها  ،هاصالإليالمستخدمة 

كما استعان بالمنهج  ،القياسيإلى المنهج  باإلضافةوالمنهج التاريخي  ،المنهج الوصفي التحليلي

يمة ومؤشرات تدعم كات ق دالالتالوصول إلى  الكمي العميق باستخدا  نماكج االنحدار بهد 

  1994ترة من عا  شاهدة خالل  الفم 19عينة حجمها  وشملت بيانات الدراسة على ،الدراسة

  .2012وحتى عا  

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

وتمويل  ،والطارئة اعدات االوروبية أصبحت وجهتها لصالح المجاالت االغاثيةار المسنمط ومس
رغم تحسن أدا  و  ،واألمنيةالظرو  السياسية  ببت بهاوكلم كنتيجة تس ،موازنة العامةالعجز في ال

تكبده االقتصاد الفلسطيني من  وما ،الدعم الخارجي نجد أن الحصار واالعتدا ات االسرائيلية
 االقتصادي. معدالت النموقد يفسر التباطؤ الواضح في  ،خسائر

 االقتصادي الفلسطيني".ان: "المساعدات الخارجية وآثارها على النمو بعنو  (2013) سمارهدراسة 

الوصول إلى قيمها  ومن ثم ،الدراسة إلى التعر  على حجم المساعدات الخارجية وتطورها فتهد

الفلسطينية وشروطها ومصادرها  رجية في االراضية المساعدات الخاوتوضيح طرق إدار  ،الحقيقية

المؤشرات ل  المتغيرات و الفلسطيني من خال نمو االقتصاد فيبيان أثرها وت ،ماتها القطاعيةوتقسي

القرار الفلسطيني فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية  لمحاولة خدمة صانع ،االقتصادية المختلفة

كما  ،ومن ثم المنهج القياسي ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد استخد  ،اوالقضايا المرتبطة به
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ل الظاهرة قيد أصينطقيا  يقو  بتحليل وتي الذي يعتبر منهجا  مداللاالست حث بالتحليلاستعان البا

لتحليل البيانات التي جمعها خالل   SPSSالباحث على برنامج الحز  االحصائية  واعتمد ،الدراسة

  .2010  وحتى عا  1995عا    ة منالفتر 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

لها أن تؤدي إلى  وقعيت الو  ،سية بامتيازاعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية هي سياالمس

وعد  تخصي  الحد  ،المطلو  بسبب نقصها عن الحد االدنى ،إحداث تغيرات تنموية حقيقية

تزيد المبالغ المقدمة كمساعدات خارجية للسلطة الفلسطينية في و  ،اإلنتاجيةات الكافي للقطاع

اصال  ما دمره  ا تعمل علىم تنمويا  بقدر تحقق إنجازا   ال وهي في هذه الحالة ،االنسانية لحاالتا

  .االحتالل

 ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:

إعادة تقييم التجربة  الناتج المحلي؛ اال أنه يجب في على الرغم من التأثير االيجابي للمساعدات

 لتالئم الخططتها هي ل خالل إعادةمن  ،ناك إم انية لتحقيق فعالية أكبر منهافه ،الفلسطينية معها

 الفلسطيني بهد  القتصادليجب قيا  الدول العربية بتوفير االموال االزمة ، و التنموية الفلسطينية

 ثالمثمنا  باهظا  م دفع لها الح ومة الفلسطينيةالخارجية الغربية التي تاالستغنا  عن المساعدات 

 بشروط سياسية واقتصادية مقيدة.
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لدور التنموي التركي في االراضي الفلسطينية المحتلة في ظل "ا :اننو بع (2012) حساندراسة 

 ."(2010-2002)العدالة والتنمية  حكومة حزب

ي المحتلة ف التنموي التركي في االراضي الفلسطينيةالتعر  على الدور هدفت الدراسة إلى      

لدور ة في اسالدرا حيث بحثت ، 2010-2002 خالل الفترةظل ح ومة حز  العدالة والتنمية 

التركي إزا  القضية  واستعرضت التطور التاريخي للموقل ،السياسي واالقتصادي التركي

وتم ين  ،بنا  الدولة الفلسطينية ودورها التنموي في ،ت التركيةإلى المساعدا باإلضافة ،الفلسطينية

 ،القرار تخاكاهج منو  ،الوصفي التحليلي وقد استخدمت الدراسة المنهج ،فلسطينيين على أرضهمال

  إلى المنهج المقارن. باإلضافة

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

التنمية  خطط تنسجم معنموية التي قدمتها تركيا الدراسة أن المساعدات الت تبين من خالل

 طأهدا  أو شرو ولم ي ن هناك أية  ،الفلسطينية وتراعي الحاجات واالولويات التنموية ،الفلسطينية

 ،الفلسطيني هد  الدور االقتصادي التركي في فلسطين إلى دعم وتعزيز الوجود، و طة بتقديمهامرتب

متمثلة وتعزيز فرص النمو الذاتي ال ،االت التنموية االنتاجيةمن خالل  تركيزه على المج ،وتم ينه

 بإنشا  المناطق الصناعية.

 لباحث:ومن أهم التوصيات التي توصل إليها ا

أجل تعزيز الدور  ة وغير الرسمية بضرورة العمل على وضع آليات منسات الرسميسدعوة المؤ 

وأهدا   ،من رؤق وتصورات مستقلة هنظرا  لما يملك ،السياسي واالقتصادي التركي في فلسطين

 التنمية الفلسطينية. وخطط ،ات واالولوياتسجم مع الحاجتن
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 في التنميةات الدولية ثر المساعدأبعنوان: " (2012) والتخطيطوزارة الخارجية  دراسة

  االقتصادية في فلسطين".

التنمية  في الفلسطينيةهدفت الدراسة إلى استقصا  أثر المساعدات الدولية المقدمة للسلطة 

وأهم المؤشرات  ،الدولية بين المساعدات العالقةجعطا  صورة كلية عن و  ،االقتصادية في فلسطين

العالقة وجبراز  ،توزيع المساعدات وأنماط ،ات المانحةة أهم الجهفت إلى معر قتصادية. كما هدفاال

كال  من: المنهج الوصفي  سةلدرامن اكل  وقد استخدمت ،المساعدات الدولية والدين الخارجي بين

 ،القتصادي: النمو اكل منفي الخارجية  منهج الكمي القياسي لقيا  أثر المساعداتوال ،التحليلي

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:ن مو  ومستويات المعيشة.

فقد  ،ياالجمالالمحلي  بالناتج الممثتش ل المساعدات الدولية قدرا  معتبرا  من النشاط االقتصادي 

في الفترة  GDP%من 1.20وبما نسبته  ، 2000-1994 خالل الفترة%8.15ساهمت بما نسبته 

 ،الدراسة خالل فترةساعدات التنموية ميظهر نمط التوزيعات القطاعية للو   .2001-2011

ومن أهم التوصيات التي توصل  الضعل المميز لحصة القطاعات االنتاجية من هذه المساعدات.

المساعدات  ومن ثم توجيه ،ة فاعلة لتحديد االولويات الفلسطينيةوجود سياسات تنموي ليها الباحث:إ

 الوطنية. بما يخد  االهدا إليها 

 التنمية في فلسطين  فيتيثير المساعدات األمريكية  :بعنوان( 2010ظاهر ) دراسة

  :وتوصلت الى نتائج من أهمها

ق أهدافها ومصالحها الخاصة تحقي األولى الىة تهد  بالدرجة ان الواليات المتحدة األمري ي      

ي لحماية نوخاصة تقوية الجانب األم ،الفلسطينيةلطة من خالل المنح والمساعدات التي تقدمها للس
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أن المساعدات التي تقد  للفلسطينيين ال تهد  إلى دعم سياسيات السلطة الفلسطينية  كما ،إسرائيل

ألنها تستغل هذه المساعدات لنشر ثقافتها  ،يةاألمري ا تحقق تبعيتها لإلدارة وتحقيق التنمية بقدر م

في حال تعثر  ينيينلسطفالضغط ومساومة على  كأداة ينية وتستخدمها في بنا  المؤسسات الفلسط

  .العملية السلمية

ملية اعاقة التنمية والع فيالتمويل الخارجي لمؤسسات السلطة  أثربعنوان ( 2010)دراسة ثابت 

 الديمقراطية 

عالقة  المانحة تسعى من خالل التمويل الخارجي إلى خلق ان الدولالى الدراسة أشارت       

 بها،لة الممولة وتحقيق أهدا  سياسية خاصة عدات بالدو ااعتمادية من اجل ارتباط متلقي المس

 قراطي في البلد المتلقيقد يتأثر الخيار الديم اك واالستقالل،م الديمقراطية ياالمر الذي ينافي ق

 المانحة.ويل الخارجي بسبب اشتراطات وامال ات الدول للتم

التي تقد  المعونات المالية للسلطة  الواليات المتحدة تعد من كبرق الدول دراسة انوبينت ال       

بل  ،ني كما بينت الدراسة أن التمويل األمري ي لم ي ن مقدما لإلنسان الفلسطي ،وطنية الفلسطينية ال

ابات وعندما تغير هذا النهج بسبب ما آلت إليه االنتخ ،األراضي الفلسطينية نهج سياسي معين في 

انه سيؤثر على التوجه  فيه وهذا مما الشم ،يل مو تتوقفت معظم مصادر التمويل الخارجي عن ال

ن األوضاع أ إك ،ند إجرا  انتخابات مستقبلية الديمقراطي لدق المواطن الفلسطيني مستقبال ع

جي أعاق وهذا يعني أن التمويل الخار  ،جز ا من دوافع االنتخا  لدق المواطنين  االقتصادية تش ل

 يمقراطية في األراضي الفلسطينية لدا فيخالل تأثيره  التنمية السياسية من
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  " العالمي الجديد ي والنظامتحت عنوان "المجتمع المدني الفلسطين (2010)جوليا هوكنز 

 نشأ فينوع المجتمع المدني الذي  فيهدافه أثر ا ان لطبيعة الدعم الخارجي وأ ت الدراسة حيث بين

المحلية  طبيعة العالقات بين التراكيب يلولعبا دور ا حاسم ا في تش  ،الضفة الغربية وقطاع غزة

شو  الغالبة على نوكانت السمة  ،وجلى تسيي  تمويل المؤسسات المحلية ،للمؤسسات والخارجية

ي "الصمود الشعبية لمنظمات المجتمع المدني وتطورها في فترة السبعينات ه مقراطيةالرو  الدي

نظر ا ألهدا   ،لمقاو إلى تدهور الصمود اق إعالن المبادئ أد المقاو "، إال ان توقيع اتفاقية

وتبين ان أولويات  دعم عملية السال  في المنطقة سياسات المساعدة الدولية التي ترمي إلى

لعل في استنتاج مقارنة بما قبلها. و  ،سلميةال الدولية الممولة تغيرت في فترة العمليةالمنظمات 

التمويل األجنبي بالمساهمة في نشو   ثال: لماكا قا م ز" نوع ا من االرتباك! فهي لم توضح لنا"هوكن

 المقاو  ؟، هذا إكا كان صمودالرو  الديمقراطية الشعبية لمنظمات المجتمع المدني وفي ال

ا وجود السلطة  لسبب؟ هل االمبادئبينما لم يحصل هذا بعد اتفاق إعالن  ،استنتاجها صحيح 

با  انها  على الرضوخ لشروط السلطة من ي يجبرهالذفما ا ،؟ وجكا كان هذا هو السببةالفلسطيني

 اتيعني ان هناك خلفيوان حصل هذا فهو  ،مستجديهليست مضطرة لذلم؟ فهي متبرعة وليست 

 وهذا ضمن سياق هذا البحث. ،غير بريئةسياسية 

 ،التطرف ،االدارية بعنوان: "تجاوز مناقشة المساعدات الخارجية: النزعة (2010) جلرجندراسة 

 " وأثرهاعن المساعدات بحث الو 

لتأثير المساعدات  لنظرفي ا ن هناك اختالفات بين التيارات االيديولوجيةأ افترضتحيث 

ا على انها ا لهنظرو  جية: فكان هناك رف  للمساعدات الخارجية من قبل الماركسيون الذينالخار 

 يينالليبرال على خال  ،تبعيةالغالبا ما تفشل في تحقيق اهدافها التنموية وتخلق حالة من الفساد و 
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 أثر داة ايديولوجية من خالل قيا من مبادئ النزعة االدارية وكأ كمبدأالجدد الذين نظروا لها 

وتوصلت الدراسة  ،وعد  المساواة  ،والفقر ،التنمية وقيا  المتغيرات المتعلقة بالنمو فيالمساعدات 

رية ي االنتاج يجب اعادة النظر في نظف انه من اجل استخدا  المساعدات هاستنتاج مفاد إلى

د من الفقر مؤسسة تحدي األلفية للحبها  قامت ،وادارتها. في حين أظهرت دراسة أخرق  المساعدات

الية المعونة:" تركيز الجهات والتي جا ت تحت عنوان "إعالن باري  بشأن فع من خالل النمو

واستخدا   ،جقة تسلط االضوا  على النتائريعبر استخدا  المساعدات بط الدارة وكلمالمانحة على ا

مؤسسة تحدي  األساسية لتأسي احد المبادئ وتعتبر هذه  ،القرار المعلومات لتحسين عملية صنع

 ،أدا  البلدان الشري ة ألطر القائمة لتقييموتوحيد الموارد مع ا وتهد  الجهات المانحة لربط ،األلفية

قييم ادا  الح ومة والمانحين من اجل الوصول إلى نتائج تو  واستخدا  التقارير والرقابة بهد  رصد

 كات فعالية.

الدول المانحة اوقفت دعمها للسلطة الفلسطينية فور فوز حما  في ان  (2010) مور دراسة

نذاك انشا  آوفي المقابل ازداد الدعم للمنظمات غير الح ومية. واقترحت  ،2006عا   اتانتخاب

 وتتلقى أي مساعدات للشعب الفلسطيني. ،شفافية تامةتعمل ب ا األطر  آلية تمويل متعددة

ـــة دراســـة ـــوان( 2009) فرا ن ـــة التوجهـــات" بعن ـــة والسياســـية المجتمعي ـــر للمنظمـــات واّلثقافي  اي

 " الغربية التفة في الفلسطينية الجديدة الحكومية

 المسعاعدات على اتمويله في تعتمد ،الفلسطينية الح ومية غير المنظمات معظم ان لىإالتي كهبت 

 المجتمعع تعبئعة فعي الوسعطى الطبقعة دور" بعنعوان روبنسعون  غلعين دراسة توتوصل. الخارجية اّلنقدية

 المشعتركة الفلسعطينية األردنية اللجنة قامت التي األموال ان الى" ية،والزراع الطبية للجان الفلسطيني

 علععى وزععت 1979-1985 ميععا بعين معا الفتعرة فعي غعزة وقطعاع الغربيعة الضعفة علعى توزيعهعا فعي



 

48 

 

 المعلععن الهععد  وكععان ،بععاألردن صععلة تععربطهم الععذين داألفععرا بععع  وعلععى ،فععتح لحركععة اّلتابعععة اّلنخبععة

 .السياسي والوال  المحسوبية بدافع األموال هذه توزيع تم ما وكثيرا ،التنمية ،الاألمو  هذه توزيع ورا 

 غير طينيةالفلس للمنظمات خارجيلا الدعم تتبع إلى هدفت ( 2009ترتير)و  ديفويردراسة 

 االقتصادية السياسات أبحاث معهد ،الفترة خالل غزة وقطاع ربيةالغ في الضفة الح ومية

 .   2008-1999ما (  (نيالفلسطي

 الضفة التي دخلت الخارجية المساعدات مبالغ نإفالدراسة  لها توصلت التي النتائج وبحسب       

 وجد االضطرابات السياسية خالل ففي .سياسيةلا لقوضاع وفقا   تلفتخا ونوعها غزة وقطاع الغربية

تجاه  ،والسلطة الفلسطينية التنمية عن تبتعد عادة كانت التي ،الخارجية المساعدات اتجاهفي " تحول

 عن الجهات بعيدا   ،الخارجية المساعدات قنوات في تحول ىلوح كما .الطارئة برامج اإلغاثة

 .را االط المتجددة تلم نحو ،الثنائية المانحة

 دولة أ  مجموعة كانت سوا -أوروبا أن الواضح من فإنه المانحة المجموعات بين ومن           

 الفلسطينية الح ومية غير المنظمات ولقطاع ،الفلسطينية للسلطة مانحة جهة أكبر هي- فردية

 أما ،المنظمات لهذه ص مخال التمويل مجموع من % 70 حوالي بتوفيرها وكلم ،سوا  حد على

 أساسا   وكانت ،المانحة الغربية الدول مع مقارنة مطرد بش ل تناقصت فقد الدول العربية اعداتمس

 حجم فإن ،ةواألمري ي األوروبية للمساعدات وخالفا   .الفلسطينية موازنة السلطة ىإل موجهة

 .سيةالسيا األزمات خالل يديز  الح ومية غير والمنظمات للسلطة الفلسطينية العربية المساعدات

تفوق  الح ومية غير المانحة الجهات مساعدات فإن الدراسة، اليها توصلت التي للنتائج ووفقا  

أن  من بالرغم نيةالفلسطي الح ومية غير للمنظمات المقدمة الح ومية الخارجية المساعدات مصادر

 هاح ومات خالل من تأتي ةليالدو  الح ومية غير المنظمات عبر الممنوحة المساعدات معظم
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 الفلسطينية السلطة من لكل حيوية الخارجية المساعدات فإن الدراسة، نتائج وحسب .الوطنية

 يةتصاداالق السياسات أبحاث معهد لتقديرات ووفقا   .الفلسطينية الح ومية غير وللمنظمات

 القومي لدخال من % 60 من أكثر تش ل الخارجية فإن المساعدات ،(ما  – (الفلسطيني

  .غزة وقطاع الغربية فةللض االجمالي

والمنظمات  ،المانحون  نخبة الفلسطينية المعولمة: "بروز البعنوان (2009) طبرو  حنفيدراسة 

 " الحكومية المحلية الدولية والمنظمات اير

ا نحون الحز  الشأ الكشلهدفت   مصادر التمويل الغربية قبل غيره من الفصائل يوعي كان متوجه 

ا في البحث عن التمويل مع التركيز ،ير ثب بش ل أساسي على فرنسا وألمانيا. وفي هذا  وكان رائد 

لديها راعية لم يتراكم لجان اإلغاثة الز  واتحاد ،فإن مؤسسات مثل اتحاد لجان اإلغاثة الطبية ،الصدد

لمنظمات ا مععالقات بعيدة المدق  ولكنها أيضا أسست ،فقط خبرة في عملية البحث عن التمويل

التضامن كات الخلفيات اليسارية  وبش ل أساسي مجموعات -التي قدمت  ، ومية الدوليةغير الح

 الكثير من الدعم للمنظمات المحلية كات التوجه اليساري.  -

الحتياجات وان "دور المنظمات اير الحكومية في تلبية اــــــــــــــعن ( 2000كمال ) دراسة 

 تقييم نقدي" ،لسلطة الفلسطينية وبعدهاقبل قيام ان للمواطني األساسية

حلي األهلية تعتمد على كل من اّلتمويل الخارجي والم ة ان غالبية المنظماتوتبين في هذه الدراس 

اّلتمويل الدولي للمنظمات بنا  على الظرو   وهناك اختالفات في حجم وش ل ،في تنفيذ انشطتها

إلى ان هناك عالقة بين التمويل  وتوصلت الدراسة ،لسطينيلفاسية التي يمر بها المجتمع االسي

لعا  التي انشئت قبل ا وتبين ان المنظمات ،ي االعتماد على التمويل الخارجيوسنة التأسي  ف

خارجي بمقدار  %، وعلى تمويل 23.1في تمويلها على مصادر محلية بمقدار  اعتمدت 1967
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على  فقد زاد اعتمادها ،1987إلى العا   1967  لعاالمنظمات التي انشئت من ا%. أما  7.7

اعتمادها على التمويل المحلي حيث  ،كذلم ،%، وزاد 21.1ى حيث وصل إل ،الدعم الخارجي

ي ععععععععععععععععععععععععععفقد وصل الدعم الخارج ؛1993إلى الفترة  1987الفترة ما بين  ماأ ،26.3 وصل

23.5%. 

