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 الشكر والتقدير

الدراسة إنه ليشرفني أن أسجل أسمى آيات الشكر والعرفان لكل من كان عونًا لي وسندًا في إخراج هذه 

وأخص بالذكر الدكتور محمد أنور الخطيب، لرعايته ليي فيي دراسيتي، ولتشيرفه وتكرميه باإلشيرا  عليى 

 الدراسة الحالية، ولمساعدته لي في التغلب على العقبات التي واجهتني خالل رحلة إتمام الدراسة.

واليدكتور  فيايز فريجياتكتور كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشية كيلب بلقبيه واسيمه اليد

والذين قبلوا متكرمين بمناقشية الدراسية، والشيكر موصيول إليى جمييت األسياتذة المحكميين  حّسان القدومي

 ألداة الدراسة "االستبانة"

كما أتقدم بالشكر إلى أعضياء الهيةية التدريسيية فيي جامعية القيدس "أبيو دييق"، لميا قيدموه مين توجيهيات 

 استي بها.وإرشادات خالل فترة در 

رؤسياء المجيالق المحليية ونيوابهم فيي قيرف الرييي الشيرقي واليذين قيدموا كذلك أتقدم بجزييل العرفيان إليى 

المعنوي والمعلومات المساهمة فيي إتميام الدراسية، كميا أتقيدم بجزييل الشيكر لكيل مين سياعدني  لي الدعم

 وقدم لي العون من سكان الريي الشرقي لملء أداة الدراسة.

 بعميق الشكر لجميت من مد لي يد العون في سبيل إنجاز هذه الدراسة. كما أتقدم
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 ملخص الدراسة

الريييي اقتصييادية لقييرف مختييارة فييي الواقييت واافييام المسييتقبلية لتنمييية هييدفت الدراسيية إلييى التعييّر  علييى 

العوامل م التعّر  على أهكذلك و ، المحليين من وجهة نظر السكان ملمحافظة بيت لحالشرقي اقتصاديًا 

الحكومي، كما سعت الدراسة للوقو  و السياسي  ينالتنمية الريفية االقتصادية وال سيما العامل فيالمؤثرة 

عليييى أهيييم الطيييرم المتبعييية فيييي تطيييوير التنميييية، والسيييعي للتعييير  عليييى آفيييام ومسيييتقبل التنميييية الريفيييية 

ن هناك عالقية بيين التنميية الريفيية االقتصادية في منطقة الدراسة، باإلضافة إلى التعر  على ما إذا كا

إتبيييال المييينه   عليييىالدراسييية  وقيييد اعتميييدت، االقتصيييادية و عيييا الخصييياعص االجتماعيييية والديمغرافيييية

المينه  وأيضيًا منه  دراسة الحالة، باإلضافة إلى المنه  اإلقليمي، وكذلك المنه  التحليلي، و الوصفي، 

أدوات تمثلييت فييي االسييتبانة التييي وزعييت علييى عينيية   ، كمييا اعتمييدت الدراسيية علييى عييدةالكيفييي )النييوعي(

أداة كميييا اعتميييدت عليييى ، بعيييد التأكيييد مييين صيييدقها وثباتهيييا ( مبحوثييياً 400عشيييواعية بسييييطة تتكيييون مييين )

مين رؤسياء الهيةية المحليية والمخططيين والمختصيين فيي مجيال  عينيةالمقابلة التي وجهت أسيةلتها عليى 

 .في منطقة الدراسة ( مبحوثين10والبالغ عددهم ) التنمية االقتصادية

(، وتمييت SPSS) الييرزم اإلحصيياعية للعلييوم االجتماعيييةو عيد جمييت البيانييات تييم تحليلهييا باسييتخدام برنيام  

فييي هييذه  وقييد تييم بينهييا،واالنحرافييات المعيارييية والمقارنيية فيمييا  المتوسييطاتخييالل حسييا  معالجتهييا ميين 

 One Wayتبيار تحلييل التبياين األحيادي )(، واخOne Sample Test) المعالجية اسيتخدام اختبيار

ANOVA) وجود تنمية ريفية إلى مجموعة من النتاع ، من أبرزها، توصلت الدراسة ذلك  ناًء على ، و

اقتصييادية فييي منطقيية الدراسيية ولكنهييا دون المسيييتوف المطلييو ، كمييا أن الموقييت الجغرافييي ممييثاًل بقييير  

تأثيرًا فيي عمليية التنميية، حييغ بليغ المتوسيا الحسيابي المنطقة من مدينة بيت لحم شكل العامل األكثر 

(، وأقلها تأثيرًا موقت المنطقة ودوره في جيذ  المسيتثمرين فيي مجيال التنميية حييغ بليغ المتوسيا 4.37)

 .(2.75الحسابي لها )



 د

 

كميييا أتهيييرت النتييياع  أن هنييياك تيييأثير للموضيييت عليييى عمليييية التنميييية الريفيييية االقتصيييادية مميييثاًل بالتر ييية 

حييييغ بليييغ  ؛دورًا كبييييرًا فيييي عمليييية التنميييية انباإلضيييافة إليييى الميييياه واللتيييان تلعبييي .قيييةوجيييودة فيييي المنطالم

(، وأقلها تأثيرًا المساحات المتوفرة حاليًا إلقامة مشياريت تنمويية حييغ 4.24المتوسا الحسابي لكلتيهما )

عاميل السياسيي عليى التنميية تيأثير لل كميا أشيارت النتياع  أن هنياك، (4.08بلغ المتوسيا الحسيابي لهيا )

وتيؤثر سيلبًا عليى  ،عيق عمليية التنمييةالتي ت  حتالل األراضي من قبل سلطات اإل الريفية ممثاًل بمصادرة

وكيييان أقيييل ذليييك أهميييية  ،(4.62حييييغ بليييغ المتوسيييا الحسيييابي لهيييا ) ؛جيييذ  المسيييتثمرين لتليييك المنيييا ق

فييية لتييوفير معيشيية كريميية بلييغ المتوسييا والتييي تعتبيير كييير كا ،محدودييية مصييادر الييدخل داخييل المنييا ق

 ،ًا علييى عملييية التنمييية الريفييية االقتصيياديةللعامييل الحكييومي تييأثير  أن كمييا تبييّينً ، (4.01الحسييابي لهييا )

مين شيأنها تحسيين مسيتويات المعيشية للسيكان  ،وذلك من خالل قيامها بمشياريت تنمويية ريفيية اقتصيادية

عيييدم وجيييود عدالييية  ،(، فيييي حيييين كيييان أقلهيييا أهميييية4.01 ليييغ المتوسيييا الحسيييابي لهيييا )و فيييي المنطقييية 

كمييا (، 2.93غ المتوسييا الحسييابي لهييا )حيييغ بليي ،اجتماعييية فييي توزيييت المشيياريت التنموييية بييين المنييا ق

أن هناك تأثير للعوامل االجتماعية والديمغرافية في عملية التنمية الريفية االقتصادية ممثلة  اّتضح أيضا

المنطقة والذي يلعب دورًا رعيسيًا في عملية التنمية، حيغ بلغ المتوسيا الحسيابي بالوعي التنموي ألبناء 

هييو التحييام سييكان المنطقيية ميين الييذكور واإلنييا  فييي الوتيياع   ،(، فييي حييين أن أقلهييا أهمييية4.24لهييا )

الحكوميييية والخاصييية واليييذي ييييؤثر بطريقييية سيييلبية عليييى عمليييية التنميييية الريفيييية االقتصيييادية، حييييغ بليييغ 

استغالل قرف الريي الشرقي وخاصة كما أتهرت النتاع  أنه يمكن (، 3.3426الحسابي لها ) ساالمتو 

اسييتغالل منييا ق وقييرف الريييي الشييرقي فييي تأسيييق  بلييدة الشييواورة فييي بنيياء منتجعييات سييياحية وترفيهييية.

 و ناء مصنت لأللبان، وإنشاء مزارل حيوانية وداجنة.

عميل دورات دوريية وورع عميل ألبنياء قيرف الرييي إنهيا توصيي ب على ما آلت إليه نتياع  الدراسية، فبناءً 

 الشرقي لتحفيزهم على إقامة مشاريت تنموية في منا قهم.
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Abstract 

The study aims to identify reality and future predictions for the economic 

development of selective villages situated in the eastern countryside of Bethlehem 

governorate from the perspective of the inhabitants. Also, it identifies the most important 

obstacles that constrain rural economic development, and to study the most important 

factors that affect the rural economic development especially the political and 

governmental factors. This study as well attempts to explain the essential methods 

followed to enhance the development, and it seeks to recognize the predictions and the 

future of the economic development in the area of the study, in addition to acknowledging 

whether there is a connection between rural economic development and other social and 

demographic characteristics. The study follows the descriptive approach, analytical 

approach, a regional approach, a case study approach, and a qualitative approach. The 

study also relies on a number of tools represented in the survey that was distributed on a 

random sample consisting of (400) respondents after confirming its validity and stability. It 

also depends on making interviews which has addressed its questions to (10) respondents 

who include local council heads, planners and specialists in the field of economic 

development.   

After collecting the data, it was analyzed using SPSS, and it was processed by calculating 

and comparing the mean and standard deviations. In this process, One Sample Test and 

One Way ANOVA tests were used. Consequently, the study has concluded a number of 

results, most important of all is the existence of an economic rural development in the 

study area, but it is below the required level. Besides, the geographic location of the area 

being near Bethlehem city is the most influential factor in the development process, as the 

average is (4.37), and the least influential is the location of the area and its role in 

attracting investors of the development field, with an average of (2,75).   

In addition, the results demonstrate that there is an impact of location on the rural 

economic development process represented by the soil in the region as well as the water 
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which plays an essential role in the development process, and the average of both reached 

(4.21), and the least influential were the areas that are currently available for the 

establishment of development projects with an average of (4.01). 

The results as well indicate that there is an impact of the political factor on the rural 

development represented in the confiscation of lands by the occupation authorities, which 

hinders the development process, and negatively affects the attraction of the investors to 

those areas as its average is (4.62), also, less importantly, is the limited sources of income 

within the areas, which are considered insufficient to provide a decent living with an 

average of (4.01).  

Furthermore, the results show that the government factor has an impact on the rural 

economic development process through the implementation of rural economic 

development projects that would improve the living standards of the inhabitants in the area, 

as the average is (4.01), while the least important was the lack of social justice in the 

distribution of development projects between the areas, as the mean is (2.91). 

Moreover, the results indicate that the social and demographic factors has an effect on the 

process of the rural economic development represented in the developmental awareness of 

the area's inhabitants, which plays a major role in the development process as its average is 

4.2386, and the least important is the enrollment of male and female residents of the areas 

in governmental and private jobs Which has a negative impact on the rural economic 

development process with an average of (3.34).  

The results also demonstrate that the villages of the eastern countryside especially the town 

of Shawawra can be used to build resorts for tourists and for entertainment. In addition, it 

can be used in the establishment and construction of dairy factories, or the establishment of 

animal and poultry farms. 

Based on the concluded results of the study, it recommends to create periodic courses and 

workshops for the residents of the villages of the eastern countryside in order to motivate 

them to establish development projects in their areas. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام الدراسة

 :المقدمة 1.1

تعد التنمية عمومًا والتنميية الريفيية االقتصيادية خصوصيًا أساسيًا لتحقييق الرفياه االقتصيادي واالجتمياعي 

طبيعييية وخاصيية فييي المنييا ق لييى البيةيية ومواردهييا اللألفييراد، كمييا أنهييا ذات أهمييية كبيييرة فييي المحافظيية ع

ولهيييذا يعتبييير الكثيييير مييين البييياحثين وعلمييياء االقتصييياد واالجتميييال واإلدارة قضيييية التنميييية بعامييية ، الريفيييية

والتنمية الريفية بخاصة من أهم القضيايا التيي يمكين عين  ريقهيا تنسييق وتوحييد جهيود األفيراد والهيةيات 

القتصيييادية واالجتماعيييية والثقافيييية فيييي التجمعيييات المحليييية، وجعيييل سيييكان الحكوميييية لتحسيييين الظيييرو  ا

األريا  جزءًا متكاماًل في الدولة ومساعدتهم بالمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية الو نيية الشياملة 

 (.2011)تمار و البي، 

قييرف مختييارة فييي عا هييذه الدراسيية واقييت التنمييية الريفييية االقتصييادية ميين وجهيية نظيير السييكان لييب وتتنيياول

تم التعر  على دور الموقت والموضت وكيرها مين العواميل الميؤثرة فيي التنميية ، حيغ محافظة بيت لحم

الريفييية االقتصييادية فييي منطقيية الدراسيية، وكييذلك محاوليية التعييّر  علييى مسييتقبل وآفييام التنمييية ميين وجهيية 

 نظر السكان.
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 :مشكلة الدراسة 2.1

محافظية بييت لحيم مين المنيا ق الحيويية واإلسيتراتيجية بالنسيبة للضيفة  تعتبر منا ق الريي الشرقي في

المساحة الكبيرة نسبيًا التي تتمتت بها منا ق الريي الشرقي وقلة  أبرزها:الغر ية، وذلك لعدة عوامل من 

عييدد سييكانها بالمقارنيية مييت تلييك المسيياحة، هييذا باإلضييافة إلييى أن هنيياك مسيياحات ميين األراضييي الواسييعة 

ها واستغاللها في الزراعية أو إنشياء يمكن استصالح وجود أراض   كذلك ،للزراعة كير المستغلة الصالحة

كميييا أن هييييذه المنييييا ق تسييييتوعب بنييياء آبييييار مييييياه كبييييرة تعتمييييد علييييى مييييياه  ميييزارل حيوانييييية أو إنتاجييييية،

 وتطوير هذه المنا ق.   ها األيدي العاملة المؤهلة والمتعلمة للتنمية الريفيةو األمطار، 

إال أن تهميي  هيذه المنيا ق مين قبيل  ،الرييي الشيرقي وكيرهيا مييزات التيي يتمتيت بهياال  الركم من هيذهو 

الجهات الرسمية وعدم تقديم الخدمات التي تساعد في بنياء مشياريت البنيية التحتيية واسيتغالل المسياحات 

عتمادهيا علييى وا ًا، قيد أدف إلييى إضيعا  هيذه المنييا ق اقتصيادي ،الشاسيعة فيي إحيالل مشيياريت اسيتثمارية

إما  كعمال ما تقدمه من خدمات، باإلضافة إلى هجرة الكثير من المتعلمين منها للعملبمدينة بيت لحم 

 ،في المنا ق التابعة لحكومة االحتالل اإلسراعيلي و/أو العمل في مدينة بيت لحم والمحافظات األخيرف 

ي ومساهمته في عملية التنمية االقتصادية األمر الذي انعكق سلبًا على النهوض في القطال االقتصاد

 على المستوف المحلي واإلقليمي والقومي.
 

 :الدراسة حدود 3.1

 منطقة الريي الشرقي لمحافظة بيت لحم؛ تقول، زعترة، الشواورة، العبيدية. الحدود المكانية:

الشيمال الشيرقي ( كيم، ويحيدها مين 12بييت لحيم، وتبعيد عنهيا حيوالي ) نو  شرم تقت بلدة تقول ج تقول:

البحييير المييييت، ومييين الشيييرم جبيييال الخلييييل، ومييين الجنيييو  بييييت فجيييار وقيييرف أم سيييلمونة وجيييورة 

 .(2010)أري ،  الشمعة ومراح ر اح وخلة الحداد، ومن الشمال المنشية
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( كيم، ويحيدها مين الشيمال قريية 6تقت في الجنو  الشرقي لمدينة بيت لحم، وتبعد عنها حيوالي ) زعترة:

(، ومين الجنيو  جبية اليذيب، 356ومن الغر  قرية بيت تعمر والشارل االلتفافي رقم )الشواورة، 

 .(2010)أري ،  ومن الشرم أراضي مفتوحة )محمية  بيعية(

( كم، ويحدها من الشيرم أراضيي البريية، 6.3تقت إلى الشرم من مدينة بيت لحم، وعلى بعد ) الشواورة:

)أريي ،  ينة بيت ساحور، ومن الجنو  بلدة زعتيرةومن الشمال قرية دار صالح، ومن الغر  مد

2010). 

( كيم، يحيدها مين الشيرم البحير المييت، 8.4تقت إلى الشيرم مين مدينية بييت لحيم، وعليى بعيد ) العبيدية:

وميين الشييمال بلييدة السييواحرة الشييرقية فييي محافظيية القييدس، وميين الغيير  قرييية دار صييالح، وميين 

 .(2010، )أري  الجنو  بلدة تقول وقرية دار صالح

 م.2018/  2017خالل العام  الحدود الزمانية:

 قرى الريف الشرقي )منطقة الدراسة(موقع وحدود  (: توضح1.1) خريطة

 

 .2018إعداد وعمل الباحثة، 
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 :أسئلة الدراسة 4.1

 يتمثل السؤال الرعيق للدراسة الحالية في:

 ؟لحم االقتصادية لقرى مختارة في الريف الشرقي لمحافظة بيتلتنمية الريف ا آفاقواقع و هو ما 

 ويتفرل عنه األسةلة ااتية:

 والموقت الجغرافي؟هل هناك عالقة بين التنمية الريفية االقتصادية  .1

 ؟تضهل هناك عالقة بين التنمية الريفية االقتصادية وخصاعص المو  .2

 األرض؟هل هناك عالقة بين التنمية الريفية االقتصادية وخصاعص استخدامات  .3

 ؟ية االقتصادية والدور الحكوميهل هناك عالقة بين التنمية الريف .4

  ؟هل هناك عالقة بين التنمية الريفية االقتصادية والعامل السياسي .5

 ؟هل هناك عالقة بين التنمية الريفية االقتصادية وخصاعص السكان االجتماعية والديمغرافية .6

 

 :فرضيات الدراسة 5.1

 تسعى الدراسة إلى التحقق من صحة الفرضيات الصفرية ااتية:

بيين التنميية الريفيية  (0.05) الدالليةال توجيد فيروم ذات داللية إحصياعية عنيد مسيتوف األولـى: فرضـية ال

 .من وجهة نظر السكان المبحوثين االقتصادية و ين خصاعص الموقت

بيين التنميية الريفيية  (0.05) الدالليةال توجيد فيروم ذات داللية إحصياعية عنيد مسيتوف  الفرضية الثانيـة:

 .من وجهة نظر السكان المبحوثين ن خصاعص الموضتاالقتصادية و ي

بيين التنميية الريفييية  (0.05) الدالليةال توجيد فييروم ذات داللية إحصياعية عنيد مسييتوف  الفرضـية الثالثـة:

 .من وجهة نظر السكان المبحوثين االقتصادية و ين العامل السياسي
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بيين التنميية الريفيية  (0.05) الداللية ال توجيد فيروم ذات داللية إحصياعية عنيد مسيتوف الرابعـة: الفرضية 

 .من وجهة نظر السكان المبحوثين االقتصادية و ين العامل الحكومي

بين التنميية الريفيية  (0.05) الداللةال توجد فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف الفرضية الخامسة: 

 .من وجهة نظر السكان المبحوثين االقتصادية و ين استخدام األرض

بين التنميية الريفيية  (0.05) الداللةال توجد فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف ة السادسة: الفرضي

 االقتصادية و ين المتغيرات االجتماعية والديمغرافية.

 لفرضيات فرعية على النحو التالي:وقد تم تقسيم هذه الفرضية 

ن متغييير و ييي لتنمييية االقتصيياديةبييين ا( 0.05) الداللييةذات دالليية إحصيياعية عنييد مسييتوف ال توجييد فييروم 

العمر، مسيتوف التعلييم،  بيعية العميل، مسيتوف اليدخل، الحالية االجتماعيية، الجنق )النول االجتماعي(، 

 عدد دونمات األرض المملوكة.عدد أفراد األسرة، 

 

 :أهداف الدراسة 6.1

 :ااتيةتسعى الدراسة إلى تحقيق األهدا  

 دية في قرف الريي الشرقي لمحافظة بيت لحم.التعر  على واقت التنمية االقتصا .1

 الكشييييي  عييييين المعوقيييييات التيييييي تواجيييييه التنميييييية االقتصيييييادية فيييييي قيييييرف الرييييييي الشيييييرقي لمحافظييييية  .2

 بيت لحم.

 إبراز أهم الطرم المتبعة في تطوير التنمية االقتصادية في قرف الريي الشرقي لمحافظة بيت لحم. .3

تصادية و ين )خصاعص الموقت، وخصاعص الموضيت، بين التنمية االق معرفة إن كان هناك عالقة .4

 والعامل السياسي، والعامل الحكومي، واستخدام األرض، والمتغيرات االجتماعية والديمغرافية(.

 في قرف الريي الشرقي لمحافظة بيت لحم. المستقبلية معرفة آفام التنمية االقتصادية .5
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 :أهمية الدراسة 7.1

 من خالل: تستقي الدراسة الحالية أهميتها

  والتيي تييأتي متممية للدراسيات واألدبييات المتييوفرة حيول التنميية الريفيية االقتصييادية  أهميتهـا العلميـة

"الواقيييت واافيييام المسيييتقبلية"، كيييذلك فيييتح مجييياالت أخيييرف لدراسيييات جدييييدة وأبحيييا  تستقصيييي أهميييية 

المسييتقبلية فييي محافظيية  التنميية الريفييية االقتصييادية لقيرف الريييي الشييرقي والبحيغ فييي واقعهييا وآفاقهيا

 بيت لحم.

 :أهميتها النظرية، فتنبت من خالل 

يمكيين أن تسيياهم مخرجييات الدراسيية الحالييية فييي مسيياعدة المؤسسييات األهلييية والحكومييية عمومييًا  -

 وأهالي الريي الشرقي خصوصًا في تحسين واقت التنمية الريفية االقتصادية.

بأهمييية التنمييية الريفييية االقتصييادية لقييرف الريييي  تطييوير معرفيية الباحثيية وزيييادة معرفتهييا وخبراتهييا -

الشرقي في محافظة بيت لحم، كذلك تعزيز معرفتهيا بواقيت وآفيام التنميية المسيتقبلية لهيذه القيرف 

بحيييغ تسييتطيت تقييديم المسيياعدة للمجتمييت المحلييي فييي تطييوير التنمييية الريفييية االقتصييادية لقييرف 

 الريي الشرقي في محافظة بيت لحم.

على زيادة ثقة أهالي الريي الشرقي في أخذ أدوارهم في التنمية الريفية الدراسة الحالية  عملقد ت -

 االقتصادية في محافظة بيت لحم.

 

 :طرق جمع المعلومات 8.1

 تم تجميت بيانات الدراسة من خالل:

ذلك بيالرجول وذلك بالرجول إلى الدراسيات السيابقة العر يية منهيا واألجنبيية، وكيالمصادر الثانوية:  -أواًل:

 إلى الكتب ذات الصلة بموضول البحغ، واإلحصاءات والنشرات الرسمية والمواقت اإللكترونية.
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أداة لجميت  كانيتوذلك من خالل استخدام أسلو  المسيح بالعينية، واالسيتبانة المصادر األولية:  -ثانيًا:

ى األد  التر وي للدراسة السيابقة، البيانات باإلضافة إلى المقابلة، والتي تم إعدادها من خالل الرجول إل

بحيغ تستطيت فحص موضول التنمية الريفية االقتصادية لقرف مختارة في الريي الشرقي لمحافظة بيت 

 لحم "الواقت واافام المستقبلية".
 

 :منهج الدراسة وأدواتها 9.1

 لتحقيق أهدا  الدراسة تم استخدام المناه  التالية:

تمثيييل فييي دراسييية واقيييت الرييييي الشييرقي ووصيييفه وصيييفًا دقيقييًا ميييت التعبيييير عييين وي :أواًل: الميينه  الوصيييفي

 البيانات التي يتم جمعها كيفيًا وكميًا.

يييية الريفيييية متحلييييل البيانيييات التيييي تيييم جمعهيييا بهيييد  تحلييييل واقيييت التن يتضيييمن :ثانييييًا: المييينه  التحليليييي

مباشيير علييى  تييأثيررات لهييا االقتصيادية ومعوقاتهييا فييي منطقيية الدراسية ميين خييالل تحديييد عييدة متغيي

  .موضول الدراسة

جييل أوكييذلك ميين  ،إداري  كيإقليمالتعامييل ميت محافظيية بيييت لحييم  تبيين ميين خييالل :ثالثيًا: الميينه  اإلقليمييي

 اعتبار منطقة الدراسة إقليم تنموي جزعي. االقتصادية، ويمكنالمقارنة اإلقليمية للتنمية الريفية 

سية منيا ق مختيارة مين الرييي الشيرقي دراسية تفصييلية عميقية لمعرفية درا هو :رابعًا: منه  دراسة الحالة

 جميت جوانبه ومن ثم الخروج بتعميمات تنطبق على الحاالت المماثلة لها.

فييييي وصيييي  الواقييييت بحيييييغ يعطينييييا وصييييفًا موضييييحًا للواقييييت  يشييييمل :خامسييييًا: الميييينه  الكيفييييي )النييييوعي(

 ا بطريقة استقراعية.وخصاعصه نظريًا، أي القيام بجمت البيانات وتحليله
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 :يأتيوأما أدوات الدراسة فتتمثل بما 

التييي تييم بهييا جمييت البيانييات ميين أفييراد عينيية الدراسيية والتييي يمكيين ميين خاللهييا  ة وهييي األدا  أواًل: االسييتبانة،

تحليييل واقييت التنمييية االقتصييادية ومعيقاتهييا فييي منطقيية الدراسيية، حيييغ تييم اختيييار عينيية عشييواعية بسيييطة 

الواقعية ميا بييين تيم توزيعهيا عليى مجتميت الدراسية خيالل الفتيرة الزمنيية حييغ ( مبحوثيًا، 400تتكيون مين )

( 1.1( اسييتبانة والتييي كانييت صييالحة للدراسيية، والجييدول )394شييهري حزيييران وتمييوز، وقييد تييم اسييترداد )

 يوضح األعداد والنسب المةوية لمتغيرات عينة الدراسة.

وعيييية ميييين المقييييابالت للتعيييير  علييييى مسييييتقبل التنمييييية الريفييييية حيييييغ تييييم إجييييراء مجم ثانيييييًا: المقييييابالت،

االقتصيييادية فيييي منطقييية الدراسييية، وحييييغ تيييم مقابلييية مجموعييية مييين رؤسييياء الهيةييية المحليييية والمخططيييين 

 .( مبحوثين10والبالغ عددهم ) والمختصين في مجال التنمية االقتصادية
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 عينة الدراسة خصائص(: 1.1الجدول )

 

 النسبة المئوية العدد ئةالف المتغير

 الجنس
 50.8 200 ذكر 
 49.2 194 أنثى

 العمر)بالسنة(

 24.6 97 25أقل من 
25 - 31 68 17.3 
31 – 37 99 25.1 
37 – 43 55 14.0 
43 – 49 47 11.9 

 7.1 28 49أكثر من 

 مستوى التعليم

 35.0 138 توجيهي فأقل
 56.3 222 بكالوريوس
 8.6 34 دراسات عليا

 طبيعة العمل

 21.3 84 موت 
 14.2 56 عامل بناء
 5.6 22 تاجر

 15.2 60 قطال حكومي
 3.8 15 عمل خاص
 2.8 11 زراعة
 37.1 146 كير ذلك

 مستوى الدخل

 )بالشيكل(

 30.2 119 1500أقل من 
1500 – 2000 50 12.7 
2500 – 3000 161 40.9 

 16.2 64 3000أكثر من 

 الة االجتماعيةالح

 23.1 91 أعز 
 72.1 284 متزوج
 1.8 7 مطلق
 1.5 6 منفصل
 1.5 6 أرمل

 عدد أفراد األسرة

2 41 10.4 
2-3 79 20.1 
3 -4 65 16.5 
4 -5 94 23.9 

 29.2 115 5أكثر من 

 عدد دونمات األرض

 38.3 151 ال أملك ارض
 43.9 173 دونمات فأقل 5

6-10 54 13.7 
11 -15 11 2.8 

 1.3 5 15أكثر من 
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 :الدراسةصدق أداة  10.1

 عدة  رم وهي:بالتحقق من صدقها  تم ،الدراسةأداة  تم إعدادبعد أن 

للغيييرض التيييي تيييم  الدراسيييةعليييى محكميييين ومختصيييين للتأكيييد مييين مالءمييية أداة  الدراسيييةعيييرض أداة  أواًل:

 كمين واالختصاصيين.وقد حظيت االستبانة قبول المح أجله،من  إعدادها

 الداخلي،فردًا للتحقق من صدم أداة الدراسة واتساقها  (50)عينة استطالعية مكونة من  تم عمل ثانيًا:

ثيم  أواًل،يرسون بين عبارات كل محيور ودرجتيه الكليية بفتم اختبار ذلك من خالل حسا  معامل ارتباط 

وكانيت النتياع  كميا فيي الجيدول  المحاور،جميت حسابه بين الدرجة الكلية لكل محور مت الدرجة الكلية ل

(2.1).  

الدرجة  وكذلك بين الكلية،قيم معامالت االرتباط بين عبارات كل محور ودرجته  (:2.1الجدول رقم )

 ة الكلية لجميع العبارات:جالكلية لكل محور مع الدر 

 قيم معامل االرتباط بين عبارات المحور األول ودرجته الكلية
 العبارة معامل االرتباط لمعنويةالداللة ا

.000 .562 1 

.000 .582 2 

.000 .576 3 

.000 .647 4 

.000 .762 5 

.000 .671 6 

.000 .627 7 

.000 .521 8 
 ودرجته الكلية ثانيقيم معامل االرتباط بين عبارات المحور ال

.007 .382 1 

.000 .758 2 

.000 .703 3 

.000 .765 4 

.000 .692 5 

.000 .670 6 

.000 .646 7 



12 

 

 

 قيم معامل االرتباط بين عبارات المحور األول ودرجته الكلية
 العبارة معامل االرتباط الداللة المعنوية

 ودرجته الكلية ثالثقيم معامل االرتباط بين عبارات المحور ال
.001 .457 1 
.001 .467 2 
.000 .739 3 
.000 .812 4 
.000 .690 5 
.000 .702 6 
.000 .568 7 

 ودرجته الكلية رابعقيم معامل االرتباط بين عبارات المحور ال
.000 .604 1 
.000 .584 2 
.000 .633 3 
.000 .674 4 
.000 .762 5 
.000 .702 6 

 العبارة معامل االرتباط الداللة المعنوية
.015 .345 7 
.002 .426 8 
.008 .375 9 

 ودرجته الكلية خامساط بين عبارات المحور القيم معامل االرتب
.000 .708 1 
.000 .709 2 
.000 .440 3 
.000 .660 4 
.000 .553 5 
.000 .703 6 

 الكلية لكل محور والدرجةالدرجة الكلية للدراسة قيم معامل االرتباط بين 
 المحور معامل االرتباط الداللة المعنوية

 األول 634. 000.

 الثاني 608. 000.

 الثالغ 736. 000.

 الرابت 649. 000.

 الخامق 725. 000.
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ميين الجييدول السييابق نالحييع أن جميييت معييامالت االرتبيياط كانييت موجبيية ومتوسييطة أو فييوم المتوسيييطة 

معنوية بين عبارات كل محور ودرجته الكلية وكيذلك  إيجابيةمما يدلل على عالقة  ،وذات داللة معنوية

وهنيا نطمييةن إلييى صييدم أداة الدراسيية  ،ة لكييل محييور ميت الدرجيية الكلييية لجميييت المحيياوربيين الدرجيية الكلييي

 عدت من أجله.واتساقها الداخلي وأنها تحقق الغرض الذي أ  

 :ثبات أداة الدراسة 11.1

( لليتأكد والتحقق من ثبيات أداة الدراسية Cronbach's Alphaتم احتسا  معامل الثبات كرونباخ الفا )

 تفي بأكراض الدراسة.وهي درجة عالية في الثبات، و  0.871)المعامل )وكانت قيمة 

 احتساب معامل الثبات كرونباخ ألفا(: 3.1الجدول )

 حجم العينة عدد الفقرات معامل الثبات كرونباخ ألفا المحور
 49 813. 9 األول
 49 833. 8 الثاني
 49 813. 8 الثالغ
 49 797. 10 الرابت
 49 769. 7 الخامق

 49 871. 38 الدرجة الكلية
 

الدراسية  إعيادة% وذلك يعني أنه في حيال 87معامل الثبات للدراسة هو  أنمن الجدول السابق نستنت  

 %. 87فإن نفق النتاع  تتكرر باحتمال 
 

 :المصطلحات والمفاهيم 12.1

حية والبيةيية بهيد  واالجتماعيية والصي يشيةية والمعهي تحسين وتطوير أنماط الحياة االقتصادالتنمية: 

الحصييول علييى االحتياجييات اإلنسييانية المختلفيية بيينما نييوعي أكثيير كفيياءة مييت السييعي لتحسييينها 

 (.317: ص2015حسون والحيالي، واالرتقاء بها )
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العمليات التي يمكن بها توحيد جهود األفراد والحكومة  :( التنمية بأنها2000ويعّر  )اللوزي، 

االجتماعيييية فيييي المجتمعيييات المحليييية والمسييياهمة فيييي تقيييدمها لتحسيييين األحيييوال االقتصيييادية و 

 بأقصى قدر مستطال.

هييييي مجموعيييية ميييين اإلجييييراءات والسياسييييات والتييييدابير  :( بييييأن التنمييييية2010ويييييرف عميييياوي )

المتعمدة والتي تتمثيل فيي تغييير بنييان وهيكيل االقتصياد القيومي بغيية زييادة سيريعة وداعمية فيي 

فتييرة ممتيدة ميين اليزمن و حيييغ يسيتفيد منهييا الغالبيية العظمييى  متوسيا دخييل الفيرد الحقيقييي عبير

 من األفراد.

العملييية التييي تقييوم علييى تحسييين قييدرات الفييرد  :( فتعييّر  التنمييية علييى أنهييا2016وأمييا وراسيينة )

على  قادراً بحيغ يصبح قادرًا على إشبال حاجاته الشخصية واالجتماعية واالقتصادية، ويكون 

 جتمعه وفقًا للظرو  المحيطة به. تحقيق أهدافه وأهدا  م

مجموعيية ميين الوسيياعل والطييرم التييي تسييتخدم قصييدًا  :وتعييّر  األمييم المتحييدة التنمييية علييى أنهييا

لتوحيييد جهييود األفييراد مييت الحكوميية ألجييل تحسييين مسييتوف حييياة الفييرد ميين النييواحي االقتصييادية 

الحيييياة القوميييية بطريقييية واالجتماعيييية والثقافيييية، وكيييذلك إلخيييراجهم مييين عيييزلتهم والمشييياركة فيييي 

 (.2006قدم الدولة )تودارو، ت إيجابية بحيغ تساهم في

عملية مجتمعيية متراكمية، تيتم فيي إ يار نسيي  اليروابا بسيبب  :وتعّر  التنمية كذلك على أنها

تفاعييل متبييادل بييين العديييد ميين العوامييل االقتصييادية واالجتماعييية والسياسييية واإلدارييية، ويكييون 

 (.2013نهاعي ووسيلته الرعيسية )مصبح، اإلنسان هدفها ال

التنمية بأنها جميت الطرم والوساعل التي يمكن اسيتخدامها بقصيد توجييه األفيراد  ويمكن تعريي

ميييت الحكومييية والمجيييالق المحليييية مييين أجيييل تحسيييين مسيييتوف حيييياتهم مييين الناحيييية االقتصيييادية، 
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ة القومييية ويسيياهموا فييي تقييدم وإخييراجهم ميين عييزلتهم ليشيياركوا مشيياركة إيجابييية فاعليية فييي الحيييا

 البالد.

تليك العمليية التيي تسيتهد  رفيت مسيتوف دخيول األفيراد وزييادة اليدخل القييومي، هيي التنميـة االقتصـادية: 

وإعييييادة توزيييييت الييييدخل بييييين كافيييية أفييييراد المجتمييييت بشييييكل يييييؤدي إلييييى تقليييييل الفييييوارم )العداليييية 

 (.2014المجتمعية( )جبران، 

هيي عبيارة عين محطية لتوسيت ادية بأنهيا "الزييادة الظرفيية لانتياج، و كما وتعّر  التنمية االقتصي

، و مييا أن النمييو يعبيير عيين الزيييادة الحاصييلة فييي اإلنتيياج، فإنييه أخييذ بعييين االعتبييار االقتصيياد

 (.7: ص2014نصيب الفرد من النات ، أي معدل نمو دخل الفرد" )خشيب، 

ة االقتصيييادية هيييي حيييل إلشيييكالية هيييي( إليييى أن التنميييي1427وييييرف مركيييز اإلنتييياج اإلعالميييي )

ل واألكفييأ للمييوارد االقتصييادية ثييمالييزمن، وهييي تهييتم باالسييتخدام األ التخليي  االقتصييادي خييالل

المتاحيية بهييد  اإلعمييار والنهييوض بمسييتوف اإلنسييان بغييية تحسييين نوعييية الحييياة البشييرية، كمييا 

 ية وثقافية.وأنها عملية توسيت الخيارات اإلنسانية من اقتصادية واجتماعية وسياس

( إلى أن النمو االقتصادي هو أنجت السيبل لسيحب النياس مين Adams, 2002ويشير آدمز )

بيييراثين الفقييير وتحقييييق أهيييدافهم األوسيييت نطاقيييًا مييين أجيييل حيييياة أفضيييل، ويشيييير إليييى أن النميييو 

االقتصادي هو العنصر الذي كالبًا ما يكون الوحيد الذي يملكيه الفقيراء، فهيو يزييد مين الطليب 

 اليد العاملة، ويزيد من فرص العمل وتحقيق نمو أعلى.على 

كما وتعّر  التنمية االقتصادية على أنهيا توتيي  جهيود الكيل مين أجيل صيالح الكيل، أي أنهيا 

تشييتمل علييى كافيية جوانييب الحييياة وعلييى اخييتال  صييورها وأشييكالها فتحييد  فيهييا تغيييرات كيفييية 

 (.2002وكمية عميقة وشاملة )عبد اللطي ، 
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( إليى التنميية االقتصيادية هيي التيي تتييح لانسيان السييطرة عليى الميوارد 2010اوي )ويرف عمي

المتاحة في الكون، والتي سّخرت له من قبل هللا عّز وجل بهد  تحقيق الكفاية، وهذا يتناسب 

 ومتوسا المعيشة الساعدة في المجتمت.

ميين األبعيياد وهييي ( إلييى أن التنمييية االقتصييادية تشييتمل علييى مجموعيية 2013ويشييير مصييبح )

 البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد السياسي واألبعاد التنظيمية واإلدارية.

هيي تحسيين مسيتويات مجموعية هاعلية مين السيكان ذوو اليدخل الضيعي  القيا نين فيي  التنمية الريفيـة:

و ييالبي،  المنييا ق الريفييية وإمكانييياتهم فييي الحفيياا علييى هييذه التنمييية بوسيياعلهم المختلفيية )تمييار

 (.519: ص2011

( كم جنو  مدينية 8تقت محافظة بيت لحم بين محافظتي القدس والخليل على بعد ) محافظة بيت لحم:

القييدس، وميين الجنييو  تحييدها محافظيية الخليييل والجنييو  الغر ييي، وميين الشييرم البحيير الميييت، 

ي عيرض ، وتقت المحافظية وفيق اإلحيداثيات العالميية بيين خطي1948ومن الغر  أراضي عام 

( شييرم خييا    33.30 –    35.55( شيمال خييا االسييتواء، وخطييي  ييول )   31.35 –    31.45)

كرينت . أما موقعها وفق اإلحيداثيات المحليية، فتقيت محافظية بييت تلحيم بيين درجيات العيرض 

( شييييرقًا. وتمتيييد علييييى 35: 6: 14 – 35: 30( شيييمااًل وخطييييي  يييول )31: 45 – 31: 30)

م( فيييوم مسيييتوف سيييطح البحييير، وهيييذه الهضيييا  جيييزء مييين 765هضيييبتين يصيييل أعالهيييا إليييى )

الجبال والهضا  الوسطى في فلسطين، والتي تنتشر موازية لسفوح كور األردن والبحر الميت 

 (.2011)عودة، 
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 :محتوى الدراسة 13.1

 تحتيييوي الدراسييية عليييى خمسييية فصيييول وقاعمييية بالمصيييطلحات ومجموعييية مييين الجيييداول واألشيييكال البيانيييية

المراجيييت العر يييية واألجنبيييية والمالحيييق، كميييا تحتيييوي عليييى ملخيييص للدراسييية بييياللغتين العر يييية و  والخيييراعا

 واإلنجليزية.

 وكانت الفصول على النحو ااتي:

الفصيييييل األول: اإل ييييييار العييييييام للدراسيييييية )مقدميييييية، ومشييييييكلة، وأسييييييةلة، وأهييييييدا ، وأهمييييييية، وفرضيييييييات، 

 ومصطلحات(.

 لدراسات السابقة العر ية واألجنبية.الفصل الثاني: اإل ار النظري للدراسة، وا

 الفصل الثالغ: الخصاعص الجغرافية لمنطقة الدراسة وعالقتها بالتنمية الريفية االقتصادية. 

 الفصل الرابت: تحليل واقت ومعوقات التنمية الريفية االقتصادية من وجهة نظر السكان.

 لريفية االقتصادية في منطقة الدراسة.الفصل الخامق: تصورات وسيناريوهات مستقبلية حول التنمية ا

 النتاع  والتوصيات.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تمهيد: 1.2

ناولت موضول التنمية الريفية االقتصادية من حيغ مفهومها، يتناول هذا الفصل األدبيات السابقة التي ت

وأهدافها، وأهميتها، ونظرياتها، باإلضافة لمجموعة من النماذج والتجار  لبعا الدول التيي اسيتطاعت 

 أن تحقق أهدا  التنمية االقتصادية من خالل العملية التنموية التي اتبعتها.

