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 الممخص

شماؿ و جنوب غرب محافظة سمفيت،  كؿ مف ارتكزت الدراسة عمى دراسة واقع الخدمات العامة في

كال قامت الدراسة عمى المقارنة بيف عناصر الخدمات العامة في حيث غرب محافظة راـ هللا والبيرة، 

الخدمات التعميمية، الصحية، اإلدارية، الترفييية، الثقافية، الكيرباء، منطقتي الدراسة والتي تضمنت: 

  .اه، النفايات، والمواصالت العامةالمي

قطاعات الخدمات العامة في منطقتي الدراسة، وعمؿ تحميؿ وتقييـ لىدفت الدراسة إلى عمؿ مسح و 

طور تمؾ عمى األسباب التي تعيؽ ت كما سعت الدراسة لمتعرؼلواقع تمؾ الخدمات في كال المنطقتيف، 

 الخدمات وبنيتيا التحتية.

وقد توصمت الدراسة إلى تبايف الخدمات العامة بيف منطقتي الدراسة، كما تبيف مف التحميؿ اإلحصائي 

اؿ غرب محافظة متقدـ الخدمات في منطقة جنوب غرب سمفيت عمى منطقة ش الذي أظير والكمي

 هللا والبيرة.راـ 

ضعؼ البنية التحتية لقطاع الطرؽ المواصالت، إضافة  متعددة تتمثؿ فيأشارت الدراسة إلى نتائج 

لضعؼ نظاـ إدارة النفايات الصمبة، تداخؿ المناطؽ السكنية والمناطؽ الصناعية، ضعؼ آليات تنفيذ 

التخطيط والتنظيـ  وعي تجاه قضاياالمخططات الييكمية مف مخططات تفصيمية، وضعؼ مستوى ال

 في كال المنطقتيف.

 خمصت الدراسة إلى عدة توصيات تتمثؿ في الحاجة إلى مشاريع في قطاع الخدمات العامةكما 

الخدمات  تأىيؿ وتفعيؿ قطاع والتركيز عمى، إطار عاـ يتناوؿ خطة وطنية لقطاعات التخطيط ضمف

 أداء شبكة المياه مما يقمؿ نسبة الفاقد ويزيد مف كفاءة ىذه الخدمات كتحسيف التحتية، والبنيةالعامة 



 ل 

 

بالتوازي نظرًا لحاجة منطقتي عدـ إىماؿ أية منطقة والعمؿ فييما باإلضافة ل، عمى سبيؿ المثاؿ

 الدراسة وعدـ تيميش أي منيما، وتطوير شبكة الكيرباء، وتأىيؿ وصيانة وشؽ شوارع جديدة.

 

Abstract 

This research aims to study, analyze and assess the public services in Salfit 

governorate (South West part) and Ramallah governorate (North West part) 

in order to shed the light on the reasons that restrict the development of 

public services and their infrastructure. The comparative and quantitative  

approaches of the study are applied between elements of public services in 

the area of study such as educational, health, administrative, recreational, 

cultural, electricity, water, solid waste and transportation services. The im-

portance of the study is related to dealing with vital sectors in the society 

and using  a variety of analytical tools especially quantitative ones. 

The results of the study indicate that the public services are significantly dif-

ferent between  the two areas of the study. Using statistical and quantitative 

analysis, the research shows that services in Salfit governorate (South-

West part) are better developed than those  in Ramallah governorate 

(North-West part). The study shows also that some services do not match 



 و 

 

the planning standards. Moreover, the study areas shared many comparable 

characteristics such as the weak infrastructure for transportation sector, low 

level of awareness towards issues in planning, the juxtaposition of residen-

tial and industrial areas, fragile system of solid waste management. 

This study concluded with many recommendations including the need for 

development projects in the public services sector, set the general frame-

work of a national plan for planning sectors, focusing on public services and 

its infrastructure, reduced the waste and improve the performance of water 

networks, in addition to developing the electricity networks, qualifying and 

constructing the roads. 
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 مقدمة: 1.1

بيئية، لذلؾ فإف لكؿ  أـإف التخطيط مجاؿ مشترؾ لعموـ شتى سواء كانت عموـ ىندسية أـ إنسانية 

مختص وجية نظر فيما يتعمؽ بأمور التخطيط وكذلؾ األمر بالنسبة لمفيوـ التخطيط، وعميو فإف 

مفيوـ التخطيط بشكؿ عاـ يعني ذلؾ الجيد الموجو والمقصود والمنظـ لتحقيؽ أىداؼ معينة في فترة 

نيج ييدؼ إلى دراسة جميع زمنية محددة وبتكمفة محددة، وكذلؾ يعرؼ التخطيط بأنو أسموب أو م

 ؛دة لدولة، إقميـ، قرية، أو مدينةالموارد الجغرافية سواء أكانت موارد طبيعية وبشرية في منطقة محد

 ياجات وتطمعات سكاف ىذه المنطقةوذلؾ بيدؼ االستفادة مف ىذه الموارد بما يتناسب مع احت

 .(2009)الدليمي 

مف أىميا أنو يعمؿ كجسر بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ، ألف  ؛يوجد لمتخطيط وظائؼ عديدة

عممية التخطيط كي تنجح يجب أف تقوـ بدراسة الماضي والتطور التاريخي ألي ظاىرة قيد البحث 

والدراسة، وذلؾ مف أجؿ فيـ عممية التطور التي مرت بيا الظاىرة، وكذلؾ يجب دراستيا في الوقت 

 لمحالة، وكذلؾ إلنشائيا والتعرؼ عمى المشاكؿ التي تواجييا الحاضر، لفيـ كيفية وصوليا

 (.2004ا )رشدي  واالحتياجات الموجودة بي

تكمف أىمية التخطيط والذي يعتبر أسموبًا لحؿ العديد مف المشاكؿ والتغمب عمييا بمثابة ضرورة لكؿ 

وبشعبيا نحو األفضؿ، مف خالؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية، باإلضافة دولة تريد أف تنيض بنفسيا 

لالستغالؿ األمثؿ لمموارد البشرية، وتحقيؽ معدالت نمو اقتصادية عالية، وتحسيف مستوى معيشة 

الناس، وذلؾ مف خالؿ التخطيط لتقديـ أفضؿ الخدمات وشبكات البنية التحتية والذي تيدؼ إليو
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الدراسة، ومف خالؿ العمؿ عمى تخطيط قطاع الخدمات مكانيًا عمى اعتباره مف أىـ مؤشرات ىذه 

كما ييدؼ التخطيط إلى المساىمة في وضع الحموؿ المناسبة والموضوعية  التنمية ألي مجتمع.

 .رافيةلممشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والديموغ

تتمثؿ أبعاد التخطيط في عدة زوايا؛ وىي البعد المعموماتي والذي يمثؿ الجانب األىـ في عممية 

التخطيط مف خالؿ ما يقدمو مف معمومات وبيانات تمثؿ األساس الذي يمكف االعتماد عميو في 

البشري وتكمف  عممية التخطيط، والبعد الزمني وىو عمر الخطة الالـز إلتماـ عممية التخطيط، والبعد

، والبعد المؤسسي والمستفيدة منو أىميتو في كوف اإلنساف ىو األداة المصممة والمنفذة لعممية التخطيط

أو اإلداري وىو المؤسسات واإلدارات المعنية بإعداد ومتابعة وتنفيذ الخطة، والبعد القانوني والذي 

ا )رشدي  يط عمى مختمؼ مستوياتييات التخطيقصد بو التشريعات والقوانيف الخاصة بتنظيـ عمم

2004.) 

لتمؾ الخدمات مف حيث يعتمد توزيع الخدمات العامة عمى عناصر متعددة، منيا حاجة السكاف 

كما أف نقص تمؾ الخدمات يؤدي الكمية والنوع ويجب مراعاتيا بما يتالءـ مع النمو السكاني المتزايد، 

تمرارية األساسية مف أجؿ ضماف اس كافة الخدماتإلى مشاكؿ في المجتمع، ليذا السبب يجب توفير 

  الحياة اإلنتاجية لمسكاف وخمؽ ظروؼ صالحة لمعيش.

ظيار  لذا جاءت الدراسة لمخوض في موضوع تخطيط الخدمات العامة وتبياف توزيعيا وخصائصيا، وا 

لتوصيات  ا إلبراز واقعيا مف أجؿ الوصوؿوعمؿ المقارنة الالزمة بينينقاط الضعؼ والقوة فييا، 

 تعمؿ عمى تطويرىا كّمًا ونوعًا.
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 :الدراسةمشكمة  2.1

 التي ترتبط يعتبر التخطيط الحضري حاجة ممحة لممجتمعات كافة، وخاصة لممجتمعات الحضرية 

. في ظؿ نمو سكاني متزايد أزمات تتعمؽ بالجوانب االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصاديةب

فبالنسبة لمحافظة سمفيت التي تواجو تحديات عديدة ومف ضمنيا االستيطاف والمستعمرات التي فاؽ 

عددىا عدد بمدات المحافظة جميعًا، فإف الحاجة تقتضي الخوض في ىذا المجاؿ وفي منطقة الدراسة 

نية ت السكالمتعمؽ أكثر في مجاؿ التخطيط الحضري وخاصة قطاع الخدمات العامة واالتجاىاتحديدًا 

 ؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة.باإلضافة لمنطقة الدراسة في شما، لممحافظة واآلثار المستقبمية

إف إعداد الخطط وخاصة فيما يتعمؽ بالتخطيط الحضري واإلقميمي )قطاع الخدمات العامة تحديدًا( 

ة ليس عماًل سياًل يمكف القياـ وبما يتالءـ مع الزيادة السكانية وتخطيط الخدمات المتعمقة بيذه الزياد

بو في أي وقت وتحت أي ظروؼ، بؿ يتطمب بذؿ جيود كبيرة مف الجية المسؤولة عف وضع 

الخطط، واإللماـ بجوانب عديدة عف المشكمة التي يراد التوصؿ إلييا، وتوفير اإلمكانات المادية 

 والبشرية الالزمة لوضع الخطة. 

خطة مسألة حيوية يجب أخذىا في االعتبار عند العـز عمى إعداد إف تحري الدقة في تحديد جوانب ال

أية خطة، والمجوء إلى األساليب العممية في إعداد الخطة واالستفادة قدر اإلمكاف مما ىو متوفر لدى 

مكانات مادية وبشرية، وذلؾ لموصوؿ إلى درجة عالية مف  الُمَخِطط مف معمومات وبيانات ووسائؿ وا 

 ة في المراحؿ التي تمر بيا الخطة، بدءًا مف اإلعداد واإلقرار إلى التنفيذ والمتابعة.الكفاءة والفاعمي
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 ، الخدمات العامة في منطقتي الدراسة توزيع وتخطيطومف ىنا جاءت الدراسة لمخوض في مجاؿ 

منيا عمى سبيؿ ، بفعؿ عدة عوامؿ متبايفتوزيع الخدمات العامة ىو توزيع  تفترض الدراسة أفحيث 

 المثاؿ النظـ اإلدارية في التخطيط والضغوطات الناتجة عف االحتالؿ.

لقد عانت محافظة سمفيت كغيرىا مف محافظات الضفة الغربية مف النمو العشوائي وغير المخطط 

لمعمراف في التجمعات السكنية الفمسطينية، وذلؾ بسبب مجموعة مف المعوقات والعراقيؿ التي أوجدىا 

مي طيمة السنوات السابقة باإلضافة إلى غياب أو ضعؼ السياسات الوطنية لمتخطيط االحتالؿ اإلسرائي

ـ 1967عاـ  ذمن ليجمة استعمارية شرسةمحافظة سمفيت  تعرضتفقد  والتطوير الحضري والعمراني.

حيث أثرت المستعمرات ، الحياة الفمسطينية بكافة أشكالياضي وتدمير ابيدؼ االستيالء عمى األر 

عمى النمو واالمتداد العمراني والنمو الحضري الفمسطيني، فأدت ىذه المستعمرات إلى بشكؿ كبير 

التركيز العمراني الفمسطيني داخؿ التجمعات وفي المقابؿ توسعت المستعمرات عمى حساب التجمعات 

السكانية الفمسطينية في محافظة سمفيت لذلؾ فإف التجمعات  السكنية الفمسطينية بدوف قيود.

في ظؿ وجود المستعمرات وخصوصًا في منطقة الدراسة )جنوب غرب المحافظة( تواجو خطرًا حقيقيًا 

موضوع الطرؽ االلتفافية التي أقيمت حوؿ المدف الفمسطينية بحجة تسييؿ حركة تنقؿ و اإلسرائيمية، 

 يمي.لدعـ أىداؼ االستعمار اإلسرائأقامتو إسرائيؿ وكذلؾ موضوع الجدار الذي  ،المستعمريف

ويدمرا   كما أف استمرار االحتالؿ وبقاء المستعمرات مف شانيما أف يؤديا إلى تفاقـ المشاكؿ العمرانية

النمو الحضري الفمسطيني ويعرقال محاوالت النيوض بالتجمعات السكانية الفمسطينية كما يعمال عمى 

 شعوب العالـ.  منع الفمسطينييف مف ممارسة حقيـ المشروع في نمو حضاري وعمراني كباقي
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حيث تعمؿ المستعمرات اإلسرائيمية عمى جعؿ المناطؽ الفمسطينية معزولة ومنفصمة عف بعضيا 

كما أف مبررات  .البعض، في المقابؿ تعمؿ عمى خمؽ تواصؿ بيف المستعمرات عبر الطرؽ االلتفافية

ستند إليو المنطقتيف جزءًا ميمًا يُ سباب والعناصر التي تجعؿ مف المقارنة بيف جمّيًا األ ُتظِيرالدراسة 

 في جوانب متعددة في الدراسات.

