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الملخص
ه ععدفت الد ارس ععة التع ععر إل ععى تقيع عيم المس ععاعدات ف ععي قط ععاع الميع عاه عل ععى مس ععتوق معيش ععة

المععزارعين واصععحا الثععروة الحيوانيععة فععي منطق ععة مسععافر بنععي نعععيم مععن وجه ععة نظععرهم ،حي ععث

أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شعهري ايعار 2016وتشعرين اول 2018حيعث مثلعت كعل
من المزارعين واصحا

الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيم.

اسععتخد الباح ععث فععي انجع عاز هععذا البح ععث الم ععنهج الوصععفي ،حي ععث اختيععرت عين ععة الد ارس ععة
بالطريقة العشوائية البسيطة من ( )150مزارعا في مسافر بني نعيم تم اختيارهم بطريقة عشوائية
مععن مجتمععع الد ارسععة ،ولتحقيععق هععد

الد ارسععة قععا الباحععث بتطععوير اسععتبانة وفقعا لإلطععار النظععري،

وقععد جععرق التحقععق مععن صععدق األداة خععالل لجنععة مععن المح مععين المختصععين ،كمععا تععم التحقععق مععن
ثباتهع عا بفحع ع

االتس ععاق ال ععداخلي لفقع عرات األداة بحس ععا

معام ععل كرونب ععاخ ألف ععا ( Cronbach

 ،)alphaحيث بلغ معامل الثبات حسب معامل كرونباخ ألفا (.)0.895
وق ع ععد توص ع ععلت الد ارس ع ععة إل ع ععى أن مال م ع ععة المس ع ععاعدات المقدم ع ععة تراوح ع ععت ب ع ععين المرتفعع ع عة

والمنخفضععة ،حيععث ان المععزارعين فععي منطقععة مسععافر بنععي نعععيم يختلفععون فيمععا بيععنهم حععول مععدق
مال مة المساعدات المقدمة لهم ولعل" هذا التباين ناتج ععن اخعتال

بيعنهم فعي مسعاحة االر

المملوكة معن قبعل كعل معنهم فمعن يملعم مسعاحات كبيعرة لعم يتلقعى مسعاعدات تكفعي او تالئعم

المسع ععاحة المزروع ع عة او الحظع ععائر التع ععي يملكونهع ععا ،كمع ععا ان الم ع عزارعين فع ععي مسع ععافر بنع ععي نعع ععيم

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

الععذي يشععير ال عى رض عا الم عزارعين عععن كلععم .ويوصععي الباحععث باالسععتمرار بتقععديم المسععاعدات
الخارجيععة للم عزارعين وخاصععة فععي مسععافر بنععي نعععيم لتعزيععز صععمودهم فععي ا ارضععيهم والرغبععة فععي

االس ععتمرار ف ععي زراعته ععا ،ويوص ععي ايض ععا ف ععي تكثي ععل المس ععاعدات للمع عزارعين ف ععي لمنطق ععة نفس ععها
لتحسين أحوالهم المعيشية وتنمية إنتاجهم النباتي والحيواني وتوسيع استثمارهم في هذا المجال.

ذ

Assistance Evaluation of the water sector on the Livelihood of farmers and
livestock owners in Masafir Bani Naim area from their point of view.
Prepared by: Mahmod Yahya Hasan Mograbe
Supervisor: Dr. Abdulwahab Al-Sabagh

Abstract
The study was carried out between May 2016 and October 2018. It consisted of
farmers and livestock owners in Masafir Bani Naim (Rural Area). The main objective of
this study was to identify the assessment of assistance in the water sector on the
Livelihoods of farmers and livestock owners in the Masafir Bani Naim area, depending
on their opinion.
In this study, the researcher used the descriptive method. The sample of the study
was chosen in simple random way from (150) farmers in Masafir Bani Naim who were
selected randomly from the study community. To achieve the objective of the study, the
researcher developed a questionnaire according to the theoretical framework. During a
committee of specialized arbitrators, and its consistency was verified by examining the
internal consistency of the instrument's paragraphs by calculating the coefficient of
Cronbach alpha. The coefficient of stability was calculated according to the coefficient
of alpha crombec (0.895).
The study find that the benefits of the aid provided ranged from high level to low
level, as farmers in Masafir Bani Naim area differed as to the appropriateness of the
assistance provided to them. "This discrepancy is due to differences in land area owned
by each of them, or to fit the cultivated area or barns they own, and the farmers in
Masafir Bani Naim feel that the assistance provided to the farmers in the region from
abroad is almost good as they are effective in the economic development in the region,
and to some extent sustainability, which the researcher recommends continuing to
provide foreign aid to farmers, especially in the Bani Naim, to strengthen their
steadfastness in their lands and the desire to continue planting them. It is also
recommended to intensify assistance to farmers in the same area to improve their living
conditions and develop their plant and animal production and expand their investment
in this field.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهميتها
 1.1المقدمة
تعتبععر فلسععطين علععى مععر العصععور مععن البلععدان المعتمععدة علععى الز ارعععة حيععث م عار الس ع ان
الز ارععة بشعتى أشع الها سعوا فيمعا يتعلعق باإلنتعاج النبعاتي أو الحيعواني ،وكعان هعؤال السع ان يقومععون
بتربية الحيوانات وفالحة األر
وم ععن هن ععا ب ععدأ الن ععا

لتوفير احتياجاتهم.
ي ععدركون خط ععر س ععيطرة االح ععتالل اإلسع عرائيلي عل ععى أ ارض ععيهم والمع عوارد

والمصادر الهامة كافة كالمياه واالبار االرتوازية لذا تعتبر عملية البحث عن مصعادر التمويعل معن
بعين التحعديات التعي تواجعه العدول والمجتمععات ،السعيما العدول الناميعة للحصعول علعى األمعوال
واسعتخدامها لتشعغيل أو تطعوير المشعاريع القائمعة معن أجعل العمعل علعى تعوفير سعبل أفضعل لتحقيعق
متطلبعات التنميعة ،وفعي ظعل سععي المجتمعع العدولي للرقعي بمسعتوق المجتمععات داخعل العدول والتعي
تحتاج في عملية تنميتها إلى مصادر تمويلية ،نشأ معا يععر بالتمويعل العدولي العذي يخعت

بشع ل

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

االقتصادي(دفع هللا.)2018 ،
باإلضعافة إلعى أن التمويعل العدولي أهعم مصعادر معن المصعادر التمويعل فعي دول الععالم الثالعث

وخاصعة بالنسعبة للسعلطة الفلسعطينية ،وتسععى العدول المسعتفيدة معن التمويعل العدولي جاهعدة لمعرفعة
1

الطعرق المثلعى إلدارة التمويعل الممنعو عبعر إيجعاد األدوات المالئمعة واتبعاع المععايير اإلداريعة التعي
تحقق الكفا ة والفاعلية للتمويل المقد  ،وتوجيهه نحو القطاعات االقتصعادية واالجتماعيعة المسعتهدفة
(ما .)2004 ،
وتعتبععر المععنح والمعونععات االقتصععادية أحععد أهععم مصععادر التمويععل األجنبيععة ،حيععث تسععتخد هععذه
المعونععات للقضععا علععى الفقععر وزيععادة الععدخل واالسععتهالك ،وتمويععل البعرامج الزراعيععة والتنميععة الريفيععة
وتزويععد الععدول الناميععة بالخععدمات العامععة األساسععية وتمويععل ال عواردات المطلوبععة فععي األجععل القصععير،
والمسعاعدة فعي عمليعة إصعال السياسعات ،كمعا تسعاعد فعي عمليعة التنميعة طويلعة األجعل ععن طريعق
تمويل البنية األساسية واالستثمارات الرأسمالية وبنا المؤسسات(دفع هللا.)2018 ،
وتعععاني األ ارضععي الفلسععطينية مععن نقع
سيطرته على األر

فر

فععي الميععاه ،وكلععم نتيجععة لالحععتالل اإلسعرائيلي الععذي

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

نظرنا إلى استهالك المياه لالستعمال البيتي (البلدي والصناعي) في األراضي الفلسعطينية فانعه يقعدر
 22كععو مععا للفععرد الواحععد فععي السععنة ،أي مععا يقععار  60لتععرا" للفععرد الواحععد يوميععا .بالمقابععل فععان
اسععتهالك المعواطن اإلسعرائيلي للميععاه لععنف

السععابق يقععدر

الغععر

 104كععو مععا سععنويا ،أي مععا

مق ععداره  280لت ععرا" يومي ععا للف ععرد الواح ععد .أي أن مع ععدل اس ععتهالك المع عواطن اإلسع عرائيلي أكث ععر بأربع ععة
أضعععا

ونصععل مععن الم عواطن الفلسععطيني .مععع العلععم أن الم عواطن الفلسععطيني وفقععا لقرقععا السععابقة

يستهلم أقل

% 40من التوصيات العالمية (المناصرة.)2012 ،

 2.1مشكلة الدراسة
تعععاني األ ارضععي الفلسععطينية مععن تععدني مسععتوق جععودة الميعاه بشع ل عععا  ،كععذلم مععا تعزال البنيععة
التحتيععة للميععاه بعيععدة عععن اسععتيفا معععايير الحععد األدنععى رغععم مععا قامععت بععه السععلطة الفلسععطينية منععذ
ق ععدومها م ععن تحس ععينات عل ععى البني ععة التحتي ععة لش ععب ة المي ععاه ،إن تحقي ععق قي ععا
2

األث ععر عل ععى اس ععتدامة

المشععاريع للمي ععاه غاي ععة منش ععودة تس عععى جمي ععع المؤسسععات غيع عر الح ومي ععة لتحقيقه ععا م ععن أج ععل تنمي ععة
المجتمع الذي تعمل على تقديم خدماتها له ،ومن خالل عملي في و ازرة الز ارععة والعمعل فعي مشعاريع
المساعدات المقدمة لتلم المنطقة ،ومن خعالل د ارسعة اسعتطالعية للمنطقعة قبعل البعد بعإج ار الد ارسعة
تبين أن العديد من المناطق ال توجد فيها شب ة المياه حتعى اآن وان وجعدت فهعي تععاني معن اهتع ار
نتيجة لقدمها ،مما يؤثر بصورة مباشرة على أزمة الميعاه ،وتععاني منعاطق مسعافر بنعي نععيم معن قلعة
موارد المياه وتعمل المؤسسات الدولية على ايجاد موارد بديلة ععن شعب ات الميعاه حيعث جعا ت هعذه
الدراسة لمعرفة واقع تقيعيم دور المسعاعدات الدوليعة فعي تطعوير قطعاع الميعاه فعي منطقعة مسعافر بنعي
نعيم من وجهة نظر المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية.

 3.1أهداف الدراسة
الهدف األساسي :تهد

هذه الدراسة إلى التعر على تقييم المزارعين لكفا ة ومالئمه المساعدات

الخارجية على قطاع المياه ،ومدق فعالية المساعدات الخارجية ،ودور استدامة المشاريع المنفذة من
قبل المؤسسات الخارجية للمزارعين واصحا

الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيم ،والتعر

أهم المعيقات للمساعدات الخارجية في مجال قطاع المياه ،ويتفرع عنه األهدا

الفرعية االتية:

أهداف فرعية (الحيواني والنباتي)
-1التعر على زيادة مستوق الدخل من خالل المساعدات الخارجية.
 -2بيان مدق مساهمة المساعدات الخارجية في احداث وادخال التقنيات الحديثة.
-3التعر على مدق اسها المساعدات الخارجية في زيادة الوعي والخبرة لدق المزارعين.
-4بيان أثر المساعدات الخارجية في انخفا

اسعار االعال .
3

على

-5بيان المساعدات الخارجية التي ساهمت في تحسين مستوي االمن الغذائي.
-6التعر على مدق مساهمة المساعدات الخارجية في تنمية قطاع المياه.
-7التعر على مدق مساهمة المساعدات الخارجية في زيادة الرقعة الخض ار في منطقة مسافر بني
نعيم.
-8التعر على واقع المساعدات في تحسين مستوق المعيشة ألصحا

الثروة النباتية.

 3.1أسئلة الدراسة
تستند هذه الدراسة إلى سؤال عا ومجموعة من األسئلة الفرعية:
السؤال الرئيسي :ما هو تقييم المزارعين للمساعدات الخارجية في قطاع المياه المنفذ من قبل
المؤسسات غير الح ومية في منطقة مسافر بني نعيم؟ والذي يتفرع عنه األسئلة الفرعية اآتية:
 .1ما هو تقييم المزارعين في مسعافر بنعي نععيم لكفعا ة ومال معة المسعاعدات الخارجيعة فعي قطعاع
المياه؟
 .2ما مدق فعالية المساعدات الخارجية المقدمة للمزارعين في مسافر بني نعيم؟
 .3ما دور استدامة المشاريع المنفذة من قبل المؤسسات الخارجية في منطقة مسافر بني نعيم؟
 .4ما هي المعوقات التي تؤثر على استدامة تلم المساعدات؟ وما الوسائل التي يم عن أن تؤخعذ
لتحقيق استدامة تلم المساعدات؟
 .5هل يوجد فروق في تقييم المزارعين للمساعدات الخارجيعة فعي قطعاع الميعاه فعي منطقعة مسعافر
بني نعيم تعزق إلى المتغيعرات الديمغرافيعة للمعزارعين العذين طبعق هعذا البحعث علعيهم (الجعن ،
ن ععوع السع ع ن ،العم ععر ،ع ععدد المواش ععي ،التجم ععع ،ادارة المزرع ععة ،ع ععدد افع عراد االس ععرة ،المس ععتوق
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التعليمي للمزارع ،والمستوق المعيشي ،والتفرع للعمل الزراعي ،واالنتسا

العى جمعيعة زراعيعة،

ومساحة االراضي بالدونمات ،ونوع المساعدات التي تم الحصول عليها)؟

 3.1أهداف الدراسة
األساسي :تهد

الهد

هذه الدراسة إلى التعر على تقييم المزارعين لكفا ة ومال مة المسعاعدات

الخارجية في قطاع المياه ،ومدق فعاليعة المسعاعدات الخارجيعة ،ودور اسعتدامة المشعاريع المنفعذة معن
قبععل المؤسسععات الخارجيععة للمعزارعين واصععحا

الثععروة الحيوانيععة فععي مسععافر بنععي نعععيم ،والتعععر أهععم

المعيقععات التععي تعيععق المسععاعدات الخارجيععة فععي مجععال قطععاع الميععاه ،ويتفععرع عنععه األهععدا

الفرعيععة

االتية:
أهدا

فرعية (الحيواني والنباتي):

 .1التعر على زيادة مستوق الدخل من خالل المساعدات الخارجية.
 .2بيان مدق مساهمة المساعدات الخارجية في احداث وادخال التقنيات الحديثة.
 .3التعر على مدق اسها المساعدات الخارجية في زيادة الوعي والخبرة لدق المزارعين.
 .4بيان أثر المساعدات الخارجية في انخفا

اسعار االعال .

 .5بيان المساعدات الخارجية التي ساهمت في تحسين مستوي االمن الغذائي.
 .6التعر على مدق مساهمة المساعدات الخارجية في تنمية قطاع المياه.
 .7التعر على مدق مساهمة المساعدات الخارجية فعي زيعادة الرقععة الخضع ار فعي منطقعة مسعافر
بني نعيم.
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 .8التعر على واقع المساعدات في تحسين مستوق المعيشة ألصحا

الثروة النباتية.

 4.1أهمية الدراسة
تنبع أهمية هعذه الد ارسعة معن أنهعا تبحعث فعي واقعع المسعاعدات الخارجيعة فعي قطعاع الميعاه فعي
المنععاطق المهمشععة المصععنفة (ج) بطريقععة لععم يععتم التطععرق إليهععا فععي الد ارسععات السععابقة ،كونهععا د ارسععة
نظرية وميدانية تشخيصية وتقييميه لواقع المساعدات الخارجية في قطاع المياه في مسافر بني نعيم
واالرتقا بمستوق التنمية الحقيقية في المنطقة المستهدفة.

 5.1فرضيات الدراسة
الفرض ععية الرئيس ععية :ال توج ععد ف ععروق كات داللع ععة إحصائيع ععة عن ععد المس ععتوق ( )0.05≤αف ععي تقي ععيم
المس ععاعدات ف ععي قط ععاع المي ععاه م ععن حي ععث (مال متهع عا م ععع مس ععتوق المعيش ععة وم ععدق فعاليته ععا ،ودرج ععة

االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم.
جا ت الدراسة بالفرضيات اآتية:
ال توجععد فععروق كات دالل ععة إحصائي ععة عنععد المسععتوق ( )0.05≤αفععي تقيععيم المسععاعدات فععي قطععاع
المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لعدق
المعزارعين وأصععحا

الثعروة والحيوانيععة فععي منطقعة مسععافر بنعي نعععيم تبعععا الخعتال

(الجععن  ،والحالععة

االجتماعيععة ،والحالععة العلميععة ،وعععدد اف عراد االس عرة ،وادارة المزرعععة ،والتفععر للعمععل الز ارعععي ،والعمععل
الح ععالي ،واالنتس ععا

ال ععى جمعي ععة زراعي ععة ،ومس ععاحة اال ارض ععي الزراعي ععة ،وع ععدد رؤو

يمتلكها المزارع ،ونوع المساعدة التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات).
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االغن ععا الت ععي

 6.1حدود الدراسة
تتحدد هذه الدراسة بما يأتي:
الحدود الم انية :مسافر بني نعيم في محافظة الخليل.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني (.)2018-2016
الحدود البشرية :المزارعون في مناطق مسافر بني نعيم محافظة الخليل.
تتح ععدد الد ارسعععة بالموضعععوع العععذي تتناولعععه وهعععو تقيعععيم الخ ععدمات المقدم ععة م ععن المؤسسع ععات االجنبيعععة
للمعزارعين فععي منطقععة مسععافر بنععي نعععيم ،ومععن خععالل االجابععة علععى اداة الد ارسععة تععم اسععتخدا اسععتبانة
تقييم وقيا

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

فالدراسة مقيدة بما جا في األداة من أسئلة فقط.

 7.1مصطلحات الدراسة
 البيئة :هي كل ما يحيط باإلنسان من عناصر حيويعة وغيعر حيويعة ويصعل اليعه اهتمامعه (فنعا ،.)2006
 التنميـــة :هععي عمليععة اداريععة واعيععة تعنععي الععى جانععب النمععو احععداث تغيي عرات جذريععة فععي البنععىاالقتصادية والسياسية واالجتماعيعة والثقافيعة والتنظيميعة للمجتمعع بغعر

تلبيعة الحاجعات الماديعة

والروحيععة للشعععب ورفععع مسععتوق حيععاة االف عراد فععي جميععع المجععاالت وخلععق الظععرو

واالم انععات

لتعزيز ثقة االنسان بنفسه وزيادة حريته في االختيار (قنا .)2006 ،
 التنميــة المســتدامة :هععي التنميععة التععي تلبععي احتياجععات الحاضععر دون االخععالل بقععدرات االجيععالالقادم ععة عل ععى تلبي ععة احتياجاته ععا او ه ععي تعبي ععر ع ععن التنمي ععة تتص ععل باالس ععتقرار وتمتل ععم عوام ععل
االستمرار والتواصل (قاسم.)2007 ،
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 المؤسسات :هي الهيئات كات الطابع المدني التعي تعمعل ضعمن مجعاالت تنمويعة مختلفعة علميعةالعععرق او العدين (مؤسسععة انقععاك

وثقافيعة وخيريععة وتربويععة وقانونيعة ودينيععة دون تمييععز علعى اسععا
الطفل.)2000 ،
 -المشــاريع :مجموعععة مععن االنشععطة الغايععة منهععا تحقيععق اهععدا

معينععة ومحععددة لخدمععة فئععات او

مجموعة محددة (الصبا .)2005 ،
 -تقــيم اال ثــر البيئــي :هععو عمليععة فكريععة وتجريبيععة وتحليليععة تهععد

الععى التعععر والععتكهن وتفسععير

وايض ععا وايص ععال المعلوم ععة ح ععول االث ععار البيئي ععة للمش ععاريع التنموي ععة م ععن االخ ععذ بع ععين االعتب ععار
البععدائل المم نععة لتوقيععت المشععروع كافععة ،م انععه ،تصععميمه  ....الععخ وكععذلم اقتع ار وسععائل معينعة
وتخففيععه وعالجيععة وتأهيليععه لهععذه االثععار بمععا يضععمن سععالمة االنظمععة البيئيععة واسععتدامتها (قنععا ،
.)2006
 التربية البيئية :هي عملية دينامي ية يعتم ن معن خاللهعا االفعراد معن العوعي بمحعيطهم ،واكتسعاالمعععار والقععيم والكفععا ات والتجععار  ،ويسععاعد فععي العمععل إليجععاد حلععول لمشععاكل البيئععة الحاليععة
والمستقبلية (العزاوي.)2007 ،
 الكفاءة :يقصد بالكفا ة مدق تحقيق األهداواألهدا
-

وبالتالي فهي تقعا

بالعالقعة بعين النتعائج المحققعة

ة المرسومة.

امعا الفعاليععة فهععي القععدرة علعى تلبيععة مسععتويات اسععتخدا المعواد دون المسععا
التي تقي

باألهععدا

المسععطرة

العالقة بين النتائج وعوامله أو النتائج والموارد المستخدمة (مزهودة.)2001 ،

 مالئمة المساعدات المقدمة :يقصد بها في هذه الدراسة مدق تلبية المساعدات المقدمة للسع انفي مسافر بني نعيم ،الحتياجاتهم فعي مجعال الز ارععة وتربيعة الحيوانعات وتأهيعل البيئعة وتنشعيطها
لتلبي احتياجات المواطنين وما يمتلكون من حيوانات (الباحث).
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 االستدامة المحتملة للمسـاعدات :يقصعد بهعا فعي هعذه الد ارسعة معدق اسعتم اررية المسعاعدات التعيتقععد للمعزارعين فععي مسععافر بنعي نعععيم بصععورة دائمععة أو إلععى أي مععدق تععدو تلععم المسععاعدات فععي
خدمة القطاع الزراعي (الباحث).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة



الفصل الثاني
اإلطار النظري
 1.2تمهيد
نظ ار لمحدودية الدخل للمزارع الفلسطيني ،وظرو

الجفا

وتدني كميات األمطار سنويا بعد

سنة ،ونتيجة المضايقات االسرائيلية للمزارعين في الريف الفلسطيني ،وال سيما تلم المناطق التي قد
تكععون محاكيععة للمسععتوطنات المقامععة علععى أ عراضي المعواطنين الفلسععطينيين ،ظهععرت مؤسسععات وطنيععة
ودولية هدفها تقديم المساعدات للمزارعين إليجاد التنمية وال سعيما التنميعة المسعتدامة التعي معن شعأنها
أن تخلععق ج عوا مععن التفاعععل والتناسععق بععين االحتياجععات ومععا يععتم تقديمععه لهععم ،وهععل هععذه المسععاعدات
تساهم في بنا اقتصاد وتطوير الوسائل.
وبما ان التنمية الفلسطينية قائمة في األسا

علعى المسعاعدات األجنبيعة والعربيعة ،فعإن قطعاع

التنمية الزراعية والبيئية في المناطق العشوائية كان من ضمن المستفيدين من تلم البعرامج التنمويعة،
ونحن بصدد الحديث عن واحعدة معن تلعم المنعاطق وهعي منطقعة المسعافر فعي بنعي نععيم فعي محافظعة
الخليل ،ومدق اسها واقع المساعدات الخارجية في احداث التنمية المستدامة فيها.
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 2.2استدامة الموارد والتنمية المستدامة
 1.2.2مفهوم التنمية:
يسععتخد مصععطلح التنميععة الحععديث فععي "عمليععات التغييععر االيجععابي فععي المجتمععع ويسععتند ال عى
خطط وبرامج علميعة مععدة ومدروسعة للوصعول العى االهعدا

المرجعوة حيعث ان التخطعيط فعي عصعر

العولمة االقتصادية والتجارة الدولية الحرة ،هو القاعدة األساسية (المركز الفلسطيني لحقعوق االنسعان
.)2001
كما تعر التنمية على انهعا مجموععة معن الوسعائل والطعرق التعي تسعتخد بقصعد توحيعد جهعود
األهالي معع السعلطات العامعة معن اجعل تحسعين مسعتوق الحيعاة معن النعواحي االقتصعادية واالجتماعيعة
والثقافيععة فععي المجتمعععات القوميععة والمحليععة وجخ عراج هععذه المجتمعععات مععن عزلتهععا لتشععارك فععي الحيععاة
القومية ،وتساهم في تقد البالد (دفع هللا.)2018 ،
كمععا تعععر علععى انهععا عمليععة دينامي يععة مععن سلسععلة التغي ع ارت الملكيععة والوظيفيععة فععي المجتمععع
ويحعدث التعدخل فعي توجيععه حجعم نوعيعة المعوارد المتاحععة ععن طريعق زيعادة فعاليععة افعراده فعي اسععتغالل
طاقات المجتمع الى الحد األقصى (ياسين .)2014،
مععن خععالل مععا سععبق لمفهععو التنميععة يتضععح أن التنميععة هععي مصععطلح يعنععي تغيععر فععي الععنمط
التقليدي نحو االتجاه اإليجابي في الحياة.

 2.2.2أهمية التنمية:
التنميععة عبععارة عععن مجموعععة مععن الوسععائل والطععرق التععي تسععتخد بقصععد توحيععد جهععود القطععاع
االهلععي مععع القطععاع العععا مععن اجععل تحسععين مسععتوق الحيععاة مععن الن عواحي االقتصععادية واالجتماعيع عة
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والثقافيعة فععي المجتمعععات القوميععة والمحليععة واخ عراج هععذه المجتمعععات مععن عزلتهععا لتشععارك ايجابيععا فععي
الحي ععاة القومي ععة ولتس ععاهم ف ععي تق ععد ال ععبالد ويتض ععح م ععن كل ععم ان عملي ععة التنمي ععة أي ععا كان ععت ص ععورتها
اجتماعيععة او اقتصععادية يجععب ان تعتمععد علععى عنص عرين أساسععيين همععا (المركععز الفلسععطيني لحقععوق
االنسان  :) 2001،مساهمة القطاع االهلعي فعي األنشعطة الجماعيعة والفرديعة فعي الجهعود التعي تبعذل
لتحسععين مسععتوق المعيشععة بصععورة ايجابيععة وتقععديم الخععدمات الفنيععة والماديععة مععن الح ومععة او الهيئععات
الدولية واالهلية لتشجيع هذه الجهود.
ويععرق الععبع

ان اهميععة التنميععة تعععود لكونهععا عمليععة اقتصععادية بالدرجععة االول عى وان المجععال

االجتمععاعي يععدخل ضععمن هععذه العمليععة بينمععا يجععد ال عبع

االخععر فيهععا عمليععة كات هععد

اجتمععاعي

شامل يحمل فعي طياتعه الجوانعب المجتمعيعة االخعرق ومعن ضعمنها االقتصعاد وهنعاك فريعق ثالعث يعرق
ان التنمية هي بين هذا وكاك.