 التنمية:مفهوم  1.1.2

الخاصييية بمفهيييوم التنميييية مييين قبيييل البييياحثين والخبيييراء، وكيييذلك المؤسسيييات الحكوميييية تعيييددت التعريفيييات 

العمليييات التييي يمكيين بهييا توحيييد جهييود األفييراد والحكوميية لتحسييين والدولييية، ونييذكر منهييا التنمييية بأنهييا 

 األحوال االقتصادية واالجتماعيية فيي المجتمعيات المحليية والمسياهمة فيي تقيدمها بأقصيى قيدر مسيتطال

مجموعيية ميين اإلجييراءات والسياسييات والتييدابير المتعمييدة والتييي ، كمييا أنهييا عبييارة عيين (2000للييوزي، )ا

تتمثل في تغيير بنيان وهيكل االقتصاد القومي بغية زيادة سريعة وداعمة في متوسا دخل الفرد الحقيقي 

 (.2010ي، عبرة فترة ممتدة من الزمن و حيغ يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد )عماو 

وفي تعريي آخر ورد أنها العملية التي تقيوم عليى تحسيين قيدرات الفيرد بحييغ يصيبح قيادرًا عليى إشيبال 

حاجاتييه الشخصييية واالجتماعييية واالقتصييادية، ويكييون قييدار علييى تحقيييق أهدافييه وأهييدا  مجتمعييه وفقييًا 

يية عليى أنهيا مجموعية مين (، وقد عّرفت هيةة األمم المتحدة التنم2016للظرو  المحيطة به )وراسنة، 

الوساعل والطرم التي تستخدم قصدًا لتوحيد جهود األفراد مت الحكومة ألجل تحسيين مسيتوف حيياة الفيرد 
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مييين النيييواحي االقتصيييادية واالجتماعيييية والثقافيييية، وكيييذلك إلخيييراجهم مييين عيييزلتهم والمشييياركة فيييي الحيييياة 

 (.2006دارو، القومية بطريقة إيجابية بحيغ تساهم في تقدم الدولة )تو 

وتعييّر  التنمييية كييذلك علييى أنهييا عملييية مجتمعييية متراكميية، تييتم فييي إ ييار نسييي  الييروابا بسييبب تفاعييل 

متبييادل بييين العديييد ميين العوامييل االقتصييادية واالجتماعييية والسياسييية واإلدارييية، ويكييون اإلنسييان هييدفها 

 (.2013النهاعي ووسيلته الرعيسية )مصبح، 

ن يعتقييييدون أن التنمييييية االقتصييييادية هييييي عملييييية تولييييد تغييييييرات اقتصييييادية كمييييا ورد أن معظييييم المنظييييري

واجتماعية وكمية وخاصية ونوعيية، األمير اليذي يجعيل االقتصياد اليو ني عليى نحيو تراكميي وداعيم يزييد 

ميين و نيييي حقيقييي المنيييت ، ولهيييذا األميير عالقييية كبيييرة بيييالنمو االقتصيييادي والييذي هيييو زيييادة فيييي اليييدخل 

أنيييه زييييادة فيييي أحجيييام االقتصيييادات الو نيييية، ومؤشيييرات االقتصييياد الكليييي، وال سييييما القيييومي للفيييرد، كميييا 

 (.Haller, 2012, 66النات  المحلي اإلجمالي للفرد )

كما ورد أن التنمية هي عبارة عن تنظيم األمور مين أجيل تغييير الظيرو  القاعمية لصيالح حالية أفضيل، 

واالجتماعي والثقافي والتكنولوجي واالقتصادي وكذلك باإلضافة إلى أنها التغييرات في اإل ار السياسي 

 (.Chambers, 1987, 5اإل ار النفسي للمجتمت )

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريي التنميية بأنهيا جمييت الطيرم والوسياعل التيي يمكين اسيتخدامها 

مييين الناحيييية  بقصيييد توجييييه األفيييراد ميييت الحكومييية والمجيييالق المحليييية مييين أجيييل تحسيييين مسيييتوف حيييياتهم

االقتصادية، وإخراجهم من عزلتهم ليشاركوا مشاركة إيجابية فاعلة في الحياة القومية ويساهموا فيي تقيدم 

 البالد.
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 التنمية االقتصادية: 2.1.2

تعيييّر  التنميييية االقتصيييادية بأنهيييا "الزييييادة الظرفيييية لانتييياج، وهيييي عبيييارة عييين محطييية لتوسيييت االقتصييياد 

و يعبير عيين الزيييادة الحاصييلة فيي اإلنتيياج، فإنييه أخييذ بعيين االعتبييار نصيييب الفييرد المتتيالي، و مييا أن النميي

 (.7، ص2014من النات ، أي معدل نمو دخل الفرد" )خشيب، 

وتعّر  كيذلك التنميية االقتصيادية بأنهيا هيي حيل إلشيكالية التخلي  االقتصيادي خيالل اليزمن، وهيي تهيتم 

ية المتاحة بهيد  اإلعميار والنهيوض بمسيتوف اإلنسيان بغيية باالستخدام األشمل واألكفأ للموارد االقتصاد

تحسييين نوعيييية الحيييياة البشيييرية، كميييا وأنهيييا عمليييية توسييييت الخييييارات اإلنسيييانية مييين اقتصيييادية واجتماعيييية 

 هي(.1427وسياسية وثقافية )مركز اإلنتاج اإلعالمي، 

وتحقييق أهيدافهم األوسيت نطاقيًا ويعتبر النمو االقتصادي من أنجت السبل لسحب الناس من بيراثين الفقير 

من أجل حياة أفضيل، ويشيير إليى أن النميو االقتصيادي هيو العنصير اليذي كالبيًا ميا يكيون الوحييد اليذي 

يملكيييه الفقيييراء، فهيييو يزييييد مييين الطليييب عليييى الييييد العاملييية، ويزييييد مييين فيييرص العميييل وتحقييييق نميييو أعليييى 

(Adams, 2002.) 

ا توتييي  جهييود الكييل ميين أجييل صييالح الكييل، أي أنهييا تشييتمل كمييا وتعييّر  التنمييية االقتصييادية علييى أنهيي

عليييى كافييية جوانيييب الحيييياة وعليييى اخيييتال  صيييورها وأشيييكالها فتحيييد  فيهيييا تغييييرات كيفيييية وكميييية عميقييية 

(، كميييا أن التنميييية االقتصيييادية هيييي التيييي تتييييح لانسيييان السييييطرة عليييى 2002وشييياملة )عبيييد اللطيييي ، 

رت ليه مين قبيل هللا عيّز وجيل بهيد  تحقييق الكفايية، وهيذا يتناسيب الموارد المتاحة في الكون، والتي سيخّ 

(، كميييا أن التنميييية االقتصيييادية تشيييتمل عليييى 2010ومتوسيييا المعيشييية السييياعدة فيييي المجتميييت )عمييياوي، 

مجموعييية مييين األبعييياد وهيييي البعيييد االقتصيييادي والبعيييد االجتمييياعي والبعيييد السياسيييي واألبعييياد التنظيميييية 

 (.2013واإلدارية )مصبح، 
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 أهداف التنمية االقتصادية: 3.1.2

للتنميييية االقتصيييادية أهيييدا  عدييييدة تيييدور معظمهيييا حيييول رفيييت مسيييتوف معيشييية األفيييراد، وتيييوفير كيييل ميييا 

يحتاجونه ليحيون حياًة كريمة، علمًا أن هيذه األهيدا  قيد تختلي  مين دولية إليى أخيرف، ولكين يمكين أن 

 (2011ادية بما يلي: )مندور، نشير إلى مجموعة من األهدا  العامة للتنمية االقتص

 زيادة الدخل القومي وتحسين مستوف معيشة األفراد. .1

 توفير فرص عمل لألفراد. .2

 والخدمات المطلو ة إلشبال حاجات األفراد. الزراعية والصناعية وكيرها توفير السلت .3

 تحسين المستوف التعليمي والصحي والثقافي والتكنولوجي. .4

 اعية واالقتصادية.تقليل الفوارم الطبقية االجتم .5

 تسديد ديون الدولة. .6

 تحقيق األمن القومي. .7

 (2012وفي أدبيات أخرف حول أهدا  التنمية االقتصادية يمكن إيجازها على النحو التالي: )عطية، 

 :زيادة الدخل القومي .1

إن الفقر وزيادة عيدد السيكان وانخفياض مسيتوف المعيشية تعتبير أحيد أهيم األسيبا  التيي تيدفت اليدول 

التنمييية االقتصييادية والتييي ميين خاللهييا تعمييل علييى زيييادة الييدخل القييومي الييذي يسييتطيت التغلييب  إلييى

 على هذه المشكالت.  

 رفت مستوف المعيشة. .2

إن التنميييية االقتصيييادية ليسيييت وسييييلة لزييييادة اليييدخل القيييومي فقيييا، وإنميييا لتحسيييين مسيييتوف معيشييية 

تحسييين فييي مسييتوف المعيشيية ألنييه مييرتبا األفييراد، فزيييادة الييدخل القييومي ليييق بالضييرورة أن يتبعييه 
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بالتزاييييد السيييكاني، أميييا مسيييتوف معيشييية األفيييراد فهيييي مرتبطييية بارتفيييال متوسيييا اليييدخل، فكلميييا ارتفيييت 

 متوسا نصيب الفرد ارتفت مستوف معيشته. 

 تقليل التفاوت في الدخول والثروات. .3

معيدل اإلنفيام مين قبيل الطبقيات فيي  ن اكتناز المدخرات وتيدن  إن التفاوت بين الدخول والثروات نات  ع

الميسييورة، فييي مقابييل أن الطبقييات الفقيييرة تقييوم بإنفييام معظييم دخلهييا أو كييل مييا تحصييل عليييه ميين أمييوال 

لتلبييية احتياجاتهييا، لهييذا فييإن التنمييية االقتصييادية سييتعمل علييى تقليييل التفيياوت فييي توزيييت الييدخل والثييورات 

 بين األفراد.

 نمية االقتصادية فيما يلي:( أهدا  الت2014) خشيبكما يورد  

 زيادة الكميات المتاحة ألبناء المجتمت من السلت والخدمات. .1

زيادة رفاهية الشعب؛ عن  ريق زيادة اإلنتاج، والرفت في معدالت األجور واألر اح، والدخول  .2

 األخرف.

 يساعد على القضاء على الفقر، ويحسن من المستوف الصحي والتعليمي للسكان. .3

القومي تسمح بزيادة موارد الدولة، وتعزز قدرتها على القيام بجميت مسؤولياتها؛ زيادة الدخل  .4

كتوفير األمن، الصحة، التعليم، بناء المنشآت القاعدية، والتوزيت األمثل للدخل القومي، دون أن 

 يؤثر ذلك سلبًا على مستويات االستهالك الخاص.

 .التخفي  من حدة البطالة .5

   التنمية االقتصادية على النحو التالي:ومن هنا يمكن إجمال أهدا

  فييي المجتمييت الفلسييطيني خييالل السيينوات األخيييرة منييذ بداييية األلفييية تقلييل ميين نسييبة البطاليية المنتشييرة

 الثانية.

  وكذلك الطلبة العا لين عن العمل. للعاملين في الزراعةحلول مستدامة 



24 

 

 اعمة وزيادة الهجرة العكسية.النمو الديمغرافي العضوي الذي يتجلى في توسيت القرف الق 

  على قيمة التر ة الزراعية. ةظفحاملواالمحافظة على األراضي الزراعية 

 .تطوير المناتر الطبيعية الريفية 

 وضيمان بهيد  السيياحة البيةيية تطوير بنيية تحتيية قانونيية شياملة وجييدة للمنياتر الطبيعيية الريفيية ،

 الزراعي.تطورها وتجديدها إلى جانب استمرار النشاط 

 
 أهمية التنمية االقتصادية: 4.1.2

إن التنمييية االقتصييادية التييي يييتم توجيههييا بشييكل سييليم وتنفييذ وفييق أسييق صييحيحة، سييتؤدي إلييى تحقيييق 

العدالة االجتماعية، وتلبية االحتياجيات األساسيية عليى الصيعيد المجتمعيي، إذ أنهيا سيتعمل عليى تيوفير 

لفقر، هذا باإلضافة إلى كونها تخلق حالة مين الشيعور العيام العديد من فرص العمل، وتدني مستويات ا

لييدف جمييييت أفيييراد المجتميييت بييياألمن العيييام والشيييامل والشيييعور باالسيييتقرار، وتحقييييق الرفاهيييية االجتماعيييية، 

 (.2009وتحرير الموا ن من المشاكل وااالم )قشول، 

جتمت وعدم جنوح أفراده وتوجههم إلى أن التنمية االقتصادية تضمن استقرار الم (1981) ويشير حمودة

نحيو االنحيرا ، أو سيلوكهم  رقيًا هداميية والتيي مين شيأنها أن تشيييت الفرقية والحسيد والتبياكا والجريميية 

فيميا بيينهم، كميا أن التنميية االقتصيادية تعميل عليى تأسييق وترسييي سيلم القييم اإلنسيانية الرفيعية، كييذلك 

 الله بدل الصرال الدموي والحرو  القاتلة بين البشر.تؤدي إلى تحقيق السالم العالمي المنشود وإح
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أما على الصعيد الفلسطيني فإن التنمية الريفية االقتصادية الفلسطينية تعتبر ضرورة قومية واسيتراتيجية 

 (2009ملحة وذلك كونها: )تاهر، 

ل تييوفير توقيي  األ مييال التوسييعية االسييتيطانية اإلسييراعيلية فييي الريييي الفلسييطيني، وذلييك ميين خييال .1

البيةة المالعمة والعي  الكريم ألهالي الريي للصمود فوم أراضيهم وتثبيتهم فيها، كذلك للتقليل مين 

 الهجرة الداخلية.

 زيادة مساهمة القطال الزراعي في الدخل القومي. .2

الحييد ميين نشيياط سماسييرة وتجييار األراضييي الييذين يقومييون بشييراء األراضييي الصييالحة للزراعيية وتركهييا  .3

مار لكيييييي يرتفيييييت سيييييعرها ومييييين ثيييييم يعيييييودون لبيعهيييييا بأثميييييان مرتفعييييية، وشيييييراعها لصيييييالح دون اسيييييتث

 المستو نات اإلسراعيلية.

 تنظيم استعماالت األرض داخل الريي الفلسطيني. .4

الحد من التجاوزات والتعديات على البيةة الريفيية كالبنياء العشيواعي، وقطيت األشيجار بطريقية جياعرة،  .5

 ة ألنشطة أخرف كبناء محاجر وكسارات.أو استهالك األراضي الزراعي
 

 نظريات التنمية االقتصادية: 5.1.2

لقد تهرت العديد مين النظرييات الخاصية بالتنميية االقتصيادية، وفيميا يليي نيورد بعضيًا منهيا عليى سيبيل 

 الذكر ال الحصر:

 أواًل: نظرية التبعية:

خليييي  النييييات  عيييين االسييييتعمار ييييير ا أصييييحا  هييييذه النظرييييية وميييين أبييييرزهم فرنانييييدو كاردوسييييوه بييييين الت

يية هنيا هيي بعل المتخلفية والناميية، أي أن التواإلمبريالية والرأسمالية العالمية، واستنزا  اقتصاديات الدو 

العالقة بين دولتين إحيداهما الدولية المسييطرة اقتصياديًا واألخيرف الخاضيعة لهيا. كميا ييرف أصيحا  هيذه 
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قييي وتييولي الطبقييات العامليية الحكييم ميين خييالل التغيييير النظرييية أن الحييل يكميين ميين خييالل الصييرال الطب

الثوري وسيادة االشتراكية. كما تهتم هذه النظرية بتحلييل المتغييرات الخارجيية وفيرض نميا للتنميية عليى 

 (.2016الشعو  دون النظر إلى الواقت الثقافي والتحديات الداخلية لكل مجتمت )إسماعيل، 

 (Ferraro, 1996شكل على أساسها نظرية التبعية فيما يلي: )ومن هنا يمكن إجمال النقاط التي تت

 إلى حالة ال تستخدم فيها الدول النامية فيها الموارد. التخل مصطلح ير يش .1

إن التخليي  يجعييل البلييدان األكثيير فقييرًا فييي العييالم فييي سيييام تيياريخي مختليي  تمامييًا عيين كيرهييا ميين  .2

لحييام بالركييب( إلييى البلييدان الغنييية فييي العييالم، فهييي البلييدان، إذ أن هييذه البلييدان ليسييت )وراء( أو )ال

ليسييت فقيييرة ألنهييا تخلفييت عيين التحييوالت العلمييية أو قيييم التنييوير فييي الييدول األورو ييية، بييل هييم فقييراء 

ألنهييييم انييييدمجوا قسييييرًا فييييي النظييييام االقتصييييادي األورو ييييي فقييييا كمنتجييييين للمييييواد الخييييام أو يعملييييون 

ن فرصية تسييويق ميواردهم بييأي  ريقيية تتنيافق مييت الييدول كمسيتودعات للعماليية الرخيصية، وحرمييوا ميي

 المهيمنة.

وللييتخلص مييين الهيمنييية تيييرف نظرييية التبعيييية أنيييه عليييى اليييدول الفقيييرة أن تلجيييأ إليييى االسيييتخدامات البديلييية 

 أفضل من أنماط استخدام الموارد التي تفرضها الدول المهيمنة.المحلية التراثية التقليدية للموارد 

تبعييية تحيياول أن تفسيير الحاليية المتخلفيية الحالييية لكثييير ميين دول العييالم ميين خييالل دراسيية إذًا؛ فنظرييية ال

 أنماط التفاعالت بين األمم، والحجة بأن عدم المساواة بين األمم جزء جوهري من تلك التفاعالت.

 
 (:H. Cheneryنموذج ) –ثانيًا: نظرية أنماط التنمية 

إزاليية كافيية العقبييات والتشييوهات التييي تعيياني منهييا الدوليية نييه ميين الضييروري إوقييد جيياء فييي هييذه النظرييية 

النامية، لتحقيق التنميية االقتصيادية فيهيا: اسيتخدام األسياليب التقليديية كيير المتطيور فيي صيناعتها مميا 

يؤدي إلى تدني جودة إنتاجهيا، و التيالي ييؤثر سيلبًا عليى النيات  المحليي اإلجميالي. وترجيت هيذه النظريية 
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لقطاعات إليى تخلي  االقتصياد اليو ني نفسيه. كميا وتيرف النظريية أيضيًا أنيه ال يمكين هذه ا تراجتسبب 

أن تتحقق التنمية االقتصادية ما لم تعتمد الدولة سياسة اقتصادية هادفية كإدخيال األسياليب التكنولوجيية 

أسييياليب اإلنتييياج فيييييه لرفيييت مسييييتوف  الحديثييية إليييى القطاعييييات التقليديييية، والعميييل علييييى تحيييديغ وتطييييوير

اإلنتاجييييية وتحسيييين الكفيييياءة واألداء، وخلييييق حاليييية ميييين التشييييابك االقتصييييادي بييييين القطاعييييات التقليدييييية 

 (.2015مي، يوالقطاعات االقتصادية )الدل

 
 النظرية الكينزية:ثالثًا: 

وهيو يمثيل نسيبة التغييير فيي  الفعلييترف هذه النظرية أن هناك ثالثة معدالت للنمو، وهي: معدل النُّمو 

دل النُّميييو المركيييو  وهيييو يمثيييل معيييدل النُّميييو عنيييدما تكيييون الطاقييية اإلنتاجيييية فيييي أقصييياها، ، ومعييياليييدخل

ومعدل النُّمو الطبيعي وهو أقصى معدل للنمو يمكن أن يتمخا عن الزيادة الحاصلة في التقدم التقني 

بييين معييدل والتييراكم الرأسييمالي والقييوة العامليية عنييد مسييتوف االسييتخدام الكامييل، ويجييب أن يتحقييق التعييادل 

النُّميييو الفعليييي ومعيييدل النُّميييو المركيييو ، وأن يتعيييادل أيًضيييا معيييدل النُّميييو الفعليييي ميييت المعيييدلين المركيييو  

والطبيعييي؛ فالتعييادل األول يييؤدي لتييوفر القناعيية لييدف المييديرين بقييراراتهم اإلنتاجييية، أمييا إذا تعييادل معييدل 

تجياه لنشيوء البطالية والتضيخم، حييغ إن كياًل النُّمو المركو  فيه مت معدل النُّمو الطبيعي فلييق هنياك ا

مييين المعيييدل الفعليييي والمركيييو  فييييه أقيييلُّ مييين المعيييدل الطبيعيييي، أميييا فيييي حالييية العكيييق )أي إن المعيييدل 

المركييو  فيييه أكبيير ميين المعييدل الطبيعييي( بصييورة مؤقتيية، فييإن ك ييال المعييدلين الفعلييي والمركييو  فيييه قييد 

يتجيياوز المعييدل الطبيعييي علييى نحييو كييير محييدود؛ حيييغ إن يتعييادالن، وإن المعييدل الفعلييي ال يمكيين أن 

 (.2010المعدل الطبيعي يمثل أقصى معدل للنمو )المسعودي، 
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 نظرية الثورة النيوكالسكية الجديدة للتنمية االقتصادية:: رابعاً 

وألمانيييا الغر ييية سييابقًا، وقيييد  لقييد تهييرت هييذه النظرييية فيييي الواليييات المتحييدة األمريكييية وكنييدا و ريطانييييا

ركيييزت هيييذه النظريييية عليييى سياسيييات االقتصييياد الكليييي اليييذي يهيييتم إليييى جانيييب العيييرض وعليييى نظرييييات 

التوقعييات الرشيييدة وإلييى عمليييات الخصخصيية، أمييا علييى صييعيد الييدول النامييية فقييد أخييذ ذلييك علييى شييكل 

. وتييرف هييذه النظرييية أن حاليية تحرييير األسييوام، وانتهيياج أسييلو  التخطيييا المركييزي علييى مسييتوف الدوليية

التخل  االقتصادي تنت  عن سوء تخصيص الموارد بسبب السياسات السعرية الخا ةة والتدخل المفرط 

فييي النشيياط االقتصييادي والييذي يييؤدي إلييى إبطيياء عملييية النمييو االقتصييادي. كمييا تييرف هييذه النظرييية أن 

للدوليييية وتشييييجيت حرييييية التجييييارة  السييييماح بانتعيييياع األسييييوام الحييييرة وخصخصيييية المشييييروعات المملوكيييية

والتصييييدير والترحيييييب بالمسييييتثمرين األجانييييب ميييين الييييدول المتقدميييية، وتقليييييل صييييدور التييييدخل الحكييييومي 

واالختالالت السعرية سواء أكان ذلك في أسوام عوامل اإلنتياج أو السيلت أو أسيوام الميال مين شيأنه أن 

صييادي. وميين الجييدير ذكييره أن أنصييار المييذهب يييؤدي إلييى زيييادة الكفيياءة االقتصييادية وتحفيييز النمييو االقت

النيييو كالسيييكي يسيييطرون علييى أقييوف مؤسسييتين ميياليتين فييي العييالم همييا: البنييك الييدولي وصييندوم النقييد 

 (.2014الدولي )خشيب، 

 

 نظرية التنمية آلرثر لويس:: خامساً 

قتصياد األولييي الييذي تعتبير ميين أهييم النظرييات الحديثيية فييي التنميية، فهييي تركييز عليى التغيييير الهيكلييي لال

يعييي  حيييد الكفيييا ، ويعتبييير نميييوذج آرثيير ليييويق نظريييية عامييية فيييي عملييية التنميييية القاعمييية عليييى فييياعا 

، والذي مازال التمسيك بيه مسيتمرًا حتيى يومنيا الستيناتالخمسينات و دول العالم الثالغ خالل العمالة في 

من قطاعين هما: الزراعي التقليدي  هذا في العديد من الدول. وفي ضوء هذه النظرية، يتكون االقتصاد

الذي يتسيم باإلنتاجيية الصيفرية لعنصير العميل، والصيناعي الحضيري اليذي تتحيول العمالية إلييه تيدريجيًا 
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ميين القطييال التقليييدي، فيفتييرض لييويق ميين خييالل هييذه النظرييية أنييه باإلمكييان سييحب هييذا الفيياعا ميين 

إنتاجية عالية. أما عن السرعة التي يتم بها هذا القطال الزراعي دون أية خساعر في النات ، مت تحقيق 

التحييول فإنهييا تتحييدد بمعييدل النمييو فييي االسييتثمار الصييناعي وتييراكم رأس المييال فييي القطييال الصييناعي، 

فاالسيييتثمار يسيييمح بزييييادة أر ييياح القطيييال باالعتمييياد عليييى الفيييرض القاعيييل بإعيييادة المسيييتثمرين اسيييتثمار 

باإلضيافة إليى زييادة تحيول وهجيرة العمالية مين القطيال التقلييدي  أر احهم يحيد  التوسيت فيي هيذا القطيال

 (.2014إلى القطال الحديغ )أوشن، 

وخالصييية نظريتيييه؛ إن التطيييور االقتصيييادي يتطليييب تحيييول االقتصييياد التقلييييدي الجاميييد إليييى االقتصيييادي 

ة فيي القطييال اليديناميكي اليذي يعتميد عليى العميل الميأجور، ويرميي أن االحتيا يات الكبييرة للقيوف العاملي

التقليدي، أي في الريي هي نقطة االنطالم إلى هذا التحول، وأن العنصر األساسي للتنمية هو تهيور 

 الطبقة الرأسمالية التي ستنشا القطال العام والخاص.

 
 عملية التنمية االقتصادية: ياتتحد 6.1.2

نتيجتهييا ال يمكيين للتنمييية تحقيييق هنيياك العديييد ميين التحييديات التييي قييد تواجييه التنمييية االقتصييادية والتييي ب

 (2011أهدافها، ومن هذه التحديات: )مندور، 

 عدم التخطيا الفعال وتوافر البيانات والمعلومات الالزمة للتنمية االقتصادية. .1

 هجرة الموارد البشرية المتخصصة. .2

 وعدم وجود سياسة اقتصادية تنموية مالعمة. .3

 الستقرار.انتشار الفوضى نتيجة للحرو  وعدم األمن وا .4

 تدني نشر الوعي التنموي بين أفراد المجتمت. .5

 زيادة نسبة البطالة. .6
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 االقتصادية:الريفية متطلبات نجاح التنمية  7.1.2

 (2009يتوق  نجاح التنمية االقتصادية الريفية المتكاملة على: )قشول، 

 ها المتنوعة.أخذ المنا ق الريفية في إ ار منا قها الجغرافية، مت دراسة مشاكلها وخصاعص .1

 تحقيق شمولية التكامل بين فعالية التنمية. .2

 التعر  على حاجات وأوليات المجتمت الريفي والعمل على تلبيتها. .3

 تحقيق المشاركة الشعبية على مختل  المستويات.إشاعة الديموقرا ية من خالل  .4

 تضييق الهوة بين المنا ق الحضرية والريي من حيغ مستويات الدخل والخدمات. .5

 
 تجارب في التنمية االقتصادية: 8.1.2

نتنيياول فيمييا يلييي أبييرز الييدول التييي اسييتطاعت أن تخييرج بالدهييا ميين  ييور الييدول النامييية والمتخلفيية إلييى 

 الدول المتقدمة من خالل قيامها بعملية التنمية االقتصادية، ومن هذه الدول:

 التنموية: تايوانتجربة  1.8.1.2

الياباني عندما قامت الحر  العالمية الثانية، وفي هذه األثناء تعرضيت  لقد كانت تايوان تحت االحتالل

، وهيييذا األمييير جعيييل مييين التيييايوانيين لتيييدمير بنيتهيييا التحتيييية وتعرضيييها للكثيييير مييين األزميييات االقتصيييادية

يبحثيييون عيييين خطييييا تنموييييية لتحقييييق العداليييية االجتماعييييية ميييين خيييالل النمييييو االقتصييييادية وأيضييييًا النمييييو 

خطتهيييا التنمويييية مييين خيييالل برنيييام  المسييياعدات األمريكيييية، وكيييذلك مييين خيييالل مييييل  فبيييدأتالعسيييكري، 

التايوانيين إلى االدخار، والتفاني في العمل، مت وجود االستقرار السياسي الذي بدأ يسود البلد، وأول ما 

دولة في بدأت به تايوان هو اإلصالح الزراعي كون أن البلد كان معتمدًا في ذلك على اليابان، فبدأت ال

المشاريت الزراعية العاعلية و دأ استصالح األراضي الزراعية من قبل كبيار الميالك مين خيالل تخفيضيهم 

إليجارات األراضي التي كانوا يحصلون عليهيا نظيير تجدييد عقيد اإليجيار للفالحيين، قييام الحكومية ببييت 
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األرض لمييين يزرعهيييا، هيييذا  األراضيييي التيييي كيييان يملكهيييا يابيييانيون، كيييذلك قييييام الحكومييية بتطبييييق قيييانون 

باإلضييافة إلييى قيييام الدوليية بشييراء العديييد ميين المسيياحات للقيييام بزراعتهييا، هييذه اإلجييراءات التييي ابتعتهييا 

الحكوميييية والحييييوافز التييييي كانييييت تقييييدمها شييييجت العديييييد ميييين المييييزارعين نحييييو التوجييييه للعلمييييية الزراعييييية 

 (.1995العيسوي، واستصالح أراضيهم )

الييذي قامييت بييه تييايوان إلييى تقليييص التفيياوت فييي تييوزل الييدخل فييي الوقييت الييذي  أدف اإلصييالح الزراعييي

جرت في العملية التنمويية بمعيدالت مرتفعية، وتموييل عمليية التصينيت مين خيالل السييطرة عليى الفياعا 

كما ركزت تيايوان عليى إقامية الصيناعات ذات الكثافية الزراعي وتحويل جزء كبير منه لتمويل التصنيت، 

لعاليييية فيييي المراحيييل األوليييى، ومييين ثيييم توجهيييت ذليييك وتحدييييدًا بعيييد منتصييي  السيييبعينات نحيييو العماليييية ا

الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية والصيناعات كثيفية التكنولوجييا والمهيارة، كميا عميدت الحكومية 

ه "نميوذج التايوانية على الجمت بين سياستي إنتاج بداعل الواردات واإلنتياج للتصيدير وهيو ميا يطليق عليي

 .(2009)بوعشة،  ثناعي التصنيت"

إن تحقيق تايوان لهذه اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية لم تكن لتتوفر لوال تعاون التايوانيين وتوجههم 

ياسي والسياسات المالعمة للحكومة، كما كيان نحو االدخار، والتفاني في العمل، كذلك وجود العامل الس

 نهضة التنموية، حيغ أنها كانت القاعدة للسوم ولم تكن مجرد تابت فقا.للدولة دور بارز في هذه ال

 تجربة سنغافورة التنموية: 2.8.1.2

كانيت سينغافورة أحييد الميواني التيي أقامتهييا شيركة الهنيد الشييرقية التابعية لامبرا وريية البريطانييية فيي عييام 

د الطبيعيييية ويتكيييون سيييكان م فيييي نطيييام التوسيييت األورو يييي فيييي آسييييا مييين أجيييل األسيييوام والميييوار 1819

سيييينغافورة ميييين كالبييييية صييييينية وأقليييييات ماالوييييية وهندييييية. وفييييي أواخيييير السييييتينات عنييييدما بييييدأت شييييمق 

اإلمبرا ورييية البريطانييية فييي التراجييت تييم تقليييص القواعييد العسييكرية البريطانييية بمييا فييي ذلييك قواعييدها فييي 
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قفين ومجموعة من اليسياريين المتعلميين فيي سنغافورة، وخالل هذه الفترة بدأت المطالبة المحلية من المث

 (.2015الصين وكيرهم باستقالل سنغافورة )الدليمي، 

( عيييام ليييم يكييين ليييدف سييينغافورة قطاعيييات اقتصيييادية 100و عيييد ذهيييا  االسيييتعمار اليييذي دام أكثييير مييين )

عليى تعيديل واجتماعية قوية مثل اإلسكان والصيرفة والتعليم والتمويل والنقل، لهذا عمدت الحكومة فيورًا 

قانون مكافحة الفساد والذي عكق ركبة سنغافورة في تأسيق حكومة رشيدة وسليمة، كما قامت بإدخيال 

وإصييالح قييانون الخدميية المدنييية السيينغافوري، ووضييت قييوانين تعزيييز الالمركزييية، ووضييت قييوانين الرواتييب 

 (.2015التنافسية لموتفي القطال العام )الكندية، 

ى تحسييين وتطييوير ثقافيية التعليييم، حيييغ قامييت باإلنفييام علييى التعليييم ووضييت كمييا عمييدت سيينغافورة عليي

ميزانيييات كبيييرة لييذلك بغييية تخييري  عماليية منتجيية، كمييا عملييت علييى جعييل المقييررات الدراسييية تميييل إلييى 

العليوم والتخصصييات الفنيية بييدل التخصصيات األخييرف األقيل أهمييية فيي هييذه المرحلية التنموييية، كميا قييام 

ي عليى أسياس األهليية واالسيتحقام، فبعيد التعلييم االبتيداعي يتقيدم الطلبية المتحانيات تحيدد النظام التعليم

قدراتهم واستعداداتهم ومن ثم يتم إرسالهم إلى مدارس ثانوية تتناسب مت قيدراتهم الذهنيية، فاألقيدر بيينهم 

فييي حييين أن  يتوجهييون إلييى أفضييل المييدارس الثانوييية، وااخييرون يتوجهييون كييلع حسييب مسييتواه التعليمييي،

الطلبة الذين ليم يثبتيوا جيدارتهم لليذها  إليى الميدارس الثانويية فيإنهم ييذهبون إليى ميدارس تجاريية تعيدهم 

للعمل، و عد أر ت سنوات من الدراسة الثانوية يتقدم الطلبة المتحان آخر يحيدد مين ييذهب إليى الجامعية 

ارات العميل، ومين خيالل هيذه القيوانين ومن هو أقل منه قدرة فيذهب إلى كليات التقنيية للتيدر  عليى مهي

الصييارمة اسييتطاعت سيينغافورة أن تحقييق مخرجييات كانييت هييي القاعييدة التييي ارتكييز عليهييا المجتمييت فييي 

 (. 2015التنمية )الديلمي، 

و عد وضت كافة القوانين التي تعميل عليى إصيالح الوضيت التنميوي فيهيا قاميت بوضيت رؤيية تمثليت فيي 

مية تتبنى مستويات مثالية للمعيشة والتعليم، وقد حد  هذا فعاًل مت ميرور أن تكون سنغافورة مدينة عال
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الوقييت، حيييغ تزامنييت التنمييية االقتصييادية مييت تنمييية المهييارات القيادييية والهيكييل التنظيمييي وثقافيية الييتعلم، 

قييد عملييت علييى تقيييديم دورات فييي التخطيييا اإلسييتراتيجي وتخطيييا السياسييات وتنميييية  :فنجييد أنهييا مييثالً 

ارات القيادية للعاملين في القطال العام منطلقة بطبيعة الحال من اإليمان بالدور الهام للقطال العام المه

 (.2015في صياكته للسياسات وقيامه بالدور التشريعي )الكندية، 

ل ة سنغافورة نجد أنها قيادة تمتاز بالنزاهة والواقعية والمرونة والتي تعتبر من العواميت على حكومل  ط  فالم  

األساسييية التييي سيياعدت علييى نهضيية سيينغافورة، فهييذه القيييادات لييم تقييوم بتبييذير األمييوال وثييروة المجتمييت 

علييى مشييروعات مظهرييية أو توجيههييا نحييو مجيياالت كييير منتجيية، وإنمييا كييان هييم الحكوميية هييو إحييدا  

يضم قطاعها  تنمية فعلية للموا ن، ولهذا فإننا نجد أن سنغافورة اليوم تصن  ضمن الدول القالعل التي

 العيييام أفضيييل القيييييادات بيييل أن أفضيييل قيييييادات القطيييال الخييياص هييييي فيييي األصيييل تييييم تيييدريبها حكومييييياً 

 .(2015)الدليمي، 

 تجربة ماليزيا التنموية:  3.8.1.2

تقيوم بيبعا التعيدين للقصيدير إليى دولية و منذ حصول ماليزيا على االستقالل، تحولت من دولة زراعية 

$( إليى ميا 300منتجات مصنعة، وارتفت فيهيا مسيتوف دخيل الفيرد مين ) ( من صادرتها%82صناعية )

( مليونييًا وفييق إحصيياعيات 25( مليييون إلييى )5(، مييت زيييادة فييي تعييداد سييكانها ميين )4000يزيييد علييى )$

 م.2008عام 

( انطالقيييية تنموييييية علييييى كافيييية األبعيييياد السياسييييية، واالقتصييييادية، 2003 – 1981وقييييد شييييهدت الفتييييرة )

الثقافييية؛ فعلييى الصييعيد السياسييي نجييد أن ماليزييا أكييدت علييى تحقيييق االسييتقرار السياسييي واالجتماعيية، و 

على بعا الممارسات السياسية، كميا قاميت بإعيادة هيكلية المجتميت لتحقييق التقيدم التنميوي االجتمياعي 

 (.2005واالقتصادي )لطفي، 
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خييالل عييدة سياسييات انتهجتهييا  قامييت ماليزيييا بتحسييين الثقافيية التعليمييية ميين ،وعلييى الصييعيد االجتميياعي

ومنها التزام الحكومة بمجانيية التعلييم األساسيي، واالهتميام بتعلييم الميرأة، واالنفتياح عليى الينظم التعليميية 

المتطورة، واالهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة )رياض األ فال(، وتركيز التعلييم االبتيداعي عليى المعيار  

ه التعلييييم الثيييانوي نحيييو خدمييية األهيييدا  القوميييية، والعنايييية بتأسييييق األساسيييية والمعييياني الو نيييية، وتوجيييي

معاهيييد تيييدريب المعلميييين والتيييدريب الصيييناعي، والتوافيييق ميييت التطيييورات التقنيييية والمعلوماتيييية، وتوتيييي  

 (.1999التعليم الجامعي لخدمة االقتصاد، والر ا بين التعليم وأنشطة البحو  )صالح، 

نجييد أنهييا قييد انتهجييت منهجييًا مميييزًا اسييتطال الخييروج بهييا ميين األزميية ف ،وأمييا علييى الصييعيد االقتصييادي

(، إذ ليم تخضيت لصيندوم النقيد 1997الخانقية التيي عصيفت بيدول جنيو  شيرم آسييا عيام ) االقتصادية

والبنييك الييدوليين لعييالج ازمتهييا بييل عالجييت ازمتهييا ومشييكلتها االقتصييادية ميين خييالل برنييام  اقتصييادي 

قيييود مشييددة علييى سياسيية الييبالد النقدييية والسييير بشييرو ها االقتصييادية و نييي متميييز عمييل علييى فييرض 

الو نييية وليييق االعتميياد علييى ااخييرين الييذين يبغييون اسييتغالل ازمتهييا، فنجييد أنهييا قييد ركييزت علييى المبييدأ 

اإلسالمي الذي يجعل اإلنسان النشاط التنميوي وأداتيه، إذ أكيدت عليى تمسيكها بيالقيم األخالقيية والعدالية 

ة االقتصييييادية مييييت االهتمييييام بتنمييييية األكلبييييية المسييييلمة ميييين السييييكان األصييييليين ميييين المالويييييين والمسيييياوا 

وتشييجيعهم علييى العمييل بالقطاعييات اإلنتاجييية، ويعييد فكيير رعيييق وزراء ماليزيييا األسييبق )مهيياتير محمييد( 

دير، الفكيير التنمييوي المحفييز لقيييادة ماليزيييا لتكييون دوليية صييناعية متميييزة علييى مسييتوف آسيييا علييى اقييل تقيي

وجسيييدت التجر ييية الماليزيييية قيييدرة الدولييية شيييعبًا وحكومييية فيييي االعتمييياد عليييى اليييذات وليييم يتحقيييق ذليييك إال 

بموجب توافر شرط االسيتقرار السياسيي واالجتمياعي اليذي كيان الحيافز األساسيي فيي التقيدم االقتصيادي 

 (.2015)درج، 
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 تجربة الصين التنموية: 4.8.1.2

رن الماضييي ميين اضييطرابات اقتصييادية نتيجيية للحييرو  والتضييخم، لقييد عانييت الصييين حتييى منتصيي  القيي

فانتشييير الفقييير والبطالييية بشيييكل كبيييير كيييذلك انتشيييار المجاعيييات واألميييراض، وقيييد اتخيييذت الحكومييية عليييى 

م بنيييياء نظييييام اقتصييييادي للييييتخلص ميييين البطاليييية 1959عاتقهييييا ومنييييذ اللحظيييية األولييييى السييييتقاللها عييييام 

د سييكانها يبلييغ حينهييا حييوالي المليييار نسييمة، وكييان ثلثييا أراضيييها والمجاعييات المنتشييرة، مييت العلييم بييأن عييد

تعتبر جبلية وصحراوية، وعشر أراضيها فقا كانت مزروعة. ومن المالحع بأن الحكومة لم تتكل على 

أحد في عمليتها التنموية بل اعتمدت على نفسها، فعمدت على توجيه أكبر االستثمارات الزراعية، ومين 

ييية ثقافييية ميين خييالل حقيين االقتصيياد بأيديولوجييية محييددة وذلييك ميين خييالل مقا عيية ثييم قيياموا بتأسيييق بن

لتصيييبح ذات قيييوة  2000م وضيييعت الحكومييية خطييية حتيييى عيييام 1975المنتجيييات األجنبيييية، وفيييي عيييام 

ة يييياقتصيييادية كبيييرف، وقيييد عرفيييت هيييذه الخطييية بيييي)برنام  التحيييديغ(، وكيييان مضيييمونها يركيييز عليييى رفاه

االسييتقرار السياسيي، وتأكييد زييادة الييدخل الفيردي وزييادة االسيتهالك، وإنتيياج المسيتهلك وزييادة اإلنتاجيية و 

منتجييات جديييدة فييي تييل وجييود قييانون اإلصييالح الزراعييي وخفييا عييبء الضييراعب علييى المشيياريت كييير 

الحكومية. وكان نتيجة هذه اإلصالحات هو تحول الصين إليى دولية صيناعية منتجية وهيي تعتبير الييوم 

 (.2011قتصاديًا )مندور، من الدول المتقدمة ا

 التجربة األلمانية التنموية:  5.8.1.2

إن الركبيية الداعميية أللمانيييا فييي التفييوم االقتصييادي والتقنييي كييان داعمييًا سييببًا رعيسيييًا وراء تقييدمها ونموهييا 

 االقتصادي ليق بدافت االستهالك، وإنما لقناعتها بأن ذلك يعد سببًا لدوران عجلة االقتصاد، فإن القارئ 

لتاريي ألمانيا وميا ميرت بيه مين أزميات تيدل عليى صيالبة وإرادة الشيعب والحكومية األلمانيية ووجيود بنيية 

صناعية وتكنولوجية كانيت سيببًا فيي تخطيي هيذه األزميات، واليدال عليى ذليك األزميات االقتصيادية التيي 

غ يبقييى اقتصييادها كيان يميير بهيا العييالم وخاصية فييي دول أورو يا وأمريكييا لييم يكين يييؤثر عليى ألمانيييا، حيي
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ثابييت وكييير متييرنح، ناهيييك عيين القييدرة اإلبداعييية فييي التقنييية األلمانييية كانييت حاسييمة فييي اسييتقرار سييوم 

صادراتها نحو باقي دول العالم، ويمكن القول بأن سر تقيدم التنميية االقتصيادية والمسيتدامة ليدف ألمانييا 

ل الماضيي عين الحاضير، فالماضيي ذليك بعيدم فصياعص منها خاصيية التوحييد والير ا و تعود لعدة خص

القطعية في الفلسفة، بل تعتبر بل، فألمانيا ال تعتبر بما يسمى وتجار ه تعمل على وضت الخطا للمستق

أن رؤف الحاضر يتجلى فيهيا الماضيي اضيطرارًا ال اختييارًا، وأميا الخاصيية الثانيية فهيي خاصيية التفيرد، 

يق اإلبدال، والخاصية األخيرة هي خاصية التحويل، وهيي حيغ أن ألمانيا ال تقلد كيرها وإنما تسلك  ر 

تحويييل نقيياط الضييع  إلييى نقيياط قييوة، ويظهيير ذلييك جليييًا اسييتغاللها لفتييرة التشييتت وتجزعيية ألمانيييا، حيييغ 

دفعييت الشييركات الناشييةة إلييى التفكييير مبكييرًا فييي التصييدير والحييرص علييى االعتميياد عليييه منييذ اللحظييات 

هذه الشركات بالفضل الكبير والغنيى وكيذا اكتسيا  ثقافية ومهيارة توجييه األولى، الشيء الذي رجت على 

الصيييناعة نحيييو التصيييدير للخيييارج عيييوض االكتفييياء بحاجييييات اليييداخل، و هيييذا اسيييتطاعت ألمانييييا توزييييت 

المحاور الصناعية على  ول البلد وعرضها مما خلق استقاللية في الموارد والرفاهية مميا انعكيق عليى 

ر كمييا حييدد، بييل قضييى علييى الهجييرة الداخلييية ميين األميياكن الصييناعية إلييى كيرهييا مييا المجتمييت باالسييتقرا

داميييت ألمانييييا فيييي مجملهيييا منيييا ق صيييناعية و يييذلك تميييت تنميييية كيييل محيييور بميييوارده الخاصييية )أمييييم، 

2014.) 