 :حدود الدراسة 3.1

وتضـ قرى وبمدات )قراوة بني حساف،  تمحافظة سمفي جنوب غرب تتمثؿ الحدود المكانية لمدراسة في

اؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة وتضـ وشم ،بديا، صرطة، مسحة، الزاوية، رافات، ودير بموط(

قراوة بني زيد، عارورة، مزارع النوباني، كفر عيف، بيت ريما، دير غسانة، عبويف، )ف كؿ م تجمعات

  (.دير أبو مشعؿو دير السوداف، عجوؿ، عابود، 

 مبررات الدراسة:          4.1   

تـ اختيار الجزء الجنوبي الغربي مف محافظة سمفيت، والجزء الشمالي الغربي مف محافظة راـ هللا 

لعدة اعتبارات مف بينيا تجاور المنطقتيف وتقاطع الحدود اإلدارية بيف المحافظتيف، باإلضافة والبيرة 

الخدمات في  بعض لكوف محافظة سمفيت محافظة مستحدثة مقارنة بباقي المحافظات األخرى، وتوفر

تتركز فييا المقومات والمؤسسات  ألنومحافظة راـ هللا والبيرة بشكؿ أكبر مف محافظة سمفيت، 

 كما أنياوالخدمات المتمثمة في مراكز الشرطة والمحاكـ، شبكة المياه العادمة، والمرافؽ العامة وغيرىا، 

  تمثؿ ثقاًل مركزيًا لباقي المحافظات.

أساس عممي يتناوؿ تخطيط الخدمات العامة  عمىباإلضافة إلى عدـ وجود دراسات مبنية ىذا 

في منطقة الدراسة، كذلؾ ازدياد عدد السكاف المستمر والتطور العمراني بشكؿ ال يتناسب وتوزيعيا 
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أماكف في مع تطور الخدمات مما يؤدي إلى بعض المشاكؿ كحدوث ازدواجية في الخدمات وضعفيا 

 أخرى.

توزيع ، مما يتطمب سببًا آخر الدراسة في مناطؽواالنتشار العمراني الواضح  التمددأيضًا ُيعد  

كذلؾ الحاجة لتحديد مستوى  ،الخدمات العامة بشكؿ يتناسب واتجاه التمدد واالنتشار العمراني

 الخدمات األساسية المقدمة في كال المنطقتيف كّمًا ونوعًا ومدى كفايتيا لمسكاف.

التي تناولت  (2009)شقير مثؿ  مف الدراساتعدـ تطرؽ الكثير أيضًا ىو  البحثومف مبررات 

التطبيقات بعض إلى الجوانب التحميمية والتطبيقية بواسطة  الدراسة تيجوانب التخطيط في منطق

  .GISالحديثة عمى الحاسوب مثؿ برامج 

تعتبر محافظة سمفيت منطقة ميمشة بفعؿ عدة عوامؿ وىي ضعؼ التخطيط واالستيطاف المنتشر 

ف إدراج مثؿ تمؾ  المنطقة في الدراسات العممية ىي مفيدة مف حيث التخطيط بشكؿ كبير فييا؛ وا 

 المستقبمي عمى مستوى الوطف.

جاءت الدراسة لتشمؿ جوانب وقطاعات الخدمات العامة )التعميمية، الصحية، الكيرباء  ومف ىنا

 والمياه، القطاع الثقافي، والقطاع الترفييي والخدمات اإلدارية( حتى يتـ دراستيا وتقييميا مف أجؿ

الوصوؿ إلى االستنتاجات والتوصيات الالزمة والخاصة بمدى توفر تمؾ الخدمات وكفايتيا لمسكاف 

 وزيادتيـ المستقبمية.

العشريف  عف عددىا يزيدفعمى سبيؿ المثاؿ يوجد في محافظة سمفيت أكبر عدد مف المستعمرات التي 

فييا عدد التجمعات السكانية  وىي في ازدياد مع التوسع االستيطاني، حيث يفوؽ عدد المستعمرات

 .تجمع 19البالغ عددىا  الفمسطينية في المحافظة
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 كما كاف ليا بالغ األثرأثّرت المستعمرات عمى التوسع واالمتداد الطبيعي لمتجمعات الفمسطينية،  لقد

صحية بسبب الصرؼ الصحي  مكارهعمى قطاعات متعددة مف الخدمات كالطرؽ، وعمؿ  أيضاً 

ومجاري المستعمرات، وكذلؾ إجراءات االحتالؿ التعسفية بحؽ المواطنيف مف خالؿ منعيـ مف 

استغالؿ أراضييـ بالشكؿ المطموب والعمؿ عمى مصادرتيا، وفي نفس اإلطار فقد عمؿ االحتالؿ 

مؽ واقع جديد فيما ( حسب اتفاؽ أوسمو، مما أدى إلى خCالبناء فيما تسمى مناطؽ ) عرقمةعمى 

بير وغير قابمة لالمتداد وجعميا مكتظة بشكؿ ك ،يتعمؽ بالبناء والمخطط الييكمي لمتجمعات الفمسطينية

 .الطبيعي

 أىداف الدراسة:          5.1 

عمؿ مسح لقطاعات الخدمات العامة )تعميـ، صحة، مياه، صرؼ صحي، كيرباء،  .1

الصمبة، والقطاع الثقافي( في جنوب غرب محافظة سمفيت،  مواصالت عامة، قطاع الترفيو، النفايات

 ومقارنتيا بشماؿ غرب محافظة راـ هللا.

 تحميؿ وتقييـ واقع الخدمات ومستواىا في منطقة الدراسة.  .2

التعرؼ عمى أىـ األسباب التي تعيؽ تطبيؽ المعايير التخطيطية الصحيحة لقطاع الخدمات  .3

 األساسية.

 استراتيجيات مناسبة لتطوير تمؾ القطاعات، وبما يتالءـ مع الزيادة السكانية.وضع  .4

وضع توصيات لمجيات المختصة مف أجؿ العمؿ عمى تحسيف نوعية وكفاءة قطاع الخدمات  .5

 في المحافظة.
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ج دراسة دور الجيات ذات العالقة بموضوع تخطيط قطاع الخدمات في منطقة الدراسة لمخرو  .6

 .زز دورىا في التخطيطبتوصيات تع

 أىمية الدراسة:          6.1

 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

، ذات أىمية جيوسياسية ومستيدفة في المخططات اإلسرائيمية الدراسة تيمنطق تعتبر .1

 وبالتحديد منطقة جنوب غرب سمفيت.

 .GISالمعمومات الجغرافية  نظـتطبيؽ تقنيات التحميؿ الكمي المكاني باستخداـ     .2

 حداثة اعتماد سمفيت كمحافظة مما يستدعي عمؿ الدراسات حوليا.  .3

 رية. تبياف خصائص مناطؽ الدراسة الطبيعية والبش .4

فتح المجاؿ لدراسة الجوانب األخرى مف التخطيط في المحافظة كالتخطيط االقتصادي  .5

 واالجتماعي.

 ؛ إف وجدت.وتحديد الجوانب الضعيفةدراسة الخدمات العامة  .6

 تحديد العوامؿ البيئية الميمة في السياسات التخطيطية لقطاع الخدمات. .7
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 أسئمة الدراسة:         7.1

 ىناؾ العديد مف األسئمة التي ُتطَرح لإلجابة عمييا في سياؽ الدراسة:

لجدار، االحتالؿ، الطرؽ االلتفافية، العشوائية في التخطيط والتنظيـ، ا عوامؿ مثؿكيؼ تؤثر  -

 منطقتي الدراسة؟والنظـ اإلدارية والحكومية عمى عممية تخطيط الخدمات العامة في 

 ما ىو واقع توزيع الخدمات العامة في منطقة الدراسة؟ -

 ة؟ما أوجو التشابو واالختالؼ في توزيع الخدمات بيف منطقتي الدراس -

 كيؼ يمكف الوصوؿ الستراتيجية وتوصيات تشمؿ تطوير قطاع الخدمات في منطقة الدراسة؟ -

 فرضيات الدراسة:          8.1

تفترض الدراسة أف ىناؾ العديد مف األسباب التي تؤثر عمى عممية تخطيط الخدمات في منطقة 

 الدراسة، حيث تفترض الدراسة ما يمي:

 محافظة راـ هللا والبيرة أفضؿ مف محافظة سمفيت.واقع الخدمات العامة في  .1

تساىـ في التأثير عمى )الجدار، االستيطاف، وبشرية كالعشوائية في التخطيط( ىناؾ عوامؿ  .2

 عممية تخطيط الخدمات.

 يعاني قطاع تخطيط الخدمات مف العشوائية في التخطيط والتوزيع في محافظة سمفيت. .3

الخدمات ونوعية نظرًا الزدياد عدد السكاف فإف ىناؾ حاجة ماسة لتخطيط أفضؿ لمواقع  .4

 العامة.
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 :الخمفية النظرية 9.1

يعتبر التخطيط فكرة قديمة تعود في جذورىا إلى أياـ اإلغريؽ وبالتحديد إلى عصر أفالطوف الذي 

وقد استخدـ التخطيط في أشار بشكؿ غير مباشر لمفيوـ التخطيط مف خالؿ جميوريتو الفاضمة، 

العصور التاريخية المختمفة في معظـ جوانب الحياة وخصوصًا العسكرية منيا دوف أي نوع مف 

 .(2010  التأطير لمفيومو وفعالياتو ومقوماتو )الخرابشة

فف وعمـ ومنيج وىو أيضًا نشاط متعدد األبعاد ويسعى دائمًا لتحقيؽ التكامؿ بيف أبعاده   إف التخطيط

وىو أيضًا ، ضر والمستقبؿ ويقيـ جسورًا بينياتمفة ويتعاطى في بعده الزمني مع الماضي والحاالمخ

عممية جماعية وليس فردية وكؿ فرد في مجموعة المخططيف لو دوره الذي ال يمكف االستغناء عنو، 

تعاوف وفي نفس الوقت ال يمكف ألي مخطط أف يؤدي دوره التخطيطي بنجاح منفردًا دوف االشتراؾ وال

 .(2012مع المخططيف اآلخريف في مراحؿ عممية التخطيط المختمفة )الرحماني 

التخطيط ىو أسموب عممي وتنظيمي التخاذ مجموعة مف اإلجراءات والقرارات الالزمة لتحقيؽ غايات 

وأىداؼ خالؿ فترة زمنية، وذلؾ مف خالؿ تحديد أىـ الوسائؿ والموارد المتاحة التي يمكف تجييزىا 

 إطار متناسؽ. ضمف

الخدمات والمؤسسات والمنشآت التي تقاـ ليستعمميا ويستفيد منيا  يشمؿإف تخطيط الخدمات العامة 

السكاف ويمكف إدراجيا في البنود التالية: )الخدمات التعميمية، الصحية، اإلدارية، قطاع المياه 

 اع الترفيو(.، وقطوالسائمة والكيرباء، قطاع الطرؽ والمواصالت، النفايات الصمبة

والتخطيط واألىداؼ  GISإف ارتباط الدراسة بنظـ المعمومات الجغرافية؛ نجدىا مف خالؿ العالقة بيف 

المرجوة مف التخطيط، والمتمثمة في عالقة العمؿ في نظـ المعمومات الجغرافية وعمميات التخطيط، 
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 .(2009  ىذه التحميالت )شقير فكالىما يعتمداف عمى جمع المعمومات وتحميميا واالستفادة مف نتائج

يرتبط تخطيط الخدمات العامة بعدة قواعد؛ ومنيا مراعاة الظروؼ القائمة واإلمكانيات المتاحة في 

البيئات المختمفة، االستناد إلى أصوؿ عممية وتكنولوجية، تحديد أنواع الخدمات التي يمـز توفيرىا، 

ليـ، وحصر الخدمات الموجودة مع بياف توزيعيا  الستيفاء حاجة األفراد ورفع المستوى االجتماعي

 .(2009  )الدليمي ؿ خدمة وعدد وحداتيا ومستوياتياوحجـ ك

االعتماد عمى عدة  يتطمببعممية تحديث لمخطط قائـ،  القياـإف التخطيط ألي مدينة أو إقميـ أو 

تكوف قادرة عمى تمبية احتياجات السكاف في كافة  كيمعايير تحكـ توزيع الخدمات في المنطقة، 

النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية. إف لكؿ خدمة معايير تتصؼ بيا، حيث أف األخذ بيا 

 سيؤدي إلى التخطيط الصائب واستخدامات األراضي بشكؿ مثالي.

أخذىا بعيف االعتبار يتطمب تحديد مواقع الخدمات العامة في تجمع معيف بعض األمور التي يجب 

 دراسة اآلثار السمبية لتمؾ الخدماتو كأف تكوف األماكف المخصصة ليا مناسبة في حجميا وموقعيا، 

 .(2008 ة عف حركة المرور في منطقة معينة )مشاقي مثؿ دراسة اآلثار الناتج ،إف وجدت

بات التي تعمؿ عمى وبشكؿ عاـ فإف معايير تخطيط الخدمات العامة تتركز عمى مجموعة مف المتطم

 تحديد حجـ وموقع تمؾ الخدمات، وىي:

الموقع: ويتـ تحديدىا مف خالؿ أساليب التحميؿ المكاني: أسموب نطاؽ التأثير  -

ويقصد بو تحديد المنطقة التي تستفيد مف خدمة معينة، مف خالؿ تحديد المسافة التي مف 

 الممكف قطعيا لموصوؿ إلى الخدمة.
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تحديد مساحة معينة لكؿ خدمة مف المساحة الكمية لمتجمع  المساحة: مف خالؿ -

 السكاني.