 قيب على الدراسات السابقةعت

الدعم من قبل  ناقشت تتبين أن الدراسامن خالل االطالع على الدراسات السابقة        

أ  مؤسسات  دولية،نت ح ومية أ  الخارجية لمؤسسات السلطة الفلسطينية سوا  أكا تالمؤسسا

د من القطاعات وقد بينت الدراسات أن هذه المساعدات اسهمت في التنمية لدق العدي ،خاصة 

والجمعيات  وكان لها دور كبير في دعم المؤسسات ، ،لسلطة الوطنية الفلسطينية ا االقتصادية في

 والمناطق المحرومة أو المهددة بظرو  صعبة .

على تقييم واقع المساعدات الخارجية  لدراسات السابقة في أنها ركزتالدراسة عن ا تختلل هذه    

ناقا أي منها يلم راسات السابقة لدفي حين أن ا ،مسافر بني نعيملمنطقة محددة وهي منطقة 

 الدراسة.الحيوانية مثلما تناقا هذه قطاعات الزراعة والمياه والثروة 

نظري بالمعلومات من خالل ال اإلطارسات السابقة في تغذية يم ن االستفادة من هذه الدرا   

تي عالجت الالنظري والدراسات السابقة  اإلطارالرجوع اليها في توفير المعلومات حول مادة 

كما  العربي،سات اخرق في العالم لفلسطينية أو ألي مؤسقدمة للسلطة اموضوع المساعدات الم

 السابقة.جها بنتائج الدراسات يم ن االستفادة منها في مقارنة نتائ



 

 

 الفصـــل الثالث
 الطريقة واالجراءات

 منهج الدراسة •

 مجتمع الدراسة •

 نة الدراسةيع •

 أداة الدراسة •

  الدراسة اةوصف أد •

 صدق أداة الدراسة  •

 ثبات أداة الدراسة •

 إجراءات الدراسة •

 التحليل اإلحصائي •
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 الفصل الثالث
 

 اتواإلجراءالطريقة 

وأداة الدراسة وصدقها  ،وعينتها ،ومجتمعها ،الدراسةتضمن هذا الفصل وصفا لمنهج         

 سيقو  الباحثالتي اإلحصائية  اتوالمعالج ،بيق ومتغيرات الدراسةات التطوججرا  ،وثباتها

  النتائج.باستخدامها الستخراج 

  منهج الدراسة 1.3

 حيث أن في هذه الدراسة لمال مته لطبيعة الدراسة. يوصفال استخدمت الدراسة المنهج          

بّية لطجاالت العلمّية واألدبّية والنفسّية واالمنهج الوصفي أحد المناهج التي يتبعها الباحثون في الم

الظواهر مهما كان تصنيفها كما هي موجودٌة على و  هذه المنهجية على دراسة إحدق وغيرها وتق

الي ا من المبالغة أو التقليل عن طريق وضع تعريف لها ثم ككر ا دقيق ا خووصفها وصف   ،أر  الواقع

وغيره اإلنسان  في ضاعفاتها كيف ا وكمًّا ومقدار تأثيرهاأسبابها وخصائصها وصفاتها ونتائجها وم

 .ا من الظواهر األخرق ترابطها أو ارتباطها بغيره ومدق

 الدراسةمجتمع  2.3

 الخليل والبالغ جنو  محافظة بني نعيمفي مناطق مسافر  ون المزارع الدراسة:مجتمع          

 نسمة. 575حوالي عددهم 
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 عينة الدراسة  3.3

اد %. وقد بلغ عدد افر  26حجمها شوائية. لعبالطريقة ا من عينتهونت عينة الدراسة كت       

ى احصائية ث تم الحصول عليح ،االستبانة التي تم توزيعها عليهم رتم جمع آرائهم عب 150العينة 

والجدول التالي يبين خصائ  العينة  التالية:بعدد س ان المسافر وتم اخضاعهم للمعادلة 

 :ةالديمغرافي

 1.3جدول 
 مغرافيةالديات يع عينة الدراسة حسب المتغير وز األعداد والنسب المئوية لت

 

 العدد الفئة المتغير
النسبة 

 المئوية

 الجنس

 66.0 99 ذكر

 34.0 51 أنثى

 100.0 150 المجموع

 الحالةاالجتماعية

 84.0 126 متزوج/ة

 5.3 8 أرمل/ة

 10.7 16 أعزب/عزباء

 100.0 150 المجموع

 الحالةالعلمية

 24.7 37 أمي

 46.7 70 ياسأس

 20.7 31 توجيهي

 8.0 12 دبلوم

 100.0 150 المجموع

 األسرةفرادعددأ

 8.7 13 أفراد3-1من

 14.0 21 أفراد5-4من

 77.3 116 أفرادفمافوق6

 100.0 150 المجموع

 إدارةالمزرعة

 92.7 139 المالك

 4.0 6 مستأجر

 3.3 5 مشاركة

 100.0 150 المجموع

 تفرغللعملالزراعيال

 52.0 78 متفرغ

 48.0 72 غيرمتفرغ

 100.0 150 المجموع

 العملالحالي
 24.7 37 زراعة

 22.0 33 تربيةحيوانات
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 العدد الفئة المتغير
النسبة 

 المئوية

 46.7 70 مختلط

 6.7 10 اليوجد

 100.0 150 المجموع

 هلمنتسبإلىجمعيةزراعية؟

 22.0 33 نعم

 78.0 117 ال

 100.0 150 المجموع

 حةاألراضيالزراعيةبالدونماتمسا

 37.3 56 دونم4-3من

 46.7 70 نمدو10-5من

 16.0 24 دونماتفمافوق10

 100.0 150 المجموع

 عددرؤوساألغنامالتيتمتلكها

 46.7 70 30-1من

 11.3 17 70-31من

 16.7 25 فمافوق70

 25.3 38 اليوجد

 100.0 150 المجموع

اهيالمساعداتالتيتمالحصولعليهام

طاعمنقبلالمؤسساتالعاملةفيالق

 الزراعي؟

 77.3 116 آبارجمع

 6.0 9 تنكاتمياه

 5.3 8 بركزراعية

 8.0 12 حصادمائي

 2.0 3 شبكاتمياه

 1.3 2 آبارجمعإلىجانبشبكاتالمياه

 100.0 150 المجموع

 

  أداة الدراسة 4.3

علق بالدراسة ومن خالل الرجوع إلى األد  النظري المت من خاللكأداة قيا   استخدا  االستبانة تم

وسيقو  الباحث بعمل صدق لقداة من خالل عر  األداة على  ،بع  الدراسات السابقةمراجعة 

ثم  وغيرهم ومن مختصين للجامعاتمن  مجموعة من المختصين والخبرا  في المجال التربوي 

 الفا. خكرو نباامل الثبات عن طريق معامل مع  حسا
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 :اإلحصائي(صدق )ال صدق أداة الدراسة 1.4.3

حيث تم استبدال  ،والذي ابدق رايه فيها ،أوالتم التأكد من صدق األداة بالرجوع إلى المشر     

المح مين من أساتذة الجامعات من كوي وحذ  أخرق ومن ثم عرضها على مجموعة من  ،فقرات 

 ،يغتها الحاليةحيث تم اجرا  التعديالت حتى أصبحت اإلدارة بص ،اص إلعطا  رأيهم فيها صتخاال

 ( يبين اسما  المح مين وصفاتهم وخصائصهم العلمية .1أنظر الملحق رقم )

( Pearson Correlationكما تم التحقق من صدق األداة بحسا  معامل االرتباط بيرسون )      

حيث تم الحصول على  ،من مجاالت الدراسة مع الدرجة الكلية لها جالم لفقرات الدراسة في كل

 وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:  ،لعينةت من درجات استجابة أفراد االبيانا

  2.3 جدول

 سة مع الدرجة الكلية لهامجاالت الدرا في كل مجال من معامل االرتباط بيرسون بين فقـرات الدراسةنتائج 
م رق

 لفقرةا
 الفقرة

معامل 

 االرتباط )ر(

الداللة 

 اإلحصائية

B-عداتالمقدمةمالئمةالمسا

B1 0.000 **0.597 المساعداتالتيتقدمهاالمؤسساتفيمجالالمياهذاتأولويةبالنسبةلي 

B2 0.000 **0.643 مناسبة.،لالمياهالخدمةالتيقدمتليمنالمساعداتفيمجا 

B3 0.000 **0.711 اعاةأولوياتيمنخاللاستشارتيفينوعيةاالحتياجاترمتم 

B4 0.000 **0.538 تلقيتتدريباتكافيةحولطريقةجمعمياهاألمطارقبلالحصولعلىالمساعدة 

B5 0.000 **0.452 زاداإلنتاجالزراعيلديبعدتلقيالمساعداتالمائية 

B7 0.000 **0.527 منفذةللمشروعالهةأناراضعنمتابعةالج 

B8 0.000 **0.357- نفذةتجاهبعضالمستفيدينهناكتحيزاًمنقبلموظفيالجهةالم 

B9 0.000 **0.422 يتماختيارالمستفيدينبعدالةوشفافية 

B11 0.000 **0.618 االحتياجاتاتوولويالجهةالمنفذةاستخدمتطرقاًصحيحةلتحديداأل 

B12 0.000 **0.569 تالتيتلقيتهاكانتكافيةالستمرارمشروعي.عداساالم 

B13 0.000 **0.731 موعدتقديمالمساعدةجاءفيالوقتالمناسبأنأرى 

B14 0.000 **0.718 أعتقدأنكميةالمياهكافيةللثروةالحيوانية 

B15 0.000 **0.532 كافيةلإلنتاجالنباتيأعتقدأنكميةالمياه 

B16 0.000 **0.614 تنفيذالمشروعفيلقيتإرشاداتكانلهاآثارإيجابيةت 

B17 0.000 **0.545 ساهمتالمساعداتفيالحدمناللجوءإلىشراءالمياه 

B18 0.000 **0.606 أصبحتقادراًعلىاستغاللالمياهبشكلأفضل 

C-الفعالية

C1 0.000 **0.762المشروعفرصعملجديدةلناروف 

C2 0.000 **0.489 أدىالمشروعإلىزيادةرقعةاألراضيالمزروعة 

C3 0.000 **0.586 مستوىدخليتحسنبسبباشتراكيفيالمشروع 
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م رق

 لفقرةا
 الفقرة

معامل 

 االرتباط )ر(

الداللة 

 اإلحصائية

C4 0.000 **0.747 إضافيةمستقبالًا"المشروعسيوفرفرص 

C5 0.000 **0.717 أوأبقارأوأيةحيواناتتشجعتبعدتنفيذالمشروعلشراءأغنام 

C6 0.000 **0.717 ساعدنيدخليمنالمشروعالحاليعلىإنشاءمشاريعأخرى 

C7 0.000 **0.609 دفعنيالمشروعلشراءآلةتساعدنيفيالزراعة 

C8 0.000 **0.396 شجعنيالمشروعلشراءقطعةأرضإضافية 

C10 0.000 **0.581 ضليرفعمستوىالمعيشةإلىاألفاالستمرارفيالمشروعيساهمف 

C12 0.000 **0.423 قلتتكاليفاألعمالالزراعيةبعدتقديمالمشروعالمائيلنا 

C13 0.000 **0.515 تمإضافةأنواعجديدةمنالمزروعاتالمرويةلمزرعتي 

C14 0.000 **0.612 تمحلمشكلةالمياهبالكامللدي 

C15 0.000 **0.633 مياهكافيةللمشروعفيمجالالالمساعدات 

D-االستدامةالمحتملةللمساعدات 

D1 0.000 **0.748 باستمرارهعتتابعالتزالالجهةالمنفذةللمشرو 

D2 0.000 **0.425 اتالجديدةالتيقدمهاالمشروع)حصادمائي(يالمجتمعالمحلييدعمالتقن 

D3 0.000 **0.611 ياهالملاعدةفيمجالزراعةبعدالحصولعلىالمسلديالرغبةفياالستمراربا 

D4 ً0.000 **0.626 األمطار(مشروعي)قلةفيبعضالعواملالجويةأثرتسلبا 

D5 0.000 **0.748 تأثرمشروعيسلبياًنتيجةإجراءاتاالحتالل 

 (0.01المستوق ) عندة **  تعني أن االرتباط كا داللة إحصائي________ (0.05*  تعني أن االرتباط كا داللة إحصائية عند المستوق )

مالئمة المساعدات المجال األول ) جميع فقرات الدراسة فييتضح لنا من الجدول السابق أن 

وعددها  (≤0.05)عند المستوق عالية جدا  وكات داللة إحصائية تحظى بدرجات ( كانت المقدمة

(، والفقرة B6فقرة رقم)ال مابعد استبعاد فقرتين ه ،درجة الكلية لها( فقرة وهي وثيقة االرتباط بال16)

 (≤0.05)عند المستوق صائية من االرتباط ( ألنهما لم تحظيا بدرجات كات داللة إحB10رقم)

 بالدرجة الكلية في العينة االستطالعية. 

عالية ظى بدرجات حت( كانت الفعاليةجميع فقرات الدراسة في المجال الثاني )أن  ،كما يتضح لنا

وهي وثيقة االرتباط بالدرجة  ،( فقرة13وعددها ) (≤0.05)مستوق ال دنعوكات داللة إحصائية 

( تم استبعادهما ألنهما لم C11(، والفقرة رقم)C9هما الفقرة رقم) ،وأن هناك فقرتين أيضا   ،لها الكلية

 بالدرجة الكلية.  (≤0.05)عند المستوق تحظيا بدرجات كات داللة إحصائية من االرتباط 



 

56 

 

يعها مج هاأن( فقد تبين لنا االستدامة المحتملة للمساعداتي المجال الثالث )ة فاسأما فقرات الدر 

( فقرات 5وعددها ) (≤0.05)عند المستوق عالية وكات داللة إحصائية تحظى بدرجات كانت 

 وهي وثيقة االرتباط بالدرجة الكلية لها. 

   :ـةثبات أداة الدراس 2.4.3

 Cronbach's)كرونباخ ألفعا استخدا  معادلة الثبات باسعة ثبات أداة الدر لتحقق من ل       

Alpha) التي تم اعتمادها( في كل مجال  الدراسة تم حسا  قيمة )ألفا(، لفقرات لداخليالتسعاق ال(

ول كما هو موضح في الجد وبين جميع الفقرات مجتمعة. ،من مجاالت الدراسة كل على حدة

 يلي:فقد تبين ما  ،التالي

  3.3جدول 

في كل مجال من مجاالت الدراسة وبين جميع  انةفقرات االستببين ( Cronbach's Alphaل االتساق الدا لي )كرونباخ ألفا معام
 الفقرات مجتمعة

 معامل الثباتقيمة  المعيار
 عدد الفقرات )كرونباخ ألفا(

B - 16 0.808 مالئمة المساعدات المقدمة 
C - 13 0.870 الفعالية 
D - 5 0.762 لمحتملة للمساعداتمة ااالستدا 

 34 0.895 الدرجة الكلية العامة

 األول: التي تتناول المجال الدراسةالجدول السابق أن قيمة ألفا المحسوبة بين فقرات من  لنا يتضح

التي  الدراسةفقرات كما أن قيمة ألفا بين  %(.80.8قد بلغت ) (مة المساعدات المقدمة مال)

اول التي تتن الدراسةفقرات وأن قيمة ألفا بين  .%(87قد بلغت ) (الفعالية)ني: الثا ول المجالتتنا

. كما يتضح أن قيمة ألفا %(76.2قد بلغت ) (االستدامة المحتملة للمساعدات): الثالث لالمجا

مما  ،مرتفعة قيمة ألفا كانت%(. مما سبق نالحى أن 89.5المحسوبة بين جميع الفقرات قد بلغت )
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داة الدراسة وبنا  على كلم فإن أ ،الدراسةمن االتساق الداخلي بين فقرات كبيرة جة ك در ن هنايدل أ

  .بش لها الحالي درجة عالية من الثباتتتمتع ب

  الدراسةمتغيرات  5.3

 :مستقلةالالمتغيرات 

 انثى( ككر،) الجن :

 ( بنا  كهل، خيمة، برك ،نوع الس ن: )

 عا   (46اكثر من  ،( عا  45-36من ) ،عا     (35 – 25) من  ،عا   25: )اقل العمر

(، 300وأقل من 200(، )أكثر من 200وأقل من  100)أكثر من  (،100)أقل من عدد المواشي: 

 (.400(، )أكثر من 400وأقل من  300)أكثر من 

 نعيم(بني  )مسافرالتجمع: 

 المتغيرات التابعة:

 (مة المال ،الفعالية امة،االستد م،التقييمعايير )الخارجية المساعدات 

 الدراسةإجراءات تطبيق  6.3

 الباحث بإجرا  الدراسة وفق الخطوات اآتية  قا 

 عر  أداة الدراسة على مجموعه من المح مين 

 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية 

 تحديد أفراد عينة الدراسة  -

 ة ة الدراسعلى عين االستبانةتوزيع  -
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 عينة  اد الات من أفر بانجمع االست -

 spssنامج اإلحصا  القيا  بعملية التحليل اإلحصائي باستخدا  بر  -

   التالية:ومن خالل المتوسطات الحسابية لالستجابات تم اعتماد الدرجات 

 فاقل ( درجة منخفضة    2.33متوسط حسابي ) 

 ( درجة متوسطة  3.66 – 2.34متوسط حسابي ) 

 .  كبيرة( درجة   اكثرف  3.67ط حسابي ) وسمت

  اإلحصائيةالمعالجات  7.3

االجتماعية  من خالل حسا  المتوسطات   اإلحصائية للعلو ث برنامج الرز  باحال استخد         

ستخد  الباحث اختبار )ت( للعينات حيث االحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة على الفرضيات 

 ،نت مستويات المتغير الديمغرافي اثبن فقطكا كاالعينة ا ات نظرالفروق في وجه ح  لف المستقلة 

والسادسة حسب التفر  للعمل  ،ي الفرضية االولى حسب االختال  في الجن ن كلم فوقد كا

 One-wayو تحليل التباين األحادي )  ،والثامنة حسب االنتما  لجمعية زراعية  ،الزراعي 

ANOVA )  تويات للمتغير الديمغرافي اكثر المس اكا كانت العينةهات نظر روق في وجلقيا  الف

والثالثة الحالة  ،اعية مالفرضية الثانية حسب االختال  في الحالة االجت كلم فيوكان  ،من اثنين 

والخامسة حسب االختال  في ادارة  ،عدد افراد االسرة في والرابعة حسب االختال   ، ةالعلمي

 ،ة حسب مساحة االراضي الزراعية لتاسعوا ،لعمل   في اة حسب االختالسابعوال ،المزرعة 

لقيا  درجة  ومعامل كرونباخ الفا غنا  التي يملكها المزارع  والعاشرة حسب االختال  في عدد اال

للتعر   شيفيه ،فقرات االستبانة وصدق لقيا  درجة ترابط  ومعامل بيرسون واختبار ،الثبات لقداة 

 لعينة .اهات اتجن الفروقات في اعلى موط
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 4.3 دولج
 مفاتيح تصحيح نتائج الدراسة 

 التقدير المتوسط الحسابي
 منخفضة 2.33 – 1.00
 متوسطة 3.66 – 2.34
 مرتفعة 5.00 – 3.67

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 الفصل الرابع

 
 نتائج الدراسةتحليل 

 
 مقدمة •

 ؤال األول.ـــالنتائج المتعلقة باإلجابة عن الس •

 ني.الثا ؤالـــالسعلقة باإلجابة عن النتائج المت •
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 فصل الرابعال
 

 نتائج الدراسةتحليل 

 مقدمة:

 تهاجل اإلجابة على أسئلألبيانات الدراسة وكلم من إحصائيا  يتضمن هذا الفصل تحليال  
 ها.وفرضيات

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 1.4

وأصحاب الثروة رعين يشة المزاالمياه مع مستوى مع مساعدات في قطاعم الما هو واقع تقيي
 يوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟ والذي يتفرع عنه األسئلة اآلتية:الح

مــة المســاعدات فــي قطــاع الميــاه مــع مســتوى معيشــة المــزارعين وأصــحاب ءمــا مــدى مال 1.1.4
 ؟الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

لفقعرات  ات المعياريعةحسعابية واالنحرافعات الج المتوسطؤال السابق تم استخرالإلجابة عن الس        

معيشععة المععزارعين وأصععحا   مععة المسععاعدات فععي قطععاع الميععاه مععع مسععتوق  مععدق مالالدراسععة حععول 