 1.3.2مفهوم التنمية البشرية المستدامة:
يععأتي فععي االصععل معنععى االسععتدامة مععن الجععذر دو  .وادامععة واسععتدامة :تععأتي فيععه ،وقيععل طلععب
دوام ععه وأدام ععه ك ععذلم .واس ععتدمت االم ععر إكا تأني ععت في ععه .فاس ععتدامة االم ععر تعن ععى االن ععاة في ععه (ق ععامو
المحععيط) .ويم ععن العربط بععين المعنععى لغععة ومعنععى التنميععة المسععتدامة فععي قضععية التععأني فععي االختيععار
والتفكيععر والتععروي قبععل الش عروع بععأي سععلوك قععد يضععر بععالموارد البيئيععة والتععي قععد تععؤدي بععدورها لعععد
استدامة الموارد وبالنتيجة عد استدامة التنمية بش لها العا .
تععوحي كلمععة اسععتدامة "فععي تعبيععر "التنميععة البشعرية المسععتدامة " بععان اهععدافها تنحصععر فععي تنميععة
اقتصادية تنطلق من الحرص غلى البيئة ومصلحة االجيال المقبلة في ععد اسعتن از

المعوارد البيئيعة

والطبيعيععة .وعلععى الععرغم مععن ان هععذه الجزيئيععة تععدخل بالضععرورة فععي تركيععب مفهععو التنميععة البش عرية
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المس ععتدامة ،ف ععأن الكلم ععة االه ععم ف ععي تعبي ععر التنمي ععة البشع عرية المس ععتدامة ه ععي كلم ععة "البشع عرية "فالتنمي ععة
البشعرية المسععتدامة هععي نظريععة فععي التنميععة االقتصععادية –االجتماعيععة ’ال االقتصععادية فحسععب ،تجعععل
االنسععان منطلقهععا وغايتهععا وتتعامععل مععع االبعععاد البش عرية او االجتماعيععة للتنميععة باعتبارهععا العنص ععر
المهععيمن ،وتنظععر للطاقععات الماديععة باعتبارهععا شععرطا مععن شععروط تحقيععق هععذه التنميععة دون ان تهمععل
أهميتها التي ال تنكر (شب ة االردن للتنمية.)2003 ،
اكن ادارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها ،وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسعية بطريقعة
تضعمن تلبيععة االحتياجععات البشعرية لقجيععال الحاليععة والمقبلعة بصععورة مسععتمرة .فهععذه التنميععة المسععتدامة
التععي تحععافى علععى (اال ارضععي)والمياه والنبععات والم عوارد الو ارثية(الحيوانيععة)ال تحععدث تععدهو ار فععي البيئععة
ومالئم ع ع ععة م ع ع ععن الناحي ع ع ععة التكنلوجي ع ع ععة وس ع ع ععليمة م ع ع ععن الناحي ع ع ععة االقتص ع ع ععادية ومقبول ع ع ععة م ع ع ععن الناحي ع ع ععة
االجتماعية"(مجل

منظمة االغذية والزراعة.)1988،

التنمية المستدامة هي نموكج شامل لقمم المتحدة ،تم توصيل مفهو التنمية المستدامة في
تقرير لجنة برونتالند  1987التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المسا

بقدرة األجيال

المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة؛ االستدامة هي نموكج للتفكير حول المستقبل الذي يضع في
الحسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية في إطار السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة
(المناصرة.)2012 ،

 2.3.2ابعاد التنمية المستدامة:
للتمية المستدامة ابعاد ثالثة حسب ما ورد في منشورات اليونس و (:)2003
 البعععد البيئععي :تطععر التنميععة المسععتدامة علععى مبععدأ الحاجععات البشعرية ،مسععألة السععلم الصععناعي ،أيالحاجات التي يتكفل النظا االقتصادي بتلبيتها لكن الطبيعة تضع حدودا" يجعب تحديعدها واحترامهعا
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فععي مجععال التصععنيع والهععد

مععن و ار كععل كلععم هععو التوظيععل االحسععن لل أرسععمال الطبيعععي بععدل مععن

تبذيره.
البعد االقتصادي :يعين البعد االقتصادي للتنمية المسعتدامة االنع اسعات الراهنعة والمقبلعة لالقتصعادعلى البيئة .فيطر مسعألة اختيعار وتمويعل وتحسعين التقنيعات الصعناعية فعي مجعال توظيعل -المعوارد
الطبيعية وتوفق التنمية المستدامة بين هذين البعدين ،لي

في اخذها بعين االعتبار المحافظة على

الطبيعة فحسب ،بل بتقديرها لمجموع العالقات المقامة بعين الطبيععة واالفععال البشعرية كعذلم .وتمعنح
التنميعععة المسع ععتدامة ،باعتبارهع ععا مؤسسعععة علع ععى الت ع ع زر بع ععين االنسعععان والبيئع ععة ،االفضع ععلية للتكنولوجيع ععا
والمعار والقيم التي تضع في االولية الديمومة الكبيرة  .وتدفع التنمية المستدامة عن عملية تطوير
التنمية االقتصادية التي تأخذ في حسابها التوازنعات البيئيعة االساسعية باعتبارهعا قواععد للحيعاة البشعرية
الطبيعية والنباتية
البعد االجتماعي والسياسي :تتميز التنمية المستدامة خاصة ،بهذا البعد الثالث .انه البعد االنسانيبععالمعنى الضععيق :انععه يجعععل مععن النمععو وسععيلة لالقتحععا االجتمععاعي ولعمليععة التطععوير فععي االختيععار
السياسي والبد لهذا االختيار ان ي ون قبل كل شي اختيار انصا
ْ

بين االجيعال بمقعدار معا هعو بعين

الدول .وستحافى االجيال الراهنة باعتبارهعا مدفوععة بهعم االنصعا

علعى اختيعارات النعوع التعي ترغعب

فيها االجيال القادمة والعدول المختلفعة معن الشعمال العى الجنعو تمعر المصعالحة بعين البيئعة االقتصعاد
عن طريق هذه الضرورة المزدوجة لقنساق.

 3.3.2التحديات والصعوبات نحو تحقيق التنمية المستدامة:
تواجععه المنععاطق الفلسععطينية تحععديات وصعععوبات كبي عرة نحععو تحقيععق التنميععة المسععتدامة حيععث
اعععاق االحععتالل االس عرائيلي وبش ع ل مسععتمر جميععع اوجععه التنميععة فععي اال ارضععي الفلسععطينية واسععتنفد
مصادر الشعب الفلسعطيني وطاقاتعه كمعا أضعر بالبيئعة الفلسعطينية وعمعل علعى زعزععة االسعتقرار فعي
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المنطقة .وعمل االحتالل االسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقعد

بشع ل مبعرمج علعى منعع

الفلسطينيين من السيطرة على اال ارضعي والميعاه واالجعوا الفلسعطينية تمثلعت فعي اغعالق نقعاط العبعور
والحد من حركة المواطنين والبضائع كما اغلقت ودمعرت قعوات االحعتالل مطعار ومينعا غعزة واععادت
احتالل معظم المدن الفلسطينية.
لععذ فععان ايجععاد بيئععة موائمععة علععى المسععتوق االقليمععي والععوطني لععدعم الجهععود الراهنععة لتحقيععق
السععال واالسععتقرار علععى اس ع

اقامععة الدولععة الفلسععطينية المسععتقلة لهععو مععن اهععم المتطلبععات لتحقيععق

التنميععة المسععتدامة فععي فلسععطين .كمععا وان التخفيععل مععن حععد الفقععر والبطالععة وتحسععين مسععتوق التعلععيم
والوصع الصحي في ظل ندرة الموارد الماليعة تمثعل اهعم التحعديات التعي تواجعه التنميعة المسعتدامة فعي
فلسطين (التقرير الوطني.)2003 ،

 4.3.2استدامة الموارد:
مفهععو االسععتدامة نسععبي (خصوصععا عنععد اسععتغالل المعوارد غيععر المتجععددة او المتجععددة بمعععدل
أكبر من معدل التجدد) أي موارد علعى العرغم معن كعل معا يم عن اتخعاكه معن مععايير الوقايعة والحمايعة
والمنع سيترك اث ار سلبيا مهما صغر حجمه على كمية الموارد ونوعها يؤدي فعي النهايعة العى تقصعير
عمرها .وحسب ما اورد قنا ( )2006فان العناصر التالية كما هي المقتر توافرها من اجل ضمان
الستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والحد من استنزافها كما ونوعا:
 -1التوعية :والمقصود توعية الجمهور عموما وجميع من لهم عالقة باستغالل الموارد خصوصا
بأهمية الموارد وكيفية المحافظة عليها وتأهيلها ان لز االمر.
 -2اشراك الجميع :نظرا" لكون الموارد جز ا" من نظا بيئي ال يتج أز واإلنسان هو أكثر العناصر
البيئية قدرة على احداث االختالل واعادة التوازن الى النظا البيئي فانه ال بد من اشراك الجميع
15

في الحفاظ على الموارد حيث ان كل فرد يستطيع ان يساهم ولو بأقل القليل في هذا الجهد
التراكمي.
 -3تخطيط وتنفيذ المشاريع وادارتها تحت مظلة تقييم االثر البيئي واتخاك ما يقتضيه كلم من
إج ار ات على الصعد كافة.
 -4توفير الحماية القانونية للموارد على كافة الصعد والمستويات كافة.
 -5دوا مراقبة التغيرات التي تحدث على الموارد المستغلة اضافة الى كل عناصر النظا البيئي
المحيط به لرصد أي تدهور في الم ارحل االولى وتداركه بأسرع ما يم ن.
 -6العمل على اعادة تأهيل الموارد وصيانتها مع دوا البحث عن مصادر بديلة لتخفيل الضغط
عن المصدر المستنز .

 5.3.2التنمية المستدامة في فلسطين:
أما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في فلسطين ،فقعد أرق الكثيعر معن البعاحثين والمختصعين أن
التنميعة فعي فلسعطين يجعب أن تسعير جنبعا إلعى جنعب معع قيعا الدولعة الفلسعطينية المسعتقلة ،بمعنعى
اسعتحالة تطبيعق التنميعة فعي ظعل وجعود االحعتالل ،حيعث ان المفهعو التنمعوي ينبغعي أن يقعو علعى
أسعا

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

في ظل وجود سيادة للدولة تتح م في مواردها وق ارراتهعا السياسعية ،وعلعى الصععيد اآخعر هنعاك معن
يرق بوجو التنمية في ظل االحتالل بهد

الحفاظ على الثوابت والمقدرات السياسية واالقتصادية،

حيث أن عملية التنميعة فعي فلسعطين واجهعت شعتى أنعواع السعلب والتعطيعل التعي أثعرت علعى جوانبهعا
المختلفة ،ويعتبر االحتالل اإلسرائيلي السبب الرئي
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في سلب وتعطيل التنميعة فعي فلسعطين بهعد

خدمعة أهدافعه السياسعية واالقتصعادية ،وبالتعالي فعإن التنميعة االقتصعادية فعي فلسعطين لعم تشعهد تطعو ار
ملحوظا .خالل فترة االحتالل(البارود.)2005،
إن خطط التنمية المستدامة التي يتوجب على دولة فلسطين وضعها تصطد على أر
بالمعيقات السياسية التي يفرضها االحتالل االسرائيلي على الفلسطينيين ،حيث تتعر
الطبيعية الفلسطينية إلى اج ار ات وممارسات تقو بها سلطات االحتالل من طر

الواقع
الموارد

واحد محدثة

تغيرات جذرية في االتزانات الطبيعية القائمة ،وتعتبر فلسطين الحالة الفريدة في العالم التي تتعر
إلى مخططين متناقضين الستغالل مواردها ،أحدهما أصيل صاحب أر

والثاني دخيل يملم القوة

واإلم انيات ،وعليه تعتبر فلسطين نموكجا للعالقة العضوية بين التدهور البيئي والنزاعات
السياسية(معهد األبحاث التطبيقية-القد ) أريج(.)2006 ،

 1.4.2مشكالت القطاع الزراعي في فلسطين:
يعععاني القطععاع الز ارعععي فععي فلسععطين فععي فلسععطين مععن عععدة مش ع الت تنخععر فععي عصععب هععذا
الموارد االقتصادي الذي كان يش ل اهم موارد االقتصاد الفلسطيني من حيث اإلنتاج والمساهمة فعي
الععدخل المحلععي ،باإلضععافة إلععى هععذا القطععاع كععان لفت عرات طويلععة مصععدر دخععل للعديععد مععن العععائالت
الفلسطينية ،لكنه وفي الفترة األخيرة أصبح يشع ل عبئعا ثقعيال علعى الدولعة وأصعبح فعي ت ارجعع مسعتمر
نتيجة تضافر عدة عوامل:
أ -المشاكل والمعوقات بسبب االحتالل اإلسرائيلي :بالرغم من أنه ال يم ن حصر وتحديد المشاكل
والمعوقات التي تواجه الزراعة الفلسطينية بسبب تأثير االحتالل وممارساته اليومية ،اال أنه سيتم
تحديد أهمها وهي:
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 -1إنشععا الجععدار ومععا نجععم عنععه مععن صعععوبات وعععزل لق ارض عي الزراعيععة ،وتععدمير للز ارعععة والبنيععة
التحتية.
 -2عع ععد تم ع ععين الشع عععب الفلسع ععطيني مع ععن إدارة م ع عوارده الطبيعيع ععة نتيجع ععة لقيع ععا إس ع عرائيل بمصع ععادرة
األ ارضع ععي ،وجغع ععالق جع ععز كبيع ععر منهع ععا كمنع ععاطق عس ع ع رية ،وجقامع ععة المسع ععتوطنات وشع ععق الطع ععرق
االلتفافيععة ،باإلض ععافة إل ععى عمليععات النه ععب المتواص ععلة للميععاه الفلسع عطينية( .الجه ععاز االحص ععائي
الفلسطيني.)2014 ،
 -3الحعد مععن حريععة حركععة السععلع والخععدمات بععين المنععاطق الفلسععطينية مععن جهععة ،وبينهععا وبععين العععالم
الخععارجي مععن جهععة أخععرق ،إضععافة إلععى القيععود المفروضععة علععى التجععارة الخارجيععة؛ مععا أدق إلععى
ارتفاع كلفة اإلنتاج والتسويق الزراعي ،وانخفا

في أسعار السوق المحلية لإلنتاج.

 -4منع الصيادين في غزة من الصيد في المياه الفلسطينية.
 -5منع الرعاة من الوصول إلى المراعي الطبيعية.
ب -المشاكل ذات العالقة بالموارد الطبيعية والبيئية:
 -1محدودية المياه واألراضي الزراعية وزيادة المنافسة عليها من قبل القطاعات األخرق.
 -2انج ار

التربة وتدهور خواصها وتدني إنتاجيتها.

 -3االستعمال غير السليم للكيماويات ،وبش ل خاص المبيدات.
 -4تدهور نوعية المياه المستعملة في الري بسبب الضخ الزائد.
 -5تدهور الغطا النباتي ومواطن األحيا البرية النباتية والحيوانية نتيجة للرعي الجائر.
 -6الزحل العمراني والحضري والتوسع العشوائي في اإلنشا ات على حسا
(أريج.)2006 ،
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األراضي الزراعية

ج -المشاكل والمعوقات الفنية:
 -1ضعل البنية األساسعية للبحعوث الزراعيعة ،وععد تأهيعل محطعات التجعار بدرجعة كافيعة ،والعنق
الحاد في وجعود المختبعرات والمععدات واألجهعزة الالزمعة ،باإلضعافة إلعى نقع

البعاحثين والمعدربين

لتغطية المجاالت الزراعية المطلوبة.
 -2قلة إم انيات جهاز اإلرشاد ووقاية النبات والخدمات البيطرية.
 -3ضعل البنية التحتية الخاصة بقطاع التسويق الزراعي.
 -4ضعل أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي.
 -5قلة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الزراعة وتضاربها في بع

األحيان.

 -6ضعل القد ارت الفنية الزراعية (أريج.)2006 ،
د -المشاكل والمعوقات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي:
 -1صغر وتشتت الحيازات الزراعية وشيوع ملكيتها ما قلل الكفا ة اإلنتاجية.
 -2قلة العائد من الزراعة وارتفاع عنصر المخاطرة؛ ما أدق إلى عزو

الكثيرين عن العمل في هذا

القطاع ،باإلضافة إلى قلة االستثمارات الزراعية.
 -3عد وجود نظا للتمويل الزراعي والريفي.
 -4ضعل العمل الجماعي والتعاوني (أريج.)2006 ،
هـ المشاكل والمعوقات المؤسسية والتشريعية:
 -1عد موائمة القوانين والتشريعات الز ارعية.
 -2عد وجود نظا للتأمين الزراعي ،وتعوي

المزارعين ضد الكوارث الطبيعية.

 -3التضار واالزدواجية بين المؤسسات كات العالقة في القطاع الزراعي ،وضعل قدراتها .
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ثانيـــا :قلـــة الـــدعم والمســـاعدات الخارجيـــة :م ععن المنطق ععي والب ععديهي أن يحظ ععى القط ععاع الز ارع ععي
بمعطيات ععه وم ونات ععه وأوض ععاعه ،باهتم ععا ودع ععم ال ععدول المانح ععة والمؤسس ععات الدولي ععة ومنح ععه أولوي ععة
متقدمة على سلم أولوياتهعا ،ولكعن معا حعدث فععال هعو ع ع

كلعم ،وكعان القطعاع الز ارععي ممعثال فعي

و ازرة الزراعة يبذل جهودا مضاعفة للحصول على التمويل أو المساعدة فنية والتي كانت في الغالعب
قليلة ،ومتأخرة وليست بالضرورة وفقا لقولويات التي تضعها الو ازرة ويعزق كلم لقسبا
• عالقة الزراعة المباشرة باألر

التالية:

والمياه والحساسية السياسية لهذين العنصرين ،من حيعث السعيادة

والمصادرة واالستيطان.
• اعتبار المانحين الزراعة قطاععا مسعتنزفا للميعاه وأن كفعا ة وعائعد االسعتعمال للميعاه فعي الز ارععة ال
يبرر دعمه ،وأولوية تخصي

المياه لالستعماالت األخرق وخاصة الشر .

• التوجه العا لدق المانحين في مرحلة معينة بتركيز الدعم خارج إطار مؤسسات السلطة وخاصة
الجوانب كات العالقة المباشرة بالخدمات والدعم.
• رغبة المانحين بتنفيذ المشاريع من خالل مؤسسات وسيطة (أمم متحدة ،منظمات ،غير ح وميعة
أجنبيعة.....الخ) والتععي فععي الععادة تتععوخى تحقيععق أولوياتهعا وتعظععيم الفائععدة العائعدة عليهععا ،وتجنععب
المشععاريع التععي تشع ل بالنسععبة لهععا مخععاطرة أو الصعععبة التنفيععذ ،أو أن أثارهععا اإلعالميععة والدعائيععة
ليست سريعة.
• ضعععل كفععا ة اإلنجععاز والتنفيععذ للمشععاريع الممولععة مععن قبععل المععانحين وكلععم كععون تلععم المشعاريع ال
تنفععذ مباش عرة ،وجنمععا مععن خععالل العديععد مععن المؤسسععات الوسععيطة الفلسععطينية واألجنبيععة ،مععا يععؤدق
بالتالي إلى ت كل تلم المخصصات وتدني الكفا ة.
ولم يتجاوز مقدار الدعم الدولي للمشاريع الزراعية وتوزيعها خالل الفترة  2012-1999من
مساعدات وقرو

"  135مليون" دوالر أي بمعدل عشرين مليعون دوالر سعنويا ،وجكا معا أخعذنا بععين
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االعتبار كفا ة اإلنجاز وأوجه الصر  ،فإن ما يصل من هذه المبالغ للمزارعين هو نسبة متواضععة
جدا (ياسين.)2014 ،
كمععا وأنععه مععن المالحععى أن مسععتوق التنسععيق لععي

ضعععيفا بععين المؤسسععات الدوليععة ومؤسسععات

السلطة في المجال الزراعي فحسب ،ولكن كلعم أيضعا أكثعر وضعوحا بعين المؤسسعات الدوليعة نفسعها،
ويبدو كلم جليا من خالل عد فاعلية اجتماععات مجموععة عمعل القطعاع الز ارععي والصععوبات التعي
واجهعت العمععل فعي نظععا معلومععات المشعاريع الزراعيععة العذي تطلععب جهععد سعنوات لتزويععد و ازرة الز ارعععة
بالمعلومات الالزمة عن أنشطة ومشاريع المانحين في القطاع الزراعي.
ويععذكر أنععه كلمععا أثيععر النقععان مععع المععانحين عععن سععبب عععد إيالئهععم الز ارعععة األهميععة التععي
تستحق ،فإن ال أحد منهم يشير إلى أن الزراعة في الواقع الفلسطيني ليست أولوية ،ولكن كان يشار
فععي الغالععب إلععى عععد إعطععا السععلطة الوطنيععة الفلسععطينية نفسععها االهتمععا للز ارعععة وتركيععز أولوياتهععا
على أمور أخرق ،كانوا دائما يعبرون عن كلعم بنسعبة معا تخصصعه السعلطة الوطنيعة الفلسعطينية فعي
موازناتها للزراعة .وكلعم بعالرغم معن أن الز ارععة قعد تكعون أول القطاععات فعي فلسعطين التعي تعم إععداد
سياسات واستراتيجيات واضحة بأسلو تشعاركي معن قبعل الجهعات كات العالقعة كافعة وبشع ل خعاص
الععدول والمؤسس ععات المانح ععة ،وك ععذلم الحععال بالنس ععبة للبرن ععامج التنفي ععذي للسياسععة الزراعي ععة والت ععي ت ععم
اعتمادها جميعا في مؤتمر الخليل عا ( 1999المناصرة.)2012 ،
ثالثــا :ايــاب الــدعم الــدا لي :فععي ضععو تطبيععق اتفاقيععات التجععارة الدوليععة والش عراكة واالتفاقيععات مععع
التجمععات اإلقليميععة ،فقعد تمخع

ععن كلععم فعر

العديععد معن القيععود علعى العدول ،وبشع ل خععاص مععا

يتعلق بدعم قطاعاتها الزراعية ،بش ل مباشعر أو غيعر مباشعر ،إنتاجعا أو تسعويقا أو تصعدي ار ،وكعذلم
فر

الرسو والقيود الجمركية أو الكمية على االستيراد.
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وقد ش لت الزراعة على العدوا أحعد أعقعد الموضعوعات فعي المفاوضعات الدوليعة حعول الز ارععة،
وكان موضوع الدعم الزراعي هو العقدة كأدا أمعا تقعد الجعوالت المختلفعة للجعان ومعا بععدها ،وكلعم
مععرده الععى أن الععدول وبش ع ل خععاص الغنيععة منهععا تحععاول دعععم وفععر

حمايععة علععى اإلنتععاج الز ارعععي

المحلي العتبارات عدة ،والذي بدوره يش ل تشويها لالقتصاد وبش ل خاص عدالة المنافسة واستفادة
دول العالم الثالث من ميزاتها النسبية وخواصها التنافسية.
وبالرغم من كل الضغوطات الداخليعة والخارجيعة علعى العدول الغنيعة لتقليعل دععم الزارععة والعذي
نجعم عنععه ت ارجعع فععي الععدعم الز ارععي بالنسععبة للعدخل المحلععي اإلجمععالي فعي معظععم دول الععالم مععا عععدا
تركيا فعإن كلعم لعم يرافقعه بالضعرورة تراجععا فعي قيمعة العدعم الكلعي ،حيعث أنهعا ازدادت بنسعب متفاوتعة
فععي معظععم الععدول ،فقععد زادت فععي كنععدا بنسععبة  ،%46وفععي االتحععاد األوروبععي بنسععبة  ،%8والم سععيم
 ،%96وتركي ععا بنس ععبة  ،%223والوالي ععات المتح ععدة بنس ععبة  ،%61وكل ععم خ ععالل الس ععنوات -1995
. 2005
رابعـــاإ :إجـــراءات االحـــتال ل اإلســـرائيلي :نظع عرا" للتهم ععيا واالس ععتهتار والتش ععويه األخالق ععي واإلنس ععاني
والحضععاري الععذي يمثلععه االحععتالل؛ نععتج مجموعععة مععن النتععائج والمظععاهر السععلبية التععي سععاهمت ف عي
تهميا وتشويه الزراعة الفلسطينية وتمثل كلم فيما يلي:
 -1عع ععد االس ع ععتثمار فع ععي البني ع ععة التحتيع ععة الزراعي ع ععة وبش ع ع ل خ ع ععاص محطع ععات البح ع ععوث ،والتس ع ععويق،
والمختبرات ،والطرق الزراعية.
 -2الدعم الم ثل للمزارعين اإلسرائيليين والمستوطنين ما جعل منافسة المزارع الفلسطيني في السوق
اإلسرائيلية محدودة ومقتصرة على بع

السلع المستهلكة للمياه والم ثفة للعمالة ،وجغراق السعوق

الفلسطيني بالسلع الزراعية اإلسرائيلية المدعومة.
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 -3مصع ععادرة الميعععاه واأل ارضع ععي الزراعيعععة وجج ع ع ار ات االسع ععتيطان والمصعععادرة واالعت ععدا ات المسع ععتمرة،
وترهيب المزارعين من قبل المستوطنين (التميمي.)2007 ،
 -4إنش ععا الج ععدار وم ععا نج ععم عن ععه م ععن ع ععزل مس ععاحات زراعي ععة كبيع عرة خل ععل الج ععدار ،باإلض ععافة إل ععى
األراضي التي أقيم عليها الجدار.
 -5الحد من حرية حركة السلع واألفراد والخدمات الزراعية.
 -6قلععع األشععجار والتععي تعتبععر مصععدر رزق أساسععي للعديععد مععن صععغار المعزارعين ،باإلضععافة لكونهععا
ثروة طبيعية ومصادر للتنوع الحيوي.
 -7منععع الرعععاة وأصععحا

الماشععية مععن الوصععول إلععى مصععادر الرعععي الطبيعيععة وخاصععة فععي المنععاطق

القريبة من المعس رات والمستوطنات.
كععل كلععم أدي بطريقععة مباشعرة وغيععر مباش عرة إلععى تشععويهات وتكععاليل إضععافية يتحملهععا الم عزارع
الفلسععطيني ،وتسععاهم فععي تقليععل القيمععة المضععافة والربحيععة للمعزارعين ،وتحععول الز ارعععة إلععى عمععل غيععر
مجد اقتصاديا وتهميشها والحد من دورها ومساهمتها في االقتصاد الوطني.
امســاإ :التعويتــات والقــروو وتمويــل االســتثمار والتــيمين الزراعــي :قععد تكععون فلسععطين الدولععة
الوحيععدة التععي تخلععو مععن أي مؤسسععات أو صععناديق متخصصععة لععدعم الز ارعععة فععي أوقععات الكعوارث أو
تععوفير القععرو

والتمويععل الز ارعععي الموسععمي القصععير أو الطويععل األجععل ،وكععذا بالنسععبة لالس ععتثمار

الزراعي وينطبق كلم أيضا على التأمين الزراعي ،كل كلم يؤدي بالضرورة إلى الحد معن االسعتثمار
ل ععي