 معايير تخطيط الخدمات التعميمية: •

تضـ الخدمات التعميمية فروع عديدة كرياض األطفاؿ ودور الحضانة، المدارس األساسية والثانوية، 

 في نفس الحي.المعاىد والكميات وصواًل لمجامعات. وبحيث ال يشترط أف تتوفر جميع الخدمات 

 أواًل: دور الحضانة ورياض األطفاؿ:

 مف الشروط الواجب توفرىا لمواقع رياض األطفاؿ والحضانات عند إنشائيا:

 سيولة المواصالت مف المنزؿ وبعدىا عف الشوارع الرئيسية. .1

 ىدوء المكاف  والبعد عف الضوضاء. .2

 التييئة الصحية السميمة. .3

 مالعب كي تخدـ األعمار المستيدفة.توفر مساحات كافية لم .4

 ثانيًا: المدارس األساسية:

سنة. وتـ االعتماد في المخططات أف  16-6وتضـ المدارس التي تخدـ الفئات العمرية بيف عمر 

-400، وأف تكوف المسافة بيف أقصى وحدة سكنية وبيف المدرسة السكني لمحيتكوف المركز الرئيسي 

 .(2002  سرحاف) متر 800

كما يجب توفر العناصر األساسية التالية: فصوؿ الدراسة، فصوؿ اليوايات )رسـ، تمثيؿ، أشغاؿ، 

موسيقى(، صالة واسعة لالجتماعات، مبنى اإلدارة، الطبيب والمشرؼ االجتماعي واستقباؿ الزائريف، 

 (.2004)عنايا   فناء النتظار السياراتو مكتبة، المخازف، 
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 ثالثًا: المدارس الثانوية:

الصفوؼ  ( وأحيانًا تضـ المرحمة اإلعدادية12و  11تشمؿ الصفوؼ )التي و المدارس الثانوية  تتضمف

 قاعدة عريضة في المجتمع المحمي، لذا فإف شروط قياميا تشمؿ:، وىي (10-7)مف 

 طالب. 1000 – 750. يتراوح عدد الطالب فييا ما بيف 1

 متر. 1800 – 1200. المسافة التي يقطعيا الطالب تتراوح بيف 2

 . أف تكوف مجاورة لممالعب والحدائؽ العامة لالستفادة منيا.3

  سرحافيراعى أف تكوف قريبة مف خطوط المواصالت، ألنيا قد تكوف بعيدة عف مساكف الطالب ). 4

2002.) 

 معايير تخطيط الخدمات الصحية: •

المؤسسات الصحية المسؤولة عف صحة المواطنيف، وتضـ اإلسعاؼ األولي، مراكز والتي تحوي 

يات والصيدليات والمختبرات رعاية األمومة والطفولة والعيادات الخارجية والوحدات الصحية والمستشف

 ية.الطب

 المعايير العالمية لمواقع الخدمات الصحية عدة شروط وأىميا اليدوء والبعد عف الضوضاء تضمنت

وأف تراعي أعداد السكاف والتموث البيئي، واإلحاطة بتمؾ المواقع بالحدائؽ والمساحات الخضراء. 

حية بواسطة المخدومة ومستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة، وسيولة الوصوؿ إلى المؤسسة الص

 (.2008)مشاقي  وسائؿ النقؿ المختمفة
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 معايير تخطيط الخدمات الثقافية: •

تشمؿ الخدمات الثقافية العديد و  ،الثقافية ضرورية لكؿ مجتمع ودولة لذلؾ ال يمكف تجاىمياإف اليوية 

 ومف شروط إقامتيا: مف الجوانب كالمكتبات العامة، قصور الثقافة، دور المسرح والسينما، المتاحؼ.

 وجود مكتبة رئيسية لكؿ مدينة وأف تكوف مف ضمف المخطط األساسي ليا. .1

جعؿ قصور الثقافة في بناء مستقؿ وفي وسط المدينة ومركزىا وقريبًا مف العمؿ عمى  .2

واليدؼ منو ىو نشر الوعي الثقافي بيف السكاف  ،المكتبة العامة ومباني اإلدارات الحكومية

 ورفع مستوى الثقافة الشعبية.

ري داإقامة المسارح ودور السينما في وسط المدينة، وبالقرب مف المركز التجاري واإل .3

 (.2004)عنايا   وبعيدًا عف األماكف السكنية

 معايير الخدمات الترفييية: •

يخدـ قطاع الترفيو قطاعًا واسعًا مف المجتمع مف أجؿ قضاء أوقات الفراغ والترفيو، وتحدد المساحات 

الخدمات الترفييية ، وُتعّد عدالت التخطيطية والظروؼ المحميةالخضراء المطموبة عمى أساس الم

كما أف المالعب والصاالت الرياضية  الدولة وحرصيا عمى الراحة النفسية لسكانيا. لتقدـمقياسًا 

 (.2008ا )مشاقي  القدـ والطائرة والسباحة وغيرى ضرورية مف الجانب الترفييي لمشباب كمالعب كرة

االىتماـ قد زاد في الفترة األخيرة بالترفيو والمحافظة عمى البيئة الطبيعية والمناظر  باإلضافة إلى أف

أف تكوف الحدائؽ واألماكف المفتوحة ممبية الحتياجات السكاف المادية و  ،الجذابة والمحافظة عمى البيئة

تقـو المعدالت التخطيطية لمحدائؽ والمتنزىات بصفة عامة عمى الظروؼ حيث والروحية والنفسية، 
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بالمدينة، المحمية، وتشمؿ: مناطؽ خضراء بيف المساكف، مناطؽ خضراء في المراكز المختمفة 

 ومناطؽ خضراء أو عامة.

 معايير تخطيط الخدمات اإلدارية: •

أساسية مف وظيفة إدارة تخطيط المدف، ىي وظيفة  كفروع مكاتب البريد إف تخطيط الخدمات اإلدارية

 وتقـو اإلدارة باختيار مواقع مثؿ تمؾ الخدمات وتخطيطيا وتنميتيا.

تتركز معظـ الخدمات اإلدارية في مركز المدينة وبناء عميو فإف األصعب ىو تخطيط مركز المدينة، 

ات ليس ليا عالقة مع كما أف متطمبات كؿ إدارة تختمؼ عف األخرى وتختمؼ أولوياتيا، وبعض اإلدار 

 (.2001)عزريؿ   نيا عمى نطاؽ الخدماتبعضيا وال يوجد أي تنسيؽ بي

تكمف المشكمة في تحديد المساحات المطموبة في كؿ استعماؿ ودراسة االرتباط بينيا وتحديد العالقات 

 الوظيفية والتعارضات التي قد تنشأ.

 تخطيط الخدمات الشرطية والدفاع المدني: •

الخدمات التي تقدـ لممواطف لكي تساعد عمى فرض األمف، وتعتمد عمى عدد السكاف المخدوميف وىي 

 والمساحة المغطاة ونوع مركز الشرطة سواء أكاف محميًا أو رئيسيًا.

وأما خدمات الدفاع المدني فيي تتمثؿ في مراكز اإلطفاء ومقاومة الحريؽ، ومف متطمبات مواقعيا: 

منيا، وأف تقع في محاور رئيسية، وتناسب درجة االستعداد لممركز مع حجـ سيولة الدخوؿ والخروج 

العوامؿ التي تزيد مف أخطار الحريؽ مثؿ الكثافة السكانية، وضرورة األخذ بالحسباف طبيعة الموقع 

 (.2007)عبد هللا   عة شبكة الطرؽ عند اختيار الموقعوطبي
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 تخطيط المرافق العامة: •

المرافؽ العامة وذلؾ مف  شبكاتعند تخطيط استعماالت األراضي فإنو يجب األخذ بعيف االعتبار 

المشاكؿ الناتجة ومف أجؿ تحديد التكاليؼ، والتي تكوف غالبًا ناتجة عف التضاريس الصعبة  أجؿ حؿّ 

  أو نوعية التربة وجيولوجية األرض، وتشمؿ المرافؽ: المياه، الكيرباء، والصرؼ الصحي.

، ومف ىذا المنطمؽ ميندسوف متخصصوفتخطيط ىذه الشبكات عممية فنية بحتة يقوـ بيا كما أف 

مجتمع  رضاجاءت الدراسة مف أجؿ قياس مستوى كثافة ىذه المرافؽ، إضافة إلى قياس مستوى 

 (.2004)عنايا  الدراسة عف ىذه المرافؽ

 :التخطيط عمى المستوى الفمسطيني 

مف التحديات والمعوقات والتي يمكف تقسيميا إلى  عدداً  العمراني الفمسطينيةتواجو مؤسسات التخطيط 

 قسميف رئيسييف ىما:

 أواًل: تحديات ومعوقات موروثة

وىي تمؾ التي ورثتيا السمطات والييئات الفمسطينية عف اإلدارات وسمطات الحكـ السابقة التي توالت 

شر، وأىميا التحديات الموروثة عف االحتالؿ عمى فمسطيف منذ النصؼ الثاني مف القرف التاسع ع

 ، وتتمخص ىذه التحديات فيما يمي:، وىي ما تزاؿ قائمة لغاية اآلف1967اإلسرائيمي في العاـ 

 . األنظمة والقوانيف1

 واقعاً مف التعامؿ معو، حيث نجد أف قانوف األراضي العثماني قد فرض  ال بدّ  واقعاً والتي فرضت 

بممكية األراضي وتقسيميا إلى: ممؾ، وقؼ، ميري، متروكة، موات إضافة إلى قوانيف البناء  خاصاً 
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السارية المفعوؿ والمستمدة مف قوانيف االنتداب البريطاني، وكذلؾ األوامر والقوانيف العسكرية 

 (.2007)وزارة التخطيط  يمية وما نشأ عنيا مف واقع األرضاإلسرائ

 . الوضع السياسي2

، ويتناوؿ ىذا الجانب حّيزًا كبيرًا مف ضي والتقسيمات اإلدارية واألمنيةؿ السيادة عمى األرامف خال

ناحية االىتماـ في كافة األروقة، فالوضع األمني عمى األرض يختمؼ عف باقي الدوؿ، فاالحتالؿ ال 

وحتى في عممية في كافة الجوانب الحياتية، مما يترؾ وضعًا خاصًا  ،عمى األرضقائمًا وجاثمًا زاؿ 

 عمى األرض. عممية تخطيطية، مما يتطمب أذونًا خاصة في أي التخطيط

 . تسوية األراضي3

النيج أو الطريؽ أو النظاـ لمسح وتسجيؿ جميع الحقوؽ عمى قطع األرض المتجاورة حسب كؿ  ىي

حؿ جميع الخالفات المتعمقة بحؽ التصرؼ والتممؾ والطابو سواء كاف معترؼ بو و  ،حدهمنطقة عمى 

ـ )سمطة األراضي 1952( لسنة 40)أـ متنازع عميو، وذلؾ استنادًا لقانوف تسوية األراضي والمياه رقـ 

 (.2012الفمسطينية  

تسوية يضعؼ يكتسب موضوع  تسوية األراضي أىمية خاصة في أعماؿ التخطيط والتنظيـ، فغياب ال

السيطرة عمى األرض، وذلؾ لعدـ توفر المعمومات الالزمة عف ممكية األرض؛ وبالتالي  عمىمف القدرة 

 عدـ القدرة عمى إنتاج الخرائط الالزمة لعمؿ المخططات الييكمية والعمرانية.

يزاؿ أحد العوامؿ  وال% مف أراضي الضفة الغربية، كاف  70ولعؿ عدـ إجراء أعماؿ التسوية عمى  

التي تساعد في مصادرة األراضي وبناء المستعمرات اإلسرائيمية وشؽ الطرؽ االلتفافية اليادفة إلى 
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عاقة عمم حداث النزاعات عمى الممكيات وا  ية التخطيط والتنمية مف ربط ىذه المستعمرات مف جية، وا 

 (.2009)سمطة األراضي الفمسطينية  جية أخرى

 مية واإلقميمية. المخططات الييك4

بغرض تحسيف الظروؼ  ستقبؿ الجغرافي في إطار زمني محددىو عمـ صياغة المالمخطط الييكمي 

ع االقتصادية واالجتماعية والعمرانية لمحيز الجغرافي االمعيشية لممواطف، وذلؾ بترتيب األوض

القومي  ويجمع بيف التخطيطالمستيدؼ، والمخطط اإلقميمي ىو مستوى مف مستويات التخطيط 

 الشامؿ والتخطيط المحمي.

إعداد عدد مف المخططات الييكمية المحمية مف قبؿ مخططيف إسرائيمييف،  تـّ  1979عاـ ال فمثاًل في

 (.2004)بتسميـ   ي احتياج لمفمسطينييفمخطًطا ال تمبي أ 183تصديؽ  1981في عاـ  تـّ و 

لإلدارة العسكرية اإلسرائيمية بإعداد مخططات وفي سنوات الحقة قامت دائرة التخطيط المركزية التابعة 

ىيكمية جزئية، تـ مف خالليا وضع حدود ضيقة لممناطؽ المسموح البناء فييا لجميع القرى الفمسطينية 

، وما يزاؿ عدد كبير مف ىذه المخططات 1994في الضفة الغربية، حيث تـ إقرارىا حتى بداية عاـ 

 ي مخطط ىيكمي بديؿ أو جديد.ساري المفعوؿ حتى اآلف في ظؿ غياب أ

احتياجات الفمسطينييف، إذ أعدىا مخططوف إسرائيمييف بناء عمى صور جوية،  لـ تمِب ىذه المخططات

داخؿ مترًا  16واقتصرت عمى استعماالت سكنية ووضع عروض غير منطقية لمطرؽ تصؿ إلى  

انية دوف مراعاة الزيادة السكالقرى، وضمف مساحات ضيقة تشمؿ آخر ما وصمت إليو األبنية القائمة 

 (.2004  )وزارة التخطيط والتوسع العمراني المستقبمي
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 لسمطة الفمسطينيةثانيا: تحديات في فترة ا

 ويمكف تمخصييا بما يمي:

 تحديات ومعوقات سياسية -

عادة االنتشار عمى مراحؿ، وما نتج عنيا مف عدـ تواصؿ  تتعمؽ بالتقسيمات اإلدارية واألمنية وا 

 جغرافي بيف الضفة الغربية وقطاع غزة مف جية وبيف محافظات الضفة الغربية مف جية أخرى.