ومن الدول التي تحاول جاهدة أن تحقق التنمية االقتصادية ليق فقا على مسيتوف األرييا  وإنميا عليى 

  الدولة ككل، ومن هذه الدول اختارت الباحثة:مستوف 

 :تجربة األردن التنموية 6.8.1.2

ال زال االقتصيياد األردنييي يتسييم بصييغر حجمييه وارتفييال درجيية االنفتيياح االقتصييادي بالمقارنيية مييت حجييم 

 وهيذا نتيجية أن معظيم األردنييين يقيميون فيي الميدن أي فيميا التجارة الخارجية والنات  المحلي اإلجمالي،

%( منهم يقيمون باألريا ، وقد نت  هذا الفارم منذ البدء بظهور شركات البترول 20%( و)80نسبته )
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 فييي دول الخلييي  إذ بييدأت الهجييرة إليهييا ممييا قلييل نسييبة األيييدي العامليية فييي الزراعيية فييي المنييا ق الريفييية، 

بالمملكية، فنجيد أنيه فيي وهذا األمر جعل منه عرضة للتأثر بيالتطورات االقتصيادية والسياسيية المحيطية 

أواخيير الثمانينييات ميين القييرن الماضيييي قييد تييأثر باألزميية االقتصيييادية العالمييية، حيييغ اضييطرت المملكييية 

حينييييذاك اللجييييوء لبييييرام  اإلصييييالح االقتصييييادي بغييييية تحقيييييق االسييييتقرار االقتصييييادي الكلييييي ومعالجيييية 

ردن باألزمية الماليية العالميية، وميا تيأثرت األ 2008التشوهات الهيكلية واالختالالت الماليية، وفيي العيام 

تبعهييا ميين حركييات وثييورات شييعبية فييي العديييد ميين الييدول العر ييية وخاصيية المجيياورة منهييا، والتييي فرضييت 

على األردن واقعًا جديدًا وخاصة من زيادة عدد الوافدين إليها، األمر الذي ساهم في تبا ؤ معدل النمو 

مديونية الخارجية، وارتفال معدالت الفقر والبطالة، باإلضافة االقتصادي وارتفال عجز الموازنة وحجم ال

إلى تزايد الضغا على الخدمات األساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، كيذلك تيوفير الميياه والطاقية 

المحدودة أصاًل نتيجة لعدم االستقرار في المنطقة واستيعا  مةات ااال  مين المهجيرين، لكين ميت كيل 

ت ال زالييت األردن تسييعى قييدمًا نحييو تحقيييق التنمييية المسييتدامة، ولييو بشييكل أبطييأ ممييا هييو هييذه التحييديا

مستهد ، وهذا يعود إلى العقيد االجتمياعي كيير المكتيو  بيين الشيعب والقييادة حيول ضيرورة اإلصيالح 

دون تقييويا نظييام الدوليية، واعتميياد نهيي  التخطيييا التنمييوي بعيييد المييدف المييرن، تمثييل باألجنييدة الو نييية 

، ويتم تنفيذه من خالل برام  تنفيذية مدة كيل منهيا ثيال  سينوات لتأخيذ باالعتبيار 2025ورؤية األردن 

التطورات المحلية واإلقليمية والدولية دون االنحرا  عن األهدا  المرسومة، وهذه األهدا  هي تحقييق 

تييت فيييه الجميييت بالمسيياواة ة الفقييرة والبطاليية، وإيجيياد مجتمييت آميين يتم ييالنمييو االقتصييادي المسييتدام، ومحار 

 (.2015والعدالة، وتوفير خدمات البنية التحتية، وحماية البيةة واإلدارة المستدامة لألراضي )األسكوا، 
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 :تجربة مصر التنموية 7.8.1.2

مرحليية االعتميياد  :ثييال  مراحييل أساسييية، األولييى 1952لقييد مييرت التجر يية المصييرية التنموييية ومنييذ عييام 

مرحلية االنفتياح االقتصيادي  :ية بقييادة الدولية واقتصياد موّجيه نحيو اليداخل، والثانييةعلى مركزية اقتصياد

فهييييي مرحليييية التثبيييييت والتكييييي  الهيكلييييي والتوجهييييات الليبرالييييية الجديييييدة )صييييالح،  ة:)المحييييدود(، والثالثيييي

2002.) 

سبعينيات لقد كان لسياسات اإلصالح االقتصادي والتكي  الهيكلي التي اعتمدتها مصر منذ منتص  ال

تييأثير كبييير فييي المجتمييت بشييكل عييام وفييي الريييي بشييكل خيياص، نتيجيية قييوانين اإلصييالح الزراعييي الييذي 

سيياهم فيييي تحقييييق تحسييين ملميييوس فيييي أوضيييال المسييياواة والنفييياذ إليييى الميييوارد والخيييدمات وخطيييا التنميييية 

االقتصيادي فيي  المرتكزة على محار ة الفقر، أدف اإلصالح االقتصادي المضاد، اليذي بيدأ ميت االنفتياح

واسييييتمر مييييت توقيييييت برنييييام  اإلصييييالح االقتصييييادي والتكييييي  الهيكلييييي مييييت البنييييك الييييدولي  1975عييييام 

تحيت  ، وصيواًل إليى السياسية الليبراليية الفجية1997ثم مدد فيي سينة  1991وصندوم النقد الدولي سنة 

ورفيييت معيييدالت  ، إليييى إزالييية مكتسيييبات الحقبييية الناصيييريةضيييغا البنيييك اليييدولي وصيييندوم البنيييك اليييدولي

العديد من االشتباكات العنيفة بين الفالحين والحكومة   الالمساواة والفقر، وهذا األمر قد أدف إلى حدو 

المصرية ذهب ضحيتها العديد من القتلى والجرحى واالعتقاالت التي نالت ااال ، كميا تعيرض العدييد 

سييتمرت هييذه االحتجاجييات حتييى حييدو  ميين الفالحيييين للترهيييب واالحتجيياز كييير القييانوني والتعييذيب، وا

وإسييقاط النظييام السييابق وعييدم االسييتقرار السياسييي وكييل ذلييك نتيجيية ألسييبا   2011ثييورة كييانون الثيياني 

(، والنييياتر إليييى أرض 2014اقتصيييادية واجتماعيييية وارتفيييال معيييدالت الفقييير وزييييادة الالمسييياواة )النيييور، 

عيدم االسيتقرار السياسيي وعيدم السيعي قيدمًا إليى الواقت والمشاهد التيي يمير بهيا الشيعب المصيري نتيجية ل

 التطوير والتقدم والتنمية، ال زال يعاني من الفقر والالمساواة وخاصة في المنا ق الريفية.
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 :تجربة سورية التنموية 8.8.1.2

منييييذ والحكوميييية السييييورية كانييييت تهييييتم كثيييييرًا بتطييييوير الريييييي وتنميتييييه، حيييييغ أسييييهمت معظييييم الييييوزارات 

عملية التنمية الريفيية فيي إ يار خطيا و يرام  تنمويية محيددة، حييغ عميدت الدولية إليى  والمؤسسات في

تنظيييم العملييية الزراعييية، وتطييوير فييرص العمييل فييي المشييروعات الريفييية الزراعييية والصييناعية، وتطييوير 

ة وساعل الري، وتقديم المعونات للفالحين، وقد تبنت الحكومة تلك الخطيا لتلبيية احتياجيات سيكان الدولي

الغذاعية والمحالة إلى تحقيق االكتفاء الذاتي في معظم السلت الغذاعية، وكذلك أيضًا من أجل االستخدام 

الكامل للموارد الزراعية مت التركيز على المشروعات الزراعية والتصنيت الغذاعي، باإلضيافة إليى تشيجيت 

الحيوانييييية، كييييذلك تحويييييل  رأس المييييال الخيييياص والمشييييترك علييييى االسييييتثمار فييييي مجييييال الزراعيييية والثييييروة

التعاونييييات الزراعيييية الخدمييية تيييدريجيًا إليييى تعاونييييات إنتاجيييية فيييي المنيييا ق الريفيييية، هيييذا باإلضيييافة إليييى 

 (.2002سعيها إلى إعداد بنية تحتية متكاملة لتخدم العملية التنموية الريفية )صالح، 

ا ؛ منهيييا: وضيييت سياسيييات ولتحقييييق الخطيييا التيييي وضيييعتها الحكومييية السيييورية قاميييت بوضيييت عيييدة أهيييد

و نية متكاملة للحد من مظاهر التلو  بأشيكاله كافية ومكافحية التصيحر وإكنياء التنيول الحييوي واعتمياد 

التخطيييا المبنييي علييى اسييتدامة المييوارد، كييذلك التركيييز علييى التنمييية الريفييية المكانييية المسييتدامة والعمييل 

بييين البيةيية والقطاعييات اإلنتاجييية والخدمييية  البيةييي المحلييي، كييذلك العمييل علييى تحقيييق تشييابك تخطيطييي

لالقتصاد الو ني لضمان حماية البيةة واستدامة التنمية، كذلك من األهدا  التي تحياول الدولية السيعي 

لتحقيقهييا هييو رفييت مسييتوف الييوعي البيةييي العييام، و نيياء القييدرات المؤسسييية والفردييية والتنظيمييية للعمييل فييي 

هييييدا  عميييدت الحكوميييية إليييى مشييييروعات قييييروض التنميييية الريفييييية مييييت قطيييال البيةيييية. ولتحقييييق هييييذه األ

( وكان الهد  من هذا المشيرول هيو مكافحية الفقير والحيد مين IFADالصندوم الدولي للتنمية الزراعية )

البطاليية، وتفعيييل مشيياركة المييرأة الريفييية فييي التنمييية االقتصييادية، وكييذلك ترسيييي مبييدأ المسيياعدة الذاتييية 

اركي، هذا باإلضافة إلى تطبيق نظام التمويل الصغير عبر مؤسسة تمويليية والعميل وتطبيق النه  التش
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على تسويقها، وكذلك تطوير قاعدة معلومات حول التنمية البشرية المستدامة وتأهيل كادر من الخبرات 

الو نيييية، ومييين المشيييروعات األخيييرف أيضيييًا مشيييرول دعيييم التأهييييل والعيييي  المسيييتدام فيييي منطقييية زييييزون 

( وكيييان الهيييد  مييين المشيييرول اعتمييياد المجتميييت المحليييي عليييى اليييذات فيييي إنشييياء UNDPاون ميييت )بالتعييي

المشيياريت، وأيضييًا كييان يهييد  إلييى نشيير وتسييويق فكييرة التمويييل األصييغر، باإلضييافة إلييى االدخييار لييدف 

الفقييراء، وخلييق فييرص عمييل بتييأمين التمويييل المييالي والفنييي لألسيير لتنفيييذ مشيياريت مييدرة للييدخل، وكييذلك 

ييية المسيييتهدفين علييى أهميييية البيييرام  اإلنماعييية لتحقييييق التنمييية، باإلضيييافة إليييى العمييل عليييى محار ييية توع

 (.2009المرابين، هذا باإلضافة إلى تدعيم مشاركة المرأة المحلية في مختل  النشا ات )الميداني، 

يت التيي اتبعتهيا دنا إلى ما قبل الحر  على سورية نجد أن الدراسات قد أكدت على أن المشيار وإذا ما ع

الحكومة السورية قيد القيت نجاحيًا ملموسيًا وقيد تيم تطيوير العدييد مين األرييا  وتنميتهيا، فالمشياريت التيي 

أخييذ الدوليية فييي تنفيييذها و التعيياون مييت الصييندوم الييدولي للتنمييية الزراعييية و عييا المسييتثمرين المحليييين 

ستلزمات الزراعية لهم، كذلك ضاع  من ساهمت في تثبيت سكان الريي في قراهم، مت توفير كافة الم

إنتاج األرض الزراعية، وأسهم في إنشاء الكثيير مين الصيناعات الريفيية، مميا ترتيب عليى ذليك الحيد مين 

البطالية وتيوفير فيرص عميل للبياحثين عنيه مين أبنياء الرييي، وزييادة دخيول الميزارعين وتحسيين مسييتواهم 

 (.2002المعيشي )صالح، 

ومييا يجييرف ميين أوضييال سياسييية كييير مسييتقرة ويمكيين القييول بأنهييا همجييية، قييد وحسييب  ولكيين فيمييا يبييدو

دمرت تلك العملية التنموية، حيغ أن معظم القرف السورية قد هجير سيكانها، أو قتليوا، أو فقيدوا، ناهييك 

عيين التييدمير الكبييير للبنييى التحتييية نتيجيية القصيي  المييدمر لهييا ممييا أدف إلييى إلحييام أذف كبييير بالعملييية 

 ة التي حصلت سابقًا.التنموي
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 تجربة فلسطين في التنمية الريفية االقتصادية: 9.8.1.2

إن االقتصاد الفلسطيني يختل  كثيرًا عين اقتصياديات اليدول العر يية واإلسيالمية، حييغ أنيه مير بالعدييد 

فقيييد االقتصييياد الفلسيييطيني  1948مييين األوضيييال السياسيييية التيييي أثيييرت عليييى تطيييوره ونميييوه، ففيييي عيييام 

الضييفة الغر ييية إلييى النظييام  االحييتالل اإلسييراعيلي ألراضييي فلسييطين التاريخييية وإلحييامييية، نتيجيية اإلنتاج

األردني، وقطال كزة إلى النظام المصري، األمر الذي أثر سيلبًا عليى قدرتيه عليى النميو والتطيور، وفيي 

تصييييياد تعرضيييييت هيييييذه األجيييييزاء الفلسيييييطينية لالحيييييتالل اإلسيييييراعيلي األمييييير اليييييذي أوقيييييت االق 1967عييييام 

الفلسييطيني بييين فكييي هييذا االحييتالل والييذي تحكييم بكافيية مييوارده االقتصييادية والقطاعييات اإلنتاجييية وكييير 

اإلنتاجييية عبيير سياسيياته وأوامييره العسييكرية التييي حالييت دون نمييو وتطييور االقتصيياد الفلسييطيني )شييعبان، 

هييدة أسييلو وحصييولها (، ومييت دخييول السييلطة الفلسييطينية إلييى األراضييي الفلسييطينية بعييد توقيييت معا1996

على أجزاء جغرافية محدودة كير مترابطة الحدود، حاولت أن تبدأ بالتنمية االقتصادية ولكن مت أحدا  

انتفاضة األقصى )االنتفاضة الثانية( وإعادة االنتشار لقوات االحتالل ميرة أخيرف أدف إليى تيدمير البنيية 

ية إلى الخل ، والتراجت في مستوياتها، وما تال ذلك التحتية شبه كامل تقريبًا، األمر أعاد محاوالت التنم

مين الشيقام بييين فيتح وحميياس عليى إثيير فيوز حميياس باالنتخابيات ومييا تبيت ذلييك مين حصييار دوليي علييى 

أموال اليدول المانحية، وإكيالم للمعيابر والحيدود وخاصية عليى الصيادرات واليواردات جعيل مين االقتصياد 

 (.  2010كا وأبو جامت، الفلسطيني مهدد باالنهيار نهاعيًا )األ

االقتصيياد الفلسييطيني السيياعي للتنمييية يواجييه العديييد ميين التحييديات والتييي أشييار إليهييا  :وميين هنييا نجييد أن

 ( ما يلي:2011)اشتيه، 

ضع  االقتصاد الفلسطيني في التصدي للمؤثرات الخارجية مت ضع  في توفير قاعيدة اقتصيادية  .1

 تنموية.

 ى المصادر الطبيعية الفلسطينية.سيطرة االحتالل اإلسراعيلي عل .2
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تدمير االحتالل اإلسراعيلي للبنية التحتية التي أدت إلى حرمان االقتصاد الفلسطيني من تلبية أدنيى  .3

 المتطلبات االستثمارية.

تجزعة االحتالل اإلسراعيلي للسوم الفلسطيني بين الضفة الغر ية وقطال كزة أدف إلى فقدان العدييد  .4

 وم المحلي و التالي إيقا  العديد من المشاريت االقتصادية التنموية.من فرص استغالل الس

تحكييييم االحييييتالل اإلسييييراعيلي بييييالمواد الوسيييييطة وإضييييعا  القيميييية المضييييافة الو نييييية فييييي الوحييييدات  .5

 اإلنتاجية.

 الفساد الذي يمارسه بعا أصحا  القرار في السلطة. .6

التنمية الريفية فإن عليه إيجاد  رم ووساعل ولكي يستطيت االقتصاد الفلسطيني تحقيق التنمية وخاصة 

ل فييي موجبهييا ميين االعتميياد علييى المعونييات األجنبييية كمصييدر لتمويييل عملييية التنمييية، كييذلك علييى تقّليي

زييييد مييين الميييردود تالسيييلطة أن تزييييد مييين إنفاقهيييا عليييى المشييياريت التنميييية ومشييياريت البنيييية التحتيييية والتيييي 

اقتصادية متينية تيؤمن العيي  الكيريم ألفيراد الشيعب الفلسيطيني، االقتصادي، وأن تعمل على بناء قاعدة 

كذلك أن تعد خطة تعمل بموجبها على االنسحا  التدريجي من االعتماد على االقتصاد اإلسراعيلي في 

التجييارة والعماليية، وكييذلك أن تركييز علييى تنمييية المييوارد البشييرية الفلسييطينية ميين خييالل التعليييم والتييدريب 

 (.2010واكتسا  أنماط تكنولوجية مالعمة )األكا وأبو جامت،  المهني واإلداري 
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 :الدراسات السابقة 2.2

 :الدراسات العربية 1.2.2

التخطـــيط اإلقليمـــي والتنميـــة الريفيـــة فـــي ريـــف قضـــاء " عنوانهيييا:( 2015حســـون والحيـــالي )دراسييية 

ي تحقيق تنمية زراعية في هدفت الدراسة إلى الكش  عن دور التخطيا اإلقليمي والقطاعي ف. "خانقين

قضاء خانقين. وقد استخدمت الدراسة المنه  التحليلي والوصفي، حيغ اعتميدت الدراسية عليى البيانيات 

اإلحصياعية لييثال  أرييا  تابعيية لقضياء خييانقين وهيي: مركييز قضياء خييانقين ونياحيتي جلييوالء والسييعدية. 

في االستيطان الريفي، كما تهير دور التخطييا  و عد إجراء التحاليل المناسبة بّينت الدراسة دور التنمية

اإلقليميي واضيحًا فيي بنياء القيرف لمخططية، ودور التخطييا اإلقليميي فيي تنميية القيرف المختيارة مين بيين 

المسييتو نات الريفييية القديميية. كمييا أشييارت النتيياع  أن للمشيياريت اإلرواعييية الحديثيية وصيييانة القديميية فييي 

تحييول مسيياحات ميين األراضييي كييير المسييتثمرة فييي الزراعيية إلييى أراضييي  منطقيية الدراسيية دورًا كبيييرًا فييي

 زراعية وقامت حولها المستو نات الريفية.

"تقيــيم آثــار تنفيـذ المشــاريع الجواريــة للتنميـة الريفيــة المندمجــة فــي  عنوانهيا:( 2015أوشــن )دراسية 

حقيق تنمية ريفية مستدامة هدفت الدراسة إلى توضيح كي  يمكن تتحقيق التنمية الريفية المستدامة". 

من خالل تنفيذ جملة من اإلجراءات والتدخالت فيي الفضياءات الريفيية والمتمثلية فيي المشياريت الجواريية 

للتنمييية الريفييية المندمجيية، باإلضييافة إليييى تبيييان أهييم المبييادئ الالزمييية لتحقيقييه علييى أرض الواقييت، هيييذه 

كزية، مفهوم تعدد وتياع  الزراعية باإلضيافة إليى أسيلو  المبادئ المتمثلة في الحوكمة اإلقليمية، الالمر 

التنمييية اإلقليمييية. ولتحقيييق أهييدا  الدراسيية اعتمييدت الدراسيية علييى الميينه  الوصييفي التحليلييي، حيييغ تييم 

تقييم مجموعة من المشاريت الجواريية للتنميية الريفيية المندمجية، والمنفيذة بعيدة بليديات مين واليية خنشيلة، 

م آثيييار هيييذه المشييياريت فيييي تحقييييق تنميييية ريفيييية مسيييتدامة بهيييذه المنيييا ق، وقيييد تيييم حييييغ تيييم تحلييييل وتقييييي

اسييتعمال مقييار تين فييي ذلييك، تتعلييق األولييى بييالتقييم علييى المسييتوف الجزعييي ميين خييالل دراسيية وتقييييم كييل 
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، في حين ارتبطت المقار ة الثانية بالتقييم على المستوف الكلي وذلك باستعمال ةمشرول جواري على حد

يير تقييييم المشيياريت التنموييية والمتمثليية فييي معييايير: االرتبيياط، الكفيياءة، الفعالييية، األثيير، واالسييتدامة. معييا

كمييا اعتمييدت الدراسيية علييى المقابليية كييأداة للدراسيية والتييي تبييين ميين خاللهييا عييدم قييدرة الفيياعلين المحليييين 

مييية الريفييية المندمجيية بتييرا  والييية والقيياعمين علييى كافيية القطاعييات المعنييية بتنفيييذ المشيياريت الجوارييية للتن

خنشلة، على االستغالل األمثل للموارد المحلية والخارجية بالشكل المطلو  والالزم، قصد تحقييق تنميية 

شاملة بهذه المنا ق، كما أتهرت النتاع  عدم تحقيق أسق ومبادئ التنمية الريفية المستدامة المتعار  

وهذا ما يبين عدم قدرة المشاريت الجوارية للتنمية الريفيية المندمجية عليها دوليًا في منا ق والية خنشلة، 

 المنفذة بوالية خنشلة في تحقيق مبادئ التنمية الريفية المستدامة.

"دور األساليب التقليدية في استدامة التنمية الزراعية فـي المنـاطق  عنوانهيا:( 2015المختار )دراسة 

ــة".  لييى البحييغ عيين دور األسيياليب التقليدييية فييي اسييتدامة التنمييية هييدفت الدراسيية عالجافــة وشــبه الجاف

الزراعية في البيةات الجافة وشبه الجافة فيي محليية اليدويم بواليية النييل األبييا. ويفتيرض وجيود عالقية 

عكسية بين معدالت األمطار والحاجة الستخدام هذه األساليب في الزراعة. وقد استخدم الباحغ المنه  

وجمعيييت المعلوميييات بواسيييطة المالحظييية والمقابلييية واالسيييتبيان. وقيييد توصيييل البحيييغ  الوصيييفي التحليليييي،

ألهمية دول األساليب الزراعية التقليدية فيي اسيتدامة التنميية فيي البيةيات الجافية وتيأمين األمين الغيذاعي، 

 وأكد على وجود عالقة مباشرة بين كمية األمطار واألساليب التقليدية للزراعة.

ــي ضــمج مشــاركة المجتمــع  عنوانهييا:( 2013الشــبعان )دراسيية  ــة وأثرهــا ف ــة والريفي ــات التنمي "معوق

هدفت الدراسة إلى الوصول إلى معرفة معوقيات المحلي "دراسة تطبيقية على منطقة ضرية بالقصيم". 

التنمية في ضرية، وأثرها في ضع  دور األهالي في المشاركة في التنميية، والبحيغ عين أفضيل السيبل 

طقيية عييين  ريييق إشيييراك المجتمييت المحليييي فييي التنميييية، وفييي سيييبيل تحقييق هيييذه األهييدا  تيييم لتنمييية المن

اختيار المنه  الوصفي لمناسبته لهذه الدراسة، حيغ تم استخدام وص  البيانات وتفسيرها، وتم الخروج 
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بمجموعييية مييين النتييياع  كيييان مييين بينهيييا: أن مييين أبيييرز معوقيييات التنميييية التيييي سييياهمت فيييي ضيييع  دور 

شيييح الميييياه لوقيييول المنطقييية ضيييمن اليييدرل العر يييي، كميييا أن موقيييت ضيييرية البعييييد عييين المراكيييز  األهيييالي:

الحضرية ميت ضيع  شيبكة الطيرم سياهم فيي صيعو ة االتصيال بمراكيز الخيدمات واإلدارة، يضيا  إليى 

ذلك أن محدودية الصالحيات، ونقص البيانات كان له دور في ضيع  تخطييا بيرام  التنميية، ميا نيت  

نفيييذها، كمييا أن الييذي سيياهم فييي ضييع  دور السييكان فييي التنمييية ارتفييال نسييبة األمييية بييين عنييه تييأخر ت

اابيياء واألمهييات، وتييدني مسييتوف الييدخل مييا نييت  عنييه هجييرة مجموعيية ميين المييؤهلين علميييًا إلييى المراكييز 

الحضيييييرية فسييييياعد ذليييييك عليييييى ضيييييع  فيييييي المؤسسيييييات االجتماعيييييية، وتعطيييييل فيييييي معظيييييم المشييييياريت 

 االستثمارية.

"العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصـــادية المـــمثرة فـــي التنميـــة الريفيـــة  عنوانهيييا:( 2012الحبـــيس )ة دراسييي

هييدفت الدراسيية إلييى تحليييل ومناقشيية العوامييل االجتماعييية واالقتصييادية المييؤثرة فييي بمحافظــة عجلــون". 

 التنميييية الريفيييية بمحافظييية عجليييون وذليييك باختييييار بعيييا مييين تليييك الخصييياعص بتحليلهيييا، وتحدييييد أبيييرز

العوامييل األساسييية المييؤثرة فييي التنمييية الريفييية، و يييان ركبيية السييكان بييالهجرة إلييى المدينيية إلتهييار أهمييية 

البعد المكاني في التخطيا التنميوي اإلقليميي. ولتحقييق ذليك فقيد اسيتخدمت عينية عشيواعية منتظمية مين 

الشخصيييية باسييييتخدام  األسييير الريفيييية فيييي هيييذه المحافظييية وجمعيييت البيانيييات المطلو ييية بطريقييية المقابلييية

( أسيرة ريفيية خضيعت لعمليية التحلييل 1475االستمارة التي أعيدت خصيصيًا لهيذا الغيرض، واسيتجابت )

( 5000( تجمعيًا ريفييًا فيي هيذه المحافظية والتيي يقيل عيدد سيكانها عين )43اإلحصاعي وموزعين عليى )

تيياع  الدراسيية إلييى أن نسييمة. وتييم كييذلك اسييتخدام أسييلو  التحليييل اإلحصيياعي الوصييفي، وقييد توصييلت ن

تنمييية الريييي تعليميييًا فييي منطقيية الدراسيية ذات أثيير فعييال، كمييا وتوصييلت إلييى وجييود فييرم فييي المسييتوف 

التعليمي للجنسين إذ تزيد نسيبة التعلييم بيين صيفو  اليذكور أكثير مين اإلنيا ، وأن مسياهمة النسياء فيي 
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ر الخيدمات الصيحية، وكيذلك وجيود النشاط االقتصادي مساوية للرجال وارتباط انخفاض األمراض بتطو 

 عالقة بين تنمية الريي وركبة السكان بالهجرة.

التنمية الريفية المسـتديمة وواقـع المـرأة الريفيـة "دراسـة حالـة " عنوانها:( 2011تمار وطالبي )دراسة 

ــة المســيلة".  ــة لشــمال والي ــديات الريفي هييدفت الدراسيية إلييى معرفيية أسييبا  تخليي  الريييي فييي والييية البل

لمسيلة وهي إحدف العقبات األساسية التي تعترض  ريق تحقيق التنميية الشياملة فيي هيذه المنطقية مين ا

الموارد االقتصادية، وإلى التوزيت كير العادل لانتاج، و طالة لليد العاملة الريفية، كذلك تهيد  الدراسية 

وقيييد اتبعيييت الدراسييية المييينه   إليييى معرفييية واقيييت الميييرأة الريفيييية فيييي تيييل بيييرام  التنميييية الريفيييية المسييييطرة.

الوصييفي التحليلييي مسييتخدمين اسييتبيان تييم توزيعييه علييى مجموعيية ميين التجمعييات الريفييية علييى مسييتوف 

( بلديات. وقد أشارت نتاع  الدراسة إلى أن نسبة 9البلديات الريفية لشمال والية المسيلة والبالغ عددهم )

( سنة 29-15كما أتهرت النتاع  أن الفةة العمرية ) األمية بين النساء ما تزال أعلى منها عند الرجال،

مييا تييزال تشييكل نسييبة كبيييرة ميين سييكان ريييي المنطقيية سييواء لييدف الرجييال أو النسيياء، ممييا يتطلييب تييوفير 

الخدمات التعليمية والصحية وفرص عمل مستقبلية، وأن هناك ارتفال في نسبة العا لين عن العمل في 

سر الريفية تعي  في حالة من الفقر نتيجية لعيدم تيوفر فيرص عميل ريي المنطقة، وما تزال عدد من األ

 ألبناعها.

ــة " عنوانهييا:( 2010بركــات )دراسيية  ــين فــي التنمي ــة فــي محافظــة جن ــة المنتخب دور المجــالس القروي

هيييدفت الدراسييية إليييى معرفييية دور المجيييالق فيييي تحقييييق التنميييية االجتماعيييية . "االجتماعيـــة واالقتصـــادية

( 0.16( مجلسًا و لغت نسيبة سيكان تليك المجيالق )20نها، حيغ بلغ عدد المجالق )واالقتصادية لسكا

من بين سكان المحافظة، اعتمدت الدراسة المنه  الوصفي مستخدمة أداتين من أدوات البحغ العلميي، 

أداة المقابلييية لرؤسييياء المجيييالق القرويييية المنتخبييية وكيييذلك أداة االسيييتبانة لمعرفييية رأي الميييوا نين، متلقيييي 

الخيييدمات، والمنتفعيييين مييين المشييياريت والبيييرام . وقيييد توصيييل الباحيييغ إليييى العدييييد مييين النتييياع  وهيييي أن 
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المجالق القروية المنتخبة تلعب دورًا في التنمية االقتصيادية واالجتماعيية مين خيالل تنفييذها العدييد مين 

عليم والعمالة، وكيذلك المشاريت والبرام  التي تصب في خانة مجاالت التنمية االجتماعية، كالصحة والت

مسيييتوف اهتمامهيييا بمجييياالت التنميييية االقتصيييادية، الصيييناعة والتجيييارة والزراعييية، وميييا يترتيييب عليهيييا مييين 

خييييدمات، وأثبتييييت قييييدرتها علييييى التعيييياون والتشييييبيك مييييت المؤسسييييات القطاعييييية والحكومييييية منهييييا وكييييير 

م فيي خليق حالية مين الثقية بيين الحكومية، إلفيادة تجمعاتهيا فيي نيواحي مختلفية مين احتياجاتيه، مميا سياه

 الموا ن ومؤسسته األهلية.

دور المجـالس المشـتركة فـي الضـفة الغربيـة فـي التنميـة والحكـم "عنوانهيا: ( 2009عبد ربـه )دراسة 

حيغ هدفت الدراسة إلى بحغ الدور التنموي لمجيالق الخيدمات المشيتركة فيي الضيفة الغر يية  ."المحلي

وحدات الحكيم المحليي وكيذلك العقبيات والمعيقيات حييغ تشيكل المجيالق باإلضافة إلى دورها في تعزيز 

المشيييتركة العميييود الفقيييري للخيييدمات المقدمييية للميييوا نين فيييي كافييية المجييياالت االقتصيييادية واالجتماعيييية 

والتعليميييية. واتبيييت الباحيييغ المييينه  الوصيييفي فيييي بحثيييه، كميييا وقيييد تكيييون مجتميييت الدراسييية مييين أصيييحا  

هندسييي ومحاسييبي ومييدراء ومييدراء تنفيييذيين لمجييالق الخييدمات المشييتركة فييي وصييّنال القييرار ورؤسيياء وم

( مبحوثييييًا. وتكونييييت أدوات الدراسيييية ميييين االسييييتبيان 108الضييييفة الغر ييييية حيييييغ بلييييغ عييييدد المبحييييوثين )

والمقابلييية. ومييين النتييياع  التيييي تيييم التوصيييل إليهيييا فيييي هيييذه الدراسييية هيييو معرفييية اليييدور التنميييوي للمجيييالق 

ح هذه التجر ة في خدمة المجتمت المحلي الفلسطيني وتعزيز مكانة الحكم المحليي، المشتركة ومدف نجا

باإلضييافة إلييى الوقييو  أمييام النجاحييات واإلخفاقييات للمجييالق المشييتركة ومعرفيية مييدف تقيييد والتييزام هييذه 

 المجالق باألنظمة والقوانين ذات الصلة.

المتكاملة في األراضي الفلسـطينية "حالـة  إستراتيجية التنمية الريفية"عنوانها: ( 2009قشوع )دراسة 

حيغ هدفت الدراسة إلى وضت إسيتراتيجية مالعمية للتنميية  دراسية منطقة الشعراوية بمحافظة طولكرم".

الريفية المتكاملة، تعمل على تطيوير التجمعيات السيكانية فيي منطقية الشيعراوية، وجيذ  االسيتثمار إليهيا 
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األمين االقتصيادي مين ورفيت مسيتوف معيشية الميوا نين ورفياهيتهم واستغالل إمكانياتهيا مين أجيل تحقييق 

وتحسين مستوف الخدمات. وقد اعتمدت الدراسة على المنه  الوصفي التحليلي باسيتخدام أدوات المسيح 

الميييداني والمقييابالت الشخصييية مييت المؤسسييات الحكومييية ويغيير الحكومييية فييي منطقيية الشييعراوية بشييكل 

عام. وقد أتهرت نتاع  الدراسة ميدف األهميية االقتصيادي واالجتماعيية خاص ومحافظة  ولكرم بشكل 

لمنطقيية الشييعراوية وكييذلك خصاعصييها الطبيعييية والديمغرافييية ميين حيييغ موقعهييا الجغرافييي ووقوعهييا علييى 

أكبر حوض ماعي، كما أشارت النتاع  أن هذه المنطقة تعاني من مشاكل اقتصيادية وفيزياعيية وسياسيية 

ر الفصيييل العنصيييري عليييى أخصيييب أراضييييها مميييا أدف إليييى ارتفيييال نسيييبة البطالييية فيييي نتيجييية إقامييية جيييدا

 المنطقة.

واقـع وممكانيـات التنميـة المسـتدامة للتجمعـات المحليـة فـي منطقـة "عنوانهيا: ( 2008السـالم )دراسية 

 حيغ هدفت الدراسة إلى التعر  عليى واقيت وإمكانييات التنميية المسيتدامة للتجمعيات السيكانية ."طوباس

فيييي منطقييية  و ييياس ) و ييياس،  ميييون، تياسيييير، عقابيييا، الفارعييية(. واتبعيييت الدراسييية المييينه  التييياريخي 

والمنه  الوصفي والمنه  التحليليي باسيتخدام بعيا األدوات العلميية كاالسيتبيان، والمقابلية لتيوفير أكبير 

ة ميين مصييادرها قييدر ميين المعلومييات األساسييية للدراسيية باإلضييافة إلييى بعييا المعلومييات األخييرف المتييوفر 

عدم وجود عدالة في توزييت الخيدمات العامية فيي  :المختلفة. ومن أهم النتاع  التي خلصت إليها الدراسة

المنطقييية، األمييير اليييذي أدف إليييى تمييييز بعيييا التجمعيييات السيييكانية عييين بضيييعها فيييي منطقييية الدراسييية، 

مين عيدم تييوفر  وأتهيرت كيذلك وجييود ضيع  فيي الخييدمات الطبيية، حييغ تعيياني المنطقية بشيكل رعيسييي

أي مستشييفى، إضييافة إلييى وجييود عجييز فييي المراكييز الصييحية ونقييص فييي األ بيياء المتخصصييين، كييذلك 

أشييارت النتيياع  إلييى توجييه المجتمييت المحلييي نحييو التوسييت العمرانييي فييي األراضييي الزراعييية، األميير الييذي 

 يهدد مستقبل قطال الزراعة كمورد اقتصادي هام ورعيسي في المنطقة.
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 :اسات األجنبيةالدر  2.2.2

نظرية وواقع تطبيـق سياسـة عنوانها: ( Peluchaa, et., al. 2017بيلوشا وآخرون )ورقة بحثية 

حالـة الجمهوريـة التشـيكية  –التنمية الريفية لالتحاد األوروبي في سياق منظـور التماسـك اإلقليمـي 

ص االجتماعيييية حييييغ هيييدفت الورقييية إليييى تقيييييم الخصييياع .2013-2004الطويلـــة األجـــل فـــي الفتـــرة 

واالقتصادية للبلديات التي تم في إ ارها تخصيص إعانات لسياسة التنمية الريفيية. وقيد اعتميدت الورقية 

على المنه  الوصفي التحليلي، كما اعتمدت على تحليل أهم األدوات والمخصصيات الماليية للجمهوريية 

. وقييد أشييارت 2013 – 2004تييرة التشيييكية والتييي تنقسييم إلييى المخصصييات الزراعييية وكييير الزراعييية للف

نتاع  التحليل إليى وجيود تيرابا وثييق واسيتهدا  األدوات الزراعيية فيي األراضيي الزراعيية والبليديات ذات 

خصيياعص القطييال المييدعوم. وكانييت األدوات كييير الزراعييية هامشييية ميين الناحييية المالييية وتنوعييت فيمييا 

ك عالقيييية بييييين اإلعانييييات المقدميييية والمسييييتوف يتعلييييق بتركيزهييييا. كمييييا أشييييارت النتيييياع  أنييييه لييييم تكيييين هنييييا

 االجتماعي واالقتصادي للبلديات المدعومة واضحة تمامًا.

الحكومات المحلية والتنمية الريفية: دراسـة حالـة لبويـا فـي عنوانهيا: ( Manyi, 2007ماني )دراسة 

ييييغ التنميييية وتبحيييغ هيييذه الدراسييية فيييي األسيييبا  التيييي ألجلهيييا بوييييا ال تيييزال متخلفييية مييين ح الكـــاميرون.

االجتماعييييية واالقتصييييادية. كمييييا أنهييييا تييييدرس دور الحكومييييات المحلييييية فييييي التنمييييية الريفييييية فييييي اليييينظم 

الالمركزييية التييي يفتييرض أنهييا ديمقرا ييية ميين خيييالل إ ييار التمكييين. وهييذه الدراسيية تجييري فييي مقا عييية 

احييية الديمغرافييية جنييو  كيير  الكيياميرون وفييي بويييا علييى وجييه التحديييد، والتييي لهييا خصوصييياتها ميين الن

والبيةية عندما يتصل بها من شواكل. وقد أشارت الدراسة إلى أن التمكين السياسي شرط أساسي مسبق 

للتنمية، ويفترض من هذا المنظور أيضًا أن الالمركزية السياسية تعزز التمكين الذي يوفر إ ارًا مناسبًا 

كين للتمكيين أن يعيزز التنميية مين خيالل تيوفير لالستجابة بكفاءة الحتياجات السكان المحلييين، كميا ويم

القييدرات والقيييم والسييبل للسييكان المحليييين للمشيياركة الكامليية فييي صيينت القييرار وأي جهييد هيياد  لتحسييين 
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حيييياتهم، وينظييير إليييى الالمركزيييية الديمقرا يييية باعتبارهيييا محركيييًا للتنميييية. كميييا وتبيييين نتييياع  الدراسييية أن 

ة المركزييية إلييى الوحيدات الالمركزييية وأن الجميياهير الريفييية ال تييزال السيلطة لييم تنقييل بالكامييل مين الحكوميي

 كير مؤهلة و التالي فإنها ال تشارك مشاركة كاملة في تنمية بويا. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 3.2.2

ها ض السييابق للدراسييات المتعلقيية بالتنمييية االقتصييادية نالحييع أنهييا تعييددت فييي أهييدافميين خييالل االسييتعرا

اؤالتها ومحاورهيييا ونتاعجهيييا، ونجيييد أن معظيييم هيييذه الدراسيييات ركيييز عليييى التخطييييا اإلقليميييي للتنميييية وتسييي

فيييية، وتقيييييم آثيييار تنفييييذ المشييياريت، أو أنهيييا تبحيييغ فيييي معوقيييات التنميييية والريفيييية وأثرهيييا فيييي ضيييع  الري

تبحييغ فييي دور مشيياركة المجتمييت المحلييي، أو أنهييا تبحييغ فييي العوامييل المييؤثرة علييى التنمييية الريفييية، أو 

الحكومة في التنمية الريفية، لكن لم توجد أية دراسة تبحغ في واقت وآفام التنمية الريفية، وهذا ما يمييز 

الدراسية الحالييية عين الدراسييات السيابقة فييي كونهيا تبحييغ فيي واقييت وآفيام التنمييية الريفيية االقتصييادية ميين 

ميا تمييزت الدراسية عين الدراسيات السيابقة وجهة نظر سكان منطقة الريي الشرقي لمحافظة بيت لحيم، ك

فيي  بيعية العينيية التيي تناولتهييا والتيي كانييت تشيمل سيكان ومسييؤولين فيي قييرف الرييي الشييرقي واليذي لييم 

 تتعرض له أي من الدراسات السابقة. 

 الخالصة: 3.2

رات أن التنمية انطلقت من المفهوم الذي يعني تحسيين قيد من خالل الفصل الحالييمكن أن نستخلص 

الفييييرد بحيييييغ يصييييبح قييييادرًا علييييى إشييييبال حاجاتييييه الشخصييييية واالجتماعييييية واالقتصييييادية، إذ أن التنمييييية 

االقتصييادية هييي عملييية توسيييت خيييارات األفييراد بحيييغ يصييبحوا قييادرين علييى التمتييت بمسييتوف مرتفييت ميين 

ة للتعليييم، الييدخل و حييياة  ويليية وصييحية بجانييب تنمييية القييدرات اإلنسييانية ميين خييالل تييوفير فييرص مالعميي

 وتحسين المستوف الصحي والتكنولوجي.
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ومين خييالل ميا تييم تناوليه ميين دراسيات سييابقة ونمياذج لييدول سيعت نحييو التنميية االقتصييادية وحققيت هييذه 

التنميييية بنجييياح مبهييير، ميييت األخيييذ بعيييين االعتبيييار أنهيييا كانيييت تعييياني مييين تيييرو  سياسيييية واقتصيييادية 

كانييت مزرييية، مييت ذلييك فقييد اسييتطاعت ميين خييالل تعيياون  واجتماعيية صييعبة جييدًا، بييل يمكيين القييول بأنهييا

الحكومة أواًل بإقرار بعا السياسيات والقوانين التي تعمل على تشجيت الميوا نين وتحفيزه نحيو التنميية، 

العميل الجياد واإلخيالص والتفيياني كلهيا سياعدت تليك اليدول علييى وأيضيًا مين خيالل ركبية المييوا نين فيي 

 تحقيق أفضل مستويات التنمية.

فييييي حييييين أن الييييدول التييييي ال زالييييت تعيييياني ميييين الفسيييياد الحكييييومي، والثييييورات واالحييييتالل فييييإن التنمييييية 

، ولكي يتم تحقييق أفضيل مسيتويات التنميية فإنيه مين الواجيب  االقتصادية بها تسير بشكل ضي  ومتدن 

اإلمكييان،  القضيياء علييى الفسيياد الحكييومي والحييد منييه نهاعيييًا، مييت محاوليية إيجيياد االسييتقرار السياسييي قييدر

 وإيجاد قوانين وسياسات وإجراءات تحفز الموا ن نحو التنمية االقتصادية عمومًا والريفية خاصًة.
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 الفصل الثالث

 الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة وعالقتها بالتنمية الريفية االقتصادية

 تمهيد: 1.3

االقتصييادية، وذلييك هييذا الفصييل الخصيياعص الجغرافييية لمنطقيية الدراسيية وعالقتهييا بالتنمييية الريفييية  تنيياولي

تركييب الجيوليوجي، والتر ية، والمنياخ، لموقيت والكيذلك االتعرييي بمنيا ق الدراسية، و  استعراض من خالل

وميييوارد الميييياه، والخصييياعص السيييكانية لمحاولييية التعييير  عليييى تأثيرهيييا عليييى التنميييية الريفيييية فيييي منطقييية 

 الدراسة.  

  :الخصائص الطبيعية 2.3

فهييي التييي تحييدد مسييارها،  إن الخصيياعص الطبيعييية والبشييرية تتييدخل فييي تحديييد وسيياعل التنمييية الريفييية،

ساهم تدخل الخصياعص الطبيعيية والبشيرية مين التنميية يمتها لموقت دون آخر، ومت ذلك فقد عومدف مال

الريفية االقتصادية، وتعد دراسة العوامل الطبيعية لمنيا ق الدراسية، واإللميام بخصاعصيها، إحيدف النقياط 

ي تييؤثر المهمية فيي الدراسية، حييغ يمكين ميين خاللهيا فهيم ميدف انعكاسيها علييى التنميية فيي المنطقية، فهي

بصورة مباشرة وكير مباشرة على التنميية االقتصيادية الريفيية، وتحدييد انتشيارها وتوجييه مسياراتها، وفيميا 

 يلي نوضح الخصاعص الطبيعية لقرف الريي الشرقي موضت الدراسة:

 :الموقع الجغرافي 1.2.3

اورة لهيا، ولهيذا المكيان ويقصد به المكان اليذي تحتليه القيرف بالنسيبة للمنيا ق المحيطية أو األجيزاء المجي

داللة جغرافية وموقت الظاهرة هو المنطقة أو اإلقليم، كما أن أهميته نسبية كير مطلقية؛ فيالموقت الواحيد 

 (.2011لمواضت كير المتطابق )خطيب، تشتمل على عدد من ا –كمنطقة مختلفة المظاهر  –
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تتغييير أهميتييه ميين فتييرة إلييى  عنصيير كييير ثابييت حيييغ :( أن الموقييت الجغرافييي هييو2000ويييرف )جييرار، 

كيذلك الطيرم التيي تعيد مين أهيم العواميل  ،تطيور وسياعل النقيل المختلفية :أخرف نتيجة عدة عواميل أهمهيا

األوضييال السياسييية والتقلبييات باالضييافة الييى التييي تغييير أهمييية الموقييت الجغرافييي ألي إقليييم أو منطقيية، 

ذلك هو قيرف محافظية بييت لحيم وخاصية قيرف  اإلدارية التي تشهدها أي منطقة ولعل أوضح مثال على

، 1967و 1948منا ق الدراسة من حييغ تغيير مكانتهيا وأ يوال الطيرم واتجاهاتهيا قبيل و عيد األعيوام 

ونخلص هنا إلى القول إلى أن الموقت العام يرتبا ويتأثر بالعالقات واالتصاالت بين أرجاء العالم ككيل 

ياسية والحضارية واالقتصيادية للمكيان وصيالته بالعيالم الخيارجي ه، و المكانة السر المكان وما يجاو  و ين

 أو المحيا به.

