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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