ترتبط ىذه التحديات والمعوقات بما فرضو االحتالؿ اإلسرائيمي وما زاؿ يفرضو عمى األرض 

في الضفة الغربية وقطاع غزة مف بناء وتوسعة لممستعمرات وشبكة الطرؽ االلتفافية التي  الفمسطينية

 (.2001)عزريؿ  الفاصؿ عمى حدود الضفة الغربية تربطيا، وأيضا بناء الجدار

 حديات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتيةت -

عمى الرغـ مف الجيود والمحاوالت المختمفة التي قامت بيا مؤسسات وىيئات التخطيط الفمسطينية 

قميمية تنظـ التطور العمراني واستخدامات  األراضي المختمفة لمتجمعات إلعداد مخططات ىيكمية وا 

السكانية، إال أف عممية التخطيط والتنظيـ ومؤسسة التخطيط في فمسطيف ال زالت تعاني مف مشاكؿ 

) مركز المعمومات الوطني الفمسطيني   ة يمكف تمخيصيا عمى النحو التاليكثيرة، وتواجو معوقات عديد

2005:) 

 ويات الوطنية واإلقميمية والمحمية.غياب أو عدـ اعتماد سياسات التخطيط عمى المست 

  .عدـ وضوح المسؤوليات، وتداخؿ الصالحيات بيف الجيات المعنية بالتخطيط 

  .ضعؼ وربما غياب التنسيؽ والتعاوف بيف المؤسسات المعنية 
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   غياب أو عدـ مالئمة األنظمة والقوانيف والتشريعات التي تحكـ عممية إعداد المخططات

 وتنفيذىا ومتابعتيا.

  مؤىمة في مجاؿ التخطيط العمراني.ضعؼ وقمة الكوادر الفنية والعممية ال 

  .عدـ تمبية المخططات لالحتياجات وتعارضيا في معظـ األحياف مع المصالح الخاصة 

 .غياب تسوية األراضي ومسحيا وممكيتيا 

 .ضعؼ وربما غياب المشاركة الشعبية والجماىيرية في إعداد وتنفيذ المخططات 

  وقمة التمويؿ الالـز إلعداد وتنفيذ المخططات.ضعؼ 

 .ضعؼ وقمة المعمومات والبيانات الالزمة وعدـ توفر الخرائط والصور الجوية الحديثة 

 .غياب دور القطاع الخاص 

مثؿ مواقع إخالء النفايات  فيناؾ منشآت ،منشآت البنى التحتية ىناؾ محدودية لألراضي القابمة إلقامة

المجاري ومعامؿ صناعية ممّوثة، ال يمكف إقامتيا في داخؿ البمدة ويجب إبعادىا عف ومنشآت تكرير 

، فإّف األراضي المالئمة Bو Aونتيجة لممساحة المقمصة التي ُخّصصت لمنطقتي  ،المراكز السكنية

في حاالت عديدة. وفي حاالت أخرى،  Cلتشييد البنى التحتية ومثؿ ىذه المصانع تقع في منطقة 

 .Cمثؿ ىذه البنى التحتية قبؿ تقسيـ الضفة إلى مناطؽ، واليوـ تقع في نطاؽ المنطقة أقيمت 

نتيجة لذلؾ، حتى عند توفر التمويؿ اآلتي مف متبرعيف أو مف السمطة الفمسطينية لمشاريع تتعمؽ 

ذلؾ ذ و بتطوير البنى التحتية، فإّف السمطات الفمسطينية تواجو الصعوبات في إخراجيا إلى حيز التنفي

  قوؽ اإلنساف في األراضي المحتمةمركز المعمومات اإلسرائيمي لح - بتسيمـ) C لوجودىا في منطقة

2013.) 
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 الدراسات السابقة:  10.1

توزيع وتخطيط الخدمات مف خالؿ البحث واالطالع يتبّيف أنو يوجد العديد مف الدراسات السابقة حوؿ 

سواء في منطقة الدراسة أو مناطؽ مشابية ليا، والتي خرجت ببعض النتائج التي مف الممكف  العامة

 االعتماد عمييا واالستفادة منيا مف أجؿ استكماؿ ىذه الدراسة.

تنوعت الدراسات واألبحاث التي تتناوؿ قطاع تخطيط الخدمات، والتي سيتـ التطرؽ إلييا في الدراسة 

الدراسة في عناصر تخطيط الخدمات وجوانبو كالتعميـ والصحة والطوارئ والمقارنة بيف منطقتي 

المراجع العربية واالنجميزية، وكذلؾ المقاالت  كما تضمنت ،الخدمات والمرافؽ العامة والشرطةو 

واتجاىاتيا في الدراسة بشكؿ بشكؿ عاـ وجوانب تخطيط الخدمات  المحكمة في موضوع التخطيط

 خاص.

التخطيط اإلقميمي لممناطؽ الريفية الفمسطينية: (، بعنواف "1995  يندسة والتخطيطفي دراسة )مركز ال

والتي درست أقاليـ التنمية مف خالؿ تقسيـ كؿ إقميـ  ،مدخؿ لمتخطيط مف أجؿ تنمية ريفية متكاممة "

رئيسي إلى عدة أقاليـ جزئية، تناولت فييا كؿ مف المرافؽ العامة، الخدمات البيئية التحتية المؤسسية 

واالجتماعية، القاعدة االقتصادية، استعماالت األراضي، السكاف والمشاريع الصناعية، االتكاؿ 

ري والمناطؽ الريفية، وتحديد االحتياجات واإلمكانيات واالحتياجات المتبادؿ بيف المركز الحض

المتاحة، ثـ ترتيب االحتياجات حسب أفضميتيا وتقييميا وفؽ معايير الحاجة ووفؽ قابميتيا لمتحقيؽ 

 ومف ثـ الخروج بتوصيات مف أجؿ االستثمار.
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يف تـ تقسيـ كؿ إقميـ إلى فقد تـ تيميش بعض المناطؽ مف خالؿ عممية التقسيـ اإلدارية، وفي ح

، لذا فإف كثرة ي عممية التخطيط لمختمؼ القطاعاتعمى جوانب متعددة فىذا أقاليـ جزئية وقد أّثر 

 التقسيمات اإلدارية ال تأتي في صالح تمؾ المناطؽ أحيانًا.

حيث تـ ، "تقييـ االحتياجات التنموية في لواء سمفيت"، بعنواف: (1997والحميدي  كرـز)وأما دراسة 

ة التجارية دراسة استعماالت األراضي والسمطات المحمية، السكاف واإلسكاف والخدمات والمرافؽ العام

، ومف ثـ تحديد االحتياجات والخروج بتوصيات عامة ألىـ االحتياجات في والصناعية والزراعية

إلى دراسة تمؾ  اليةالح الدراسة ىذه فمف ىذا اإلطار سيتـ التطرؽ في ،المجاالت التي تمت دراستيا

بعضًا أف الدراسة تناولت  في ووجو التشابوالعناصر مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج عمى أرض الواقع. 

الخدمات العامة الذي سيتـ التطرؽ إليو في الدراسة الحالية ولكف بطريقة تحميمية  اتقطاعمف 

 المختمفة. GISواستخداـ تقنيات 

، "استراتيجيات التخطيط اإلقميمي في محافظة سمفيت"(، بعنواف: 2001 )عزريؿ عزريؿوفي دراسة ل

إلى وضع استراتيجيات مالئمة لمتخطيط اإلقميمي في محافظة سمفيت، تعمؿ  الدراسةحيث ىدفت 

أكدت  وقدعمى تطوير التجمعات السكانية في اإلقميـ وتعزيز دور مدينة سمفيت كمركز ليذا اإلقميـ. 

اصة إلقميـ سمفيت وحاجتيا الماسة لمتطوير، كونيا مف أكثر المناطؽ تعرضًا الدراسة عمى األىمية الخ

 لالستيطاف ومصادرة األراضي.

ولـ يتـ  ،اقتصرت في الدراسة عمى مدينة سمفيت والتي تعتبر مركز المحافظةعزريؿ أف الباحثة  حيث

 التطرؽ لباقي المحافظة كونيا تتأثر جميعًا بكافة الظروؼ والعوامؿ وخاصة االستيطاف.
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ؿ عمى المنيج عدة كالمقابالت الشفيية والمسح الميداني والعم آلياتكما أف الدراسة ارتكزت عمى 

االحتالؿ  ىو المتعمؽ بالمسح الميداني ، ولعؿ مف بعض المعيقات التي تواجو ذاؾ الجيدالتحميمي

عاقتو في التحرؾ والوصوؿ إلى بعض مناطؽ الدراسة.   وا 

المعايير التخطيطية في تطوير المدارس، حالة دراسية "(، بعنواف: 2002  )سرحافسرحاف ودراسة 

، حيث ىدفت الدراسة إلى تحديد المعايير المتبعة في مدارس راـ هللا والبيرة "لمحافظة راـ هللا والبيرة

 ومف ثـ مقارنتيا مع المعايير العالمية المطبقة في الدوؿ األجنبية المتقدمة وفي الدوؿ العربية. 

 عالميًا. ىناؾ اختالفًا كبيرًا وفرقًا شاسعًا بيف معايير منطقة الدراسة والمعايير المطبقة وقد وجد الباحث

جزءًا مف الخدمات العامة التي ستتطرؽ إلييا الدراسة المعنية في توزيع  دراسة سرحافوتتناوؿ 

وتخطيط الخدمات في منطقة الدراسة في جنوب غرب محافظة سمفيت مف أجؿ مقارنتيا في منطقة 

 الدراسة والمتمثمة في شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة.

توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قمقيمية "(، بعنواف: 2004  )عنايا عنايا كما تناولت دراسة

، حيث اشتممت عمى دراسة الخدمات التعميمية، الصحية، "باستخداـ تطبيقات نظـ المعمومات الجغرافية

 اإلدارية، الثقافية، والترفييية، وىدفت إلى إبراز أىمية تطبيؽ المعايير التخطيطية، والتعرؼ عمى أىـ

األسباب التي تعيؽ تطبيؽ مثؿ تمؾ المعايير في المدينة، واستخداـ المعايير التي تستخدـ في تخطيط 

 الخدمات العامة.

، حيث أنيا تتشابو في مع الدراسة الحالية مف حيث العنواف والمضموف تتشابو وتساىـىذه الدراسة إف 

ومف حيث تناوؿ المشكمة والمنيجية وحتى الوصوؿ لمتوصيات  ،تناوؿ الخدمات العامة وتخطيطيا

في نفس  يتركزوالنتائج. ولكف االختالؼ يكمف في أف قطاع الخدمات المستيدؼ في دراسة عنايا 
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، أما في الدراسة المراد عمميا فيي تتناوؿ تجمعات سكانية تابعة لمدينة أو محافظة، مدينة قمقيمية فقط

براز عنصر المقارنة   .الخدمات العامة قطاع بيف منطقتي الدراسة في إطاروا 

تحميؿ وتقييـ الخدمات الصحية والتعميمية "(، بعنواف: 2008  )مشاقي مشاقي وتضمنت دراسة

، إذ ىدفت الدراسة إلى فحص مدى تطابؽ الخدمات الصحية "والثقافية والترفييية في محافظة نابمس

والتعميمية )المدارس، رياض األطفاؿ، والجامعات( والثقافية  )العيادات، مراكز الطوارئ، والمستشفيات(

)النوادي، المراكز الثقافية، والمكتبات العامة( والترفييية )المتنزىات والحدائؽ العامة( مع المعايير 

مشاكؿ العالمية، ووضع تصور واضح لتوزيع تمؾ الخدمات في محافظة نابمس، مع تناوؿ المعيقات وال

. وتتشابو الدراسة الحالية مع دراسة مشاقي مف ناحية تناوؿ الخدمات تعاني منيا والتحديات التي

بينما تقـو الدراسة الحالية عمى دراسة مقارنة بيف منطقتيف في محافظتي العامة في محافظة نابمس، 

 كعنصر مساند في الدراسة.راـ هللا والبيرة وسمفيت، باإلضافة لالستناد لمتحميؿ الكمي 

توزيع الخدمات العامة وتخطيطيا في بمدة "(، بعنواف: 2007  )عبد هللا عبد هللا دراسةوتطرقت 

، وقد ىدفت الدراسة إلى تحميؿ وتقييـ "طموف )محافظة طوباس( باالستعانة بنظـ المعمومات الجغرافية

ة والعمرانية واقع الخدمات العامة في بمدة طموف، مف حيث توزيعيا وكفايتيا ومقارنتيا بالكثافة السكاني

في البمدة، بالرجوع إلى المعايير التخطيطية ليذه الخدمات، باإلضافة لتحديد  السكنية األحياءلكؿ 

 أولويات التنمية العمرانية في البمدة خالؿ الفترة الزمنية القادمة. 

السكانية  وكانت نتائج الدراسة مرتبطة بعناصر معينة وىي كثافة الخدمات العامة بالمقارنة مع الكثافة

 ا ونطاؽ تأثيرىا. نوع الخدمات العامة وكفاءتي وقد كانت الكثافة الخدماتية تتبعوالعمرانية، 
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المنيجية المتبعة وأسموب جمع المعمومات عف  تشابو مف خالؿدراسة عبد هللا بالدراسة الحالية  وترتبط

 الخدمات العامة في مناطؽ تواجدىا.