 :أواًل: الموقع الجغرافي لبلدة تقوع

( سنة تقريبًا، ويشار إلى أن اسمها 3000هي إحدف بلدات محافظة بيت لحم والتي يعود تاريخها إلى )

وكانييت مين حصييونهم وسييموها  ،رن كمييا سييماها اإلفي (نصييب الخييام )يرجيت إلييى اسيم كنعيياني قييديم معنياه

أقنية المياه القديمة التي سحبت مين ميياه العيرو  نهيرًا قيديمًا، وهنياك مين يرجيت تركوا (، 'Tuquآنذاك )

االسم إلى كثرة عيون وآبيار الميياه فيهيا، وييذكر إليى أن البليدة تقيت فيوم حيوض ميياه جيوفي ضيخم وهيو 

سييية آبيييار ارتوازيييية للميييياه، وتتمييييز بليييدة تقيييول ثييياني أكبييير حيييوض جيييوفي فيييي اليييو ن، كميييا يوجيييد بهيييا خم

بموقعها اإلستراتيجي والمشر  على المنخفضات الشرقية، حيغ تقت على قمة تلية فيي الجنيو  الشيرقي 

( 15( كيم، وتبليغ مسياحتها حيوالي )12من محافظة بيت لحم وتبعد عن مركز مدينة بيت لحم حيوالي )

الشييمال بلييدة جناتيية، وميين الغيير  قريتييا المنشييية ومييراح كييم مر ييت، ويحييدها ميين الشييرم برييية تقييول، وميين 

ر اح، ومن الجنو  قريتا المنية وكيسان وتمتد األراضي التابعية للبليدة تاريخييًا إليى منطقية البريية شيرقي 

( كم تقريبًا إلى أن تصل حتيى البحير المييت، و يذلك تقيدر المسياحة اإلجماليية بحيوالي 25البلدة بطول )

ويييذكر إلييى أن بلييدة  ( دونييم،188845) فيهييا حييواليغ مسيياحة األراضييي الزراعييية وتبليي ( كييم مر ييت،80)
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تقول تقت على أنقاض كثير من المدن التاريخية التي تعاقبت خالل قرون خلت، كما أنهيا تتمييز بوجيود 

الكثيييير مييين المعيييالم والخييير  التاريخيييية واألثريييية والسيييياحية الجميلييية مييين العصييير الرومييياني والبيزنطيييي 

اني والمملوكي، وال تيزال هيذه ااثيار شياهدًا عليى أهميية هيذه المنطقية التاريخيية، ومين أهمهيا خر ية واليون

تقييول األثريييية، وحيييوض العميييان )جيييرن العمييياد(، وخر يية أم العميييد، وواد خريطيييون، وسيييهل البقعييية، و ريييية 

 (.2018تقول، وخر ة الدير )منشورات المجلق البلدي ببلدة تقول، 

 وقع وحدود بلدة تقوع( توضح م1.3) خريطة

 
 .2010، أري  /معهد األبحا  التطبيقيةالمصدر: 

 :زعترةالموقع الجغرافي لبلدة ثانيًا:  

( كم جنو  شرقي مدينة بيت لحم، وتتوسيا قيرف و ليدات الرييي الشيرقي 6.5تقت بلدة زعترة على بعد )

بليدة تقيول ومين الغير  قريية بييت للمحافظة، ويحد البلدة من الشمال: قرية الشواورة ويحدها من الجنو  

تعميير وميين الشييرم البحيير الميييت، وتقييت بلييدة تقييول ضييمن أراضييي عيير  التعييامرة والتييي تبلييغ مسيياحتها 
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( دونييم داخييل حييدود المخطييا 2584( دونييم، منهييا )4000( كييم مر ييت، وتبلييغ مسيياحتها حييوالي )217)

وتعتبيير  ( دونييم،7110حييوالي )وتبلييغ مسيياحة األراضييي الزراعييية فيهييا  (،Bالهيكلييي المصيين  منطقيية )

( وتصين  تجمعيًا ريفيييًا 650 – 460البليدة منطقية جبليية حييغ تييراوح ارتفاعهيا عين سيطح البحيير بيين )

 (.2016حسب الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني )الخطة التنموية اإلستراتيجية لبلدة زعترة، 

 ( توضح موقع وحدود بلدة زعترة2.3) خريطة

 
 .2010، أري  /بحا  التطبيقيةمعهد األالمصدر: 

 :الشواورةالموقع الجغرافي لبلدة ثالثًا: 

تقت قرية الشواورة إلى الشرم من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشرم أراضي البريية، ومين الشيمال قريية 

م( 557دار صالح، ومن الغر  مدينة بيت ساحور، ومن الجنو  بلدة زعترة، تقت القرية على ارتفيال )

وتبليغ مسياحة األراضيي الزراعيية فيهيا  ( دونيم،15644القريية حيوالي ) البحير، وتبليغ مسياحة فوم سطح

القرييية بهييذا االسييم نسييبة إلييى جييد أهييالي القرييية )شيياور(، ويعييود أصييل  تسييمي ( دونييم،15163حييوالي )
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ثرية ، وال يوجد بالقرية أية مواقت أ1996سكانها إلى سكانها األصليين، وقد تأسق مجلسها القروي عام 

 (.2010مكتشفة )معهد األبحا  التطبيقية/ أري ، 

 ( توضح موقع وحدود بلدة الشواورة3.3) خريطة

 
 .2010، أري  /معهد األبحا  التطبيقيةالمصدر: 

 :العبيديةالموقع الجغرافي لبلدة رابعًا: 

منهيا  دونمياً ( 97232ليغ مسياحتها حيوالي )( كيم، وتب8تقت البلدة شرقي بييت لحيم، وتبعيد عنهيا حيوالي )

م، 1538وهي تمتد شرقًا حتى البحير المييت، وتعيود العبيديية إليى عيام  ( دونمًا قابلة للزراعة،96032)

وقييد أ لييق عليهييا هييذا االسييم نسييبة إلييى العبيييدي فييارس، ويعييود أصييل سييكان بلييدة العبيدييية إلييى الجزيييرة 

دة العديد مين األمياكن األثريية منهيا العر ية وهم من قبيلة شمر حيغ نزحوا واستقروا فيها، ويوجد في البل

دير مار سابا، ودير ابن عبيد، والبركة الرومانية، وخر ة خميران، وميرد، ويوجيد فيي البليدة عيدة محيالت 
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تجارية لبيت ميواد البنياء، ومخبيز، ومحيالت لبييت الخضيار والفواكيه، ومالحيم، ومحيالت لتقيديم الخيدمات 

 (.2016ورات بلدة العبيدية، المختلفة، ومحالت للصناعات المهنية )منش

 ( خارطة توضح موقع وحدود بلدة العبيدية4.3) خريطة

 
  .2010، أري  /معهد األبحا  التطبيقيةالمصدر: 

 :الموقع الفلكي 2.2.3

 (  31.42بييين مييدينتي الخليييل والقييدس عنييد التقيياء داعييرة عييرض )الموقييت الفلكييي لمحافظيية بيييت لحييم  يقييت

م( فيييوم مسييتوف سيييطح 750وتمتيييد علييى هضيييبتين يصييل أعالهميييا إلييى )شييرقًا،  (  35.12وخييا  يييول )

البحر، وهي جزء مين الجبيال والهضيا  الوسيطى فيي فلسيطين التيي تنتشير موازيية لغيور األردن والبحير 

فهييي تييأتي علييى النحييو قييرف الريييي الشييرقي ، فييي حييين أن الموقييت الفلكييي لمنييا ق الدراسيية ميين الميييت

 ااتي:
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 م(.17069م( وخا إحداثي محلي شرقي )11633محلي شمالي ) تقول: تقت على خا إحداثي 

 ( 17445م( وخا إحداثي محلي شرقي )12000زعترة: تقت على خا إحداثي محلي شمالي.)م 

 ( 17535م( وخا إحداثي محلي شرقي )12208الشواورة: تقت على خا إحداثي محلي شمالي.)م 

 ( و 12538العبيدية: تقت على خا إحداثي محلي شمالي )م( 17728خا إحيداثي محليي شيرقي )م

 )مركز المعلومات الو ني الفلسطيني/ وفا(.

تقت ضمن األقاليم المعتدلة، وهذا قد انعكق  من خالل ما سبق أن الموقت الفلكي لمنا ق الدراسة نجدو 

شييبكة الطييرم وأنييوال وسيياعا النقييل  :علييى كثييير ميين منيياحي الحييياة والتييي لهييا عالقيية بالتنمييية منهييا مييثالً 

مسييتخدمة فيهييا، فهييذا قييد سييمح بمييد  ييرم المواصييالت بسييهولة نسييبية، مقارنيية مييت العديييد ميين المنييا ق ال

والتيييي تحتييياج إليييى اختيييرام الغابيييات وقطيييت العدييييد مييين  :األخيييرف كالمنيييا ق االسيييتواعية والمداريييية ميييثالً 

واضييحًا  األشييجار إلنشيياء الطييرم، ففييي منييا ق قييرف الريييي الشييرقي نجييد أن تييأثير الموقييت الفلكييي يظهيير

 -على المناخ، و التالي تحديد نول اإلنتاج االقتصادي، فمحافظة بيت لحم وما تحويه من قرف و لدات 

منطقيية تنييت  كييالت ومحاصيييل المنييا ق المعتدليية وشييبه الجافيية، وعلييى  -ومنهييا قييرف موضييت الدراسيية 

ن آثيار تجيذ  الركم من أهمية محافظة بيت لحم ومن ضمنها بعا قيرف الرييي الشيرقي وميا تحوييه مي

الزوار من خارج البالد وداخلها، إال أنه ال يتم استغالل هذا األمر بالطريقة الصحيحة، بل هناك إهمال 

كبييير لهييذا األميير، وليييق هييذا فقييا وإنمييا زيييادة نسييبة التصييحر العديييد ميين أراضييي الريييي الشييرقي نتيجيية 

واعية عليى األراضيي الخصيبة الصيالحة لعيدم اسيتغاللها بالطريقية المثليى أو إهمالهيا أو البنياء بطيرم عشي

 (.2011للزراعة مما قد ينجم عنه تدني في مستوف التنمية االقتصادية في هذه المنا ق )خطيب، 

 :الموقع النسبي 3.2.3

هو الموقت المكاني ومدف ارتبا ه بالمنا ق واألجيزاء المجياورة، ومثيل هيذا الموقيت يكيون فيي الواقيت مين 

، بطريقة مباشرة وكير مباشرة، عن عمد أو كير قصد، أميا بمجيرد توزيعاتيه صنت اإلنسان إلى حد بعيد
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دون تصييال و يييرم لالنتقييال )حميييدان، مييين خطييوط لال أاء بشيييري أو اقتصييادي وأمييا بميييا ينشييفهييو كغطيي

ر البشرية الموقت الفعال الذي يعطي مؤشرات عن مدف تأثيره على المظاه :(، والموقت النسبي هوتاريي

(، ووفقييًا إلييى هييذا التعريييي فييإن قيميية الموقييت ليسييت فييي حييد ذاتييه، بييل قييد 1994، والحضييرية )صييالحة

يضييييق ليشيييمل إقليميييًا صيييغيرًا حيييول المدينييية وقيييد يتسيييت ليشيييمل إقليميييًا أكبييير يفيييوم حيييدودها )الكحليييوت، 

(، وفي الدراسة الحالية تم دراسة الموقيت النسيبي وفيق مسيتويين، وهميا؛ األول: الموقيت الطبيعيي، 2016

 ني: الموقت العمراني.والثا

 :أواًل: الموقع الطبيعي

إن الموقيييت الطبيعيييي هيييو موقيييت مييين صييينت الجغرافييييا الطبيعيييية والفيزيوكرافييييا، مواقيييت تبيييدو  بيعيييية، أي 

معطاة ومن صنت الطبيعة، وهي عبارة عن مساحات تقطعها التضياريق والمجياري الماعيية وتنقيل ماليك 

القرية سيحدد بنياًء عليى توجييه )الالندسيكيب( إليى جانيب عاميل  الحركة فيها، حيغ أن موقت المدينة أو

ة معينيية ال مفير منهييا )حمييدان، التوزيعيات النسييبية لانتياج والسييكن...الي، حييغ سيييتحدد هنيا مواقييت ثابتي

 (.دون تاريي

إن أهم ما يميز محافظة بيت لحم موقعها الجبليي، فهيذا الموقيت يعتبير ذو أهميية كبييرة وخاصية لمنيا ق 

راسة فهو كان قديمًا يعتبر عنصير حمايية للمحافظية بييت لحيم وقراهيا، وفيميا يليي نبيرز أهميية الموقيت الد

 الطبيعي لمحافظة بيت لحم وقرف الريي الشرقي:

تتنول المظاهر الطبيعية في محافظة بيت لحم؛ فهي تحتوي على الجبال، والوديان، والسهول الخصيبة، 

الوسيييطى فيييي المحافظييية وتقطيييت القسيييم الغييير  منهيييا مييين شيييماله والصيييحاري واليييتالل، وتمييير المرتفعيييات 

لجنو ه؛ فنجد مثاًل مدينة بيت لحم تقت على هضبتين وهما جزء من سلسيلة الجبيال والهضيا  الوسيطى 

م(  900في فلسطين الموازية لغور األردن والبحر الميت، فتصل أعلى قمة فيي المحافظية إليى حيوالي )

م(  400يأخيذ االرتفيال باالنخفياض بشيكل كبيير ليصيل إليى حيوالي ) فوم سطح البحر، ومن هذه القمة
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تحت مستوف سطح البحر عند حدود المحافظة الشرقية في منطقة البحر الميت وتحديدًا في نهاية قريية 

تقييييول، وفييييي منطقيييية زعتييييرة والشييييواورة وتقييييول والعبيدييييية تتنييييول المظيييياهر الطبيعييييية بييييين الييييتالل والجبييييال 

علييق بنظييام التصييريي والودييان فييي محافظيية بيييت لحييم فإنيه يبييدأ ميين سييفوح الجبييال والصيحاري، وفيمييا يت

 (.2011ويمتد إلى الشرم والجنو  الشرقي أي تقريبًا يشمل كافة قرف موضول الدراسة الحالية )عودة، 

 :ثانيًا: الموقع العمراني

 (.2016)الكحلوت،  هو الموقت بالنسبة لمراكز االستقرار والتجمعات السكانية والكتلة المبنية

وتيرتبا قييرف الرييي الشييرقي مييت بعضيها الييبعا بشييبكة جييدة ميين الطيرم والتييي تتييراوح ميا بييين السييهولة 

، حييغ اإلسيراعيلي والصعو ة في بعا األحيان نتيجة لبعا اإلجراءات التي يقوم بهيا جيي  االحيتالل

مميا ييؤدي بيالموا نين إليى  ،قييقوم في كثير من األحيان بإكالم الطرم الواصلة بين قرف الريي الشر 

البحييغ عيين  ييرم جديييدة أو الييذها  إلييى مركييز مدينيية بيييت لحييم أو بيييت سيياحور وميين ثييم الييذها  إلييى 

( كيم هيواعي، وقريية زعتيرة تبعيد 12القرف األخرف، فنجد أن قرية تقول تبعد عن مدينة بيت لحم حيوالي )

( كيم هيواعي، وتبعيد 8.4مدينية بييت لحيم ) ( كم هواعي، وتبعد قرية العبيديية عين6عن مدينة بيت لحم )

 (.2010( كم هواعي )أري ، 6.3قرية الشوارة عند المدية حوالي )

وتعييييود أهمييييية وتميييييز محافظيييية بيييييت لحييييم وتحديييييدًا قييييرف الريييييي الشييييرقي ميييين أهمييييية موقييييت فلسييييطين 

ي تشيكل االستراتيجي، والذي يشكل حلقة وصل رعيسية بيين الشيرم والغير ، فنجيد أن قيرف الرييي الشيرق

شمال وشيرم فلسيطين وخاصية بعيد إكيالم  يرم مدينية القيدس  نحلقة وصل بين محافظة بيت لحم و ي

من قبل قوات االحتالل اإلسراعيلي، حيغ أصبحت قرف الرييي الشيرم هيي حلقية الوصيلة وخاصية قريية 

ي تعتبر طين، وهالعبيدية بين شمال الضفة الغر ية وجنو ها، حيغ تقت محافظة بيت لحم في مركز فلس

فييد إليهيا العديييد ميين السيياعحين والحجيياج، كميا أنهييا تعتبيير ذات مخييزون تيياريخي، و يحيييغ  ،منطقية حيوييية

فهيي تمتليك العدييد مين ااثييار القديمية والمتنوعية وللكثيير مين العصييور واإلمبرا ورييات التيي ميرت علييى 
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عيييل فيييي ذليييك بعيييا أراضييييها، كميييا أنهيييا تقيييت عليييى أكبييير مخيييزون مييياعي فيييي منطقييية الضيييفة الغر يييية، ول

األسبا  وراء تشبغ قوات االحيتالل اإلسيراعيلي باسيتمرار احيتالل أجيزاء كبييرة منهيا وفيي منيا ق الرييي 

الشرقي، فنجد أن قوات االحتالل تسيطر على الكثير من منيابت الميياه فيي منيا ق الرييي الشيرقي، كميا 

لقييرف التييي تشيير  علييى البحيير أنهييا تسيييطر علييى العديييد ميين أجييزاء قييرف موضييت الدراسيية كونهييا إحييدف ا

الميت، حيغ تسيطر قوات االحتالل على جزء كبير منها لتقطت المنفذ البحري عن هذه القيرف كميا هيو 

 موضح في الشكل ااتي:

 حدود الموقع العام لقرى الريف الشرقيتوضح ( 5.3) خريطة

 
 .2010، دليل التجمعات السكانية الفلسطينية/ أري المصدر: 

مييين الخار ييية السيييابقة نجيييد إحكيييام قيييوات االحيييتالل السييييطرة عليييى قيييرف موضيييت الدراسييية  ومييين المالحيييع

والمطليية علييى البحيير الميييت والقريبيية جييدًا ميين نهيير األردن يعتبيير ذو أهمييية كبيييرة لقييوات االحييتالل حيييغ 

أنهييا تشييكل نقطيية الضييع  لقييوات االحييتالل، لكنهييا تعتبيير نقطيية قييوة فييي موقييت مدينيية بيييت لحييم ال بييل 

 الغر ية ككل. للضفة
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 :موضع قرى الريف الشرقي 4.2.3

ت هييو فكييرة محلييية تنصيير  إلييى رقعيية األرض التييي تقييوم عليهييا المدينيية مباشييرة، وهييي نقطيية ال الموضيي

منطقة مطلقة كير نسبية، ويعد الموضت عنصرًا هامًا في بدء قييام المدينية، حييغ يقيوم بيدور فعيال فيي 

سييياعها عبييير الرقعييية الجغرافيييية المتاحييية، كميييا يعميييل عليييى توجييييه نشيييأة المحيييالت العمرانيييية، وامتيييداها وات

وتحديد اتجاهات النمو والتوست العمراني، فهو يحيدد الينما المعمياري وميدف القيدرة عليى التوسيت األفقيي 

(، أميا بالنسيبة لشيبكة قيرف الرييي الشيرقي فيي محافظية بييت لحيم 2016في أكثر مين جهية )الكحليوت، 

ت جبليية؛ أكسييبها أهميية اسييتراتيجية، إضيافة إليى المقومييات الطبيعيية كتنييول فيإن موضيعها فييوم المرتفعيا

التر ، ووجود األودية والينابيت، وكيرها من العوامل ساعدت على االستقرار العمراني، وفيما يلي دراسة 

 لعناصر موضت قرف الريي الشرقي.

 الشرقي توضح تضاريس سطح األرض لمحافظة بيت لحم ومناطق الريف (6.3) طةخري

 
 .2016 (،GISالتحليل المكاني لشبكة المدن الرعيسية في الضفة الغر ية باستخدام ) المصدر: رجاء الكحلوت،
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 :مظاهر السطح .أ

ميين الشييكل السييابق يظهيير تنييول مظيياهر السييطح فييي شييبكة قييرف الريييي الشييرقي فييي محافظيية بيييت لحييم، 

 حيغ تصن  هذه المظاهر كما يلي:

 إقليم الغور: 

طقة الواقعة شرقي األراضي الفلسطينية، وهو قسم من االنخفاض العظييم اليذي يبيدأ مين جبيال وهي المن

 يييوروس فيييي آسييييا الصيييغرف ويسيييتمر ميييارًا بسيييوريا، والبحييير المييييت، لينتهيييي فيييي بحييييرة فيكتورييييا وسيييا 

ية أفريقيا، وهذا اإلقليم هو عبارة عن شريا ضيق بصورة عامة ينحصر بيين نهير األردن واألقيدام الشيرق

لجبييال وسييا فلسييطين، وينتهييي عنييد منطقيية الشييمال الغر ييي للبحيير الميييت، وذلييك فييي مسييتوف يقييت تحييت 

مسييتوف سييطح البحيير، وهييذه المنطقيية تشييكل وحييدة تضاريسييية جيومورفولوجييية مميييزة ذات أصييل بنيياعي 

صدعي، يمتد من كور بيسان في الشمال حتى ساحل البحير المييت فيي الجنيو ، ويمكين تقسييم سيطح 

الغور إليى قسيمين: الغيور وهيي األرض الممتيدة مين سيفوح الجبيال الشيرقية أو الغر يية حتيى بدايية أرض 

المنطقية العميقية التيي حفرهيا نهير  :حيغ يبدأ القسم ااخير اليذي ييدعى اليزور وهيو ،حوض نهر األردن

ات فيضيان األردن أثناء جريانه في رسو يات اللسان الطرية، لذا فإن سطح منطقة الزور مغطاة برسيو ي

 (.37-36: ص2012النهر )الغنيمات، 

 إقليم الهضبة الداخلية: 

يقت هذا اإلقليم بين إقليمي الغور إلى الشرم، والسهول الغر ية في الغير ، وهيو إقلييم متوسيا االرتفيال، 

وهذا اإلقليم على عدد من المدن الرعيسية في الضفة الغر ية ومنها محافظة بييت لحيم والتيي ترتفيت فيوم 

م(، فييي حييين ترتفييت قرييية تقييول عيين مسييتوف سييطح البحيير بحييوالي 750وف سييطح البحيير بحييوالي )مسييت

م( 557م( فيوم سييطح البحير، وأميا الشييواورة فترتفيت بحييوالي )577م(، فيميا ترتفيت زعتييرة بحيوالي )695)

 (.2010م( فوم سطح البحر )أري ، 532فوم سطح البحر، في حين أن العبيدية ترتفت بحوالي )
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 :الجيولوجيالتركيب  .ب

تبيرز أهمييية دراسيية التركيييب الجيولييوجي لقييرف الريييي الشيرقي فييي إتهييار قيميية الموضييت ميين حيييغ مييدف 

تييوفر المييياه الجوفييية ومسييتواها، ونييول الطبقييات، ومييدف صييالحيتها إلجييراء التنمييية االقتصييادية وقييدرتها 

 على تحمل ضغوط البنى التحتية.

تشمله من قرف الريي الشرقي يرجت إلى مجموعة عجليون  إن التتابت الطبقي في محافظة بيت لحم وما

العليا التي تضيم تكيوين الخلييل بييت لحيم والقيدس، ويرجيت هيذا التكيوين إليى العصير السيينوماني العليوي 

ويكتشيييي  علييييى حييييوا   ييييية الفارعيييية وعناتييييا المحدبيييية، ويتكييييون ميييين دولوميييييت وحجيييير جيييييري ومييييارل 

 (.2011( )عودة، م150 باشيري، يصل سمك هذا التكوين إلى )

 :التربة .ج

إن التر ة هي الطبقة الهشة التي تغطي سطح اليابق، حيغ يختل  سيمكها مين مكيان إليى آخير، وتعيد 

انعكاسييًا للظييرو  المناخييية المحيطيية وللتكييوين الجيولييوجي، لييذا فهييي ذات عالقيية باالسييتغالل الزراعييي 

لميييواد المعدنيييية والعضيييوية والمييياء تعتبييير ميييزي  مييين ا :(، كميييا أنهيييا2017وتوزييييت السيييكان )الميييدهون، 

والهيييواء، وفيهيييا ينبيييت النبيييات جيييذوره ويسيييتمد كيييذاؤه، وفضييياًل عييين ذليييك فإنهيييا ميييو ن اإلنسيييان فيييي حليييه 

وترحالييه، وتعييد التر يية ميين العوامييل المحييددة للتوسييت العمرانييي، فبنييية التر يية هييي التييي تحييدد درجيية تحمييل 

سيييتغل لبنييياء المبييياني المتعيييددة الطوابيييق ال بيييد أن تمتييياز التر ييية للمبييياني المقامييية عليهيييا، فيييالمواقت التيييي ت

بتر تها ببنية قوية وقادرة على التحمل، ركم أن التقدم التكنولوجي فيي مجيال العميارة ليم يسيتطال التغليب 

على عامل الضع  في بنية التر ة، إال أن ذلك العامل ما زال حتى وقتنا الحاضر يؤخذ بعين االعتبار 

األرض الحضرية إضافة إلى تأثيرها على تصريي مياه الصر  الصحي، والنشاط  عند تحديد استخدام

 (.2016الزراعي )الكحلوت، 
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 ( خارطة توضح توزيع التربة في محافظة بيت لحم7.3) طةيخر 

 
 مرجت سابق. ،2016 الكحلوت،المصدر: 

 

ها باالنتقال من الشرم إن محافظة بيت لحم فهي تحتوي على أنوال متعددة من التر ة، تختل  في أنواع

للغييير  وفقيييًا لطبوكرافيييية الموقيييت، أميييا معظيييم المدينييية فهيييي مغطييياة بالصيييخور الجيييرداء والتر ييية الحجريييية 

الضحلة التي تمييز المنحيدرات الشيرقية، وتفتقير هيذه التر ية للعناصير العضيوية الالزمية للزراعية، إضيافة 

 بيعية،  ذلك يمكن استغالل هذه التر ة كمرال   الحتواعها على نسبة عالية من األمالح، ولكن بالركم من

 (.2011باإلضافة إلى زراعتها باألعشا  الرعوية واألشجار الحرجية المناسبة )عودة، 

( أن منا ق الريي الشرقي )العبيدية، الشواورة، تقول، وزعترة( فهي 7.3ويتضح لنا من الشكل السابق )

 ة الثقيلة إلى أقصى الشرم بالقر  من البحر المييت، ومين التر  :تتكون من ثالثة أنوال من األتر ة وهي

 ثم تبر التيراروسا، ومن ثم التر ة الصخرية البنية والتر ة الطفلية.
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 :المناخ .د

يختل  المناخ من منطقة ألخرف تبعًا لمجموعة من العوامل والمتغيرات التي تيؤثر علييه، وييؤثر المنياخ 

ضيياريق، وكييذلك يييؤثر علييى الجوانييب االقتصييادية ميين زراعيية بييدوره عليهييا، حيييغ يييؤثر علييى أشييكال الت

وتجارة، كما أنه يؤثر على توزيت السكان وكثافتهم في المنا ق من خالل عناصره: األمطار، والحيرارة، 

 (.2012والرياح )الغنيمات، 

ه يعتبيير ولهييذا فإنييه ميين الهييام جييدًا دراسيية المنيياخ للتعيير  علييى األقيياليم المناخييية فييي منطقيية الدراسيية كونيي

 مؤثرًا أساسيًا في عملية التنمية االقتصادية في قرف الريي الشرقي.

تقت فلسطين بما فيها منا ق الريي الشرقي التابعة لمحافظة بيت لحم ضمن المنا ق االنتقالية ما بيين 

مناخ البحر المتوسا و ين المناخ الصحراوي، مما جعلها تتمتت بمناخ دافي وجا  صيفًا، و ارد ور ب 

شييتاًء، وفتييرة انتقالييية قصيييرة مييا بييين الفصييلين الرعيسييين، وهييذه الفصييول االنتقالييية يسييودها عييادة عبييور 

منخفضات خماسينية مترافقية بريياح جنو يية شيرقية إليى جنو يية سياخنة وجافية تيؤثر بطريقية سيلبية عليى 

 (. 2012كالبية مناحي الحياة )الغنيمات، 

لمناخيية لمنطقية الدراسية والتيي تيؤثر بشيكل مباشير وكبيير فيي وفيما يلي نيوجز توضييحًا عين العناصير ا

 مختل  مجاالت الحياة البشرية والطبيعية.

 األمطار: 

إن األمطييار هييي كييل مييا ينييزل ميين السييماء، ويصييل إلييى سييطح األرض علييى شييكل سيياعل، وهييو األكثيير 

ل ببخيار شيوعًا مما يصيل عليى سيطح األرض، حييغ يسيقا بسيبب انخفياض درجية حيرارة الهيواء المحمي

الماء، وتختل  األمطار من حيغ كميتها وكزارتها، من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر )الميدهون، 

2017.) 
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وتعيييد األمطيييار مييين عواميييل التعريييية والتجويييية بنوعيهيييا الكيماويييية والميكانيكيييية ويتمثيييل دورهيييا فيميييا يليييي: 

 (2007)العدرة، 

 الوقت المباشر لقطرات المطر على سطح األرض. .1

 ساهمة في الجريان السطحي وما ينت  عنه من حت ونقل وإرسا .الم .2

التجويييية الكيماويييية وذليييك عييين  رييييق إذابييية الصيييخور وتكيييوين أشيييكال جيومرفولوجيييية مثيييل مظييياهر  .3

 الكارست والتر ة.

ولقييد صيياج الجيومورفولجيييون مصييطلحات متنوعيية تتضييمن دور األمطييار فييي عملييية نقييل المييواد ومنهييا 

ليييية المييييواد المجييييواه ميييين فييييوم صييييخور األسيييياس بواسييييطة التسيييياقا كمييييا اسييييتخدم )التعرييييية( كوصيييي  إلزا

مصييطلحات أخييرف مثييل )كسييل المطيير( و)زحيي  التر يية(، وكييل هييذه المفيياهيم الجيومرفولوجييية مرتبطيية 

 (.1986باألمطار ودورها في تشكل سطح األرض )جودة، 

أول حتى شيهر أييار وتتركيز  ويبدأ هطول األمطار بشكل تدريجي على فلسطين ابتداًء من شهر تشرين

( ميين مجمييل %89معظمهييا فييي ثييال  أشييهر هييي: كييانون ثيياني، شييباط، وآذار، حيييغ تشييكل حييوالي )

 70ملييم(، وحييوالي ) 500األمطييار السيينوية، حيييغ يبلييغ معييدلها السيينوي فييي المنييا ق السيياحلية حييوالي )

الميت، وقد بلغ عدد األيام الممطرة ملم( سنويًا في منطقة البحر  100ملم( فوم القمم الجبلية، وتقريبًا )

( يوميييًا فيييي وسيييا فلسيييطين، والتيييي تعتبييير قيييرف الرييييي الشيييرقي جيييزءًا منهيييا )الميييدهون، 60 – 50مييين )

2017.) 

وفيمييا يلييي نييورد شييكاًل يوضييح كمييية األمطييار التييي تتسيياقا علييى قييرف الريييي الشييرقي، وتحديييدًا منييا ق 

 الدراسة:
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 محافظة بيت لحم وقرى الريف الشرقي ( توضح معدل األمطار في8.3) طةيخر 

 
 ،2009التحليل المكاني للتقسيمات اإلدارية ألراضي الضفة الغر ية منذ العهد العثماني وحتيى عيام  الغنيمات،المصدر: 

2012. 

( مليم، 450يتضح من الشكل السابق أن األمطار المتساقطة على قيرف الرييي الشيرقي هيي أدنيى مين )

 (2010األمطار المتساقطة على قرف منا ق الدراسة: )أري ، وفيما يلي ندرج كمية 

 ( ملم.324قرية زعترة: يظهر لنا أن المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي ) .1

 ( ملم.410قرية تقول: يبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي ) .2

 ( ملم.292قرية الشواورة: يبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي ) .3

 ( ملم.246دية: يبلغ المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي )قرية العبي .4

 درجة الحرارة: 

تعتبير درجية الحيرارة مين أهيم عناصير المنياخ، فهيي تختلي  فيي أقياليم العيالم اختالفيًا كبييرًا، بيل وتختلي  

فييي داخييل اإلقليييم نفسييه، وللحييرارة آثييار واضييحة علييى اإلنسييان، فيييزداد نشييا ه وتنقلييه عنييد اعتييدال درجيية 

 بيت لحم
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رارة، أمييا عنييد انخفاضييها فتقييل حركتييه ونشييا ه، كمييا يييؤثر علييى عناصيير المنيياخ األخييرف، كالضييغا الحيي

(، هيذا وتتشيابه قيرف الرييي الشيرقي مين منطقية 2017الجوي والر و ة والضبا  واألمطيار )الميدهون، 

نياخ الدراسة في مالمحها المناخية مت باقي قرف ومدن فلسطين، حيغ الجو المعتدل، فهي تنتمي إلى م

 البحر المتوسا المعتدل نوعًا ما.

ويمكييين التعبيييير عييين درجيييات الحيييرارة مييين خيييالل المتوسيييطات الشيييهرية والسييينوية التيييي ييييتم رصيييدها مييين 

 (.2004محطات الرصد الجوي بالمنطقة )درجة مةوية( )اللوح، 

وييية، درجيية مة 19 – 17ويشييار إلييى أن معييدل درجييات الحييرارة فييي قييرف الريييي الشييرقي يتييراوح مييا بييين 

 (2010وفي منا ق الدراسة فنجدها كما يلي: )أري ، 

 ( درجييية مةويييية، ويبليييغ معيييدل الر و ييية النسيييبية 18زعتيييرة: يصيييل معيييدل درجيييات الحيييرارة فيهيييا إليييى )

 (.%60حوالي )

 ( درجيية مةوييية، ويبلييغ معييدل الر و يية النسييبية حييوالي 17تقييول: يصييل معييدل درجييات الحييرارة إلييى )

(60%.) 

 ( درجيية مةوييية، ويبلييغ معييدل الر و يية النسييبية 18درجييات الحييرارة فيهييا إلييى ) الشييواورة: يصييل معييدل

 (.%59إلى حوالي )

 ( درجية مةويية، ويبليغ معيدل الر و ية النسيبية 18.5العبيدية: يصل معدل درجات الحرارة فيها إلى )

 (.%58حوالي )

 رقي:والشكل ااتي يوضح معدل درجات الحرارة في محافظة بيت لحم، وقرف الريي الش
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 ( توضح معدل درجات الحرارة في محافظة بيت لحم وقرى الريف الشرقي9.3) طةير خ

 
 ، مرجت سابق.2016الكحلوت، المصدر: 

 الرياح: 

يقصييد بالرييياح الحركيية الطبيعييية للهييواء سييواء بطيةيية أم سييريعة، ويتحييرك عموديييًا وأفقيييًا فتسييمى حركتييه 

مى بالتيارات الهواعية، تكون حركته مين المنيا ق ذات الضيغا األفقية بالرياح، أما الحركة العمودية فتس

المرتفت إلى المنيا ق ذات الضيغا المينخفا المجياورة لهيا، فكلميا تقار يت خطيوط الضيغا الجيوي كلميا 

كيييان االنحييييدار شيييديدًا، و التييييالي كانيييت الرييييياح قويييية وسييييريعة، أميييا إذا تباعييييدت خطيييوط الضييييغا كييييان 

 (.2017ن الرياح ضعيفة و طيةة )المدهون، االنحدار ضعيفًا، و التالي تكو 

ن اليدور اإليجيابي للريياح الغر يية ميوتؤثر الرياح في كميية األمطيار السياقطة و أشيكال مختلفية، حييغ يك

في نقل بخار الماء من أماكن تكونه إلى مواضت تحوله إلى أمطار في فصل الشتاء، بينما تعميل عليى 

 (.2004ياح في التوزيت الفصلي لألمطار )اللوح، تلطي  الجو خالل فصل الصي ، وتؤثر الر 
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وفي العموم يتأثر مناخ فلسطين بالريياح التيي تهيب علييه شيتاًء وصييفًا، والتيي تكيون شيمالية كر يية، أو 

كر ييية ألنهييا قادميية ميين البحيير، وشييرقية وشييمالية شييرقية، وتكييون حييارة وجافيية ألنهييا تييأتي ميين المنييا ق 

أمييا فييي فصييل الشييتاء فنييرف أن الرييياح تكييون جنو ييية كر ييية وتكييون اليابسيية، وهييذا فييي فصييل الصييي ، و 

 (.2017باردة ألنها تأتي من قبل اليابسة أيضًا )المدهون، 

( الريييياح وأنواعهيييا وخصاعصيييها السييياعدة فيييي فلسيييطين والتيييي تتيييأثر بهيييا قيييرف 2014ويلخيييص الحيييرو  )

 الريي الشرقي، كما يأتي:

 رياح الشتاء، وهي: -

نو ييية الغر ييية، وهييي ترافييق المنخفضييات الجوييية السيياعدة فييي شييتاء فلسيييطين الرييياح الغر ييية والج .1

 وتجلب معها األمطار بسبب منشةها البحري.

الريييياح الشيييرقية وهيييي التيييي تهيييب قبيييل ميييرور المنخفضيييات، وتتصييي  ببرودتهيييا وجفافهيييا بسيييبب  .2

 منشةها الصحراوي.

غبييار والرمييال، وتهييب رييياح الخماسييين وهييي تهييب ميين الجنييو  الشييرقي، وهييي جافيية ومحمليية بال .3

 على فلسطين في أواخر فصل الر يت وأواعل الصي .

 رياح الصي ، وهي: -

الرييياح الشييمالية الغر ييية والغر ييية القادميية ميين البحيير المتوسييا، وهييي تسيياعد علييى تلطييي  درجيية  .1

 الحرارة على الساحل والمرتفعات الجبلية.

الموسييمية التييي تهييب علييى الهنييد، والتييي الرييياح الشييمالية الشييرقية والشييرقية، وهييي امتييداد للرييياح  .2

تتحول في اتجاهها نحو الغر  لوجيود مينخفا جيوي يسييطر عليى جزييرة قبيرص وشيرم البحير 

المتوسا، و التالي تصيبح فيي أثنياء وصيولها إليى فلسيطين شيمالية شيرقية أو شيرقية، وهيي ريياح 

 حارة وجافة بسبب منشةها القاري الصحراوي.
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 :المياه .ه

الحياة، وهي ضرورة يفرضها العصر للمحافظة على الصيحة العامية، فوجيود شيبكة  تعتبر المياه عصب

مييياه جيييدة تعمييل علييى إنعيياع النشيياط االقتصييادي بشييتى صييوره، وكييان للوضييت السياسييي الييذي عاشييته 

وتعيشييييه المنييييا ق الفلسييييطينية ومنهييييا منييييا ق الدراسيييية دورًا ال يمكيييين إهمالييييه وهييييو أن قييييوات االحييييتالل 

لمسيطرة على المياه، مما يجعل حل مشاكل المياه واستغاللها في المشيروعات الزراعيية اإلسراعيلي هي ا

حصة من الميياه ال يمكين تجاوزهيا، كميا أن السييطرة عليى العدييد  همرتبطًا كليًا معها، فالمزارل ل وكيرها

المنا ق متدنية من آبار المياه والينابيت وتحويلها إلى المستو نات جعل كمية المياه المنصرفة إلى تلك 

 (.1994بشكل كبير )صالحة، 

وتتكون مصادر المياه المتجددة في مدينة بيت لحم بشيكل أساسيي مين الميياه الجوفيية وتعتبير بييت لحيم 

مين أكنييى محافظييات الضيفة الغر ييية بالمييياه الجوفييية حييغ تقييت المدينيية فيوم الحييوض الشييرقي والحييوض 

( آبار للمياه الجوفية قاميت سيلطة 8ي الضفة الغر ية وهناك )الغر ي لخزانات المياه الجوفية الموجودة ف

( ينبوعًا للمياه 31المياه الفلسطينية بحفرها لتزويد محافظتي بيت لحم والخليل بالمياه باإلضافة لوجود )

 (.2011)عودة، 

 :السكانيةالخصائص  3.3

ة، مين أهيم الدراسيات التيي تعد دراسة السيكان مين حييغ أعيدادهم وكثيافتهم وخصاعصيهم العمريية والنوعيي

يجب الوقو  عندها. يعد العامل الديموكرافي من أهم العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عند أية عملية 

قييل السييكاني فيييه، باإلضييافة ثتنموييية، وذلييك ميين أجييل دراسيية مالمييح المييوارد الطبيعييية فييي إقليييم مييا مييت ال

فييي نجيياح أو فشييل وصييول مثييل هييذه األقيياليم إلييى لييذلك التعييّر  علييى المييوارد البشييرية ومييدف إسييهامها 

 (.2012االكتفاء الذاتي وإحدا  الالمركزية في الحكم )الغنيمات، 
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 :السكانيالنمو  1.3.3

يعييد نمييو سييكان أييية منطقيية دلييياًل علييى نموهييا االقتصييادي، ونهضييتها االجتماعييية، وسييماتها الحضييارية 

(، كميا تسياعد 2012عص السكان كلهيا )شلضيم، وفكرها السياسي؛ بل إن نمو السكان يؤثر على خصا

 :بيةيييية واقتصيييادية واجتماعيييية مثيييل ي الكشييي  عييين احتماليييية حيييدو  مشيييكالتدراسييية النميييو السيييكاني فييي

ارتفيييال أنمييياط األراضيييي والمسييياكن والبطالييية  :التليييو  واالزدحيييام، وميييا يترتيييب علييييه مييين مشيييكالت مثيييل

تعطييي إنيذارًا مبكييرًا لمسيتخدمي القييرار والمخططييين؛  والزحي  العمرانييي عليى المنييا ق الزراعيية، و التييالي

(، وفيميييا 2016إلعيييداد سياسيييات واتخييياذا إجيييراءات وقاعيييية لتفيييادي حيييدو  تليييك المشيييكالت )الكحليييوت، 

يخص النمو السكاني لمنيا ق قيرف الدراسية فيال توجيد معلوميات كافيية حيول هيذا الموضيول، وإنميا توجيد 

 يلي: إحصاعيات ألعداد السكان فقد، وهي كما

، 2007لقد بّين التعداد العيام للسيكان والمسياكن اليذي نفيذه الجهياز المركيزي لاحصياء الفلسيطيني لعيام 

 أن عدد سكان:

 ( إنا .3074( ذكور، و)3215( نسمة، منهم )6280زعترة: قد بلغ ) 

 ( إنا .4326( ذكور، و)4555( نسمة، منهم )8881تقول: قد بلغ ) 

 ( نسم3791الشواورة: قد بلغ )( إنا .1846( ذكور، و)1945ة، منهم ) 

 ( إنا .5297( ذكور، و)5456( نسمة، منهم )10753العبيدية: قد بلغ ) 
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 :حجم األسرة 2.3.3

يعد حجم األسرة أحد المحاور األساسية في التركيب األسري، وأن حجم األسرة نسيبي يخضيت للمعيايير: 

شة والظيرو  السياسيية، وأن العالقية بيين تحسين مسيتوف الثقافية والعادات والدين والتعليم ومستوف المعي

المعيشيية ومعييدل التزايييد السييكاني تكييون كالبييًا فييي البداييية ذات  بيعيية  ردييية قبييل أن تنقلييب فييي مرحليية 

الحقة إلى عالقة عكسية، بعد أن يكون ارتفال مستوف المعيشة قد أعطى أثره الكلي على سيلوك النياس 

(، ولدراسيية 2016وحجييم األسييرة ونوعييية تر ييية األ فييال )الكحلييوت،  بشييكل يييؤثر علييى نظييرتهم للييزواج

حجم األسرة أهمية كبيرة في معرفة قيدرة منيا ق الدراسية عليى التنميية االقتصيادية، كميا أن حجيم األسيرة 

 يسهم في معرفة المستوف االجتماعي واالقتصادي لتلك األسر أو لمعيلها. 