وكلعععم كمعععا هعععو  ،لبيعععان أبرزهعععا مرتبعععة حسعععب األهميعععة الحيوانيعععة فعععي منطقعععة مسعععافر بنعععي نععععيمالثعععروة 

 :التاليي الجدول ح فموض
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 1.4جدول 
المساعدات في  مةءتقييم المالمدى حول المعيارية لفقرات الدراسات  نحرافاتة واال ت الحسابيالمتوسطا 

مرتبة  قطاع المياه مع مستوى معيشة المزارعين وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
 حسب األهمية

 الترتيب
في  الرقم
انةاالستب فقراتال   

توسط الم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة ي المعيار 

1 B18 مرتفعة 0.501 4.47 قادرا  على استغالل المياه بش ل أفضل أصبحت 

2 B1  المساعدات التي تقدمها المؤسسات في مجال المياه كات أولوية
 مرتفعة 0.551 4.46 بالنسبة لي      

3 B2 مرتفعة 0.590 4.39 مناسبة.  ،ال المياهفي مج الخدمة التي قدمت لي من المساعدات 
4 B3  مرتفعة 0.617 4.19 اتي من خالل استشارتي في نوعية االحتياجاتة أولويمراعاتم 

5 B11  تاألولوياالجهة المنفذة استخدمت طرقا  صحيحة لتحديد 
 مرتفعة 0.619 4.13 واالحتياجات

6 B13  مرتفعة 0.338 4.13 ناسبقت المأرق أن موعد تقديم المساعدة جا  في الو 
7 B5 مرتفعة 0.490 4.12 قي المساعدات المائيةبعد تل ي لدياج الزراعزاد اإلنت 
8 B12  .مرتفعة 0.773 4.02 المساعدات التي تلقيتها كانت كافية الستمرار مشروعي 
9 B7 مرتفعة 0.761 3.89 أنا را  عن متابعة الجهة المنفذة للمشروع 
10 B9  مرتفعة 0.760 3.82 ين بعدالة وشفافيةالمستفيد اختياريتم 
11 B17  مرتفعة 1.014 3.71 المساعدات في الحد من اللجو  إلى شرا  المياهساهمت 
12 B15 مرتفعة 0.921 3.69 أعتقد أن كمية المياه كافية لإلنتاج النباتي 
13 B16  عةمرتف 1.079 3.51 تنفيذ المشروع فيتلقيت إرشادات كان لها آثار إيجابية 

14 B4 ألمطار قبل الحصول  مياه ا ة جمعحول طريق تلقيت تدريبات كافية
 متوسطة 1.054 3.35 على المساعدة  

15 B14 متوسطة 1.085 3.19 أعتقد أن كمية المياه كافية للثروة الحيوانية 
16 B8 منخفضة 0.832 2.29 هناك تحيز من قبل موظفي الجهة المنفذة تجاه بع  المستفيدين 

 ةمرتفع 0.390 3.83 لدرجة الكليةا

المجال  أن درجات االستجابععععة على فقرات الدراسعععععة حول (1.4)الجدول  يتضح من           

مة المساعدات المقدمة( قد تراوحت بين المرتفعععععة والمنخفضة وأن غالبيتها مرتفعة.  األول: )مال

ري حرا  معيا( وان3.83مرتفعة بمتوسط حسابي )ها كانت لعامة لوقد تبين أن الدرجة الكلية ا

(0.390.)  
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أن أعلى درجات االستجابة كانت على الفقرة رقم  (1.4)كما يتبين من الجدول              

(B18 حيث كان ،)(، التي تفيد بأنه )أصبح المزارع قادرا  على استغالل المياه بش ل أفضل

لتي ا (B12ة )ويأتي في المتوسط الفقر (. 0.501)معياري بانحرا  ( 4.47المتوسط الحسابي )

( 4.02( بمتوسط حسابي ).المساعدات التي تلقيتها كانت كافية الستمرار مشروعيى)ن  علت

 (.0.773وانحرا  معياري )

حيث تفيد أن )هناك  ،( قد حظيت بأدنى درجات االهتما B8في حين نالحى أن الفقرة رقم )      

( بانحرا  2.29ي )حساب (، بمتوسطجهة المنفذة تجاه بع  المستفيدينوظفي المن قبل متحيزا  

 (.0.832معياري )

مة فكانت مرتفعة  هم حول مدق المالؤ ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن المزارعين تختلل آرا    

د مزارعين قوكلم ألن ال للمزارع،التي تم استصالحها وتحسين مصادرها  المياهمة  عندما يخ  مال

في حين  الخارجية،خالل المساعدات من  ي تمتمائية التا هذا التحسن من خالل المشاريع اللمسو 

وهذا يعني أن المساعدات تأتي للشخ   األخرق،أنهم يلمسون الضعل في التحيز لفئة دون 

بين  حسب احتياجه وال يوجد تحيز لصالح مزارع مهما كانت م انته أو معارفة فهي توزع بعدل

 عين.المزار 

لمياه للمـزارعين وأصـحاب الثـروة الحيوانيـة اطاع قدمة في قما مدى فعالية المساعدات الم 2.1.4
 في منطقة مسافر بني نعيم؟

لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات      

ية مياه للمزارعين وأصحا  الثروة والحيوانلقدمة في قطاع االدراسة حول مدق فعالية المساعدات الم

وكلم كما هو موضح في الجدول  ،افر بني نعيم مرتبة حسب األهمية لبيان أبرزهاسقة مفي منط

 التالي:
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 2.4 جدول
 فعالية المساعدات المقدمة في قطاعحول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدراسات  

 حسب األهميةرتبة م مني نعيحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بين وأصالمياه للمزارع

 الترتيب
في  الرقم

 االستبانة
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1 C12 مرتفعة 0.680 4.13 قلت تكاليل األعمال الزراعية بعد تقديم المشروع المائي لنا 
2 C10 عةرتفم 0.552 4.08 في رفع مستوق المعيشة إلى األفضليساهم رار في المشروع االستم 
3 C3 مرتفعة 0.732 3.91 مستوق دخلي تحسن بسبب اشتراكي في المشروع 
4 C2 مرتفعة 1.063 3.69 أدق المشروع إلى زيادة رقعة األراضي المزروعة 
5 C1 مرتفعة 1.137 3.58 وفر المشروع فرص عمل جديدة لنا 
6 C13 فعةمرت 1.006 3.57 ع جديدة من المزروعات المروية لمزرعتي ة أنوا تم إضاف 
7 C4 متوسطة 0.966 3.45 إضافية مستقبال   أالمشروع سيوفر فرص 
8 C15 متوسطة 1.118 3.41 المساعدات في مجال المياه كافية للمشروع 
9 C14 متوسطة 1.210 3.41 تم حل مش لة المياه بالكامل لدي 
10 C5 متوسطة 1.016 3.34 تحيواناذ المشروع لشرا  أغنا  أو أبقار أو أية د تنفيتشجعت بع 
11 C6  متوسطة 1.021 3.19 ساعدني دخلي من المشروع الحالي على إنشا  مشاريع أخرق 
12 C8 متوسطة 1.034 3.13 شجعني المشروع لشرا  قطعة أر  إضافية 
13 C7 منخفضة 0.667 2.41 ةاعدني في الزراعدفعني المشروع لشرا  آلة تس 

 عةمرتف 0.501 3.58 الدرجة الكلية

 المجال االستجابععععة على فقرات الدراسعععععة حول أن درجات (2.4)يتضح من الجدول           

( C7ععععة والمتوسطة أيضا  باستثنا  الفقرة رقم)مرتفعغالبيتها بين الفي )الفعالية( قد تراوحت : الثاني

ا كانت مرتفعة مة لهالعاكلية بة عليها منخفضة. وقد تبين أن الدرجة الاالستجاالتي كانت درجة 

 (. 0.501( وانحرا  معياري )3.58بمتوسط حسابي )

(، التي C12أن أعلى درجات االستجابة كانت على الفقرة رقم ) (2.4)ا يتبين من الجدول كم      

حيث كان (، للمزارعينع المائي م المشرو ية قلت بعد تقديتكاليل األعمال الزراعتشير إلى أن )

( درجة C4في حين احتلت الفقرة ). (0.680بانحرا  معياري )( 4.13بي )لحساالمتوسط ا
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إضافية  ا"المشروع سيوفر فرصمتوسطة من حيث التصنيل في الجدول والتي تن  على )

 (.0.966( وانحرا  معياري )3.45بمتوسط حسابي ) (مستقبال  

المشروع ) يد أنيث تفح ،ةاالستجاب( قد حظيت بأدنى درجات C7رقم ) ن الفقرةفي حين نالحى أ

 (.0.667( بانحرا  معياري )2.41(، بمتوسط حسابي )في الزراعة هآلة تساعد المزارع لشرا  دفع

ويم ن تفسير هذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ  هذا المجال في أن        

كات  ارجيةات الخاعدات الخارجية قد يلمسون ويشعرون بأن المسل المساعدمزارعين ومن خالال

وكذلم في تحسين  لهم، األعمال الزراعية بعد تقديم المشروع المائي تكاليلتقليل جدوق في مجال 

أنهم يرون أن هذه المساعدات ال تسهم في شرا  االت حديثة تستخد   في حين  ،مستوق المعيشة 

 ني والمائي .اعي والحيوافي االنتاج الزر 

وأصحاب  ساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعينة للمة المحتملمما هي درجة االستدا 3.1.4
 ؟الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

ات لفقر  لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

ن وأصحا  زارعيلمياه للمالمساعدات المقدمة في قطاع لة المحتملة درجة االستدامالدراسة حول 

وكلم كما هو  ،لبيان أبرزها مرتبة حسب األهمية الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

 التالي:موضح في الجدول 
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 3.4جدول 
لمساعدات لملة االستدامة المحتل حورات الدراسات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفق 

مرتبة حسب  الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيمب الثروة وأصحالمزارعين ياه لالمالمقدمة في قطاع 
 األهمية

 الترتيب
في  الرقم

 االستبانة
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

1 D3  ل على زراعة بعد الحصو لفي الدي الرغبة في االستمرار
 مرتفعة 0.625 4.31 مجال المياه المساعدة في

2 D4 مرتفعة 1.023 4.31 مشروعي )قلة األمطار( فيوية أثرت سلبا  ل الجع  العوامب 

3 D2 ات الجديدة التي قدمها المشروع يالمجتمع المحلي يدعم التقن
 مرتفعة 0.697 3.75 )حصاد مائي(

4 D1 مرتفعة 1.191 3.51 باستمرار هابعنفذة للمشروع تتال تزال الجهة الم 

5 D5  متوسطة 1.338 2.91 ت االحتاللجرا ا نتيجة إسلبيا  تأثر مشروعي 

 مرتفعة 0.725 3.76 الدرجة الكلية
أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الستجابة أفراد العينة حول  (3.4)من الجدول يتضح لنا       

ة حيوانيلمياه للمزارعين وأصحا  الثروة الالمقدمة في قطاع ا حتملة للمساعداتدرجة االستدامة الم

كما . ( بدرجة مرتفعة0.725( مع انحرا  معياري )3.76قد بلغ ) فر بني نعيمة مسافي منطق

 درجات االستجابة على فقرات الدراسة كانعت مرتفععة.  غالبيةيتضح من الجدول السابق أن 

هناك )(، التي تفيد بأن D3الفقرة رقم ) االستجابة كانت علىأن أعلى درجات  منها يتبين كم       

حيث (، الزراعة بعد الحصول على المساعدة في مجال المياهفي في االستمرار  رعالمزالدق  رغبة

 0.625( بانحرا  معياري )4.31كان المتوسط الحسابي )

الجديدة ات يمحلي يدعم التقنالمجتمع الأن ) التي تفيدو  متوسطة،بدرجة ( D2رقم )وجا ت الفقرة    

تليها  (.0.697( وانحرا  معياري )3.75ي )حساب (، بمتوسطد مائي(التي قدمها المشروع )حصا

(، بمتوسط حسابي باستمرار هالجهة المنفذة للمشروع ال تزال تتابع( التي تفيد أن )D1الفقرة رقم )

 (.1.191( وانحرا  معياري )3.51)



 

66 

 

د أن حيث تفي ،االستجابةبأدنى درجات  ( قد حظيتD5رة رقم )ن نالحى أن الفقفي حي    

( بانحرا  2.91(، بمتوسط حسابي )تأثر سلبيا  نتيجة إجرا ات االحتالل للمزارعمقد  ال مشروعلا)

 (.1.338معياري )

ستمرار وتبين من النتائج أن المزارعين قدمت لهم تلم المساعدات الخارجية فرصة في اال        

التي هي عصب  لمياهفي مجال اي تقدمه للدعم الذ والنباتية تبعاوانية في الثروة الحيثمار في االست

 ،ورغم تلم المساعدات الخارجية وما تقدمه لهم  الحيوانية،الحياة بالنسبة لهم ولمزروعاتهم وثرواتهم 

 ،ليهم  ل خطرا كبيرا عإال أن عقبة االحتالل وممارساته ضدهم وضد مشروعاتهم ما زالت تش

 ، عليهم  أيش ل خطر  حتاللا بقي االماستمرار بباالضطرا  والخو   يشعرون لهم األمر الذي يجع

 االراضي الفلسطينية بش ل عا  . علىو  ،بش ل خاص 

 الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال  2.4

حيث  قطاع المياه من تقييم المساعدات فيأفراد العينة حول درجات استجابة تختلف  هل

ة لها( لدى المزارعين محتملستدامة الجة االودر  ،مدى فعاليتها ،مستوى المعيشة)مالئمتها مع 

 ،الجنس)مجتمعة با تالف متغيرات  وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

 ،اعيتفرغ للعمل الزر ال ،إدارة المزرعة ،عدد أفراد األسرة ،الحالة العلمية ،الحالة االجتماعية

عدد  ،بالدونماتاعية راضي الزر حة األ مسا، هل منتسب إلى جميعة زراعية؟ ،العمل الحالي

ما هي المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات  ،لكهارؤوس األانام التي تم

 (؟ العاملة في القطاع الزراعي؟

 حو اآتي:لتحقق منها على النضيات التالية واقا  الباحث بصياغة الفر لإلجابة عن السؤال السابق 
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تقييم ( في α≤0.05صائيـة عند المستوى )ـة إحذات دالل فروق  دتوجال  الفرضية األولى:

ودرجة  ،مدى فعاليتها ،مع مستوى المعيشةمالءمتها المساعدات في قطاع المياه من حيث )

 قة مسافر بني نعيملحيوانية في منطاالستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة وا

 .تعزى لمتغير الجنس

في تقييم ( للفروق T-testاختبار ت )الباحث ابقة استخد  ة السحة الفرضيق من صللتحق        

ودرجة  ،مدق فعاليتها ،مع مستوق المعيشة عدات في قطاع المياه من حيث )مال متهاالمسا

تعزق  مسافر بني نعيملحيوانية في منطقة اوأصحا  الثروة ا( لدق المزارعين االستدامة المحتملة له

  :ي الجدول اآتيبين فكما هو م وكلم ،الجن لمتغير 

 4.4جدول 
مع  ت في قطاع المياه من حيث )مالءمتها( للفروق في تقييم المساعداT-testنتائج ا تبار ت ) 
وأصحاب الثروة لدى المزارعين  ودرجة االستدامة المحتملة لها( ،مدى فعاليتها ،مستوى المعيشة

 س.الجن لمتغير  ى تعز  لتيا وانية في منطقة مسافر بني نعيموالحي

 العدد الجنس المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 مع مستوى المعيشة الءمةمال
 0.367 3.847 99 ككر

0.587 148 0.558 
 0.433 3.808 51 ثىأن

 الفعالية
 0.509 3.608 99 ككر

0.853 148 0.395 
 0.488 3.534 51 أنثى

 درجة االستدامة المحتملة
 0.690 3.794 99 ككر

0.892 148 0.374 
 0.792 3.682 51 أنثى

مستوق  مع حصائية المقابلة لكل من )المال مةيتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الداللة اإل

 (،0.395(، )0.558لغت )قد ب)درجة االستدامة المحتملة(  ، )الفعالية(، وكذلمالمعيشة(
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ال أي أنه  ،(، وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية0.05وهي أكبر من ) ،(، على الترتيب0.374)

ت في قطاع المياه ( في تقييم المساعداα≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجد

 ا( لدقله لمحتملةودرجة االستدامة ا ،مدق فعاليتها ،مع مستوق المعيشة من حيث مال متها

 على يدل ما .الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير الجن ارعين وأصحا  الثروة المز 

 همتقييمالذكور ال تختلل عن اإلناث حول  المزارعين في مسافر بني نعيماستجابة  أن درجات

درجة و  ،ليتهامدق فعا ،مع مستوق المعيشة متهان حيث )مال المياه م مساعدات في قطاعلل

 .المحتملة لها( لديهم تدامةاالس

تقييم ( في α≤0.05فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ) توجدال  الفرضية الثانية:

ودرجة  ،ليتهامدى فعا ،مع مستوى المعيشة ت في قطاع المياه من حيث )مالءمتهاالمساعدا

 فر بني نعيمة مساة في منطقالحيواني( لدى المزارعين وأصحاب الثروة استدامة المحتملة لهاال

 .الحالة االجتماعية تعزى لمتغير

واالنحرافات واألعداد  المتوسطات الحسابيةاستخرج الباحث  ،الختبار الفرضية السابقة     

 ث )مال متهاالمياه من حيفي قطاع قييم المساعدات تحول استجابة أفرد العينة المعيارية لدرجات 

ستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة جة االودر  ،يتهامدق فعال ،مع مستوق المعيشة

 كما في الجدول التالي: ،الحالة االجتماعيةتبعا  للتغير في  والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
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 5.4جدول 

م تقييل حواستجابة أفرد العينة لدرجات  ،ةالنحرافات المعياريوا ،واألعداد ،ةالمتوسطات الحسابي
ودرجة االستدامة  ،مدى فعاليتها ،مع مستوى المعيشة قطاع المياه من حيث )مالءمتها ت فياالمساعد

 متغيرلالتي تعزى  المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
 .عيةالحالة االجتما

 المتوسط العدد ة االجتماعيةالحال المقياس
 بيالحسا

 نحرافاال 
 عياري الم

 مع مستوى المعيشة المالءمة

 0.394 3.842 126 متزوج/ة
 0.167 3.531 8 أرمل/ة
 0.384 3.922 16 أعز /عزبا 
 0.390 3.834 150 المجموع

 الفعالية

 0.504 3.606 126 متزوج/ة
 0.327 3.306 8 أرمل/ة
 0.533 3.542 16 أعز /عزبا 
 0.501 3.583 150 المجموع

 المحتملةدامة رجة االستد

 0.722 3.798 126 متزوج/ة
 0.618 3.425 8 أرمل/ة
 0.774 3.588 16 أعز /عزبا 
 0.725 3.756 150 المجموع

 (ANOVA) التباين األحاديالباحث تحليل   استخد السابقة من صحة الفرضية وللتحقق         

 ،مع مستوق المعيشة متها)مال ه من حيث الميا في قطاع تقييم المساعداتفي فروق لالختبار ا

الحيوانية في منطقة ا( لدق المزارعين وأصحا  الثروة ودرجة االستدامة المحتملة له ،مدق فعاليتها

 :التالي ين في الجدولعمبكما هو  ،الحالة االجتماعيةتبعا  للتغير في  مسافر بني نعيم
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 6.4 جدول

في قطاع المياه من تقييم المساعدات ي فروق للف (ANOVA) اديتحليل التباين األحنتائج ا تبار 
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين  ،مدى فعاليتها ،مع مستوى المعيشةحيث )مالءمتها 

 .ماعيةالحالة االجتمتغير تعزى لالتي  عيموأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني ن

 مصدر التباين المقياس
ع مجمو 
 بعاتالمر 

ت درجا
 ريةالح

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.918 0.432 2 0.864 بين المجموعات مع مستوى المعيشةمة ءالمال

  

  

0.057 

  

  

 0.148 147 21.773 داخل المجموعات
   149 22.637 وعالمجم

 1.420 0.355 2 0.710 لمجموعاتبين ا الفعالية

  

  

0.245 

  

  

 0.250 147 36.727 مجموعاتخل الدا
   149 37.437 المجموع

 1.490 0.779 2 1.557 بين المجموعات درجة االستدامة المحتملة

  

  

0.229 

  

  