ف ععي الز ارع ععة كإنت ععاج فحس ععب ب ععل وف ععي الص ععناعات الزراعي ععة والغذائي ععة ،وك ععذلم ف ععي ص ععناعة

المععدخالت وترابطععات القطععاع الز ارعععي األماميععة والخلفي عة والتععي يسععاهم بععدورها فععي تهمععيا الز ارعععة
ألنه عا تقلععل وتحععد مععن الطلععب عل عى السععلع الزراعيععة ،ويسععاهم فععي ارتفععاع تكععاليل مععدخالت اإلنتععاج
الزراعي (ب دار.)2006 ،
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 5.2المساعدات الخارجية للشعب الفلسطيني
من ععذ الع ععا  1993وم ععع ب ععد العملي ععة الس ععلمية اجتمع ععت ال ععدول المانح ععة و تعه ععدت بتق ععديم م ععا
مجموع ععة  2.3بلي ععون دوالر أمري ععي خ ععالل فت ع عرة الخمع ع

الس ععنوات ،للس ععلطة الوطني ععة الفلسع ععطينية

لمسععاعدتها فععي إنشععا السععلطة الوطنيععة  ،وجعععادة تأهيععل البنيععة التحتيععة ،ونظ ع ار لتصععاعد اإلج ع ار ات
األمنية اإلسعرائيلية وزيعادة االحتياجعات الفلسعطينية ،زادت التعهعدات حتعى بلغعت  3.42بليعون دوالر
أمري ععي تععم االلتع از بعع( )2.84بليععون دوالر أمري ععي منهععا أو مععا يشع ل ( )% 46مععن التعهععدات حتععى
أكتوبر 1997استمر بعد كلم اجتماع الدول المانحة بش ل دائعم ومسعتمر وكلعم لد ارسعة االحتياجعات
الفلسطينية وتقديم التعهدات وااللتزامات حتى تاريخه.
من خالل هذه الدراسة سيتم التعر على حجم تلم المساعدات سعوا كانعت منحعا أو قروضعا
ومعرفععة أهععم الععدول المانحععة ،حيععث تعععددت الجهععات التععي تتحععدث عععن حجععم المسععاعدات التععي قععدمت
للسععلطة الفلسععطينية خععالل الفت عرة السععابقة ومععن أبععرز هععذه الجهععات و ازرة التخطععيط الفلسععطينية ،و ازرة
المالي ععة الفلس ععطينية ،البنع عم ال ععدولي وم ت ععب المنس ععق الخ ععاص لقم ععم المتح ععدة ،و المتتب ععع لحج ععم ه ععذه
المعونععات و المسععاعدات الخارجيعة يجععد أن هنععاك اختالفععا بععين األرقععا فععي السععنوات األولععى ،و كثيععر
من االتفاق في السنوات األخيرة ،و عليه نود اإلشارة الى إن اختال

بع

اإلحصائيات لن يعؤثر

على منهجية البحث الذي يعتمد على تحليل البيانات و الخروج منها بالمالحظات ،والنتائج.
وبالنس ععبة للمشع عاريع الت ععي نف ععذتها وتعاق ععدت معه ععا الح وم ععة وو ازرة الز ارع ععة م ععع ال ععدول المانح ععة
لتطععوير وتنميععة مسععافر بنععي نعععيم فععي محافظععة الخليععل ،فععان الجععدول التععالي يبععين المشععاريع التنمويععة
والتطويرية لمنطقعة المسعافر فعي بنعي نععيم ،والتعي أقعدمت العديعد معن العدول الراعيعة والداعمعة لتنفيعذها
كمنح إلحداث التنمية المستدامة للس ان في هذا الموقع الذي يعاني من الجفا
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وقلة الموارد المائية

التي تش ل عصب الحيعاة  ،أك أن طبيععة الم عان زراعيعة ورعويعة ويعتمعد سع انها كعل االعتمعاد علعى
الزراعة والرعي  ،ويحتاجون إلى ترميم االبار القديمة  ،وحفر ابعار جديعدة لتغذيعة الميعاه فعي المنطقعة
كي تتحقق للس ان التنمية المستدامة (.)Palestine National Authority 2017
جدول 1.2
المشاريع التطويرية والتنموية لمنطقة مسافر بني نعيم الل ()2016-2011

الرقم

1
2
3
4
5
6

المشروع

تعزيع ععز التصع ععدي للصع ععدمات لمربع ععي
الثروة الحيوانية
تعزيع ععز التصع ععدي للصع ععدمات لمربع ععي
الثروة الحيوانية
تعزيع ععز التصع ععدي للصع ععدمات لمربع ععي
الثروة الحيوانية

حصاد مائي
تاهب ع ع ع عل اب ع ع ع ععار وقطع ع ع ععع ا ارض ع ع ع ععي
بسالسل الحجرية
تاهبع ع ع ععل اب ع ع ع ععار وقطع ع ع ععع ا ارض ع ع ع ععي
بسالسل الحجرية

قيمة المنحة

القطاع

المحافظة

(دوالر

75000

الزراعة

الخليل -مسافر بني نعيم

51000

الزراعة

الخليل -مسافر بني نعيم

48200

الزراعة

الخليل -مسافر بني نعيم

امريكي)

35428
45000
60000

الزراعة جمعية بني
نعبم
الزراعة جمعية بني
نعبم
الزراعة جمعية بني
نعبم
الزراعة /

7

مشروع ساللة

8

30بئر جمع

90000

9

حصاد مائي ومحميات رعوية

28000

الهيدرلوجين
الهيدرلوجين /
مجل

المسافر

الهيدرلوجين /
مجل

المسافر

الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم

تاريخ

التوقيع

20112012
20122013
20142015

20132014
20142015

الخليل -مسافر بني نعيم

2016

الخليل -مسافر بني نعيم

2015

الخليل -مسافر بني نعيم

2016

الخليل -مسافر بني نعيم

2016

(وزارة الزراعة )2017،
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 1.5.2المساعدات التي تم تقديمها لمنطقة المسافر في بني نعيم:
فيمعا يلععي المسعاعدات التععي تععم تقععديمها لمنطقععة المسععافر فععي بنععي نعععيم مفصععلة حسععب الدولععة
المانحة وحسب نوع المشروع ان كان نباتيا" أ ثروة حيوانية والمؤسسعة المنفعذة والمتعاقعدة معع العداعم
لهذه المشاريع ،وكلم خالل العا .2016
جدول 2.2
المساعدات الخارجية المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2016
الــجــهـة

الرقم

اســـــــــم الــــــــمشـــــــــــروع

الـمـانـحــة

قيمة المنحة

الـــقـــــــطــــــــاع

( دوالر

الــمـــحــــافـــظــــة

امريكي)

تاريخ
التوقيع

اوال :المنح
مشاريع المياه
تعزيز التصدي للصدمات لمربي الثروة
1

الح ومة الكندية

2

الح ومة الكندية

الحيوانية

75000

الزراعة

تعزيز التصدي للصدمات لمربي الثروة
الحيوانية

51000

الزراعة

تعزيز التصدي للصدمات لمربي الثروة
3

الح ومة الكندية

الحيوانية

48200

4

UNDP

حصاد مائي

35428

CRS -

تاهبل ابار وقطع اراضي بسالسل

5

UNDP

الحجرية

6

CRC

الحجرية

7

هولندي

مشروع ساللة

8

الكندي

30بئر جمع

9

هولندي

10

هولندي

المياه في الضفة الغربية

1

الح ومة الكندية

الزراعة
الزراعة جمعية بني
نعبم
الزراعة جمعية بني

45000

تاهبل ابار وقطع اراضي بسالسل

نعبم
الزراعة جمعية بني

60000

نعبم
الزراعة  /الهيدرلوجين
الهيدرلوجين  /مجل

90000

المسافر
الهيدرلوجين  /مجل

حصاد مائي ومحميات رعوية

28000

برنامج تطوير االراضي الزراعية وادراة

المسافر
اتحاد لجان العمل

100000

الزراعي والزراعة

الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم

20112012
20122013
20142015
20132014
20142015
2016
2015
2016
2016
20132016

مشاريع الثروة الحيوانية

2

الح ومة الكندية

توزيع مخاليط علفيه

35000

قطاع الزراعة

توزيع الشوادر

10000

قطاع الزراعة

26

الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم

 20122015
2015

الرقم

قيمة المنحة

الــجــهـة

اســـــــــم الــــــــمشـــــــــــروع

الـمـانـحــة

( دوالر

الـــقـــــــطــــــــاع

امريكي)

منحة مجل
3

الوز ار

توزيع اعال

15000

مزرعة اغنا ( كونفينيو )

15000

وحدة استنبات شعير ( كونفينيو )

20000

قطاع الزراعة
الزراعة بالشركة مع
مؤسسة ACF
الزراعة بالشركة مع

4

التعاون االسباني
ويشمل

الــمـــحــــافـــظــــة

مؤسسة ACF
الزراعة بالشركة مع

دورةتدريبية للجمعية ( كونفينيو )

50000

تلقيح صناعي ( كونفينيو )

50000

وحدة انتاج البان ( كونفينيو )

30000

مؤسسة ACF
الزراعة بالشركة مع
مؤسسة ACF
الزراعة بالشركة مع
مؤسسة ACF

الخليل -مسافر بني نعيم

الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم
الخليل -مسافر بني نعيم

والم ان باإلضافة إلى ترجمة للمسافر منطقة الدراسة فبني نعيم بلدة فلسطينية تتبع محافظة الخليل.
تقع إلعى جهعة الشعرق معن الخليعل علعى بععد  7كعم تقريبعا وتربطهعا بهعا ععدة طعرق معبعدة .عرفعت بلعدة
بني نعيم في العهد الروماني باسم قرية كفار بروشا .وبعد الفتح العربي اإلسالمي عرفعت باسعم كفعر
بريعم ولمعا نعزل النعيمعات معن ععر الحنعاجرة جنعوبي فلسعطين واسعتقرت طائفعة منهعا فعي ناحيعة كفعر
بريم نسبت القرية إليهم ،وأصبحت تعر منذئذ باسم بني نعيم(..الغر مدينة الخليل ،ومن الشمال
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2017

الخليل -مسافر بني نعيم

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

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

التوقيع

الخليل -مسافر بني نعيم

(وزارة الزراعة )2017،

وبعععد عععر

تاريخ

 20102015

ريطة ( )1.2الحدود والمساحة لمنطقة الدراسة
نشأت بلدة بني نعيم فوق بقعة مرتفعة من جبال الخليل تمثل الحافة الشرقية لهضبة الخليل
وتعلو 970

عن سطح البحر ،تتألل من بيوت مبنية من الحجر أو من االسمنت ،ويتخذ

مخططها ش ل المستطيل الذي يمتد امتدادا شماليا شرقيا– جنوبيا غربيا في محور عمراني يحاكي
الطرق المؤدية إلى الخليل .وتضم مدينة بني نعيم محاال تجارية متناثرة بين البيوت الس نية ،وفيها
مساجد تزيد على ثمانية عشر مسجدا ،أهمها مسجد لوط الذي ينسب إلى النبي لوط علية السال .
ومنطقة الدراسة هي مسافر بني نعيم وهي جز من ّبرية بني نعيم المطلة والممتدة إلى البحر
الميت ،وهي م ان لتجمع رعاة األغنا والماشية فترة زمنية خالل فصل الربيع فيها ،وفي الفترة
السابقة تم إقامة العديد منهم فيها  ،وش لوا مجل

قرويا ،وجمعية خاصة بالمنطقة .وقد قدمت

العديد من المشاريع التنموية ألهالي المنطقة بقصد تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية فيها من أجل
28

النهو

بس ان تلم المنطقة  ،ودعم صمودهم في وجه حركة االستيطان الصهيوني لقراضي في

المنطقة  ،وقد تكونت تلم المشاريع عبر تعزيز التصدي للصدمات لمربي الثروة الحيوانية  ،من
خالل المساعدات في مجال الزراعة  ،والحصاد المائي  ،وتأهيل االبار التي دمرها االحتالل
الصهيوني  ،أو التي انهارت بفعل عوادي الطبيعة من خالل الحجارة الكبيرة التي وضعت حولها ،
ومشاريع تحسين السالالت الحيوانية لقغنا والماعز من خالل اللقاحات واألدوية واالسمدة وغيرها
من المتطلبات لتنمية تلم المنطقة  ،وجقامة محميات رعوية  ،وقد كانت هذه المشاريع بدعم من
دول اجنبية .

(نبذة عن المنطقة)
تطل منطقة "مسافر بني نعيم" على البحر الميت وحفرة االنهدا  ،ويغلب الجفا

على

المنطقة التي يعيا س انها وسط حالة من القحط الشديد واألمل المنشود لنهاية معاناتهم .
منطقة مسافر بني نعيم ،التي تبعد قرابة تسع كيلومترات عن بلدة بني نعيم جنو
حتى حدود البحر الميت لها معالم متعددة األط ار
الحتوائها على تضاري

الخليل .وتمتد

حيث أنها من المناطق الهامة لبرية القد

متنوعة ومناخ حار صيفا وجا

،ودافئ شتا وماطر .وأيضا هي بمنزلة

محمية ألنواع التنوع الحيوي النباتي والحيواني كافة .
وحسب س ان المنطقة البدو ،لم تدخر المؤسسات الح ومية واألهلية واألجنبية جهدا لزيارة
المنطقة واالطالع على معاناة س انها وتقديم المساعدات لهم ،لكنهم يصفون تلم المساعدات
بالمؤقتة التي غالبا ما تتوفق  ،.ويقطنها ما يقار  875نسمة تقريبا منهم  90عائلة اغلبها من
العائالت البدوية األصل إضافة إلى عدد من س ان بني نعيم وتعتمد العائالت البدوية في طبيعة
حياتها على الترحال والتنقل من م ان إلى أخر سعيا و ار
29

مصادر المياه والمناطق الرعوية

وخصوصا أنهم يس نون في بيوت الشعر والخيا نتيجة العتماد هذه العائالت على الزراعة
كمصدر للرزق في حياتهم سوا كانت نباتية أو حيوانية وفي األغلب حيوانية كالماشية واألغنا .
ظهر في اآونة األخيرة عدد من المخاطر التي تعاني منها المنطقة من أبرزها الجفا
بسبب انخفا

المنطقة ودرجات الح اررة المرتفعة فيها وصعوبة التنقل بين مناطقها لوعورة الطرق

فيها حيث أن اغلب طرقها ترابية وتتسبب األمطار التي تهطل في فصل الشتا في انجرافها نظ ار
لش ل السيول التي تجر

الطرق وتقطع أوصالها وهذه النتائج لم تكن عشوائية وجنما من خالل

تقييم نفذته جمعية الهالل االحمر الفلسطيني من خالل متطوعي برنامج الحد من الكوارث
والمخاطر في تلم المنطقة (اريج.)2006 ،

الحدود والمساحة:
تبلغ مساحة المسافر تقريبا  167كم مربع ،يتسع في الغر والوسط ،يضيق كلما اتجهنا شرقا ،تبدأ
بأ ار

" خصبة جدا وعدد من المروج ،والسهول في الغر مثل السهل ومرج زعطوط وأ الذهب

وا الخنادق والمذمار والزانوق والسويديات والت ار

وجوايف ابن نصير ودملة خصيب تتعر

هذه

المنطقة ألعلى حاالت التصحر الذي يهدد المحاصيل الزراعية والمراعي واألشجار والثروة الحيوانية
والبيئية باالنهيار وكلم سببه قلة األمطار والتقلبات المناخية.
الغر  :سفو الجبال التي تش ل مسطح بني نعيم ،والخريطة االتية تبين الحدود والمساحة:
الشرق :البحر الميت
الشمال :وادي الحما  ،طور سيل ،الرشايدة
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الجنو  :ظهره بنت حظيرة ،البويب وادي الوعر ما بين أراضي بلدتي سعير ويطا غربا وأراضي
الرشايدة والكعابنة شرقا حتى البحر الميت.

المشاكل التي تعاني منها المسافر بشكل عام:
*-نق

حاد في المياه وعد توفرها معظم فصول السنة.

* -صعوبة الطرق والمواصالت وقلتها وتكلفتها العالية وعد تعبيدها.
*-عد توفر خدمات صحية كافية مع تواجد عدد س اني في المنطقة.
* -عد وجود مدار في المناطق رغم الحاجة إليها.
* -االنحرافات المتكررة سنويا بسبب األمطار في فصل الشتا وتدمير مناطق زراعية فيها.
(اريج.)2006 ،

الوضع الزراعي:
تعاني المنطقة من العديد من المعوقات في مجال الزراعة والتي اخذت بالتطور من سنة إلى
اخرق في ظل تعر

المنطقة ألعلى حاالت التصحر والجفا

والذي يهدد المحاصيل الزراعية

بأنواعها كافة والمراعي واألشجار والثروة الحيوانية والبيئية وتهددها باالنهيار وكلم بعد توفر
األمطار الكافية والتغيير المناخي في المناطق كافة ،وأيضا سو توزيع األمطار السنوية وعد
وجود اهتمامات خاصة بالزراعة وكلم بعد توفر الخبرة الكافية لكيفية التعامل مع الزراعة في تلم
المنطقة ،وتدني مستويات التطوير التي تقد للمزارعين من خالل الجمعيات والمؤسسات الزراعية،
وكذلم عد تقديم الوعي الكافي للمزارعين من قبل المرشدين الزراعيين (اريج.)2006 ،
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المجال السياسي:
قسمت مسافر بني نعيم الى عدة اقسا  :القسم ( )Bمن الوسط والغر  ،والقسم الشرقي والجنوبي
الذي يطلق علية اسم (  )Cومنطقة محمية طبيعية تدار من قبل الجهتين .

المجال االقتصادي:
تعتبر منطقة المسافر من أهم الموارد االقتصادية والبيئية في المنطقة حيث أنها تعتبر من
أغنى المناطق للتنوع الحيوي بأنواعها كافة وكلم لموقعها الها وتعدد التضاري
كثير من الطال

فيها وحيث يرتادها

الجامعين لتطبيق العلمي وجمع العينات النباتية ومراقبة هجرة الطيور ومالحظة

التغييرات التي تحصل خالل الفصول األربعة فيها ،وتعتبر المناطق الز ارعية فيها غنية بتربتها ما
بين الحم ار في الغر وتستغل في زراعه الحبو والزيتون ومنطقة الوسط وتربتها ما بين الحم ار
والرملية وتستغل في زراعه الحبو
صحراوية فأنها تتحول الى جرو
فصل الربيع على اعتبار انها المتنف

والمراعي للماشية واالغنا واما المناطق

مراعي وأراضي

صحراوية وعرة جدا تسمى السدود ،كما تستغل في التنزه خالل
الوحيد ألهالي وس ان المناطق المجاورة هذا وشجعت بع

المؤسسات االهلية والمحلية على انشا المتنزهات والمحميات الصغيرة مثل متنزه البلدية على
الحدود الشمالية الغربية للمسافر ومشتل مسافر بني نعيم التابع للجمعية الخيرية في المنطقة الغربية
لبني نعيم ومحاولة ترميم منطقة القصر اضافة الى كثير من الظواهر الطبيعية والبشرية مثل جبي
النشل ورجم الكوال (اريج.)2006 ،
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المساعدات في مجال المياه:
من خالل الجدول السابق تبين أن المساعدات قد خصت قطاعين رئيسيين في اقتصاد
مسافر بني نعيم وهما قطاعا المياه والثروة الحيوانية ،وهما القطاعان األبرز اللذان اختصت
المساعدات بهما .حيث يبلغ عدد س ان مسافر بني نعيم  65أسرة.
والزراعة ليست نشاطا اقتصاديا ومصدر دخل فقط بل تعتبر مساهما رئيسا في حماية
األراضي من المصادرة واالستيطان ،وتحقيق األمن والمساهمة بع % 6.5من الناتج اإلجمالي وبع21
%من مجموع الصادرات الغذائية ،وتوفر فرص العمل لع %5.11من القوق العاملة باإلضافة إلى
إسهامها المباشر في تحسين البيئة والمحافظة عليها وعالقتها بالقطاعات األخرق كمزود لمتطلبات
الصناعة ومستهلم ومستخد للمدخالت والخدمات من القطاعات األخرق (و ازرة الزراعة)2017،
ويضم القطاع الزراعي مجموعة كبيرة من القطاعات الفرعية واألنشطة المترابطة بني بعضها
بدرجات مختلفة وهي اإلنتاج النباتي بفروعه المختلفة من خضروات وفواكه ومحاصيل حقلية،
واإلنتاج الحيواني والذي يضم األغنا والماعز واألبقار والدواجن والنحل واألسماك باإلضافة إلى
الغابات والمراعي والزهور ،ويعتمد القطاع على العديد من القطاعات في توفير مدخالت اإلنتاج
والخدمات مثل التعليم الزراعي ،المشاتل ،استصال األراضي ،شق الطرق ،األعال  ،المبيدات،
األسمدة ،البذور ،مياه الري ،اآليات الزراعية ،مؤسسات التمويل وغيرها كما وتعتمد عدة قطاعات
وأنشطة على الزراعة في أعمالها مثل النقل ،التسويق ،التصنيع ،الصادرات ،البيئة ،السياحة والعمل
وغيرها (استراتيجية و ازرة الزراعة .(2016

33

أما المؤسسات التي اهتمت بالمساعدات فهي المؤسسات التي تعمل في قطاع الزراعة والتي تعمل
من خالل و ازرة الزراعة (الفاو "اتحاد لجان العمل الزراعي "مركز ابحاث االراضي""C RSمعهد
االبحاث التطبيقية اريج "جمعية بني نعيم الخيرية "ACFجمعية الشبان المسيحية (جمعية بني نعيم
الخيرية’ مجل

قروي المسافر.)2017،

المعيقات
-1المستوطنات وعددها 1تحد مسافر بني نعيم من الجهة الغربية
-2معس رات التدريب
-3الجفا
-4عد توفر الطرق الزراعية
-5نق

المياه وارتفاع درجات الحرار نتيجة ظاهرة تغير المناخ

-6عد توفر المياه للزراعة
-7انخفا

معدل سقوط االمطار حيث تصل في بع

و ازرة الزراعة .(2016
األوضاع قبل المساعدات:
-1ال يوجد طرق زراعية
-2عد توفر مياه للثروة الحيوانية
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مناطق 150مليمتر سنويا" (استراتيجية

--3عد توفر خدمات للثروة الحيوانية (بذار ،شوادر ،اعال )
-4صعوبة تأهيل االراضي
-5انج ار

التربة

األوضاع بعد المساعدات:
-1تواجد اصحا

الثروة الحيوانية طوال الموسم بش ل مستمر بعد توفر جز بسيط من المياه

-2توفر االشتال والبذور مما زاد في اهتما المزارعين
-3زيادة في الدخل نتيجة توفر االعال

والبذار ما زاد من تواجد المزارعين طوال السنة

-4زيادة الوعي لمربي الثروة الحيوانية نتيجة توفر اللقاحات لقغنا
-5زيادة في المساحات الخض ار
-6توفر البركسات والخيم ما ادق الى توجد المزارعين في األر

(استراتيجية و ازرة الزراعة

.(2016

 3.2النظريات التي فسرت التنمية والتنمية المستدامة
هناك العديد من النظريات التي فسر اصحابها التنمية والتنمية المستدامة ويم ن عر
مختصر لبع

هذه النظريات ،وهي على النحو اآتي:

-1نظرية :GAYA

تعد االر

بالنسبة لجيم

لوفلوك مؤس

هذه النظرية جسما حيا ضخما

قادر على االستجابة للتكيل قد تتجاوز نشاطات وأفعال اإلنسان ،فحسب هذه النظرية فإن الطبيعة
لها أسبقية على اإلنسان الذي ال يعد إال ج از منها ،ومنه فالطبيعة خلقت لتحافى على نفسها ولي
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لسد احتياجات األجيال الحالية والالحقة كما ترق  GAIAأيضا أن المعايير االي ولوجية هي وحدها
التي تسير العالقة بين المحيط والمجتمع دون األخذ بعين االعتبار الجوانب االقتصادية
واالجتماعية ،وهذا من نواحي قصور هذه النظرية ،ضل إلى كلم أن هذه النظرية كانت تهد
خلق إنصا

ايذا الكائنات غير البشرية على حسا

-2النظرية المتشائمة :في عا  1798نشر توما

إلى

اإلنسان(العيسوي.)2000 ،
مالت

 Thomas Malthusمقالته المشهورة

حول مبادئه عن الس ان ،حيث أعلن رفضه للنظريات المتفائلة حول النمو االقتصادي التي تبناها
بع

الفالسفة في عصره مثل الفالسفة الفرنسيين ومنهم الفيلسو

ني وال

دي كوندورسيه

 ،Nicolas de Condorcetوالذين كانوا يعتقدون أن العقل البشري والتطور التكنولوجي سو
يقومان بحل كل المشاكل والعقبات االقتصادية التي تواجه النمو االقتصادي في المستقبل وعلى
الع

فقد كان توما

مالت

يرق أن الجن

البشري إكا استمر في التكاثر وزيادة التناسل أو

تواجهه مشاكل حدود الموارد الطبيعية الناضبة ،وأن هذا سو
في معدالت األجور ،حيث يرق مالت

يؤدي إلى بؤ

ومجاعات وثبات

أن التطور التكنولوجي يم ن أن يؤدي إلى زيادة قصيرة

األجل في عمل الموارد الطبيعية المحدودة.
ويرق مالتو

أيضا أن التنمية طويلة األجل يم ن أن تحدث فقط حينما يزداد الجن

بمعدالت معقولة خالل فترات االستقرار االقتصادي ،إال أن مالت

يعتقد أن الجن

البشري
البشري ال

يستطيع التح م في كلم بسهولة ،ومن ثم فالنهاية البائسة في حال سو استغالل الموارد الطبيعية
الناضبة هي نهاية حتمية (غنيم وأبو زنط.)2007 ،
لم ي ن نموكج مالوت

نموكجا كميا للتنبؤ ،كما كانت افتراضاته غير واضحة بالقدر الكافي

واشتملت العديد من بنود النموكج على الح م المسبق على معدالت الوفيات والمواليد وعالقتهما
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بباقي متغيرات النموكج ،باإلضافة إلى أنه كان بعيدا عن توضيح أثر المجاعات والفقر والتوترات
السياسية والكوارث الطبيعية على النمو الس اني.
-3النظرية المتفائلة :من االقتصاديين الكالسيم من هم أقل تشاؤما ،وعلى سبيل المثال جون
ستوارت ميل  John Stuart Millالذي رأق أنه في حين أن الموارد الطبيعية المحدودة أو الناضبة
يم ن أن تمثل قيدا على زيادة اإلنتاج في المستقبل ،فإن تلم الحدود لم ُيتوصل إليها بعد ،ولن
تصل إليها أي دولة في العالم خالل اإلطار الزمني ألي صناعة من الصناعات القائمة.
وقد استند ستيوارت ميل في مبادئه على التنمية المستقبلية في قطاع الزراعة وعلى دور
المؤسسات االجتماعية في رفع معدالت الرفاهة االقتصادية وكلها عوامل تؤدي –كما كان يعتقد
ميل -إلى خف

معدالت نمو الس ان.