، حيث "دراسة تخطيط الخدمات العامة في المدف"(، بعنواف: 2007  )جرؼ جرؼ كما أشارت دراسة

ة الخدمات والمرافؽ العامة الالـز توافرىا لمسكاف في منطقة الدراسة، ىدفت الدراسة إلى تحديد ماىيّ 

واشتممت ىذه الخدمات عمى الخدمات التعميمية والصحية واالجتماعية والدينية والثقافية والترفييية 

إلى الحدائؽ العامة، كذلؾ تـ تحميؿ وتقييـ الواقع الحالي وتحديد االحتياجات والمشاكؿ باإلضافة 

الموجودة ومف ثـ وضع بعض االستراتيجيات والمقترحات حوؿ التخطيط والتطوير ليذه الخدمات في 

  ضوء النمو السكاني والتطور العمراني لمدينة نابمس.

شكؿ عاـ وواقعيا ومشاكميا واحتياجاتيا، وأما الدراسة بفقد قاـ جرؼ بالبحث في الخدمات العامة 

الحالية فقد ارتكزت عمى دراسة الخدمات العامة مف خالؿ عنصر المقارنة وتبياف الواقع والمشاكؿ 

مكانية التطوير كّمًا ونوعًا.  وا 

اني اتجاىات التخطيط اإلقميمي والتطور العمر "(، بعنواف: 2005  )عبد الياديعبد اليادي ودراسة 

، حيث تـ تحميؿ الواقع الحالي وتقييمو في التجمعات "لمقرى الواقعة شماؿ غرب محافظة نابمس

السكانية وتبياف نقاط القوة والضعؼ واإلمكانات والفرص المتاحة في منطقة الدراسة، وتأثير ذلؾ في 

 ادية. تطوير المنطقة وتنميتيا، وذكر المعوقات والصعوبات اإلدارية والتنظيمية واالقتص

كذلؾ االعتماد عمى المنيجية التحميمية واالستنتاجية مف خالؿ ربط الدراسة النظرية بالدراسة الميدانية 

بيدؼ تحديد اتجاىات التطور الممكنة، ووضع خطط أو سياسات تخطيطية لممنطقة في إطار العالقة 

 اإلقميمية بيف التجمعات السكانية.
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غالبية المشاريع في منطقة الدراسة ىي غير مخططة وتنتقص إلى المبادئ  أفومف نتائج الدراسة 

واألسس والمعايير التخطيطية، كذلؾ مشكمة الصرؼ الصحي. وسيتـ االستفادة مف اتجاىات التخطيط 

 وخاصة العمرانية منيا، باإلضافة لممنيجية المتبعة في اتجاىات التخطيط لمنطقة الدراسة.

التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في منطقة "(، بعنواف: 2004  )رشدي  رشدي وتتناوؿ دراسة

كالتحميؿ المكاني الذي  "(GISضواحي القدس الشرقية باستخداـ تقنيات نظـ المعمومات الجغرافية )

 أسموب صمة الجوار، وأسموب نطاؽ التأثير.يشمؿ 

لقدس، وتأثير السياسات حيث تبحث ىذه الدراسة كفاءة وتوزيع الخدمات الصحية في محافظة ا

اإلسرائيمية، ووضع خطط صحية فمسطينية في تمؾ المنطقة، وكذلؾ استخداـ تقنيات نظـ المعمومات 

الجغرافية في عمميات التخطيط واإلدارة المكانية لمخدمات الصحية، والتوصية بضرورة إيجاد معايير 

 وطنية لتخطيط الخدمات الصحية في فمسطيف.

(: حوؿ استعماؿ استراتيجية الصراع بيف استعماالت Arafat, etal. 2010وتتمحور دراسة )

 .geo-designاألراضي والتخطيط الحضري كأساس لمنمذجة 

مف خالؿ  تتعمؽ إجمااًل بعناصر التخطيط إف النموذج الحضري اإلقميمي يمكف أف يأتي بقرارات

أف تكوف ممخصة، ومرنة، وترتكز عمى  كما أف تمؾ النماذج يمكف. استخداـ نظـ المعمومات الجغرافية

المجتمع المحمي، ويمكف أيضًا مقارنة خطط استخداـ األراضي عف طريؽ إعداد عدة بدائؿ مستمدة 

مف خطط وقرارات وسياسات مستنيرة حقًا، وكذلؾ اختبار السياسات األفضؿ وصقميا إلنتاج نماذج 

حيث يمكف االستفادة مف الدراسة في البحث عف طريؽ استخداـ معايير شبيية  ،حضرية أكثر استدامة

 بالمعايير المستخدمة.
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توزيع وتخطيط الخدمات التعميمية في محافظة سمفيت "( بعنواف: 2009  )شقيرشقير دراسة 

يمية والتي تناولت توزيع وتخطيط الخدمات التعم، "(GISباستخداـ تقنية نظـ المعمومات الجغرافية )

في محافظة سمفيت، وىدفت إلى مسح الخدمات التعميمية لمتعرؼ عمى مدى تطابؽ مواقعيا 

، وباالعتماد عمى المحمية والعالمية المرتبطة بتخطيط الخدمات التعميمية ومواصفاتيا مع المعايير

مخططات األسموب الوصفي والتحميمي، واالستعانة ببرنامج نظـ المعمومات الجغرافية بيدؼ إعداد ال

 الالزمة وحوسبة البيانات التي تـ جمعيا. 

تناولت قطاع التعميـ  دراسة شقيرف ىو أ ؛المراد عمميا والدراسةويبرز وجو االختالؼ بيف ىذا البحث 

قطاع الخدمات وليس فقط التعميـ في  أوجو كافة بحث الحالي فسيتناوؿط في منطقة الدراسة، أما الفق

منطقة الدراسة، باإلضافة لعمؿ مقارنة بينيا وبيف منطقة مجاورة مف أجؿ تبياف الفروؽ في قطاع 

 الخدمات العامة.

التراث المعماري في جاكرتا: دراسة حالة لمتخطيط " ( بعنواف: Gill 1998) Gill دراسة وقد ىدفت

، "إلى دراسة التخطيط لمسياحة الثقافية في بعض المدف اإلندونيسية اندونيسيالمسياحة الثقافية في مدف 

خمصت الدراسة إلى أف التخطيط لمسياحة الثقافية، ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف التخطيط الحضري  وقد

وجوانب تخطيطية أخرى مرتبطة بالخدمات والمرافؽ العامة. حيث أف العالقة تتمثؿ في أف قطاع 

 غيرىا.في  وأفي مجاؿ السياحة  كاف ذلؾ عامة جزء ال يتجزأ مف التخطيط الحضري سواءالخدمات ال

 "Tools to Create Network-Based( بعنواف: Arafat 2012) عرفات وبالنسبة لدراسة

Accessibility Grids for Land Use Modeling" فإنيا توضح العالقة الوثيقة بيف شبكات ،

راضي، حيث تتـ الموائمة بيف استخداـ األراضي وجودة شبكة الطرؽ، المواصالت واستخداـ األ
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مكانية الوصوؿ مف مكاف إلى آخر، كما توضح الدراسة كيفية استخداـ أنظمة المعمومات الجغرافية  وا 

في نمذجة استخداـ األراضي وتقييـ الشكؿ الحضري لممناطؽ المختمفة. وسيتـ استخالص طرؽ لتقييـ 

 الدراسة باالعتماد عمى ىذه الدراسة.الخدمات في منطقة 

 The Impacts of Land Use“بعنواف  (:Arafat, etal. 2010) عرفات وآخروف وأما دراسة

and Urban Form on Travel Behavior” ، فقد قدمت طرؽ جديدة لتقييـ عناصر الشكؿ

عمى أنظمة المعمومات الجغرافية، وسيتـ تطبيؽ  وبالتطبيؽالحضري بواسطة طريقة المعايير المتعددة 

 في محافظة سمفيت وبالتحديد في منطقة الدراسة. الخدمات معاينةبعض ىذه المعايير في 

التخطيط الحضري"، حيث تتحدث القراءة عف (: بعنواف "2009  )الييتي الييتي وبالنسبة لدراسة 

النامية منيا والمتمثمة في قمة الخدمات التخطيط الحضري، والذي ظير بعد أزمة المدف وخاصة 

وازدحاـ وسائط النقؿ وظيور األحياء العشوائية. والتي ساىمت في تخطيط استعماالت األرض 

والحاجة منيا سواء لمسكف أو التجارة أو النقؿ أو الصناعة أو الترفيو والسياحة. والعمؿ إليجاد 

 ة ألىداؼ التخطيط الحضري. األفكار العالمية، باإلضافو مخططات لممدف تتوافؽ 

وسيتـ االستفادة مف الجانب النظري في قطاع التخطيط بشكؿ عاـ، وأيضًا كيفية مساىمة التخطيط 

 يتو وخصوصًا في المناطؽ الميمشة.وضرور 
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 منيجية وأدوات البحث / الدراسة:

سواء مف خالؿ بيانات وزارة التخطيط، ووزارة الحكـ  مصادر معمومات متعددةتعتمد الدراسة عمى 

باإلضافة لبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ومحافظة سمفيت والبمديات المحمي، 

 ، وشماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة.جنوب غرب سمفيتوالمجالس القروية في 

المعمومات المستخدمة بالدراسة أيضًا االستعانة بالمراجع والكتب العربية واالنجميزية ومف مصادر 

 والمقاالت المحكمة التي تتناوؿ الموضوع وخاصة الحديثة منيا.

ـّ استخداـ برامج الحاسوب المتنوعة في إدخاؿ البيانات وتحميميا ) (، فضاًل عف Excel, SPSSلقد ت

صة في إنتاج الخرائط التي تدعـ الدراسة وخا GIS)ت الجغرافية )استخداـ تقنيات نظـ المعموما

 تخطيط قطاع الخدمات.

ـّ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ استخداـ منيج المسح الميداني لمتجمعات السكانية  كما ت

 في منطقة الدراسة، حيث تّمت دراسة وتحديد جوانب قطاع الخدمات والعوامؿ المرتبطة بيا. 

ىذا باإلضافة ألسموب المقابالت مع المسؤوليف الرسمييف والجيات المعنية وذات العالقة بيذا 

والصور الجوية لمناطؽ الدراسة والتي سيتـ إسقاط المعمومات المتعمقة بالخدمات  ،الخصوص

 يًا. األساسية عمييا وربطيا بعدد السكاف وتوزيعيـ ومدى كفاية وتوزيع ىذه الخدمات عمى السكاف مكان

مف أجؿ عمؿ مقارنة بيف التجمعات السكانية داخؿ منطقة الدراسة في  وباستخداـ اإلحصاء المكاني

 قطاعات الخدمات العامة المنتشرة فييا. 
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باإلضافة الستخداـ المنيج المقارف؛ مف خالؿ المقارنة بيف منطقتي الدراسة في قطاع تخطيط 

براز جوانب القوة والضعؼ ليذا ا لقطاع مف التخطيط )الخدمات العامة( في كال منطقتي الخدمات وا 

 الدراسة.

 بشكؿ عاـ يمكف تصنيؼ مناىج البحث المستخدمة في الدراسة إلى: -

 :المنيج الوصفي    1.2

 أو راـ هللا حيث: أسموب دراسة الحالة سواء في سمفيت

والنظريات المتعمقة بدراسة التخطيط يتناوؿ لمحة تاريخية وجغرافية لمنطقة الدراسة باإلضافة لممفاىيـ 

وتخطيط الخدمات العامة كجزء مف عممية التخطيط. ويتناوؿ اإلطار العاـ والنظري الذي يحوي 

الجوانب الجغرافية والتاريخية واالجتماعية عف مناطؽ الدراسة، باإلضافة لممفاىيـ والنظريات المتعمقة 

 بالتخطيط وفي مجاؿ الخدمات العامة بالتحديد.

 التحميمي:المنيج الميداني    2.2         

ويشمؿ المعمومات المتعمقة بموضوع الدراسة مف إحصاءات وبيانات، وذلؾ باستخداـ أدوات البحث 

 العممي )االستبانة والمقابمة والمالحظة(.

كما يتناوؿ تحميؿ الواقع الموجود عف طريؽ تطبيؽ النظريات المتعمقة بالموضوع، وتـ االعتماد عمى 

 .SPSS، و GISالمنيج التحميمي وذلؾ باستخداـ تقنيات التحميؿ الكمي واإلحصائي، وأىميا 

بعد إدخاؿ البيانات وتفريغيا مف االستمارات  تمت SPSSإف طريقة الحصوؿ عمى النتائج بواسطة 

المعبأة، ثـ العمؿ عمى إجراء العديد مف التحميالت، وتبياف عناصر بنسب معينة كالجنس والمستوى 

التعميمي والمينة، كذلؾ التوصؿ في ىذه الدراسة عمى سبيؿ المثاؿ لمعدالت تتعمؽ بالرضا عف 
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الدراسة، ومعدالت تتعمؽ برضا الذكور واإلناث عف  الخدمات العامة حسب نوعيا وفي كال منطقتي

تمؾ الخدمات مف قطاع الخدمات التي تـ الطرؽ إلييا واستيدافيا في الدراسة وباألشكاؿ والرسـو 

 البيانية.

افة عناصر مف خالؿ إبراز الفروؽ اإلحصائية والداللة عمييا في ك T-testكّما تـ عمؿ اختبار 

 قطاعات الخدمات العامة.

ـّ التطرؽ إلييا في نظـ المعمومات الجغرافية  إف ( GIS)جميع العمميات وتطبيقات التحميؿ التي ت

تتناوؿ في معظميا نتائج تتعمؽ بمقارنات بيف منطقتي الدراسة في جنوب غرب محافظة سمفيت 

باستخداـ أساليب تحميؿ الكثافة لمظواىر النقطية والخطية  وشماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة،

 Zonal Statistics, Focalلمخدمات، باإلضافة إلى استخداـ أساليب اإلحصاء المكاني مثؿ 

Statistics. 