، أن حجم األسر في منا ق عينة 2007صاء الفلسطيني لعام ويشير نتاج التعداد السكاني لجهاز اإلح

 (2007)جهاز اإلحصاء الفلسطيني،  الدراسة وعدد الوحدات السكنية كانت كما يلي:

 ( وحدة.1080( أسرة، وأما عدد الوحدات السكنية فقد بلغت )1046زعترة: يبلغ عدد األسر فيها ) 

 ( أسرة، وأما1368تقول: يبلغ عدد األسر فيها ) ( وحدة.1444عن عدد الوحدات السكنية فتبلغ ) 

 ( وحدة.784( أسرة، وأما عدد الوحدات السكنية فقد بلغت )704الشواورة: يبلغ عدد األسر فيها ) 

 ( أسييييرة، وأمييييا عيييين عييييدد الوحييييدات السييييكنية فقييييد بلغييييت 1703العبيدييييية: فيبلييييغ عييييدد األسيييير فيهييييا )

 ( وحدة.1865)

 :خصائص السكان 3.3.3

خصيياعص السييكانية تعتبيير ذات أهمييية كبيييرة كونهييا مجموعيية ميين العوامييل التييي تييؤثر وتتييأثر إن معرفيية ال

بالمظييياهر الديموكرافيييية، كميييا ييييتم االهتميييام بهيييذه الخصييياعص كونهيييا تيييؤثر فيييي التبييياين وميييدف ارتبا هيييا 

فةيات بالظرو  الديمغرافية األخيرف، كميا أنهيا توضيح تيأثير العملييات الديموكرافيية الحيويية والهجيرة فيي 

السيين ونسييبة النييول داخيييل المجتمييت ومييدف قدرتييه عليييى تييوفير القييوة العامليية الالزمييية لتنمييية بيياقي أفيييراده 



76 

 

(، وأما أهمية معرفة خصاعص التركيب السكاني لقيرف الرييي الشيرقي وتحدييدًا 2006وإعالتهم )سليمة، 

، وذليك مين حييغ العمير، منا ق الدراسة فإنه سيساعدنا على معرفة ما يملكه المجتمت من موارد بشرية

والحاليية المدنييية، والحاليية التعليمييية وكيرهييا، لهييذا نييرف بييأن خصيياعص السييكان تعتبيير ميين أهييم المؤشييرات 

المرتبطيية بالتنمييية االقتصييادية واالجتماعييية فييي تلييك المنييا ق. وفيمييا يلييي سيييتم دراسيية للتركيييب العمييري 

 افظة بيت لحم:والنوعي لسكان منطقة الدراسة من قرف الريي الشرقي لمح

 التركيب العمري والنوعي: 

إن دراسة التركيب العمري والنوعي يعتبر من العناصر الهامة في دراسية عنصير السيكان، فهيي توضيح 

المالمح الديموكرافية للسكان من خالل تصنيفهم لذكور وإنا  مت تحديد الفةات المنتجة التي يقيت عليى 

نييه يسيياعد فييي تفسييير العديييد ميين المتغيييرات التييي قييد يتييأثر بهييا عاتقهييا إعاليية بيياقي أفييراد المجتمييت، كمييا أ

كالخصو ة والوفاة والهجرة وهذا األمر يساعد في تقديم صورة عين المجتميت مين حييغ شيبابه أو نضيجه 

أو هرمييه، ولهييذا يعتبيير التركيييب العمييري والنييوعي للسييكان الركيييزة األساسييية لتوقييت أو ثبييات أو انكميياع 

 (.24: ص2005حجم السكان )يوس ، 

 :التركيب العمري  -

بأنه توزيت السكان حسب فةات العمر المختلفة والتي ييتم التوصيل إليهيا يقصد بالتركيب العمري للسكان 

التيياريي االقتصييادي واالجتميياعي للسييكان علييى امتييداد ميين خييالل التعييداد السييكاني، وهييذه الفةييات تعكييق 

جاسيير، ) صيورة إيجابيية أو سيلبية عليى التنمييةبوهيو ييؤثر فتيرة زمنيية تصيل إليى نحيو قيرن مين الزمييان، 

، ولهذا يعتبير التركييب العميري لقيرف الرييي الشيرقي ذو أهميية كبييرة وخاصية إذا ميا سيعت تليك (2011

التركيييب العمييري فييي منيييا ق القييرف إلييى تحقيييق التنمييية االقتصيييادية المسييتدامة. وفيمييا يلييي نشييير إليييى 

 (2007طيني، : )الجهاز المركزي لاحصاء الفلسالدراسة
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 ( عاميييًا، 15( ضيييمن الفةييية العمريييية أقيييل مييين )%43.5زعتيييرة: لقيييد أتهيييرت البيانيييات إليييى أن )

( 65( ضييمن الفةيية العمرييية )%3.4( عامييًا، و)64 – 15( ضييمن الفةيية العمرييية )%52.6و)

 عامًا فما فوم.

 ( 52.5(، و)15( ضييمن الفةيية العمرييية أقييل ميين )%44.3تقييول: لقييد أتهييرت البيانييات أن% )

 ( عامًا فما فوم.65( ضمن الفةة العمرية )%2.9( عامًا، و)64 – 15ضمن الفةة العمرية )

 ( :ضمن الفةة %38.8الشواورة: لقد أتهرت البيانات أن توزيت الفةات العمرية في القرية كان )

( %4.2( عامييًا، و)64 – 15( ضييمن الفةيية العمرييية )%57( عامييًا، و)15العمرييية أقييل ميين )

 ( عامًا فما فوم.65عمرية )ضمن الفةة ال

 ( عامييييًا، 15( ضييييمن الفةيييية العمرييييية أقييييل ميييين )%45.8العبيدييييية: لقييييد أتهييييرت البيانييييات أن )

( 65( ضييمن الفةيية العمرييية )%2.4( عامييًا، و)64 – 15( ضييمن الفةيية العمرييية )%51.6و)

 عامًا فما فوم.

 :التركيب النوعي -

ن إلى ذكور وإنا ، ومعرفية عيدد اليذكور واإلنيا  تصني  أو تقسيم السكا :يقصد بالتركيب النوعي بأنه

فييي المجتمييت ومييدف االخييتال  فيمييا بينهمييا، وللتركيييب النييوعي آثيياره فييي نوعييية المشييكالت االقتصييادية 

واالجتماعييية وعلييى قيييوة العمييل ومعييدالت الموالييييد والوفيييات والييزواج والهجيييرة والتوزيييت المهنييي للسيييكان، 

ن عامية و النسيبة لكيل فةية مين فةيات السين عليى حيدة وعندعيذ  تصيبح وتحسب هذه النسيبة بالنسيبة للسيكا

أن التركيييب النييوعي لقييرف الريييي  أشييير إلييى(، وقييد 7: ص2013النسييبة ذات أهمييية خاصيية )بوعافييية، 

 (2010)أري ،  :يأتيالشرقي وتحديدًا منا ق الدراسة كانت كما 

 أي أن نسيبة 100 :104.6نيت زعترة: فقد أشارت إلى أن نسيبة اليذكور لانيا  فيي القريية كا ،

 (.48.9(، ونسبة اإلنا  )%51.1الذكور )%
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  أي 100 :105.3تقول: فقيد أتهيرت البيانيات إليى أن نسيبة اليذكور لانيا  فيي القريية كانيت ،

 (.48.7(، وأن نسبة اإلنا  )%51.3أن نسبة الذكور )%

 100 :105.4ا  كانيت: الشواورة: فقد أشارت إلى أن نسبة الذكور في القريية إليى نسيبة اإلني ،

 (.48.7( ونسبة اإلنا  )%51.3أي أن نسبة الذكور )%

  أي أن نسيبة 100 :103العبيدية: حيغ أشيارت إليى أن نسيبة اليذكور لانيا  فيي البليدة هيي ،

 (.49.3(، ونسبة اإلنا  )%50.7الذكور )%

 الحالة التعليمية: 

م عمليييية التنميييية وذليييك مييين خيييالل االسيييتثمار يمثيييل التعلييييم إحيييدف الركييياعز األساسيييية والهامييية التيييي تيييدع

المدروس في موارد التنميية البشيرية، وخاصية الفةيات الشيابة وصيغار السين لميا لهيم مين أهميية مسيتقبلية 

ولما يمثلوه مين نسيبة عاليية فيي المجتميت، كميا أن الحالية التعليميية ذات أهميية خاصية، إذ لهيا دور هيام 

لمجتميييت، حييييغ أصيييبحت كيييل مرتكيييزات التنميييية تتطليييب نوعييييات فيييي تحدييييد نوعيييية القيييوف البشيييرية فيييي ا

(، كما ترجت أهميية الحالية التعليميية للسيكان مين خيالل التنبيؤ 2015محددة من القوة البشرية )العبسي، 

باالتجاهات التعليمية المستقبلية وتوضيح الفرص االقتصادية ومدف إمكانية المجتمت لافادة منهيا، كميا 

حة البنيياء العمرانييي، ويييأتي ذلييك ميين خييالل إقاميية المييدارس والمعاهييد والجامعييات تسيياهم فييي زيييادة مسييا

(، وفيما يلي نوضح الحالة التعليمية لمنا ق الدراسة 2016بمختل  أنواعها واختصاصاتها )الكحلوت، 

 (:2010والمذكورة في )أري ، 

لت نسييبة اإلنييا  (، وقييد شييك7.7إلييى حييوالي )% 2007زعتييرة: بلغييت نسييبة األمييية فييي القرييية عييام  -

( يسييييتطيعون القييييراءة والكتابيييية، 16.8(، وميييين مجمييييول السييييكان المتعلمييييين، كييييان هنيييياك )70%)%

( أنهييييوا 17.6( أنهييييوا دراسييييتهم اإلعدادييييية، و)%28.1( أنهييييوا دراسييييتهم االبتداعييييية، )%25.6و)%

 ( يوضح ذلك:1.3( أنهوا دراستهم العليا، والجدول )11.9دراستهم الثانوية، و)%
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 ( الحالة التعليمية لسكان زعترة1.3جدول )

 .2007لمركزي لاحصاء الفلسطيني، الجهاز االمصدر: 

( وقيد شيكلت نسيبة اإلنيا  9.9، حيوالي )%2007تقول: بلغت نسبة األمية لدف سكان القريية عيام  -

( يسييتطيعون القييراءة والكتابيية، 18.5(، وميين مجمييول السييكان المتعلمييين، كييان هنيياك )66.1%)%

( أنهيييييوا 18.4( أنهيييييوا دراسيييييتهم اإلعداديييييية، و)%29.1( أنهيييييوا دراسيييييتهم االبتداعيييييية، و)%28و)%

 ( يوضح ذلك:2.3( أنهوا دراستهم العليا، والجدول )5.9دراستهم الثانوية، و)%

 ( الحالة التعليمية لسكان تقوع2.3جدول )

 .2007لمركزي لاحصاء الفلسطيني، الجهاز االمصدر: 

( وقيييد شيييكلت نسيييبة 9.7حيييوالي )% 2007ميييية ليييدف سيييكان القريييية عيييام الشيييواورة: بلغيييت نسيييبة األ -

( يستطيعون القراءة والكتابة، 15.4(، ومن مجمول السكان المتعلمين كان هناك )%67اإلنا  )%

( أنهيييوا 19.7( أنهيييوا دراسيييتهم اإلعداديييية، و)%30.3( أنهيييوا دراسيييتهم االبتداعيييية، و)%24.4و)%

 ( يوضح ذلك:1.3ا دراستهم العليا، والجدول )( أنهو 10.2دراستهم الثانوية، و)%

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ثانوي  إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 دكتوره ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 2128 1 5 15 6 145 84 348 569 544 313 98 ذكور

 2081 2 - 2 3 160 42 336 521 449 339 227 إنا 

 4209 3 5 17 9 305 126 684 1090 993 652 325 المجموع

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ثانوي  إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 متوسط
 كالوريوسب

دبلوم 

 عالي
 المجموع دكتوره ماجستير

 3111 1 11 1 135 20 522 862 850 506 203 ذكور

 2936 - - - 132 25 479 727 675 501 397 إنا 

 6047 1 11 1 267 45 1001 1589 1525 1007 600 المجموع
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 ( الحالة التعليمية لسكان الشواورة3.3جدول )

 .2007لمركزي لاحصاء الفلسطيني، الجهاز االمصدر: 

(، وقيييد شيييكلت نسيييبة 5.9حيييوالي )% 2007العبيديييية: بلغيييت نسيييبة األميييية ليييدف سيييكان القريييية عيييام  -

( يسييييتطيعون القييييراءة 15.6(، وميييين مجمييييول السييييكان المتعلمييييين كييييان هنيييياك )%74.2اإلنييييا  )%

( 14.6( أنهوا دراستهم اإلعدادية، و)%34.9( أنهوا دراستهم االبتداعية، و)%28.7والكتابة، و)%

 ( يوضح ذلك:4.3( أنهوا دراستهم العليا، والجدول )6.2أنهوا دراستهم الثانوية، و)%

 ( الحالة التعليمية لسكان العبيدية4.3جدول )

 .2007ء الفلسطيني، لمركزي لاحصاالجهاز االمصدر: 

 التركيب االقتصادي: 

وهو تحديد نسبة العاملين إلى مجمول السكان وتيوزيعهم عليى أسياس النيول والنشياط االقتصيادي، وتعيود 

أهميييية دراسييية التركييييب االقتصيييادي كونيييه يحيييدد مالميييح النشييياط االقتصيييادي للسيييكان وذليييك مييين خيييالل 

عليييى األنشيييطة االقتصيييادية المختلفييية )الكحليييوت،  التعيييّر  عليييى حجيييم القيييوف العاملييية ونموهيييا وتوزيعهيييا

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ثانوي  إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 المجموع هادكتور  ماجستير

 1367 1 8 3 88 24 257 408 310 183 85 ذكور

 1300 - 4 - 85 32 218 321 278 189 173 إنا 

 2667 1 12 3 173 56 475 729 588 372 258 المجموع

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 لكتابةوا
 ثانوي  إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 المجموع دكتوره ماجستير

 3615 2 8 1 126 70 447 1323 992 538 108 ذكور

 3527 1 2 - 161 48 525 1030 935 514 311 إنا 

 7142 3 10 1 287 118 972 2353 1927 1052 419 المجموع
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(، وفيما يلي نوضح التركيب االقتصادي لسكان منطقة الدراسة، كميا أشيار إليهيا معهيد األبحيا  2016

 (:2010التطبيقية )أري ، 

 زعترة: يعتمد االقتصاد في القرية على عدة قطاعات اقتصادية، منها: -

 %( من 32سوم العمل اإلسراعيلي، ويشكل ).األيدي العاملة 

 %( من األيدي العاملة.28قطال الزراعة، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.25قطال الموتفين، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.7قطال الخدمات، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.7قطال التجارة، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.1قطال الصناعة، ويشكل ) 

 القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية زعترة ( توزيع1.3الشكل )

 
 تقول: يعتمد االقتصاد في قرية تقول على عدة قطاعات اقتصادية، وهي: -

 %( من األيدي العاملة.45سوم العمل اإلسراعيلي، ويشكل ) 
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 %( من األيدي العاملة.30قطال الزراعة، ويشكل ) 

 %( من األيدي العام10قطال الموتفين، ويشكل ).لة 

 %( من األيدي العاملة.10قطال التجارة، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.5قطال الخدمات، ويشكل ) 

 
 ( توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية تقوع2.3الشكل )

 
( ميين 65الشييواورة: يعتمييد االقتصيياد فييي القرييية علييى سييوم العمييل اإلسييراعيلي، والييذي يسييتوعب )% -

 لة، ويمكن توضيح توزيت األيدي العاملة لسكان القرية على النحو التالي:القوف العام

 %( من األيدي العاملة.65سوم العمل اإلسراعيلي ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.25قطال الموتفين، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.10قطال الزراعة، ويشكل ) 
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 ( توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الشواورة3.3الشكل )

 
 العبيدية: يعتمد االقتصاد في قرية العبيدية على عدة قطاعات اقتصادية، وهي: -

 %( من األيدي العاملة.38سوم العمل اإلسراعيلي، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.26قطال الموتفين، ويشكل ) 

 ( من األيدي العاملة.19%قطال الزراعة، ويشكل ) 

 %( من األيدي العاملة.6قطال التجارة، ويشكل ) 

  ( من األيدي العاملة.3%)قطال الخدمات، ويشكل 

 ( توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية العبيدية4.3الشكل )
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 :خالصة 4.3

أن لهيا عالقية بالتنميية الريفيية لقد أوضح الفصل السيابق الخصياعص الجغرافيية لمنطقية الدراسية، وكيي  

كيون فيهيا تنميية اقتصيادية تميز بمواقيت جغرافيية تؤهلهيا بيأن تاالقتصادية، فقد تهر أن منا ق الدراسة ت

ناجحة، وخاصة أن مناخها معتدل، كذلك تتنول بها المظاهر الطبيعية بين اليتالل والجبيال والصيحاري، 

استراتيجية ويضي  لها مقوميات  بيعيية تؤهلهيا لعميل  ناهيك عن موضت تلك القرف التي يكسبها أهمية

 التنمية الريفية االقتصادية.

هيا، والتركييب الجيوليوجي، كيذلك السطح لمنا ق الدراسية، وكيذلك تر تكما تناول الفصل السابق مظاهر 

يضيًا، تناول كمية األمطار التي تهطيل عليهيا، وأيضيًا درجيات الحيرارة، وقيوة الريياح فيهيا، وكميية الميياه أ

كما تناول الخصاعص السكانية من حيغ النمو السكاني، وحجم األسرة، وخصاعص السكان في منيا ق 

 الريي الشرقي، باإلضافة إلى التركيب العمري والنوعي لها، والحالة التعليمية، والتركيب االقتصادي. 

 قي نستنت  ما يلي:من خالل دراسة الوضت الراهن للمالمح الطبيعية والسكانية لقرف الريي الشر و 

 أواًل: المحددات:

 تسارل النمو السكاني في قرف الريي الشرقي. -

 عشواعية البناء وكيا  التخطيا السليم. -

 المستعمرات اإلسراعيلية. -

 ثانيًا: اإلمكانات:

 وجود مساحة كبيرة من األراضي. -

 وجود قوف بشرية كبيرة. -

 .على كالبيتهاعلى الركم من السيطرة اإلسراعيلية  وجود ثروة ماعية -
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 صالحة للزراعة. وجود أراض   -

 توفر مواد البناء والحجارة وكيرها. -
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 الفصل الرابع

 تحليل واقع ومعوقات التنمية الريفية االقتصادية من وجهة نظر السكان

 

 تمهيد 1.4

 تأثير الموقع الجغرافي على التنمية الريفية االقتصادية  2.4

 وضع على التنمية الريفية االقتصاديةتأثير الم 3.4

 تأثير العامل السياسي على التنمية الريفية االقتصادية 4.4

 العامل الحكومي وأثره على التنمية الريفية االقتصادية 5.4

 على التنمية الريفية االقتصادية تأثير المتغيرات االجتماعية والديموغرافية 6.4

 الدراسة تحليل البيانات الخاصة بفرضيات 7.4
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 الفصل الرابع

 تحليل واقع ومعوقات التنمية الريفية االقتصادية من وجهة نظر السكان

 تمهيد: 1.4

إن التنميييية الريفيييية مييين العملييييات التيييي يمكييين خاللهيييا تنسييييق الجهيييود وتوحييييدها بيييين السيييكان والهيةيييات 

، وجعييل هيذه المنييا ق منييا ق الريفييةيية والثقافييية فيي الالمحليية لتحسييين الظيرو  االقتصييادية واالجتماع

جزءًا متكاماًل في الدولة، بحيغ تسهم في تحقيق التنمية الريفية والو نية، كما أنها سيتعمل عليى إشيبال 

الحاجات المادية واالجتماعية ألفراد المجتمت وهي الحاجة إلى الغذاء والصحة والتعليم والعمل والسكن، 

التنميية هيو الفيرد بحيد ذاتيه وتنميية قدراتيه التيي تسياعده عليى القييام وخاصًة إذا ما علمنا أن الهيد  مين 

 بأدواره االجتماعية واإلنتاجية.

واقييت التنميية الريفيية فييي منطقية الرييي الشييرقي لمحافظية بيييت ومين خيالل هييذا الفصيل تيم التعييّر  عليى 

موقييت الجغرافييي، ، وذلييك ميين خييالل التعيير  علييى تييأثير الاهييالمعوقييات التييي تواجهالتعييّر  علييى و ، لحييم

 والموضت، العامل السياسي، والعامل الحكومي، والعوامل االجتماعية والديمغرافية.

  :تأثير الموقع الجغرافي على التنمية الريفية االقتصادية 2.4

من مدينة بيت لحيم  منطقة الدراسةقر  لقد أتهرت نتاع  الدراسة أن سكان المنا ق الريفية يجدون أن 

فيي يسياهم كيذلك  ة، وكذلك قر  موقت البلد مين التجمعيات السيكانيتنمية ريفية اقتصاديةيساهم في قيام 

المسييتثمرين ويؤهلهييا لقيييام مشيياريت تنموييية زراعييية فييي جييذ   أيضييا تسيياهم، و قيييام تنمييية ريفييية اقتصييادية

 وحيوانية، أو سياحية أو صناعية أو تجارية.
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 ،المتعلقييية بيييالموقت منطقييية الدراسيييةفيييي  كفييياءاتكان المنيييا ق الريفيييية أن هنييياك خبيييرات و كمييا أوضيييح سييي

 ( ااتي يوضح ذلك.1.4والجدول ) البلدة،تساعد على إقامة مشاريت تنموية اقتصادية في 

المجال األول: تأثير الموقع لفقرات  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية1.4جدول )

 :الريفية االقتصادية الجغرافي على التنمية

 

مدينيية الموقييت الجغرافييي بقر ييه أو بعييده عيين مركييز التجييارة فييي يتضييح لنييا ميين خييالل الجييدول السييابق أن 

أو قر يييه مييين البيييؤر االسيييتيطانية قيييد يعييييق االسيييتثمار فيييي ذليييك الموقيييت فقيييد يكيييون عرضييية  ،بييييت لحيييم

قاميية المالييك أو بعيييد عيين إكييان الموقييت الجغرافييي بعيييد عيين مكييان  وإذا ءات المسييتو نين اليهييود،العتييدا

 بالغ األثر على التنمية الريفية االقتصادية. التسويق سيكون لهالكثافة السكانية أو مكان 

ات كبييرة والمتتبت للمواقت الجغرافية للمنا ق الريفية الشرقية في محافظة بيت لحم، يجد أن هنياك مسياح

بعيدة عن المواقت االستيطانية لم يتم استغاللها بالشكل الكافي في عملية التنمية الريفية، كما أنها قريبية 

 ، ميييت وجييود أفيييراد  ميين مركييز مدينييية بيييت لحيييم، ناهيييك عييين وجييود كثافيية سيييكانية مناسييبة لتليييك المنييا ق

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة  56481. 4.3655 قر  البلدة من مدينة بيت لحم يساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية .1

موقت البلدة القريب من عدد من التجمعات السكانية يساهم في قييام تنميية  .2
 كبيرة 57034. 4.3071 ريفية اقتصادية

وجود خبرات في مجال التنميية فيي البليدة سيو  يسياعد فيي قييام عملييات  .8
 كبيرة 61375. 4.1421 تنموية.

 كبيرة 63532. 4.1168 ديةموقت البلدة يساهم في قيام تنمية ريفية اقتصا .3

الخبييرة الموجييودة لييدف أهييالي البلييدة المتعلقيية بييالموقت  تسيياعد  علييى إقاميية  .7
 كبيرة 64085. 4.0812 مشاريت تنموية اقتصادية في البلدة

موقييت البلييدة يؤهلهييا لقيييام مشيياريت تنموييية زراعييية وحيوانييية، أو سييياحية أو  .6
 يرةكب 65657. 4.0635 صناعية أو تجارية.

 كبيرة 80260. 3.7995 موقت البلدة  يجذ  المستثمرين في إقامة مشاريت تنمية ريفية اقتصادية .5
 متوسطة 1.06125 2.7462 موقت البلدة يشكل عقبة أمام قيام تنمية اقتصادية .4
 كبيرة 39229. 3.9527 الدرجة الكلية 
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الشيكل بالريفيية والتيي ليم ييتم اسيتغاللها  لديهم خبرة كبيرة في مجيال التنميية متعلمين بنسب عالية، وأفراد  

 المطلو  لتحقيق التنمية الريفية في تلك المنا ق.

 :تأثير الموضع على التنمية الريفية االقتصادية 3.4
لقييد تبييين ميين خييالل اسييتجابة أفييراد عينيية الدراسيية علييى تييأثير الموضييت علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية 

 ية االقتصادية.بشكل إيجابي على التنمية الريف

إن الموضييت فييي هييذه القييرف موضييول الدراسيية يعتبيير ذو أهمييية كبيييرة، وهييو ليييق وسيييلة لتحقيييق التنمييية 

وإنما هو كاية في حد ذاته، فالتنمية هي في النهاية تعتبر السعي من أجل تطوير تلك القيرف وإكناعهيا، 

التنميية  :تدامة، فييمكن القيول أنوهذه التنمية المنسيجمة ميت شيروط وضيوابا الموضيت هيي التنميية المسي

الريفية االقتصادية في قرف الريي الشرقي مرتبا باستغالل لمختل  موارد الموضيت والثيروات المتواجيدة 

ووفيرة فيي مصيادر الميياه، ، كيذلك ةللتنميية وممتياز  ة  به، وخاصة إذا علمنا أن المنطقة تمتت بتر ة صيالح

 ( ااتي يوضح ذلك.2.4نمية الريفية االقتصادية، والجدول )مناخ هذه األماكن مالعم جدًا للتكما أن 

المجال األول: تأثير الموضع (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 2.4جدول )
 على التنمية الريفية االقتصادية:

 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة 64411. 4.2360 لدة تساهم في قيام تنمية ريفية اقتصاديةالتر ة الموجودة في الب .2
 كبيرة 69357. 4.2360 مصادر المياه الموجودة في البلدة تساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية  .3
 كبيرة 60184. 4.2056 مظاهر السطح الموجودة في البلدة تساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية .1
 كبيرة 65810. 4.1802 اعد في البلدة يساهم في قيام تنمية ريفية اقتصاديةالمناخ الس  .4
 كبيرة 65433. 4.1726 باإلمكان إقامة مشاريت تنموية زراعية في المنطقة .6
 كبيرة 69360. 4.0863 البيةة الخاصة بالبلدة تساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية .5

فية إلقامة مشاريت تنمويية اقتصيادية فيي المساحات المتوفرة في البلدة كا  .7
 البلدة

 كبيرة 77653. 4.0076

 كبيرة 49028. 4.1606 الدرجة الكلية 
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يتضح من الجدول السابق أن الموضت يشكل األرضية واألساس الذي تقيوم علييه عمليية التنميية الريفيية 

طبيعية لمنطقة الريي الشيرقي، االقتصادية، إذ أن التنمية و صورة رعيسية تركز على نوعية المصادر ال

ال بيأس بهيا تسياهم فيي  التيي لميياهوعيًا كبييرًا فيي التر ية، كيذلك وفيرة اففي هذه المنيا ق نجيد أن هنياك تن

عملية التنمية بل يمكن القول بأنها أساسها، وخاصة إذا ما تم استغالل المياه التي يتم هدرها في عملية 

نيياك تنوعييًا فييي مظيياهر السييطح فييي منييا ق الريييي الشييرقية، التنمييية فييي تلييك األميياكن، كمييا نجييد أن ه

الييوفرة فييي  نوعيية ومختلفيية، واألهييم ميين ذلييكباإلضييافة إلييى المنيياخ المناسييب الييذي يتيييح إقاميية مشيياريت مت

والتي بات االحيتالل يضيت ييده عليهيا جيزءًا بعيد جيزء ويوميًا بعيد ييوم  ،مستغلةالكير مساحات األراضي 

 اًل من مصادرتها من قبل االحتالل؟ا ال يتم استغالل هذه المنا ق بدبحج  كثيرة وواهية، فلماذ

 :تأثير العامل السياسي على التنمية الريفية االقتصادية 4.4

( أن العامل السياسيي ييؤثر بطريقية 3.4يتضح من النتاع  التي تم التوصل إليها والظاهرة في الجدول )

حييغ إنيه إن كيان الوضيت السياسيي مسيتقرًا كانيت هنياك   ردية على عملية التنمية الريفيية االقتصيادية؛

تنمييية ريفييية اقتصييادية، وأمييا إن كييان الوضييت السياسييي متييدهور وهنيياك اقتحامييات ومصييادرة لألراضييي 

فيإن ذليك بيالطبت سييؤثر سيلبًا عليى عمليية التنميية الريفيية  ،والتضيق عليى أهيالي منيا ق الرييي الشيرقي

 االقتصادية.
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المجال الثالث: تأثير العامل متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: ال3.4جدول )

 السياسي على التنمية الريفية االقتصادية:

 

يتضح من الجدول السابق أن أكثر ميا ييؤثر عليى عمليية التنميية الريفيية االقتصيادية فيي منيا ق الرييي 

م الشييرقي هييي قر هييا ميين المسييتو نات والتييي تعمييل علييى إعاقيية التنمييية فييي منييا ق الدراسيية، كييذلك قيييا

سلطات االحتالل بشق الطرم االلتفافية ومصادرة الكثير من األراضي الصالحة للتنمية عمومًا وخاصة 

التنميييية الزراعيييية إلنشييياء تليييك الطيييرم، أو مصيييادرتها لضيييمها للمسيييتو نات كونهيييا تعتبييير هامييية وكنيييية 

 وصالحة إلنشاء العديد من المشاريت التنموية.

أن تجزعة تلك المنا ق إلى ) ( و)ج( قد أثرت كثيرًا على عملية  كما تبين من استجابة المبحوثين إلى

التنمية الريفية االقتصادية في منا ق الريي الشرقي، باإلضافة تدخل الجانب اإلسراعيلي في الكثير من 

األميير الييذي يعمييل علييى تقليييل الدافعييية والركبيية فييي عمييل مشيياريت تنموييية  ،مجيياالت الحييياة لتلييك القييرف 

اإلضييافة إلييى تييدني مسييتوف الييدخل فييي الفتييرات األخيييرة الييذي يعتبيير عاعقييًا كبيييرًا فييي عملييية اقتصييادية، ب

 التنمية الريفية االقتصادية.

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبيرة 63086. 4.6244 مصادرة األراضي تعيق عملية التنمية الريفية في البلدة.  .3
 كبيرة 55463. 4.6193 المستو نات يعيق عملية التنمية الريفية في البلدة. قر   .1

تيييدخل الجانيييب اإلسيييراعيلي فيييي كافييية مجييياالت الحيييياة للبليييدة يعييييق  .6
 التنمية الريفية االقتصادية في البلدة

 كبيرة 70938. 4.4569

 كبيرة 75711. 4.4442 شق الطرم االلتفافية تساهم في عملية التنمية الريفية في البلدة.  .2

4. 
و ج تييؤثر علييى عملييية التنمييية الريفييية فييي  تجزعيية المنطقيية إلييى   

 البلدة.
 كبيرة 67518. 4.4416

5. 
االعتقيياالت المسييتمرة ألبنيياء البلييدة تييؤثر علييى إقاميية مشيياريت تنموييية 

 ريفية اقتصادية في البلدة.
 كبيرة 81555. 4.4112

 كبيرة 79756. 4.0051 افية لتوفير معيشة كريمةمصادر الدخل داخل البلدة كير ك .7
 كبيرة 50325. 4.4289 الدرجة الكلية 
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 :العامل الحكومي وأثره على التنمية الريفية االقتصادية 5.4

ن ( ااتييي، أ4.4إليهييا بعييد اسييتجابة المبحييوثين والظيياهرة فييي الجييدول ) ميين خييالل النتيياع  التييي توصييلنا

للعامييل الحكييومي أثيير كبييير علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية، إذ أنييه وميين المفتييرض أن تقييوم الحكوميية 

على دعم العديد من المشياريت التنميية، كميا أنهيا يجيب أن تعميل عليى تحسيين الكثيير مين العواميل التيي 

اقهم بعمليييات تدريبييية تييدفت بعجليية التنمييية كإعييداد األيييدي العامليية ذات الكفيياءة العالييية، ميين خييالل إلحيي

وتعليميييية، وتيييوفير كافييية المعلوميييات االقتصيييادية، كميييا يقيييوم دور الحكوميييية عليييى ترقيييية البيةييية الثقافيييية 

واالجتماعيييية، مييين خيييالل عميييل العدييييد مييين اللقييياءات ميييت أفيييراد المجتميييت باسيييتخدام العدييييد مييين وسييياعل 

ي تعمييل علييى تييدريب أفييراد المجتمييت االتصيال وكييذلك ميين خييالل فييتح العديييد ميين المؤسسيات التر وييية التيي

 على كيفية استغالل البيةة المحيطة في التنمية االقتصادية.

إن دور الحكومة في كيفية ضمان تنمية ريفية اقتصادية وتأمين عدالة اجتماعية ألفراد المجتمت عمومًا 

خدميية يكييون ميين خييالل تطبيييق سياسيية اقتصييادية ذات مصييداقية فييي  ،ومنييا ق الريييي الشييرقي خاصيية

االستقرار االقتصادي لضمان التنمية، وأن يتم ذلك من خالل تبني استراتيجية و نية من قبيل الحكومية 

تسعى به الستغالل الموارد االقتصادية فيي منيا ق الرييي الشيرقي مين خيالل وضيت اسيتراتيجية خاصية 

 بآلية التنفيذ تضمن تشكيل بنى تحتية تكون أساسًا للتنمية االقتصادية.
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المجال الرابع: تأثير العامل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 4.4دول )ج

 على التنمية الريفية االقتصادية الحكومي

 

 

يظهر من خالل الجيدول السيابق أن مسيتوف اهتميام الحكومية فيي إقامية مشياريت تنمويية ريفيية اقتصيادية 

هنياك عدالية فيي توزييت المشياريت التنمويية لييق ، كما تهر أنيه كان بدرجة كبيرة قيفي قرف الريي الشر 

بييين قييرف الريييي الشييرقي وكيرهييا ميين القييرف فييي محافظييات فلسييطين، كمييا تبييين أن المشيياريت التييي تقييوم 

 الحكومة باقتراحها ليست كافية إلقامة تنمية ريفية اقتصادية في قرف الريي الشرقي.

بين أن المبحوثين يجدون أن بإمكان الحكومة القيام بمشاريت تنموية ريفية اقتصادية ولكن مت ذلك فقد ت

من شأنها تحسين مستويات المعيشة للسكان في الريي الشرقي وذلك بالتعاون مت المؤسسات الخاصة، 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

8. 
القيام بمشاريت تنمويية ريفيية اقتصيادية مين شيأنها تحسيين مسيتويات 

 سكان في البلدة من قبل الجهات الحكومية.المعيشة لل
 كبيرة 63602. 4.0076

7. 
المشييياريت المقترحييية مييين قبيييل الحكومييية  كيييير كافيييية إلقامييية تنميييية  

 ريفية اقتصادية في البلدة
 كبيرة 73833. 3.9162

9. 
القيام بمشاريت تنمويية ريفيية اقتصيادية مين شيانها تحسيين مسيتويات 

 ن قبل المؤسسات الخاصة.المعيشة للسكان في البلدة م
 كبيرة 62646. 3.9162

السياسييييات التنموييييية للدوليييية بشييييكل عييييام تييييدعم قيييييام تنمييييية ريفييييية   .1
 اقتصادية في البلدة.

 كبيرة 1.67414 3.8147

6. 
قيييييام الحكوميييية الفلسييييطينية بتقييييديم قييييروض إلقاميييية مشيييياريت تنموييييية 

 اقتصادية في البلدة.
 كبيرة 89762. 3.5685

5. 
ة الفلسييطينية تسيياهم فييي دعييم المييوا نين فييي إقاميية مشيياريت الحكوميي

 تنموية اقتصادية في البلدة.
 كبيرة 87323. 3.5457

2. 
عميييل مشييياريت تنمويييية مييين قبيييل الدولييية فيييي البليييدة خيييالل السييينوات  

 كبيرة 73863. 3.4848 األخيرة.

 متوسطة 82523. 3.3680 الدولة مهتمة في إقامة مشاريت تنموية ريفية اقتصادية في البلدة.  .4

3. 
هنييياك عداليييية فيييي توزيييييت المشييياريت التنموييييية بيييين بلييييدتك والبلييييدات  

 األخيرة.
 متوسطة 94756. 2.9264

 كبيرة 50067. 3.6165 الدرجة الكلية 
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ريييي وخاصيية إذا مييا علمنييا أن السياسييية التنموييية للدوليية عمومييًا تييدعم قيييام تنمييية ريفييية اقتصييادية فييي ال

 الشرقي. 

 تأثير المتغيرات االجتماعية والديموغرافية على التنمية الريفية االقتصادية: 6.4

إن للمتغييييرات االجتماعيييية والديموكرافيييية أهميييية كبييييرة فيييي التنميييية الريفيييية االقتصيييادية، حييييغ إن هنييياك 

كثيير مين المجياالت، كميا عالقات متبادلة ومترابطة بيين تليك العواميل والتنميية الريفيية االقتصيادية فيي ال

أن األثر المتبادل بينهما قوي جدًا، وخاصة إذا ما علمنا أن هذه المتغيرات تعتبر محور التنميية وهيدفها 

 المنشود، فهي تعتبر صمام األمان لحياة األفراد وأهم العوامل لقياس درجة الرفاه المعيشي لهم.

افييية تشييكل مييت التنمييية الريفييية االقتصييادية وجهييان بييأن العوامييل االجتماعييية والديموكر  :كمييا يمكيين القييول

لعملة واحدة، فالنمو لم يعد يكتفي بإنعاع المجتمت الريفيي اقتصياديًا واجتماعييًا فقيا، وإنميا يهيتم بتوزييت 

كل ما يجنيه توزيعًا عاداًل بما يوفر ألفراد المجتمت سبل المشاركة وفرص العمل باإلضافة إلى تمكينهم 

كييل مراحييل النمييو المنشييودة، وخاصيية إذا مييا علمنييا بييأن التنمييية بشييكل عييام هييي عملييية ميين المسيياواة فييي 

يكيييييون هيييييدفها األساسيييييي أفيييييراد المجتميييييت بييييياختال  أعميييييارهم وجنسيييييهم وميييييؤهالتهم العلميييييية ومسيييييتواهم 

االجتماعي ومستوف دخولهم، فهي أساسًا تسيعى إليى تحقييق نميو متكاميل اقتصياديًا واجتماعييًا وسياسييًا 

 وديمغرافيييًا، كيييون أن التنمييية االقتصييادية هيييي مييوارد ماديييية يقييوم أفييراد المجتميييت باسييتثمارها مييين وثقافييياً 

خييالل وجييود خطيية مدروسيية بدقيية مدركيية لضييرورة إحييدا  التنمييية، وهييذا مييا أشييارت إليييه نتيياع  الجييدول 

(5.4       .) 
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المجال الخامس: تأثير المتغيرات ة واالنحرافات المعيارية لفقرات (: المتوسطات الحسابي5.4جدول )

 االجتماعية والديموغرافية على التنمية الريفية االقتصادية.

 

من خالل النتاع  الواردة يظهر أنه لكي يكون هناك تأثيرات إيجابية للمتغيرات االجتماعية والديموكرافية 

فإنه من الواجيب أن يكيون هنياك وعيي تنميوي ألبنياء البليدة، كميا يجيب  ،على التنمية الريفية االقتصادية

تعليمي جيد، ووجود دخيل جييد ليدف األسير الريفيية وأن يكيون هنياك أفيراد مؤهلية أن يكون لديهم مستوف 

وشابة لكي يكون تساهم في إقامة المشاريت التنموية االقتصيادية فيي المنيا ق الريفيية فيي محافظية بييت 

 لحم.

تنميية المتغيرات االجتماعية والديموكرافية قد تزيد أو تقلل مين فيرص تحقييق ال :ومن هنا يظهر لدينا أن

االقتصادية الريفية، وهي التي تحدد ترو  جذ  وتوليد االستثمار والحفياا عليهيا، كيذلك تسياعد عليى 

تحديييد وتحليييل نقيياط القييوة والضييع  والفييرص والتحييديات التييي تواجييه منييا ق الريييي الشييرقي والخاصيية 

 بالعوامل الديمغرافية واالجتماعية بالمنطقة. 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

الييييوعي التنمييييوي ألبنيييياء البلييييدة يسيييياهم فييييي إقاميييية مشيييياريت تنموييييية   .4
 اقتصادية ريفية. 

 كبيرة 59594. 4.2386

 كبيرة 61680. 4.2107 التعليم يساهم في إقامة مشاريت تنموية اقتصادية ريفية في البلدة.  .3

5. 
يلعييب دخييل األسييرة دورًا فييي عملييية التنمييية االقتصييادية الريفييية فييي  

 البلدة. 
 كبيرة 59633. 4.2030

 كبيرة 68040. 4.1015 ادية ريفية.عدد أفراد األسرة يساهم في إقامة مشاريت تنموية اقتص  .6

2. 
توجيييه أبنيييياء البليييدة للعمييييل فيييي المنييييا ق اإلسيييراعيلية يعيييييق عملييييية  

 التنمية الريفية االقتصادية في البلدة.
 كبيرة 1.05247 3.8604

االلتحام بالوتاع  الحكومية والخاصة يعييق عمليية التنميية الريفيية  .1
 االقتصادية في البلدة.

 متوسطة 1.38213 3.3426

 كبيرة 53280. 3.9928 الدرجة الكلية 
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اء مجتمييت تكييون فكييرة التنميية االقتصييادية الريفييية مرتكييزة فيي تفكييير أبنييكييي وهنيا يمكيين اإلشييارة إلييى أنيه ل

قيد يحيونهيا والتحيديات التيي يواجهيوا الصيعو ات المعيشيية التيي  الريي الشرقي ويتوجهوا للعمل به حتيى

فيجب بدايية تحقييق المسياواة والعدالية االجتماعيية والفكريية  ،تكون عاعقًا أمام تقدم وتحضر هذا المجتمت

ليكون هناك مكتسب للحقيوم االقتصيادية واالجتماعيية والمدنيية لجمييت أبنياء الرييي  ،تعليمية والثقافيةوال

الشرقي وتجسيدها المستمر في تحسين مستوف المعيشة المادي والروحي، مت األخذ بعين االعتبار بيأن 

تنمييية فكريييية التنمييية االقتصييادية ال تقتصييير علييى تحسيييين المسييتوف المعيشيييي فقييا بيييل يجييب أن تكيييون 

 شاملة بحيغ يشارك بها كافة أفراد المجتمت الريفي. 

 :تحليل البيانات الخاصة بفرضيات الدراسة 7.4

 لقد توصلت الدراسة الحالية عند تحليل البيانات الخاصة بفرضيات الدراسة ما يلي:

  الفرضية األولى:
ن التنميــة الريفيــة االقتصــادية ( بــي0.05) الداللــةال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى "

 (T-one sample test) اسيتخدم اختبيار األوليىللتحقق من صحة الفرضيية ، "وبين خصائص الموقع

( وهييي أقييل قيميية يوافييق عنييدها المبحييوثين علييى تييأثير الموقييت 3.409لعينيية منفييردة عنييد قيميية اختبييار )

المتوسييا الحسييابي للدرجيية الكلييية  بييينفييروم لقييياس دالليية ال الجغرافييي علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية(

 (.6.4كما في الجدول ) المؤثرة على التنمية الريفية االقتصادية وأقل قيمة للموافقة،

(: نتيجة اختبار تي لعينة واحدة، لفحص داللة الفروق في تأثير الموقع الجغرافي على 6.4الجدول )
 التنمية الريفية

قيمة الداللة 
درجات  اختبار تي المعنوية

 التحرر
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 حجم
 العامل الممثر العينة

 الموقع الجغرافي 394 3.95 0.39 393 27.968 0.000
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 αوجود فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف الداللية  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

الريفيية االقتصيادية، و نياًء عليى النتياع ؛ فيإن الدراسية  عليى التنميية تيأثير الموقيت الجغرافيي في 0.05= 

تيييرفا الفرضيييية الصيييفرية وتقبيييل الفرضيييية البديلييية والتيييي تشيييير لوجيييود عالقييية بيييين خصييياعص الموقيييت 

 والتنمية الريفية االقتصادية.

ذلك إلى اختال  األماكن التي يقيم بها سكان منطقة قرف الريي الشرقي من حيغ قر ها  ويمكن إرجال

و بعييدها عيين مدينيية بيييت لحييم، أو ميين الخييدمات الصييحية واالجتماعييية، باإلضييافة إلييى مسيياحتها حيييغ أ

هنيياك اخييتال  فييي المسيياحات بييين قييرف الريييي الشييرقي. ور مييا يعييود ذلييك إلييى نسييبة المتعلمييين والييذين 

 لديهم خبرة في إنشاء المشاريت الصغيرة وكير الصغيرة.