ومع أن ستيوارت ميل أكد على أن ارتفاع مستوق المعيشة يلعب دو ار كبي ار في استمرار
النمو االقتصادي إال أنه برغم تفاؤله رأق أنه حينما تستخد موارد البيئة بش ل تا –أي يتم
استنفادها -في األغ ار
وقد نشر مالت
واألم ار

الصناعية وغيرها فإن هذا لن ي ون عالما مثاليا بأي حال من األحوال.

أفكاره ألول مرة عا  1798حيث ارتفعت معدالت الوفيات بسبب الحرو

والمجاعات (الحناوي.)2004 ،

 -4نظرية النتوج :كان أ.هانسن  A. Hansenهو المدافع الرئيسي عنها وبقيت سائدة فترة من
الزمن بعد الحر العالمية الثانية.
لن ي ون التقد االقتصادي على المدق الطويل في رأي أنصار نظريات الركود إال نا ار من القا
سريعة اإلنطفا ولقد كان من حسن حى اإلنسانية أنها وضعت يدها في القرن السابع عشر على
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نوع من اكتشافات التقد االقتصادي (البخار ،الكهربا  )...غذت بصورة مستمرة اآلة وتزايد
الس ان في الوقت كاته ،ومع استن از

هذين المنبعين للتقد يجب على اإلنسانية أن ترضى برؤية

التباطؤ في وتيرة تقدمها ،وأن تدخل في فترة ركود نسبي ،وعندما يصبح اقتصاد ما غير قادر على
تمثيل حصته من اإلبداع بالوتيرة كاتها فإنه سيصل ال محالة إلى حالة النضوج (غنيم وأبو زنط،
.)2007
 -5نظرية الحالة الثابتة المستقرة :في الستينات برز مصطلح "الحد المطلق" من جديد حيث قا
مجموعة من العلما على التأكيد أن النمو االقتصادي البطي أو حتى إيقافه هو السبيل الوحيد
لتثبيت واستقرار النشاطات البشرية بصفة مستديمة.
إن الغر

من كلم هو تحقيق االستقرار لحد كاته ولي

الخضوع لنهاية محتومة ،وقد عر

هذا التيار صدق ورواجا كبيرين عا  .1970لكن في المقابل واجه العديد من االنتقادات على
اعتبار أنه يتنكر كلية للحاجات الحالية للبشرية وفرضه خيارات أقل ديمقراطية .وبالفعل فخيار
الحالة الثابتة المستقرة يضر خاصة الدول المتخلفة عندما يفر

عليها أن توقل النمو االقتصادي

بالرغم من أن مسؤوليتها في األزمة البيئية ضئيلة( .العيسوي.)2000 ،
 -9نظرية حدود النمو لنادي روما(limits to growth : A report to the club of :
 i)Romeبعد مرور ما يقر من تسع سنوات فقط على إعالن دراسة برانت ومور  ،وفي عا
 1972أعلن نادي روما تقرير" ،حدود النمو" .وقد بيع من هذا التقرير نحو تسع ماليين نسخة
وطبع بتسع وعشرين لغة من لغات العالم( .غنيم وأبو زنط.)2007 ،
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 4.2الدراسات السابقة
دراسة بني عودة (" :)2015بعنوان دور الدعم العربي واالسالمي للقتية الفلسطينية في
االستغناء عن الدعم االجنبي".
هدفت الدراسة إلى توضيح الدعم العربي واالسالمي للسلطة الفلسطينية خالل الفترة -2005
 ، 2013من خالل التعر على أنواع المساعدات وشروطها وأهدا

مموليها ،والمشاكل والتحديات

التي تواجه االستفادة منها بش ل مناسب ،وتعرضت لمدق إم انية أن ي ون الدعم العربي
واالسالمي في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بديال عن الدعم االجنبي والغربي ،وقد استخد
الباحث المنهج الوصفي التحليلي.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
لم تحدث المساعدات التنمية الحقيقية المطلوبة في المجتمع الفلسطيني ،فقد انصبت معظم أوجه
الصر لهذه المساعدات على الرواتب ،حيث ش لت الرواتب واالجور أكثر من % 60من النفقات
الجارية ،ولي

على إنشا المشاريع التنموية التي تساعد االقتصاد الفلسطيني في االستقالل

والنمو.
ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:
دعوة الدول العربية واالسالمية لتقديم دعم مالي للقضية الفلسطينية ،حتى تتخل

السلطة

الفلسطينية من المساعدات الدولية المشروطة ،ويتم كلم بأن تقد السلطة الفلسطينية تقارير دورية
كات شفافية حول مناحي إنفاق هذه المساعدات ،وتقليل الهدر في النفقات.
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دراسة طوقان ( )2015بعنوان" :أثر طط التنمية الفلسطينية في تعزيز قدرات طط التشغيل
في لق فرص عمل 2014-2007
هدفت الد ارسة إلى التعر على أثر خطط التنمية الفلسطينية في تعزيز قدرات خطط التشغيل في
خلق فرص عمل منذ عا  ، 2007ومعرفة االهمية التي توليها خطط التنمية للتشغيل في
القطاعات المختلفة ،باإلضافة إلى دور التمويل الدولي في توفير مقومات النجا لعملية التنمية
الفلسطينية ،وجبراز التحديات التي تواجه خطط التنمية الفلسطينية ،وقد استخدمت الباحثة المنهج
الوصفي التحليلي باإلضافة إلى المنهج الكيفي ،كما استخدمت المنهج التاريخي من خالل تتبع
المراحل التاريخية لخطط التنمية الفلسطينية خالل الفترة . 2014-2007
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
اهتمت الدول والجهات المانحة بالمشاريع المؤقتة ،ولم تهتم باالستثمارات العامة طويلة االجل ،كما
أن هذه المساعدات كانت مرهونة بمقدار االلت از بما تفرضه الدول الممولة ،ولم تكن حسب
االحتياجات الفعلية للشعب الفلسطيني ،فالتنمية لم تتحقق ،وخطط التنمية لم تطبق ،ويعتبر الفساد
من أهم معوقات التنمية الفلسطينية.
ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:
يجب على واضعي الخطط حل الصعوبات قبل التنمية والتطوير ،وال سيما القطاعين االجتماعي
واالقتصادي ،ويجب تقليل االعتماد على المساعدات الخارجية في تمويل السلطة الفلسطينية ،الن
هذه المساعدات تكون مشروطة ومؤقتة ،لذلم يجب التخل
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منها ،والبحث عن مصدر كاتي بديل.

دراسة جامع ( )2014بعنوان" :الدور التنموي لمساعدات االتحاد االوروبي على االقتصاد
الفلسطيني".
هدفت الدراسة إلى التعر

على الدور التنموي للمساعدات االوروبية على االقتصاد الفلسطيني

عقب توقيع اتفاقية أوسلو ،وكلم من خالل

دراسة حجم وطبيعة هذه المساعدات ،واالليات

المستخدمة إليصالها ،ومدق تأثرها وارتباطها باألوضاع السياسية واالقتصادية ،وقد استخد الباحث
المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج التاريخي باإلضافة إلى المنهج القياسي ،كما استعان بالمنهج
الكمي العميق باستخدا نماكج االنحدار بهد

الوصول إلى دالالت كات قيمة ومؤشرات تدعم

الدراسة ،وشملت بيانات الدراسة على عينة حجمها  19مشاهدة خالل الفترة من عا 1994
وحتى عا . 2012
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
نمط ومسار المساعدات االوروبية أصبحت وجهتها لصالح المجاالت االغاثية والطارئة ،وتمويل
العجز في الموازنة العامة ،وكلم كنتيجة تسببت بها الظرو

السياسية واألمنية ،ورغم تحسن أدا

الدعم الخارجي نجد أن الحصار واالعتدا ات االسرائيلية ،وما تكبده االقتصاد الفلسطيني من
خسائر ،قد يفسر التباطؤ الواضح في معدالت النمو االقتصادي.
دراسة سماره ( )2013بعنوان" :المساعدات الخارجية وآثارها على النمو االقتصادي الفلسطيني".
هدفت الدراسة إلى التعر

على حجم المساعدات الخارجية وتطورها ،ومن ثم الوصول إلى قيمها

الحقيقية ،وتوضيح طرق إدارة المساعدات الخارجية في االراضي الفلسطينية وشروطها ومصادرها
وتقسيماتها القطاعية ،وتبيان أثرها في نمو االقتصاد الفلسطيني من خالل المتغيرات والمؤشرات
االقتصادية المختلفة ،لمحاولة خدمة صانع القرار الفلسطيني فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية
والقضايا المرتبطة بها ،وقد استخد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ومن ثم المنهج القياسي ،كما
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استعان الباحث بالتحليل االستداللي الذي يعتبر منهجا منطقيا يقو بتحليل وتأصيل الظاهرة قيد
الدراسة ،واعتمد الباحث على برنامج الحز االحصائية  SPSSلتحليل البيانات التي جمعها خالل
الفترة من عا  1995وحتى عا . 2010
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية هي سياسية بامتياز ،وال يتوقع لها أن تؤدي إلى
إحداث تغيرات تنموية حقيقية ،بسبب نقصها عن الحد االدنى المطلو  ،وعد تخصي

الحد

الكافي للقطاعات اإلنتاجية ،وتزيد المبالغ المقدمة كمساعدات خارجية للسلطة الفلسطينية في
الحاالت االنسانية ،وهي في هذه الحالة ال تحقق إنجا از تنمويا بقدر ما تعمل على اصال ما دمره
االحتالل.
ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:
على الرغم من التأثير االيجابي للمساعدات في الناتج المحلي؛ اال أنه يجب إعادة تقييم التجربة
الفلسطينية معها ،فهناك إم انية لتحقيق فعالية أكبر منها ،من خالل إعادة هي لتها لتالئم الخطط
التنموية الفلسطينية ،ويجب قيا الدول العربية بتوفير االموال االزمة لالقتصاد الفلسطيني بهد
االستغنا عن المساعدات الخارجية الغربية التي تدفع لها الح ومة الفلسطينية ثمنا باهظا ممثال
بشروط سياسية واقتصادية مقيدة.

42

دراسة حسان ( )2012بعنوان" :الدور التنموي التركي في االراضي الفلسطينية المحتلة في ظل
حكومة حزب العدالة والتنمية ()".2010-2002
هدفت الدراسة إلى التعر

على الدور التنموي التركي في االراضي الفلسطينية المحتلة في

ظل ح ومة حز العدالة والتنمية خالل الفترة  ، 2010-2002حيث بحثت الد ارسة في الدور
السياسي واالقتصادي التركي ،واستعرضت التطور التاريخي للموقل التركي إ از

القضية

الفلسطينية ،باإلضافة إلى المساعدات التركية ،ودورها التنموي في بنا الدولة الفلسطينية ،وتم ين
الفلسطينيين على أرضهم ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،ومنهج اتخاك القرار،
باإلضافة إلى المنهج المقارن.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
تبين من خالل الدراسة أن المساعدات التنموية التي قدمتها تركيا تنسجم مع خطط التنمية
الفلسطينية ،وتراعي الحاجات واالولويات التنموية الفلسطينية ،ولم ي ن هناك أية أهدا
مرتبطة بتقديمها ،وهد

أو شروط

الدور االقتصادي التركي في فلسطين إلى دعم وتعزيز الوجود الفلسطيني،

وتم ينه ،من خالل تركيزه على المجاالت التنموية االنتاجية ،وتعزيز فرص النمو الذاتي المتمثلة
بإنشا المناطق الصناعية.
ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:
دعوة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بضرورة العمل على وضع آليات من أجل تعزيز الدور
السياسي واالقتصادي التركي في فلسطين ،نظ ار لما يملكه من رؤق وتصورات مستقلة ،وأهدا
تنسجم مع الحاجات واالولويات ،وخطط التنمية الفلسطينية.
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دراسة وزارة الخارجية والتخطيط ( )2012بعنوان" :أثر المساعدات الدولية في التنمية
االقتصادية في فلسطين".
هدفت الدراسة إلى استقصا أثر المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية في التنمية
االقتصادية في فلسطين ،وجعطا صورة كلية عن العالقة بين المساعدات الدولية ،وأهم المؤشرات
االقتصادية .كما هدفت إلى معرفة أهم الجهات المانحة ،وأنماط توزيع المساعدات ،وجبراز العالقة
بين المساعدات الدولية والدين الخارجي ،وقد استخدمت كل من الد ارسة كال من :المنهج الوصفي
التحليلي ،والمنهج الكمي القياسي لقيا

أثر المساعدات الخارجية في كل من :النمو االقتصادي،

ومستويات المعيشة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
تش ل المساعدات الدولية قد ار معتب ار من النشاط االقتصادي ممثال بالناتج المحلي االجمالي ،فقد
ساهمت بما نسبته %8.15خالل الفترة  ، 2000-1994وبما نسبته %1.20من  GDPفي الفترة
 . 2011-2001ويظهر نمط التوزيعات القطاعية للمساعدات التنموية خالل فترة الدراسة،
الضعل المميز لحصة القطاعات االنتاجية من هذه المساعدات .ومن أهم التوصيات التي توصل
إليها الباحث :وجود سياسات تنموية فاعلة لتحديد االولويات الفلسطينية ،ومن ثم توجيه المساعدات
إليها بما يخد االهدا

الوطنية.

دراسة ظاهر ( )2010بعنوان :تيثير المساعدات األمريكية في التنمية في فلسطين
وتوصلت الى نتائج من أهمها:
ان الواليات المتحدة األمري ية تهد

بالدرجة األولى الى تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة

من خالل المنح والمساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية ،وخاصة تقوية الجانب األمني لحماية
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إسرائيل ،كما أن المساعدات التي تقد للفلسطينيين ال تهد

إلى دعم سياسيات السلطة الفلسطينية

وتحقيق التنمية بقدر ما تحقق تبعيتها لإلدارة األمري ية ،ألنها تستغل هذه المساعدات لنشر ثقافتها
في بنا المؤسسات الفلسطينية وتستخدمها كأداة ضغط ومساومة على الفلسطينيين في حال تعثر
العملية السلمية.
دراسة ثابت ( )2010بعنوان أثر التمويل الخارجي لمؤسسات السلطة في اعاقة التنمية والعملية
الديمقراطية
أشارت الدراسة الى ان الدول المانحة تسعى من خالل التمويل الخارجي إلى خلق عالقة
اعتمادية من اجل ارتباط متلقي المساعدات بالدولة الممولة وتحقيق أهدا

سياسية خاصة بها،

االمر الذي ينافي قيم الديمقراطية واالستقالل ،اك قد يتأثر الخيار الديمقراطي في البلد المتلقي
للتمويل الخارجي بسبب اشتراطات وامال ات الدول المانحة.
وبينت الدراسة ان الواليات المتحدة تعد من كبرق الدول التي تقد المعونات المالية للسلطة
الوطنية الفلسطينية  ،كما بينت الدراسة أن التمويل األمري ي لم ي ن مقدما لإلنسان الفلسطيني  ،بل
نهج سياسي معين في األراضي الفلسطينية  ،وعندما تغير هذا النهج بسبب ما آلت إليه االنتخابات
توقفت معظم مصادر التمويل الخارجي عن التمويل  ،وهذا مما الشم فيه انه سيؤثر على التوجه
الديمقراطي لدق المواطن الفلسطيني مستقبال عند إج ار انتخابات مستقبلية  ،إك أن األوضاع
االقتصادية تش ل جز ا من دوافع االنتخا

لدق المواطنين  ،وهذا يعني أن التمويل الخارجي أعاق

التنمية السياسية من خالل تأثيره في الديمقراطية في األراضي الفلسطينية
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جوليا هوكنز ( )2010تحت عنوان "المجتمع المدني الفلسطيني والنظام العالمي الجديد"
أثر في نوع المجتمع المدني الذي نشأ في
حيث بينت الدراسة ان لطبيعة الدعم الخارجي وأهدافه ا
دور حاسما في تش يل طبيعة العالقات بين التراكيب المحلية
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولعبا ا
والخارجية للمؤسسات ،وجلى تسيي

تمويل المؤسسات المحلية ،وكانت السمة الغالبة على نشو

الرو الديمقراطية الشعبية لمنظمات المجتمع المدني وتطورها في فترة السبعينات هي "الصمود
نظر ألهدا
ا
المقاو " ،إال ان توقيع اتفاقية إعالن المبادئ أدق إلى تدهور الصمود المقاو ،
سياسات المساعدة الدولية التي ترمي إلى دعم عملية السال في المنطقة وتبين ان أولويات
المنظمات الدولية الممولة تغيرت في فترة العملية السلمية ،مقارنة بما قبلها .ولعل في استنتاج
"هوكنز" نوعا من االرتباك! فهي لم توضح لنا مثال :لماكا قا التمويل األجنبي بالمساهمة في نشو
الرو الديمقراطية الشعبية لمنظمات المجتمع المدني وفي الصمود المقاو ؟ ،هذا إكا كان
استنتاجها صحيحا ،بينما لم يحصل هذا بعد اتفاق إعالن المبادئ؟ هل السبب وجود السلطة
الفلسطينية؟ وجكا كان هذا هو السبب ،فما الذي يجبرها على الرضوخ لشروط السلطة من با

انها

ليست مضطرة لذلم؟ فهي متبرعة وليست مستجديه ،وان حصل هذا فهو يعني ان هناك خلفيات
سياسية غير بريئة ،وهذا ضمن سياق هذا البحث.
دراسة جلرجن ( )2010بعنوان" :تجاوز مناقشة المساعدات الخارجية :النزعة االدارية ،التطرف،
والبحث عن المساعدات وأثرها"
حيث افترضت أن هناك اختالفات بين التيارات االيديولوجية في النظر لتأثير المساعدات
الخارجية :فكان هناك رف

للمساعدات الخارجية من قبل الماركسيون الذين نظروا لها على انها

غالبا ما تفشل في تحقيق اهدافها التنموية وتخلق حالة من الفساد والتبعية ،على خال
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الليبراليين

الجدد الذين نظروا لها كمبدأ من مبادئ النزعة االدارية وكأداة ايديولوجية من خالل قيا
المساعدات في التنمية وقيا

أثر

المتغيرات المتعلقة بالنمو ،والفقر ،وعد المساواة ،وتوصلت الدراسة

إلى استنتاج مفاده انه من اجل استخدا المساعدات في االنتاج يجب اعادة النظر في نظرية
المساعدات وادارتها .في حين أظهرت دراسة أخرق ،قامت بها مؤسسة تحدي األلفية للحد من الفقر
من خالل النمو والتي جا ت تحت عنوان "إعالن باري

بشأن فعالية المعونة ":تركيز الجهات

المانحة على االدارة وكلم عبر استخدا المساعدات بطريقة تسلط االضوا على النتائج ،واستخدا
المعلومات لتحسين عملية صنع القرار ،وتعتبر هذه احد المبادئ األساسية لتأسي
األلفية ،وتهد

مؤسسة تحدي

الجهات المانحة لربط وتوحيد الموارد مع األطر القائمة لتقييم أدا البلدان الشري ة،

واستخدا التقارير والرقابة بهد

رصد وتقييم ادا الح ومة والمانحين من اجل الوصول إلى نتائج

كات فعالية.
دراسة مور ( )2010ان الدول المانحة اوقفت دعمها للسلطة الفلسطينية فور فوز حما

في

انتخابات عا  ،2006وفي المقابل ازداد الدعم للمنظمات غير الح ومية .واقترحت آنذاك انشا
األطر
ا
آلية تمويل متعددة

تعمل بشفافية تامة ،وتتلقى أي مساعدات للشعب الفلسطيني.

دراســـة ف ار نـــة ( )2009بعنـــوان "التوجهـــات المجتمعيـــة والسياســـية واّلثقافيـــة للمنظمـــات ايـــر
الحكومية الجديدة الفلسطينية في التفة الغربية"
التي كهبت إلى ان معظم المنظمات غير الح ومية الفلسطينية ،تعتمد في تمويلها على المسعاعدات
اّلنقدية الخارجية .وتوصلت دراسة غلعين روبنسعون بعنعوان "دور الطبقعة الوسعطى فعي تعبئعة المجتمعع
الفلسطيني للجان الطبية والزراعية "،الى ان األموال التي قامت اللجنة األردنية الفلسعطينية المشعتركة
فعي توزيعهعا علعى الضعفة الغربيعة وقطعاع غعزة فعي الفتعرة معا بعين ععامي  1979-1985وزععت علععى
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اّلنخبععة اّلتابعععة لحركععة فععتح ،وعلععى بعع

األفع ارد الععذين تعربطهم صععلة بععاألردن ،وكععان الهععد

المعلععن

و ار توزيع هذه األموال ،التنمية ،وكثي ار ما تم توزيع هذه األموال بدافع المحسوبية والوال السياسي.
دراسة ديفوير وترتير( )2009هدفت إلى

تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية غير

الح ومية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني )ما ) . 2008 -1999
وبحسب النتائج التي توصلت لها الدراسة فإن مبالغ المساعدات الخارجية التي دخلت الضفة
الغربية وقطاع غزة ونوعها اختلفت وفقا لقوضاع السياسية .ففي خالل االضطرابات السياسية وجد
تحول" في اتجاه المساعدات الخارجية ،التي كانت عادة تبتعد عن التنمية والسلطة الفلسطينية ،تجاه
برامج اإلغاثة الطارئة .كما لوحى تحول في قنوات المساعدات الخارجية ،بعيدا عن الجهات
المانحة الثنائية ،نحو تلم المتجددة االط ار .
ومن بين المجموعات المانحة فإنه من الواضح أن أوروبا-سوا كانت مجموعة أ دولة
فردية -هي أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية ،ولقطاع المنظمات غير الح ومية الفلسطينية
على حد سوا  ،وكلم بتوفيرها حوالي  70 %من مجموع التمويل المخص

لهذه المنظمات ،أما

مساعدات الدول العربية فقد تناقصت بش ل مطرد مقارنة مع الدول الغربية المانحة ،وكانت أساسا
موجهة إلى موازنة السلطة الفلسطينية .وخالفا للمساعدات األوروبية واألمري ية ،فإن حجم
المساعدات العربية للسلطة الفلسطينية والمنظمات غير الح ومية يزيد خالل األزمات السياسية.
ووفقا للنتائج التي توصلت اليها الدراسة ،فإن مساعدات الجهات المانحة غير الح ومية تفوق
مصادر المساعدات الخارجية الح ومية المقدمة للمنظمات غير الح ومية الفلسطينية بالرغم من أن
معظم المساعدات الممنوحة عبر المنظمات غير الح ومية الدولية تأتي من خالل ح وماتها
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الوطنية .وحسب نتائج الدراسة ،فإن المساعدات الخارجية حيوية لكل من السلطة الفلسطينية
وللمنظمات غير الح ومية الفلسطينية .ووفقا لتقديرات معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني – )ما ) ،فإن المساعدات الخارجية تش ل أكثر من  60 %من الدخل القومي
االجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة.
دراسة حنفي وطبر ( )2009بعنوان" :بروز النخبة الفلسطينية المعولمة المانحون ،والمنظمات
الدولية والمنظمات اير الحكومية المحلية"
هدفت الكشل أن الحز الشيوعي كان متوجها نحو مصادر التمويل الغربية قبل غيره من الفصائل
ب ثير ،وكان رائدا في البحث عن التمويل مع التركيز بش ل أساسي على فرنسا وألمانيا .وفي هذا
الصدد ،فإن مؤسسات مثل اتحاد لجان اإلغاثة الطبية ،واتحاد لجان اإلغاثة الزراعية لم يتراكم لديها
فقط خبرة في عملية البحث عن التمويل ،ولكنها أيضا أسست عالقات بعيدة المدق مع المنظمات
غير الح ومية الدولية ،التي قدمت  -وبش ل أساسي مجموعات التضامن كات الخلفيات اليسارية
 الكثير من الدعم للمنظمات المحلية كات التوجه اليساري.دراسة كمال (  ) 2000عنــــــــــــــوان "دور المنظمات اير الحكومية في تلبية االحتياجات
األساسية للمواطنين قبل قيام السلطة الفلسطينية وبعدها ،تقييم نقدي"
وتبين في هذه الدراسة ان غالبية المنظمات األهلية تعتمد على كل من اّلتمويل الخارجي والمحلي
في تنفيذ انشطتها ،وهناك اختالفات في حجم وش ل اّلتمويل الدولي للمنظمات بنا على الظرو
السياسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني ،وتوصلت الدراسة إلى ان هناك عالقة بين التمويل
وسنة التأسي

في االعتماد على التمويل الخارجي ،وتبين ان المنظمات التي انشئت قبل العا

 1967اعتمدت في تمويلها على مصادر محلية بمقدار  ،% 23.1وعلى تمويل خارجي بمقدار
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 .% 7.7أما المنظمات التي انشئت من العا  1967إلى العا  ،1987فقد زاد اعتمادها على
الدعم الخارجي ،حيث وصل إلى  ،% 21.1وزاد ،كذلم ،اعتمادها على التمويل المحلي حيث
وصل  ،26.3أما الفترة ما بين  1987إلى الفترة 1993؛ فقد وصل الدعم الخارج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي
.%23.5

تعقيب على الدراسات السابقة
من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين أن الدراسات ناقشت الدعم من قبل
المؤسسات الخارجية لمؤسسات السلطة الفلسطينية سوا أكانت ح ومية أ دولية ،أ مؤسسات
خاصة  ،وقد بينت الدراسات أن هذه المساعدات اسهمت في التنمية لدق العديد من القطاعات
االقتصادية في السلطة الوطنية الفلسطينية  ، ،وكان لها دور كبير في دعم المؤسسات والجمعيات
والمناطق المحرومة أو المهددة بظرو

صعبة .

تختلل هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها ركزت على تقييم واقع المساعدات الخارجية
لمنطقة محددة وهي منطقة مسافر بني نعيم ،في حين أن الدراسات السابقة لم يناقا أي منها
قطاعات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية مثلما تناقا هذه الدراسة.
يم ن االستفادة من هذه الد ارسات السابقة في تغذية اإلطار النظري بالمعلومات من خالل
الرجوع اليها في توفير المعلومات حول مادة اإلطار النظري والدراسات السابقة التي عالجت
موضوع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية أو ألي مؤسسات اخرق في العالم العربي ،كما
يم ن االستفادة منها في مقارنة نتائجها بنتائج الدراسات السابقة.
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الفصـــل الثالث
الطريقة واالجراءات

•

منهج الدراسة

•

مجتمع الدراسة

•

عينة الدراسة

•

أداة الدراسة

•

وصف أداة الدراسة

•

صدق أداة الدراسة

•

ثبات أداة الدراسة

•

إجراءات الدراسة

•

التحليل اإلحصائي

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمعها ،وعينتها ،وأداة الدراسة وصدقها
وثباتها ،وجج ار ات التطبيق ومتغيرات الدراسة ،والمعالجات اإلحصائية التي سيقو الباحث
باستخدامها الستخراج النتائج.