 0.523 147 76.832 داخل المجموعات
   149 78.390 المجموع

مة مع  المالراسة )ت الدلمجااللة ة المقابأن قيمة الداللة اإلحصائي (6.4)يتبين من الجعدول 

(، 0.245(، )0.057قد بلغت ))الفعالية(، وكذلم )درجة االستدامة المحتملة( (، مستوق المعيشة

ال  أي أنه ،الفرضية(، وهذه النتيجة تعني قبول 0.05وهي أكبر من ) ،على الترتيب (،0.229)

ت في قطاع المياه ساعداتقييم الم( في α≤0.05لعة إحصائيعة عند المستوق )فروق كات دال توجد

ا( لدق ودرجة االستدامة المحتملة له ،مدق فعاليتها ،مة مع مستوق المعيشة المالمن حيث )

ما  .عيةالحالة االجتما الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغيرالمزارعين وأصحا  الثروة 

الة االجتماعية لديهم إال ي الحالختال  فرغم من ابال لمزارعين في مسافر بني نعيمأن اعلى يدل 

مة  المالمساعدات في قطاع المياه من حيث )التقييم حول أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم 

 .لها( لديهمودرجة االستدامة المحتملة  ،مدق فعاليتها ،مع مستوق المعيشة
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تقييم  ( فيα≤0.05وى )المست فروق ذات داللـة إحصائيـة عند وجدتال  رضية الثالثة:الف

ودرجة  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةءالمساعدات في قطاع المياه من حيث )مال

 ماالستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعي

 .لحالة العلميةا تعزى لمتغير

واالنحرافات المعيارية واألعداد  يةلحسابمتوسطات االاحث استخرج الب ،تبار الفرضية السابقةالخ

متها مع  تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مالحول د العينة ااستجابة أفر لدرجات 

عين وأصحا  الثروة لها( لدق المزار ودرجة االستدامة المحتملة  ،مدق فعاليتها ،مستوق المعيشة

 كما في الجدول التالي: ،حالة العلميةفي ال للتغير تبعا   مالحيوانية في منطقة مسافر بني نعي

 7.4 جدول

تقييم المساعدات في حول استجابة أفرد العينة لدرجات  ،واالنحرافات المعيارية ،واألعداد ،المتوسطات الحسابية
 لها( لدى ودرجة االستدامة المحتملة ،تهامدى فعالي ،وى المعيشةمتها مع مستءمالقطاع المياه من حيث )

 .الحالة العلميةمتغير تعزى ل التي حاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيمن وأصالمزارعي

 العدد الحالة العلمية المقياس
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 مة مع مستوى المعيشةءالمال

 0.345 4.191 37 أمي
 0.251 3.600 70 أساسي
 0.407 3.933 31 توجيهي
 0.126 3.839 12 دبلو 
 0.390 3.834 150 المجموع

 الفعالية

 0.384 3.947 37 أمي
 0.380 3.308 70 أساسي
 0.521 3.563 31 توجيهي
 0.187 4.116 12 دبلو 
 0.501 3.583 150 المجموع

 المحتملةدرجة االستدامة 

 0.852 4.114 37 أمي
 0.618 3.697 70 أساسي
 0.683 3.387 31 توجيهي
 0.452 3.950 12 دبلو 
 0.725 3.756 150 المجموع
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الختبار  (ANOVAالباحث تحليل التباين األحادي )  استخد السابقة من صحة الفرضية وللتحقق

مدق  ،توق المعيشةمتها مع مس )مالتقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث في فروق ال

صحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر ين وأق المزارعة لها( لدودرجة االستدامة المحتمل ،يتهافعال

 :التالي ين في الجدولعكما هو مب ،تبعا  للتغير في الحالة العلمية بني نعيم

 8.4 جدول

حيث  ساعدات في قطاع المياه منتقييم المفي وق للفر  (ANOVA) تحليل التباين األحادينتائج ا تبار 
االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة  ودرجة ،عاليتهامدى ف ،معيشةمتها مع مستوى الء)مال

 .الحالة العلميةتعزى لمتغير  التينعيم الحيوانية في منطقة مسافر بني 

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 بعاتالمر 

قيمة ف 
 المحسوبة

لة الدال 
 اإلحصائية

 31.390 2.959 3 8.876 اتمجموعبين ال شةع مستوى المعيمة مءالمال

  

  

0.000 

  

  

 0.094 146 13.761 داخل المجموعات
   149 22.637 المجموع

 27.841 4.541 3 13.623 بين المجموعات الفعالية

  

  

0.000 

  

  

 0.163 146 23.814 ل المجموعاتداخ
   149 37.437 المجموع

 6.826 3.214 3 9.642 اتمجموعبين ال لةستدامة المحتمدرجة اال

  

  

0.000 

  

  

 0.471 146 68.748 داخل المجموعات
   149 78.390 المجموع

ة مع  مالت الدراسة )المالمقابلة لمجاالأن قيمة الداللة اإلحصائية  (8.4)يتبين من الجعدول 

ن مستوق الداللة غت دو لة( قد بلالستدامة المحتملفعالية(، وكذلم )درجة امستوق المعيشة(، )ا

أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند  ،(، وهذه النتيجة تعني رف  الفرضية0.05)

ا مع مستوق مته ( في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مالα≤0.05المستوق )

حيوانية ال وةصحا  الثر دق المزارعين وأها( لستدامة المحتملة لودرجة اال ،مدق فعاليتها ،يشةالمع

أن االختال  في الحالة على ما يدل يم تعزق لمتغير الحالة العلمية. في منطقة مسافر بني نع

م جابتهم حول تقييالعلمية لدق المزارعين في مسافر بني نعيم أدق إلى االختال  في درجات است
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جة ودر  ،فعاليتها مدق ،وق المعيشةة مع مست ممن حيث )المالالمساعدات في قطاع المياه 

 االستدامة المحتملة لها( لديهم.

حيث  ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من
ين المزارعة المحتملة لها( لدق ودرجة االستدام ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة )مال

قا  الباحث  ،تعزق لمتغير الحالة العلمية لتيا عيمافر بني ننية في منطقة مسالحيواة وأصحا  الثرو 
 (، كما في الجدول اآتي:  Tukeyباستخدا  اختبار توكي )

 9.4 جدول

مياه من حيث عدات في قطاع التقييم المسا( للفروق الثنائية في Tukeyتوكي )نتائج ا تبار 
ها( لدى المزارعين ملة لامة المحتودرجة االستد ،هامدى فعاليت ،وى المعيشةمتها مع مستء)مال

 .الحالة العلميةتعزى لمتغير التي  وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

  (I) المجال
 الحالة العلمية

(J)  
 الحالة العلمية

الفروق في 
-Iسطات )المتو 

J) 
الداللة  ي المعياري الخط

 اإلحصائية

مة مع مستوى ءالمال
 معيشةال

 أمي
 0.000 0.062 **0.592 أساسي
 0.004 0.075 **0.258 توجيهي
 0.004 0.102 **0.353 دبلو 

 أساسي
 0.000 0.066 **0.334- توجيهي
 0.066 0.096 0.239- دبلو 

 0.800 0.104 0.095 دبلو  توجيهي

 الفعالية

 أمي
 0.000 0.082 **0.639 أساسي
 0.001 0.098 **0.384 توجيهي
 0.593 0.134 0.168- دبلو 

 أساسي
 0.021 0.087 *0.255- توجيهي
 0.000 0.126 **0.808- دبلو 

 0.001 0.137 **0.553- دبلو  توجيهي

درجة االستدامة 
 المحتملة

 أمي
 0.002 0.123 **0.445 أساسي
 0.000 0.147 **0.674 توجيهي
 0.878 0.200 0.150 دبلو 

 أساسي
 0.295 0.130 0.229 وجيهيت
 0.400 0.188 0.295- و دبل

 0.055 0.205 0.525- دبلو  توجيهي
 (0.01عند المستوق )داللة إحصائية  تكاالفروق في المتوسطات **  تعني أن  (0.05داللة إحصائية عند المستوق ) تكاالفروق في المتوسطات *  تعني أن 
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من الجدول السابق أن الفروق  يتضح ( فإنهيشةمة مع مستوق المع المالق بالبعد األول )فيما يتعل

في درجات االستجابة كانت في مجملها كات داللة إحصائية باستثنا  الفروق في درجات االستجابة 

ما الداللة اإلحصائية المقابلة لهحيث بلغت قيمة  ،بين فئة الدبلو  مقابل فئتي األساسي والتوجيهي

 (.0.05هما أكبر من )( و 0.800(، )0.066)

بالبعد الثاني )الفعالية( فإنه يتضح أن الفروق في درجات االستجابة كانت في مجملها  يتعلقوفيما 

حيث  ،ألميكات داللة إحصائية باستثنا  الفروق في درجات االستجابة بين فئة الدبلو  مقابل فئة ا

 (.0.05كبر من )(، وهي أ0.593لة لها )قيمة الداللة اإلحصائية المقاببلغت 

( فقد تبين من الجدول السابق أن درجة االستدامة المحتملةبالبعد الثالث )   ت تختلفروق كانفا

الفروق في درجات االستجابة كانت في مجملها ليست كات داللة إحصائية باستثنا  الفروق في 

يمة الداللة حيث بلغت ق ،والتوجيهيفئة األمي مقابل فئتي األساسي االستجابة بين  درجات

 (.0.05( وهما أقل من )0.000(، )0.002لهما )ابلة ائية المقاإلحص

 

( في تقييم α≤0.05ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ) الفرضية الرابعة:
ودرجة  ،مدى فعاليتها ،لمعيشةمتها مع مستوى اءالمساعدات في قطاع المياه من حيث )مال

لحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم روة اأصحاب الث( لدى المزارعين و الستدامة المحتملة لهاا
 تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة.

استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية  ،الختبار الفرضية السابقة

متها مع  طاع المياه من حيث )مالعينة حول تقييم المساعدات في قد الاستجابة أفر لدرجات ا

ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة  ،اليتهادق فعم ،لمعيشةمستوق ا

 كما في الجدول التالي: ،الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تبعا  للتغير في عدد أفراد األسرة
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 10.4 جدول

المساعدات في قييم تحول ينة استجابة أفرد العلدرجات  ،فات المعياريةواالنحرا ،واألعداد ،الحسابيةالمتوسطات 
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةءقطاع المياه من حيث )مال

 .عدد أفراد األسرةمتغير لتعزى التي  نعيمالمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني 

 العدد عدد أفراد األسرة قياسالم
 المتوسط

 حسابيال
 نحرافاال 

 المعياري 

 مة مع مستوى المعيشةءالمال
 0.328 3.793 13 أفراد 3 - 1من 
 0.299 3.773 21 أفراد 5 - 4من 
 0.411 3.849 116 أفراد فما فوق  6

 0.390 3.834 150 المجموع

 لفعاليةا
 0.452 3.509 13 أفراد 3 - 1من 
 0.502 3.540 21 أفراد 5 - 4من 
 0.509 3.599 116 ما فوق أفراد ف 6

 0.501 3.583 150 المجموع

 درجة االستدامة المحتملة
 0.646 3.492 13 أفراد 3 - 1من 
 0.558 4.019 21 أفراد 5 - 4من 
 0.750 3.738 116 أفراد فما فوق  6

 0.725 3.756 150 جموعالم

الختبار  (ANOVAاألحادي )ث تحليل التباين الباح  استخد السابقة ةمن صحة الفرضي وللتحقق

مدق  ،متها مع مستوق المعيشة تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مالفي فروق ال

مسافر  يوانية في منطقةودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الح ،فعاليتها

 :تاليال الجدولين في عكما هو مب ،في عدد أفراد األسرة تبعا  للتغير بني نعيم

 11.4جدول 

تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث في للفروق  (ANOVA) تحليل التباين األحادينتائج ا تبار 
لدى المزارعين وأصحاب الثروة المحتملة لها(  ودرجة االستدامة ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةء)مال

 .أفراد األسرة عددر عزى لمتغيت نعيم التيفر بني حيوانية في منطقة مساال
 

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 مة مع مستوى المعيشةءالمال
 0.409 0.063 2 0.125 بين المجموعات

  

  

0.665 

  

  

 0.153 147 22.512 تداخل المجموعا
   149 22.637 المجموع
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 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 ليةالفعا
 0.278 0.071 2 0.141 بين المجموعات

  

  

0.758 

  

  

 0.254 147 37.296 داخل المجموعات
   149 37.437 المجموع

 درجة االستدامة المحتملة
 2.316 1.197 2 2.395 بين المجموعات

  

  

0.102 

  

  

 0.517 147 75.995 داخل المجموعات
   149 78.390 المجموع

مة مع  الماللمجاالت الدراسة )أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة  (11.4)الجعدول  ين منيتب

(، 0.758(، )0.665قد بلغت ))الفعالية(، وكذلم )درجة االستدامة المحتملة( (، مستوق المعيشة

أنه ال  أي ،ني قبول الفرضية(، وهذه النتيجة تع0.05وهي أكبر من ) ،على الترتيب ،(0.102)

( في تقييم المساعدات في قطاع المياه α≤0.05روق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق )ف وجدت

لدق ودرجة االستدامة المحتملة لها(  ،مدق فعاليتها ،مة مع مستوق المعيشة المالمن حيث )

ا م .األسرةعدد أفراد ق لمتغير مسافر بني نعيم تعز  أصحا  الثروة الحيوانية في منطقةالمزارعين و 

لديهم إال  عدد أفراد األسرةبالرغم من االختال  في  أن المزارعين في مسافر بني نعيمعلى   يدل

مة  المالحيث ) لمساعدات في قطاع المياه مناتقييم حول أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم 

 .محتملة لها( لديهمودرجة االستدامة ال ،مدق فعاليتها ،مع مستوق المعيشة

 
تقييم ( في α≤0.05فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ) توجدال  سة:الخامالفرضية 

ودرجة  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةءالمساعدات في قطاع المياه من حيث )مال
 بني نعيم انية في منطقة مسافرى المزارعين وأصحاب الثروة الحيو لمحتملة لها( لداالستدامة ا
 .عةالمزر إدارة  يرتعزى لمتغ

واالنحرافات المعيارية واألعداد  المتوسطات الحسابيةاستخرج الباحث  ،الختبار الفرضية السابقة

ع مستوق متها م حيث )مالتقييم المساعدات في قطاع المياه من حول استجابة أفرد العينة لدرجات 
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لثروة الحيوانية حا  اارعين وأصحتملة لها( لدق المز ودرجة االستدامة الم ،مدق فعاليتها ،المعيشة

 كما في الجدول التالي: ،تبعا  للتغير في إدارة المزرعة في منطقة مسافر بني نعيم

 12.4 جدول

ي تقييم المساعدات فحول رد العينة استجابة أفرجات لد ،واالنحرافات المعيارية ،واألعداد ،المتوسطات الحسابية
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى  ،فعاليتها مدى ،ى المعيشةمتها مع مستو ءث )مالقطاع المياه من حي

 .إدارة المزرعةمتغير تعزى لالتي  المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
 

 لعددا إدارة المزرعة المقياس
 المتوسط

 حسابيال
 االنحراف
 المعياري 

 مة مع مستوى المعيشةءالمال
 0.393 3.821 139 المالم
 0.287 3.792 6 ستأجرم

 0.000 4.250 5 مشاركة
 0.390 3.834 150 المجموع

 الفعالية
 0.503 3.584 139 المالم
 0.490 3.259 6 مستأجر
 0.000 3.944 5 مشاركة
 0.501 3.583 150 المجموع

 االستدامة المحتملة درجة
 0.699 3.761 139 المالم
 1.122 3.100 6 رمستأج
 0.000 4.400 5 مشاركة
 0.725 3.756 150 المجموع

الختبار  (ANOVAالباحث تحليل التباين األحادي )  استخد السابقة من صحة الفرضية وللتحقق

مدق  ،مع مستوق المعيشة متها ن حيث )مالتقييم المساعدات في قطاع المياه مفي فروق ال

  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر وأصحالمزارعين لمحتملة لها( لدق اودرجة االستدامة ا ،افعاليته

 :التالي ين في الجدولعكما هو مب ،تبعا  للتغير في إدارة المزرعة بني نعيم
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 13.4 جدول

حيث المساعدات في قطاع المياه من تقييم في لفروق ل (ANOVA) تحليل التباين األحادينتائج ا تبار 
االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة درجة و  ،اليتهامدى فع ،المعيشة متها مع مستوى ء)مال

 .إدارة المزرعةتعزى لمتغير  التي الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 ربعاتالم

قيمة ف 
 المحسوبة

ة الدالل
 اإلحصائية

 3.048 0.451 2 0.901 موعاتبين المج مع مستوى المعيشةمة ءالمال

 

 

0.050 

 

 

 0.148 147 21.736 داخل المجموعات
  149 22.637 المجموع

 2.607 0.641 2 1.282 بين المجموعات الفعالية

 

 

0.077 

 

 

 0.246 147 36.155 المجموعاتداخل 
  149 37.437 المجموع

 4.645 2.330 2 4.659 تبين المجموعا دامة المحتملةدرجة االست

 

 

0.011 

 

 

 0.502 147 73.730 داخل المجموعات
  149 78.390 المجموع

قد ( الفعالية)لدراسة الثاني لمجال اأن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة  (13.4)يتبين من الجعدول 

نه أي أ ،الفرضية (، وهذه النتيجة تعني قبول0.05ة )الدالل( وهي أكبر من مستوق 0.077بلغت )

( في تقييم المساعدات في قطاع α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدال 

مسافر بني وانية في منطقة المياه من حيث )مدق فعاليتها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحي

لدق  زرعةإدارة الممتغير أنه بالرغم من االختال  في ا يدل مم .إدارة المزرعةنعيم تعزق لمتغير 

لمساعدات في ا تقييمحول  تهماستجابإال أنهم ال يختلفون في درجات  المزارعين في مسافر بني نعيم

 .قطاع المياه من حيث )مدق فعاليتها( لديهم

لدراسة األول والثالث االت المجسعابق أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة ن من الجعدول اليتبيبينما 

(، 0.50( قد بلغت )درجة االستدامة المحتملة لهاكذلم )و ، ة(لمعيشع مستوق امة م )المال

(، وهذه النتيجة تعني رف  0.05وهي قيم ال تزيد عن مستوق الداللة ) ،( على الترتيب0.011)

تقييم المساعدات ( في α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدأي أنه  ،يةالفرض
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ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق  ،ا مع مستوق المعيشةمته المن حيث )في قطاع المياه م

مما  .إدارة المزرعةالمزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير 

يؤدي إلى اختال   عيمبني ن لدق المزارعين في مسافر إدارة المزرعة ي متغيرل أن االختال  فيد

مة مع مستوق  )الماللمساعدات في قطاع المياه من حيث ا يمتقيل حو  تهمجاباستفي درجات 

 .لديهم( درجة االستدامة المحتملة لهاكذلم )و ، المعيشة(

م المساعدات في قطاع المياه من حيث تقيي حول العينةولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد 

تملة لها( لدق المزارعين المح االستدامةودرجة  ،مدق فعاليتها ،وق المعيشةمع مست)مالئمتها 

قا  الباحث  ،إدارة المزرعةتعزق لمتغير وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم 

   ي الجدول اآتي:(، كما فTukeyباستخدا  اختبار توكي )

 14.4 جدول

متها مع ء)مالحيث  المياه منتقييم المساعدات في قطاع لثنائية في ق ا( للفروTukeyتوكي )نتائج ا تبار 
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في  ،مدى فعاليتها ،مستوى المعيشة

 .المزرعةإدارة ى لمتغير تعز  التي منطقة مسافر بني نعيم

 المجال
(I)  

 إدارة المزرعة

(J)  

 رعةلمزإدارة ا

الفروق في 

المتوسطات 

(I-J) 

 الخطأ

 المعياري

لة الدال

 اإلحصائية

مة مع مستوى ءالمال

 المعيشة

 المالك
 0.982 0.160 0.029 مستأجر

 0.040 0.175 *0.429- مشاركة

 0.124 0.233 0.458- مشاركة مستأجر

ة االستدامة درج

 حتملةالم

 المالك
 0.063 0.263 0.597 مستأجر

 0.151 0.287 0.537- مشاركة

 0.010 0.382 **1.133- مشاركة مستأجر

  (0.05داللة إحصائية عند المستوق ) تكاالفروق في المتوسطات *  تعني أن 

 (0.01داللة إحصائية عند المستوق ) تكاالفروق في المتوسطات **  تعني أن 
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من الجدول السابق أن الفروق ح ( فإنه يتضمة مع مستوق المعيشة المالالبعد األول )فيما يتعلق ب