 Directional) النمط الحيزي ومركز الثقؿ السكانيكما تـ التطرؽ لوسائؿ التحميؿ المتمثمة في 

Distribution & Mean Center والتي مف خالليا تـ توضيح اتجاه توزيع كؿ مف منطقتي ،)

، وكذلؾ تحديد شكؿ االمتداد لممستعمرات والتجمعات السكانية في كال والثقؿ السكاني فييماالدراسة، 

 المنطقتيف، ومدى تقاطعيما، والتأثير الناتج عف ذلؾ التقاطع، ومدى القرب والبعد بينيما.

 SPSSوبالنسبة ألىـ االختبارات اإلحصائية التي تـ التطرؽ إلييا في برنامج التحميؿ اإلحصائي 

والتي تتركز عمى الوسط والوسيط وكذلؾ االنحراؼ المعياري، باإلضافة لمقيـ العظمى والصغرى لكؿ 

الستمارات التي تـ التوصؿ إلييا عبر كؿ البيانات التي تـ إدخاليا مف ا المئويةعممية، والنسب 

 المعبأة والتي تـ تحميميا، وتندرج كؿ ىذه التحميالت ضمف التحميؿ الكمي.
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دمات العامة بيف منطقتي إف جميع المفارقات اإلحصائية التي تـ اإلشارة إلييا في عناصر الخ

 قع الخدمات العامة بيف المنطقتيف.مؤشر واضح عمى تبايف واالدراسة 

كما أف عمميات التحميؿ الكمي ومفارقاتو أيضًا قد ساىمت في منظومة التحميؿ، مف خالؿ الخرائط 

براز عنصر المقارنة سواء باألرقاـ أو   األنماط واأللوافالناتجة لكؿ منطقة مف منطقتي الدراسة، وا 

 الظاىرة مف الخريطة.

  االستبانةتحميل 

التي ستتناوؿ رضا سكاف تجمعات منطقتي الحتياجات الدراسة  وفقاً  ىذه الدراسة استبانةتصميـ  تـّ 

توزيعيا عمى السكاف في  تـّ حيث  ،واألىداؼ المحددة فيياالدراسة عف الخدمات العامة المنتشرة 

مختمؼ مناطؽ الدراسة والمتمثمة في جنوب غرب محافظة سمفيت، وفي الجية المقابمة لمحافظة راـ هللا 

 لجزء الشمالي الغربي منيا. والبيرة والمتمثؿ في ا

نتائج تتعمؽ برضا السكاف حوؿ الخدمات  ياإلحصائ SPSSبواسطة برنامج  تحميميا إحصائياً وبعد 

 العامة في مناطؽ تجمعاتيـ السكانية.

رضا ، والمتمثمة في في منطقتي الدراسة العامة عمى أسئمة عديدة تتعمؽ بالخدمات االستبانة تشمؿ

، مراكز والعيادات والطوارئ، والتي تتركز عمى التعميـ، الصحة، مراكز الصحة ومالئمتياالسكاف عنيا 

الدفاع المدني والشرطة، المتنزىات والحدائؽ العامة، المحاكـ، المياه والكيرباء، قطاع رياض األطفاؿ 

 )الحضانات(، قطاع الطرؽ، مكبات النفايات، والمواصالت العامة.

ـّ التركيز في ىذه الدراسة عمى الخوالكثافي لمخدمات العامة، فقد  بالنسبة لمتحميؿ الكمي دمات ت

 ويمكف تمخيصيا كالتالي: العامة والتي تـّ مسحيا وحصر أعدادىا مف الوزارات المعنية
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الخدمات التعميمية: حصر أعداد المدارس األساسية والثانوية ورياض األطفاؿ، تحديد  -

 ميف.مواقعيا، عدد الطالب، وعدد المعم

 الخدمات الصحية: عدد المراكز الصحية والمختبرات والعيادات والصيدليات، ومواقعيا. -

 الخدمات اإلدارية: أنواعيا، عددىا، مواقعيا.  -

 قطاع الكيرباء والمياه والترفيو. -

 طاع المواصالت، النفايات الصمبة والسائمة.قطاع الطرؽ، قطاع الثقافة، ق -

 المياه العادمة. -

 المقارنالمنيج  3.2

ويتمثؿ في المقارنة بيف منطقتي الدراسة في كؿ مف جنوب غرب محافظة سمفيت وشماؿ غرب 

جانب الخدمات العامة، وتبياف الواقع الحالي ليما، والفروؽ بيف  مف حيثمحافظة راـ هللا والبيرة 

ليما، القطاعات المختمفة لمخدمات العامة )تعميـ، صحة، خدمات إدارية، خدمات ترفييية ... ( 

ومف ثـ استخالص النتائج بناءًا عمى المقارنة بينيما مف خالؿ عناصر التحميؿ المختمفة سواء 

 .االستبانةناحية  أو مف GISػًهٍاث بواسطة 

 حجم العينة:   4.2

 اختيار الحجـ المناسب: . أ

تـ اختيار حجـ العينة كالتالي: حيث أف عدد التجمعات السكانية في منطقة الدراسة لمحافظة سمفيت 

تجمع. وعدد سكاف  16تجمعات، ويبمغ المجموع  9، وفي محافظة راـ هللا فيبمغ عددىا 7تبمغ 

 31983نسمة، وفي محافظة راـ هللا قرابة  29759منطقة الدراسة في محافظة سمفيت حوالي 
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يكوف والتناسب  النسبة ومف خالؿ عممية ،نسمة 61742ة. حيث يبمغ مجموع سكاف المنطقتيف نسم

 130استمارة، ومنطقة الدراسة في محافظة راـ هللا  120منطقة الدراسة في محافظة سمفيت ل

  استمارة لكال المنطقتيف. 250موع استمارة. وبيذا يكوف المج

 .ا عمى مجتمع الدراسةإسقاطي تـّ والتي  غير االحتماليةويعتبر حجـ العينة وفؽ نظاـ العينة 

ـّ التوزيع بشكؿ عشوائي في التجمعات السكانية التابعة لمنطقتي الدراسة ؛ سواء في جنوب وقد ت

 غرب محافظة سمفيت، أو شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة.

 سبب اختيار حجـ العينة:ب. 

مراعاة أعداد السكاف في كافة التجمعات التابعة لمناطؽ الدراسة المختمفة )شماؿ غرب راـ  . أ

هللا، وجنوب غرب سمفيت(، مف خالؿ متوسطات أعداد السكاف في تمؾ التجمعات. حيث 

ىو عدد  31983نسمة، و29759يبمغ عدد سكاف منطقة الدراسة التابعة لمحافظة سمفيت 

 راسة في محافظة راـ هللا والبيرة.السكاف التابع لمنطقة الد

كّمًا ونوعًا وفي كافة التجمعات  الدراسة منطقتيالمنتشرة في  العامة مراعاة الخدمات . ب

 السكانية فييما.

ـّ التطرؽ ألداة المقابمة ضمف المنيجية المتبعة في الدراسة؛  حيث تـ عمؿ المقابمة األولى مع كما ت

الدكتور ىاني الحروب مدير عاـ العالقات العامة واإلعالـ في وزارة الحكـ المحمي بتاريخ 

المحمي في ، وتـ طرح السؤاؿ الخاص بالوزارة وىو؛ ما ىي استراتيجية وزارة الحكـ 25/6/2014

 تخطيط الخدمات العامة؟.



37 

 

، والتي مف خالليا 5/7/2014بموط السيد كماؿ موسى بتاريخ  والمقابمة الثانية مع رئيس بمدية دير

 عناصر الخدمات العامة في البمدة.التي تحيط بتطوير  المؤثرات أوضح

وتـ المقاء الثالث بمقابمة ىاتفية مع رئيس بمدية عبويف السيد يوسؼ سحويؿ رئيس بمدية عبويف بتاريخ 

 والبنية التحتية.عف ظروؼ البمدة التخطيطية لمخدمات ، 10/7/2014
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 الفصـــــــل الثــــــــــالث

 الظروف الطبيعية والبشرية   

 لمنطقة الدراسة
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 الظروف الطبيعية والبشرية 1.3

 الموقع والتسمية 1.1.3

 :محافظة سمفيتأواًل: 

 الموقع الجغرافي 1.1.1.3

تقع محافظة سمفيت في وسط فمسطيف، في الجزء الشمالي الغربي مف الضفة الغربية، حيث تمتد 

نابمس( لتصؿ -بشكؿ طولي مف الشرؽ إلى الغرب، وتبدأ مف منطقة زعترة عمى امتداد شارع )راـ هللا

ادي إلى الخط األخضر عند بمدة كفر قاسـ ويفصميا طبيعيًا مف الشماؿ عف منطقة نابمس وطولكـر و 

 قانا، ومف الجنوب وادي صريدة الذي يفصميا عف محافظة راـ هللا والبيرة. 

. وتبمغ المساحة 2فرد /كـ 316.7:  2011تجمعًا، تبمغ الكثافة السكانية في  20كما تضـ المحافظة 

 .2كـ 204

( شمالي خط االستواء، وبيف خطي 32.10°)( و 32.03°)تقع محافظة سمفيت بيف دائرتي عرض 

. وتقع منطقة الدراسة في محافظة سمفيت بيف دائرتي ( شرقي خط غرينتش35.15°)( و 35°)طوؿ 

 ( شرقًا.35° 10' –35° 15'( شمااًل، وبيف خطي طوؿ )32° 7' –32.°01'عرض )

كؿ مف:  تجمعاتتقع منطقة الدراسة األولى في الجزء الجنوبي الغربي مف محافظة سمفيت، وتضـ 

 دير بموط، رافات، الزاوية، مسحة، بديا، صرطة، وقراوة بني حساف.

وتمتد منطقة الدراسة في جنوب غرب سمفيت حسب اإلحداثيات الفمسطينية ما بيف خطي شرؽ 
( توضح حدود منطقة 1. والخريطة رقـ)(كـ175-153( وما بيف خطي شماؿ )كـ163-180)

 الدراسة:
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 سمفيت ومنطقة الدراسةمحافظة حدود (: 1خريطة )

 
 2014بيانات مختبر دائرة الجغرافيا، جامعة بيرزيت  – بتصرؼ -المصدر: عمؿ الباحث

بمدة، تقّطع أوصاليا المستعمرات اإلسرائيمية، باإلضافة لمحواجز المنتشرة  20تضـ محافظة سمفيت 

الفمسطينية بشكؿ عاـ، فييا، ومسار جدار الفصؿ العنصري الذي قّطع أوصاؿ المناطؽ والتجمعات 

وفي منطقة الدراسة بشكؿ خاص، وكذلؾ اإلجراءات والتعديات التعسفية مف المستوطنيف ضد 

 المواطنيف.

دورًا في تغيير نمط التخطيط السائد مف خالؿ التأقمـ معيا، وىذا يؤدي إلى  تمعب الطرؽ االلتفافيةكما 

 .وجود عقبات في عممية التخطيط السميـ وخاصة لقطاع الخدمات
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ضررًا  مف ت، ىي األكثر 1967إف القرى التي تقع عمى خط المواجية والمحاذية لمجدار وحدود عاـ 

والتي أثرت مف خالليا عمى عناصر التخطيط الحضري خالؿ اإلجراءات التعسفية مف قبؿ االحتالؿ، 

 .والمتركزة في الخدمات العامة

سكانية تتركز في الجزء الجنوبي الغربي مف  اتتجمع 7 بػػػػػ محافظة سمفيت تتمثؿ منطقة الدراسة في

بموط. ويبمغ عدد  ، وىي: قراوة بني حساف، صرطة، بديا، مسحة، الزاوية، رافات، وديرالمحافظة

يبمغ عدد سكاف محافظة ؛ عمى مستوى المحافظة وبالنسبة لعدد السكاف ،نسمة 29759نيا سكا

 (.2014)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني   نسمة 67641سمفيت 

 طبوغرافيا السطح: 2.1.1.3

لمنطقة  وامتداداً ، متر 1000حوالي إف طبوغرافيا جباؿ الضفة الغربية التي ترتفع عف سطح البحر 

-200االرتفاعات عف مستوى سطح البحر بيف  وتتبايفالدراسة فيي تمتد باتجاه السيؿ الساحمي 

، مما يزيد نسبة الرطوبة صيفًا، وتتنوع التضاريس في منطقة الدراسة بيف التالؿ واألودية متر 500

المتداد حوض باإلضافة وبعض السيوؿ الصالحة لمزراعة كسيؿ دير بموط، وتوفر عيوف المياه، 

 المياه الجوفي الغربي في منطقة جنوب غرب سمفيت مما جعميا منطقة استراتيجية.