 1.3منهج الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في هذه الدراسة لمال مته لطبيعة الدراسة .حيث أن
النفسية والط ّبية
المنهج الوصفي أحد المناهج التي يتبعها الباحثون في المجاالت
األدبية و ّ
العلمية و ّ
ّ
وغيرها وتقو هذه المنهجية على دراسة إحدق الظواهر مهما كان تصنيفها كما هي موجودةٌ على
أر

الواقع ،ووصفها وصفا دقيقا خاليا من المبالغة أو التقليل عن طريق وضع تعريف لها ثم ككر

وكما ومقدار تأثيرها في اإلنسان وغيره
أسبابها وخصائصها وصفاتها ونتائجها ومضاعفاتها كيفا ًّ
ومدق ترابطها أو ارتباطها بغيرها من الظواهر األخرق.

 2.3مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة :المزارعون في مناطق مسافر بني نعيم جنو
عددهم حوالي  575نسمة.
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محافظة الخليل والبالغ

 3.3عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من عينته بالطريقة العشوائية .حجمها  .% 26وقد بلغ عدد افراد
العينة 150تم جمع آرائهم عبر االستبانة التي تم توزيعها عليهم ،حيث تم الحصول على احصائية
بعدد س ان المسافر وتم اخضاعهم للمعادلة التالية :والجدول التالي يبين خصائ

العينة

الديمغرافية:

جدول 1.3
األعداد والنسب المئوية لتوزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية

المتغير

الجنس

الفئة
ذكر
أنثى
المجموع

الحالةاالجتماعية

متزوج/ة
أرمل/ة
أعزب/عزباء
المجموع

الحالةالعلمية

أمي
أساسي
توجيهي
دبلوم
المجموع

عددأفراداألسرة

من3-1أفراد
من5-4أفراد
6أفرادفمافوق
المجموع

إدارةالمزرعة

المالك
مستأجر
مشاركة
المجموع

التفرغللعملالزراعي

متفرغ
غيرمتفرغ
المجموع

العملالحالي

زراعة
تربيةحيوانات
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العدد

النسبة
المئوية

99
51
150
126
8
16
150
37
70
31
12
150
13
21
116
150
139
6
5
150
78
72
150
37
33

66.0
34.0
100.0
84.0
5.3
10.7
100.0
24.7
46.7
20.7
8.0
100.0
8.7
14.0
77.3
100.0
92.7
4.0
3.3
100.0
52.0
48.0
100.0
24.7
22.0

الفئة

المتغير
مختلط
اليوجد

المجموع
هلمنتسبإلىجمعيةزراعية؟

نعم
ال
المجموع

من4-3دونم
من10-5دونم
مساحةاألراضيالزراعيةبالدونمات
10دونماتفمافوق
المجموع
من30-1
من70-31
70فمافوق
عددرؤوساألغنامالتيتمتلكها
اليوجد
المجموع
آبارجمع
تنكاتمياه
ماهيالمساعداتالتيتمالحصولعليها بركزراعية
حصادمائي
منقبلالمؤسساتالعاملةفيالقطاع
الزراعي؟
شبكاتمياه
آبارجمعإلىجانبشبكاتالمياه
المجموع

العدد

النسبة
المئوية

70
10
150
33
117
150
56
70
24
150
70
17
25
38
150
116
9
8
12
3
2
150

46.7
6.7
100.0
22.0
78.0
100.0
37.3
46.7
16.0
100.0
46.7
11.3
16.7
25.3
100.0
77.3
6.0
5.3
8.0
2.0
1.3
100.0

 4.3أداة الدراسة
تم استخدا االستبانة كأداة قيا
مراجعة بع

من خالل الرجوع إلى األد

النظري المتعلق بالدراسة ومن خالل

الدراسات السابقة ،وسيقو الباحث بعمل صدق لقداة من خالل عر

األداة على

مجموعة من المختصين والخب ار في المجال التربوي من مختصين للجامعات وغيرهم ومن ثم
حسا

معامل الثبات عن طريق معامل كرو نباخ الفا.
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 1.4.3صدق أداة الدراسة (الصدق اإلحصائي):
تم التأكد من صدق األداة بالرجوع إلى المشر
فقرات  ،وحذ

أوال ،والذي ابدق رايه فيها ،حيث تم استبدال

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

االختصاص إلعطا رأيهم فيها  ،حيث تم اج ار التعديالت حتى أصبحت اإلدارة بصيغتها الحالية،
أنظر الملحق رقم ( )1يبين اسما المح مين وصفاتهم وخصائصهم العلمية .
معامل االرتباط بيرسون ()Pearson Correlation

كما تم التحقق من صدق األداة بحسا

لفقرات الدراسة في كل مجال من مجاالت الدراسة مع الدرجة الكلية لها ،حيث تم الحصول على
البيانات من درجات استجابة أفراد العينة ،وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول 2.3

نتائج معامل االرتباط بيرسون بين فقـرات الدراسة في كل مجال من مجاالت الد ارسة مع الدرجة الكلية لها

رقم
الفقرة

B1
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

معامل
االرتباط (ر)

الفقرة
-Bمالئمةالمساعداتالمقدمة 
المساعداتالتيتقدمهاالمؤسساتفيمجالالمياهذاتأولويةبالنسبةلي
الخدمةالتيقدمتليمنالمساعداتفيمجالالمياه،مناسبة.
تممراعاةأولوياتيمنخاللاستشارتيفينوعيةاالحتياجات
تلقيتتدريباتكافيةحولطريقةجمعمياهاألمطارقبلالحصولعلىالمساعدة
زاداإلنتاجالزراعيلديبعدتلقيالمساعداتالمائية
أناراضعنمتابعةالجهةالمنفذةللمشروع
هناكتحيزاًمنقبلموظفيالجهةالمنفذةتجاهبعضالمستفيدين
يتماختيارالمستفيدينبعدالةوشفافية
الجهةالمنفذةاستخدمتطرقاًصحيحةلتحديداألولوياتواالحتياجات
المساعداتالتيتلقيتهاكانتكافيةالستمرارمشروعي.
أرىأنموعدتقديمالمساعدةجاءفيالوقتالمناسب
أعتقدأنكميةالمياهكافيةللثروةالحيوانية
أعتقدأنكميةالمياهكافيةلإلنتاجالنباتي
تلقيتإرشاداتكانلهاآثارإيجابيةفيتنفيذالمشروع
ساهمتالمساعداتفيالحدمناللجوءإلىشراءالمياه
أصبحتقادراًعلىاستغاللالمياهبشكلأفضل
-Cالفعالية 

 C1وفرالمشروعفرصعملجديدةلنا 
 C2أدىالمشروعإلىزيادةرقعةاألراضيالمزروعة
 C3مستوىدخليتحسنبسبباشتراكيفيالمشروع
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**

الداللة
اإلحصائية

0.597
**0.643
**0.711
**0.538
**0.452
**0.527
**-0.357
**0.422
**0.618
**0.569
**0.731
**0.718
**0.532
**0.614
**0.545
**0.606

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**0.762
**0.489
**0.586

0.000
0.000
0.000

معامل
االرتباط (ر)

الداللة
اإلحصائية

رقم
الفقرة
C4
C5
C6
C7
C8
C10
C12
C13
C14
C15

الً
المشروعسيوفرفرصا"إضافيةمستقب 
تشجعتبعدتنفيذالمشروعلشراءأغنامأوأبقارأوأيةحيوانات
ساعدنيدخليمنالمشروعالحاليعلىإنشاءمشاريعأخرى
دفعنيالمشروعلشراءآلةتساعدنيفيالزراعة
شجعنيالمشروعلشراءقطعةأرضإضافية
االستمرارفيالمشروعيساهمفيرفعمستوىالمعيشةإلىاألفضل
قلتتكاليفاألعمالالزراعيةبعدتقديمالمشروعالمائيلنا
تمإضافةأنواعجديدةمنالمزروعاتالمرويةلمزرعتي
تمحلمشكلةالمياهبالكامللدي
المساعداتفيمجالالمياهكافيةللمشروع
-Dاالستدامةالمحتملةللمساعدات

**0.747
**0.717
**0.717
**0.609
**0.396
**0.581
**0.423
**0.515
**0.612
**0.633

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

D1
D2
D3
D4
D5

التزالالجهةالمنفذةللمشروعتتابعهباستمرار
المجتمعالمحلييدعمالتقنياتالجديدةالتيقدمهاالمشروع(حصادمائي)
لديالرغبةفياالستمراربالزراعةبعدالحصولعلىالمساعدةفيمجالالمياه
بعضالعواملالجويةأثرتسلباًفيمشروعي(قلةاألمطار)
تأثرمشروعيسلبياًنتيجةإجراءاتاالحتالل

**0.748
**0.425
**0.611
**0.626
**0.748

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الفقرة

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

يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع فقرات الدراسة في المجال األول (مالئمة المساعدات
المقدمة) كانت تحظى بدرجات عالية جدا وكات داللة إحصائية عند المستوق ( )0.05≤وعددها
( )16فقرة وهي وثيقة االرتباط بالدرجة الكلية لها ،بعد استبعاد فقرتين هما الفقرة رقم( ،)B6والفقرة
رقم( )B10ألنهما لم تحظيا بدرجات كات داللة إحصائية من االرتباط عند المستوق ()0.05≤
بالدرجة الكلية في العينة االستطالعية.
كما يتضح لنا ،أن جميع فقرات الدراسة في المجال الثاني (الفعالية) كانت تحظى بدرجات عالية
وكات داللة إحصائية عند المستوق ( )0.05≤وعددها ( )13فقرة ،وهي وثيقة االرتباط بالدرجة
الكلية لها ،وأن هناك فقرتين أيضا ،هما الفقرة رقم( ،)C9والفقرة رقم( )C11تم استبعادهما ألنهما لم
تحظيا بدرجات كات داللة إحصائية من االرتباط عند المستوق ( )0.05≤بالدرجة الكلية.
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أما فقرات الدراسة في المجال الثالث (االستدامة المحتملة للمساعدات) فقد تبين لنا أنها جميعها
كانت تحظى بدرجات عالية وكات داللة إحصائية عند المستوق ( )0.05≤وعددها ( )5فقرات
وهي وثيقة االرتباط بالدرجة الكلية لها.

 2.4.3ثبات أداة الدراسـة:
الدرسعة باستخدا معادلة الثبات (كرونباخ ألفعا
للتحقق من ثبات أداة ا
 )Alphaلالتسعاق الداخلي تم حسا

Cronbach's

قيمة (ألفا) ،لفقرات الدراسة (التي تم اعتمادها) في كل مجال

من مجاالت الدراسة كل على حدة ،وبين جميع الفقرات مجتمعة .كما هو موضح في الجدول
التالي ،فقد تبين ما يلي:
جدول 3.3

معامل االتساق الدا لي (كرونباخ ألفا  )Cronbach's Alphaبين فقرات االستبانة في كل مجال من مجاالت الدراسة وبين جميع
الفقرات مجتمعة

قيمة معامل الثبات

المعيار

(كرونباخ ألفا)

عدد الفقرات

 -Bمالئمة المساعدات المقدمة

0.808

16

 -Cالفعالية

0.870

13

 -Dاالستدامة المحتملة للمساعدات

0.762

5

0.895

34

الدرجة الكلية العامة

يتضح لنا من الجدول السابق أن قيمة ألفا المحسوبة بين فقرات الدراسة التي تتناول المجال األول:
(مال مة المساعدات المقدمة) قد بلغت ( .)%80.8كما أن قيمة ألفا بين فقرات الدراسة التي
تتناول المجال الثاني( :الفعالية) قد بلغت ( .)%87وأن قيمة ألفا بين فقرات الدراسة التي تتناول
المجال الثالث( :االستدامة المحتملة للمساعدات) قد بلغت ( .)%76.2كما يتضح أن قيمة ألفا
المحسوبة بين جميع الفقرات قد بلغت ( .)%89.5مما سبق نالحى أن قيمة ألفا كانت مرتفعة ،مما
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يدل أن هناك درجة كبيرة من االتساق الداخلي بين فقرات الدراسة ،وبنا على كلم فإن أداة الدراسة
تتمتع بدرجة عالية من الثبات بش لها الحالي.

 5.3متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة:
الجن ( :ككر ،انثى)
نوع الس ن( :برك  ،خيمة ،كهل ،بنا )
العمر( :اقل  25عا  ،من (  )35 – 25عا

،من (  )45-36عا  ،اكثر من 46عا )

عدد المواشي( :أقل من ( ،)100أكثر من  100وأقل من ( ،)200أكثر من 200وأقل من ،)300
(أكثر من  300وأقل من ( ،)400أكثر من .)400
التجمع( :مسافر بني نعيم)
المتغيرات التابعة:
المساعدات الخارجية (معايير التقييم ،االستدامة ،الفعالية ،المال مة)

 6.3إجراءات تطبيق الدراسة
قا الباحث بإج ار الدراسة وفق الخطوات اآتية
عر

أداة الدراسة على مجموعه من المح مين

إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية
 تحديد أفراد عينة الدراسة توزيع االستبانة على عينة الدراسة57

 جمع االستبانات من أفراد العينة القيا بعملية التحليل اإلحصائي باستخدا برنامج اإلحصا spssومن خالل المتوسطات الحسابية لالستجابات تم اعتماد الدرجات التالية:
متوسط حسابي (  2.33فاقل ) درجة منخفضة
متوسط حسابي (  ) 3.66 – 2.34درجة متوسطة
متوسط حسابي (  3.67فاكثر ) درجة كبيرة .

 7.3المعالجات اإلحصائية
استخد الباحث برنامج الرز اإلحصائية للعلو االجتماعية من خالل حسا

المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على الفرضيات حيث استخد الباحث اختبار (ت) للعينات
المستقلة لفح

الفروق في وجهات نظر العينة اكا كانت مستويات المتغير الديمغرافي اثبن فقط،

وقد كان كلم في الفرضية االولى حسب االختال

في الجن  ،والسادسة حسب التفر للعمل

الزراعي  ،والثامنة حسب االنتما لجمعية زراعية  ،و تحليل التباين األحادي ( One-way
 ) ANOVAلقيا

الفروق في وجهات نظر العينة اكا كانت المستويات للمتغير الديمغرافي اكثر

من اثنين  ،وكان كلم في الفرضية الثانية حسب االختال
العلمية  ،والرابعة حسب االختال
المزرعة  ،والسابعة حسب االختال
والعاشرة حسب االختال

في الحالة االجتماعية  ،والثالثة الحالة

في عدد افراد االسرة  ،والخامسة حسب االختال

في ادارة

في العمل  ،والتاسعة حسب مساحة االراضي الزراعية ،

في عدد االغنا التي يملكها المزارع

الثبات لقداة  ،ومعامل بيرسون واختبار لقيا

ومعامل كرونباخ الفا لقيا

درجة

درجة ترابط وصدق فقرات االستبانة  ،شيفيه للتعر

على موطن الفروقات في اتجاهات العينة .
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جدول 4.3
مفاتيح تصحيح نتائج الدراسة
المتوسط الحسابي

التقدير

2.33 – 1.00

منخفضة

3.66 – 2.34

متوسطة

5.00 – 3.67

مرتفعة
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الفصل الرابع

تحليل نتائج الدراسة

• مقدمة
• النتائج المتعلقة باإلجابة عن الســـؤال األول.
• النتائج المتعلقة باإلجابة عن الســـؤال الثاني.







الفصل الرابع
تحليل نتائج الدراسة
مقدمة:
يتضمن هذا الفصل تحليال إحصائيا لبيانات الدراسة وكلم من أجل اإلجابة على أسئلتها
وفرضياتها.

 1.4النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
ما هو واقع تقييم المساعدات في قطاع المياه مع مستوى معيشة الم ازرعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟ والذي يتفرع عنه األسئلة اآلتية:
 1.1.4مــا مــدى مالءمــة المســاعدات فــي قطــاع الميــاه مــع مســتوى معيشــة الم ـزارعين وأصــحاب
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟

لإلجابة عن السؤال السابق تم استخ ارج المتوسطات الحسعابية واالنح ارفعات المعياريعة لفقعرات
الد ارسععة حععول مععدق مال مععة المسععاعدات فععي قطععاع الميععاه مععع مسععتوق معيشععة الم عزارعين وأصععحا
الثععروة الحيوانيععة فععي منطقععة مسععافر بنععي نعععيم مرتبععة حسععب األهميععة لبيععان أبرزهععا ،وكلععم كمععا هععو
موضح في الجدول التالي:
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جدول 1.4
المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لفقرات الدراسات حول مدى تقييم المالءمة المساعدات في

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

الرقم في

المتوسط

الفقرات

االستبانة

الحسابي

أصبحت قاد ار على استغالل المياه بش ل أفضل

االنحراف
المعياري

الدرجة

1

B18

2

B1

3

B2

الخدمة التي قدمت لي من المساعدات في مجال المياه ،مناسبة.

4

B3

تم مراعاة أولوياتي من خالل استشارتي في نوعية االحتياجات

5

B11

6

B13

أرق أن موعد تقديم المساعدة جا في الوقت المناسب

7

B5

زاد اإلنتاج الزراعي لدي بعد تلقي المساعدات المائية

4.12

8

B12

المساعدات التي تلقيتها كانت كافية الستمرار مشروعي.

4.02

0.773

9

B7

أنا ار

3.89

0.761

مرتفعة

10

B9

يتم اختيار المستفيدين بعدالة وشفافية

3.82

0.760

مرتفعة

11

B17

ساهمت المساعدات في الحد من اللجو إلى ش ار المياه

3.71

1.014

مرتفعة

12

B15

أعتقد أن كمية المياه كافية لإلنتاج النباتي

3.69

0.921

مرتفعة

13

B16

تلقيت إرشادات كان لها آثار إيجابية في تنفيذ المشروع

3.51

1.079

مرتفعة

14

B4

3.35

1.054

متوسطة

15

B14

أعتقد أن كمية المياه كافية للثروة الحيوانية

3.19

1.085

متوسطة

16

B8

هناك تحيز من قبل موظفي الجهة المنفذة تجاه بع

2.29

0.832

منخفضة

3.83

0.390

مرتفعة

المساعدات التي تقدمها المؤسسات في مجال المياه كات أولوية

بالنسبة لي

الجهة المنفذة استخدمت طرقا صحيحة لتحديد األولويات
واالحتياجات

عن متابعة الجهة المنفذة للمشروع

تلقيت تدريبات كافية حول طريقة جمع مياه األمطار قبل الحصول

على المساعدة

الدرجة الكلية

المستفيدين

4.47

0.501

مرتفعة

4.46

0.551

مرتفعة

4.39

0.590

مرتفعة

4.19

0.617

مرتفعة

4.13

0.619

مرتفعة

4.13

0.338

مرتفعة

0.490

مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )1.4أن درجات االستجابع ععة على فقرات الد ارس ع ععة حول المجال
األول( :مال مة المساعدات المقدمة) قد تراوحت بين المرتفعع ععة والمنخفضة وأن غالبيتها مرتفعة.
وقد تبين أن الدرجة الكلية العامة لها كانت مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.83وانح ار
(.)0.390
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معياري

كما يتبين من الجدول ( )1.4أن أعلى درجات االستجابة كانت على الفقرة رقم
( ،)B18التي تفيد بأنه (أصبح المزارع قاد ار على استغالل المياه بش ل أفضل) ،حيث كان
المتوسط الحسابي ( )4.47بانح ار
تن

معياري ( .)0.501ويأتي في المتوسط الفقرة ( )B12التي

على(المساعدات التي تلقيتها كانت كافية الستمرار مشروعي ).بمتوسط حسابي ()4.02
معياري (.)0.773

وانح ار

في حين نالحى أن الفقرة رقم ( )B8قد حظيت بأدنى درجات االهتما  ،حيث تفيد أن (هناك
تحي از من قبل موظفي الجهة المنفذة تجاه بع

المستفيدين) ،بمتوسط حسابي ( )2.29بانح ار

معياري (.)0.832
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن المزارعين تختلل آ ارؤهم حول مدق المال مة فكانت مرتفعة
عندما يخ

مال مة المياه التي تم استصالحها وتحسين مصادرها للمزارع ،وكلم ألن المزارعين قد

لمسوا هذا التحسن من خالل المشاريع المائية التي تمت من خالل المساعدات الخارجية ،في حين
أنهم يلمسون الضعل في التحيز لفئة دون األخرق ،وهذا يعني أن المساعدات تأتي للشخ
حسب احتياجه وال يوجد تحيز لصالح مزارع مهما كانت م انته أو معارفة فهي توزع بعدل بين
المزارعين.
 2.1.4ما مدى فعالية المساعدات المقدمة في قطاع المياه للمـزارعين وأصـحاب الثـروة الحيوانيـة
في منطقة مسافر بني نعيم؟

لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات
الدراسة حول مدق فعالية المساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحا

الثروة والحيوانية

في منطقة مسافر بني نعيم مرتبة حسب األهمية لبيان أبرزها ،وكلم كما هو موضح في الجدول
التالي:
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جدول 2.4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدراسات حول فعالية المساعدات المقدمة في قطاع
المياه للمزارعين وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم مرتبة حسب األهمية
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

C12

قلت تكاليل األعمال الزراعية بعد تقديم المشروع المائي لنا

4.13

0.680

مرتفعة

2

C10

االستمرار في المشروع يساهم في رفع مستوق المعيشة إلى األفضل

4.08

0.552

مرتفعة

3

C3

مستوق دخلي تحسن بسبب اشتراكي في المشروع

3.91

0.732

مرتفعة

4

C2

أدق المشروع إلى زيادة رقعة األراضي المزروعة

3.69

1.063

مرتفعة

5

C1

وفر المشروع فرص عمل جديدة لنا

3.58

1.137

مرتفعة

6

C13

تم إضافة أنواع جديدة من المزروعات المروية لمزرعتي

3.57

1.006

مرتفعة

7

C4

المشروع سيوفر فرصأ إضافية مستقبال

3.45

0.966

متوسطة

8

C15

المساعدات في مجال المياه كافية للمشروع

3.41

1.118

متوسطة

9

C14

تم حل مش لة المياه بالكامل لدي

3.41

1.210

متوسطة

10

C5

تشجعت بعد تنفيذ المشروع لش ار أغنا أو أبقار أو أية حيوانات

3.34

1.016

متوسطة

11

C6

ساعدني دخلي من المشروع الحالي على إنشا مشاريع أخرق

3.19

1.021

متوسطة

12

C8

شجعني المشروع لش ار قطعة أر

3.13

1.034

متوسطة

13

C7

دفعني المشروع لش ار آلة تساعدني في الزراعة

2.41

0.667

منخفضة

الدرجة الكلية

3.58

0.501

مرتفعة

الترتيب

الرقم في

الفقرات

االستبانة

إضافية

الدرجة

يتضح من الجدول ( )2.4أن درجات االستجابع ععة على فقرات الد ارس ع ععة حول المجال
الثاني( :الفعالية) قد تراوحت في غالبيتها بين المرتفعع ععة والمتوسطة أيضا باستثنا الفقرة رقم()C7
التي كانت درجة االستجابة عليها منخفضة .وقد تبين أن الدرجة الكلية العامة لها كانت مرتفعة
بمتوسط حسابي ( )3.58وانح ار

معياري (.)0.501

كما يتبين من الجدول ( )2.4أن أعلى درجات االستجابة كانت على الفقرة رقم ( ،)C12التي
تشير إلى أن (تكاليل األعمال الزراعية قلت بعد تقديم المشروع المائي للمزارعين) ،حيث كان
المتوسط الحسابي ( )4.13بانح ار

معياري ( .)0.680في حين احتلت الفقرة ( )C4درجة
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متوسطة من حيث التصنيل في الجدول والتي تن
مستقبال) بمتوسط حسابي ( )3.45وانح ار

على (المشروع سيوفر فرصا" إضافية

معياري (.)0.966

في حين نالحى أن الفقرة رقم ( )C7قد حظيت بأدنى درجات االستجابة ،حيث تفيد أن (المشروع
دفع المزارع لش ار آلة تساعده في الزراعة) ،بمتوسط حسابي ( )2.41بانح ار
ويم ن تفسير هذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ

معياري (.)0.667
هذا المجال في أن

المزارعين ومن خالل المساعدات الخارجية قد يلمسون ويشعرون بأن المساعدات الخارجية كات
جدوق في مجال تقليل

تكاليل

األعمال الزراعية بعد تقديم المشروع المائي لهم ،وكذلم في تحسين

مستوق المعيشة  ،في حين أنهم يرون أن هذه المساعدات ال تسهم في ش ار االت حديثة تستخد
في االنتاج الزراعي والحيواني والمائي .
 3.1.4ما هي درجة االستدامة المحتملة للمساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحاب
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟

لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات
الدراسة حول درجة االستدامة المحتملة للمساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحا
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم مرتبة حسب األهمية لبيان أبرزها ،وكلم كما هو
موضح في الجدول التالي:
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جدول 3.4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الدراسات حول االستدامة المحتملة للمساعدات
المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم مرتبة حسب
األهمية
الترتيب

الرقم في

الفقرات

االستبانة

لدي الرغبة في االستمرار في الزراعة بعد الحصول على

1

D3

2

D4

3

D2

4

D1

ال تزال الجهة المنفذة للمشروع تتابعه باستمرار

5

D5

تأثر مشروعي سلبيا نتيجة إج ار ات االحتالل

المساعدة في مجال المياه
بع

العوامل الجوية أثرت سلبا في مشروعي (قلة األمطار)

المجتمع المحلي يدعم التقنيات الجديدة التي قدمها المشروع

(حصاد مائي)

الدرجة الكلية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.31

0.625

مرتفعة

4.31

1.023

مرتفعة

3.75

0.697

مرتفعة

3.51

1.191

مرتفعة

2.91

1.338

متوسطة

3.76

0.725

مرتفعة

الدرجة

يتضح لنا من الجدول ( )3.4أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية الستجابة أفراد العينة حول
درجة االستدامة المحتملة للمساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحا
في منطقة مسافر بني نعيم قد بلغ ( )3.76مع انح ار

الثروة الحيوانية

معياري ( )0.725بدرجة مرتفعة .كما

يتضح من الجدول السابق أن غالبية درجات االستجابة على فقرات الدراسة كانعت مرتفععة.
كما يتبين منه أن أعلى درجات االستجابة كانت على الفقرة رقم ( ،)D3التي تفيد بأن (هناك
رغبة لدق الم ازرع في االستمرار في الزراعة بعد الحصول على المساعدة في مجال المياه) ،حيث
كان المتوسط الحسابي ( )4.31بانح ار

معياري (0.625

وجا ت الفقرة رقم ( )D2بدرجة متوسطة ،والتي تفيد أن (المجتمع المحلي يدعم التقنيات الجديدة
التي قدمها المشروع (حصاد مائي)) ،بمتوسط حسابي ( )3.75وانح ار

معياري ( .)0.697تليها

الفقرة رقم ( )D1التي تفيد أن (الجهة المنفذة للمشروع ال تزال تتابعه باستمرار) ،بمتوسط حسابي
( )3.51وانح ار

معياري (.)1.191
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في حين نالحى أن الفقرة رقم ( )D5قد حظيت بأدنى درجات االستجابة ،حيث تفيد أن
(المشروع المقد للمزارع تأثر سلبيا نتيجة إج ار ات االحتالل) ،بمتوسط حسابي ( )2.91بانح ار
معياري (.)1.338
وتبين من النتائج أن المزارعين قدمت لهم تلم المساعدات الخارجية فرصة في االستمرار
في االستثمار في الثروة الحيوانية والنباتية تبعا للدعم الذي تقدمه في مجال المياه التي هي عصب
الحياة بالنسبة لهم ولمزروعاتهم وثرواتهم الحيوانية ،ورغم تلم المساعدات الخارجية وما تقدمه لهم ،
إال أن عقبة االحتالل وممارساته ضدهم وضد مشروعاتهم ما زالت تش ل خط ار كبي ار عليهم ،
األمر الذي يجعلهم يشعرون باالضط ار والخو

خطر عليهم ،
أ
باستمرار ما بقي االحتالل يش ل

بش ل خاص  ،وعلى االراضي الفلسطينية بش ل عا .