حيث  ،كات داللة إحصائية فقط بين فئة المالكين مقابل فئة المشاركين كانت االستجابةفي درجات 

 (.0.05( وهي أقل من )0.800(، )0.040بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها )

فقد تبين من الجدول السابق  (ةدرجة االستدامة المحتملالثالث ) كانت لصالح البعد فالفروق        

تجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المستأجرين مقابل فئة االس في درجات أن الفروق 

 (.0.05( وهي أقل من )0.010حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها ) ،المشاركين

 
تقييم ( في α≤0.05)فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى  توجدال  ة:الفرضية السادس

ودرجة  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةءاليث )ممياه من حالمساعدات في قطاع ال
 االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

 .الزراعي التفرغ للعملير تعزى لمتغ
م فععععي تقيععععي( للفععععروق T-testاختبععععار ت )احععععث لباللتحقععععق مععععن صععععحة الفرضععععية السععععابقة اسععععتخد  

ودرجعععة  ،معععدق فعاليتهعععا ،متهعععا معععع مسعععتوق المعيشعععة قطعععاع الميعععاه معععن حيعععث )مال ات فعععيالمسعععاعد

زق تعع افر بني نععيماالستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مس

  :ي الجدول اآتيف وكلم كما هو مبين ،التفر  للعمل الزراعيلمتغير 

 15.4 جدول
متها مع مستوى ء( للفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مالT-testبار ت ) نتائج ا ت
نية في منطقة ب الثروة الحيواودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحا ،مدى فعاليتها ،المعيشة

 .غ للعمل الزراعيفر التتعزى لمتغير التي مسافر بني نعيم 

 المقياس
ل التفرغ للعم
 دالعد الزراعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مع مستوى  مةءالمال
 المعيشة

 0.460 3.857 78 متفر 
0.763 148 0.447 

 0.297 3.808 72 ر غير متف
 0.291 148 1.060 0.489 3.625 78 متفر  الفعالية



 

81 

 

 المقياس
ل التفرغ للعم
 دالعد الزراعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.513 3.538 72 غير متفر 

 رجة االستدامة المحتملةد
 0.722 3.741 78 متفر 

-0.262 148 0.793 
 0.734 3.772 72 غير متفر 

مة مع مستوق  من )المالة المقابلة لكل أن قيمة الداللة اإلحصائي (15.4)يتبين من الجعدول 

 (،0.291(، )0.447قد بلغت ))درجة االستدامة المحتملة(  المعيشة(، )الفعالية(، وكذلم

ال أي أنه  ،(، وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية0.05وهي أكبر من ) ،(، على الترتيب0.793)

في قطاع المياه قييم المساعدات ( في تα≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجد

ق ة لها( لدودرجة االستدامة المحتمل ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة من حيث )مال

 .التفر  للعمل الزراعيزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير الم

يختلفون في وجهات ال للعمل الزراعي  المتفرغين أن المزارعين في مسافر بني نعيمعلى ما يدل 

مع  متها )ماللمساعدات في قطاع المياه من حيث ل هميميتقحول  غير المتفرغين نظرهم عن

 .ودرجة االستدامة المحتملة لها( لديهم ،مدق فعاليتها ،ستوق المعيشةم

قييم ت( في α≤0.05فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ) توجدال  الفرضية السابعة:
ودرجة  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةءفي قطاع المياه من حيث )مالالمساعدات 

 زارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيمى المة لها( لداالستدامة المحتمل
 .العمل الحالي تعزى لمتغير

افات المعيارية واالنحر األعداد و  المتوسطات الحسابيةاستخرج الباحث  ،الختبار الفرضية السابقة

ق مستو  متها مع م المساعدات في قطاع المياه من حيث )ماليتقيحول استجابة أفرد العينة لدرجات 

ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية  ،مدق فعاليتها ،المعيشة

 لجدول التالي:كما في ا ،لحاليتبعا  للتغير في العمل ا في منطقة مسافر بني نعيم
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 16.4 جدول

تقييم المساعدات في حول نة العي جابة أفرداستلدرجات  ،واالنحرافات المعيارية ،دادعواأل ،المتوسطات الحسابية
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةءقطاع المياه من حيث )مال
 .حاليال العملمتغير ل التي تعزى  ية في منطقة مسافر بني نعيمالثروة الحيوان المزارعين وأصحاب

 العدد العمل الحالي المقياس
 سطالمتو 

 يالحساب
 نحرافاال 

 المعياري 

 مة مع مستوى المعيشةءالمال

 0.263 3.845 37 زراعة
 0.324 3.827 33 تربية حيوانات
 0.475 3.875 70 مختلط
 0.115 3.525 10 ال يوجد
 0.390 3.834 150 المجموع

 الفعالية

 0.489 3.440 37 زراعة
 0.381 3.588 33 ية حيواناتترب

 0.497 3.751 70 مختلط
 0.070 2.922 10  يوجدال

 0.501 3.583 150 المجموع

 درجة االستدامة المحتملة

 0.713 3.654 37 زراعة
 0.668 4.261 33 تربية حيوانات
 0.667 3.634 70 مختلط
 0.612 3.320 10  يوجدال

 0.725 3.756 150 المجموع

الختبار  (ANOVAين األحادي )التباحث تحليل البا  استخد السابقة من صحة الفرضية حققللتو 

مدق  ،متها مع مستوق المعيشة تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مالفي فروق ال

المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر حتملة لها( لدق ودرجة االستدامة الم ،فعاليتها

 :التالي لجدولفي ا ينعهو مب كما ،تبعا  للتغير في العمل الحالي نعيمني ب
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 17.4 جدول

تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث في للفروق  (ANOVA) تحليل التباين األحادينتائج ا تبار 
وأصحاب الثروة ن ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعي ،اليتهامدى فع ،المعيشةمتها مع مستوى ء)مال

 .العمل الحاليتعزى لمتغير  التي بني نعيم الحيوانية في منطقة مسافر

 مصدر التباين المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 2.434 0.359 3 1.078 بين المجموعات مستوى المعيشة مة معالمالء

  

  

0.067 

  

  

 0.148 146 21.559 خل المجموعاتدا
   149 22.637 موعالمج

 11.369 2.363 3 7.089 بين المجموعات الفعالية

  

  

0.000 

  

  

 0.208 146 30.348 داخل المجموعات
   149 37.437 المجموع

 8.560 3.908 3 11.725 ن المجموعاتبي امة المحتملةدرجة االستد

  

  

0.000 

  

  

 0.457 146 66.664 ل المجموعاتاخد
   149 78.390 وعالمجم

مة مع مستوق  )المال للمجال األولأن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة  (17.4)يتبين من الجعدول 

أي أنه  ،تيجة تعني قبول الفرضية(، وهذه الن0.05(، وهي أكبر من )0.067قد بلغت )المعيشة(، 

ي قطاع دات فيم المساع( في تقيα≤0.05ة إحصائيعة عند المستوق )لعفروق كات دال ال توجد

المياه من حيث )مالئمتها مع مستوق المعيشة( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة 

االختال  في طبيعة العمل الحالي أن  على ما يدل .العمل الحاليمسافر بني نعيم تعزق لمتغير 

لمساعدات اييم تقول حتجابتهم ال ينتج عنه اختالفا  في درجات اس نعيم بنيللمزارعين في مسافر 

 .في قطاع المياه من حيث )مالئمتها مع مستوق المعيشة( لديهم

الثاني والثالث  لمجالي الدراسة يتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلةبينما 

ة لنتيج(، وهذه ا0.05قد بلغت دون مستوق الداللة )حتملة( الم)الفعالية(، وكذلم )درجة االستدامة 

( في تقييم α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدأي أنه  ،تعني رف  الفرضية

لمحتملة لها( لدق رجة االستدامة اود ،المساعدات في قطاع المياه من حيث )مدق فعاليتها
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 مما .مل الحاليالعي منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير ة فالمزارعين وأصحا  الثروة والحيواني

يؤدي إلى اختال  في درجات  يدل أن االختال  في العمل الحالي للمزارعين في مسافر بني نعيم

ودرجة االستدامة  ،ث )مدق فعاليتهالمساعدات في قطاع المياه من حيا تقييمحول  تهماستجاب

 .المحتملة لها( لديهم

ي قطاع المياه من حيث دات فيم المساعتقي حول في درجات استجابة أفراد العينة روق ولتوضيح الف

ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين  ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة )مال

قا  الباحث  ،العمل الحاليتعزق لمتغير  التي نعيمنطقة مسافر بني وأصحا  الثروة والحيوانية في م

 اآتي:  (، كما في الجدول Tukeyا  اختبار توكي )تخدباس

 18.4 جدول

متها مع ءتقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مال( للفروق الثنائية في Tukeyتوكي )نتائج ا تبار 
لحيوانية في املة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة االستدامة المحتودرجة  ،مدى فعاليتها ،مستوى المعيشة

 .مل الحاليالعتعزى لمتغير  التي قة مسافر بني نعيممنط

 جالالم
(I)  

 العمل الحالي

(J)  

 العمل الحالي

الفروق في 

 (I-Jالمتوسطات )

الخطأ 

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 الفعالية

 زراعة

 0.534 0.109 0.147- تربيةحيوانات

 0.006 0.093 **0.310- ةمختلط

 0.009 0.162 **0.518 اليوجد

 تربيةحيوانات
 0.330 0.096 0.163- مختلط

 0.000 0.165 **0.665 يوجدال

 0.000 0.154 **0.829 اليوجد مختلط

درجة االستدامة 

 المحتملة

 زراعة

 0.004 0.145 **0.502- تربيةحيوانات

 0.943 0.123 0.069 ةمختلط

 0.697 0.215 0.235 اليوجد

 تربيةحيوانات
 0.000 0.128 **0.571 ةلطمخت

 0.005 0.218 **0.737 اليوجد

 0.849 0.204 0.166 اليوجد مختلط
 (0.01ائية عند المستوق )داللة إحص تكات الفروق في المتوسطاأن  * تعني* (0.05داللة إحصائية عند المستوق ) تكاالفروق في المتوسطات *  تعني أن 
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ت االستجابة درجا الفروق فيفعالية( فإنه يتضح من الجدول السابق أن )ال فيما يتعلق بالبعد الثاني

كانت في مجملها كات داللة إحصائية باستثنا  الفروق في درجات االستجابة بين فئة مربي 

حيث بلغت قيمة الداللة  ،طاعين معا  العاملين في القالحيوانات مقابل فئتي العاملين في الزراعة و 

 (.0.05( وهما أكبر من )0.330(، )0.534هما )لة لاإلحصائية المقاب

( فقد تبين من الجدول السابق أن الفروق في درجة االستدامة المحتملةتعلق بالبعد الثالث )يما يأما ف

لحيوانات مقابل الفئات ملين في تربية ادرجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة العا

(، 0.000) ، (0.004اللة اإلحصائية المقابلة لها )الد حيث بلغت قيمة ،الثالث األخرق 

وهذا ما يشير إلى الفروق كانت لصالح الفئات الثالث غير درجة (.0.05( وهي أقل من )0.005)

 االستدامة .

تقييم ( في α≤0.05وى )ائيـة عند المستفروق ذات داللـة إحص توجدال  الفرضية الثامنة:

ودرجة  ،امدى فعاليته ،متها مع مستوى المعيشةءماليث )المساعدات في قطاع المياه من ح

  دامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيماالست

 .االنتساب إلى جمعية زراعيةتعزى لمتغير التي 

يععععيم فععععي تق( للفععععروق T-testاختبععععار ت )الباحععععث سععععابقة اسععععتخد  صععععحة الفرضععععية ال للتحقععععق مععععن

ودرجعععة  ،معععدق فعاليتهعععا ،لمعيشعععةتوق اتهعععا معععع مسعععم المسعععاعدات فعععي قطعععاع الميعععاه معععن حيعععث )مال

التعي  االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية فعي منطقعة مسعافر بنعي نععيم

  :وكلم كما هو مبين في الجدول اآتي ،زراعيةتسا  إلى جمعية االنتعزق لمتغير 
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 19.4 جدول
متها مع مستوى ءفي قطاع المياه من حيث )مالعدات ييم المسا( للفروق في تقT-testنتائج ا تبار ت ) 

نطقة ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في م ،مدى فعاليتها ،المعيشة
 .االنتساب إلى جمعية زراعيةتعزى لمتغير التي  نعيم مسافر بني 

 قياسالم

االنتساب 

إلى جمعية 

 زراعية

 العدد
لمتوسط ا

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 مع مستوى المعيشة مةءالمال

 0.338 3.790 33 منتسب

غير 0.465 148 0.732-

 منتسب
117 3.8460.404 

 الفعالية

 0.528 3.298 33 منتسب

غير 0.000 148 3.869-

 منتسب
117 3.6640.465 

 المحتملة تدامةدرجة االس

 0.823 3.412 33 منتسب

غير 0.002 148 3.176-

 منتسب
117 3.8530.668 

مة مع مستوق  ل )المالبلة للمجال األو أن قيمة الداللة اإلحصائية المقا (19.4)يتبين من الجعدول 

 ي أنهأ ،لفرضية(، وهذه النتيجة تعني قبول ا0.05بر من )ي أك(، وه0.465المعيشة(، قد بلغت )

( في تقييم المساعدات في قطاع α≤0.05ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق )

ة الحيوانية في منطقة ين وأصحا  الثرو متها مع مستوق المعيشة( لدق المزارع المياه من حيث )مال

ر مساف زارعين فيأن المعلى ما يدل ا  إلى جمعية زراعية. نتسغير االمسافر بني نعيم تعزق لمت

بني نعيم المنتسبين لجمعيات زراعية ال يختلفون عن غير المنتسبين في درجات استجابتهم حول 

 يشة( لديهم.ا مع مستوق المعمته تقييمهم للمساعدات في قطاع المياه من حيث )مال

ث الثالالثاني و  لمجالي الدراسةاللة اإلحصائية المقابلة الد يتبين من الجعدول السعابق أن قيمةبينما 

وهي أقل  ،على الترتيب (،0.002(، )0.0قد بلغت ))الفعالية(، وكذلم )درجة االستدامة المحتملة( 

كات داللعة إحصائيعة عند فروق  توجدأنه  أي ،(، وهذه النتيجة تعني رف  الفرضية0.05من )
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ة ودرج ،تهااعدات في قطاع المياه من حيث )مدق فعاليالمس( في تقييم α≤0.05المستوق )

الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق ها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة ستدامة المحتملة لاال

 زارعين في مسافر بني نعيمالماستجابة جات مما يدل أن در  .االنتسا  إلى جمعية زراعيةلمتغير 

اع في قطلمساعدات ل همتقييمحول  ل عنها لدق غير المنتسبينتختلالمنتسبين لجمعيات زراعية 

ولقد تبين أن هذه الفروق في  ،ودرجة االستدامة المحتملة لها( لديهم ،المياه من حيث )مدق فعاليتها

 .ن في المجاليندرجات االستجابة كانت لصالح غير المنتسبي

تقييم ( في α≤0.05المستوى )عند فروق ذات داللـة إحصائيـة  توجدال  الفرضية التاسعة:

ودرجة  ،مدى فعاليتها ،ن حيث )مالئمتها مع مستوى المعيشةياه مقطاع الم المساعدات في

 نعيمالحيوانية في منطقة مسافر بني ها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة االستدامة المحتملة ل

 .مساحة األراضي الزراعية بالدونمات رتعزى لمتغي

نحرافات المعيارية واالد واألعدا ةالمتوسطات الحسابياستخرج الباحث  ،سابقةة الالختبار الفرضي

متها مع مستوق  تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مالحول استجابة أفرد العينة لدرجات 

تملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة والحيوانية االستدامة المح ودرجة ،مدق فعاليتها ،المعيشة

كما في الجدول  ،راعية بالدونماتي الز حة األراضتبعا  للتغير في مسا طقة مسافر بني نعيمي منف

 التالي:
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 20.4 جدول

ي ييم المساعدات فتقحول استجابة أفرد العينة لدرجات  ،واالنحرافات المعيارية ،واألعداد ،المتوسطات الحسابية
ا( لدى ودرجة االستدامة المحتملة له ،فعاليتها دىم ،متها مع مستوى المعيشةءقطاع المياه من حيث )مال

مساحة األراضي الزراعية متغير تعزى ل التي ين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيممزارعال
 .بالدونمات

 المقياس
مساحة األراضي 

 ونماتالزراعية بالد
 العدد

 توسطالم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 معيشةالمة مع مستوى ءالمال

 0.234 3.713 56 دونم4-3من

 0.443 3.851 70 دونم10-5نم

 0.415 4.065 24 دونماتفمافوق10

 0.390 3.834 150 المجموع

 الفعالية

 0.438 3.288 56 دونم4-3من

 0.421 3.664 70 دونم10-5من

 0.435 4.037 24 دونماتفمافوق10

 0.501 3.583 150 المجموع

 درجة االستدامة المحتملة

 0.653 3.429 56 دونم4-3من

 0.693 3.974 70 دونم10-5من

 0.725 3.883 24 دونماتفمافوق10

 0.725 3.756 150 المجموع

الختبار  (ANOVAلتباين األحادي )الباحث تحليل ا  استخد السابقة من صحة الفرضية وللتحقق

مدق  ،ةلمعيشع مستوق امتها م عدات في قطاع المياه من حيث )مالساتقييم المفي فروق ال

ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر  ،فعاليتها

 :التالي ين في الجدولعكما هو مب ،ونماتي الزراعية بالدتبعا  للتغير في مساحة األراض بني نعيم

 21.4دول ج

يم المساعدات في قطاع المياه من حيث تقيي فللفروق  (ANOVA) تحليل التباين األحاديج ا تبار نتائ
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةء)مال

 .اعية بالدونماتالزر مساحة األراضي تعزى لمتغير  التي طقة مسافر بني نعيمالحيوانية في من

 مصدر التباين المقياس
جموع م
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 7.600 1.061 2 2.121 بين المجموعات مة مع مستوى المعيشةءالمال

  

  

0.001 

  

  

 0.140 147 20.515 عاتداخل المجمو 
   149 22.637 المجموع
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 مصدر التباين المقياس
جموع م
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 27.824 5.140 2 10.280 بين المجموعات ليةلفعاا

  

  

0.000 

  

  

 0.185 147 27.157 داخل المجموعات
   149 37.437 المجموع

 10.414 4.864 2 9.728 بين المجموعات درجة االستدامة المحتملة

  

  

0.000 

  

  

 0.467 147 68.661 عاتداخل المجمو 
   149 78.390 المجموع

مة مع  )الماللمجاالت الدراسة ة مقابلحصائية الأن قيمة الداللة اإل (21.4)من الجعدول  تبيني

قد بلغت أدنى من مستوق الداللة )الفعالية(، وكذلم )درجة االستدامة المحتملة( ، مستوق المعيشة(

د فروق كات داللعة إحصائيعة عن توجدأي أنه  ،  الفرضيةالنتيجة تعني رف(، وهذه 0.05)

متها مع مستوق  الميث )من ح اع المياه( في تقييم المساعدات في قطα≤0.05ستوق )الم

ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية  ،مدق فعاليتها ،المعيشة

مما يدل أن  .مساحة األراضي الزراعية بالدونماتيم تعزق لمتغير في منطقة مسافر بني نع

أدق إلى  مسافر بني نعيمن في المزارعي لدق مساحة األراضي الزراعية بالدونماتي ال  فاالخت

متها مع  الملمساعدات في قطاع المياه من حيث )ا تقييمحول  تهماستجاباالختال  في درجات 

 .ة المحتملة لها( لديهمودرجة االستدام ،مدق فعاليتها ،مستوق المعيشة

يث من ح اع المياهتقييم المساعدات في قط حول أفراد العينةجابة ولتوضيح الفروق في درجات است

ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين  ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة )مال

مساحة األراضي الزراعية تغير تعزق لمالتي يم وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نع

 اآتي:  (، كما في الجدولTukeyدا  اختبار توكي )باستخقا  الباحث  ،بالدونمات
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 22.4 لجدو

متها مع ءتقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مال( للفروق الثنائية في Tukeyتوكي )نتائج ا تبار 
في محتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية جة االستدامة الودر  ،مدى فعاليتها ،مستوى المعيشة
 .لزراعية بالدونماتاضي اساحة األر متعزى لمتغير  التي نطقة مسافر بني نعيمم

 المجال

(I)  

مساحة األراضي 
 الزراعية بالدونمات

(J)  

مساحة األراضي الزراعية 
 بالدونمات

الفروق في 
المتوسطات 

(I-J) 

الخطي 
 لمعياري ا

 الداللة
 اإلحصائية

مة مع مستوى ءالمال
 المعيشة

 مدون 4 - 3من 
 0.102 0.067 0.138- دونم 10 - 5 من

 0.000 0.091 **0.352- ا فوق دونمات فم 10

 0.043 0.088 *0.214- دونمات فما فوق  10 دونم 10 - 5من 

 الفعالية
 دونم 4 - 3من 

 0.000 0.077 **0.376- دونم 10 - 5من 

 0.000 0.105 **0.749- فما فوق دونمات  10

 0.001 0.102 **0.373- ت فما فوق ونماد 10 دونم 10 - 5من 

الستدامة درجة ا
 ملةالمحت

 دونم 4 - 3من 
 0.001 0.111 **0.400- دونم 10 - 5من 

 0.011 0.151 *0.442- دونمات فما فوق  10

 0.956 0.146 0.042- دونمات فما فوق  10 دونم 10 - 5من 

  (0.05لمستوق )ند اداللة إحصائية ع تكاالفروق في المتوسطات *  تعني أن 

 (0.01اللة إحصائية عند المستوق )د تكالمتوسطات الفروق في ا**  تعني أن 

( فإنه يتضح من الجدول السععابق أن ةععععععمة مع مستوق المعيش المالفيما يتعلق بالبعععععععد األول )

ن يملكون أرا  الذي االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعينععروق في درجات الفععع

 4 - 3من المزارعين الذين يملكون أرا  زراعية )فئتي ( مقابل ق دونمات فما فو  10زراعية )

(، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية دونم 10 - 5من ( والذين يملكون أرا  زراعية )دونم

 (.0.05ة لهما أقل من )المقابل
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ملها ن الفروق في درجات االستجابة كانت في مجتضح أوفيما يتعلق بالبعد الثاني )الفعالية( فإنه ي

حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها أقل من  ،إحصائية دون استثنا  داللةكات 

(0.05.) 