 التطور التاريخي واإلداري: 3.1.1.3

تأسست سمفيت عمى األرجح بعد الحروب الصميبية حيث أف أقدـ المعالـ التاريخية فييا خربة الشجرة 

وىي المكاف الذي كاف مأىواًل بالسكاف قبؿ أف يسكف أحد في سمفيت، وعند دخوؿ المسمميف إلييا رحؿ 

لقضاء جماعيف  سكانيا. كانت سمفيت في أواخر العيد العثماني ناحية تابعة لنابمس ثـ أضحت مركزاً 
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 االحتالؿثـ عادت ناحية كما كانت في السابؽ طواؿ فترة  ،يدير شأنو قائـ مقاـ تابع لمتصرؼ نابمس

عادت سمفيت مركزًا لقضاء جماعيف في الضفة الغربية يتبعيا مف  1965البريطاني، وفي عاـ 

بدأ ترتيب األوضاع الداخمية وتـ  ،1995قرية. وبعد استالـ السمطة الوطنية في  23الناحية اإلدارية 

وأعمنت  كانتيا وتوفير الخدمات لممواطنيفافتتاح كافة دوائر ومؤسسات السمطة في المدينة لتعزيز م

 (.2013)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  سمفيت محافظة 

 (: التجمعات السكانية في محافظة سمفيت2خريطة)

 

 2014بيانات مختبر دائرة الجغرافيا، جامعة بيرزيت  –بتصرؼ-المصدر: عمؿ الباحث 
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 محافظة رام هللا والبيرة:ثانيًا: 

 الموقع الجغرافي:

عمى خط تقسيـ المياه تقع راـ هللا والبيرة وسط السمسمة الجبمية الوسطى في فمسطيف، وبالتحديد 

الفاصؿ بيف غور األردف والسيؿ الساحمي الفمسطيني، وجاء الموقع متوسطًا بيف منطقة الغور شرقي 

 مخيمات لالجئيف.  6تجمعًا منيا  75فمسطيف، ومناطؽ السيؿ الساحمي. تضـ المحافظة 

ط االستواء، وبيف ( شمالي خ32.07°)( و 31.81°)تقع محافظة راـ هللا والبيرة بيف دائرتي عرض 

 ( شرقي خط غرينتش.35.43°)( و 34.95°)خطي طوؿ 

 – 35°01'أما منطقة الدراسة في شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة فتمتد ما بيف خطي طوؿ )

( شماؿ خط االستواء. أما 32° 03' – 31° 58'( شرؽ خط غرينتش ودائرتي عرض )18°35'

- 152اإلحداثيات المساحية الفمسطينية ما بيف خطي شرؽ )الموقع المساحي، فتقع عمى شبكة 

 ( حدود منطقة الدراسة:3توضح الخريطة رقـ )كـ(. و 177-152(، وما بيف خطي شماؿ )كـ165
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 محافظة راـ هللا والبيرة ومنطقة الدراسةحدود (: 3خريطة رقـ )

 
 2014بيانات مختبر دائرة الجغرافيا، جامعة بيرزيت  – بتصرؼ -المصدر: عمؿ الباحث

سكاف منطقة الدراسة الواقعة في ويبمغ عدد ، نسمة 328811يبمغ عدد سكاف محافظة راـ هللا والبيرة 

 (.2014)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني    نسمة 31983 شماؿ غرب المحافظة

تجمعات، وىي: قراوة بني زيد،  9تحوي منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الغربي مف المحافظة عمى 

بني زيد الشرقية، بني زيد الغربية، كفر عيف، عبويف، دير السوداف، عجوؿ، عابود، ودير أبو مشعؿ. 

 ( توضح التجمعات السكانية التابعة لممحافظة:4والخريطة رقـ )
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 التجمعات السكانية في محافظة راـ هللا والبيرة(: 4خريطة )

 
 2014بيانات مختبر دائرة الجغرافيا، جامعة بيرزيت  – بتصرؼ-المصدر: عمؿ الباحث
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 :السطحطبوغرافيا 

يتفاوت ارتفاع تجمعات منطقة شماؿ غرب راـ هللا عف مستوى سطح البحر، وربما تكوف أعمى منيا 

متر، وتضـ تضاريس الجباؿ واألودية  700-500ترتفع بيف عف منطقة جنوب غرب سمفيت، حيث 

 المنتشرة بينيا، وبعض العيوف المائية المنتشرة في المنطقة.

 التطور التاريخي واإلداري:

بعد ىزيمة تركيا في الحرب العالمية  1917لقد خضعت المنطقة تحت االنتداب البريطاني في عاـ 

دخمت المنطقة تحت الحكـ  1948البريطاني عمى فمسطيف عاـ األولى، وبعد انتياء االنتداب 

دخمت تحت الحكـ اإلسرائيمي،  1967األردني، وبعد احتالؿ إسرائيؿ في الخامس مف حزيراف عاـ 

والتي أصبحت مف خالليا محافظة راـ هللا  1994إلى حيف قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ 

)الجياز المركزي لإلحصاء  اًل لممؤسسات الحكومية والرسميةقوالبيرة وتحديدًا مركز المدينة ث

 (.2011الفمسطيني  

 والمؤشرات اإلحصائية: الخصائص السكانية 2.3

  محافظة رام هللا والبيرة:أواًل: 

 الظروف السكانية 1.2.3

الغربية نسمة، وتعتبر ثاني المحافظات في الضفة  328811يبمغ عدد سكاف محافظة راـ هللا والبيرة 

مف حيث عدد السكاف، وىذا يعود إلى اليجرة إلييا مف المحافظات األخرى بحثا عف فرص العمؿ 

 (.2012  جياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيوالدراسة )ال
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، 2013نسمة حسب إحصائيات  31983أما منطقة الدراسة فيبمغ العدد الحالي لسكانيا حوالي 

 رافي ليؤالء السكاف حسب التجمع.( يبيف التوزيع الجغ1والجدوؿ رقـ)

نسمة  6483حيث تبّيف أّف أكثر التجمعات سكانًا ىي منطقة بني زيد، حيث يبمغ عدد سكانيا 
 نسمة. 1454وأقميا سكانًا كاف في عجوؿ حيث بمغ 

 
 2013لمنطقة دراسة شماؿ غرب راـ هللا والبيرة أعداد السكاف في التجمعات التابعة (: 1جدوؿ )

 عدد السكاف التجمع
 3426 قراوة بني زيد

بني زيد الشرقية )مزارع النوباني، 
 عارورة(

5975 
 

 3666 عبويف
 2049 كفر عيف

بني 
زيد 
 الغربية

 6483 بيت ريما
 دير غسانة 

 2340 دير السوداف
 2450 عابود
 1454 عجوؿ

 4140 دير أبو مشعؿ
 31983 المجموع

السكاف،  أعدادلمصدر: التجمعات السكانية في محافظة راـ هللا والبيرة حسب نوع التجمع، وتقديرات ا
2007-2016. 
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 المؤشرات اإلحصائية: 2.2.3 

إف المؤشرات اإلحصائية في منطقة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة التي تتوزع بيف اليـر النوعي 

بيف توزيع  متساوية، فيي ال تتفاوت فيما بينيا حسب كؿ تجمع في منطقة الدراسة واليـر السكاني

 (:1الذكور واإلناث حسب الشكؿ )

 (: اليـر النوعي لمنطقة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة1الشكؿ )

 
)بيت ريما، إناث. بينما في بني زيد الغربية  1473، مقابؿ 1459فمثاًل يبمغ عدد الذكور في عبويف 

 .2542، بينما يبمغ مجموع اإلناث 2642يبمغ عدد الذكور دير غسانة( 

فتتفاوت الفئات العمرية وبالنسبة لميـر السكاني والفئات العمرية لتجمعات منطقة شماؿ غرب راـ هللا، 

مف اإلناث وىي  194مف الذكور و  200 (9-5حسب كؿ تجمع، ففي قراوة بني زيد تشكؿ الفئة )

 تتركز فييا النسبة األكبر ضمف الفئات العمرية. الفئة التي

 القوى العاممة: 3.2.3

سنة فأكثر( إلى  15أشارت نتائج مسح القوى العاممة لمحافظة راـ هللا والبيرة )لألفراد الذيف أعمارىـ 

. وتعتبر 2010% في محافظة راـ هللا والبيرة لعاـ 43أف نسبة المشاركة في القوى العاممة بمغت 
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تمؾ األسباب إلى طبيعة  ، ولربما تعودالعاممة متدنية مقارنة مع الرجاؿنسبة مشاركة النساء في القوى 

 الوضع االجتماعي في تمؾ التجمعات والعادات والتقاليد السائدة.

تشير النتائج إلى أف نسبة العاطميف عف العمؿ في محافظة راـ هللا والبيرة في القوى العاممة بمغت 

 15.5% مقابؿ 18.2إلى %، ووصمت نسبة البطالة بيف النساء المشاركات في القوى العاممة 16.1

 (.2011  )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بيف الرجاؿ

يتجو سكاف المنطقة لمعمؿ في الوظائؼ الحكومية والخاصة خاصة بعد االلتحاؽ الواسع بحقوؿ 

 (.2012   لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني) ا التعميـ بكافة مراحمو والوعي بأىميتو

 محافظة سمفيت )الظروف السكانية( -

)الجياز  إناث 33282ذكور، و  34359منيـ  نسمة،  67641عدد سكاف محافظة سمفيت بمغ ي

 (.2013  المركزي لإلحصاء الفمسطيني

، 2013نسمة حسب إحصائيات  29759أما منطقة الدراسة فيبمغ العدد الحالي لسكانيا حوالي 

 ( يبيف التوزيع الجغرافي ليؤالء السكاف حسب التجمع.2والجدوؿ رقـ)

نسمة وأقميا  9157تبّيف أّف أكثر التجمعات سكانًا ىي منطقة بديا، حيث يبمغ عدد سكانيا حيث 

 نسمة. 2113سكانًا كاف في رافات حيث بمغ 
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 2013لمنطقة دراسة جنوب غرب سمفيت (: أعداد السكاف في التجمعات التابعة 2جدوؿ)

 2013عدد سكان منطقة الدراسة في محافظة سمفيت 

 3628 دير بموط

 2113 رافات

 5398 الزاوية

 2274 مسحة

 9157 بديا

 4316 قراوة بني حساف

 2873 صرطة

 نسمة 29759 المجموع

المصدر: التجمعات السكانية في محافظة سمفيت حسب نوع التجمع، وتقديرات اعداد السكاف، 
2007-2016 

مف جداوؿ أعداد السكاف ، أنو يزيد عدد سكاف منطقة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة  حيث يستدؿ

 .عمى عدد سكاف منطقة جنوب غرب محافظة سمفيت

 المؤشرات اإلحصائية:

ال تختمؼ المؤشرات اإلحصائية في منطقة جنوب غرب سمفيت كثيرًا عف منطقة شماؿ غرب راـ هللا، 

بيف التجمعات تبايف كبير  يوجد( أنو ال 2) رقـ الشكؿ يبيف والسكاني، حيثمف حيث اليـر النوعي 

 مف حيث عدد الذكور واإلناث:السكانية 
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 (: اليـر النوعي لمنطقة جنوب غرب محافظة سمفيت2الشكؿ )

 
وأما في الزاوية فجموع الذكور مف اإلناث،  3879، مقابؿ 4081حيث يبمغ عدد الذكور في بديا 

 .2331بينما يبمغ مجموع اإلناث ، 2361

فأغمب الفئات العمرية حسب بيانات الجياز المركزي وبالنسبة لميـر السكاني والفئات العمرية؛ 

 .توضح أنيا تجمعات فتّية لإلحصاء الفمسطيني والتعداد السكاني

 القوى العاممة:

سنة فأكثر( إلى أف  15أعمارىـ أشارت نتائج مسح القوى العاممة لمحافظة سمفيت )لألفراد الذيف 

. وتعتبر نسبة 2010% مف إجمالي القوى البشرية في محافظة سمفيت لمعاـ 47القوى العاممة بمغت 

% مقابؿ 23.6مشاركة النساء في القوى العاممة متدنية مقارنة مع الرجاؿ، حيث وصمت إلى 

% منيـ 84.8لى وى العاممة إ% لمرجاؿ. وقد وصمت نسبة العامميف في محافظة سمفيت في الق69.7

 (. 2011  لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)ا % عمالة محدودة3.6
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 الخصائص التعميمية 3.3

 محافظة رام هللا والبيرةأواًل: 

 مؤشرات التعميم في منطقة الدراسة -

يعتبر التعميـ عنصرًا أساسيًا مف مكونات المجتمع الفمسطيني، ولذلؾ فإف مناطؽ الدراسة تتنوع في 

الحاالت التعميمية سواء في جنوب غرب محافظة سمفيت، أو شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة، 

، الحالة التعميمية النسبة األكبر في المرحمة اإلعدادية والثانويةفمنطقة دراسة راـ هللا والبيرة تشكؿ 

 وبنسب متفاوتة ما بيف المراحؿ األخرى كالبكالوريوس والدبموـ والدراسات العميا.

 محافظة سمفيتثانيًا: 

 مؤشرات التعميم في منطقة الدراسة -

عنو في منطقة دراسة شماؿ  ال يختمؼ مؤشر الحالة التعميمية لمنطقة دراسة جنوب غرب سمفيت

، فالحالة التعميمية في منطقة الدراسة تتوزع بيف مختمؼ المراحؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة

إال أف  التعميمية وبشكؿ أكبر بدءًا مف المرحمة اإلعدادية مرورًا بالثانوية وصواًل لمبكالوريوس.

خالؿ اىتماميـ بالتعميـ وصواًل إلى  التعميـ بشكؿ عاـ يشكؿ قاعدة عريضة لسكاف المنطقة ومف

 الدراسة الجامعية، وحتى الحصوؿ عمى وظائؼ متعددة في كافة الحقوؿ.

 الخصائص الصحية 4.3

 أواًل: محافظة رام هللا والبيرة

 16حكومي، و  2مستشفى منيا  18 محافظة راـ هللا والبيرةفي  2011بمغ عدد المستشفيات عاـ 

بمغ عدد األسّرة في وفي محافظة راـ هللا يوجد مستشفى حكومي واحد، كما مستشفى غير حكومي. 
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شخص مف سكاف  1000سريرًا لكؿ  1.4سريرًا، بمعدؿ  1072محافظات وسط الضفة الغربية 

 ومف ضمنيا محافظة راـ هللا والبيرة والتي تقع ضمنيا منطقة الدراسة. محافظات وسط الضفة الغربية

، كما أف تجمعات بعد عاـ د المراكز الصحية والمستشفيات في ازدياد عاماً ويتبيف بشكؿ عاـ أف عد

منطقة الدراسة في شماؿ غرب المحافظة يحتوي عددًا مف المراكز والعيادات الصحية المنتشرة بواقع 

مركز صحي عمى األقؿ، ولكنيا تتفاوت بدواميا وكادرىا الطبي الذي يعمؿ عمى تقديـ الخدمات 

 السكاف.الصحية ليؤالء 

 محافظة سمفيتثانيًا: 

غير  10حكومي، و 6مستشفى، منيا  16بمغ عدد المستشفيات في محافظات شماؿ الضفة الغربية 

شخص مف سكاف شماؿ  1000سريرًا، بمعدؿ سرير واحد لكؿ  1022حكومي. ويبمغ عدد األسّرة 

 الضفة الغربية.