 2.4النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
هل تختلف درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث
(مالئمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين
وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم مجتمعة با تالف متغيرات (الجنس،
الحالة االجتماعية ،الحالة العلمية ،عدد أفراد األسرة ،إدارة المزرعة ،التفرغ للعمل الزراعي،
العمل الحالي ،هل منتسب إلى جميعة زراعية؟ ،مساحة األ راضي الزراعية بالدونمات ،عدد
رؤوس األانام التي تملكها ،ما هي المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات
العاملة في القطاع الزراعي؟ )؟
لإلجابة عن السؤال السابق قا الباحث بصياغة الفرضيات التالية والتحقق منها على النحو اآتي:
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الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير الجنس.
للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث اختبار ت ( )T-testللفروق في تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق

لمتغير الجن  ،وكلم كما هو مبين في الجدول اآتي:
جدول 4.4

نتائج ا تبار ت (  )T-testللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع
مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة
والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير الجنس.

المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ككر

99

3.847

0.367

أنثى

51

3.808

0.433

ككر

99

3.608

0.509

أنثى

51

3.534

0.488

ككر

99

3.794

0.690

أنثى

51

3.682

0.792

قيمة ت
المحسوبة
0.587

0.853

0.892

درجات

الداللة

الحرية اإلحصائية
148

148

148

0.558

0.395

0.374

يتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لكل من (المال مة مع مستوق
المعيشة)( ،الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت (،)0.395( ،)0.558
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( ،)0.374على الترتيب ،وهي أكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية ،أي أنه ال
توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه
من حيث مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق
المزارعين وأصحا

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

أن درجات استجابة المزارعين في مسافر بني نعيم الذكور ال تختلل عن اإلناث حول تقييمهم
للمساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لديهم.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات
المعيارية لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها
مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة

والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في الحالة االجتماعية ،كما في الجدول التالي:
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جدول 5.4
المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم

المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة
المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزى التي لمتغير
الحالة االجتماعية.
المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

المتوسط

اال نحراف

الحالة االجتماعية

العدد

متزوج/ة

126

3.842

أرمل/ة

8

3.531

0.167

أعز /عزبا

16

3.922

0.384

المجموع

150

3.834

0.390

متزوج/ة

126

3.606

0.504

أرمل/ة

8

3.306

0.327

أعز /عزبا

16

3.542

0.533

المجموع

150

3.583

0.501

متزوج/ة

126

3.798

0.722

أرمل/ة

8

3.425

0.618

أعز /عزبا

16

3.588

0.774

المجموع

150

3.756

0.725

الحسابي

المعياري
0.394

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ()ANOVA
الختبار الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة،
مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة

مسافر بني نعيم تبعا للتغير في الحالة االجتماعية ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
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جدول 6.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من

حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين
وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
المقياس

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات 0.864
داخل المجموعات 21.773
22.637
المجموع
بين المجموعات 0.710
داخل المجموعات 36.727
37.437
المجموع
بين المجموعات 1.557
داخل المجموعات 76.832
78.390
المجموع

0.432
0.148

2.918

0.057

0.355
0.250

1.420

0.245

0.779
0.523

1.490

0.229

مصدر التباين

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

2
147
149
2
147
149
2
147
149

متوسط

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

يتبين من الجعدول ( )6.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجاالت الدراسة (المال مة مع
مستوق المعيشة)( ،الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت (،)0.245( ،)0.057
( ،)0.229على الترتيب ،وهي أكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية ،أي أنه ال
توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه
من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق
المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير الحالة االجتماعية .ما

يدل على أن المزارعين في مسافر بني نعيم بالرغم من االختال

في الحالة االجتماعية لديهم إال

أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (المال مة
مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
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الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير الحالة العلمية.
الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية
أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع
لدرجات استجابة ا
مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة

الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في الحالة العلمية ،كما في الجدول التالي:
جدول 7.4

المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى
المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير الحالة العلمية.
المقياس

الحالة العلمية

العدد

أمي
أساسي
توجيهي
دبلو
المجموع
أمي
أساسي
توجيهي
دبلو
المجموع
أمي
أساسي
توجيهي
دبلو
المجموع

37
70
31
12
150
37
70
31
12
150
37
70
31
12
150

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.191
3.600
3.933
3.839
3.834
3.947
3.308
3.563
4.116
3.583
4.114
3.697
3.387
3.950
3.756

0.345
0.251
0.407
0.126
0.390
0.384
0.380
0.521
0.187
0.501
0.852
0.618
0.683
0.452
0.725

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبار
الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر

فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

بني نعيم تبعا للتغير في الحالة العلمية ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
جدول 8.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير الحالة العلمية.

المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات 8.876
داخل المجموعات 13.761
22.637
المجموع
بين المجموعات 13.623
داخل المجموعات 23.814
37.437
المجموع
بين المجموعات 9.642
داخل المجموعات 68.748
78.390
المجموع

2.959
0.094

31.390

0.000

4.541
0.163

27.841

0.000

3.214
0.471

6.826

0.000

مصدر التباين

3
146
149
3
146
149
3
146
149

متوسط

قيمة ف

الدال لة
اإلحصائية

يتبين من الجعدول ( )8.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجاالت الدراسة (المال مة مع
مستوق المعيشة)( ،الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت دون مستوق الداللة
( ،)0.05وهذه النتيجة تعني رف

الفرضية ،أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند

المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية

في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير الحالة العلمية .ما يدل على أن االختال
العلمية لدق المزارعين في مسافر بني نعيم أدق إلى االختال
72

في الحالة

في درجات استجابتهم حول تقييم

المساعدات في قطاع المياه من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث
(مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين
وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزق لمتغير الحالة العلمية ،قا الباحث

باستخدا اختبار توكي ( ،)Tukeyكما في الجدول اآتي:
جدول 9.4

نتائج ا تبار توكي ( )Tukeyللفروق الثنائية في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين
وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير الحالة العلمية.
المجال

)(I

الحالة العلمية

أمي
المالءمة مع مستوى
المعيشة

أساسي
توجيهي
أمي

الفعالية
أساسي
توجيهي
أمي
درجة االستدامة
المحتملة

أساسي
توجيهي

)(J

الحالة العلمية

الفروق في

المتوسطات ( I-الخطي المعياري
)J

الداللة

اإلحصائية

أساسي

**0.592

0.062

0.000

توجيهي

**0.258

0.075

0.004

دبلو

**0.353

0.102

0.004

توجيهي

**-0.334

0.066

0.000

دبلو

-0.239

0.096

0.066

دبلو

0.095

0.104

0.800

أساسي

0.639

0.082

0.000

توجيهي

0.384

0.098

0.001

دبلو

-0.168

0.134

0.593

توجيهي

*-0.255

0.087

0.021

دبلو

**-0.808

0.126

0.000

دبلو

**-0.553

0.137

0.001

أساسي

**0.445

0.123

0.002

توجيهي

**0.674

0.147

0.000

دبلو

0.150

0.200

0.878

توجيهي

0.229

0.130

0.295

دبلو

-0.295

0.188

0.400

دبلو

-0.525

0.205

0.055

**
**

* تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ( ** )0.05تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.01
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فيما يتعلق بالبعد األول (المال مة مع مستوق المعيشة) فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق
في درجات االستجابة كانت في مجملها كات داللة إحصائية باستثنا الفروق في درجات االستجابة
بين فئة الدبلو مقابل فئتي األساسي والتوجيهي ،حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لهما
( )0.800( ،)0.066وهما أكبر من (.)0.05
وفيما يتعلق بالبعد الثاني (الفعالية) فإنه يتضح أن الفروق في درجات االستجابة كانت في مجملها
كات داللة إحصائية باستثنا الفروق في درجات االستجابة بين فئة الدبلو مقابل فئة األمي ،حيث
بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها ( ،)0.593وهي أكبر من (.)0.05
فالفروق كانت تخت

بالبعد الثالث (درجة االستدامة المحتملة) فقد تبين من الجدول السابق أن

الفروق في درجات االستجابة كانت في مجملها ليست كات داللة إحصائية باستثنا الفروق في
درجات االستجابة بين فئة األمي مقابل فئتي األساسي والتوجيهي ،حيث بلغت قيمة الداللة
اإلحصائية المقابلة لهما ( )0.000( ،)0.002وهما أقل من (.)0.05
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة

االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة.

الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية
أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع
لدرجات استجابة ا
مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في عدد أفراد األسرة ،كما في الجدول التالي:
74

الثروة

جدول 10.4

المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنح ارفات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى
المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة.
المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

عدد أفراد األسرة

العدد

من  3 - 1أفراد
من  5 - 4أفراد
 6أفراد فما فوق
المجموع
من  3 - 1أفراد
من  5 - 4أفراد
 6أفراد فما فوق
المجموع
من  3 - 1أفراد
من  5 - 4أفراد
 6أفراد فما فوق
المجموع

13
21
116
150
13
21
116
150
13
21
116
150

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

3.793
3.773
3.849
3.834
3.509
3.540
3.599
3.583
3.492
4.019
3.738
3.756

0.328
0.299
0.411
0.390
0.452
0.502
0.509
0.501
0.646
0.558
0.750
0.725

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبار
الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر

فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

بني نعيم تبعا للتغير في عدد أفراد األسرة ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
جدول 11.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة.

المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

مصدر التباين
بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

0.125

2

0.063

0.409

0.665

22.512
22.637
75

147
149

0.153

مصدر التباين

المقياس

بين المجموعات

الفعالية

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

0.141

2

0.071

0.278

0.758

داخل المجموعات

37.296

147

0.254

بين المجموعات

2.395

2

1.197

المجموع

درجة االستدامة المحتملة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

الداللة

داخل المجموعات

المجموع

37.437
75.995

78.390

149
147
149

0.517

2.316

0.102

يتبين من الجعدول ( )11.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجاالت الدراسة (المال مة مع
مستوق المعيشة)( ،الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت (،)0.758( ،)0.665
( ،)0.102على الترتيب ،وهي أكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية ،أي أنه ال
توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه
من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق
المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير عدد أفراد األسرة .ما

يدل على أن المزارعين في مسافر بني نعيم بالرغم من االختال

في عدد أفراد األسرة لديهم إال

أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (المال مة
مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة

االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير إدارة المزرعة.

الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية

لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
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المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية

في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في إدارة المزرعة ،كما في الجدول التالي:
جدول 12.4

المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى
المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير إدارة المزرعة.

المقياس

إدارة المزرعة

العدد

المالم
مستأجر
مشاركة
المجموع
المالم
مستأجر
مشاركة
المجموع
المالم
مستأجر
مشاركة
المجموع

139
6
5
150
139
6
5
150
139
6
5
150

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.821
3.792
4.250
3.834
3.584
3.259
3.944
3.583
3.761
3.100
4.400
3.756

0.393
0.287
0.000
0.390
0.503
0.490
0.000
0.501
0.699
1.122
0.000
0.725

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبار
الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق
فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر

بني نعيم تبعا للتغير في إدارة المزرعة ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
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جدول 13.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير إدارة المزرعة.

المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات 0.901
داخل المجموعات 21.736
22.637
المجموع
بين المجموعات 1.282
داخل المجموعات 36.155
37.437
المجموع
بين المجموعات 4.659
داخل المجموعات 73.730
78.390
المجموع

0.451
0.148

3.048

0.050

0.641
0.246

2.607

0.077

2.330
0.502

4.645

0.011

مصدر التباين

2
147
149
2
147
149
2
147
149

متوسط

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

يتبين من الجعدول ( )13.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجال الدراسة الثاني (الفعالية) قد
بلغت ( )0.077وهي أكبر من مستوق الداللة ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية ،أي أنه
ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع
المياه من حيث (مدق فعاليتها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني

نعيم تعزق لمتغير إدارة المزرعة .مما يدل أنه بالرغم من االختال

في متغير إدارة المزرعة لدق

المزارعين في مسافر بني نعيم إال أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مدق فعاليتها) لديهم.
بينما يتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجاالت الدراسة األول والثالث
(المال مة مع مستوق المعيشة) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة لها) قد بلغت (،)0.50
( )0.011على الترتيب ،وهي قيم ال تزيد عن مستوق الداللة ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني رف
الفرضية ،أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات
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في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير إدارة المزرعة .مما

المزارعين وأصحا
يدل أن االختال

في متغير إدارة المزرعة لدق المزارعين في مسافر بني نعيم يؤدي إلى اختال

في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (المال مة مع مستوق
المعيشة) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث
(مالئمتها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين
وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير إدارة المزرعة ،قا الباحث

باستخدا اختبار توكي ( ،)Tukeyكما في الجدول اآتي:
جدول 14.4

نتائج ا تبار توكي ( )Tukeyللفروق الثنائية في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع
مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في

المجال

منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير إدارة المزرعة.
الفروق في
)(J
)(I
الداللة
الخطأ
المتوسطات
المعياري اإلحصائية
إدارة المزرعة إدارة المزرعة
()I-J

المالءمة مع مستوى
المعيشة

المالك
مستأجر

درجة االستدامة
المحتملة

المالك
مستأجر

مستأجر

0.029

0.160

0.982

مشاركة

*-0.429

0.175

0.040

مشاركة

-0.458

0.233

0.124

مستأجر

0.597

0.263

0.063

مشاركة

-0.537

0.287

0.151

مشاركة

**-1.133

0.382

0.010

* تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.05
** تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.01
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فيما يتعلق بالبعد األول (المال مة مع مستوق المعيشة) فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق
في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية فقط بين فئة المالكين مقابل فئة المشاركين ،حيث
بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها ( )0.800( ،)0.040وهي أقل من (.)0.05
فالفروق كانت لصالح البعد الثالث (درجة االستدامة المحتملة) فقد تبين من الجدول السابق
أن الفروق في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المستأجرين مقابل فئة
المشاركين ،حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها ( )0.010وهي أقل من (.)0.05

الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة

االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم

تعزى لمتغير التفرغ للعمل الزراعي.

للتحقع ععق مع ععن صع ععحة الفرضع ععية السع ععابقة اسع ععتخد الباحع ععث اختبع ععار ت ( )T-testللفع ععروق فع ععي تقيع ععيم
المس ععاعدات ف ععي قط ععاع المي ععاه م ععن حي ععث (مال مته ععا م ععع مس ععتوق المعيش ععة ،م ععدق فعاليته ععا ،ودرج ععة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نععيم تععزق

لمتغير التفر للعمل الزراعي ،وكلم كما هو مبين في الجدول اآتي:
جدول 15.4

نتائج ا تبار ت (  )T-testللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى

المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة
مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير التفرغ للعمل الزراعي.

المقياس

التفرغ للعمل

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

متفر

78

3.857

0.460

المعيشة

غير متفر

72

3.808

0.297

الفعالية

متفر

78

3.625

0.489

المالءمة مع مستوى

الزراعي

80

درجات

الداللة

قيمة ت

0.763

148

0.447

1.060

148

0.291

المحسوبة

الحرية اإلحصائية

التفرغ للعمل

المقياس

الحسابي

المعياري

غير متفر

72

3.538

0.513

متفر

78

3.741

0.722

غير متفر

72

3.772

0.734

الزراعي

درجة االستدامة المحتملة

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

المحسوبة

-0.262

درجات

الداللة

الحرية اإلحصائية

148

0.793

يتبين من الجعدول ( )15.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لكل من (المال مة مع مستوق
المعيشة)( ،الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت (،)0.291( ،)0.447
( ،)0.793على الترتيب ،وهي أكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية ،أي أنه ال
توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه
من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق
المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير التفر للعمل الزراعي.

ما يدل على أن المزارعين في مسافر بني نعيم المتفرغين للعمل الزراعي ال يختلفون في وجهات
نظرهم عن غير المتفرغين حول تقييمهم للمساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع
مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
الفرضية السابعة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم

المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة

االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير العمل الحالي.

الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية
لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في العمل الحالي ،كما في الجدول التالي:
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الثروة الحيوانية

جدول 16.4

المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى
المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير العمل الحالي.
المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

العمل الحالي

العدد

زراعة
تربية حيوانات
مختلط
ال يوجد
المجموع
زراعة
تربية حيوانات
مختلط
ال يوجد
المجموع
زراعة
تربية حيوانات
مختلط
ال يوجد
المجموع

37
33
70
10
150
37
33
70
10
150
37
33
70
10
150

المتوسط

اال نحراف

الحسابي

المعياري

3.845
3.827
3.875
3.525
3.834
3.440
3.588
3.751
2.922
3.583
3.654
4.261
3.634
3.320
3.756

0.263
0.324
0.475
0.115
0.390
0.489
0.381
0.497
0.070
0.501
0.713
0.668
0.667
0.612
0.725

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبار
الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق
فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر

بني نعيم تبعا للتغير في العمل الحالي ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
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جدول 17.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير العمل الحالي.

المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات 1.078
داخل المجموعات 21.559
22.637
المجموع
بين المجموعات 7.089
داخل المجموعات 30.348
37.437
المجموع
بين المجموعات 11.725
داخل المجموعات 66.664
78.390
المجموع

0.359
0.148

2.434

0.067

2.363
0.208

11.369

0.000

3.908
0.457

8.560

0.000

مصدر التباين

3
146
149
3
146
149
3
146
149

متوسط

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

يتبين من الجعدول ( )17.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة للمجال األول (المال مة مع مستوق
المعيشة) ،قد بلغت ( ،)0.067وهي أكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية ،أي أنه
ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع
المياه من حيث (مالئمتها مع مستوق المعيشة) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة

مسافر بني نعيم تعزق لمتغير العمل الحالي .ما يدل على أن االختال

في طبيعة العمل الحالي

للمزارعين في مسافر بني نعيم ال ينتج عنه اختالفا في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات
في قطاع المياه من حيث (مالئمتها مع مستوق المعيشة) لديهم.
بينما يتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجالي الدراسة الثاني والثالث
(الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت دون مستوق الداللة ( ،)0.05وهذه النتيجة
تعني رف

الفرضية ،أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم

المساعدات في قطاع المياه من حيث (مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق
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الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير العمل الحالي .مما

المزارعين وأصحا
يدل أن االختال

في العمل الحالي للمزارعين في مسافر بني نعيم يؤدي إلى اختال

في درجات

استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة
المحتملة لها) لديهم.
ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث
(مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين
وأصحا

الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزق لمتغير العمل الحالي ،قا الباحث

باستخدا اختبار توكي ( ،)Tukeyكما في الجدول اآتي:
جدول 18.4

نتائج ا تبار توكي ( )Tukeyللفروق الثنائية في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع
مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في
منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير العمل الحالي.

المجال

)(I
العمل الحالي
زراعة

الفعالية
تربيةحيوانات
مختلط
زراعة
درجة االستدامة
المحتملة

تربيةحيوانات
مختلط

)(J
العمل الحالي

الخطأ
الفروق في
المتوسطات ( )I-Jالمعياري

تربيةحيوانات

0.109

-0.147

الداللة
اإلحصائية
0.534

مختلطة
اليوجد
مختلط

-0.310
**0.518
-0.163

0.093
0.162
0.096

0.006
0.009
0.330

اليوجد

**0.665

0.165

0.000

اليوجد

**0.829

0.154

0.000

تربيةحيوانات

**-0.502

0.145

0.004

مختلطة
اليوجد
مختلطة
اليوجد
اليوجد

0.069
0.235
**0.571
**0.737
0.166

0.123
0.215
0.128
0.218
0.204

0.943
0.697
0.000
0.005
0.849

**

* تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ( ** )0.05تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.01
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فيما يتعلق بالبعد الثاني (الفعالية) فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق في درجات االستجابة
كانت في مجملها كات داللة إحصائية باستثنا الفروق في درجات االستجابة بين فئة مربي
الحيوانات مقابل فئتي العاملين في الزراعة والعاملين في القطاعين معا ،حيث بلغت قيمة الداللة
اإلحصائية المقابلة لهما ( )0.330( ،)0.534وهما أكبر من (.)0.05
أما فيما يتعلق بالبعد الثالث (درجة االستدامة المحتملة) فقد تبين من الجدول السابق أن الفروق في
درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة العاملين في تربية الحيوانات مقابل الفئات
الثالث األخرق ،حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها (،)0.000( ، )0.004
( )0.005وهي أقل من (.)0.05وهذا ما يشير إلى الفروق كانت لصالح الفئات الثالث غير درجة
االستدامة .
الفرضية الثامنة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
التي تعزى لمتغير االنتساب إلى جمعية زراعية.
للتحقع ععق مع ععن صع ععحة الفرضع ععية السع ععابقة اسع ععتخد الباحع ععث اختبع ععار ت ( )T-testللفع ععروق فع ععي تقيع ععيم
المس ععاعدات ف ععي قط ععاع المي ععاه م ععن حي ععث (مال مته ععا م ععع مسع عتوق المعيش ععة ،م ععدق فعاليته ععا ،ودرج ععة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
تعزق لمتغير االنتسا

الثروة الحيوانية فعي منطقعة مسعافر بنعي نععيم التعي

إلى جمعية زراعية ،وكلم كما هو مبين في الجدول اآتي:
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جدول 19.4

نتائج ا تبار ت (  )T-testللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى

المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة

المقياس

مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير االنتساب إلى جمعية زراعية.
االنتساب
الداللة
قيمة ت درجات
المتوسط االنحراف
إلى جمعية العدد
الحسابي المعياري المحسوبة الحرية اإلحصائية
زراعية

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

منتسب

33

3.790

0.338

غير
منتسب

117

 3.846

0.404

منتسب

33

3.298

0.528

غير
منتسب

117

 3.664

0.465

منتسب

33

3.412

0.823

غير
منتسب

117

 3.853

-0.732

-3.869

-3.176

148

148

148

0.465

0.000

0.002

0.668

يتبين من الجعدول ( )19.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة للمجال األول (المال مة مع مستوق
المعيشة) ،قد بلغت ( ،)0.465وهي أكبر من ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني قبول الفرضية ،أي أنه
ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع
المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة) لدق المزارعين وأصحا
مسافر بني نعيم تعزق لمتغير االنتسا

الثروة الحيوانية في منطقة

إلى جمعية زراعية .ما يدل على أن المزارعين في مسافر

بني نعيم المنتسبين لجمعيات زراعية ال يختلفون عن غير المنتسبين في درجات استجابتهم حول
تقييمهم للمساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة) لديهم.
بينما يتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجالي الدراسة الثاني والثالث
(الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت ( ،)0.002( ،)0.0على الترتيب ،وهي أقل
من ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني رف

الفرضية ،أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند
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المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
لمتغير االنتسا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق

إلى جمعية زراعية .مما يدل أن درجات استجابة المزارعين في مسافر بني نعيم

المنتسبين لجمعيات زراعية تختلل عنها لدق غير المنتسبين حول تقييمهم للمساعدات في قطاع
المياه من حيث (مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم ،ولقد تبين أن هذه الفروق في
درجات االستجابة كانت لصالح غير المنتسبين في المجالين.
الفرضية التاسعة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالئمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير مساحة األراضي الزراعية بالدونمات.
الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية
لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة والحيوانية

في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في مساحة األراضي الزراعية بالدونمات ،كما في الجدول
التالي:
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جدول 20.4

المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى

المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير مساحة األراضي الزراعية
بالدونمات.
مساحة األراضي
الزراعية بالدونمات

المقياس

من4-3دونم
من10-5دونم
10دونماتفمافوق
المجموع
من4-3دونم
من10-5دونم
10دونماتفمافوق
المجموع
من4-3دونم
من10-5دونم
10دونماتفمافوق
المجموع

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

56
70
24
150
56
70
24
150
56
70
24
150

3.713
3.851
4.065
3.834
3.288
3.664
4.037
3.583
3.429
3.974
3.883
3.756

0.234
0.443
0.415
0.390
0.438
0.421
0.435
0.501
0.653
0.693
0.725
0.725

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبار
الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق
فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر

بني نعيم تبعا للتغير في مساحة األراضي الزراعية بالدونمات ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
جدول 21.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير مساحة األراضي الزراعية بالدونمات.
المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات 2.121
داخل المجموعات 20.515
22.637
المجموع

7.600

مصدر التباين
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2
147
149

متوسط

1.061
0.140

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
0.001

المقياس

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

مجموع

درجات

المربعات

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات 10.280
داخل المجموعات 27.157
37.437
المجموع
بين المجموعات 9.728
داخل المجموعات 68.661
78.390
المجموع

5.140
0.185

27.824

0.000

4.864
0.467

10.414

0.000

مصدر التباين

2
147
149
2
147
149

متوسط

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

يتبين من الجعدول ( )21.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجاالت الدراسة (المال مة مع
مستوق المعيشة)( ،الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت أدنى من مستوق الداللة
( ،)0.05وهذه النتيجة تعني رف

الفرضية ،أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند

المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية

في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير مساحة األراضي الزراعية بالدونمات .مما يدل أن
االختال

في مساحة األراضي الزراعية بالدونمات لدق المزارعين في مسافر بني نعيم أدق إلى

االختال

في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع

مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث
(مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين
وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزق لمتغير مساحة األراضي الزراعية

بالدونمات ،قا الباحث باستخدا اختبار توكي ( ،)Tukeyكما في الجدول اآتي:
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جدول 22.4

نتائج ا تبار توكي ( )Tukeyللفروق الثنائية في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع
مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في
منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير مساحة األراضي الزراعية بالدونمات.