من الجدول السععابق أن الفعععععروق  ( فإنه يتضحتملةدرجة االستدامة المحوفيما يتعلق بالبعععععععد الثالث )

زراعية  ييملكون أراضلذين مزارعين اة كانت كات داللة إحصائيعععة بين فئة العععابفي درجات االستج

( اتدونم 10 - 5من زراعية ) ي( مقابل فئتي المزارعين الذين يملكون أراضاتدونم 4 - 3من )

(، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية فوق دونمات فما  10 زراعية )من يوالذين يملكون أراض

دونمات فما  10ن من يملكو ين الذين لمزارعاكانت لصالح  ق (. فالفرو 0.05من ) ا أقلالمقابلة لهم

 فوق.

تقييم ( في α≤0.05فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ) توجدال  الفرضية العاشرة:
ودرجة  ،مدى فعاليتها ،ستوى المعيشةمتها مع مء)مال المساعدات في قطاع المياه من حيث

 سافر بني نعيمطقة منية في منها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوالة لاالستدامة المحتم
 .عدد رؤوس األانام التي يملكها المزارع تعزى لمتغير

ية نحرافات المعيار واالواألعداد  المتوسطات الحسابيةاستخرج الباحث  ،الختبار الفرضية السابقة

متها مع مستوق  طاع المياه من حيث )مالفي قتقييم المساعدات حول استجابة أفرد العينة لدرجات 

ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية  ،اليتهادق فعم ،لمعيشةا

كما في  ،رعتي يملكها المزاتبعا  للتغير في عدد رؤو  األغنا  ال في منطقة مسافر بني نعيم

 الجدول التالي:
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 23.4جدول 

تقييم المساعدات في حول أفرد العينة جابة استدرجات ل ،واالنحرافات المعيارية ،واألعداد ،يةابالمتوسطات الحس
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى  ،مدى فعاليتها ،متها مع مستوى المعيشةءقطاع المياه من حيث )مال

عدد رؤوس األانام التي  يرمتغتعزى ل التي ة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيمين وأصحاب الثرو المزارع
 .يمتلكها المزارع

 المقياس
رؤوس األغنام عدد 

 التي يمتلكها المزارع
 العدد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مة مع مستوى المعيشةءالمال

 0.436 3.914 70 30-1من

 0.071 3.477 17 70-31من

 0.374 3.905 25 فمافوق70

 0.300 3.798 38 اليوجد

 0.390 3.834 150 المجموع

 الفعالية

 0.546 3.634 70 30-1من

 0.319 3.441 17 70-31من

 0.342 3.802 25 فمافوق70

 0.508 3.408 38 اليوجد

 0.501 3.583 150 المجموع

 محتملةدرجة االستدامة ال

 0.716 3.503 70 30-1من

 0.411 3.659 17 70-31من

 0.458 4.520 25 افوقفم70

 0.659 3.763 38 اليوجد

 0.725 3.756 150 موعالمج

الختبار  (ANOVAالباحث تحليل التباين األحادي )  استخد السابقة من صحة الفرضية وللتحقق

مدق  ،متها مع مستوق المعيشة )مالالمياه من حيث  تقييم المساعدات في قطاعفي فروق ال

وانية في منطقة مسافر الحي ا  الثروةتدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحسودرجة اال ،فعاليتها

 :التالي ين في الجدولعكما هو مب ،كها المزارعلتبعا  للتغير في عدد رؤو  األغنا  التي يم بني نعيم
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 24.4جدول 

مياه من التقييم المساعدات في قطاع في للفروق  (ANOVA) األحاديتحليل التباين  نتائج ا تبار
ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين  ،ليتهامدى فعا ،متها مع مستوى المعيشةءحيث )مال

عدد رؤوس األانام التي لمتغير  التي تعزى  وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
 .كها المزارعيمل

مجموع  مصدر التباين مقياسال
 المربعات

درجات 
 الحرية

سط متو 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 ائيةاإلحص

 6.837 0.929 3 2.788 بين المجموعات مع مستوى المعيشة مةءالالم

  

  

0.000 

  

  

 0.136 146 19.848 داخل المجموعات
   149 22.637 المجموع

 4.063 0.962 3 2.885 بين المجموعات الفعالية

  

  

0.008 

  

  

 0.237 146 34.552 داخل المجموعات
   149 37.437 المجموع

 15.831 6.414 3 19.241 بين المجموعات تدامة المحتملةاالس درجة

  

  

0.000 

  

  

 0.405 146 59.149 داخل المجموعات
   149 78.390 المجموع

مة مع  لمال)اة لمجاالت الدراسأن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة  (24.4)الجعدول يتبين من 

قد بلغت أدنى من مستوق الداللة الستدامة المحتملة( رجة اوكذلم )د )الفعالية(،، مستوق المعيشة(

فروق كات داللعة إحصائيعة عند  توجدأي أنه  ،(، وهذه النتيجة تعني رف  الفرضية0.05)

ق مستو متها مع  المقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )( في تα≤0.05ق )المستو 

ا( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية لة لهمة المحتمودرجة االستدا ،مدق فعاليتها ،المعيشة

مما يدل أن  .عدد رؤو  األغنا  التي يملكها المزارعفي منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير 

ينتج عنه  يمي نعلدق المزارعين في مسافر بن غنا  التي يملكها المزارععدد رؤو  األفي االختال  

متها مع  المساعدات في قطاع المياه من حيث )لما متقييحول  تهماستجاباختال   في درجات 

 .ودرجة االستدامة المحتملة لها( لديهم ،مدق فعاليتها ،مستوق المعيشة
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تقييم المساعدات في قطاع المياه  حول فراد العينةدرجات استجابة أولتوضيح الفروق في          

تدامة المحتملة لها( لدق االس ودرجة ،هامدق فعاليت ،متها مع مستوق المعيشة )مالحيث من 

عدد رؤو  تعزق لمتغير  نعيم التيالمزارعين وأصحا  الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني 

   (، كما في الجدول اآتي:Tukeyباستخدا  اختبار توكي )قا  الباحث  ،رعاألغنا  التي يملكها المزا

 25.4 ولجد

متها مع ءتقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مال ية فيوق الثنائ( للفر Tukeyتوكي )نتائج ا تبار 
في الحيوانية ثروة ها( لدى المزارعين وأصحاب الودرجة االستدامة المحتملة ل ،مدى فعاليتها ،مستوى المعيشة

 .ام التي يملكها المزارعاألان عدد رؤوسلمتغير  التي تعزى  منطقة مسافر بني نعيم

 المجال
(I)  

 انامد رؤوس األعد
 التي يملكها المزارع

(J)  
عدد رؤوس 
األانام التي 
 يملكها المزارع

الفروق في 
الداللة  الخطي المعياري  (I-Jالمتوسطات )

 اإلحصائية

 ع مستوى المعيشةمة مءالمال

 30 - 1من 
 0.000 0.100 **0.437 70 - 31من 

 1.000 0.086 0.009 ا فوق فم 70
 0.399 0.074 0.117 ال يوجد

 70 - 31من 
 0.002 0.116 **0.428- فما فوق  70

 0.018 0.108 *0.320- ال يوجد
 0.672 0.095 0.107 ال يوجد فما فوق  70

 الفعالية

 30 - 1من 
 0.460 0.132 0.193 70 - 31من 
 0.450 0.113 0.168- فما فوق  70
 0.102 0.098 0.226 يوجدال 

 70 - 31من 
 0.089 0.153 0.361- وق فما ف 70

 0.996 0.142 0.033 ال يوجد
 0.011 0.125 *0.394 ال يوجد فما فوق  70

 درجة االستدامة المحتملة

 30 - 1من 
 0.997 0.158 0.030 70 - 31من 
 0.000 0.136 **0.782- ما فوق ف 70

 0.136 0.118 0.255- ال يوجد

 70 - 31من 
 0.000 0.183 **0.813- فما فوق  70
 0.338 0.170 0.286- يوجد ال

 0.003 0.150 **0.527 ال يوجد فما فوق  70
 (0.01)داللة إحصائية عند المستوق  تكاالفروق في المتوسطات **  تعني أن / (0.05داللة إحصائية عند المستوق ) تكاالفروق في المتوسطات *  تعني أن 
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فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق  (عيشةمستوق الممة مع  المالفيما يتعلق بالبعد األول )

في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين يملكون رؤوسا  من 

بلة لها المقا حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية ،مقابل بقية الفئات( 70 – 31من )ا األغنا  عدده

 (.0.05أقل من )

فعالية( فإنه يتضح أن الفروق في درجات االستجابة كانت كات داللة ي )البعد الثانوفيما يتعلق بال

( مقابل فئة فوق فما  70)إحصائية بين فئة المزارعين الذين يملكون رؤوسا  من األغنا  عددها 

اإلحصائية المقابلة لها أقل من  لداللةحيث كانت قيمة ا ،المزارعين الذين ال يملكون أغناما  

(0.05.) 

( فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق في درجة االستدامة المحتملةالبعد الثالث )علق بوفيما يت

رؤوسا  من األغنا   ين الذين يملكون درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارع

 قل منبلة لها أحيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية المقا ،لفئات( مقابل بقية افما فوق  70)عددها 

(0.05.) 

( في α≤0.05فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ) توجدال  الفرضية الحادية عشرة:

 ،مدى فعاليتها ،عيشةها مع مستوى الممتءتقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مال

بني  طقة مسافرمزارعين وأصحاب الثروة والحيوانية في منلدى الودرجة االستدامة المحتملة لها( 

 في نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة تعزى لمتغير نعيم التي

 .القطاع الزراعي

واالنحرافات المعيارية واألعداد  ت الحسابيةالمتوسطاالباحث استخرج  ،الختبار الفرضية السابقة

متها مع مستوق  ث )مالمن حيع المياه تقييم المساعدات في قطاحول أفرد العينة ستجابة الدرجات 
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ودرجة االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة والحيوانية  ،مدق فعاليتها ،المعيشة

ير في نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل تبعا  للتغ نعيمفي منطقة مسافر بني 

 :ول التاليكما في الجد ،القطاع الزراعي في العاملةمؤسسات ال

 26.4 لجدو

تقييم المساعدات في حول استجابة أفرد العينة لدرجات  ،واالنحرافات المعيارية ،واألعداد ،المتوسطات الحسابية
 ها( لدىودرجة االستدامة المحتملة ل ،مدى فعاليتها ،المعيشة متها مع مستوى ءقطاع المياه من حيث )مال

نوع المساعدات التي تم متغير ل التي تعزى  ي نعيمفر بنمنطقة مساالمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في 
 .الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة القطاع الزراعي

 المقياس

حصول نوع المساعدات التي تم ال

 العاملة فيبل المؤسسات عليها من ق

 القطاع الزراعي

 العدد
 سطالمتو

 يالحساب

 االنحراف

 المعياري

 مة مع مستوىءالمال

 المعيشة

 3.919 0.373 3.919 جمعآبار

 3.451 0.028 3.451 تنكاتمياه

 3.477 0.032 3.477 بركزراعية

 3.525 0.394 3.525 حصادمائي

 4.125 0.000 4.125 شبكاتمياه

 3.438 0.000 3.438 شبكاتالمياهمعآبارجمع

 3.834 0.390 3.834 جموعالم

 الفعالية

 3.671 0.500 3.671 آبارجمع

 3.037 0.236 3.037 تنكاتمياه

 3.306 0.115 3.306 بركزراعية

 3.259 0.458 3.259 حصادمائي

 3.944 0.000 3.944 شبكاتمياه

 3.444 0.000 3.444 ياهشبكاتالممعمعآبارج
 3.583 0.501 3.583 المجموع

 ستدامة المحتملةدرجة اال

 3.790 0.787 3.790 آبارجمع

 3.267 0.424 3.267 ياهكاتمتن

 3.500 0.414 3.500بركزراعية

 3.850 0.321 3.850 حصادمائي

 4.067 0.115 4.067 شبكاتمياه

 4.000 0.000 4.000 كاتالمياهشبمعآبارجمع

 3.756 0.725 3.756 المجموع

الختبار  (ANOVAادي )باين األحالباحث تحليل الت  استخد السابقة لفرضيةمن صحة ا وللتحقق

مدق  ،متها مع مستوق المعيشة تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )مالفي فروق ال
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عين وأصحا  الثروة والحيوانية في منطقة لها( لدق المزار ودرجة االستدامة المحتملة  ،فعاليتها

المؤسسات العاملة قبل  عليها من للتغير في نوع المساعدات التي تم الحصولتبعا   يممسافر بني نع

 :التالي ين في الجدولعكما هو مب ،القطاع الزراعيفي 

  27.4 جدول

في قطاع المياه من حيث  تقييم المساعداتفي للفروق  (ANOVA) تحليل التباين األحادينتائج ا تبار 
أصحاب الثروة عين و دى المزار ها( لودرجة االستدامة المحتملة ل ،ليتهامدى فعا ،متها مع مستوى المعيشةء)مال

نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل تعزى لمتغير  نعيم التيالحيوانية في منطقة مسافر بني 
 .الزراعيالمؤسسات العاملة القطاع 

 مصدر التباين سالمقيا
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 لمربعاتا

يمة ف ق

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 المعيشةستوى مة مع مءالمال
 7.942 0.979 5 4.893 بينالمجموعات

  

  

0.000 

  

  

 0.123 144 17.744 داخلالمجموعات

   149 22.637 المجموع

 الفعالية
 5.375 1.178 5 5.888 المجموعاتبين

  

  

0.000 

  

  

 0.219 144 31.549 داخلالمجموعات

   149 37.437 المجموع

 تملةالمح االستدامةدرجة 
 1.276 0.665 5 3.325 بينالمجموعات

  

  

0.278 

  

  

 0.521 144 75.064 داخلالمجموعات

   149 78.390 المجموع

مة مع  ال)الملمجاالت الدراسة مة الداللة اإلحصائية المقابلة أن قي (27.4)ل يتبين من الجعدو 

(، وهذه النتيجة تعني رف  0.05لة )الدال من مستوق  ( قد بلغت أدنى)الفعالية، ستوق المعيشة(م

( في تقييم المساعدات α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدأي أنه  ،الفرضية

  رعين وأصحا( لدق المزاومدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة الملمياه من حيث )في قطاع ا

نوع المساعدات التي تم الحصول عليها ير لمتغ نعيم تعزق الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني 

نوع المساعدات التي مما يدل أن االختال  في  .القطاع الزراعيفي  من قبل المؤسسات العاملة 

بني  ن في مسافرلدق المزارعي القطاع الزراعيفي بل المؤسسات العاملة حصول عليها من قتم ال
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لمساعدات في قطاع المياه من حيث ا ييمتقول ح تهمتجاباسيؤدي إلى اختال   في درجات  نعيم

 .لديهم (ومدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة الم)

)درجة لمجال الدراسة الثالث لمقابلة لة اإلحصائية ايتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الدالبينما 

نتيجة تعني ذه ال(، وه0.05( وهي أكبر من مستوق الداللة )0.278غت )قد بلملة( االستدامة المحت

( في تقييم α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدأي أنه ال  ،قبول الفرضية

لمحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  رجة االستدامة االمساعدات في قطاع المياه من حيث )د

حصول عليها تم الدات التي نوع المساعمسافر بني نعيم تعزق لمتغير  ة في منطقةالثروة والحيواني

نوع أنه بالرغم من االختال  في  على ما يدل .القطاع الزراعيفي من قبل المؤسسات العاملة 

لدق المزارعين  القطاع الزراعيفي عاملة قبل المؤسسات الالمساعدات التي تم الحصول عليها من 

ات في قطاع مساعدلا تقييم حول تهماستجابأنهم ال يختلفون في درجات إال  نعيم في مسافر بني

 .المياه من حيث )درجة االستدامة المحتملة لها( لديهم

حيث  قطاع المياه من تقييم المساعدات في حول ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة

مة المحتملة لها( لدق المزارعين جة االستداودر  ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة )مال

نوع المساعدات التي تم لمتغير  التي تعزق  ية في منطقة مسافر بني نعيمحيوانالثروة الوأصحا  

ختبار توكي باحث باستخدا  اقا  ال ،القطاع الزراعيفي الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة 

(Tukey  :كما في الجدول اآتي ،) 
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 28.4 جدول

متها مع مستوى ءات في قطاع المياه من حيث )مالمساعدتقييم ال ( للفروق الثنائية فيTukeyتوكي )ا تبار  نتائج
مسافر بني  يوانية في منطقةودرجة االستدامة المحتملة لها( لدى المزارعين وأصحاب الثروة الح ،مدى فعاليتها ،المعيشة
 .عيطاع الزراالقفي ول عليها من قبل المؤسسات العاملة تي تم الحصنوع المساعدات التعزى لمتغير  التي  نعيم

  (J)  (I) لمجالا

الفروق في 

المتوسطات 

(I-J) 

الخطأ 

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

مة ءالمال

مع 

مستوى 

 المعيشة

 آبارجمع

 0.002 0.121 **0.468 تنكاتمياه

 0.009 0.128 **0.443بركزراعية

 0.004 0.106 **0.394حصادمائي

 0.916 0.205 0.206- شبكاتمياه

 0.392 0.250 0.482 بكاتالمياهشومعآبارج

 ياهتنكاتم

 1.000 0.171 0.025- بركزراعية

 0.997 0.155 0.074-حصادمائي

 0.051 0.234 0.674- شبكاتمياه

 1.000 0.274 0.014 شبكاتالمياهوآبارجمع

 بركزراعية

 1.000 0.160 0.049- يحصادمائ

 0.076 0.238 0.648- اتمياهشبك

 1.000 0.278 0.039 شبكاتالمياهوآبارجمع

 حصادمائي
 0.093 0.227 0.600- شبكاتمياه

 0.999 0.268 0.088 شبكاتالمياهوآبارجمع

 0.270 0.320 0.688شبكاتالمياهوآبارجمع شبكاتمياه

 الفعالية

 آبارجمع

 0.002 0.162 **0.634 تنكاتمياه

 0.275 0.171 0.366عيةزرابرك

 0.048 0.142 *0.412حصادمائي

 0.918 0.274 0.273- شبكاتمياه

 0.984 0.334 0.227 شبكاتالمياهوآبارجمع

 تنكاتمياه

 0.845 0.227 0.269- بركزراعية

 0.890 0.206 0.222-حصادمائي

 0.047 0.312 *0.907- مياهشبكات

 0.875 0.366 0.407- ياهاتالمشبكوآبارجمع

 بركزراعية

 1.000 0.214 0.046 يحصادمائ

 0.338 0.317 0.639- شبكاتمياه

 0.999 0.370 0.139- شبكاتالمياهوآبارجمع

 حصادمائي
 0.214 0.302 0.685- شبكاتمياه

 0.995 0.357 0.185- هشبكاتالمياوآبارجمع

 0.850 0.427 0.500ياهتالمشبكاوجمعآبار تمياهشبكا

 (0.01داللة إحصائية عند المستوق ) تكاالفروق في المتوسطات **  تعني أن /(0.05داللة إحصائية عند المستوق ) تكاق في المتوسطات الفرو *  تعني أن 

 



 

100 

 

لفروق ا دول السابق أن( فإنه يتضح من الجالمعيشة مة مع مستوق  المالفيما يتعلق بالبعد األول )

ن فئة المزارعين الذين استفادوا من المساعدات ات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بيي درجف

 ،على ش ل آبار جمع مقابل فئات المزارعين الذين استفادوا من المساعدات على ش ل تنكات مياه

(، 0.009، )(0.002بلة لها )مة الداللة اإلحصائية المقاحيث بلغت قي ،حصاد مائيو  ،برك زراعية

  (.0.05( وهي أقل من )0.004)

بالبعد الثاني )الفعالية( فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق في درجات االستجابة فيما يتعلق 

ع كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين استفادوا من المساعدات على ش ل آبار جم

حيث  يحصاد مائو  ،مياه تنكاتى ش ل ات علالمساعدن ين استفادوا ممقابل فئتي المزارعين الذ

  (.0.05(، وهي أقل من )0.048(، )0.002قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لهما )بلغت 

كما يتضح أن الفروق في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين 

عين الذين استفادوا من المساعدات لمزار ل فئة اابمق ،مياه نكاتتدوا من المساعدات على ش ل استفا

(، وهي أقل من 0.047لها )حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة  شب ات مياهل على ش 

(0.05.)  