 الفرضية الثانية:

( بــين التنميــة الريفيــة االقتصــادية 0.05) الداللــةداللــة إحصــائية عنــد مســتوى  ال توجــد فــروق ذات

لعينية منفيردة عنيد  ي(تي) اسيتخدم اختبيار الثانييةللتحقيق مين صيحة الفرضيية ، وبين خصائص الموضـع"

( وهيي أقيل قيمية يوافيق عنيدها المبحيوثين عليى تيأثير الموضيت عليى التنميية الريفيية 3.40قيمة اختبيار )

الميييؤثرة عليييى التنميييية الريفيييية المتوسيييا الحسيييابي للدرجييية الكليييية  بيييينلقيييياس داللييية الفيييروم  ية(االقتصييياد

 (.7.4كما في الجدول ) االقتصادية وأقل قيمة للموافقة،

(: نتيجة اختبار تي لعينة واحدة لفحص داللة الفروق في تأثير الموضع على التنمية 7.4الجدول )

 الريفية

قيمة الداللة 
درجات  ختبار تيا المعنوية

 التحرر
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 حجم
 العامل الممثر العينة

 الموضع 394 4.16 0.49 393 30.794 0.000
 

 αوجود فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف الداللية  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

قتصييادية، و نيياًء عليى النتيياع ؛ فييإن الدراسيية تييرفا ى التنميية الريفييية االتييأثير الموضييت عليي فيي 0.05= 
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الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلية والتيي تشيير لوجيود عالقية بيين تيأثير الموضيت والتنميية الريفيية 

 االقتصادية.

ذليييك الخيييتال  البيةييية بيييين قيييرف الرييييي الشيييرقي، باإلضيييافة إليييى نوعيييية و بيعييية التر ييية  ويمكييين إرجيييال

عيود ذلييك الخييتال  مظياهر السييطح الموجييودة بيين قييرف الريييي الشيرقي، باإلضييافة إلييى والمنياخ، ور مييا ي

تيييوفر كميييية الميييياه المختلفييية بيييين قيييرف الرييييي الشيييرقي، هيييذا باإلضيييافة إليييى المسييياحات المتيييوفرة إلقامييية 

 المشاريت التنموية المختلفة.

 الفرضية الثالثة:

( بــين التنميــة الريفيــة االقتصــادية 0.05) الداللــةال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

لعينيية منفييردة عنييد قيميية  )تييي( سييتخدم اختبييارأ الثالثييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية والعامــل السياســي، 

( وهي أقل قيمة يوافق عندها المبحوثين على تأثير العامل السياسي عليى التنميية الريفيية 3.40اختبار )

الميييؤثرة عليييى التنميييية الريفيييية لمتوسيييا الحسيييابي للدرجييية الكليييية ا بيييينلقيييياس داللييية الفيييروم  االقتصيييادية(

 (:8.4) كما في الجدول االقتصادية وأقل قيمة للموافقة،

( نتيجة اختبار تي لعينة واحدة لفحص داللة الفروق في تأثير العامل السياسي على 8.4الجدول )

 التنمية الريفية

قيمة الداللة 
 اختبار تي المعنوية

درجات 
 التحرر

اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 حجم
 العامل الممثر العينة

 العامل السياسي 394 4.43 0.50 393 40.584 0.000
 

 αوجود فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف الداللية  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

دية، و نياًء عليى النتياع ؛ فيإن الدراسيية عليى التنميية الريفيية االقتصيا تيأثير العاميل السياسيي فيي 0.05= 

 العاميل السياسيي تيأثير ترفا الفرضيية الصيفرية وتقبيل الفرضيية البديلية والتيي تشيير لوجيود عالقية بيين

 والتنمية الريفية االقتصادية.
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ور ما ترجت هذه الفروم لقر  أو بعد المبحيوثين مين المسيتو نات، أو ر ميا يعيود إليى األشيخاص اليذين 

 أراضيهم من قبل سلطات االحتالل أو من تكون أراضيهم بعيدة عنهم. تم مصادرة

ور مييا يعييود ذلييك إلييى األميياكن األكثيير تييدخاًل ميين قبييل سييلطات االحييتالل فييي مجيياالت الحييياة فييي البلييدة 

 وكيفية تأثيرها بطريقة سلبية على عملية التنمية الريفية االقتصادية. 

 الفرضية الرابعة:

( بــين التنميــة الريفيــة االقتصــادية 0.05) الداللــةلــة إحصــائية عنــد مســتوى ال توجــد فــروق ذات دال 

لعينيية منفييردة عنييد قيميية  ي(تيي) اسييتخدم اختبييار الرابعييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية والعامــل الحكــومي، 

( وهي أقل قيمة يوافق عندها المبحوثين على تأثير العامل الحكومي على التنمية الريفيية 3.40اختبار )

الميييؤثرة عليييى التنميييية الريفيييية المتوسيييا الحسيييابي للدرجييية الكليييية  بيييينلقيييياس داللييية الفيييروم  دية(االقتصيييا

 (:9.4) كما في الجدول االقتصادية وأقل قيمة للموافقة،

( نتيجة اختبار تي لعينة واحدة لفحص داللة الفروق في تأثير العامل الحكومي على 9.4الجدول )

 التنمية الريفية

قيمة الداللة 
 اختبار تي معنويةال

درجات 
 التحرر

اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 حجم
 العامل الممثر العينة

 العامل الحكومي 394 3.61 0.50 393 8.582 0.000
 

 αوجود فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف الداللية  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

عليى التنميية الريفيية االقتصيادية، و نياًء عليى النتياع ؛ فيإن الدراسية  تأثير العامل الحكيومي في 0.05= 

ترفا الفرضية الصفرية وتقبيل الفرضيية البديلية والتيي تشيير لوجيود عالقية بيين تيأثير العاميل الحكيومي 

 والتنمية الريفية االقتصادية.
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ال  السياسيات التنمويية ويمكن تفسير ذلك إلى البلديات التي تقوم بدعمها الحكومة، باإلضافة إليى اخيت

وعييييدم عييييدالتها وعداليييية توزيييييت المشيييياريت التنموييييية بييييين قييييرف الريييييي الشييييرقي. ور مييييا يعييييود إلييييى شييييعور 

 الموا نين بوجود محسو ية في توزيت المشاريت وتدخل الواسطة في دعمها.

  الفرضية الخامسة:

ميــة الريفيــة االقتصــادية ( بــين التن0.05) الداللــةال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

لعينية  ي(تي) ستخدم اختبيارأالخامسة للتحقق من صحة الفرضية والمتغيرات االجتماعية والديموغرافية، 

( وهييييي أقييييل قيميييية يوافييييق عنييييدها المبحييييوثين علييييى تييييأثير المتغيييييرات 3.40منفييييردة عنييييد قيميييية اختبييييار )

المتوسيا الحسيابي  بيينلقيياس داللية الفيروم  االجتماعية والديموكرافية على التنميية الريفيية االقتصيادية(

 (:10.4) كما في الجدول المؤثرة على التنمية الريفية االقتصادية وأقل قيمة للموافقة،للدرجة الكلية 

( نتيجة اختبار تي لعينة واحدة لفحص داللة الفروق في تأثير المتغيرات االجتماعية 10.4الجدول )

 ية االقتصاديةوالديموغرافية على التنمية الريف

 

 αعند مستوف الداللية وجود فروم ذات داللة إحصاعية  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

لييى التنمييية الريفييية االقتصييادية، و نيياًء علييى تييأثير المتغيييرات االجتماعييية والديموكرافييية ع فييي 0.05= 

النتيياع ؛ فييإن الدراسيية تييرفا الفرضييية الصييفرية وتقبييل الفرضييية البديليية والتييي تشييير لوجييود عالقيية بييين 

 االقتصادية.المتغيرات االجتماعية والديمغرافية والتنمية الريفية 

العاملين فيي الوتياع  الحكوميية أو العياملين فيي اليداخل الفلسيطيني، ور ميا  إلى يمكن تفسير ذلك نسبة

يعيود أيضيًا إليى االخييتال  بيين أبنياء الريييي الشيرقي فيي المسيتويات التعليمييية والخبيرات والميؤهالت فييي 

 فراد األسر بين قرف الريي الشرقي.مجاالت التنمية الريفية، كذلك ر ما يعود إلى االختال  في عدد أ

قيمة الداللة 
درجات  اختبار تي المعنوية

 التحرر
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 حجم
 العامل الممثر العينة

 المتغيرات االجتماعية والديموغرافية 394 3.99 0.53 393 22.085 0.000
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  :السادسةالفرضية 

 تم وضت عدة فرضيات فرعية، وجاء تحليلها على النحو التالي: السادسةللتحقق من صحة الفرضية 

وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (أ

 متغير الجنس )النوع االجتماعي(.

لقييياس دالليية الفييروم فييي المتوسييطات  (T-test) م اختبييارااسييتخد تييمقييق ميين صييحة هييذه الفرضييية للتح

كمييا فييي  المييؤثرة علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعييزف لمتغييير الجيينق للعوامييلالحسييابية للدرجيية الكلييية 

 (.11.4الجدول )

الحســابية لمحــاور لقيــاس داللــة الفــروق فــي المتوســطات  (تــي) (: نتــائج اختبــار11.4الجــدول )
 الدراسة وللدرجة الكلية للعوامل الممثرة على التنمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير الجنس

 العدد الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 تأثير الموقت الجغرافي
 40063. 3.9788 200 ذكر

1.338 392 .182 
 38268. 3.9259 194 ىأنث

 تأثير الموضت
 51160. 4.1693 200 ذكر

.356 392 .722 
 46845. 4.1517 194 أنثى

 تأثير العامل السياسي
 49564. 4.4671 200 ذكر

1.533 392 .126 
 50925. 4.3895 194 أنثى

 تأثير العامل الحكومي
 53933. 3.6439 200 ذكر

1.104 392 .270 
 45709. 3.5882 194 أنثى

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 55841. 4.0208 200 ذكر
1.060 392 .290 

 50486. 3.9639 194 أنثى
تأثير جميع العوامل )الدرجة 

 الكلية(
 35462. 4.0560 200 ذكر

1.527 392 .127 
 32137. 4.0039 194 أنثى

 
وجييود فييروم ذات دالليية إحصيياعية عنييد مسييتوف عييدم  جييدول السييابق إلييىتشييير المعطيييات الييواردة فييي ال

، أي في تأثير العوامل الميؤثرة فيي التنميية الريفيية االقتصيادية تعيزف لمتغيير الجينق α = 0.05الداللة 
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أن هناك انسجامًا في اتجاهات المبحوثين الذكور واإلنا  في منطقة الريي الشرقي، حيغ كان مستوف 

 (.0.127(، إذ بلغت قيمته )0.05ن قيمة )الداللة أكبر م

بأهمييية التنمييية الريفييية  ،ذلييك إلييى مييدف إدراك ووعييي المجتمييت الريفييي ميين ذكييور وإنييا  ويمكيين إرجييال

إن تييم تطييوير  ،االقتصييادية فييي منييا قهم، كييونهم علييى دراييية تاميية بأهمييية تلييك المنييا ق ومييدف فاعليتهييا

 التنموية فيها. تلك المنا ق اقتصاديًا وتم إنشاء المشاريت

ور ما يرجت ذلك إلى أن جميت السكان باختال  جنسهم يقيمون بمنطقة الريي الشيرقي وهيم ا يالل تيام 

بطبيعة المنطقية التيي يقيميون بهيا، و بيعية أرضيها، ومناخهيا، كميا أن كيال الجنسيين ميدركين لألوضيال 

تصيادية، والعواميل التيي قيد تيؤثر التي تمر بها منا قهم في الرييي الشيرقي وخاصية السياسيية منهيا واالق

 سلبًا على عملية التنمية الريفية.      

وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (ب

 متغير العمر.

ي م اختبيار تحلييل التبياين األحيادي لقيياس داللية الفيروم فيااسيتخد تيم الثانييةللتحقق من صحة الفرضية 

ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعييزف  ،المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكلييية

 (.12.4كما في الجدول ) العمر،لمتغير 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية وفقًا لمتغير العمر12.4الجدول )

 

 اف المعياري االنحر  المتوسط الحسابي العدد العمر 

 الدرجة الكلية للتأثير

 0.29 4.00 97 سنة 25أقل من 
 0.34 4.07 68 سنة 30 – 25
 0.32 4.05 99 سنة 37 – 31
 0.36 3.99 55 سنة 43 – 37
 0.41 3.99 47 سنة 49 – 43
 0.39 4.8 28 سنة فأكثر 49
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المتوسيطات الحسييابية للدرجيية  لفيروم فيييم اختبييار تحلييل التبيياين األحييادي لقيياس دالليية اااسيتخد كميا تييم

كميييا هيييو فيييي  العمييير،الكليييية ولمحييياور الدراسييية الميييؤثرة عليييى التنميييية الريفيييية االقتصيييادية تعيييزف لمتغيييير 

 (.13.4الجدول )

(: نتـــائج اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي لقيـــاس داللـــة الفـــروق فـــي المتوســـطات 13.4الجـــدول )
 دراسة الممثرة على التنمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير العمرولمحاور ال الحسابية للدرجة الكلية

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 تأثير الموقت الجغرافي
 124. 5 622. بين المجموعات

 154. 388 59.857 داخل المجموعات 546. 806.
  393 60.479 المجمول

 ثير الموضتتأ
 330. 5 1.651 بين المجموعات

 239. 388 92.817 داخل المجموعات 231. 1.380
  393 94.467 المجمول

 تأثير العامل السياسي
 216. 5 1.081 بين المجموعات

 254. 388 98.449 داخل المجموعات 513. 852.
  393 99.531 المجمول

 تأثير العامل الحكومي
 037. 5 186. موعاتبين المج

 253. 388 98.327 داخل المجموعات 981. 147.
  393 98.513 المجمول

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 603. 5 3.013 بين المجموعات
 280. 388 108.550 داخل المجموعات 058. 2.154

  393 111.563 المجمول

 الدرجة الكلية

 098. 5 490. بين المجموعات

 115. 388 44.737 داخل المجموعات 515. 849.

  393 45.226 المجمول

 
وجييود فييروم ذات دالليية إحصيياعية عنييد مسييتوف  تشييير المعطيييات الييواردة فييي الجييدول السييابق إلييى عييدم

ة فيييي المتوسيييطات الحسيييابية للدرجييية الكليييية ولمحييياور الدراسييية الميييؤثرة عليييى التنميييي α = 0.05الداللييية 

، أي أن هنيييياك انسيييجامًا فيييي اتجاهيييات المبحيييوثين بيييياختال  الريفيييية االقتصيييادية تعيييزف لمتغيييير العمييير
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(، إذ بلغيت قيمتيه 0.05أعمارهم في منطقة الريي الشيرقي، حييغ كيان مسيتوف الداللية أكبير مين قيمية )

(0.515.) 

ة واالجتماعيييية ذليييك إليييى أن جمييييت هيييذه الفةيييات تعيييي  الظيييرو  السياسيييية واالقتصيييادي ويمكييين إرجيييال

والثقافييييية نفسييييها، و التييييالي هييييي علييييى وعييييي ودراييييية بمييييا يييييدور حولهييييا والمنعكسيييية عيييين الظييييرو  التييييي 

، وكييذلك كيفييية تأثيرهييا علييى ريفييية االقتصييادية بطريقيية إيجابيييةيعيشييونها، وكيفييية تأثيرهييا علييى التنمييية ال

دود أو العيا لين عين العميل، األفراد أنفسهم كونهيا قيد تيوفر لهيم فيرص عميل وخاصية ليذوي اليدخل المحي

كميا أنهييم عليى علييم بأنييه إذا ميا كانييت هنيياك عمليية تنموييية فييي منطقية الريييي الشييرقي فيإن ذلييك سيييعمل 

 على تحسين المستوف التعليمي والصحي والثقافي والتكنولوجي. 

يييية ور ميييا يعيييود ذليييك إليييى اليييدورات التيييي تنظمهيييا المجيييالق البلديييية لمختلييي  األعميييار حيييول أهميييية التنم

وفواعدها وأهمية بناء وتصميم المشاريت التنموية االقتصادية، والعوامل المسببة في فشلها، مميا يزييد مين 

 وعي أفراد عينة الدراسة.

وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (ج

 متغير مستوى التعليم.

سييتخدم اختبيييار تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم فيييي أ ثييةالثالللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف 

 (.14.4كما في الجدول ) التعليم،لمتغير مستوف 

درجة الكلية وفقًا لمتغير مستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لل14.4الجدول )
 التعليم

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مستوى التعليم 

 الدرجة الكلية للتأثير
 0.35 4.06 138 توجيهي فما دون 
 0.33 4.02 222 بكالوريوس
 0.32 3.97 34 دراسات عليا
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 فييين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم سييتخدم اختبييار تحليييل التبييايأ الثالثييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف  المتوسييطات

 (.15.4كما هو في الجدول ) ،لمتغير مستوف التعليم

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات 15.4الجدول )
ولمحاور الدراسة الممثرة على التنمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير  حسابية للدرجة الكليةال

 مستوى التعليم

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 تأثير الموقت الجغرافي
 245. 2 489. بين المجموعات

1.595 
 

.204 
 153. 391 59.990 داخل المجموعات 

  393 60.479 المجمول

 تأثير الموضت
 183. 2 366. بين المجموعات

.761 
 

.468 
 241. 391 94.101 داخل المجموعات 

  393 94.467 المجمول

 تأثير العامل السياسي
 279. 2 558. بين المجموعات

1.102 
 

.333 
 253. 391 98.973 داخل المجموعات 

  393 99.531 المجمول

 تأثير العامل الحكومي
 282. 2 564. بين المجموعات

1.126 
 

.325 
 251. 391 97.949 داخل المجموعات 

  393 98.513 المجمول

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 285. 2 569. بين المجموعات
1.003 

 
.368 

 284. 391 110.994 داخل المجموعات 
  393 111.563 جمولالم

 الدرجة الكلية

 141. 2 282. بين المجموعات
1.228 

 
.294 

 115. 391 44.944 داخل المجموعات 

  393 45.226 المجمول

 
وجييود فييروم ذات دالليية إحصيياعية عنييد مسييتوف  تشييير المعطيييات الييواردة فييي الجييدول السييابق إلييى عييدم

ية للدرجييية الكليييية ولمحييياور الدراسييية الميييؤثرة عليييى التنميييية فيييي المتوسيييطات الحسييياب α = 0.05الداللييية 

، أي أن هنيييياك انسييييجامًا فييييي اتجاهييييات المبحييييوثين الريفييييية االقتصييييادية تعييييزف لمتغييييير مسييييتوف التعليييييم
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بييياختال  مسيييتواهم التعليميييي فيييي منطقييية الرييييي الشيييرقي، حييييغ كيييان مسيييتوف الداللييية أكبييير مييين قيمييية 

 (.0.294(، إذ بلغت قيمته )0.05)

ذلك إلى أن الظرو  المحيطة بأفراد عينة الدراسية تجعلهيم عليى وعيي تيام بتيأثير محياور  مكن إرجالوي

الدراسة على التنمية الريفية االقتصادية مهميا كيان مسيتواهم التعليميي، فالمسيتوف التعليميي هنيا ال يعتبير 

ى عمليية التنميية الريفيية عاماًل مؤثرًا في اتجاهات المبحوثين أو في معرفة مدف تيأثير تليك المحياور علي

 االقتصادية.

ور مييا يعييود تقييار  وجهييات النظيير حييول تييأثير المحيياور علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية هييو أن عملييية 

التنمية بحد ذاتها تعبر عن حاجات األفراد الماسة لها، ور ما تأتي ألنها استجابة لتطور ونمو حاجياتهم 

يعتييه يبحييغ داعمييًا عمييا ييسيير لييه  ريقيية عيشييه فيختييار نتيجيية لييذلك االجتماعييية واالقتصييادية، فييالفرد بطب

أفضييل البيييداعل ليحييييى الحيييياة التيييي يركيييب بهيييا، فيييإن كيييان متعلميييًا أم ال، أو كيييان يحميييل درجيييات علميييية 

مختلفة ال يؤثر عين كونيه داعيم التفكيير فيي المسيتقبل و يأن يعيي  حيياة كريمية، وأن يحقيق ذاتيه بأفضيل 

 الطرم وأنجحها.

فنجيد أن جمييت فةيات  ،يعود ذلك أيضًا؛ أنه عنيدما يتعليق األمير بسيبل التنميية الريفيية االقتصيادية ور ما

المجتمت باختال  مستواها التعليمي تتعا ى مت مثل هذه التوجهات، والجميت يبدي وجهية نظيره وييدرك 

عليى شيخص  اً ر متطلباتها وواقعها بغا النظر عن مستواه التعليمي، فمصيلحة أبنياء البليدات ليسيت حكي

دون آخر، فالكل يتقاسم النجاح أو الفشل أو الهميوم والمشياكل التيي قيد تفرزهيا قلية العمليية التنمويية فيي 

 منطقة الريي الشرقي.
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وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (د

 متغير طبيعة العمل.

سييتخدم اختبييار تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم فييي أ الرابعييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف 

 (.16.4كما في الجدول ) العمل،لمتغير  بيعة 

للدرجة الكلية وفقًا لمتغير طبيعة  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية16.4الجدول )
 العمل

 
 فيييسييتخدم اختبييار تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم أ الرابعييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف  المتوسييطات

 (.17.4كما هو في الجدول ) العمل،لمتغير  بيعة 

 

 

 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد طبيعة العمل 

 الدرجة الكلية للتأثير

 0.35 4.01 84 موت 
 0.34 4.03 56 عامل بناء
 0.41 4.07 22 تاجر

 0.35 4.04 60 قطال حكومي
 0.35 3.89 15 عمل خاص
 0.35 4.16 11 زراعة
 0.32 4.03 146 لككير ذ
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(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات 17.4)الجدول 
ولمحاور الدراسة الممثرة على التنمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير  الحسابية للدرجة الكلية

 طبيعة العمل

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 الموقت الجغرافيتأثير 
 122. 6 731. بين المجموعات

.789 
 

.579 
 154. 387 59.748 داخل المجموعات 

  393 60.479 المجمول

 تأثير الموضت
 159. 6 956. بين المجموعات

.660 
 

.682 
 242. 387 93.511 داخل المجموعات 

  393 94.467 المجمول

 تأثير العامل السياسي
 116. 6 697. عاتبين المجمو 

.455 
 

.842 
 255. 387 98.834 داخل المجموعات 

  393 99.531 المجمول

 تأثير العامل الحكومي
 274. 6 1.643 بين المجموعات

1.094 
 

.365 
 250. 387 96.870 داخل المجموعات 

  393 98.513 المجمول

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 385. 6 2.309 مجموعاتبين ال
1.363 

 
.228 

 282. 387 109.254 داخل المجموعات 
  393 111.563 المجمول

 الدرجة الكلية

 094. 6 563. بين المجموعات
.813 

 
.560 

 115. 387 44.664 داخل المجموعات 

  393 45.226 المجمول

 
وجييود فييروم ذات دالليية إحصيياعية عنييد مسييتوف  تشييير المعطيييات الييواردة فييي الجييدول السييابق إلييى عييدم

فيييي المتوسيييطات الحسيييابية للدرجييية الكليييية ولمحييياور الدراسييية الميييؤثرة عليييى التنميييية  α = 0.05الداللييية 

، أي أن هناك انسجامًا في اتجاهات المبحوثين بياختال  الريفية االقتصادية تعزف لمتغير  بيعة العمل

(، إذ بلغييت 0.05يييغ كيان مسيتوف الدالليية أكبير ميين قيمية ) بيعية العميل فييي منطقية الريييي الشيرقي، ح

 (.0.560قيمته )
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ميين هييذه النتيجيية أن األفييراد ميين سييكان منطقيية الريييي الشييرقي علييى وعييي بأهمييية التنمييية  الدراسييةوتجييد 

ليى عالريفية االقتصادية لهم ولمنيا قهم، فهيي فيي نهايية األمير متعلقية بوجيودهم و معنيى الحيياة ليديهم، ف

اختال   بيعة أعمال األفراد بطبيعة الحال؛ إال أن التنميية الريفيية االقتصيادية و ميا يتضيمنه  الركم من

مييين رفاهيييية اجتماعيييية فيييي العدييييد مييين المجييياالت االقتصيييادية واالجتماعيييية والصيييحية والثقافيييية وحتيييى 

هم التوقعيات تعطي األفراد القدرة عليى المواجهية والتكيي  ميت مشيكالت الحيياة، كميا تعيزز ليدي ،السياسية

 اإليجابية المستقبلية.

وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (ه

 متغير مستوى الدخل.

اسييتخدم اختبييار تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم فييي  الخامسييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

ة ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييي

 (.18.4كما في الجدول ) الدخل،لمتغير مستوف 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية وفقًا لمتغير مستوى 18.4الجدول )
 الدخل

 

 سييتخدم اختبييار تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم فيييأ الخامسييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف  المتوسييطات الحسييابية

 (.19.4كما هو في الجدول ) الدخل،لمتغير مستوف 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مستوى الدخل 

 رجة الكلية للتأثيرالد

 0.31 4.03 119 شيكل 1500أقل من 
 0.39 4.10 50 شيكل 2000 – 1500
 0.32 4.04 161 شيكل 3000 – 2500

 0.38 3.91 64 شيكل 3000أكثر من 
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(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات 19.4الجدول )
نمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير ولمحاور الدراسة الممثرة على الت الحسابية للدرجة الكلية

 مستوى الدخل

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 تأثير الموقت الجغرافي
 227. 3 682. بين المجموعات

1.483 
 

.219 
 153. 390 59.797 داخل المجموعات 

  393 60.479 المجمول

 تأثير الموضت
 728. 3 2.185 ين المجموعاتب

3.077 
 

.028 
 237. 390 92.283 داخل المجموعات 

  393 94.467 المجمول

 تأثير العامل السياسي
 353. 3 1.058 بين المجموعات

1.397 
 

.243 
 252. 390 98.472 داخل المجموعات 

  393 99.531 المجمول

 تأثير العامل الحكومي
 524. 3 1.571 بين المجموعات

2.107 
 

.099 
 249. 390 96.942 داخل المجموعات 

  393 98.513 المجمول

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 415. 3 1.245 بين المجموعات
1.467 

 
.223 

 283. 390 110.318 داخل المجموعات 
  393 111.563 المجمول

 الدرجة الكلية

 375. 3 1.124 بين المجموعات
3.315 

 
.020 

 113. 390 44.102 داخل المجموعات 

  393 45.226 المجمول
 

 αوجود فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف الداللية  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

يية الميؤثرات في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ولتأثير الموضت وعدم وجود فروم فيي بق 0.05= 

 على التنمية الريفية االقتصادية تعزف لمتغير مستوف الدخل.

( للمقارنييييات البعدييييية بييييين المتوسييييطات الحسييييابية LSDاسييييتخدام نتيييياع  اختبييييار )ولمعرفيييية الفييييروم تييييم 

 (.20.4الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوف الدخل، والموضحة في الجدول )
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( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSDتبار )(: نتائج اخ20.4الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوى الدخل.

 

لكيييل مييين محيييور تيييأثير  اليييدخل،نالحيييع مييين الجيييدول السيييابق واليييذي يبيييين المقارنيييات بيييين فةيييات مسيييتوف 

والتييي تبييين بحسييب اختبييار تحليييل التبيياين األحييادي وجييود فييروم ذات  للتييأثير،لموضييت والدرجيية الكلييية ا

 فتبين ما يلي: ،داللة معنوية بين متوسطاتها

ضيييمن الفيييروم فيييي محيييور تيييأثير الموضيييت ال توجيييد فيييروم ذات داللييية معنويييية فيييي تيييأثير الموضيييت بيييين 

ةييات الييدخل، كمييا تبييين أن هنيياك فييرم معنييوي بييين أو أقييل و ييين بقييية ف 1500األشييخاص الييذين دخلهييم 

، بحيييغ كانييت 3000واألشييخاص الييذين دخلهييم أكثيير ميين  2500 – 1500األشييخاص الييذين دخلهييم 

عيين األشييخاص الييذين دخلهيييم  0.247تزيييد بمقييدار  2500 – 1500درجيية التييأثير ألصييحا  الييدخل 

اليدخل بيين  نن سيببه الفيرم بيي% مين قيمية التيأثير يمكين أن يكيو 4.94أي ميا يعيادل  3000أكثر مين 

واألشييخاص الييذين  3000 – 2500هيياتين الفةتييين، وهنيياك فييرم معنييوي بييين األشييخاص الييذين دخلهييم 

تزيييد بمقييدار  3000 – 2500، بحيييغ كانييت درجيية التييأثير ألصييحا  الييدخل 3000دخلهييم أكثيير ميين 

التيأثير يمكين  % مين قيمية3.72أي ميا يعيادل  3000عن األشخاص اليذين دخلهيم أكثير مين  0.186

 أن يكون سببه الفرم في الدخل بين هاتين الفةتين أيضًا.

 المحور
الفروق في  فئات مستوى الدخل المقارن بينها

 مستوى الداللة المتوسطات
 (2الفئة) - (1الفئة )

الدرجة الكلية 
 للتأثير

 1500أقل من 
1500 – 2500 -.06434 .257 
2500 – 3000 -.00708 .862 

 021. .12111* 3000أكثر من 

1500 – 2500 
2500 – 3000 .05725 .294 

 004. .18544* 3000أكثر من 
 010. .12819* 3000أكثر من  3000 - 2500
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فكانييت الفيييروم المعنويييية بييين أصيييحا  الييدخل أقيييل مييين  ،أمييا ضيييمن الفييروم فيييي الدرجييية الكلييية للتيييأثير

 0.12شيييكل، بحيييغ كييان هنيياك فييرم مقييداره  3000ل أصييحا  الييدخل أكثيير ميين بييشيييكل مقا 1500

% ميين التييأثير الكلييي، وفييرم معنييوي مقييداره 2.4، أي مييا يعييادل شيييكل1500لصييالح أصييحا  الييدخل 

بميييا  3000عييين أصيييحا  اليييدخل أكثييير مييين  3000 – 2500لصيييالح أصيييحا  اليييدخل مييين  0.186

عين أصيحا   3000 – 2500اليدخل   لصيالح أصيحا 0.128%، وفرم معنوي بقيمة 3.72يعادل 

 شيكل. 3000الدخل أكثر من 

يين فةات الدخل الدنيا وفةة الدخل األعلىهذه الفروم بأسبا   ويمكن إرجال ت ل  د  ، هيو أن األخييرة قيد ع 

، فييي األرض بسييبب اكتفيياءهم المييادي وعييدم وجييود الحاجيية المادييية للزراعيية ومعرفيية تييأثير الموضييتعيين 

حين أن ذوي الدخول الدنيا فهم بحاجة ماسة إلى تحسين وضعهم المادي، لهذا هي تهتم بعملية التنمية 

 تصادية أكثر من كيرها.الريفية االق

وفيما يبدو أن الدخل يعتبر هنا محددًا بمدف الجديية فيي التوجيه نحيو التنميية الريفيية االقتصيادية، ولهيذا 

نجيييد أن ذوي اليييدخل المتيييدني أو األقييييل يفيييوم اهتميييامهم نحيييو العملييييية التنمويييية أكثييير مييين ذوي الييييدخل 

لجميييت سييكان البلييدات، ولكيين إن الحاجيية إلييى  المرتفييت، مييت األخييذ بعييين االعتبييار أن ذلييك ليييق تعميميياً 

 التقدم والبحغ عن مستوف رفاه اجتماعي جيد داعمًا ما يطمح إليه ذوي الدخل المتدني.

وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (و

 متغير الحالة االجتماعية.

اسيتخدم اختبيار تحلييل التبياين األحيادي لقيياس داللية الفيروم  ة عشيرةالحادييللتحقق من صحة الفرضيية 

في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ولمحاور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية تعيزف 

 (.21.4كما في الجدول ) االجتماعية،لمتغير الحالة 
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يارية للدرجة الكلية وفقًا لمتغير مستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع21.4الجدول )
 الحالة االجتماعية

 

 اسيتخدم اختبيار تحلييل التبياين األحيادي لقيياس داللية الفيروم فيي السادسيةرضيية للتحقق مين صيحة الف

المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف 

 (.22.4كما هو في الجدول ) ،لمتغير الحالة االجتماعية

األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات  (: نتائج اختبار تحليل التباين22.4الجدول )
ولمحاور الدراسة الممثرة على التنمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير  الحسابية للدرجة الكلية

 الحالة االجتماعية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية 

 الدرجة الكلية للتأثير

 0.30 3.99 91 أعز 
 0.35 4.04 284 متزوج
 0.22 4.24 7 مطلق
 0.34 3.86 6 منفصل
 0.39 4.16 6 أرمل

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوى  ف المربعات

 الداللة

 تأثير الموقت الجغرافي
 039. 4 157. تبين المجموعا

.253 
 

.908 
 

 155. 389 60.322 داخل المجموعات
  393 60.479 المجمول

 تأثير الموضت
 803. 4 3.212 بين المجموعات

3.423 
 

.009 
 

 235. 389 91.255 داخل المجموعات
  393 94.467 المجمول

 تأثير العامل السياسي
 458. 4 1.831 بين المجموعات

1.823 
 

.124 
 

 251. 389 97.699 داخل المجموعات
  393 99.531 المجمول

 تأثير العامل الحكومي
 169. 4 676. بين المجموعات

.672 
 

.612 
 

 252. 389 97.837 داخل المجموعات
  393 98.513 المجمول

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 494. 4 1.974 بين المجموعات
1.752 

 
.138 

 
 282. 389 109.589 داخل المجموعات

  393 111.563 المجمول

 الدرجة الكلية
 197. 4 788. بين المجموعات

1.723 
 

.144 
 

 114. 389 44.439 داخل المجموعات
  393 45.226 المجمول
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ية عنييد مسييتوف وجييود فييروم ذات دالليية إحصيياع إلييى عييدم ،تشييير المعطيييات الييواردة فييي الجييدول السييابق

فيييي المتوسيييطات الحسيييابية للدرجييية الكليييية ولمحييياور الدراسييية الميييؤثرة عليييى التنميييية  α = 0.05الداللييية 

الحاليية االجتماعيييية، أي أن هنيياك انسييجامًا فيييي اتجاهييات المبحيييوثين الريفييية االقتصييادية تعيييزف لمتغييير 

الداللييية أكبييير مييين قيمييية بييياختال  الحالييية االجتماعيييية فيييي منطقييية الرييييي الشيييرقي، حييييغ كيييان مسيييتوف 

 (.0.144(، إذ بلغت قيمته )0.05)

ذلييك أن المبحييوثين بيياختال  الحاليية االجتماعييية علييى وعييي تييام بييأن التنمييية االقتصييادية فييي  ومييا يفسيير

منطقة الريي الشرقي ستعمل على تقليل معدالت البطالة ااخذة باالزديياد وخاصية فيي السينوات العشير 

وكييذلك  ،م بييأن التنمييية الريفييية سييتكون حلييواًل للعيياملين فييي المجييال الزراعييياألخيييرة، كمييا أنهييم علييى عليي

 العا لين عن العمل أيضًا.

وخاصة أن  ،ور ما يعود ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة يتطلعون لتطوير بلداتهم وتطوير بنيتها التحتية

ى التحتية ذات جيودة عاليية عدد سكان تلك المنا ق ليق بالقليل، فهم يسعون ألن تكون الخدمات والبن

 ومتساوية مت المدن القريبة بها.

(، إذ 0.05فيما كان هناك فروقيًا فيي محيور )الموضيت( حييغ كيان مسيتوف الداللية لدييه أقيل مين قيمية )

استخدام نتياع  اختبيار  محور، ولمعرفة الفروم تم(، و ذلك ترفا الفرضية لهذا ال0.009بلغت قيمته )

(LSDللمقارنيييات البعد ) يييية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابات أفيييراد عينييية الدراسييية حسيييب متغيييير

 (.23.4مستوف الدخل، والموضحة في الجدول )
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( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )23.4الجدول )
 .الحالة االجتماعيةأفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 
لمحيور تيأثير الموضيت،  االجتماعيية،نالحع من الجدول السابق والذي يبين المقارنات بين فةات الحالية 

بين والتي تبين بحسب اختبار تحليل التباين األحادي وجود فروم ذات داللة معنوية بين متوسطاتها، فت

درجية أي ميا  0.46وجود فرم ذو داللة معنوية ين فةة العزا  وفةة المنفصيلين لصيالح العيزا  بمقيدار 

ين فةيييية المتييييزوجين وفةيييية بييييوجييييود فييييرم ذو دالليييية معنوييييية ، كمييييا تهيييير % لصييييالح العييييزا 9.2يعييييادل 

ك ، كييذل% لصييالح المتييزوجين10.6درجيية أي مييا يعييادل  0.53المنفصييلين لصييالح المتييزوجين بمقييدار 

 0.82ين فةيية المطلقييين وفةيية المنفصييلين لصييالح المطلقييين بمقييدار بييوجييود فييرم ذو دالليية معنوييية تبييين 

 .% لصالح المطلقين16.4درجة أي ما يعادل 

فهيييم عليييى الحيييياة  إقبيييالفيييي حالييية والمطلقيييين  والمتيييزوج ميييرد هيييذا الفيييرم إليييى أن األعيييز  ويمكييين تعلييييل

اتهم أو لتييأمين وضيييعهم األسييري و نييياء مسييتقبلهم ومسيييتقبل إميييا لتأسيييق حييييالمشييياريت الزراعييية يقييودون 

و كييل مييا يتعلييق بهييا، كونهييا إحييدف الطييرم التييي تحسيين ميين  بيياألرضأبنيياعهم، لهييذا فهييم هنييا علييى دراييية 

قيد يعيياني  فهيو أمييا المنفصيل مسيتواهم المعيشيي وتحقيق نيول ميين الرفاهيية االجتماعيية واالقتصيادية لهيم،

 
الفروق في  خل المقارن بينهافئات مستوى الد

 المتوسطات
مستوى 
 (2الفئة) - (1الفئة ) الداللة

 الدرجة الكلية للتأثير

 أعز 

 232. 06987.- متزوج
 056. 36421.- مطلق
 024. .46232* منفصل
 070. 37101.- أرمل

 متزوج
 113. 29434.- مطلق
 008. .53219* منفصل
 133. 30114.- أرمل

 مطلق
 002. .82653* منفصل
 980. 00680.- أرمل

 003. 83333.- أرمل منفصل
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الجتماعييية وأحيانييًا اليييأس الييذي يحييول دون اهتمامييه بالعملييية التنموييية، ميين بعييا المشييكالت النفسييية وا

وهيييذا ال يعنيييي أنيييه ال يبليييي لهيييا اهتماميييًا، وإنميييا قيييد يكيييون وضيييعه هيييذا مؤقتيييًا إليييى لحيييين السييييطرة عليييى 

 المشكالت التي يعاني منها.

ثير بمظياهر السيطح ور ما يعود هذا السبب إلى أن األعيز  والمتيزوج والمطليق هيم أساسيًا عليى درايية أك

الموجييودة بالبلييدة، ونوعييية التر يية، ومصييادر المييياه، والمنيياخ السيياعد فيهييا، و يةتهييا الخاصيية، والمسيياحات 

المتوفرة لعملية التنمية الريفية االقتصادية، إما لدورات تدريبيية قياموا بأخيذها أو معلوميات سيابقة حصيلوا 

صلين قد تكيون اهتمامياتهم وخبيراتهم بعييدة عين كيل ميا إما بالدراسة أو التثقي  الذاتي، في هي أن المنف

 له عالقة بالموضت، أو أن معلوماتهم كير كافية.

وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (ز
 متغير عدد أفراد األسرة.

التباين األحادي لقياس داللة الفروم في استخدم اختبار تحليل  الثانية عشرةللتحقق من صحة الفرضية 

المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف 

 (.24.4كما في الجدول ) األسرة،لمتغير عدد أفراد 

تغير مستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية وفقًا لم24.4الجدول )
 عدد أفراد األسرة

 تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم فييي اسييتخدم اختبييار الثانيييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف 

 (.25.4كما هو في الجدول ) األسرة،لمتغير عدد أفراد 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد أفراد األسرة 

 الدرجة الكلية للتأثير

2 41 3.80 0.26 
2 -3 79 3.98 0.30 
3 – 4 65 3.97 0.38 
4 – 5 94 4.05 0.32 

 0.33 4.15 115 5أكثر من 



117 

 

في المتوسطات  (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق 25.4الجدول )
ولمحاور الدراسة الممثرة على التنمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير عدد  الحسابية للدرجة الكلية

 أفراد األسرة

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 تأثير الموقت الجغرافي
 611. 4 2.443 بين المجموعات

4.094 
 

.003 
 149. 389 58.036 داخل المجموعات 

  393 60.479 المجمول

 تأثير الموضت
 2.387 4 9.547 بين المجموعات

10.934 
 

.000 
 218. 389 84.920 داخل المجموعات 

  393 94.467 المجمول

 تأثير العامل السياسي
 2.104 4 8.416 بين المجموعات

8.982 
 

.000 
 234. 389 91.115 داخل المجموعات 

  393 99.531 المجمول

 تأثير العامل الحكومي
 251. 4 1.003 بين المجموعات

1.001 
 

.407 
 251. 389 97.510 داخل المجموعات 

  393 98.513 المجمول

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 1.254 4 5.017 بين المجموعات
4.579 

 
.001 

 274. 389 106.546 وعاتداخل المجم 
  393 111.563 المجمول

 الدرجة الكلية

 1.063 4 4.252 بين المجموعات
10.092 

 
.000 

 105. 389 40.974 داخل المجموعات 

  393 45.226 المجمول
 

 αوجود فروم ذات داللة إحصاعية عند مستوف الداللية  تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى

في المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة والدرجة الكلية وعدم وجود فروم فيي محيور العاميل  0.05= 

، ولمعرفيية الفييروم تييم الحكييومي للتييأثير علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعييزف لمتغييير عييدد أفييراد األسييرة

سيييتجابات أفيييراد عينييية ( للمقارنيييات البعديييية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية الLSDاسيييتخدام نتييياع  اختبيييار )

 (.26.4الدراسة حسب متغير مستوف الدخل، والموضحة في الجدول )
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( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )26.4الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد أفراد األسرة

 

وأخيرف عيدد  2من الجدول السابق نالحع أن تأثير الموقت الجغرافي ال يختلي  بيين عاعلية عيدد أفرادهيا 

 بقيمية أكبير مين قيمية معنويية،، ألن الداللة هنا كانت كيير 3 – 2أو التي عدد أفرادها  4 – 3أفرادها 

عن تلك التي عدد  2، ولكننا نجد أن تأثير الموقت الجغرافي يقل لدف العاعالت التي عدد أفرادها 0.05

، ويقل عن العياعالت التيي عيدد أفرادهيا 0.044و داللة معنوية مقدارها  0.036بمقدار  5 – 4أفرادها 

 .0.004درجة و درجة معنوية مقدارها  0.20بمقدار  5أكبر من 

و قيييية  2أن تيييأثير الموضيييت يختلييي  بيييين العاعلييية التيييي عيييدد أفرادهيييا  أيضييياً  بق نالحيييعميين الجيييدول السيييا

العاعالت حيغ كانت الفروم معنوية ويزداد تأثير الموضت على التنمية الريفية االقتصادية بازدياد حجم 

 – 3مين  و ينها و ين العاعلة المكونية 0.25هو  3 – 2المكونة فكان الفرم بينها و ين العاعلة  األسرة،

و ينها و يين العاعلية المكونية مين أكثير  0.34هو  5 – 4و ينها و ين العاعلة المكونة من  0.22هو  4

 .0.51أفراد هو  5من 

 المحور
الفروق في  فئات مستوى الدخل المقارن بينها

 مستوى الداللة المتوسطات
 (2الفئة) - (1الفئة )

 الدرجة الكلية للتأثير

2 2 – 3 -.18207* .004 

3 – 4 -.16851* .010 

4 – 5 -.25291* .000 

 000. *34840.- 5أكثر من 

2 – 3 3 – 4 .01356 .803 

4 – 5 -.07083 .154 

 001. *16632.- 5أكثر من 

3 – 4 4 – 5 -.08439 .108 

 000. *17988.- 5أكثر من 

 035. *09549.- 5أكثر من  5 -4
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أفراد يختل  تأثير الموضيت ليديها بقيمية أعليى فيي  5كما ونالحع أن العاعلة التي عدد أفرادها أكثر من 

 5 – 4 فرم بينها و ين العاعالت التي عدد أفرادها مين العاعالت التي عدد أفرادها أقل وال الدرجات من

 أفراد. 