المجال

المالءمة مع مستوى

)(I

)(J

الفروق في

مساحة األراضي

مساحة األراضي الزراعية

المتوسطات

الزراعية بالدونمات

بالدونمات

من  4 - 3دونم

المعيشة
من  10 - 5دونم

الفعالية

من  4 - 3دونم

من  10 - 5دونم

درجة االستدامة

من  4 - 3دونم

المحتملة
من  10 - 5دونم

الخطي

الداللة

المعياري

اإلحصائية

0.067

0.102

 10دونمات فما فوق

-0.352

0.091

0.000

 10دونمات فما فوق

*-0.214

0.088

0.043

من  10 - 5دونم

**-0.376

0.077

0.000
0.000

من  10 - 5دونم

()I-J
-0.138
**

 10دونمات فما فوق

**

-0.749

0.105

 10دونمات فما فوق

**-0.373

0.102

0.001

من  10 - 5دونم

**-0.400

0.111

0.001

 10دونمات فما فوق

*

-0.442

0.151

0.011

 10دونمات فما فوق

-0.042

0.146

0.956

* تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.05
** تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.01

فيما يتعلق بالبعع ع ععد األول (المال مة مع مستوق المعيش ع ع عة) فإنه يتضح من الجدول السععابق أن
الف ع ععروق في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين يملكون أ ار
زراعية ( 10دونمات فما فوق) مقابل فئتي المزارعين الذين يملكون أ ار
دونم) والذين يملكون أ ار

زراعية (من 4 - 3

زراعية (من  10 - 5دونم) ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية

المقابلة لهما أقل من (.)0.05
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وفيما يتعلق بالبعد الثاني (الفعالية) فإنه يتضح أن الفروق في درجات االستجابة كانت في مجملها
كات داللة إحصائية دون استثنا  ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها أقل من
(.)0.05
وفيما يتعلق بالبعع ع ععد الثالث (درجة االستدامة المحتملة) فإنه يتضح من الجدول السععابق أن الف ع ععروق
في درجات االستج ععابة كانت كات داللة إحصائي ععة بين فئة المزارعين الذين يملكون أراضي زراعية
(من  4 - 3دونمات) مقابل فئتي المزارعين الذين يملكون أراضي زراعية (من  10 - 5دونمات)
والذين يملكون أراضي زراعية (من  10دونمات فما فوق) ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية
المقابلة لهما أقل من ( .)0.05فالفروق كانت لصالح المزارعين الذين يملكون من  10دونمات فما
فوق.
الفرضية العاشرة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة

االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم
تعزى لمتغير عدد رؤوس األانام التي يملكها المزارع.

الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية
لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في عدد رؤو
الجدول التالي:
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الثروة الحيوانية

األغنا التي يملكها الم ازرع ،كما في

جدول 23.4

المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى

المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير عدد رؤوس األانام التي
يمتلكها المزارع.

المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

عدد رؤوس األغنام
التي يمتلكها المزارع

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

من30-1
من70-31
70فمافوق
اليوجد
المجموع
من30-1
من70-31
70فمافوق
اليوجد
المجموع
من30-1
من70-31
70فمافوق
اليوجد
المجموع

70
17
25
38
150
70
17
25
38
150
70
17
25
38
150

3.914
3.477
3.905
3.798
3.834
3.634
3.441
3.802
3.408
3.583
3.503
3.659
4.520
3.763
3.756

0.436
0.071
0.374
0.300
0.390
0.546
0.319
0.342
0.508
0.501
0.716
0.411
0.458
0.659
0.725

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبار
الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق
فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
بني نعيم تبعا للتغير في عدد رؤو

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر

األغنا التي يملكها المزارع ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
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جدول 24.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من

حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين
وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير عدد رؤوس األانام التي
يملكها المزارع.
المقياس
المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

المربعات

درجات

متوسط

قيمة ف

الحرية المربعات المحسوبة

بين المجموعات 2.788
داخل المجموعات 19.848
22.637
المجموع

3
146
149

0.929
0.136

6.837

0.000

0.962
0.237

4.063

0.008

6.414
0.405

15.831

0.000

مصدر التباين

مجموع

بين المجموعات 2.885
داخل المجموعات 34.552
37.437
المجموع
بين المجموعات 19.241
داخل المجموعات 59.149
78.390
المجموع

3
146
149
3
146
149

الداللة

اإلحصائية

يتبين من الجعدول ( )24.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجاالت الدراسة (المال مة مع
مستوق المعيشة)( ،الفعالية) ،وكذلم (درجة االستدامة المحتملة) قد بلغت أدنى من مستوق الداللة
( ،)0.05وهذه النتيجة تعني رف

الفرضية ،أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند

المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير عدد رؤو
االختال
اختال

في عدد رؤو

الثروة الحيوانية

األغنا التي يملكها المزارع .مما يدل أن

األغنا التي يملكها المزارع لدق المزارعين في مسافر بني نعيم ينتج عنه

في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع

مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
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ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه
من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق
المزارعين وأصحا

الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزق لمتغير عدد رؤو

األغنا التي يملكها الم ازرع ،قا الباحث باستخدا اختبار توكي ( ،)Tukeyكما في الجدول اآتي:
جدول 25.4

نتائج ا تبار توكي ( )Tukeyللفروق الثنائية في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع
مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في
منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير عدد رؤوس األانام التي يملكها المزارع.

المجال

)(I

عدد رؤوس األانام
التي يملكها المزارع

)(J
عدد رؤوس

األانام التي

يملكها المزارع
من 70 - 31

من 30 - 1
المالءمة مع مستوى المعيشة
من 70 - 31
 70فما فوق
من 30 - 1
الفعالية
من 70 - 31
 70فما فوق
من 30 - 1
درجة االستدامة المحتملة
من 70 - 31
 70فما فوق

الفروق في

المتوسطات ()I-J

الخطي المعياري

الداللة

اإلحصائية

 70فما فوق

**0.437

0.100

0.000

0.009

0.086

1.000

ال يوجد

 70فما فوق

0.117

0.074

0.399

**-0.428

0.116

0.002

ال يوجد

*-0.320

0.108

0.018

ال يوجد

0.107

0.095

0.672

من 70 - 31
 70فما فوق

0.193

0.132

0.460

-0.168

0.113

0.450

ال يوجد

 70فما فوق

0.226

0.098

0.102

-0.361

0.153

0.089

ال يوجد

0.033

0.142

0.996

ال يوجد

*0.394

0.125

0.011

من 70 - 31
 70فما فوق

0.030

0.158

0.997

**-0.782

0.136

0.000

ال يوجد

 70فما فوق

-0.255

0.118

0.136

**-0.813

0.183

0.000

ال يوجد

-0.286

0.170

0.338

ال يوجد

**0.527

0.150

0.003

* تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ( **/ )0.05تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.01
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فيما يتعلق بالبعد األول (المال مة مع مستوق المعيشة) فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق
في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين يملكون رؤوسا من
األغنا عددها (من  )70 – 31مقابل بقية الفئات ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها
أقل من (.)0.05
وفيما يتعلق بالبعد الثاني (الفعالية) فإنه يتضح أن الفروق في درجات االستجابة كانت كات داللة
إحصائية بين فئة المزارعين الذين يملكون رؤوسا من األغنا عددها

( 70فما

فوق) مقابل فئة

المزارعين الذين ال يملكون أغناما ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها أقل من
(.)0.05
وفيما يتعلق بالبعد الثالث (درجة االستدامة المحتملة) فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق في
درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين يملكون رؤوسا من األغنا
عددها ( 70فما فوق) مقابل بقية الفئات ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها أقل من
(.)0.05
الفرضية الحادية عشرة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة عند المستوى ( )0.05≤αفي
تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها،
ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني
نعيم التي تعزى لمتغير نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة في
القطاع الزراعي.
الختبار الفرضية السابقة ،استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واألعداد واالنحرافات المعيارية
لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
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المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة والحيوانية

في منطقة مسافر بني نعيم تبعا للتغير في نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل
المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي ،كما في الجدول التالي:
جدول 26.4

المتوسطات الحسابية ،واألعداد ،واالنحرافات المعيارية ،لدرجات استجابة أفرد العينة حول تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى
المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير نوع المساعدات التي تم
الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة القطاع الزراعي.

المقياس

المالءمة مع مستوى
المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

نوع المساعدات التي تم الحصول
عليها من قبل المؤسسات العاملة في
القطاع الزراعي
آبارجمع
تنكاتمياه
بركزراعية
حصادمائي
شبكاتمياه
آبارجمعمعشبكاتالمياه
المجموع
آبارجمع
تنكاتمياه
بركزراعية
حصادمائي
شبكاتمياه
آبارجمعمعشبكاتالمياه
المجموع
آبارجمع
تنكاتمياه
بركزراعية 
حصادمائي
شبكاتمياه
آبارجمعمعشبكاتالمياه
المجموع

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.919
3.451
3.477
3.525
4.125
3.438
3.834
3.671
3.037
3.306
3.259
3.944
3.444
3.583
3.790
3.267
3.500
3.850
4.067
4.000
3.756

0.373
0.028
0.032
0.394
0.000
0.000
0.390
0.500
0.236
0.115
0.458
0.000
0.000
0.501
0.787
0.424
0.414
0.321
0.115
0.000
0.725

3.919
3.451
3.477
3.525
4.125
3.438
3.834
3.671
3.037
3.306
3.259
3.944
3.444
3.583
3.790
3.267
3.500
3.850
4.067
4.000
3.756

وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخد الباحث تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالختبار
الفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق
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الثروة والحيوانية في منطقة

فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

مسافر بني نعيم تبعا للتغير في نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة
في القطاع الزراعي ،كما هو مبعين في الجدول التالي:
جدول 27.4

نتائج ا تبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزى لمتغير نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل
المقياس

المالءمة مع مستوى المعيشة

الفعالية

درجة االستدامة المحتملة

المؤسسات العاملة القطاع الزراعي.
الداللة
مجموع درجات متوسط قيمة ف
مصدر التباين
المربعات الحرية المربعات المحسوبة اإلحصائية

بينالمجموعات 4.893
داخلالمجموعات 17.744
22.637
المجموع
بينالمجموعات 5.888
داخلالمجموعات 31.549
37.437
المجموع
بينالمجموعات 3.325
داخلالمجموعات 75.064
78.390
المجموع

5
144
149
5
144
149
5
144
149

0.979
0.123

7.942

0.000

1.178
0.219

5.375

0.000

0.665
0.521

1.276

0.278

يتبين من الجعدول ( )27.4أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجاالت الدراسة (المال مة مع
مستوق المعيشة)( ،الفعالية) قد بلغت أدنى من مستوق الداللة ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني رف
الفرضية ،أي أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات
في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،ومدق فعاليتها) لدق الم ازرعين وأصحا
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير نوع المساعدات التي تم الحصول عليها
من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي .مما يدل أن االختال

في نوع المساعدات التي

تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي لدق المزارعين في مسافر بني
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نعيم يؤدي إلى اختال

في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مال متها مع مستوق المعيشة ،ومدق فعاليتها) لديهم.
بينما يتبين من الجعدول السعابق أن قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لمجال الدراسة الثالث (درجة
االستدامة المحتملة) قد بلغت ( )0.278وهي أكبر من مستوق الداللة ( ،)0.05وهذه النتيجة تعني
قبول الفرضية ،أي أنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (درجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا
الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير نوع المساعدات التي تم الحصول عليها
من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي .ما يدل على أنه بالرغم من االختال

في نوع

المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي لدق المزارعين
في مسافر بني نعيم إال أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع
المياه من حيث (درجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ولتوضيح الفروق في درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث
(مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين
وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي تعزق لمتغير نوع المساعدات التي تم

الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي ،قا الباحث باستخدا اختبار توكي
( ،)Tukeyكما في الجدول اآتي:
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جدول 28.4

نتائج ا تبار توكي ( )Tukeyللفروق الثنائية في تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مالءمتها مع مستوى

المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني
نعيم التي تعزى لمتغير نوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الز ارعي.

المجال

)(I

آبارجمع

المالءمة
مع
مستوى
المعيشة

تنكاتمياه

بركزراعية

حصادمائي
شبكاتمياه

آبارجمع

الفعالية

تنكاتمياه

بركزراعية

حصادمائي
شبكاتمياه

)(J

الفروق في
الداللة
الخطأ
المتوسطات
المعياري اإلحصائية
()I-J

تنكاتمياه
بركزراعية 
حصادمائي 
شبكاتمياه
آبارجمعوشبكاتالمياه
بركزراعية
حصادمائي 
شبكاتمياه
آبارجمعوشبكاتالمياه
حصادمائي
شبكاتمياه

**0.468
**0.443
**0.394
-0.206
0.482
-0.025
-0.074
-0.674
0.014
-0.049
-0.648

0.121
0.128
0.106
0.205
0.250
0.171
0.155
0.234
0.274
0.160
0.238

0.002
0.009
0.004
0.916
0.392
1.000
0.997
0.051
1.000
1.000
0.076

آبارجمعوشبكاتالمياه

0.039

0.278

1.000

شبكاتمياه

-0.600

0.227

0.093

آبارجمعوشبكاتالمياه

0.088

0.268

0.999

آبارجمعوشبكاتالمياه 

0.688

0.320

0.270

تنكاتمياه

**0.634

0.162

0.002

بركزراعية 

0.366

0.171

0.275

حصادمائي 

*0.412

0.142

0.048

شبكاتمياه

-0.273

0.274

0.918

آبارجمعوشبكاتالمياه

0.227

0.334

0.984

بركزراعية

-0.269

0.227

0.845

حصادمائي 

-0.222

0.206

0.890

شبكاتمياه

*-0.907

0.312

0.047

آبارجمعوشبكاتالمياه

-0.407

0.366

0.875

حصادمائي

0.046

0.214

1.000

شبكاتمياه

-0.639

0.317

0.338

آبارجمعوشبكاتالمياه

-0.139

0.370

0.999

شبكاتمياه

-0.685

0.302

0.214

آبارجمعوشبكاتالمياه

-0.185

0.357

0.995

آبارجمعوشبكاتالمياه 

0.500

0.427

0.850

* تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ( **/)0.05تعني أن الفروق في المتوسطات كات داللة إحصائية عند المستوق ()0.01
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فيما يتعلق بالبعد األول (المال مة مع مستوق المعيشة) فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق
في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين استفادوا من المساعدات
على ش ل آبار جمع مقابل فئات المزارعين الذين استفادوا من المساعدات على ش ل تنكات مياه،
برك زراعية ،وحصاد مائي ،حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها (،)0.009( ،)0.002
( )0.004وهي أقل من (.)0.05
فيما يتعلق بالبعد الثاني (الفعالية) فإنه يتضح من الجدول السابق أن الفروق في درجات االستجابة
كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين استفادوا من المساعدات على ش ل آبار جمع
مقابل فئتي المزارعين الذين استفادوا من المساعدات على ش ل تنكات مياه ،وحصاد مائي حيث
بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لهما ( ،)0.048( ،)0.002وهي أقل من (.)0.05
كما يتضح أن الفروق في درجات االستجابة كانت كات داللة إحصائية بين فئة المزارعين الذين
استفادوا من المساعدات على ش ل تنكات مياه ،مقابل فئة المزارعين الذين استفادوا من المساعدات
على ش ل شب ات مياه حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية المقابلة لها ( ،)0.047وهي أقل من
(.)0.05
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

• مناقشة نتائج الدراسة.
• التوصيات.






الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات التي تتقد بها الدراسة في ضو النتائج التي
توصلت اليها الدراسة على النحو االتي:

 1.5مناقشة نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
ما هو واقع تقييم المساعدات في قطاع المياه مع مستوى معيشة المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟ والذي يتفرع عنه األسئلة اآلتية:
أوالإ :ما مدى مالءمة المساعدات في قطاع المياه مع مستوى معيشة المزارعين وأصحاب الثروة
الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟
تبين أن درجات االستجابع ععة على فقرات الد ارس ع ععة حول المجال األول( :مالئمة المساعدات
المقدمة) قد تراوحت بين المرتفعع ععة والمنخفضة وأن غالبيتها مرتفعة .وقد تبين أن الدرجة الكلية
العامة لها كانت مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.83وانح ار

معياري (.)0.390

يفسر الباحث هذه النتيجة بان الم ازرعين في منطقة مسافر بني نعيم يختلفون فيما بينهم حول
مدق مال مة المساعدات المقدمة لهم في مجال الخدمات التي تقد لهم كافة ،ولعل هذا التباين
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ناتج عن في مساحة االراضي المملوكة فمن يملم مساحات كبيرة لم يتلق مساعدات تكفي او تالئم
المساحة المزروعة أو الحظائر التي يملكونها.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ

هذا المجال (مال مة المساعدات

المقدمة) قد تتوافق مع معظم الدراسات السابقة والتي من بينها دراسة (أبو حماد) ،ودراسة (ناه

)

( )2011ودراسة سماره ،نادر ( )2013وغيرها.
ثانياإ :ما مدى فعالية المساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية
في منطقة مسافر بني نعيم؟
تبين أن درجات االستجابع ععة على فقرات الد ارس ع ععة حول المجال الثاني( :الفعالية) قد تراوحت
بغالبيتها بين المرتفعع ععة والمتوسطة أيضا باستثنا الفقرة رقم( )C7التي كانت درجة االستجابة عليها
منخفضة .وقد تبين أن الدرجة الكلية العامة لها كانت مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.58وانح ار
معياري (.)0.501
ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن المزارعين في مسافر بني نعيم يشعرون بأن الفالية للمساعدات
التي تقد المزارعين في المنطقة تكاد تكون جيدة ،حيث انها كات فعالية في التنمية االقتصادية لدق
المزارعين في المنطقة.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ

مجال الفعالية جيدة ،ومناسبة للمزارعين ولها

فائدة من خالل البرامج التي تقدمها المؤسسات والجمعيات اإلنسانية بمساعدة و ازرة الزراعة ومن
بين تلم الدراسات دراسة جامع ،أكر ( )2014ودراسة زهيرة كمال ( )2000وغيرها.
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ثالثاإ :ما هي درجة االستدامة المحتملة للمساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحاب
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم؟
تب ع عين أن المتوسع ععط الحسع ععابي للدرجع ععة الكليع ععة الس ع عتجابة أفع ععراد العينع ععة حع ععول درجع ععة االسع ععتدامة
المحتملة للمساعدات المقدمة في قطاع المياه للمزارعين وأصحا
بنععي نعععيم قععد بلععغ ( )3.76مععع انحع ار

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر

معيععاري ( )0.725بدرجععة مرتفعععة .كمععا يتضععح مععن الجععدول

السابق أن غالبية درجات االستجابة على فقرات الدراسة كانعت مرتفععة.
ويم ن تفسير الثروة هذه النتيجة بأن المزارعين من أصحا

الثعرة الحيوانيعة فعي مسعافر بنعي

نعيم قد يشعرون بأن المساعدات التي تقد من خارج البالد تتميز باالستدامة ولكن بدرجة متوسطة،
مع عا يش ععير إل ععى رض ععا المع عواطنين ع ععن اس ععتدامة تل ععم المس ععاعدات الخارجي ععة التع عي تق ععد له ععم م ععن قب ععل
المؤسسات الخارجية.
وهععذه النتيجععة تتوافععق مععع مععا جععا ت بععه الد ارسععات السععابقة والتععي اشععارت إلععى أن ب عرامج الععدعم
والمساعدات الخارجية تأخذ صفة االستدامة ،ومن بين تلم الدراسات د ارسعة جوزيعف ديفعوير ود ارسعة
عال ترتير( ،)2009ودراسة ثابعت (  ،)2010ود ارسعة ظعاهر ( )2010وغيرهعا وال تختلعل معع أي
من الدراسات السابقة.

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
هل تختلف درجات استجابة أفراد العينة حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث
(مالءمتها مع مستوى المعيشة ،مدى فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لدى
الم ازرعين وأصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم مجتمعة با تالف متغيرات
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(الجنس ،الحالة االجتماعية ،الحالة العلمية ،عدد أفراد األسرة ،إدارة المزرعة ،التفرغ للعمل
الزراعي ،العمل الحالي ،اال نتساب إلى جميعة زراعية؟ ،مساحة األراضي الزراعية بالدونمات،
عدد رؤوس األانام المملوكة ،المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة
في القطاع الزراعي؟ )؟
وجشارات النتائج الى أنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق

لمتغير الجن  .ما يدل على أن درجات استجابة المزارعين الذكور في مسافر بني نعيم ال تختلل
عن درجة استجابة اإلناث حول تقييمهم للمساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع
مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
يم ن تفسير هذه النتيجة بأن الس ان والمستفيدين من المساعدات الخارجية التي تقد
للمزارعين في مسافر بني نعيم ،ليست موضع خال
يلمسون نف

القدر ونف

بين الذكور واالناث وأن الذكور واالناث

الدرجة لتلم المساعدات ،ما يجعل آ ار هم متشابهة ومتقاربة من حيث

تقييمهم لهذه المساعدات الخارجية.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ

الجن

واالختال

او

االتفاق بينهم حول تقييم المساعدات الخارجية قد تتوافق مع العديد من الدراسات السابقة التي
أشارت إلى وجهات نظر متشابهة حول تقييم تلم المساعدات ومن بين تلم الدراسات دراسة
طوقع ع ع ع ع ععان )2015 ( ،ودراسة عودة( )2015ودراسة جوزيف وآخرين .)2008( ،
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كما أشارت إلى أنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي
تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي

تعزق لمتغير الحالة االجتماعية .ما يدل على أن المزارعين في مسافر بني نعيم بالرغم من
االختال

في الحالة االجتماعية لديهم إال أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم حول تقييم

المساعدات في قطاع المياه من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن المزارعين في مسافر بني نعيم الذين يتلقون هذه المساعدات
التي تقد لهم من الخارج قد يتفقون في نف

درجة التقييم ألنها ال تخ

مواطنين متزوجين أو

غير متزوجين أو توزع على العائالت حسب الحالة االجتماعية بأن تعطى العائالت التي ترتفع فيها
نسبة الزواج ،ويحر من كان عازبا او مطلقا" من هذه المساعدات.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ

فرضية الحالة االجتماعية قد تتوافق مع

الدراسات التي اجريت على المساعدات والدعم المقد لمؤسسات السلطة الفلسطينية ،وكذلم مشاريع
البنية التحتية والمساعدات في مجاالت ومناحي الحياة كافة ،فكلها لم تشر الى وجود فروق في
وجهات نظر العينة تبعا لالختال

في الحالة االجتماعية ،ومن بين هذه الدراسات دراسة كمال

( ،)2000ودراسة جوزيف وأخرين ( ،)2009ودراسة ظاهر (.)2010
كما أشارت الى أنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم التي
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تعزق لمتغير الحالة العلمية .ما يدل على أن االختال
مساف ر بني نعيم أدق إلى االختال

في الحالة العلمية لدق المزارعين في

في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه

من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن المزارعين الذين لديهم مستويات علمية أكثر ي ونون أقدر على
تقيم المساعدات الخارجية ،حيث أن المزارع المتعلم ي ون لديه تصور أوضح وأعم من المزارع غير
المتعلم ،ويعي مدق سدها لحاجة المزارعين ومال متها لهم.
وهذه النتيجة من حيث االختال

في درجة تقييم المساعدات الخارجية تبعا للمستوق

العلمي لدق الم ازرعين لم تشر اليه أي من الدراسات السابقة ،ولم تطرحه ضمن متغيراتها
الديمغرافية ما جعلها ال تتوصل إلى نتيجة واضحة فيما يخ

هذا المتغير ،وبالتالي ال تتوافق هذه

النتيجة مع ما جا ت به الدراسات السابقة والتي من بينها دراسة عودة ( ،)2015ودراسة طوقان
( ،)2015ودراسة (آن لي مور.)2006 ،
كما أنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق

لمتغير عدد أفراد األسرة .ما يدل على أن المزارعين في مسافر بني نعيم بالرغم من االختال

في

عدد أفراد األسرة لديهم إال أنهم ال يختلفون في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع
المياه من حيث (المال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها)
لديهم.
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ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن عدد أفراد االسرة ال يؤثر في درجة تقييم المزارعين
المساعدات الخارجية ،ألن تلم المساعدات ال تمنح على أسا
عدد الحيازات الزراعية والحيوانية بغ
واصحا

عدد أفراد األسرة ،وهي تقد حسب

النظر عن عدد أفراد األسر فأصحا

االسر الكبيرة جميعهم يقيمون هذه المساعدات بنف

المستوق.

وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ
باالختال

االسر القليلة

هذه الفرضية التي تتعلق

حسب عدد افراد األسرة قد تتوافق في نتيجتها مع ما توصلت اليه بع

السابقة والتي أكدت على عد االختال

في وجهات نظر عيناتها حسب االختال

الدراسات
في عدد أفراد

األسرة والتي كان من بينها دراسة (جامع ،)2014 ،ودراسة (سمارة.)2013 ،
كما أشارت إلى أنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي
تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مدق فعاليتها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة

الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير إدارة المزرعة .ما يدل على انه بالرغم من
االختال

في متغير إدارة المزرعة لدق المزارعين في مسافر بني نعيم إال أنهم ال يختلفون في

درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مدق فعاليتها) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مسافر بني نعيم لديهم
توجهات متقاربة وآ ار متشابهة وقناعات موحدة حول تلم المساعدات الخارجية مهما كانت طريقة
ادارة المزرعة سوا أكانت ملكا" ،أ مستأجرة أ تم ضمانها من أصحابها فهم لديهم وجهات نظر
متقاربة حول تلم المساعدات الخارجية.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ
االختال

في وجهات نظر العينة حسب االختال
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الفرضية التي تشير إلى

في ادارة المزرعة قد ال تتشابه مع أي من

الدراسات السابقة باعتبار أنها لم تدرج هذا المتغير للدراسة والتحليل ،ومن بين تلم الدراسات دراسة
(حسان ،)2012 ،ودراسة (و ازرة الخارجية والتخطيط.)2012، ،
وأنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات
في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة
لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير التفر للعمل

الزراعي .ما يدل على أن المزارعين في مسافر بني نعيم المتفرغين للعمل الزراعي ال يختلفون في
وجهات نظرهم عن غير المتفرغين حول تقييمهم للمساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها
مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن المزارعين سوا أكانوا متفرغين للعمل الزراعي ا غير
متفرغين لديهم اتجاهات ووجهات نظر متشابهة حول تقييم المساعدات الخارجية وكلم ألن هذه
المساعدات يلمسها ويشاهدها المزارعون كافة سوا من يعمل في الزراعة بش ل كلي او بش ل
جزئي.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ

التفر للعمل الزراعي أو عدمه ،لم

تتطرق اليها أي دراسة من الدراسات السابقة ،ولم تشر اليها من قريب أو بعيد ،ولذلم يم ن القول
انها تتشابه في النتائج مع الدراسات السابقة ألنها لم تشر إلى غير هذه النتيجة وكان من بين
الدراسات ما يلي دراسة (أبو حماد ،)2011 ،ودراسة (حسان.)2012 ،
وأنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة) لدق المزارعين وأصحا
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير العمل الحالي .ما يدل على أن االختال
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في طبيعة العمل الحالي للمزارعين في مسافر بني نعيم ال ينتج عنه اختال

في درجات استجابتهم

حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن العمل الذي يعمله الفرد الذي تم اختياره كفرد من أفراد العينة
يؤثر في اتجاهاتهم نحو تقييم المساعدات الخارجية للمزارعين في منطقة مسافر في بني نعيم،
وكان الفروق كان لدق المزارعين الذين يعملون في تربية الثروة الحيوانية ،والن المزارعين الذين
يعملون في تربية الثروة الحيوانية على علم واطالع بتلم المساعدات أكثر من المزارعين في
االعمال االخرق.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها هذه الفرضية ،قد ال تتوافق مع ما جا ت به الدراسات السابقة،
والتي لم تشر إلى اختال

في وجهات نظر العينة حسب االختال

في نوع العمل الذي يعمله

المزارعون ،وقد كان من بين تلم الدراسات دراسة (جامع ،)2014 ،ودراسة (بني عودة (.)2015
وأنه ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم
المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة) لدق المزارعين وأصحا
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير االنتسا

إلى جمعية زراعية .ما يدل على

أن المزارعين في مسافر بني نعيم المنتسبين لجمعيات زراعية ال يختلفون عن غير المنتسبين في
درجات استجابتهم حول تقييمهم للمساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق
المعيشة) لديهم.
ويم ن تفسير النتيجة بأن المزارعين سوا انتسبوا لجمعية زراعية أ لم ينتسبوا ال يختلفون في
درجة تقييمهم للمساعدات الخارجية المقدمة للمزارعين في مسافر بني نعيم ،هذا يدل داللة واضحة
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على أن المزارعين المنتسبين للجمعيات الزراعية او غير المنتسبين يحصلون على المساعدات
الخارجة بنف

المستوق ما اوجد اتفاقا" في وجهات نظرهم.
هذه الفرضية التي تن

وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ

عليها أي من

الدراسات السابقة قد تتشابه مع الدراسات السابقة الن الدراسات السابقة لم تشر الى اختال
وجهات نظر عيناتها حسب االختال

في االنتسا

في

لجمعية زراعية او عد االنتسا  ،ومن بين

تلم الدراسات دراسة (جوزيف وأخرين ،)2008 ،ودراسة (نيليما جلرجن )2010،
وأنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات
في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة
لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير مساحة

األراضي الزراعية بالدونمات .ما يدل على أن االختال

في مساحة األراضي الزراعية بالدونمات

لدق المزارعين في مسافر بني نعيم أدق إلى االختال

في درجات استجابتهم حول تقييم

المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن اصحا
أكثر من اصحا

المساحات الزراعية االكبر يتلقون مساعدات خارجية

المساحات الزراعية االقل.

وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة لم تشر اليها الد ارسات السابقة التي لم تدرج هذا
العامل ولم تناقشه ،وهذا ما يجعلنا نقول إنها ال تتوافق مع الدراسات السابقة التي لم تشر إلى
االختال

في وجهات نظر عيناتها حول هذا المتغير ،ومن بين تلم الدراسات التي لم تتوافق مع

هذه النتيجة دراسة (ديني

سوليفان  ،)2010،ودراسة (كمال.)2000 ،
110

وأنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة
لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير عدد رؤو

األغنا التي يمتلكها المزارع .ما يدل على أن االختال
المزارع في مسافر بني نعيم ينتج عنه اختال

في عدد رؤو

األغنا التي يملكها

في درجات استجابة المزارعين حول تقييم

المساعدات في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة
االستدامة المحتملة لها) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة بأن مربي الثروة الحيوانية االكثر ولديهم رؤو
المساعدات الخارجية بش ل أكبر ،وهذا انع
أن كثرة رؤو

على اختال

أغنا يقيمون

وجهات نظر المربين لقغنا  ،حيث

االغنا تؤثر في درجة تقييم تلم المساعدات الخارجية بش ل يدعم تلم المشاريع

والمساعدات الخارجية.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيما يخ

الفرضية المتعلقة بعدد رؤو

االغنا ووجهة نظرهم نحو المساعدات الخارجية ،لم تندرج ضمن متغيرات الدراسات السابقة ،ولذا
ال تتوافق مع ما جا ت بها الدراسات السابقة والتي من دراسة ثابت ( ،)2010ودراسة (ظاهر
.)2010،
وأنه توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات
في قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،ومدق فعاليتها) لدق المزارعين وأصحا
الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير نوع المساعدات التي تم الحصول عليها
من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي .ما يدل على أن االختال
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في نوع المساعدات

التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة القطاع الزراعي لدق المزارعين في مسافر بني
نعيم يؤدي إلى اختال

في درجات استجابتهم حول تقييم المساعدات في قطاع المياه من حيث

(مال متها مع مستوق المعيشة ،ومدق فعاليتها) لديهم.
ويم ن تفسير هذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة الحالية بأن نوع المساعدات سوا
أكانت أعالفا" أ بذارا" ،أ أدوية للحيوانات أ بيوتا وحظائر ،تؤدي الى االختال
من قبل المزارعين ،وهذا ما أوجد االختال

في درجة تقييمها

في وجهات نظر العينة تبعا لالختال

في نوع

المساعدات.
وهذه النتيجة التي توصلت اليها الدراسة فيما يخ
جا ت به الدراسات السابقة والتي لم تشر الى كلم االختال

هذه الفرضية ،قد ال تتوافق مع ما
في وجهات نظر عيناتها حول نوع

المساعدات الخارجية التي تقد للمزارعين وكان من بين تلم الدراسات دراسة (هوكنز)2010،
ودراسة (فراخنة.)2009،

ملخص النتائج واالستنتاجات
-

تبين أن مال مة المساعدات المقدمة كانت مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.83وانح ار
معياري (.)0.390
معياري (.)0.501

-

تبين أن الفعالية لها كانت مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.58وانح ار

-

تبين أن االستدامة المحتملة للمسعاعدات المقدمعة فعي قطعاع الميعاه للمعزارعين وأصعحا
والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم قد بلغ ( )3.76مع انحع ار
مرتفعة.
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الثعروة

معيعاري ( )0.725بدرجعة

-

ال توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في
قطاع المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة
المحتملة لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة والحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق

لمتغير الجن  ،والمال مة مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة
لها ،وعدد أفراد االسرة ،وادارة المزرعة ،والتفر للعمل الزراعي ،والعمل الحالي ،واالنتسا
إلى جمعية زراعية،
-

توجد فروق كات داللعة إحصائيعة عند المستوق ( )0.05≤αفي تقييم المساعدات في قطاع
المياه من حيث (مال متها مع مستوق المعيشة ،مدق فعاليتها ،ودرجة االستدامة المحتملة
لها) لدق المزارعين وأصحا

الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم تعزق لمتغير

الحالة العلمية ،ومساحة األراضي الزراعية بالدونمات ،وعدد رؤو

األغنا التي يملكها

المزارع ،ونوع المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة في القطاع
الزراعي

 2.5التوصيات
أ-التوصيات العامة:
 -1االستمرار في تقديم المساعدات الخارجية للمزارعين وال سيما المزارعين في مسافر بني نعيم،
لما يولد لديهم من رغبة في االستمرار بالزراعة بعد الحصول على المساعدة في مجال المياه.
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-2ضرورة تكثيل المساعدات الخارجية والداخلية للمزارعين في مسافر بني نعيم حتى يتم نوا من
تحسين أوضاعهم المعيشية ،وتنمية انتاجهم الزراعي والحيواني وتوسيع استثمارهم في هذا المجال.
 -3االستمرار في تدريب المزارعين على استخدا االساليب والوسائل االنتاجية التي تقد لهم على
اسا

مساعدات خارجية ،وتنمية قدراتهم في تلم الوسائل وال سيما جمع األمطار ،وتخزينها،

واالستفادة من عمليات تدوير ومعالجة المياه العادمة.
ب -التوصيات الى المؤسسات الخارجية المساعدة:
-1ضرورة االستمرار في تقديم المساعدات الخارجية للمزارعين وخاصة بما يخ
مسافر بني نعيم حتى يستطيعوا االستمرار في الزراعة وللحد من مشاكل الجفا

منطقة الدراسة،
التي تواجههم.

-2ضرورة بنا خطط استراتيجية وطنية تشارك بمدخالتها مؤسسات البلدة بمساندة المؤسسات
الح ومية وشبة الح ومية البيئية كسلطة جودة البيئة مثال
-3السعي الدائم لتوفير التمويل الالز لتحسين الظرو
الغال

المتغيرة وخاصة المناخية السائدة في

الجوي واالرضي وبما يتعلق تأثيره على اراضي مسافر بني نعيم من .انحبا

وآفات وام ار

حراري

للثروتين النباتية والحيوانية.

-4على المؤسسات تطوير وتنفيذ برامج بنا القدرات للمزارعين واصحا
من تقليل تأثير الجفا

القرار في المسافر للحد

وتقديم المساعدات بش ل دائم وكلم بتوفير المياه.

-5ضرورة زراعه نباتات تتحمل الجفا

ونقصان المياه في منطقة المسافر وتتال

البيئية
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مع الظرو

-6تشجيع االبحاث العلمية وتسليط الضو على مثل هذه المناطق ودعمها بأفضل السبل وزيادة
المصادر المائية.
 -7ضرورة العمل على حل مش لة المياه من خالل التنسيق مع سلطة المياه لزيادة حص

المياه

التي توفرها للمزارعين في تلم المناطق وخاصة المسافر وبأقل االثمان.
ج-توصيات اصة بوزارة الزراعة والحكم المحلي
 -1االستمرار في تقديم المساعدات الخارجية للمزارعين وال سيما المزارعين في مسافر بني نعيم،
لما يولد لديهم الرغبة في االستمرار بالزراعة بعد الحصول على المساعدة في مجال المياه وكلم من
خالل ما يلي:
* المساهمة في تش يل تجمعات للمزارعين في منطقة المسافر من خالل تأسي

تعاونيات أو

جمعيات او اتحادات لمتابعة المؤسسات الداعمة وحثها على العمل في مناطق مسافر بني نعيم.
*التركيز على المشاريع االقتصادية المربحة في هذه المناطق
* ضرورة تحسين الظرو

المناخية السائدة في المسافر من تقديم المساعدات التي تحمي هؤال

المزارعين من اخطار التلوث " ،واالنحبا

الحراري ،واآفات واألم ار

التي تصيب مزروعاتهم

وثرواتهم الحيوانية.
* التركيز على تقديم المساعدات التي تقلل من اخطار التغير المناخي مثل مشاريع الطاقة البديلة
وجدخال تقنية التبريد الصحراوي باالعتماد على آلية تبريد التيارات الهوائية (المبرد الصحراوي)
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 -2ضرورة تفعيل دور البلديات في توفير المياه للمزارعين في المسافر لما لهم من قدرة على
التأثير على سلطة المياه والضغط على المؤسسات الح ومية لتوفيرها للمزارعين
 .3ضرورة مساعدة الم ازرعين وتوعيتهم في التصدي إلج ار ات االحتالل والتغلب على خطر
التهديد بهد البيوت ،والمزارع واآبار ودعم المزارعين بما يم نهم من الصمود والتصدي على
االحتالل.
 .3تش يل لجان للدفاع عن االراضي وتقديم المساعدات التنموية الدائمة للمناطق المحاكية
للمستوطنات او الطرق االلتفافية او ما يسمى مناطق ج
 .4ضرورة تكثيل المساعدات الخارجية والداخلية للمزارعين في مسافر بني نعيم حتى يتم نوا
االستمرار في تحسين في تدريب المزارعين على استخدا االساليب والوسائل االنتاجية التي تقد
لهم على اسا

أوضاعهم المعيشية ،وتنمية انتاجهم الزراعي والحيواني وتوسيع استثمارهم في هذا

المجال ،وكلم من خالل اتاحة المجال لتلم المؤسسات واعطائها انطباع كامل حول المنطقة
واحتياجاتها.
 .5التركيز على المشاريع االقتصادية كات المردود االنتاجي والربحي مثل ادخال اغنا محسنة
للمنطقة لزيادة االنتاجية وبالتالي الربحية وجنشا مسيجات إلنتاج المواد العلفية للتقليل من تكاليل
االعال

المرتفعة وبالتالي زيادة ربحية المزارعين ،وتدريب المزارعين على تربية تلم االنواع

المحسنة والمهجنة حتى تزيد من المردود المادي الكافي لهم.
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 .6ال بد من تقديم او جلب مساعدات خارجية فيما يخ

تنمية قدرات المزارعين في المنطقة من

خالل تلم الوسائل الحديثة ،وال سيما جمع األمطار ،وتخزينها ،واالستفادة من عمليات تدوير
ومعالجة المياه العادمة.
-7جلب استجال

مساعدات خارجية حول انشا برك ترابية وسدود لتجميع مياه االمطار الجارية

في المسافر وانشا محطة لتكرير المياه العادمة بعد انشا شب ة صر

صحي لمدينة بني نعيم

والمناطق المجاورة.
- -8ضرورة تنفيذ مشاريع زراعية مروية لعد كفاية مياه االمطار وصيانة العيون وترشيد استن از
مياهها وزيادة انتاجيتها من المياه من خالل تنظيفها وبنا جدران تحميها من الفقد نتيجة التسربات
من الجدران الحجرية القديمة حتى تفي هذه المياه حاجة الس ان وتعو
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النق

في مياه االمطار.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
أبو حماد ،ناه

محمود .)2011( .التمويل الـدولي للمؤسسـات األهليـة الفلسـطينية وأثـره علـى

التنمية السياسية في قطاع ازة  . 2010– 2000رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
األزهر ،غزة ،فلسطين.
ابعو مصعطفى ،محمععد .)2009( .دور وأهميـة التمويــل الخـارجي فــي تغطيــة العجـز الــدائم لموازنــة
السلطة الفلسطينية ،دراسـة تحليليـة مقارنـة مـن الفتـرة  ،2008-1999رسعالة ماجسعتير
غير منشورة ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطين.
أبو ملو  ،محمد .)2004( .مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ،غزة ،فسطين.
أريج .)2006( .معهد األبحاث التطبيقية ،اريج www.arij.com16/3/2006
ب ري ،كامل .)1994) .التمويـل الـدولي ،مؤسسعة شعها

الجامعيعة للطباععة والنشعر ،اإلسع ندرية،

مصر.
بنععي عععودة ،عثمععان محمععود .)2015( .دور الـــدعم العربـــي واالســـالمي للقتـــية الفلســـطينية فـــي
االســـتغناء عـــن الـــدعم االجنبـــي ،رسععالة ماجسععتير غيععر منشععورة ،جامعععة النجععا  ،نععابل ،
فلسطين.
التميمععي ،مععي محمععد حمععدي .)2007( .دور ب ـرامج الــوعي البيئــي التــي تنفــذها شــبكة المنظمــات
البيئيــة الفلســطينية فــي تحقيــق اســتدامة الم ـوارد  ،رسععالة ماجسععتير غيععر منشععورة ،جامعععة
القد -أبو دي .
ثابت ،أحمد .)2010) .الدور السياسي الثقافي للقطاع األهلي ،الهيئة العامة للكتا  ،مصر.
الجهاز االحصائي الفلسطيني .)2014( .البيئة والتنمية المستدامة في فلسطين ،ار هللا.
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جوزيف ،ديفوير وآخرون .)2008( .تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الفلسطينية غيعر الح وميعة فعي
الضفة الغربية في قطاع غزة ،مركز ماس ،ار هللا.
حسان سمر محمود محمعد ” .)2012( .الـدور التنمـوي التركـي فـي اال ارضـي الفلسـطينية المحتلـة
في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية(2010-2002م)” رسالة ماجستير منشورة ،جامعه
النجا الوطنية ،نابل  :فلسطين.
حسان ،سمر محمعود .)2012( .الدور التنموي التركي في االراضـي الفلسـطينية المحتلـة فـي ظـل
حكومة حرب العدالة والتنمية.
الحناوي ،عصا  .)2004( .قتايا البيئة في مئة سؤال وجواب ،البيئة والتنمية ،بيروت.
حنفي ،ساري وطبر ،ليندا .)2006( .بروز النخبـة الفلسـطينية المعولمـة المـانحون ،والمنظمـات
الدولية والمنظمات اير الحكومية المحلية( ار هللا :مؤسسة مواطن ،المؤسسة الفلسعطينية
للدراسات الديمقراطية.20 ،
سلطة المياه الفلسطينية .)2018( .الخطة االستراتيجية للمياه.
سمارة ،نادر .)2013( .المساعدات الخارجية ،تسببت في ارباك مالي دا ل اال راضـي الفلسعطينية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،غزة ،فلسطين.
الصبا  ،عبد الحميد .)2005( .مساق التخطيط االستراتيجي الشامل ،القد

 ،فلسطين.

الطائي ،ايمان حسين .)2012( .كيف تحدد حجم العينة ،العراق ،جامعة بغداد.
طوقان ،حسا زين الدين .)2015( .أثر طط التنمية الفلسطينية في تعزيز قدرات طط التشغيل
فـــي لـــق فـــرص عمـــل  ،2014-2007رسععالة ماجسععتير غيععر منشععورة ،جامعععة النجععا
الوطنية  ،نابل  ،فلسطين.
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الع عزاوي ،نجععم والنقععار ،عبععد هللا .)2007( .ادارة البيئــة نظــم ومتطلبــات وتطبيقــات ،Iso14000
عمان ،دار المسيرة.
العيسوي ،إبراهيم .)2000( .التنمية في عالم متغير ،مصر ،دار الشروق.
غنععيم ،عثمععان محمععد ،وأبععو زنععط ،ماج ععدة .)2007( .التنميععة المسععتديمة ،عمععان دار صععفا للنش ععر
والتوزيع.
فراخنعه ،ريمعه .)2012) .التوجهـات المجتمعيـة والسياسـية والثقافيـة للمنظمـات ايـر الحكوميـة
الجديدة في التفة الغربية( جامعة بيرزيت :دائرة علم االجتماع.
قاسععم ،خالععد مصععطفى .)2007( .ادارة البيئــة والتنميـــة المســتدامة فـــي ظــل العولمـــة المعاصـــرة،
االس ندرية ،الدار الجامعية.
قنا  ،زياد .)2006( .االثر البيئي ،فلسطين ،جامعة القد

المفتوحة.

قنا  ،زياد .)2006( .تقييم االثر البيئي ،جامعة القد  ،فلسطين.
كمال ،زهيرة .(2000( .دور المنظمات اير الحكومية في تلبية االحتياجات األساسية للمواطنين
قبـل وبعـد قيـام السـلطة الفلسـطينية  -تقيـيم نفـدي :ورقعة نقديعة مقدمعة إلعى ورشعة العمعل
المنعقعدة فعي الفتعرة الواقععة معا بعين )  (17-13ار هللا :و ازرة التخطعيط والتععاون الدوليعة،
2000
مزهودة ،عبد المليم .)2001( .األدا بين الكفا ة والفعالية مفهو وتقيعيم ،مجلة العلـوم االنسـانية،
العدد األول.
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معهد االبحاث التطبيقية – القد

– اريج )2009( ،دليل بلدة بني نعيم.

معهد ما  ، 2009. ،2001،2007مسح المنظمات الفلسطينية اير الحكومية.
م عاوي ،محمعد .)2001( .دور المسـاعدات فـي إطـار سياسـات اإلصـال االقتصـادي والتكيـف
الهيكلي ،في كتاب المسـاعدات الخارجيـة والتنميـة فـي العـالم العربـي :رؤيـة مـن منظـور
عربي واسالمي ،المركز العلمي للدراسات السياسية ،ط ، 1عمان ،األردن.
المناصرة ،جواد حسعن .)2012( .اسـتدامة المشـاريع الزراعيـة المنفـذة مـن قبـل المؤسسـات ايـر
الحكومية في قرى شمال شرق الخليل بين الواقـع ووسـائل التعزيـز ،رسعالة ماجسعتير غيعر
منشورة ،جامعة القد .
هعونكز ،جوليعا .)1996( .مجتمعع المعدني الفلسعطيني والنظعا الععالمي الجديعد" ،مجلـة السياسـة
الفلسطينية ، 3عدد 9شتا .
ياسععين ،سععائد تحسععين ح عافى .)2014( .المســاعدات االمريكيــة للســلطة الفلســطينية ودورهــا فــي
تحقيق التنمية السياسية في التفة الغربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجا ،
نابل  ،فلسطين.
ياسين ،نجوق خلعل .)2008( .االدارة البيئية في مؤسسـات شـرق الخليـل بـين الواقـع ومقترحـات
التفعيل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القد  ،فلسطين.
اليونس و .)2012( .التربية من أجل التنمية المستدامة ،هيئة األمم المتحدة.

التقارير:
التقرير االستراتيجي الفلسطيني (.)2005
التقرير االستراتيجي الفلسطيني .)2009( .مركز الزيتونة للدراسات والبحوث ،بيروت
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التقرير االستراتيجي الفلسطيني .)2010( .مركز الزيتونة للد راسات واالستشارات ،بيروت.
تقريعر حعول وضعع الجمعيعات الخيريعة والهيئعات األهليعة فعي قطعاع غعزة خعالل ، 2010مؤسسـة
التمير لحقوق اإلنسان.2010 ،

122

المالحـــــــــــق

جامعة القدس-أبو ديس

عمادة الدراسات العليا

معهد التنمية المستدامة

رقم اإلستبيان( :

)

بسم هللا الرحمن الرحيم
إستبيان

يقوم الباحث محمود

المغربي بإجراء بحث بعنوان تقييم المساعدات في قطاع المياه على

مستوى معيشة المزارعين واصحاب الثروة الحيوانية في منطقة مسافر بني نعيم من وجهة نظرهم
 ،وذلك استكماالإ لنيل درجة الماجستير في برنامج التنمية الريفية -المعهد العالي للتنمية
المستدامة -جامعة القدس.
مالحظة :البيانات الوارد في هذه اإلستمارة كات طابع سري وال تستخد إال ألغ ار

العلمي.

اوال :معلومات عامة A:

 .A1الجن :

 ككر

 أنثى

 .A2الحالة االجتماعية  :متزوج /ة

 مطلق/ة

 .A3الحالة العلمية :

( ) أمي ( ) اساسي ( )توجيهي ( ) دبلو ( ) ب الوريو

 .A4عدد أفراد األسرة (3-1

البحث

)

( 5-4
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 اعز /ة

 ارمل/ة

( ) ماجستير فما فوق

)  - 6فما فوق(

)

 -مستأجر ( )

 . A5إدارة المزرعة - :المالم ( )
 .A6التفر للعمل الزراعي - :متفر ( )
.A7العمل الحالي ) ( :زراعة

 غير متفر ((

.A8هل انت منتسب إلى جمعية زراعية - :نعم (

 .A9مساحة األراضي الزراعية (4-3

 مشاركة ()

) تربية حيوانات
)

 -ال(

(

)

) دونم  ) (10-5دونم 10فما فوق (

. A10عدد االانام التي تمتلكها(30-11:

)

)  70 ) ( 70-31فما فوق (

) مختلط
)دونم
)

 . A11ما هي المساعدات التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسات العاملة في قطاع

الز ارعي :

 -ابار جمع (

شب ات مياه (

)

تنكات مياه (

)

 -برك زراعية (

)

حصاد مائي( )

)

 .A12تلقيت خدمات من جهات اخرق في مجال المياه مشابه لنف

الجهة

الخدمة التي تلقيتها (حدد

.............................................................................................
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 .Bمالئمة المساعدات المقدمة:
موافق

السؤال

بشدة

- B1المساعدات التي تقدمها المؤسسات في مجال المياه كات
أولوية بالنسبة لي

-B2الخدمة التي قدمت لي من المساعدات في مجال المياه،
مناسبة.
 -B3تم مراعاة أولوياتي من خالل استشارتي في نوعية
االحتياجات
-B4تلقيت تدريبات كافية حول طريقة جمع مياه االمطار -قبل
الحصول على المساعدة
 -B5زاد االنتاج الزراعي لدي بعد تلقي المساعدة المائية
المطلوبة

في المنطقة

-B6أن المساعدات لها أثر ايجابي في حياة النا
التي أقطن فيها.
-B7أنا ار

عن متابعة الجهة المنفذة للمشروع

 B 8هناك تحي از من قبل موظفي الجهة المنفذة تجاه بع
المستفيدين

 B9يتم اختيار المستفيدين بعدالة وشفافية
 B10هناك عقبات ناجمة عن االحتالل تعتر

عملية نجا

تنفيذ المشاريع المائية
 B 11الجهة المنفذة استخدمت طرقا صحيحة لتحديد األولويات

واالحتياجات

 B12المساعدات التي تلقيتها كانت كافية الستمرار مشروعي
 B13أرق أن موعد تقديم المساعدة جا في الوقت المناسب
 B14أعتقد أن كمية المياه كافية للثروة الحيوانية
 B 15أ عتقد أن كمية المياه كافية لإلنتاج النباتي
 B16تلقيت إرشادات كان لها اثار ايجابية في تنقيذ المشروع
 B17ساهمت المساعدات في الحد من اللجو إلى ش ار المياه
 B18أصبحت قاد ار على استغالل المياه بش ل افضل
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موافق

محايد

اير

اير موافق

موافق

بشدة

 Cالفعالية :
موافق

السؤال

بشدة

-C1وفر المشروع فرص عمل جديدة لنا
- C 2أدق المشروع إلى زيادة رقعة االراضي المزروعة
 -C3مستوق دخلي تحسن بسبب اشتراكي في المشروع
 -C4المشروع سيوفر فرص عمل اضافية مستقبال
 -C5تشجعت بعد تنفيذ المشروع لش ار أغنا أو أبقار
أو أية حيوانات مزرعة
- C5ساعدني دخلي من المشروع الحالي على إنشا
مشاريع أخرق.
 -C 6دفعني المشروع لش ار آلة تساعدني في الزراعة
- C7شجعني المشروع لش ار قطعة أر

إضافية

- C8دفعني المشروع الستئجار قطعة ار

إضافية

 - C9االستمرار في المشروع يساهم في رفع مستوق
المعيشة إلى األفضل
- C10تساهم النسا في أسرتي بتصنيع بع
المنتجات الزراعية ومنتجات االلبان الناتجة عن توفر
المياه
- C11قلت تكاليل االعمال الزراعية بعد تقديم
المشروع المائي لنا

 -C12تم اضافة انواع جديدة من المزروعات المروية
لمزرعتي
– C13تم حل مش لة المياه بالكامل لدي
- C14المساعدات في مجال المياه كافية للمشروع
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موافق

محايد

اير

موافق

اير موافق
بشدة

 Dاإلستدامة المحتملة للمساعدات :
موافق
السؤال

موافق بشدة

-D1ال تزال الجهة المنفذة للمشروع تتابعه
باستمرار
 - D2المجتمع المحلي يدعم التقنيات الجديدة
التي قدمها المشروع(حصاد مائي)
- D3لدي الرغبة في االستمرار بالزراعة بعد
الحصول على المساعدة في مجال المياه
- D4بع

العوامل الجوية أثرت سلبا على

مشروعي(قلة االمطار )
- D5تأثر مشروعي سلبيا نتيجة إج ار ات

االحتالل.

i

 -رميوند ريشنجباخ ،سيلقن أوخر ،مرجع سابق  ،ص . 15 ،14
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محايد

اير

اير

موافق

موافق
بشدة