 

 

 

 

 

 

 خامسالفصل ال

 والتوصيات الدراسة مناقشة نتائج

 
 مناقشة نتائج الدراسة. •

 .التوصيات •
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 الخامس الفصل 
 

 صياتوالتو الدراسة  مناقشة نتائج

الفصل مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات التي تتقد  بها الدراسة في ضو  النتائج التي يتناول هذا 
 اليها الدراسة على النحو االتي: تتوصل

 مناقشة نتائج الدراسة  1.5

 سؤال األولالنتائج المتعلقة باإلجابة عن ال

اب الثروة ة المزارعين وأصحمعيش مع مستوى  اعدات في قطاع المياهواقع تقييم المسما هو 
 الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟ والذي يتفرع عنه األسئلة اآلتية:

مة المساعدات في قطاع المياه مع مستوى معيشة المزارعين وأصحاب الثروة ءأوالإ: ما مدى مال
 ؟نعيممنطقة مسافر بني  الحيوانية في

المجال األول: )مالئمة المساعدات  حول رات الدراسعععععةلى فقابععععة عأن درجات االستجتبين          

المقدمة( قد تراوحت بين المرتفعععععة والمنخفضة وأن غالبيتها مرتفعة. وقد تبين أن الدرجة الكلية 

 (. 0.390انحرا  معياري )( و 3.83العامة لها كانت مرتفعة بمتوسط حسابي )

 بينهم حولني نعيم يختلفون فيما في منطقة مسافر برعين بان المزاالباحث هذه النتيجة  يفسر    

ولعل هذا التباين  كافة، مة المساعدات المقدمة لهم في مجال الخدمات التي تقد  لهم مدق مال
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 تالئم او مساعدات تكفييتلق لم  يملم مساحات كبيرة المملوكة فمنعن في مساحة االراضي ناتج 

 ونها.يملك ائر التيظالمساحة المزروعة أو الح

مة المساعدات  )مالوهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ  هذا المجال        

 (ناه ) ودراسة، (أبو حماد) دراسة تتوافق مع معظم الدراسات السابقة والتي من بينها المقدمة( قد

 ( وغيرها.2013) سماره، نادر( ودراسة 2011)

ة في قطاع المياه للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية عدات المقدمالمساى فعالية ثانياإ: ما مد

 في منطقة مسافر بني نعيم؟

)الفعالية( قد تراوحت : الثاني المجال االستجابععععة على فقرات الدراسعععععة حول أن درجاتتبين 

بة عليها رجة االستجاانت د( التي كC7ضا  باستثنا  الفقرة رقم)عة والمتوسطة أيعععمرتفعبين ال بغالبيتها

( وانحرا  3.58منخفضة. وقد تبين أن الدرجة الكلية العامة لها كانت مرتفعة بمتوسط حسابي )

 (. 0.501معياري )

لمساعدات ن بأن الفالية لويفسر الباحث هذه النتيجة بأن المزارعين في مسافر بني نعيم يشعرو    

التنمية االقتصادية لدق  فعالية فيكات حيث انها  ،جيدة تكاد تكون قد  المزارعين في المنطقة التي ت

 المنطقة.المزارعين في 

ومناسبة للمزارعين ولها  ،جيدةوهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ  مجال الفعالية    

 زراعة ومنإلنسانية بمساعدة وزارة السات والجمعيات اتي تقدمها المؤسخالل البرامج ال نفائدة م

 وغيرها. (2000)زهيرة كمال ودراسة  (2014)أكر   ،جامعت دراسة تلم الدراسابين 
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ثالثاإ: ما هي درجة االستدامة المحتملة للمساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحاب 

 ؟مسافر بني نعيالثروة الحيوانية في منطقة م

درجععععة االسععععتدامة عينععععة حععععول ال ادتجابة أفععععر أن المتوسععععط الحسععععابي للدرجععععة الكليععععة السععععين تبعععع

المحتملة للمساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر 

الجععدول  مععنكمععا يتضععح . ( بدرجععة مرتفعععة0.725( مععع انحععرا  معيععاري )3.76قععد بلععغ ) بنععي نعععيم

 فععة. مرتت راسة كانعدرجات االستجابة على فقرات الد غالبيةأن السابق 

هذه النتيجة بأن المزارعين من أصحا  الثعرة الحيوانيعة فعي مسعافر بنعي  الثروة ويم ن تفسير        

 ،نعيم قد يشعرون بأن المساعدات التي تقد  من خارج البالد تتميز باالستدامة ولكن بدرجة متوسطة

قبعععل  معععن  لهعععم قعععدي تارجيعععة التعععالمعععواطنين ععععن اسعععتدامة تلعععم المسعععاعدات الخا يشعععير إلعععى رضعععا مععع

 المؤسسات الخارجية.

وهعععذه النتيجعععة تتوافعععق معععع معععا جعععا ت بعععه الدراسعععات السعععابقة والتعععي اشعععارت إلعععى أن بعععرامج العععدعم     

 دراسعةو  ديفعوير فوزيعج ومن بين تلم الدراسات دراسعة ،االستدامةوالمساعدات الخارجية تأخذ صفة 

وغيرهعا وال تختلعل معع أي  (2010)ر ظعاه، ودراسعة (2010ثابعت ) ، ودراسة (2009ترتير) عال 

 السابقة.من الدراسات 

 الثاني:النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث أفراد العينة حول درجات استجابة تختلف  هل

ا( لدى ودرجة االستدامة المحتملة له ،فعاليتها مدى ،وى المعيشةمستمتها مع ء)مال

مجتمعة با تالف متغيرات  ين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيمرعمزاال
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التفرغ للعمل  ،إدارة المزرعة ،عدد أفراد األسرة ،الحالة العلمية ،الحالة االجتماعية ،الجنس)

 ،نماتمساحة األراضي الزراعية بالدو ، زراعية؟ ب إلى جميعةانتساال  ،العمل الحالي ،الزراعي

المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة  ،المملوكةاألانام  وسرؤ  عدد

 (؟ في القطاع الزراعي؟

( في تقييم α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) ال توجدأنه  الىجشارات النتائج و 

ودرجة  ،ايتهمدق فعال ،متها مع مستوق المعيشة ياه من حيث )مالدات في قطاع المساعالم

االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق 

ال تختلل  في مسافر بني نعيم المزارعين الذكوراستجابة أن درجات على ما يدل  .لمتغير الجن 

متها مع  ال)مه من حيث لمساعدات في قطاع الميال همتقييمناث حول اإلرجة استجابة د عن

 .ودرجة االستدامة المحتملة لها( لديهم ،مدق فعاليتها ،مستوق المعيشة

يم ن تفسير هذه النتيجة بأن الس ان والمستفيدين من المساعدات الخارجية التي تقد       

االناث وأن الذكور واالناث و ين الذكور يست موضع خال  بل نعيم،للمزارعين في مسافر بني 

قاربة من حيث تهم متشابهة وم ما يجعل آرا المساعدات،ونف  الدرجة لتلم قدر لسون نف  ايلم

 الخارجية.تقييمهم لهذه المساعدات 

او   وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ  الجن  واالختال               

لدراسات السابقة التي من ا دمع العديهم حول تقييم المساعدات الخارجية قد تتوافق تفاق بيناال

دراسة أشارت إلى وجهات نظر متشابهة حول تقييم تلم المساعدات ومن بين تلم الدراسات 

 (.2008) ،ن ي( ودراسة جوزيف وآخر 2015( ودراسة عودة)2015 )طوقععععععععععععان، 
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في ( α≤0.05ستوق )فروق كات داللعة إحصائيعة عند الم توجدال  إلى أنها أشارت كم         

ودرجة  ،مدق فعاليتها ،مة مع مستوق المعيشة المالتقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث )

التي االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم 

رغم من بال معير بني نأن المزارعين في مساف يدل علىما  .الجتماعيةالحالة المتغير  تعزق 

تقييم حول االختال  في الحالة االجتماعية لديهم إال أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم 

ودرجة  ،مدق فعاليتها ،مة مع مستوق المعيشة الماللمساعدات في قطاع المياه من حيث )ا

 .هممحتملة لها( لدياالستدامة ال

هذه المساعدات  تلقون ي الذين ر بني نعيممساف فيزارعين ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن الم        

التي تقد  لهم من الخارج قد يتفقون في نف  درجة التقييم ألنها ال تخ  مواطنين متزوجين أو 

تي ترتفع فيها العائالت ال ىعطغير متزوجين أو توزع على العائالت حسب الحالة االجتماعية بأن ت

 المساعدات.ن هذه م قا"و مطلا باكان عاز من  الزواج، ويحر نسبة 

وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ  فرضية الحالة االجتماعية قد تتوافق مع    

لم مشاريع وكذ الفلسطينية،على المساعدات والدعم المقد  لمؤسسات السلطة  التي اجريتالدراسات 

فروق في  الى وجود تشر ها لمفكل كافة،لبنية التحتية والمساعدات في مجاالت ومناحي الحياة ا

كمال دراسة ومن بين هذه الدراسات  االجتماعية،وجهات نظر العينة تبعا لالختال  في الحالة 

 .(2010ظاهر )، ودراسة (2009)وأخرين  جوزيف، ودراسة (2000)

في تقييم ( α≤0.05نه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق )أ ت الىأشار ما ك          

ودرجة  ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة عدات في قطاع المياه من حيث )مالالمسا

التي االستدامة المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم 
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 زارعين فيق الماالختال  في الحالة العلمية لد على أن ما يدللمية. الة العتغير الحتعزق لم

ر بني نعيم أدق إلى االختال  في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه مساف

 ودرجة االستدامة المحتملة لها( لديهم. ،مدق فعاليتها ،مة مع مستوق المعيشة من حيث )المال

على  أقدرونون ي ثر النتيجة بأن المزارعين الذين لديهم مستويات علمية أكر هذه يم ن تفسيو    

حيث أن المزارع المتعلم ي ون لديه تصور أوضح وأعم من المزارع غير  الخارجية،تقيم المساعدات 

 لهم.متها  مدق سدها لحاجة المزارعين ومال ويعي ،المتعلم

جية تبعا للمستوق درجة تقييم المساعدات الخار  في االختال ث من حيوهذه النتيجة          

ولم تطرحه ضمن متغيراتها  ،من الدراسات السابقة يه أيشر الرعين لم تلدق المزاالعلمي 

وبالتالي ال تتوافق هذه  ،الديمغرافية ما جعلها ال تتوصل إلى نتيجة واضحة فيما يخ  هذا المتغير

ودراسة طوقان  (،2015)عودة دراسة  لتي من بينهاة وااسات السابقالنتيجة مع ما جا ت به الدر 

 (.2006 ور،م)آن لي  ودراسة (،2015)

( في تقييم α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدأنه ال كما             

رجة ود ،مدق فعاليتها ،مة مع مستوق المعيشة المالالمساعدات في قطاع المياه من حيث )

عزق عيم تافر بني نفي منطقة مس لحيوانيةالمحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة ة ااالستدام

بالرغم من االختال  في  أن المزارعين في مسافر بني نعيم علىيدل ما  .عدد أفراد األسرةلمتغير 

طاع ق لمساعدات فيا تقييمحول لديهم إال أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم  عدد أفراد األسرة

لمحتملة لها( امة اجة االستدودر  ،فعاليتهامدق  ،مة مع مستوق المعيشة المالالمياه من حيث )

 .لديهم
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ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن عدد أفراد االسرة ال يؤثر في درجة تقييم المزارعين          

وهي تقد  حسب  ،أفراد األسرة ألن تلم المساعدات ال تمنح على أسا  عدد ،لمساعدات الخارجيةا

االسر القليلة  صحا فأسر أفراد األالنظر عن عدد عدد الحيازات الزراعية والحيوانية بغ  

 .المستوق واصحا  االسر الكبيرة جميعهم يقيمون هذه المساعدات بنف  

تعلق وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ  هذه الفرضية التي ت        

لدراسات وصلت اليه بع  اتما تتوافق في نتيجتها مع  األسرة قدحسب عدد افراد  باالختال 

ة والتي أكدت على عد  االختال  في وجهات نظر عيناتها حسب االختال  في عدد أفراد لسابقا

 (.2013 سمارة،(، ودراسة )2014 ،جامع)دراسة األسرة والتي كان من بينها 

 ( فيα≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) دجتو أنه ال إلى  كما أشارت        

ا( لدق المزارعين وأصحا  الثروة اه من حيث )مدق فعاليتهالمي ت في قطاعتقييم المساعدا

بالرغم من  على انهما يدل  .إدارة المزرعةالحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير 

إال أنهم ال يختلفون في  مزارعين في مسافر بني نعيمللدق ا المزرعة متغير إدارةاالختال  في 

 .اعدات في قطاع المياه من حيث )مدق فعاليتها( لديهملمسا تقييمحول  تهماستجابرجات د

المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيم لديهم  النتيجة بأنويم ن تفسير هذه          

يقة اعات موحدة حول تلم المساعدات الخارجية مهما كانت طر را  متشابهة وقنتوجهات متقاربة وآ

أ  تم ضمانها من أصحابها فهم لديهم وجهات نظر  رة، أ  مستأجا"لكانت مة سوا  أكادارة المزرع

 الخارجية.حول تلم المساعدات متقاربة 

إلى  فرضية التي تشيروهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ  ال      

ي من مع أ ال تتشابهادارة المزرعة قد االختال  في وجهات نظر العينة حسب االختال  في 



 

108 

 

ومن بين تلم الدراسات دراسة  والتحليل،الدراسات السابقة باعتبار أنها لم تدرج هذا المتغير للدراسة 

 (.2012، ،الخارجية والتخطيط )وزارة(، ودراسة 2012 ،)حسان

ت ( في تقييم المساعداα≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) جدتو  الوأنه            

ودرجة االستدامة المحتملة  ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة اه من حيث )مالالمي في قطاع

تفر  للعمل الالحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير ا( لدق المزارعين وأصحا  الثروة له

ي فون فيختلال ي تفرغين للعمل الزراعالم أن المزارعين في مسافر بني نعيمعلى ما يدل  .اعيالزر 

متها  لمساعدات في قطاع المياه من حيث )مالل همتقييمحول  غير المتفرغين وجهات نظرهم عن

 .ودرجة االستدامة المحتملة لها( لديهم ،مدق فعاليتها ،مع مستوق المعيشة

ل الزراعي ا  غير النتيجة بأن المزارعين سوا  أكانوا متفرغين للعم هذهويم ن تفسير        

ألن هذه  الخارجية وكلمجاهات ووجهات نظر متشابهة حول تقييم المساعدات هم اتفرغين لديمت

بش ل او كلي بش ل الزراعة  فييعمل من سوا   كافة ون المساعدات يلمسها ويشاهدها المزارع

 جزئي.

لم  ،ه  التفر  للعمل الزراعي أو عدمنتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخه الوهذ     

ولذلم يم ن القول  بعيد،ولم تشر اليها من قريب أو  السابقة،يها أي دراسة من الدراسات رق التتط

بين ن من هذه النتيجة وكاانها تتشابه في النتائج مع الدراسات السابقة ألنها لم تشر إلى غير 

 (.2012 ،ودراسة )حسان(، 2011 حماد،)أبو الدراسات ما يلي دراسة 

( في تقييم α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدال أنه و             

متها مع مستوق المعيشة( لدق المزارعين وأصحا   المساعدات في قطاع المياه من حيث )مال

االختال   على أن ما يدل .العمل الحاليفر بني نعيم تعزق لمتغير ة مساحيوانية في منطقالثروة ال
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ال ينتج عنه اختال  في درجات استجابتهم  ن في مسافر بني نعيمزارعيلحالي للمفي طبيعة العمل ا

 .متها مع مستوق المعيشة( لديهم لمساعدات في قطاع المياه من حيث )مالاتقييم حول 

د من أفراد العينة ن العمل الذي يعمله الفرد الذي تم اختياره كفر يجة بأتفسير هذه النت ويم ن    

 نعيم،مسافر في بني دات الخارجية للمزارعين في منطقة لمساعييم اهم نحو تقيؤثر في اتجاهات

لذين والن المزارعين ا الحيوانية،وكان الفروق كان لدق المزارعين الذين يعملون في تربية الثروة 

ات أكثر من المزارعين في لثروة الحيوانية على علم واطالع بتلم المساعدتربية ايعملون في 

 خرق.االاالعمال 

 السابقة،قد ال تتوافق مع ما جا ت به الدراسات  الفرضية،لنتيجة التي توصلت اليها هذه اهذه و    

 ذي يعملهفي نوع العمل الوالتي لم تشر إلى اختال  في وجهات نظر العينة حسب االختال  

 .(2015بني عودة )(، ودراسة )2014 ،راسة )جامعوقد كان من بين تلم الدراسات د المزارعون،

( في تقييم α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) ال توجدأنه و              

مزارعين وأصحا  متها مع مستوق المعيشة( لدق ال المساعدات في قطاع المياه من حيث )مال

ى عل ما يدل .االنتسا  إلى جمعية زراعيةير لحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغالثروة ا

في  يختلفون عن غير المنتسبينال  المنتسبين لجمعيات زراعية في مسافر بني نعيم ارعينالمز  أن

ق متها مع مستو  اللمساعدات في قطاع المياه من حيث )مل همتقييمحول درجات استجابتهم 

 .( لديهمالمعيشة

فون في يختل بوا السنتارعين سوا  انتسبوا لجمعية زراعية أ  لم يويم ن تفسير النتيجة بأن المز     

واضحة يدل داللة  هذا نعيم،درجة تقييمهم للمساعدات الخارجية المقدمة للمزارعين في مسافر بني 
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لون على المساعدات لمنتسبين يحصغير ا الزراعية او ن للجمعياتيأن المزارعين المنتسب على

 وجهات نظرهم. اتفاقا" في ما اوجد   المستوق فالخارجة بن

لت اليها الدراسة فيما يخ  هذه الفرضية التي تن  عليها أي من ي توصنتيجة التوهذه ال   

الى اختال  في  الدراسات السابقة قد تتشابه مع الدراسات السابقة الن الدراسات السابقة لم تشر