و قييية العيياعالت حيييغ  2أن تييأثير العامييل السياسييي يختليي  بييين العاعليية التييي عييدد أفرادهييا  تبييين وكييذلك

 األسييرة،كانييت الفييروم معنوييية ويييزداد تييأثير هييذا العامييل علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية بازدييياد حجييم 

هيو  4 – 3و ينهيا و يين العاعلية المكونية مين  0.41هيو  3 – 2بينها و ين العاعلة المكونية فكان الفرم 

 5و ينها و ين العاعلية المكونية مين أكثير مين  0.45هو  5 – 4و ينها و ين العاعلة المكونة من  0.33

 .0.50أفراد هو 

خفياض التيأثير ليدف األسيرة باستثناء ان األسرة،وال فروم معنوية بين بقية األسر بحيغ تبتني على حجم 

 درجة. 0.17أفراد بمقدار  5أفراد عن تلك المكونة من أكثر من  4 – 3المكونة من 

و قييية  5ميين الجييدول السييابق نالحييع أن تييأثير العامييل الحكييومي يختليي  بييين العاعليية التييي عييدد أفرادهييا 

الريفيية االقتصيادية بازديياد  العياعالت حييغ كانيت الفيروم معنويية وييزداد تيأثير هيذا العاميل عليى التنميية

 – 2لعاعلة المكونية مين و ينها و ين ا 0.35 هو 2المكونة فكان الفرم بينها و ين العاعلة  األسرة،حجم 

ولييم يكيين هنيياك فروقييًا معنوييية بينهييا  0.21هيو  4 – 3و ينهييا و ييين العاعليية المكونيية ميين ، 0.21هيو  3

 أفراد. 5 - 4و ين العاعلة المكونة من أكثر من 

ليدف العاعليية المكونية ميين فيردين عيين بقييية وقيد تبييين كيذلك ميين الجيدول أن الدرجيية الكليية للتييأثير تختليي  

عين جمييت األسير التييي  2األسير و شيكل معنيوي بحييغ كيان التييأثير أقيل ليدف العاعلية التيي عييدد أفرادهيا 

أفيراد أو أكثير عين بقيية  5تختل  الدرجة الكلية للتأثير ليدف العاعلية المكونية مين ، كما عدد أفرادها أكثر

عيين جميييت  5األسيير و شييكل معنييوي بحيييغ كييان التييأثير أكيير لييدف العاعليية التييي عييدد أفرادهييا أكثيير ميين 

 األسر التي عدد أفرادها أقل.
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أن العاعالت التي عدد أفرادها أكبر هيي األكثير معانياة مين الموقيت الجغرافيي أو هيي ذلك  ويمكن إرجال

للحاجية التيي  ،ر مشياريت تيأثرت بيالموقت الجغرافييبيالريفيية االقتصيادية عالعاعالت التي تضيطر للتنميية 

العياعالت التيي عيدد أفرادهيا أكبير هيي األكثير ا العيًا عليى ، كميا تفسيرها بيأن دعا لها ك ب ر حجيم األسيرة

أن ، وكيذلك تيرف تأثير الموضيت مين خيالل مشياريعها التنمويية بيدافت الحاجية التيي يفرضيها حجيم األسيرة

ت التيييي عيييدد أفرادهيييا أكبييير هيييي األكثييير تيييأثرًا بالعاميييل السياسيييي عليييى مشييياريعها التنمويييية التيييي العييياعال

األسييرة األكيير حجمييًا هييي األكثيير معانيياة ميين العامييل ، فيمييا تييرف أن يفرضييها حجييم األسييرة بييدافت الحاجيية

 الحكومي بسبب حاجتها.

لقيييام بمشيياريت تنموييية فييي ن اجييل ا، مييلألسييرة اً قوييي اً أن حجييم األسييرة يشييكل دافعيي وميين هنييا تييرف الباحثيية

األمر الذي يجعل األسرة قادرة على الشعور أكثر بتيأثير العواميل المختلفية عليى التنميية  الريي الشرقي،

 الريفية االقتصادية.

وبـين  بـين التنميـة االقتصـادية( 0.05) الداللـةذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فروق  (ح

 ملوكة.متغير عدد دونمات األرض الم

اسييتخدم اختبييار تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم فييي  الثامنييةللتحقييق ميين صييحة الفرضييية 

المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف 

 (.27.4كما في الجدول ) المملوكة،لمتغير عدد دونمات األرض 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية وفقًا لمتغير مستوى 27.4الجدول )
 عدد دونمات األرض المملوكة

عدد دونمات األرض  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المملوكة

 الدرجة الكلية للتأثير

 0.35 3.99 151 ال املك
 0.32 4.06 173 دونمات فاقل 5
 0.42 3.88 11 ونماتد 15 – 11

 0.42 4.12 5 دونم 16أكثر من 
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 اسييتخدم اختبييار تحليييل التبيياين األحييادي لقييياس دالليية الفييروم فييي الثامنييةللتحقيق ميين صييحة الفرضييية 

المتوسييطات الحسييابية للدرجيية الكليييية ولمحيياور الدراسيية المييؤثرة عليييى التنمييية الريفييية االقتصييادية تعيييزف 

 (.28.4كما هو في الجدول ) لمملوكة،المتغير عدد دونمات األرض 

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق في المتوسطات 28.4الجدول )
ولمحاور الدراسة الممثرة على التنمية الريفية االقتصادية تعزى لمتغير عدد  الحسابية للدرجة الكلية

 دونمات األرض المملوكة

 مصدر التباين 
مجموع 

 بعاتالمر 
درجات 
 الحرية

معدل 
 ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 تأثير الموقت الجغرافي
 251. 4 1.005 بين المجموعات

1.643 
 

.163 
 153. 389 59.474 داخل المجموعات 

  393 60.479 المجمول

 تأثير الموضت
 181. 4 724. بين المجموعات

.751 
 

.558 
 241. 389 93.744 داخل المجموعات 

  393 94.467 المجمول

 تأثير العامل السياسي
 1.328 4 5.311 بين المجموعات

5.482 
 

.000 
 242. 389 94.219 داخل المجموعات 

  393 99.531 المجمول

 تأثير العامل الحكومي
 464. 4 1.854 بين المجموعات

1.865 
 

.116 
 248. 389 96.659 داخل المجموعات 

  393 98.513 المجمول

تأثير المتغيرات االجتماعية 
 والديموكرافية

 613. 4 2.453 بين المجموعات
2.186 

 
.070 

 280. 389 109.110 داخل المجموعات 
  393 111.563 المجمول

 الدرجة الكلية

 226. 4 903. بين المجموعات
1.981 

 
.097 

 114. 389 44.324 داخل المجموعات 

  393 45.226 المجمول
 

وجييود فييروم ذات دالليية إحصيياعية عنييد مسييتوف عييدم  تشييير المعطيييات الييواردة فييي الجييدول السييابق إلييى

، أي أن هناك انسجامًا في في المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة والدرجة الكلية α = 0.05الداللة 
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يييي الشييرقي، حيييغ كييان اتجاهييات المبحييوثين بيياختال  عييدد دونمييات األرض المملوكيية فييي منطقيية الر 

 (.0.097(، إذ بلغت قيمته )0.05مستوف الداللة أكبر من قيمة )

إنييه وعلييى الييركم ميين اخييتال  مسيياحة الييدونمات لييدف أفييراد عينيية الدراسيية، إال أنييه لييديهم  الدراسييةفتييرف 

تييي اتجاهييات واحييدة حييول أثيير محيياور الدراسيية علييى التنمييية الريفييية االقتصييادية وقييد يعييود للمعلومييات ال

يتلقاهيييييا المبحيييييوثين حيييييول المحييييياور )الموقيييييت الجغرافيييييي، والموضيييييت، والعاميييييل الحكيييييومي، والمتغييييييرات 

 االجتماعية والديموكرافية( من قبل المجالق البلدية، أو معلومات مسبقة قد تكون متوارثة لديهم.

ت األرض ور مييا يعييود ذلييك إلييى كييونهم يعيشييون فييي بيةيية ال تختليي  كثيييرًا عيين بعضييها، فتضيياريق وموقيي

والموضييت وكييذلك تعامييل الحكوميية وقراراتهييا تكيياد تكييون واحييدة لكافيية القييرف، وكييذلك تتشييابه فييي العوامييل 

 االجتماعية والديموكرافية.

في محور العامل السياسي للتأثير على التنمية الريفية االقتصيادية تعيزف لمتغيير فيما كانت هناك فروقًا 

( للمقارنات البعدية بيين المتوسيطات LSDاستخدام نتاع  اختبار ) ، ولمعرفة الفروم تمعدد أفراد األسرة

 (.29.4الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوف الدخل، والموضحة في الجدول )

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )29.4الجدول )
 متغير عدد الدونمات المملوكةأفراد عينة الدراسة حسب 

 
الفروق في  فئات مستوى الدخل المقارن بينها

 المتوسطات
مستوى 
 (2الفئة) - (1الفئة ) الداللة

 الدرجة الكلية للتأثير

 ال أملك أرض

 000. -.22822* دونمات أو أقل 5
 016. -.18932* دونمات 10 – 6

 384. 13391. دونم 15 – 11
 185. 29726.- دونم 16أكثر من 

 دونمات أو أقل 5
 612. 03890. دونمات 10 – 6

 018. .36213* دونم 15 – 11
 757. 06903.- دونم 16أكثر من 

 دونمات 10 – 6
 048. .32323* دونم 15 – 11

 639. 10794.- دونم 16أكثر من 
 105. 43117.- دونم 16أكثر من  دونم 15 – 11
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ول السييابق والييذي يبييين المقارنييات بييين المتوسييطات الحسييابية إلجابييات المبحييوثين ميين نالحييع ميين الجييد

والتي تبين بحسيب اختبيار تحلييل التبياين  السياسي،لمحور تأثير العامل  المملوكة،حيغ عدد الدونمات 

من ين فةة بفتبين وجود فرم ذو داللة معنوية  متوسطاتها،األحادي وجود فروم ذات داللة معنوية بين 

درجيييية أي مييييا يعييييادل  0.228دونمييييات أو أقييييل بمقييييدار  5ال يمتلكييييون دونمييييات لصييييالح ميييين يمتلكييييون 

وكيييذلك وجيييود فيييروم معنويييية لييينفق الفةييية ميييت مييين  أقيييل،دونميييات أو  5% لصيييالح مييين يمتلكيييون 4.56

هييذا الفييرم يعييود إلييى أن  مييردّ  ولعييلّ ،% 3.78بمييا يعييادل  0.189دونمييات بمقييدار  10 – 5يمتلكييون 

ألراضيييي هيييم األكثييير تيييأثرًا العاميييل السياسيييي واألكثيييير ا العيييًا عليييى تيييأثير هيييذا العاميييل عليييى أصيييحا  ا

التنمية الريفية االقتصادية. لكننا نجد أن الفروم بين من ال يمتلكون أراض  ومن يمتلكون ومن يمتلكون 

فقييد  معنوييية،دونمييًا كانييت فييروم كييير  15وكييذلك ميين يمتلكييون أكثيير ميين  دونمييًا، 15 – 11دونمييات 

 يكون سبب ذلك أنهم أكنياء وفي كنى عن المشاريت الزراعية فال يتأثرون العامل السياسي.

أنيه كلميا قيل عيدد اليدونمات المملوكية قيل تيأثير العاميل السياسيي عليى مين يقوميون بالتنميية  وهنا يظهير

أكثير تيأثيرًا بالعاميل ، حييغ أن األفيراد اليذين يملكيون عيددًا كبييرًا مين اليدونمات يكيون الريفية االقتصادية

السياسيييييي وأكثييييير ضيييييررًا مييييين ممارسيييييات االحيييييتالل الهمجيييييية علييييييهم وخاصييييية األراضيييييي القريبييييية مييييين 

المسيتو نات، أو التييي ييتم مصييادرتها لشيق الطييرم االلتفافيية ميين قبيل سييلطات االحيتالل، أو مصييادرتها 

بيرة وشاسعة، فيي حيين لضمها للمستو نات، وتكون في كالبية األمر المساحات المصادرة؛ مساحات ك

أن األفراد الذين يملكون دونمات أقيل تقيل نسيبة تيأثرهم بالعاميل السياسيي وممارسيات االحيتالل الهمجيية 

 لها.
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 الفصل الخامس

 تصورات وسيناريوهات مستقبلية حول التنمية الريفية االقتصادية
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 الفصل الخامس

 تصورات وسيناريوهات مستقبلية حول التنمية الريفية االقتصادية في منطقة الدراسة

 :تمهيد 1.5

، مستقبلية حول التنمية الريفية االقتصادية في منطقة الدراسة تيتناول هذا الفصل تصورات وسيناريوها

حيغ تم إجراء عدد من المقابالت مت عدد من العاملين في الهيةات المحلية والخبراء في مجيال التنميية 

لرييييي االريفيييية لمحاولييية التعيييّر  عليييى مسيييتقبل التنميييية االقتصيييادية فيييي منطقييية الدراسييية، وقيييد تبيييين أن 

ليك المنيا ق منيه هيدفًا سعى إليى تحقييق التنميية الريفيية االقتصيادية فيي منا قهيا، وقيد جعليت تالشرقي ي

تسعى إليه من خالل محاولة العمل على تأسيق وجعل معيدل مناسيب مين التنميية فيي شيتى األصيعدة، 

وذلك في بغية زيادة معدالت النمو في الدخل، وإلحدا  تغيير جذري في مجتمت الريي الشرقي يقضيي 

 هممهيييارات إنمييياء خيييالل مييينبيييه عليييى مسيييببات التخلييي  والفقييير، كيييذلك يعميييل عليييى إحيييدا  تنميييية بشيييرية 

تسيياهم فييي  ومؤسسييات تنظيمييات وخلييق اإلنتيياج مسييتويات لرفييت جديييدة إنتاجييية أسيياليب وإيجيياد و اقيياتهم

 ديناميكيية "عمليية عين عبيارة هيو واليذي التنميية مفهيوم مين ينطليق بالطبت وهذا ،التنمية الريفية االقتصادية

 حجييم توجيييه فييي للتييدخل نتيجيية وتحييد  المجتمييت فييي والوتيفييية الهيكلييية التغيييرات ميين سلسييلة ميين تتكييون 

 زيييادة  ريييق عيين المجتمييت أفييراد ميين الغالبييية رفاهييية مسييتوف  لرفييت وذلييك للمجتمييت، المتاحيية المييوارد ونوعييية

 (.189ص :2007 النصر، )أبو األقصى" الحد إلى المجتمت  اقات استثمار في أفراده فاعلية

أن تتم تلك التنميية إال أنهيا ال تسيير بالشيكل المطليو  ولكن مت األس ، وعلى الركم من وجود  موح ب

لتحقيييق مييا تهييد  إليييه التنمييية، إذ أن عملييية التنمييية فييي الجانييب االقتصييادي تعتمييد علييى تييوفر فييرص 

لالسييتثمار وتييوفر العناصييير االقتصييادية وخاصييية التمويييل، باإلضييافة إليييى تييوفير الميييوارد البشييرية وهيييي 
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ر بمقييدار كييا   فيي منييا ق الريييي الشيرقي )مقابليية شخصييية ميت مييدير عييام تقريبيًا المكييون الوحيييد المتيوف

 (.2018المجالق المشتركة في الحكم المحلي، سليمان أبو مفرح، 

 :واقع التنمية االقتصادية 2.5

مين خييالل مييا توصيلت إليييه الدراسيية نجيد أن واقييت التنمييية الريفيية االقتصييادية فييي منطقية الريييي الشييرقي 

عتقد الكثيرين، إذ نجد بأنها تسعى فعليًا إلقامة العدييد مين المشياريت التنمويية فيي هيذه ليست قاتمة كما ي

المنييييا ق وخاصيييية فييييي منطقيييية تقييييول والعبيدييييية، كونهييييا منييييا ق ذات عييييدد سييييكان كبييييير، كييييذلك تتمتييييت 

بمساحات واسعة تؤهلها إلقامية المشياريت التنمويية، وهيي فعلييًا تقيوم بيبعا هيذه المشياريت والتيي تحياول 

المييدن المحيطيية بهييا، وخاصيية مدينيية بيييت لحييم، فنجييد أنهييا تحيياول أن تييولي اهتمامييًا  مجيياراة  ميين خاللهييا

بالعدالييية االجتماعيييية ومكافحييية الفقيييير، باإلضيييافة إليييى تيييوفير الخييييدمات االجتماعيييية وتحدييييدًا التعليمييييية 

لنقيييل والتموييييل والصيييحية والثقافيييية باإلضيييافة إليييى االتصييياالت والتكنولوجييييا، وكيييذلك تحسيييين خيييدمات ا

والصحة، ولكن بشكل بطيء نسبيًا لوجود بعا المعيقات ليست الشخصية عليى مسيتوف أبنياء البليدات 

وإنما معيقيات خارجيية؛ فمنهيا السياسيية ومنهيا قلية اليدعم الميالي المحليي والخيارجي، وهيذا ميا أشيار إلييه 

ف المجيالق البلديية ولكين حالييًا )ناعب رعيق مجليق بلديية زعتيرة( حييغ قيال: "أن التنميية هيي أولويية ليد

لكي يكون هناك تنمية اقتصيادية حقيقيية فإنيه بداييًة يجيب أن ييتم تأسييق بنيية تحتيية سيليمة لكيي يكيون 

لدينا تنمية اقتصادية، وكذلك فإننا نقوم ببعا المشاريت التنموية وخاصة التي تتعليق بالنسياء كمشياريت 

 الخيا ة والزراعة".

ية تنموية بين هذه القرف و اقي المدن الفلسيطينية وخاصية فيي مدينية بييت لحيم ومت ذلك نجد فجوة داخل

ولكيين هييذه الفجييوة ليسييت بييالكبيرة وخاصيية فييي منطقتييي تقييول والعبيدييية، وخاصيية إذا مييا قارنييا ذلييك ميين 

ناحية الفقر، فنجيد أن هيذه القيرف ليسيت متدنيية اليدخل أو فقييرة، إذ هنياك قيرف بيل وميدن بهيا نسيبة فقير 
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ن هذه القرف، وذلك يرجت إلى أن كالبيتهم يعملون بوتاع  إما حكومية أو مشاريت خاصة بهم، أكبر م

 أو عمال في الداخل الفلسطيني.

كما يظهر لدينا أن واقت التنمية الريفية االقتصيادية يظهير ليدينا مين خيالل محاولية المجيالق البلديية فيي 

تخدام األمثيل للميوارد الطبيعيية الناضيبة فيي تليك قرف الرييي الشيرقي بنياء خطيا اسيتراتيجية لكيفيية االسي

المنا ق، وكذلك االستفادة منها على المدف البعيد، فنحن نرف أن التنمية الريفية االقتصادية في منطقة 

لتحقييق الحقييق التنميية الريفيية االقتصيادية، وهيذا األمير  ،الدراسة تحاول أن تركز على القطيال الزراعيي

تيسيير هيذه العمليية، وهيو حالييًا لمبيالغ  ويحياولون جاهيدين تخصييص لق البلديةقد حظي باهتمام المجا

يشييغل حيييزًا كبيييرًا فييي الخطييا التنموييية والييذي يسييعون ميين خاللييه تلبييية الحاجييات الو نييية المتزايييدة نحييو 

 المنتجات الزراعية، فيما يرف )أبو مفرح( بأن التنميية االقتصيادية فيي منيا ق الرييي الشيرقي ليم تتجياوز

تها لطريقيية يمكيين اسسييلييم يييتم لغاييية اليييوم العمييل عبيير مؤ  مرحليية المحيياوالت والمبييادرات القروييية، ولكنهييا

معها القول أن هناك تنمية اقتصادية ريفية"، ويمكن إيعاز ذلك لوجود بعا المعوقات وخاصة التمويل 

لتنمييية الزراعييية، المييادي جعييل تسييييره ليييق بالسييهل، كمييا أن مييردوده كييير مقبييول للييذين يسيييرون فييي ا

وتحدييييدًا إذا ميييا ّعليييم أن اقتصييياد تليييك البليييدات يعتميييد عليييى قطيييال الزراعييية دون كييييره لتيييوفر المسييياحات 

الشاسيييعة التيييي تتييييح اسيييتغالل تليييك األراضيييي فيييي التنميييية الزراعيييية، كيييذلك سييييطرة سيييلطات االحيييتالل 

ييية االقتصييادية فيهييا، لييذلك يييرف نوعييية و بيعيية المشيياريت التنمو ب اعيلي علييى تلييك المنييا ق والييتحكماإلسيير 

)اليدكتور جميييل الشياعر( أن "مشيياريت التنميية شييبه معدومية فييي هيذه المنييا ق، وخاصية مشيياريت التنمييية 

الزراعية حيغ تتحكم سلطات االحتالل في جميت المصادر الحيوية فيي هيذه المنيا ق خاصية األراضيي 

ت االحيتالل بتيدمير أو منيت أيية مشياريت خاصية الزراعية، والمياه، ورأس الميال، والعميال؛ إذ تقيوم سيلطا

بالتنمية االقتصادية في هذه المنا ق وتحديدًا في منطقة تقول" كما أنيه ييرف أن "التنميية تابعية لسيلطات 

االحتالل اإلسراعيلي وهي التي تتحكم في نول التنمية وحجمها ومصادرها"، وقد وافقه على ذلك )موسى 
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ي( الييذي يييرف أن "وضييت التنمييية الريفيييية االقتصييادية فييي قييرف الرييييي الشيياعر مييدير عييام الحكييم المحلييي

الشيييرقي ميييا زاليييت كيييير فعالييية وكيييير متاحييية عليييى اليييركم مييين تشيييكيل مجليييق الخيييدمات المشيييترك للرييييي 

مييا توصييلت إليييه كة فييي هييذه المنييا ق"، وخالفييًا لالشييرقي بغييية إيجيياد فييرص اسييتثمارية اقتصييادية مشييتر 

لشاعر أن "أهالي منا ق الريي الشرقي ليق لديه توجيه كبيير نحيو التنميية الدراسة يرف الدكتور جميل ا

االقتصيادية، إال فيي بعيا المشياريت الصيغيرة الخاصية بالزراعية وهيي قليلية جيدًا، وتعتميد عليى مصيادر 

%( مين سيكان هيذه المنيا ق عليى 70دعم خاصة بأصحا  المشاريت أنفسيهم، حييغ يعتميد ميا نسيبته )

أو داخيييل المسيييتو نات"، ولهيييذا ييييرف )موسيييى  1948الفلسيييطينية المحتلييية عيييام العميييل داخيييل األراضيييي 

الشييياعر( أنيييه مييين أجيييل تحقييييق التنميييية االقتصيييادية فإنيييه مييين الواجيييب "عليييى كيييل الهيةيييات المحليييية فيييي 

محافظيية بيييت لحييم وليييق فقييا فييي منييا ق الريييي الشييرقي علييى وضييت خطييا تنموييية اسييتراتيجية لكييل 

ولويييات فييي المشيياريت التنموييية ميين أجييل اسييتمرارها وديمومتهييا وأن تكييون القطاعييات ميين أجييل تحديييد األ

 ذات جدوف اقتصادية تعود بالفاعدة على الهيةات المحلية والموا نين على حد  سواء".

 :معوقات التنمية االقتصادية 3.5

 ال أنهييا إال الفلسييطينية والقييرف  المييدن فييي حييد  الييذي االقتصييادية التنمييية مجييال فييي التقييدم ميين الييركم علييى

 ومين االقتصيادية، الريفيية التنميية وخاصة الحقيقية التنمية عملية في التقدم تعرقل معوقات من تعاني زالت

 التنمويييية، المشييياريت و نييياء االقتصيييادية الريفيييية التنميييية لتحقييييق الالزمييية التموييييل مصيييادر كفايييية عيييدم ذليييك

ر فيي تليك المنيا ق، ناهييك عين التضييق مين إلضافة إلى محدوديية نفقيات االسيتثمار األجنبيي المباشيبا

 قبل االحتالل على الدعم الخارجي المادي.

ومييين المعوقيييات ذات األهميييية التييييأثير األكثييير عليييى عمليييية التنمييييية الريفيييية االقتصيييادية هيييي التييييأثيرات 

السياسية والظرو  الصيعبة الناجمية عنهيا، كقير  القيرف مين المسيتو نات، وكيذلك مصيادرة الكثيير مين 

راضييييي إمييييا لشييييق الطييييرم االلتفافييييية أو لبنيييياء المسييييتو نات أو حتييييى لضييييمها للمنييييا ق اإلسييييراعيلية، األ
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باإلضافة إلى تجزعة المنا ق إلى منا ق )  وج( كما أوضيح ذليك )عليي محسيين رعييق مجليق بلديية 

زعتييييرة(، وتييييدخل االحييييتالل اإلسييييراعيلي فييييي كافيييية مجيييياالت الحييييياة فييييي منييييا ق الريييييي الشييييرقي، كييييذلك 

تقييياالت المسيييتمرة أو إ يييالم النيييار عليييى الميييوا نين بطريقييية عشيييواعية تيييؤثر جميعهيييا عليييى العمليييية االع

التنموية االقتصادية فيي منيا ق الرييي الشيرقي، وهيذا ميا نيوه إلييه )جمييل الشياعر( فيي قوليه: "إن أكثير 

يني لالحيتالل الصعو ات التي تواجه التنمية فيي الرييي الشيرقي بالدرجية األوليى تبعيية االقتصياد الفلسيط

اإلسييراعيلي الييذي ال يسييمح فييي الكثييير ميين األوقييات بإحييدا  التنمييية وخاصيية فييي األريييا  القريبيية ميين 

 المستو نات اإلسراعيلية".

قلة اهتمام الحكوميية فيي إقامية مشياريت تنمويية  :ومن المعوقات كذلك والتي أتهرتها الدراسة الحالية هو

خطا تنموية لهذه المنا ق، وإن وجدت ال ييتم تنفييذها أو ييتم  في منا ق الريي الشرقي، إذ ليق لديها

تحويييل الييدعم ااتييي لهييذه التنمييية إلييى بييرام  أخييرف، كييذلك عييدم وجييود عداليية لييدف الحكوميية فييي توزيييت 

المشيياريت التنموييية بيييين منييا ق الرييييي، حتييى بيييين منييا ق الريييي الشيييرقي نفسييها، إذ أنهيييا تختليي  مييين 

افة إلى أن المشاريت المقترحية مين قبيل الحكومية تعتبير كيير كافيية إلقامية منطقة إلى أخرف، هذا باإلض

مشياريت تنموييية اقتصيادية فييي منييا ق الرييي الشييرقي مييت األخيذ بعييين االعتبييار بيأن السياسييات التنموييية 

للدوليية عمومييًا تييدعم قيييام تنمييية ريفييية اقتصييادية ولكيين فييي كالبيتهييا علييى الييورم ولييم تأخييذ  ريقهييا إلييى 

، فيمييا يجييد )أبييو مفييرح( أن "القييوانين الحالييية لييدف الحكوميية كييير ناضييجة بمييا يكفييي فييي مجييال اإلنجيياز

التنمييية الريفييية وال زاليييت تحتيياج إلييى تحيييديغ بمييا يتناسييب ميييت السياسييات التييي ييييتم  رحهييا حييديثًا بهيييذا 

ل أكثير مين االتجاه و التالي فإن اإلجراءات الحاليية مين قبيل الحكومية ال زاليت مؤقتية وتحتياج إليى تسيهي

 أجل زيادة التوجه نحو التنمية الريفية االقتصادية".

ومن معوقات التنمية الريفية االقتصادية كذلك قلة الوعي التنميوي فيي إقامية مشياريت اقتصيادية متنوعية، 

وتدني مسيتوف التعلييم، باإلضيافة إليى توجيه أبنياء البليدة للعميل فيي المنيا ق اإلسيراعيلية فهيذا كليه يعتبير 
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أمام عملية التنمية الريفية االقتصادية، كذلك ازدياد نسبة البطالة وخاصية بيين الفةية الشيابة، لييق  عاعقاً 

فقيييا فيييي قيييرف الدراسييية، وإنميييا فيييي فلسيييطين كافييية، واليييذي أثييير سيييلبًا عليييى مسيييتوف اليييدخل وتدنييييه، هيييذا 

ذلك، نتيجية باإلضافة إلى وجود ضع  في قاعدية الفالحة والصناعة وعيدم وجيود اسيتراتيجية محكمية لي

قلييية اليييدعم المعلومييياتي ألبنييياء البليييدة، وأضيييا  السييييد )جمييييل الشييياعر( إليييى أن "عيييدم وجيييود دور كبيييير 

للمجييالق البلدييية والقروييية فييي إحييدا  التنمييية االقتصييادية أو تقييديم بعييا المشيياريت فييي هييذه المنييا ق" 

 يعتبر من معوقات التنمية الريفية االقتصادية.

التنمييية االقتصييادية وتحديييدًا المشيياريت الصييغيرة بقييروض حسيينة، أي دون وعييدم وجييود مؤسسييات تييدعم 

فاعييدة، إذ أن هنيياك العديييد ميين األفييراد يحيياولون جاهييدين إنشيياء مشيياريعهم التنموييية ولكيين ونتيجيية لعييدم 

وجود تلك المؤسسات ووجود مؤسسات تقدم قروض ر وية على األموال المقترضة فإنهم يواجهون إعاقة 

 ، كونهم رافضين لتلك األموال.كبيرة في ذلك

كما أشار )ناعب رعيق مجلق بلدية زعترة( معوقًا خاصيًا بمنطقية زعتيرة وهيي أن "تر ية قريية زعتيرة كيير 

مالحيية وهييي بحاجيية إلييى استصييالح زراعييي، كمييا أنهييا بحاجيية إلييى  كونهييا تر يية مناسييبة للزراعيية الحقلييية،

عالييية، وكييذلك تواجييه المنطقيية معوقييات فييي أسييعار الكثييير ميين الميياء والييذي يعتبيير محييدودًا وذو تكلفيية 

األعييال  التييي تعتبيير مرتفعيية علييى الييركم ميين توجييه سييكان المنطقيية إلييى إقاميية مشيياريت خاصيية بالتر ييية 

يق سييلطات االحييتالل علييى المنييا ق الرعوييية ويمنييت الكثيييرين ميين التوجييه إليهييا يالحيوانييية، وكييذلك تضيي

 لرعي أكنامهم".

ة للتنمييية االقتصييادية وهييي الفسياد، وخاصيية الفسيياد الميالي، والييذي يييؤثر سييلبًا وهنياك عوامييل أخييرف معيقي

عليييى حركييية االقتصييياد فيييي منيييا ق الرييييي الشيييرقي، ويحيييد مييين كفاءتيييه وسيييهولة تسيييييره، كيييذلك تيييدخل 

المحسو يات في توزيت األموال التي يتم تمويلها للمشاريت على جهات خاصة في بلدات وقرف أخرف أو 

خرف، وهذا ما أشار إليه جميل الشاعر "كذلك وجود الفساد والمحسيو ية فيي المؤسسيات مدن فلسطينية أ
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الحكومييية والييذي يعتبيير ميين أكبيير المعيقييات التييي تواجييه التنمييية فييي الريييي الشييرقي، هييذا باإلضييافة إلييى 

عيييدم وجيييود إجيييراءات واضيييحة فيييي المجيييالق البلديييية، فالمحسيييو ية تسييييطر عليهيييا؛ إذ نجيييد أن العاعلييية 

شاعر هي التي تسيطر على معظم منيا ق الرييي الشيرقي وتحدييدًا المجيالق البلديية ولييق األنظمية والع

والقوانين، وهنا يتم تقديم المشاريت لعاعالتهم أو المقر ين من أصحا  النفوذ وليق لذوي الخبرة أو الذين 

 يمتلكون قدرات على إحدا  التنمية االقتصادية".

 آفاق التنمية المستقبلية 4.5

باعتبيييار أن التنميييية الريفيييية االقتصيييادية هيييي تنميييية تهيييد  إليييى تحقييييق ركبيييات األفيييراد وتيييأمين رفاهيييية 

معيشية لهم عن  ريق استهالك الموارد الطبيعيية بطريقية سيليمة ميت المحافظية عليهيا لألجييال القادمية، 

لحييم منييذ عقييد  فقييد شييرعت المجييالق البلدييية عمومييًا ومجييالق الريييي الشييرقي تحديييدًا فييي محافظيية بيييت

التسعينات وتحديدًا منذ دخول السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ العدييد مين اإلجيراءات لوضيت مجموعية مين 

الخطييا واالسييتراتيجيات فييي سييبيل تحقيييق التنمييية الريفييية االقتصييادية، لكونهييا تييدرك مييدف أهمييية إقاميية 

محيطة التي قد تعرقل  ريق التنمية من توازن بين متطلبات التنمية الريفية االقتصادية و ين المؤثرات ال

خالل اإلدارة الحكيمة للموارد المتاحة في منا ق الريي الشيرقي، ولتجسييد ذليك لجيأت المجيالق البلديية 

المييوا نين فييي الريييي الشييرقي االقتصييادية واالجتماعييية  ديييد ميين السياسييات التييي تحّسيين أوضييالإلييى الع

ح البنيية التحتيية لمنيا ق الرييي الشيرقي المرتبطية بيالطرم والصحية والبيةية، ومن تلك السياسات إصال

والمياه واالتصاالت، وإنجاز المشاريت الصغيرة وخاصة الزراعية منها وهذا ما أشار إلييه )رعييق مجليق 

بلدية زعترة(، وعقد دورات توعويية حيول التنميية االقتصيادية ألبنياء البليدات وخاصية فيي كيفيية اسيتغالل 

العملية التنمويية و طريقية سيليمة وكيير عشيواعية، هيذا باإلضيافة إليى أنهيا قلليت مين  أراضي المنطقة في

الهجرة إلى المدن فقامت بإنعاع المنا ق بطريقة تشجت األهالي على البقاء في قراهم من خيالل وضيت 

 بنية حضرية حقيقية.
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إال أن منيا ق  ،صياديةويمكن اإلشارة إلى أنه وعلى الركم من وجيود بعيا المعيقيات نحيو التنميية االقت

وخاصة بييت لحيم والقيدس وهيي قريبية  ،الريي الشرقي ولكونها كير معزولة عن باقي المدن الفلسطينية

منها جدًا واهتمام العديد من األفراد وخاصة فيمن هم من سكان القدس بمنا ق الريي الشيرقي فقيد أدف 

حييييو التنمييييية الريييييي الشييييرقي نهييييالي منييييا ق أل إلييييى "وجييييود توجييييه واضييييح  –كمييييا يييييرف أبييييو مفييييرح  –

معييه علييى ذلييك )ناعييب رعيييق مجلييق بلدييية زعتييرة( والييذي قييال: "يظهيير ذلييك ميين  االقتصييادية، وقييد اتفييق

واليذي  ترفيهييإنشاء مشرول خالل قيام بعا الشبا  في قرية زعترة بإنشاء بعا المشاريت، كقيامهم ب

ومير ح فيي ذات الوقيت"، ولكين ميت ذليك ألهيالي الرييي الشيرقي وهيو ذو ميدخول جييد لهيم  اً يعتبر متنفس

ييييرف )أبيييو مفيييرح( أن ذليييك "لييييق كافييييًا لتو ييييد عمليييية التنميييية االقتصيييادية، وخاصييية أن إمكانييييات تليييك 

المنييا ق ومواردهييا تعتبيير كييير كافييية لعييدم اسييتغاللها بالطريقيية الصييحيحة، كييذلك القيييود المفروضيية ميين 

ذه األراضييي بشييكل مثييالي؛ إال أنييه يمكيين مسييتقباًل قبييل سييلطات االحييتالل علييى تحديييد كيفييية اسييتغالل هيي

استغالل تلك المنا ق بمشاريت تنموية قد تحقق االكتفاء الذاتي ألهالي الريي الشرقي وتحسيين مسيتوف 

 دخولهم".

بيد مين  ويرف )جميل الشاعر( بأنه لكي يكون هناك تنمية اقتصادية في منا ق الريي الشيرقي؛ فإنيه ال

كان هذه القرف فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية، إذ يجب أن يكون هناك دور وجود "موق  واضح من س

واضييح للمجييالق البلدييية وذلييك ميين خييالل بييرام  التوعييية لسييكان هييذه المنييا ق ميين أجييل إحييدا  تنمييية 

اقتصييادية فييي منييا قهم بييداًل ميين االعتميياد بالدرجيية األولييى علييى العمييل داخييل المسييتو نات"، وقييد وافقييه 

وسيى الشياعر( واليذي أضيا  أيضيًا لكيي ييتم توجييه وتشيجيت الميوا نين عليى التوجيه نحيو على ذليك )م

التنمية االقتصادية بأنيه يجيب "عليى الهيةيات المحليية والمجيالق البلديية تعقيد وتقييم شيراكات ميت القطيال 

علييى الخيياص وعمييل البنييية التحتييية للمشيياريت االسييتثمارية، كمييا أنييه علييى وزارة الحكييم المحلييي أن تعمييل 

 سن تشريعات وأنظمة تساعد في خلق شراكات ما بين القطال الخاص والهيةات المحلية".
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ومن خالل النظر إلى واقت التنمية في منا ق الريي الشيرقي نجيد أنهيا تسيير نحيو التنميية االقتصيادية، 

لييية مييت وجييود بعييا العراقيييل وخاصيية االقتصييادية منهييا والسياسييية، فهييي أكثيير الييدوافت التييي تييؤخر عم

التنمية االقتصادية في منطقة الدراسة، أما دون ذلك فنجيد أن هنياك عواميل كثييرة يمكين اسيتغاللها فيميا 

 إذا توفر التمويل االقتصادي أو األمن السياسي أو االثنتين معًا في عملية التنمية الريفية االقتصادية.

ييييل العدييييد مييين األسييير وخاصييية ذات إذ يمكييين بنييياء العدييييد مييين المشييياريت االقتصيييادية التنمويييية والتيييي تع

، اليييدخل المحيييدود أو اليييدخل المتيييدني، و التيييالي فهيييي ستقضيييي عليييى البطالييية والفقييير فيييي تليييك المنيييا ق

فهي ذات تر ة خصبة، ومناخ معتدل،  ،في منا ق الدراسةة الجغرافية وخاصة إذا ما نظرنا إلى الطبيع

مليية المناسيييبة وذوي الكفييياءة والخبييرة فيييي بنييياء وذات وفييرة فيييي المييياه، كيييذلك هنييياك وفييرة فيييي األييييدي العا

 المشاريت التنموية.

ميت األخيذ بعيين االعتبيار  –ومن األمثلة على المشاريت التنموية التي يمكن استثمارها في تليك األمياكن 

بناء مزارل حيوانية كبيرة،  الريي الشرقي من قبضة االحتالل: وجود أمن سياسي؛ بمعنى تحرير منا ق

طقية مناسييبة جيدًا لمثييل هييذا السيتفادة ميين حليبهيا، و جانبييه بنياء مصيينت لأللبيان، فطبيعيية المنبحييغ يييتم ا

 المصنت، وخاصة في منطقتي زعترة وتقول.

 تكمييا يمكيين اسييتغالل بلييدة تقييول وخاصيية األميياكن التييي تقييت فييي الجييزء الشييرقي للبلييدة فييي إنشيياء منتجيي

د مين األفيراد مين أمياكن مختلفية مين فلسيطين رياضي، حيغ يتم من خالل هذا المشرول استقطا  العدي

وكييذلك ميين خييارج دوليية فلسييطين لعمييل مسييابقات رياضييية، وفكييرة هييذا المشييرول تقييوم علييى كييرار بييرام  

المسييابقات التييي كانييت تعييرض علييى شاشييات التلفيياز )تلييي مييات ، والحصيين(، فهييذه المسييابقات تجييذ  

للبليدة، وخاصية فيي فتيرة انعقياد  اً ناجحي اً تبر اسيتثمار الرياضة كما أنها تع ، وخاصة هواة العديد من األفراد

 الماراثونات في فلسطين.
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 زعترة بلدة األماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الريفية االقتصادية في :(1.5) خريطة

 
 .(2018) المصدر: عمل الباحثة

مييية فييي بلييدة زعتييرة يمكيين اسييتغالل المنطقيية الشييرقية ميين البلييدة، وخاصيية المنطقيية التييي تعيير  بأنهييا مح

استغالل جزء منها في عملية التنمية الزراعية كون  بيعية المنطقية خصيبة للزراعية  بمقدورنا بيعية، إذ 

كما يمكن استغالل المنطقة في تر ية المواشي واستغالل المنطقة الغر ية مين ومناسبة لانتاج الزراعي، 

 ت.البلدة في بناء مصنت لأللبان واألجبان، وكذلك مصنت لجلود الحيوانا
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 األماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الريفية االقتصادية في بلدة تقوع :(2.5) خريطة

 
 .(2018) المصدر: عمل الباحثة

توضييح الخريطيية السييابقة المنطقيية التييي يمكيين اسييتغاللها فييي التنمييية االقتصييادية الريفييية فييي بلييدة تقييول، 

كما يمكن استثمار المنطقية  ،لرياضيالمنتجت احيغ يمكن استغالل المنطقة الشرقية من البلدة في بناء 

ار الزراعي، كذلك يمكن استغالل المنطقة إلنتاج المركبات في حال تم توفير وإعداد الغر ية في االستثم

األيييدي العامليية لييذلك، فالمنطقيية مالعميية لييذلك لتييوفر األيييدي العامليية بهييا، كييذلك تييوفر العديييد ميين األفييراد 

 ، كيذلك  بيعية األراضيي تة االلكترونية والميكانيكية المناسيبة لهيذا المنيالمتعلمين والقابلين لتعلم الهندس

 مالعمة لبناء العديد من المصانت االستثمارية األخرف.

 هيالشواورة ف قريةاء العديد من المنتجعات السياحية وخاصة في بن كما يمكن استغالل هذه البلدات في

باإلضييافة إلييى إمكانييية بعييا التحسييينات عليهييا،  منيياتر  بيعييية خالبيية وخاصيية إذا مييا تييم إضييافة ذات

كبيييرة كييون محافظيية بيييت لحييم تفتقيير لوجييود ذلييك، ومنييا ق الريييي الشييرقي وتحديييدًا  عمييل مدينيية ميياله  
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الشييواورة مناسييبة لكييون أراضيييها شاسييعة، وعييدد سييكانها قليييل جييدًا، وكييذلك إذا اتخييذنا بعييين االعتبييار أن 

د إليهيييييا كيييييل عيييييام عشيييييرات ااال  مييييين السيييييّياح اليييييداخليين محافظييييية بييييييت لحيييييم منطقييييية سيييييياحية يتوافييييي

 والخارجيين.

 الشواورة قريةاألماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الريفية االقتصادية في  :(3.5) خريطة

 
 .(2018) عمل الباحثةالمصدر: 

وارة، وهييي ضييمن المنطقييية )أ( إن الخريطيية السييابقة توضييح المكييان اليييذي يمكيين اسييتثماره فييي قريييية الشيي

يًا، حيغ أن منقطة )ج( كالبيتها منطقة سكنية أو شوارل تم شق  رم التفافية فيها، إذ يمكن حالو) ( 

 االستفادة منها مستقباًل في تيسير الطرم واختصارها بين قرف الريي الشرقي المجاورة لقرية الشواورة.

ن تحقييييق الصيييالحة للزراعييية فيييي تطيييوير المنتجيييات الزراعيييية بحييييغ يمكييياألراضيييي كميييا يمكييين اسيييتغالل 

ًا، وذلييك بعييد الييتحكم ذاتيييًا بمصييادر المييياه التييي تسيييطر عليهييا ييياالكتفيياء الييذاتي وكييذلك تصييديرها خارج

   إسراعيل وتمنت تدفقها بالشكل الكافي لمنا ق الدراسة.
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ي الشيرقي، حييغ يمكين اسيتثمار أما بلدة العبيدية فيمكن اعتبارها منطقة صناعية بمقارنتها ببليدات الريي

والتييي تسييتطيت أن تحصييل علييى موادهييا األولييية ميين صييو   ،فييي بنيياء مصييانت للنسييي  يهابعييا أراضيي

كما يمكن إنشاء مصنت للملونات الطبيعية الحيوانات التي يمكن تر يتها في المواشي والمزارل الحيوانية، 

تجات، وكيرها من األ عمة وذلك لتحسين المن ستخدم في تلوين الحلويات وأنوال المر ىالتي يمكن أن ت

 حيغ يمكن استغالل األراضي التي تقت تحت السيطرة اإلسراعيلية حاليًا و ما تعر  بأراضي )ج(.

 األماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الريفية االقتصادية في بلدة العبيدية :(4.5) خريطة

 
 .(2018) المصدر: عمل الباحثة

والتييي تقييت فييي المنطقيية ، يديييةبلييدة العبفييي  ايمكيين اسييتثماره التييي األميياكنإن الخريطيية السييابقة توضييح 

اإلضيافة إليى المشياريت بإلنشياء منطقية صيناعية فيهيا، فالشرقية مين البليدة، والتيي تعتبير منطقية مالعمية 

السابقة يمكن كذلك إنشاء مصانت لألجهزة الكهر اعيية بياختال  أنواعهيا فالمنطقية مالعمية إلنشياء العدييد 

ن يييتم نقيل كالبييية المؤسسييات يمكيين اسييتغالل المنطقية بييأ، كميا أشييكالها وأنواعهييامين المصييانت بياختال  
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كثيرًا عن مركز المدينة، كما تتوفر بها مسياحات شاسيعة خاليية وكيير يدة الحكومية فيها، فهي ليست بع

مأهولة بالسكان، مما يساهم بتجميت كافة المؤسسيات الحكوميية فيي منطقية واحيدة، فهيذا يقيدم تسيهيالت 

عين التنقيل بيين مؤسسية وأخيرف، باإلضيافة إليى  هدر الوقت اليذي ينيت ل من كثيرة للموا نين، كذلك يقل

 تخطي األزمات المرورية في المنطقة. إمكانية 

كمييا يمكيين اسييتغالل قييرف الريييي الشييرقي فييي بنيياء قييرف سييكنية تتييوفر فيهييا كافيية الخييدمات االجتماعييية 

سيكاني اليذي تعياني منيه مدينية الضغا ال من مما يقلل ،بحيغ تجذ  األفراد وتكون هناك هجرة عكسية

 بيت لحم، كذلك يقلل من األزمات المرورية التي تشهدها المدينة.
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 النتائج  5.5

 نتاع ، تلخص الباحثة أبرزها فيما يلي: توصلت الدراسة إلى عّدة

 :يةبتأثير الموقع الجغرافي على التنمية الريفية االقتصادأواًل: النتائج الخاصة 

 تنمية ريفية اقتصادية في منا ق الريي الشرقي ولكنها ليست على المستوف المطلو . وجود .1

هناك شبه إجمال من عينة الدراسة على أن الموقت الجغرافي يؤثر على التنميية الريفيية االقتصيادية  .2

 والتييي تتمثييل فييي قيير  منطقيية الدراسيية ميين مدينيية بيييت لحييم، وقيير  الموقييت ميين عييدد ميين التجمعييات

السكانية، ووجود خبرات في مجال التنمية، وهذه تعتبر من العوامل األكثر تأثيرًا حيغ بلغ المتوسا 

 (.4.1421و 4.3071و 4.3655الحسابي )

شكل عامل موقت منطقة الدراسية ودوره فيي جيذ  المسيتثمرين إلقامية مشياريت تنمويية ريفيية السيبب ي .3

 (.3.9527تصادية بمتوسا حسابي )األقل تأثيرًا في عملية التنمية الريفية االق

 :على التنمية الريفية االقتصادية الموضعبتأثير النتائج الخاصة  ثانيًا:

لتنميييية الريفيييية هنييياك تيييأثير للموضيييت عليييى عمليييية اهنييياك شيييبه إجميييال مييين عينييية الدراسييية عليييى أن  .1

دورًا كبيييرًا فييي  نلعبييابالتر يية الموجييودة فييي المنطقيية باإلضيافة إلييى المييياه واللتييان ت االقتصيادية ممثلييةً 

 (.4.2360متوسا الحسابي لكلتيهما )عملية التنمية حيغ بلغ ال

كمييا وجييد أن هنيياك دورًا لمظيياهر السييطح فييي المنطقيية فييي قيييام تنمييية ريفييية اقتصييادية، حيييغ بلييغ  .2

 (.4.2056المتوسا الحسابي لها )

يهيا السيبب األقيل االقتصيادية فالمساحة المتوفرة في المنطقية إلقامية المشياريت التنمويية  ليشكل عام .3

 (.4.0076حيغ بلغ المتوسا الحسابي لها ) في عملية التنمية الريفية االقتصادية،تأثيرًا 
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 :على التنمية الريفية االقتصادية السياسيالعامل بتأثير النتائج الخاصة  :ثالثاً 

ييية الريفييية ممييثاًل بييذلك أن هنيياك تييأثير للعامييل السياسييي علييى التنمهنيياك إجمييال ميين عينيية الدراسيية   .1

، وقييير  المنطقييية مييين المسيييتو نات، باإلضيييافة إليييى مصيييادرة األراضيييي مييين قبيييل سيييلطات االحيييتالل

تعيق عملية التنمية وتؤثر سلبًا عليى  تدخل الجانب اإلسراعيلي في كافة مجاالت الحياة في المنطقة

 4.6193و 4.6244جييييييذ  المسييييييتثمرين لتلييييييك المنييييييا ق حيييييييغ بلييييييغ المتوسييييييا الحسييييييابي لهييييييا )

 على التوالي. (4.4569و

محدودييية مصييادر الييدخل  فييي عملييية التنمييية الريفييية االقتصييادية أهميييةالعوامييل تييأثيرًا و وكييان أقييل   .2

داخيييل المنيييا ق والتيييي تعتبييير كيييير كافيييية لتيييوفير معيشييية كريمييية حييييغ بليييغ المتوسيييا الحسيييابي لهيييا 

(4.0051.) 

 :على التنمية الريفية االقتصادية بتأثير العامل الحكوميالنتائج الخاصة  رابعًا:

للعاميل الحكيومي تيأثيرًا عليى عمليية التنميية الريفيية االقتصيادية وذليك مين خيالل أتهرت النتاع  أن  .1

قيامهييا بمشيياريت تنموييية ريفييية اقتصييادية ميين شييأنها تحسييين مسييتويات المعيشيية للسييكان فييي المنطقيية 

 (.4.0076توسا الحسابي لها )حيغ بلغ الم

أن للمشاريت المقترحة من قبل الحكومة تعتبر كير كافية إلقامة تنمية ريفية اقتصادية في كما تبين  .2

(، فيييي حيييين أن هنييياك دور 3.9162منيييا ق الرييييي الشيييرقي حييييغ بليييغ المتوسيييا الحسيييابي لهيييا )

للمؤسسات الخاصة في قيامها باقتراحات ومشاريت تنموية ريفية تساهم في تحسين مستوف المعيشية 

 (.3.9162بلغ المتوسا الحسابي لها ) للسكان، حيغ

نييا ق الريييي يييت المشيياريت التنموييية بييين موجييود عداليية اجتماعييية فييي توز  السياسييي ويشييكل العامييل .3

فييي عييدم وجيود تنمييية ريفيية اقتصييادية حقيقييية  ةمين العوامييل الميؤثر  ، ويعييدةالشيرقي ميين قبيل الحكوميي

 (.2.9264حيغ بلغ المتوسا الحسابي لها ) وفعالة،
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 :على التنمية الريفية االقتصادية المتغيرات االجتماعية والديمغرافيةبتأثير النتائج الخاصة  ًا:خامس

عمليية التنميية  عليىلعوامل االجتماعية والديمغرافية كان هناك إجمال من قبل عينة الدراسة بتأثير ا .1

 ليييم ومسيتوف الييدخل،، وكييذلك مسيتوف التعالريفيية االقتصيادية ممثليية بيالوعي التنمييوي ألبنياء المنطقية

، حيييغ بلييغ المتوسييا الحسييابي لهييا الريفييية االقتصييادية والييذي يلعييب دورًا رعيسيييًا فييي عملييية التنمييية

 على التوالي. (4.2030و 4.2107و 4.2386)

 من العواميل التييالتحام سكان المنطقة من الذكور واإلنا  في الوتاع  الحكومية والخاصة  شكل .2

ليييية التنميييية الريفيييية االقتصيييادية، حييييغ بليييغ المتوسيييا الحسيييابي لهيييا ؤثر بطريقييية سيييلبية عليييى عمتييي

(3.3426.) 

 :بتحليل فرضيات الدراسةالنتائج الخاصة  سادسًا:

هنيييياك عالقيييية  ردييييية بييييين )الموقييييت الجغرافيييييي، الموضييييت، العامييييل السياسييييي، العامييييل الحكيييييومي،  .1

 ية االقتصادية.المتغيرات االجتماعية والديموكرافية( وواقت وآفام التنمية الريف

عدم وجود فروم ذات داللة إحصاعية في تأثير العوامل المؤثرة في التنمية الريفية االقتصادية تعزف  .2

 (.، األرض المملوكةلمتغير )الجنق، العمر، مستوف التعليم،  بيعة العمل، الحالة االجتماعية

الريفييية االقتصييادية تعييزف  وجييود فييروم ذات دالليية إحصيياعية فييي تييأثير العوامييل المييؤثرة فييي التنمييية .3

، عيدد أفيراد األسيرة ولصيالح عيدد أفيراد األسيرة شيكل 1500لمتغير مستوف الدخل ولصالح أقل من 

 األعلى.

ت فييي التنمييية الريفييية االقتصييادية تعييزف لمتغييير ات دالليية إحصيياعية فييي تييأثير الموضييوجييود فييروم ذ .4

  العزا  والمتزوجين والمطلقين.الحالة االجتماعية لصالح 
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 :معوقات التنمية االقتصادية الريفيةالنتائج الخاصة ب: سابعاً 

وجييود عوامييل معيقيية لعملييية التنمييية الريفييية االقتصييادية فييي قييرف الريييي الشييرقي، لقييد أتهييرت الدراسيية 

  :وأهمها

العامييل السياسييي؛ ومنهييا: قيير  القييرف ميين المسييتو نات، وشييق الطييرم االلتفافييية ميين خييالل أراضييي  .1

األراضيييي لتوسيييعة المسيييتو نات، وتجزعييية المنطقييية إليييى )  وج(، واالعتقييياالت  ةصيييادر البليييدات، وم

 المستمرة ألبناء البلدة كلها تعتبر عوامل مؤثرة سلبًا ومعيقة لعملية التنمية الريفية االقتصادية.

الميينح والمعونييات المالييية الخاصيية بإنشيياء المشيياريت التنموييية العامييل االقتصييادي والمتمثييل فييي قليية  .2

 لريفية، وكذلك قلة الدخل وتدني مستوف الواردات المالية للمجالق البلدية.ا

العامل الحكومي والمتمثل في قلة العدالة فيي توزييت المشياريت التنمويية بيين القيرف الفلسيطينية، وقلية  .3

 اهتمام الدولة في إقامة مشاريت تنموية في منا ق األريا . 

 :المستقبليةآفاق التنمية النتائج الخاصة ب: ثامناً 

 استغالل قرف الريي الشرقي وخاصة بلدة الشواورة في بناء منتجعات سياحية وترفيهية. .1

استغالل قيرف الرييي الشيرقي وخاصية تقيول وزعتيرة فيي تطيوير وتحسيين المنتجيات الزراعيية لتحقييق  .2

 االكتفاء الذاتي.

اء ميييزارل حيوانيييية ان، وإنشيييمصييينت لأللبييياسيييتغالل منيييا ق وقيييرف الرييييي الشيييرقي فيييي تأسييييق و نييياء  .3

 وداجنة.
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 :التوصيات 6.5

 بناًء على ما آلت إليه نتاع  الدراسة فإن الباحثة توصي بما يلي:

عمل دورات دورية وورع عمل ألبناء قرف الريي الشيرقي لتحفييزهم عليى إقامية مشياريت تنمويية فيي  .1

 منا قهم.

 منا ق الريي الشرقي. إيجاد عالقة تشاركية تعاونية بين المجالق البلدية والسكان في .2

البحغ الحثيغ عن جهات داعمية تمكين مجيالق البليديات مين إقامية مشياريت تنمويية تحقيق نيول مين  .3

 الرفاهية االجتماعية ألبناء الريي الشرقي.

تجييياه أراضيييي قيييرف الرييييي الشيييرقي وأبنييياء هيييذه ذريييية لممارسيييات االحيييتالل الهمجيييية إيجييياد حليييول ج .4

 القرف.

 حكومة في إيجاد سياسة تنموية خاصة بمنا ق الريي الشرقي.السعي الحثيغ لمطالبة ال .5

األموال التييي تخييص العملييية التنموييية الريفييية بيي اك توزيييت عييادل بييين القييرف فيمييا بتعلييقأن يكييون هنيي .6

 االقتصادية.

أن يكون هناك خطا تنموية اقتصادية لمنا ق األريا  بحيغ تكون محددة بفترات زمنية تلتزم من  .7

 ي تنفيذها.خاللها الحكومة ف

علييى الهيةيييات المحلييية فيييي محافظيية بييييت لحييم وضيييت خطييا اسيييتراتيجية لكافيية القطاعيييات التنمويييية  .8

 وتحديد األولويات للمشاريت التنموية من خاللها.

أن يكيييون هنييياك نيييول مييين اإلصيييالح فيييي مؤسسيييات الحكومييية وخاصييية التيييي تعنيييى بعمليييية التنميييية  .9

 االقتصادية. 

تسيينها وزارة الحكييم المحلييي خاصيية بالتنمييية االقتصييادية تسيياعد أن يكييون هنيياك تشييريعات وأنظميية  .10

 في خلق شراكات ما بين القطال الخاص والهيةات المحلية.
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 :المصادر والمراجع

. التقريير العر يي التنميـة المسـتدامة فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية(. ESCWA( .)2015األسكوا )

 ة.حول التنمية المستدام

التنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية )دراسة مقارنة لتجارب الصندوق (. 2016إسماعيل، حنان. )

 القاهرة: دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر والتوزيت.االجتماعي للتنمية(. 

ــــة(. 2011اشييييتية، محمييييد. ) ــــة االنتقالي ــــي المرحل ، نييييابلق: المجلييييق 3. طاالقتصــــاد الفلســــطيني ف

 ي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(.االقتصاد

 مجلة جامعـة األزهـر بغـزة،(. استراتيجية التنمية في فلسطين. 2010األكيا، وفيق؛ أبو جامت، نسيم. )

 .510-467(، ص1(، العدد)12سلسلة العلوم اإلنسانية، م )

ـــ(. 2014أمييييم، عبيييد الجلييييل. ) ـــا عل ـــت ألماني ـــج تغلب ـــة: كي ـــة النهضـــوية األلماني ـــات التجرب ى معوق

 ، بيروت: مركز النماء للبحو  والدراسات.1ط النهضة؟.

تقييم آثار تنفيـذ المشـاريع الجواريـة للتنميـة الريفيـة المندمجـة فـي تحقيـق (. 2015أوشن، فاروم. )

 التنمية الريفية المستدامة "دراسة حالة مشـروع منطقـة ايقوبـان بلديـة شـلية واليـة خنشـلة".

 ، الجزاعر.1سطي  –، جامعة فرحات عباس رسالة ماجستير كير منشورة

ــداد (. 2013بوعافييية، نعيميية. ) ــائج تع ــة لنت ــة: دراســة تحليلي ــة ورقل ــب الســكاني لوالي . 2008التركي

 رسالة ماجستير كير منشورة، جامعة قاصدي مر اح/ ورقلة، الجمهورية الجزاعرية.

جامعية  /نسـانية: بحـوا اقتصـاديةمجلـة العلـوم اإل (. تجر ية تيايوان التنمويية. 2009بوعشة، مبارك. )

 .33-23(، ص31منتوري قسنطينة، الجزاعر، م ) (، عدد)
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التنمية الريفية المستديمة وواقع المرأة الريفية "دراسة حالـة (. 2011تمار، توفيق؛  البي، رياض. )

 مجميت ميداخالت الملتقيى اليدولي الثياني حيول األداء البلديات الريفية لشـمال واليـة المسـيلة".

 ، منشورات جامعة ورقلة، الجزاعر.2المتميز للمنظمات والحكومات، ط

. ترجمة محميود حسيني ومحميود محميود، الريياض: دار التنمية االقتصادية(. 2006تودارو، ميشيل. )

 المريي للنشر.

رسيالة  محافظة بيت لحم: دراسة في التركيب السكاني وخصـائص المسـكن.(. 2011جاسر، معيين. )

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، كزة، فلسطين. ماجستير كير

دور المرأة في بناء الممسسات األهلية وتنميتها في محافظة بيت لحم من (. 2014جبران، موسى. )

 رسالة ماجستير كير منشورة، جامعة القدس، القدس، فلسطين. وجهة نظر العاملين فيها.

. رسيييالة ماجسييتير كيييير راســـة جغرافيــةالنقـــل البــري فـــي محافظـــة نــابلس: د(. 2000جييرار، مييازن. )

 .، فلسطينمنشورة، جامعة النجاح الو نية، نابلق

(. العواميييل االجتماعيييية واالقتصيييادية الميييؤثرة فيييي التنميييية الريفيييية بمحافظييية 2012الحبييييق، محميييود. )

 .113-94(، ص1(، عدد)8م )المجلة األردنية في العلوم الزراعية. عجلون. 

، 1. طرافيـــة فلســـطين: دراســـة فـــي تنـــوع المكـــان وعبقريـــة اإلنســـانجغ(. 2014الحيييرو ، صيييقر. )

 منشورات داعرة النشر/ وزارة الثقافة الفلسطينية.

(. التخطيييا اإلقليمييي والتنمييية الريفييية فييي ريييي قضيياء 2015حسييون، سييارة؛ والحيييالي، عبييد األمييير. )

 .337-311(، ص67العدد ) ،للبحوا اإلنسانية/ العراق مجلة دياليخانقين. 

(. معوقيييات التنميييية السيييياحية فييي فلسيييطين "الضيييفة الغر يييية وقطيييال كيييزة": 2013حميياد، عبيييد القيييادر. )

 240(، ص2(، عيدد)6مي ) المجلة األردنية للعلوم االجتماعيـة،دراسة في جغرافية السياحة. 

– 265. 
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 ، القاهرة: عالم الكتب.2ط جغرافية المدن.حمدان، جمال. )د.ت(. 

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. تنمية الموارد البشرية والتربية.. (1981حمودة، نبيه. )

 منشورات شبكة األلوكة. النمو االقتصادي.(. 2014خشيب، جالل. )

رسييالة ماجسييتير كييير . النقــل البــري فــي محافظــة جنــين: دراســة جغرافيــة(. 2011خطيييب، محمييد. )

 جامعة النجاح الو نية، نابلق، فلسطين.منشورة، 

. دراسيية ميدانييية، التجربــة التنمويــة الماليزيــة والــدروس المســتفادة منهــا عربيــاً (. 2015علييي. )درج، 

 جامعة األنبار، العرام.

المنظميية العر ييية للتنمييية اإلدارييية،  التنميــة االقتصــادية: نظريــات وتجــارب.(. 2015الييدليمي، جمييال. )

 القاهرة.

 لمستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوبـاس.واقع وممكانيات التنمية ا(. 2008السالم، كالب. )

 رسالة ماجستير كير منشورة، جامعة النجاح الو نية، نابلق، فلسطين.

المستعمرات اإلسرائيلية وأثرها على التطـور العمرانـي للتجمعـات السـكانية (. 2006سليمية، محمود. )

 و نية، نابلق، فلسطين.رسالة ماجستير كير منشورة، جامعة النجاح ال في محافظة الخليل.

وأثرهيييا فيييي ضيييع  مشييياركة المجتميييت المحليييي:  –(. معوقيييات التنميييية الريفيييية 2013الشيييعبان، أحميييد. )

، جامعية القسييم، مجلـة العلـوم العربيـة واإلنسـانيةدراسة تطبيقية على منطقية ضيرية بالقسييم. 

 (.2(، عدد)6م )

رسيالة دكتيوراه، جامعيية  (.2006 – 1976سـكان إقلــيم القنـاة التخطيطــي )(. 2012شلضيم، أميين. )

  نطا، مصر.

جيه الجغرافي للتنمية الوطنيـة واإلقليميـة: دراسـة تطبيقيـة علـى الـوطن (. التيو2002صالح، حسن. )

 عمان: دار واعل.  العربي.
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 . جامعة الدول العر ية، القاهرة.مدينة غزة: دراسة في جغرافية المدن(. 1994صالحة، راعد. )

تشـكيل وتوجيــه التنميــة الريفيــة فــي الريــف الفلســطيني "حالــة دراســية قريــة (. 2009تياهر، باسييم. )

 .، فلسطينرسالة ماجستير كير منشورة، جامعة النجاح الو نية، نابلق بيت إيبا".

 . اإلسكندرية: المكتبة الجامعية.أساس التخطيط للتنمية(. 2002عبد اللطي ، رشاد. )

لس المشتركة في الضفة الغربيـة فـي التنميـة والحكـم المحلـي. دور المجا(. 2009عبد ر ه، حسين. )

 جامعة القدس، القدس، فلسطين. 

. رسييالة خصــائص الســكان التعليميــة وتباينهــا المكــاني فــي منطقــة حــازان(. 2015العبسييي، شييوم. )

 ماجستير كير منشورة، جامعة أم القرف، السعودية.

. رسييالة صــريف النهــري األعلــى مــن وادي الخليــلجيومورفولوجيــة حــوض الت(. 2007العييدرة، نزيييه. )

 ماجستير كير منشورة، جامعة النجاح الو نية، نابلق، فلسطين.

التربيــة والتنميـــة فـــي الـــوطن العربـــي: التنميـــة االجتماعيـــة، االقتصـــادية، (. 2012عطييية، عطيييية. )

مـــرأة، التعلـــيم الثقافيـــة، اإلداريـــة، السياســـية، البيئيـــة، تنميـــة المـــوارد البشـــرية، التغيـــر، ال

، عميان: دار كييداء للنشير 1ط المهني، األمية، ودور التربيـة فـي مواجهـة تحـديات العصـر.

 والتوزيت.

. رسييالة ماجسييتير كييير منشييورة، جامعيية دور الزكــاة فــي التنميــة االقتصــادية(. 2010عمياوي، ختييام. )

 النجاح الو نية، نابلق، فلسطين.

رسييالة ماجسييتير كييير منشييورة،  ية فــي محافظــة بيــت لحــم.المقومــات الســياح(. 2011عييودة، أيميين. )

 .، فلسطينجامعة النجاح الو نية، نابلق

. القياهرة: نمـوذج النمـو اآلسـيوي والبحـث عـن طريـق للتنميـة فـي مصـر(. 1995العيسوي، إبراهيم. )

 دار الثقافة الجديدة.
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ضـي الضـفة الغربيـة منـذ العهـد التحليل المكاني للتقسيمات اإلداريـة ألرا(. 2012الغنيمات، أسيماء. )

رسالة ماجسيتير كيير منشيورة، جامعية النجياح الو نيية، نيابلق،  .2009العثماني وحتى عام 

 فلسطين.

استراتيجيات التنمية الريفية المتكاملة في األراضي الفلسطينية "حالة دراسية (. 2009قشول، منال. )

منشيورة، جامعيية النجياح الو نييية،  رسيالة ماجسييتير كيير منطقـة الشــعراوية" محافظـة طــولكرم.

 .، فلسطيننابلق

التحليــل المكــاني لشــبكة المــدن الرئيســية فــي الضــفة الغربيــة باســتخدام (. 2016الكحلييوت، رجيياء. )

(GISدراسة في جغرافية العمران :) ،رسالة ماجستير كير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كزة .

 فلسطين.

ــاداتكيــج يبنــي الق(. 2015الكندييية، آن. ) . ترجميية: أيميين العويسييي، رسييالة طــاع العــام العمــاني القي

 .، بريطانياماجستير كير منشورة، جامعة جالسكو

 . مصر: القاهرة.السياسات التنموية في ماليزيا(. 2005لطفي، وفاء. )

(. العالقة بين األمطار و عا المتغيرات الجوية والطبيعية في الضيفة الغر يية 2004اللوح، منصور. )

(، 2(، العيييدد)12)سلسييلة الدراسيييات اإلنسييانية(، مييي ) مجلـــة الجامعـــة اإلســـالميةفلسييطين.  –

 .232-205ص

(. دور األسيياليب التقليدييية فييي اسييتدامة التنمييية الزراعييية فييي المنييا ق الجافيية 2015المختييار، محمييد. )

 /ة حلـوانمجلـة جامعـوشبه الجافة "دراسة حالة محلية الدويم بوالية النيل األبيا/ السودان". 

 .21-1ص ،القاهرة

ــة غــزة(. 2017المييدهون، مهنييد. ) . الجامعيية اإلسييالمية، كييزة، اتجاهــات التخطــيط العمرانــي فــي مدين

 فلسطين.
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. جامعة الملك عبد العزيز، التنمية المستدامة في الوطن العربيهي(. 1427مركز اإلنتاج اإلعالمي. )

 جدة.وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحغ العلمي، 

دراسيييية  –(. دراسيييية فييييي معييييدالت النمييييو الالزميييية لصييييالح الفقييييراء )العييييرام 2010المسييييعودي، توفيييييق. )

 .51-26(، ص26(، عدد)7. م )بغداد /مجلة العلوم االقتصاديةتطبيقية(. 

 دور الوقف الخيـري فـي التنميـة االقتصـادية: دراسـة تطبيقيـة لقطـاع غـزة.(. 2013مصبح، معتيز. )

 ر منشورة، الجامعة اإلسالمية، كزة، فلسطين.رسالة ماجستير كي

 . القدس.دليل بلدة العبيدية(. 2010معهد األبحا  التطبيقية )أري (. )

 . القدس.دليل بلدة زعترة(. 2010معهد األبحا  التطبيقية )أري (. )

 . القدس.دليل قرية الشواورة(. 2010معهد األبحا  التطبيقية )أري (. )

 . القدس.دليل قرية تقوع(. 2010قية )أري (. )معهد األبحا  التطبي

ــدول العربيــة: (. 2011منييدور، عصييام. ) ــي فــي ال ــة االقتصــادية واالجتماعيــة والتغييــر الهيكل التنمي

 ، اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي.1ط المنهج، النظرية، القياس.

 (.2016 – 2013وع )الخطـــة التنمويـــة االســـتراتيجية لبلـــدة تقـــ(. 2016منشيييورات بلديييية تقيييول. )

 فلسطين: بيت لحم.

ـــرة )(. 2016منشيييورات بلديييية زعتيييرة. )  ـــدة زعت ـــة اإلســـتراتيجية لبل  (.2016-2013الخطـــة التنموي

 فلسطين: صندوم تطوير وإقراض البلديات. 

(. سياسييات التنمييية الريفييية والزراعييية فييي مصيير: مسيياراتها التاريخييية وآثارهييا فييي 2014النييور، صييقر. )

، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية/ مركز األبحاا العربيـة والدراسـات السياسـية الفالحين.

 .118-103(، ص10(، عدد)3مجلد)
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أثـــر إدارة الـــذات فـــي تنميـــة المســـمولية االجتماعيـــة لـــدى العـــاملين فـــي (. 2016وراسييينة، عاييييدة. )

ر منشييورة، رسييالة ماجسييتير كييي الممسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي محافظــة الخليــل.

 جامعة القدس، القدس، فلسطين.

 
 المقابالت

 .8/7/2018مقابلة شخصية مت تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقول، 

 .8/7/2018مقابلة شخصية مت راتب عبيات مهندس بلدية العبيدية، 

 .8/7/2018مقابلة شخصية مت سليمان أبو مفرح مدير مجلق الخدمات في بلدة تقول، 

 .8/7/2018ن رعيق بلدية زعترة، علي محيسمقابلة شخصية مت 

 .8/7/2018مقابلة شخصية مت محمد ذويب مهندس بلدية زعترة، 

 .8/7/2018مقابلة شخصية مت موسى الشاعر مدير الحكم المحلي في بلدة تقول، 

 .8/7/2018مقابلة مت الدكتور جميل الشاعر، 
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Haller, A. (2012). Concepts of Economic Growth and Development. Challenges of Crisis 
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application in the context of territorial cohesion perspective -The case of the 

Czech Republic in the long-term period of 2004–2013. Land Use Policy, Vol. 

(62), P. (13-28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377/62/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377/62/supp/C


153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 االستبانة( 1ملحق )
 جـــامعــة القـــدس

 عمادة الدراسات العليا
 في الجغرافيا والتخطيط االقليمي برنامج الماجستير

 
 
 
 

: التنمية الريفية االقتصادية من وجهة نظـر السـكان وآفاق واقع" التعر  على إلى تهد  هذه الدراسة

المعلومات ستعامل بسرية جميت  مت التأكيد بان" دراسة حالة لبعض قرى مختارة في محافظة بيت لحم

 لذا نرجو التكرم واإلجابة على فقرات االستبانه بدقة وموضوعية  تامة وألكراض البحغ العلمي فقا.

 
 "وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير"

                             
 
 
 

 رالباحثة: سهام الشاع  
 إشراف الدكتور: محمد الخطيب
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 م األول: البيانات الديمغرافية والجغرافية:القس 
 ، بالشكل الذي ينطبق عليك:في المر ت المناسب لاجابة)×( إشارة الرجاء وضت  -
 
  أنثى             ذكر          :الجنس-1
 
   سنة   31اقل من – 25من  -ب          سنة  25أقل من  -أ         :العمر  -2

  سنه43اقل من -سنة37من  -د      سنة37اقل من -  31 -جـ                    
  سنه فاكثر49من -و     سنه  49اقل من-43من-ه                    

 
  دراسات عليا -جـ               بكالوريوس-ب       توجيهي فما دون -أ     :مستوى التعليم-3
 
   اجرت-جـ               ء عامل بنا-ب                  موظج-طبيعة العمل:     أ-4

 خاص   عمل  -هـ                                قطاع حكومي  -د                      
 لك غير ذ -ي                                زراعة       -و                       

 
 ل شيك2000اقل من  الى  –1500 -ب                شيكل 1500أقل من -مستوى الدخل:  أ-5

   ذلك أكثر من -د         شيكل 3000الى  – 2500-جـ                    
 
 ق مطل-جـ              متزوج-ب              أعزب-أ :الحالة االجتماعية-6

 ل أرم -هـ             د. منفصل
 
    3-2من  -ب                      2 -عدد أفراد األسرة:      أ-7

    5-4 -د           4-3 من -جـ                          
 5اكثر من  -ه                           

 
 
 عدد دونمات األرض المملوكة:-8

   دونمات فاقل5 -ب                       ال املك ارض  -أ                        
   دونما  15-11 -د                دونمات 10- 6 -جـ                        

 دونم     16من أكثر  -ه                        
 
 
 
 



156 

 

 لتنمية الريفية االقتصادية: الجغرافي على ا الموقعتأثير القسم الثاني: 
 في المر ت المناسب لاجابة )×( الرجاء قراءة العبارات التالية بتمعن ووضت عالمة 

 

 
 

 فية االقتصاديةالتنمية الريعلى الموضع )مظاهر السطح، التربة، مصادر المياه، المناخ(  تأثيرالقسم الثالث: 
 في المر ت المناسب لاجابة)×( الرجاء قراءة العبارات التالية بتمعن ووضت عالمة 
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      قر  البلدة من مدينة بيت لحم يساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية   .1
موقت البلدة القريب من عدد من التجمعات السكانية يساهم فيي قييام تنميية ريفيية   .2

 اقتصادية
     

      قتصاديةموقت البلدة يساهم في قيام تنمية ريفية ا   .3
      قيام تنمية اقتصادية  أمامموقت البلدة يشكل عقبة   .4
      تنمية ريفية اقتصادية إقامة مشاريتفي  جذ  المستثمريني موقت البلدة   .5
موقييييت البلييييدة يؤهلهييييا لقيييييام مشيييياريت تنموييييية زراعييييية وحيوانييييية، أو سييييياحية أو   .6

 صناعية أو تجارية.
     

دف أهيييالي البليييدة المتعلقييية بيييالموقت  تسييياعد  عليييى إقامييية الخبيييرة الموجيييودة لييي    .7
 مشاريت تنموية اقتصادية في البلدة

     

      وجود خبرات في مجال التنمية في البلدة سو  يساعد في قيام عمليات تنموية.  .8
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      مظاهر السطح الموجودة في البلدة تساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية  .1
      يام تنمية ريفية اقتصاديةالتر ة الموجودة في البلدة تساهم في ق  .2
      مصادر المياه الموجودة في البلدة تساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية   .3
      المناخ الساعد في البلدة يساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية   .4
      البيةة الخاصة بالبلدة تساهم في قيام تنمية ريفية اقتصادية  .5
      ريت تنموية زراعية في المنطقةباإلمكان إقامة مشا  .6
      المساحات المتوفرة في البلدة كافية إلقامة مشاريت تنموية اقتصادية في البلدة   .7
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 التنمية الريفية االقتصاديةعلى العامل السياسي  تأثيررابع: لالقسم ا
 لاجابةفي المر ت المناسب )×( الرجاء قراءة العبارات التالية بتمعن ووضت عالمة 

 
 التنمية الريفية االقتصاديةعلى العامل الحكومي تأثير  القسم الخامس:

 في المر ت المناسب لاجابة)×( الرجاء قراءة العبارات التالية بتمعن ووضت عالمة 
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      قر  المستو نات يعيق عملية التنمية الريفية في البلدة.   .1
      شق الطرم االلتفافية تساهم في عملية التنمية الريفية في البلدة.   .2
      مصادرة األراضي تعيق عملية التنمية الريفية في البلدة.   .3
      تؤثر على عملية التنمية الريفية في البلدة. ج و  تجزعة المنطقة إلى    .4
االعتقيييياالت المسييييتمرة ألبنيييياء البلييييدة تييييؤثر علييييى إقاميييية مشيييياريت تنموييييية ريفييييية   .5

 اقتصادية في البلدة.
     

تييدخل الجانييب اإلسييراعيلي فييي كافيية مجيياالت الحييياة للبلييدة يعيييق التنمييية الريفييية   .6
 البلدةاالقتصادية في 

     

      مصادر الدخل داخل البلدة كير كافية لتوفير معيشة كريمة  .7
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السياسيييات التنمويييية للدولييية بشيييكل عيييام تيييدعم قييييام تنميييية ريفيييية اقتصيييادية فيييي    .1
 البلدة.

     

      عمل مشاريت تنموية من قبل الدولة في البلدة خالل السنوات األخيرة.   .2
      هناك عدالة في توزيت المشاريت التنموية بين بلدتك والبلدات األخيرة.   .3
      هتمة في إقامة مشاريت تنموية ريفية اقتصادية في البلدة.الدولة م   .4
الحكوميييية الفلسييييطينية تسيييياهم فييييي دعييييم المييييوا نين فييييي إقاميييية مشيييياريت تنموييييية   .5

 اقتصادية في البلدة.
     

قيييام الحكوميية الفلسييطينية بتقييديم قييروض إلقاميية مشيياريت تنموييية اقتصييادية فييي   .6
 البلدة.

     

من قبل الحكومة  كيير كافيية إلقامية تنميية ريفيية اقتصيادية المشاريت المقترحة    .7
 في البلدة

     

القييييام بمشييياريت تنمويييية ريفيييية اقتصيييادية مييين شيييأنها تحسيييين مسيييتويات المعيشييية   .8
 للسكان في البلدة من قبل الجهات الحكومية.

     

القييييام بمشييياريت تنمويييية ريفيييية اقتصيييادية مييين شيييانها تحسيييين مسيييتويات المعيشييية   .9
 لسكان في البلدة من قبل المؤسسات الخاصة.ل
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 لتنمية الريفية االقتصاديةعلى ا المتغيرات االجتماعية والديمغرافية تأثيرالقسم السادس: 
 في المر ت المناسب لاجابة)×( الرجاء قراءة العبارات التالية بتمعن ووضت عالمة 
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االلتحام بالوتاع  الحكومية والخاصة يعييق عمليية التنميية الريفيية االقتصيادية   .1
 في البلدة.

     

توجييه أبنيياء البلييدة للعمييل فييي المنييا ق اإلسييراعيلية يعيييق عملييية التنمييية الريفييية    .2
 االقتصادية في البلدة.

     

      في البلدة.التعليم يساهم في إقامة مشاريت تنموية اقتصادية ريفية    .3
      الوعي التنموي ألبناء البلدة يساهم في إقامة مشاريت تنموية اقتصادية ريفية.    .4
      يلعب دخل األسرة دورًا في عملية التنمية االقتصادية الريفية في البلدة.    .5
      عدد أفراد األسرة يساهم في إقامة مشاريت تنموية اقتصادية ريفية.   .6
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 قائمة بأسماء المحكمين( 2ملحق )

 

 جامعة القدس  دكتور مساعد د. عبد هللا عويق 

 جامعة القدس  دكتور مساعد د. فايز فريجات 

 جامعة القدس  دكتور مساعد د. جميل الشاعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 تمثيل التكرارات والنسب عن طريق الرسم: (3ملحق )
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 رس المالحقفه

 

 الصفحة عنوان الملحق رقم ال
 154 االستبانة 1
 159 قاعمة بأسماء المحكمين 2
 160 تمثيل التكرارات والنسب عن  ريق الرسم 3
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 فهرس األشكال

 

رقم ال شكلعنوان ال   الصفحة 
 81 توزيت القوف العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية زعترة 1.3
 82 يت القوف العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية تقولتوز  2.3
 83 توزيت القوف العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الشواورة 3.3
 83 توزيت القوف العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية العبيدية 4.3
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 فهرس الخرائط

 

 الصفحة عنوان الخريطة رقم ال
 4 قرف الريي الشرقي )منطقة الدراسة(ت وحدود توضح موق 1.1
 55 خار ة توضح موقت وحدود بلدة تقول 1.3
 56 توضح موقت وحدود بلدة زعترة 2.3
 57 خار ة توضح موقت وحدود بلدة الشواورة 3.3
 58 خار ة توضح موقت وحدود بلدة العبيدية 4.3
 62 مت البحر الميت -سةموضت الدرا –خار ة توضح حدود قرف الريي الشرقي  5.3
 63 خار ة توضح تضاريق سطح األرض لمحافظة بيت لحم ومنا ق الريي الشرقي 6.3
 66 خار ة توضح توزيت التر ة في محافظة بيت لحم 7.3
 69 خار ة توضح معدل األمطار في محافظة بيت لحم وقرف الريي الشرقي 8.3
 71 بيت لحم وقرف الريي الشرقي خار ة توضح معدل درجات الحرارة في محافظة 9.3
 134 األماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الريفية االقتصادية في بلدة زعترة 1.5
 135 األماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الريفية االقتصادية في بلدة تقول 2.5
 136 يفية االقتصادية في قرية الشواورةاألماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الر  3.5
 137 األماكن التي يمكن استثمارها في عملية التنمية الريفية االقتصادية في بلدة العبيدية 4.5
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم ال
 10 األعداد والنسب المةوية لمتغيرات عينة الدراسة 1.1

2.1 
وكيذلك بيين الدرجية  الكليية،ين عبارات كل محيور ودرجتيه قيم معامالت االرتباط ب

 الكلية لكل محور مت الدركة الكلية لجميت العبارات
11 

 13 احتسا  معامل الثبات كرونباخ ألفا 3.1
 79 الحالة التعليمية لسكان زعترة 1.3
 79 الحالة التعليمية لسكان تقول 2.3
 80 الحالة التعليمية لسكان الشواورة 3.3
 80 الحالة التعليمية لسكان العبيدية 4.3

1.4 
المجييال األول: تييأثير الموقييت المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية لفقييرات 

 الريفية االقتصادية الجغرافي على التنمية
88 

2.4 
المجيال األول: تيأثير الموضيت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 ريفية االقتصاديةعلى التنمية ال
89 

3.4 
المجيال الثاليغ: تيأثير العاميل المتوسطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية لفقيرات 

 السياسي على التنمية الريفية االقتصادية
91 

4.4 
المجييال الرابييت: تييأثير العامييل المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية لفقييرات 

 تصاديةالحكومي على التنمية الريفية االق
93 

المجييييال الخييييامق: تيييييأثير المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية لفقييييرات  5.4
 المتغيرات االجتماعية والديموكرافية على التنمية الريفية االقتصادية

95 

6.4 
نتيجية اختبييار تييي لعينيية واحييدة، لفحييص دالليية الفييروم فييي تييأثير الموقييت الجغرافييي 

 على التنمية الريفية
96 

7.4 
نتيجييية اختبيييار تيييي لعينييية واحيييدة لفحيييص داللييية الفيييروم فيييي تيييأثير الموضيييت عليييى 

 التنمية الريفية
97 

8.4 
نتيجيية اختبييار تييي لعينيية واحييدة لفحييص دالليية الفييروم فييي تييأثير العامييل السياسييي 

 على التنمية الريفية
98 

9.4 
ومي نتيجيية اختبييار تييي لعينيية واحييدة لفحييص دالليية الفييروم فييي تييأثير العامييل الحكيي

 على التنمية الريفية
99 

10.4 
نتيجييييية اختبيييييار تيييييي لعينييييية واحيييييدة لفحيييييص داللييييية الفيييييروم فيييييي تيييييأثير المتغييييييرات 

 االجتماعية والديموكرافية على التنمية الريفية االقتصادية
100 

11.4 
لقياس داللة الفروم في المتوسطات الحسابية لمحياور الدراسية  (تي) نتاع  اختبار

واميييل الميييؤثرة عليييى التنميييية الريفيييية االقتصيييادية تعيييزف لمتغيييير وللدرجييية الكليييية للع
 الجنق

101 
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 الصفحة عنوان الجدول رقم ال
 102 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية وفقًا لمتغير العمر 12.4

13.4 
نتيييياع  اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي لقييييياس دالليييية الفييييروم فييييي المتوسييييطات 

بية للدرجية الكليية ولمحياور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية الحسا
 تعزف لمتغير العمر

103 

14.4 
المتوسييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية للدرجيية الكليييية وفقيييًا لمتغيييير مسيييتوف 

 التعليم
104 

15.4 
طات نتيييياع  اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي لقييييياس دالليييية الفييييروم فييييي المتوسيييي

الحسابية للدرجية الكليية ولمحياور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية 
 تعزف لمتغير مستوف التعليم

105 

المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية للدرجييية الكليييية وفقيييًا لمتغيييير  بيعييية  16.4
 العمل

107 

17.4 
لفييييروم فييييي المتوسييييطات نتيييياع  اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي لقييييياس دالليييية ا

الحسابية للدرجية الكليية ولمحياور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية 
 تعزف لمتغير  بيعة العمل

108 

18.4 
المتوسييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية للدرجيية الكليييية وفقيييًا لمتغيييير مسيييتوف 

 109 الدخل

19.4 
لقييييياس دالليييية الفييييروم فييييي المتوسييييطات نتيييياع  اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي 

الحسابية للدرجية الكليية ولمحياور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية 
 تعزف لمتغير مستوف الدخل

110 

20.4 
( للمقارنيييات البعديييية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابات LSDنتييياع  اختبيييار )

 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مستوف الدخل
111 

المتوسييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية للدرجيية الكليييية وفقيييًا لمتغيييير مسيييتوف  21.4
 الحالة االجتماعية

113 

22.4 
نتيييياع  اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي لقييييياس دالليييية الفييييروم فييييي المتوسييييطات 
الحسابية للدرجية الكليية ولمحياور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية 

 تعزف لمتغير الحالة االجتماعية
113 

23.4 
( للمقارنيييات البعديييية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابات LSDنتييياع  اختبيييار )

 الحالة االجتماعيةأفراد عينة الدراسة حسب متغير 
115 

المتوسييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية للدرجيية الكليييية وفقيييًا لمتغيييير مسيييتوف  24.4
 ةعدد أفراد األسر 

116 

25.4 
نتيييياع  اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي لقييييياس دالليييية الفييييروم فييييي المتوسييييطات 
الحسابية للدرجية الكليية ولمحياور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية 

 تعزف لمتغير عدد أفراد األسرة
117 
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 الصفحة عنوان الجدول رقم ال

26.4 
عديييية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابات ( للمقارنيييات البLSDنتييياع  اختبيييار )

 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد أفراد األسرة
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27.4 
المتوسييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية للدرجيية الكليييية وفقيييًا لمتغيييير مسيييتوف 

 120 عدد دونمات األرض المملوكة

28.4 
م فييييي المتوسييييطات نتيييياع  اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي لقييييياس دالليييية الفييييرو 

الحسابية للدرجية الكليية ولمحياور الدراسية الميؤثرة عليى التنميية الريفيية االقتصيادية 
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29.4 
( للمقارنيييات البعديييية بيييين المتوسيييطات الحسيييابية السيييتجابات LSDنتييياع  اختبيييار )

 ملوكةأفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد الدونمات الم
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