ومن بين  االنتسا ،زراعية او عد  اتها حسب االختال  في االنتسا  لجمعية وجهات نظر عين

 (2010،نيليما جلرجن (، ودراسة )2008 وأخرين،وزيف دراسة )ج تلم الدراسات

( في تقييم المساعدات α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدأنه و             

رجة االستدامة المحتملة ود ،مدق فعاليتها ،مع مستوق المعيشة متها المن حيث )ي قطاع المياه مف

مساحة وانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير الحي ا  الثروةلها( لدق المزارعين وأصح

 نماتمساحة األراضي الزراعية بالدو أن االختال  في  يدل علىما  .األراضي الزراعية بالدونمات

 تقييمحول  تهمتجاباسأدق إلى االختال  في درجات  نعيم عين في مسافر بنيلدق المزار 

ودرجة  ،مدق فعاليتها ،ع مستوق المعيشةتها مم الميث )لمساعدات في قطاع المياه من حا

 .االستدامة المحتملة لها( لديهم

خارجية عدات يتلقون مسا الزراعية االكبراصحا  المساحات  ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن       

 االقل.الزراعية  اصحا  المساحاتمن  أكثر

 تدرج هذالم سات السابقة التي الدراشر اليها وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة لم ت     

التي لم تشر إلى ال تتوافق مع الدراسات السابقة  إنهاوهذا ما يجعلنا نقول  تناقشه، العامل ولم

ات التي لم تتوافق مع ومن بين تلم الدراس غير،المتت نظر عيناتها حول هذا الختال  في وجهاا

   (.2000 ،الة )كم، ودراس(2010،ديني  سوليفان هذه النتيجة دراسة )
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( في تقييم المساعدات في α≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) توجدأنه و        

 رجة االستدامة المحتملةود ،مدق فعاليتها ،وق المعيشةها مع مست متالمقطاع المياه من حيث )

عدد رؤو  لمتغير تعزق بني نعيم الحيوانية في منطقة مسافر المزارعين وأصحا  الثروة لها( لدق 

عدد رؤو  األغنا  التي يملكها أن االختال  في  يدل علىما  .األغنا  التي يمتلكها المزارع

 تقييم لمزارعين حولااستجابة عنه اختال  في درجات ينتج  بني نعيم في مسافر المزارع

رجة ود ،اق فعاليتهمد ،متها مع مستوق المعيشة الملمساعدات في قطاع المياه من حيث )ا

 .االستدامة المحتملة لها( لديهم

يقيمون ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن مربي الثروة الحيوانية االكثر ولديهم رؤو  أغنا        

حيث  لقغنا ،نظر المربين     على اختال  وجهاتوهذا انع أكبر،ت الخارجية بش ل المساعدا

دات الخارجية بش ل يدعم تلم المشاريع لمساعييم تلم افي درجة تق االغنا  تؤثر كثرة رؤو أن 

 الخارجية.والمساعدات 

بعدد رؤو  المتعلقة  يما يخ  الفرضيةوهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية ف       

ولذا  السابقة،لم تندرج ضمن متغيرات الدراسات  ،دات الخارجيةة نظرهم نحو المساعاالغنا  ووجه

ظاهر ، ودراسة )(2010) دراسة ثابتمن ها الدراسات السابقة والتي ا ت بق مع ما جال تتواف

،2010). 

( في تقييم المساعدات α≤0.05ستوق )حصائيعة عند المفروق كات داللعة إ توجدأنه و            

( لدق المزارعين وأصحا  ومدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة المحيث ) في قطاع المياه من

نوع المساعدات التي تم الحصول عليها ة في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير يوانيلثروة الحا

 نوع المساعداتاالختال  في  على أن لما يد .الزراعي في القطاع من قبل المؤسسات العاملة
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 لدق المزارعين في مسافر بني عليها من قبل المؤسسات العاملة القطاع الزراعي التي تم الحصول

لمساعدات في قطاع المياه من حيث ا تقييمحول  تهماستجاباختال   في درجات  ي إلىيؤد نعيم

 .لديهم (اليتهاومدق فع ،متها مع مستوق المعيشة الم)

دراسة الحالية بأن نوع المساعدات سوا  توصلت اليها ال ويم ن تفسير هذه النتيجة التي       

في درجة تقييمها تؤدي الى االختال   وحظائر، اوتأ  بيلحيوانات ، أ  أدوية لا"أ  بذار  ا"أكانت أعالف

في نوع  ة تبعا لالختال وهذا ما أوجد االختال  في وجهات نظر العين ،من قبل المزارعين

 المساعدات.

قد ال تتوافق مع ما  الفرضية،هذه اليها الدراسة فيما يخ   يجة التي توصلتوهذه النت       

م تشر الى كلم االختال  في وجهات نظر عيناتها حول نوع لتي للسابقة واجا ت به الدراسات ا

 (2010،هوكنزراسة )تلم الدراسات د المساعدات الخارجية التي تقد  للمزارعين وكان من بين

 (.2009،فراخنةودراسة )

 ائج واالستنتاجاتملخص النت

حرا  ( وان3.83مرتفعة بمتوسط حسابي )كانت  مة المساعدات المقدمة تبين أن مال -

 (. 0.390معياري )

  (.0.501( وانحرا  معياري )3.58تبين أن الفعالية لها كانت مرتفعة بمتوسط حسابي ) -

للمعزارعين وأصعحا  الثعروة  ستدامة المحتملة للمسعاعدات المقدمعة فعي قطعاع الميعاهاالأن تبين  -

جعة ( بدر 0.725ري )( مع انحعرا  معيعا3.76قد بلغ ) والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

 .مرتفعة
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في  ( في تقييم المساعداتα≤0.05فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ) ال توجد -

االستدامة  ودرجة ،مدق فعاليتها ،متها مع مستوق المعيشة من حيث )مال قطاع المياه

تعزق المحتملة لها( لدق المزارعين وأصحا  الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم 

ودرجة االستدامة المحتملة  ،مدق فعاليتها ،مة مع مستوق المعيشة المالو  ،جن ير اللمتغ

 واالنتسا  ،يالحال والعمل ،الزراعيوالتفر  للعمل  ،دارة المزرعةوا االسرة،راد وعدد أف ،لها

                                           ،إلى جمعية زراعية

( في تقييم المساعدات في قطاع α≤0.05مستوق )ند الحصائيعة عتوجد فروق كات داللعة إ -

ودرجة االستدامة المحتملة  ،هامدق فعاليت ،يشةمتها مع مستوق المع المياه من حيث )مال

وة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير صحا  الثر لها( لدق المزارعين وأ

رؤو  األغنا  التي يملكها  دوعد ،بالدونماتاألراضي الزراعية  ومساحة ،الحالة العلمية

 في القطاع ملةل المؤسسات العانوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبو  ،المزارع

                     الزراعي

 ت التوصيا 2.5

 توصيات العامة: ال-أ

 نعيم،سافر بني االستمرار في تقديم المساعدات الخارجية للمزارعين وال سيما المزارعين في م -1

 .لمياهرغبة في االستمرار بالزراعة بعد الحصول على المساعدة في مجال امن  هملديلما يولد 
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نعيم حتى يتم نوا من  افر بنيتكثيل المساعدات الخارجية والداخلية للمزارعين في مسضرورة -2

 .جالا المرهم في هذوتنمية انتاجهم الزراعي والحيواني وتوسيع استثما ،تحسين أوضاعهم المعيشية

لى التي تقد  لهم عاالستمرار في تدريب المزارعين على استخدا  االساليب والوسائل االنتاجية  -3

 وتخزينها، األمطار،يما جمع وسائل وال ستلم ال قدراتهم فيوتنمية  ،اسا  مساعدات خارجية

  العادمة.واالستفادة من عمليات تدوير ومعالجة المياه 

  المساعدة:لخارجية ا ساتالى المؤسالتوصيات  -ب

 الدراسة،يخ  منطقة  ارعين وخاصة بماتقديم المساعدات الخارجية للمز  االستمرار فيضرورة -1

 من مشاكل الجفا  التي تواجههم. الزراعة وللحدفي ستمرار ني نعيم حتى يستطيعوا االمسافر ب

ساندة المؤسسات دة بمسسات البلمؤ  ضرورة بنا  خطط استراتيجية وطنية تشارك بمدخالتها-2 

  جودة البيئة مثال كسلطةالح ومية وشبة الح ومية البيئية 

ئدة في اصة المناخية السائم لتوفير التمويل الالز  لتحسين الظرو  المتغيرة وخالسعي الدا-3 

حراري  من. انحبا على اراضي مسافر بني نعيم  تأثيره يتعلقالغال  الجوي واالرضي وبما 

 ية.والحيوانالنباتية تين للثرو وامرا   توآفا

واصحا  القرار في المسافر للحد  قدرات للمزارعينعلى المؤسسات تطوير وتنفيذ برامج بنا  ال-4

 .المياهبش ل دائم وكلم بتوفير  ا  وتقديم المساعداتالجف تأثيرمن تقليل 

ع الظرو  م   وتتالسافر في منطقة الم المياهضرورة زراعه نباتات تتحمل الجفا  ونقصان -5 

 البيئية 
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السبل وزيادة  بأفضل المناطق ودعمها تشجيع االبحاث العلمية وتسليط الضو  على مثل هذه-6

 .المصادر المائية

 المياهلزيادة حص   المياهمن خالل التنسيق مع سلطة  اهالميل على حل مش لة ضرورة العم -7

 .قل االثمانأر وبصة المسافالتي توفرها للمزارعين في تلم المناطق وخا

 توصيات  اصة بوزارة الزراعة والحكم المحلي -ج

 ،سافر بني نعيممساعدات الخارجية للمزارعين وال سيما المزارعين في مرار في تقديم الاالستم -1

ولد لديهم الرغبة في االستمرار بالزراعة بعد الحصول على المساعدة في مجال المياه وكلم من لما ي

 :ا يليخالل م

و أونيات اهمة في تش يل تجمعات للمزارعين في منطقة المسافر من خالل تأسي  تعاالمس * 

 .ي نعيممل في مناطق مسافر بناو اتحادات لمتابعة المؤسسات الداعمة وحثها على الع جمعيات

 التركيز على المشاريع االقتصادية المربحة في هذه المناطق *

المسافر من تقديم المساعدات التي تحمي هؤال  ة في ية السائدضرورة تحسين الظرو  المناخ* 

واآفات واألمرا  التي تصيب مزروعاتهم  الحراري،  لوث "، واالنحباالمزارعين من اخطار الت

 .الحيوانيةثرواتهم و 

ي مثل مشاريع الطاقة البديلة خالتركيز على تقديم المساعدات التي تقلل من اخطار التغير المنا* 

 (الصحراوي يد الصحراوي باالعتماد على آلية تبريد التيارات الهوائية )المبرد التبر ال تقنية وجدخ
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 درة علىقلما لهم من ي المسافر للمزارعين ف المياهورة تفعيل دور البلديات في توفير ضر  -2

 والضغط على المؤسسات الح ومية لتوفيرها للمزارعين المياه على سلطةالتأثير 

وتوعيتهم في التصدي إلجرا ات االحتالل والتغلب على خطر رعين عدة المزاضرورة مسا .3

على د والتصدي المزارع واآبار ودعم المزارعين بما يم نهم من الصمو و  البيوت،بهد  التهديد 

 .االحتالل

تش يل لجان للدفاع عن االراضي وتقديم المساعدات التنموية الدائمة للمناطق المحاكية  .3

 تفافية او ما يسمى مناطق جاالل او الطرق  للمستوطنات

زارعين في مسافر بني نعيم حتى يتم نوا ة والداخلية للمضرورة تكثيل المساعدات الخارجي .4

على استخدا  االساليب والوسائل االنتاجية التي تقد  تدريب المزارعين  تحسين فياالستمرار في 

يواني وتوسيع استثمارهم في هذا والح م الزراعيوتنمية انتاجه المعيشية،لهم على اسا  أوضاعهم 

لمؤسسات واعطائها انطباع كامل حول المنطقة ة المجال لتلم اوكلم من خالل اتاح ،المجال

 واحتياجاتها.

يع االقتصادية كات المردود االنتاجي والربحي مثل ادخال اغنا  محسنة التركيز على المشار  .5

ا  مسيجات إلنتاج المواد العلفية للتقليل من تكاليل وجنش ي الربحيةللمنطقة لزيادة االنتاجية وبالتال

تربية تلم االنواع  وتدريب المزارعين على ،التالي زيادة ربحية المزارعينال  المرتفعة وباالع

 لهم.والمهجنة حتى تزيد من المردود المادي الكافي  المحسنة
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المنطقة من  فيلمزارعين ا راتتنمية قد فيما يخ مساعدات خارجية  ال بد من تقديم او جلب .6

واالستفادة من عمليات تدوير  وتخزينها، األمطار،سيما جمع  الحديثة، وال الوسائل خالل تلم

 .العادمةلجة المياه ومعا

انشا  برك ترابية وسدود لتجميع مياه االمطار الجارية استجال  مساعدات خارجية حول  جلب-7

ادمة بعد انشا  شب ة صر  صحي لمدينة بني نعيم ه العرير الميافي المسافر وانشا  محطة لتك

 .لمناطق المجاورةوا

ترشيد استنزا  وصيانة العيون و ياه االمطار لعد  كفاية م ويةضرورة تنفيذ مشاريع زراعية مر  --8

ات من الفقد نتيجة التسرب جدران تحميهامن خالل تنظيفها وبنا   وزيادة انتاجيتها من المياه مياهها

  .ي مياه االمطارن وتعو  النق  فتفي هذه المياه حاجة الس احتى  الحجرية القديمةدران من الج



 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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  أبو ديس-جامعة القدس
 االعلياسات مادة الدر ع

 معهد التنمية المستدامة
 

 
 رقم اإلستبيان: )     (   

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 إستبيان
 

على المياه في قطاع يم المساعدات يمغربي بإجراء بحث بعنوان تقالالباحث محمود   يقوم
 رهمن وجهة نظارعين واصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم ممستوى معيشة المز 

المعهد العالي للتنمية  -الماجستير في برنامج التنمية الريفيةلنيل درجة وذلك استكماالإ  ،
 جامعة القدس. -المستدامة

 
البحث سري وال تستخد  إال ألغرا   كات طابع  مالحظة: البيانات الوارد في هذه اإلستمارة

 .العلمي
 

 
 Aاوال: معلومات عامة  :

A1 : الجن .            كر  ك           أنثى 
 

A2: الحالة االجتماعية  .      متزوج /ة       مطلق/ة  ارمل/ة   اعز /ة 
 

A3 .لعلمية :الحالة ا 
 ماجستير فما فوق بلو  )  ( ب الوريو  )   (  ( د )   ( أمي  )   ( اساسي  )   (توجيهي )

 
A4 .   ا فوق)     ( فم  - 6(      ) 5-4)     (       3-1عدد أفراد األسرة 
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     A5  .ركة  )    (    مشا   -مستأجر  )   (       -المالم   )   (     -: إدارة المزرعة     
 
   A6  :(   غير متفر   )   -           متفر  )   (  -. التفر  للعمل الزراعي 
   A7.( مختلط        ات   ية  حيوان:   )   ( زراعة             )    ( تربالعمل  الحالي    ( 
    A8 :(ال  -نعم  )    (            -.هل انت منتسب إلى جمعية زراعية     ( 
A9 .دونمفما  فوق )    (10 ونمد)   (  10-5   دونم)    ( 4-3  حة األراضي الزراعيةمسا 
 
 A10 .(      ما فوق  )ف 70)   (   70-31)    ( 30-11:عدد االانام  التي  تمتلكها 
 

A11   هي  المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات  العاملة في قطاع  . ما
 :  عيالزرا
(      )راعية  )    (    حصاد  مائيبرك ز  -ر جمع )      (      تنكات  مياه )     (    ابا -    

 شب ات  مياه  )    (
 

A12 .مشابه  لنف  الخدمة التي  تلقيتها )حدد مياه مجال  ال اخرق في  من جهات يت خدماتقتل
 الجهة 

............................................................................................. 
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B .:مالئمة المساعدات المقدمة 

موافق  لسؤالا
 بشدة

اير  محايد موافق
 موافق

اير موافق 
 بشدة

- B1ا المؤسسات في مجال المياه كات تقدمهدات التي المساع
 أولوية بالنسبة لي

     

-B2مياهعدات في مجال الالخدمة التي قدمت لي من المسا، 
 مناسبة. 

     

 -B3ل استشارتي في نوعية تم مراعاة أولوياتي من خال
 جاتاالحتيا

     

-B4  قبل-تلقيت تدريبات كافية حول طريقة جمع مياه االمطار 
 لمساعدة  على االحصول  

     

B5-  زاد االنتاج  الزراعي  لدي بعد  تلقي  المساعدة المائية
 المطلوبة

     

-B6عدات لها أثر ايجابي في حياة النا  في المنطقة أن المسا
 أقطن فيها.التي 

     

B7- عن متابعة الجهة المنفذة للمشروع أنا را      
B 8 ذة تجاه بع  المنففي الجهة هناك تحيزا  من قبل موظ

 المستفيدين 
     

9B يتم اختيار المستفيدين بعدالة وشفافية      
B10  االحتالل تعتر  عملية نجا  عقبات ناجمة عن هناك

 تنفيذ المشاريع المائية
     

11 B خدمت طرقا  صحيحة لتحديد األولويات الجهة المنفذة است
 واالحتياجات

     

B12 كانت  كافية الستمرار مشروعي قيتهاالتي  تل المساعدات      
B13 بأرق أن موعد تقديم المساعدة جا  في الوقت المناس      

B14 قد أن كمية المياه  كافية  للثروة الحيوانية  أعت      
15 B كافية  لإلنتاج النباتي  أ عتقد أن كمية المياه      
16B المشروع نقيذ ت في ةابيتلقيت إرشادات كان لها اثار ايج      
17B ساهمت المساعدات في الحد من اللجو  إلى شرا  المياه      
18B  تغالل المياه  بش ل  افضل  قادرا   على اس أصبحت      
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C ة :الفعالي 

موافق  السؤال
 بشدة

اير  محايد موافق
 موافق

اير موافق 
 بشدة

-C1وفر المشروع فرص عمل جديدة لنا      
2 C -ق المشروع إلى زيادة رقعة االراضي المزروعةأد      

-C3 لمشروعمستوق دخلي تحسن بسبب اشتراكي في ا      
-C4 المشروع سيوفر فرص عمل اضافية مستقبال      
-C5 أغنا  أو أبقار شجعت بعد تنفيذ المشروع لشرات  

 أو أية حيوانات مزرعة
     

C5 -لى إنشا  الي عمشروع الحساعدني دخلي من ال
 مشاريع أخرق.

     

6 C- دفعني المشروع لشرا  آلة تساعدني في الزراعة      
7C - لشرا  قطعة أر  إضافيةشجعني المشروع      

C8 -ئجار قطعة ار  إضافيةدفعني المشروع الست      
C9 -  االستمرار في المشروع يساهم في رفع مستوق

 المعيشة إلى األفضل
     

C10 -م النسا  في أسرتي بتصنيع بع  تساه
المنتجات الزراعية ومنتجات االلبان الناتجة عن توفر 

 المياه

     

C11 -تكاليل  االعمال  الزراعية  بعد تقديم  قلت
 ئي لناالمشروع الما

     

-C12  انواع  جديدة من المزروعات المروية تم اضافة
 لمزرعتي

     

C13 –ل لديالكامالمياه ب تم حل  مش لة      
C14 -المساعدات في مجال المياه كافية للمشروع      
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D للمساعدات : اإلستدامة المحتملة 

 موافق بشدة سؤالال
اير  محايد موافق

 موافق
اير 
موافق 

 دةبش
-D1للمشروع تتابعه ة ال تزال الجهة المنفذ
  باستمرار

     

D2 - ة ات الجديدالمجتمع المحلي يدعم التقني
 ي قدمها المشروع)حصاد مائي(الت

     

D3 -  لدي الرغبة في االستمرار بالزراعة بعد
 ل المياهالمساعدة في مجاالحصول على 

     

D4 -ى بع  العوامل الجوية أثرت سلبا عل
 لة االمطار (قمشروعي)

     

D5 - تأثر مشروعي سلبيا  نتيجة إجرا ات
 االحتالل.

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

i  -  15، 14أوخر ،مرجع سابق ، ص رميوند ريشنجباخ، سيلقن  . 