 والخاصة 2011محافظات شماؿ الضفة المؤشرات الرئيسية الخاصة بالمستشفيات في ومف  

سرير، اإلخراجات الكمية:  50حكومي ، عدد األسّرة:  1عدد المستشفيات:  حيث أف محافظة سمفيتب

 (.2012جياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  )ال . 0.77مف السكاف:  1000، األسّرة لكؿ 5530

عيادة ومركز صحي تتوزع في  17وأما مراكز الرعاية الصحية األولية: تشرؼ الحكومة عمى 

 تشرؼ عمييا جيات غير حكومية، ومركز واحد تشرؼ عميو وكالة الغوث. 10المحافظة، و

تنتشر ىناؾ العديد مف المراكز والعيادات الصحية في تجمعات منطقة الدراسة بواقع مركز صحي 

معات عديدة مف واحد عمى األقؿ، وىناؾ بعض المختبرات الصحية، وكذلؾ بعض الصيدليات في تج

 منطقة الدراسة كبمدات دير بموط والزاوية وبديا.
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 الخصائص الخدماتية )المرافق العامة( 5.3

وبالتحديد  مصدر المياه لتجمعات محافظة راـ هللا والبيرةأف بيف تيبالنسبة لمصادر المياه والكيرباء 

شركة كيرباء ومصمحة مياه القدس ، وكذلؾ الكيرباء؛ حيث يتوضح أف لمنطقة شماؿ غرب راـ هللا

 (.2014)بمدية عبويف   ىو الموزع الرئيسي لتمؾ التجمعات

مف خالؿ الحفر ىي ؛ منطقة الدراسة طريقة التخمص مف المياه العادمة فيكما تظير المعمومات بأف 

، والبعض اآلخر يستخدـ شبكة في المحافظة حيث تستخدـ بشكؿ أكبراالمتصاصية والصماء 

 .(2011  المركزي لإلحصاء الفمسطينيالجياز ) الصحيرؼ الص

ويتبيف بأف الجية األكبر التي تقوـ بجمع النفايات ىي السمطة المحمية، وأغمب دورية جمعيا يومية، 

  .والوسيمة المستخدمة ىي السيارة الخاصة بالنفايات

فيو يتوزع بيف شبكة  منطقة دراسة شماؿ غرب المحافظةفي  الرئيسي لممياه لممصدروأما بالنسبة 

 (:3كما يبيف الجدوؿ رقـ ) المياه العامة وآبار جمع مياه األمطار وينابيع وصياريج
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 شماؿ غرب راـ هللالرئيسي لممياه في (: المساكف المأىولة حسب التجمع السكاني والمصدر ا3جدوؿ)

 
 التجمع

 
 عدد المساكف

 المصدر الرئيسي لممياه 
 آبار جمع مياه األمطار شبكة مياه عامة

 - 469 474 قراوة بني زيد
بني زيد 
 الشرقية

835 690 94 

 1 319 320 كفر عيف
 2 1022 1028 بني زيد
 60 453 538 عبويف

 42 262 306 دير السوداف
 33 173 207 عجوؿ
 1 388 394 عابود

 - 631 632 دير أبو مشعؿ
. 2007الفمسطيني، التعداد العاـ لمسكاف والمساكف والمنشآت،الجياز المركزي لإلحصاء المصدر: 

النتائج النيائية لمتعداد )السكاف، المباني، المساكف، المنشآت(. محافظة راـ هللا والبيرة. كانوف ثاني/ 
 .2009يناير. 

 
، كما خاصةمولدات بيف استخداـ بيف شبكة الكيرباء العامة، و االتصاؿ يتوزع ف ،لمكيرباءوأما بالنسبة 

 (:4يوضح الجدوؿ رقـ )
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 راـشماؿ غرب (: المساكف المأىولة حسب التجمع السكاني واتصاؿ المسكف بالكيرباء في 4جدوؿ)
 2007 هللا

 
 التجمع

 
 عدد المساكف

 االتصاؿ بالكيرباء
 ال يوجد مولد خاص شبكة عامة

 - - 474 474 قراوة بني زيد
 - 1 834 835 بني زيد الشرقية

 3 - 317 320 كفر عيف
 2 9 1017 1028 بني زيد
 1 4 533 538 عبويف

 1 - 305 306 دير السوداف
 1 - 206 207 عجوؿ
 2 7 385 394 عابود

 - 12 620 632 دير أبو مشعؿ
. 2007الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، التعداد العاـ لمسكاف والمساكف والمنشآت،المصدر: 

لمتعداد )السكاف، المباني، المساكف، المنشآت(. محافظة راـ هللا والبيرة. كانوف ثاني/ النتائج النيائية 
 .2009يناير. 

ر االمتصاصية الصّماء ىي فيتوضح أف الحفوأما بالنسبة لواقع المياه العادمة في محافظة سمفيت، 

 (.2012  مركزي لإلحصاء الفمسطينيالجياز ال) الغالبة

ىي  وبالتوازي مع منطقة الدراسة تقوـ بجمع النفايات في محافظة سمفيتإف الجية األكبر والتي 

السمطة المحمية، وبالنسبة لمدورية في الجمع ىي أكثر مف مرة في األسبوع، والوسيمة ىي سيارة خاصة 

 .بالنفايات

 فالغالبية تحصؿ عمى المياه مف، ومنطقة الدراسة وأما مصدر شبكة المياه الرئيسي لمحافظة سمفيت
 .التي تدير أمور التجمع السكاني المصدر اإلسرائيمي أو الييئة المحمية
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فالغالبية تحصؿ وبالتحديد في منطقة الدراسة، وأما مصدر خطوط الكيرباء الرئيسية لمحافظة سمفيت 

 .سرائيمية أو مف الييئة المحميةعمى الكيرباء مف شركة الكيرباء اإل

الدراسة في محافظة سمفيت وبالتحديد )جنوب غرب سمفيت(، حيث وبالنسبة لعدد المنشآت في منطقة 

 يتبيف أف بديا تضـ أكبر عدد مف المنشآت، وأقميا رافات.

(: عدد المنشآت العاممة في القطاع الخاص والقطاع األىمي والشركات الحكومية وعدد 5جدوؿ)
 2011محافظة سمفيت،  –المشتغميف في منطقة الدراسة 
 عدد المشتغميف المنشآتعدد  اسـ التجمع

 إناث ذكور
  67 210 132 قراوة بني حّساف

 128 653 397 بديا
 30 97 64 صرطة
 104 185 136 الزاوية
 44 417 177 مسحة
 30 68 38 رافات

 114 145 66 دير بموط
اإلحصائي السنوي سمفيت . كتاب محافظة 2011المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

 فمسطيف. –(. راـ هللا 3)
وأما بالنسبة لمصدر المياه لمنطقة الدراسة في جنوب غرب محافظة سمفيت، فالغالبية تعتمد عمى 

 .شبكة المياه العامة، تمييا آبار جمع مياه األمطار بنسبة أقؿ، وصياريج

تمد عمى وبالنسبة لمصدر الكيرباء لمنطقة الدراسة في جنوب غرب محافظة سمفيت، فالغالبية تع

 .الشبكة العامة، تمييا المولدات الخاصة بنسبة أقؿ

وكذلؾ بالنسبة لالتصاؿ بالصرؼ الصحي، فغالبية التجمعات السكانية في منطقة الدراسة في محافظة 
 .عمى الحفر االمتصاصية بشكؿ كبيرسمفيت تعتمد 
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منتشرة فييا عدد المنشآت ال وأما بالنسبة لمنطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة ومف خالؿ

. فمف خالؿ فالجدوؿ أدناه يبيف عدد تمؾ المنشآت وعدد المشتغميف فييا لكؿ مف الذكور واإلناث

الجدوؿ يتبيف أف بني زيد الشرقية تشمؿ عدد منشآت أكبر مقابؿ عجوؿ التي تحتوي عدد أقؿ في 

 منطقة الدراسة.

اص والقطاع األىمي والشركات الحكومية وعدد (: عدد المنشآت العاممة في القطاع الخ6جدوؿ)
 2011، راـ هللا والبيرةمحافظة  –المشتغميف في منطقة الدراسة 

 عدد المشتغميف التجمع
 إناث ذكور عدد المنشآت 

 34 84 73 قراوة بني زيد
 65 200 138 بني زيد الشرقية

 19 32 36 كفر عيف
 73 211 133 بني زيد
 15 119 81 عبويف

 8 18 20 دير السوداف
 5 7 16 عجوؿ
 38 99 54 عابود

 19 146 96 دير أبو مشعؿ
اإلحصائي راـ هللا والبيرة . كتاب محافظة 2011لمصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ا

 فمسطيف. –(. راـ هللا 3السنوي )
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 قطاع التعميم في منطقتي الدراسة:

 2014-2013محافظة راـ هللا والبيرة شماؿ غرب (: المدارس في 7جدوؿ )

 مجموع المدارس اسم التجمع
 2 قراوة بني زيد

بني زيد الشرقية )عارورة، مزارع 
 النوباني(

5 

) بيت ريما، دير الغربية بني زيد 
 غسانة(

5 

 2 دير السوداف
 3 عبويف
 1 عجوؿ
 2 عابود

 3 دير أبو مشعؿ
 1 كفر عيف
 25 المجموع

 .2014-2013، محافظة راـ هللا والبيرة –المصدر: بيانات مديرية التربية والتعميـ 
 

مدرسة  25، و7126 يبمغ مجموعومنطقة الدراسة التابعة لمحافظة راـ هللا والبيرة، عدد طالب تشمؿ 

 تجمع سكاني. 11موزعة عمى 

طالب، وأقميا في كفر  1392مدارس و  5بواقع تحتوي عمى أكثر المدارس بني زيد الشرقية  كما أف

 طالب ومدرسة واحدة. 303عيف بواقع 

وبالنسبة ألعداد المعمميف في منطقة الدراسة في جنوب غرب محافظة سمفيت، فيبمغ عددىـ قرابة 

 (:8رقـ )تجمعات سكانية موزعة حسب الجدوؿ  7مدرسة و  28معمـ ومعممة في  489
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 الدراسة، محافظة سمفيتمنطقة جنوب غرب (: المدارس في 8جدوؿ )
 مجموع الطالب مجموع المدارس اسم التجمع
 884 4 دير بموط
 580 3 رافات
 1508 5 الزاوية
 636 3 مسحة
 2427 6 بديا

 864 3 صرطة
 1370 4 قراوة بني حساف

 8269 28 المجموع
 2014-2013المصدر: بيانات مديرية التربية والتعميـ، محافظة سمفيت، 

مف الجدوؿ بأف بمدة بديا ىي أكبر بمدات منطقة الدراسة مف حيث عدد المدارس  حيث يتوضح

 580مدارس و  3مدارس، وأقميا في رافات ب  6طالب، و 2427باإلضافة لعدد الطالب بواقع 

 طالب.

  489، فيبمغ عددىـ سمفيتوبالنسبة لعدد المعمميف الموزعيف عمى مدارس منطقة الدراسة في محافظة 
 (:3كما في الشكؿ رقـ ) ةسكاني اتتجمع 7مدرسة في  28مى موزعيف ع

 (: أعداد المعمميف في جنوب غرب سمفيت3شكؿ )

 
 .2014-2013، محافظة سمفيت –المصدر: بيانات مديرية التربية والتعميـ 
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وبالنسبة لعدد المعمميف الموزعيف عمى مدارس منطقة الدراسة في محافظة راـ هللا والبيرة، فيبمغ عددىـ 
 (:4تجمع سكاني كما في الشكؿ رقـ ) 11مدرسة في  25موزعيف عمى   389

 (: أعداد المعمميف في منطقة دراسة /محافظة راـ هللا والبيرة4شكؿ)

 
 2014-2013، والتعميـ، محافظة راـ هللا والبيرةالمصدر: مديرية التربية 

مف مجموع سكاف منطقة الدراسة في جنوب غرب سمفيت البالغ  8269يشكؿ الطالب البالغ عددىـ 

% نسبة طالب منطقة دراسة شماؿ غرب راـ هللا 4. 48%، مقابؿ3.59نسمة ما نسبتو  29759

 نسمة. 31983مف مجموع السكاف الذي يبمغ  7126والبيرة البالغ عددىـ 

طالب/معمـ، وأما في منطقة دراسة  17؛ أي ما يعادؿ 489ويبمغ عدد معممو منطقة دراسة سمفيت 

 طالب لكؿ معمـ.  18؛ أي ما يعادؿ قرابة 389راـ هللا والبيرة فيبمغ عدد المعمميف 

 واقع الخدمات العامة في مناطق الدراسة:  6.3

إف واقع الخدمات العامة في مناطؽ الدراسة المختمفة؛ سواء أكاف في جنوب غرب محافظة سمفيت، 

أو شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة، يمكف عرضو مف خالؿ عناصر تمؾ الخدمات في كافة 

ة القطاعات التي تشمؿ قطاع الكيرباء والمياه، قطاع المواصالت، المدارس، الصحة، الخدمات اإلداري

 )الشرطة والمحاكـ(، باإلضافة لقطاع الترفيو والقطاع الثقافي. 
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مف المؤسسات بالنسبة لمنطقة الدراسة في محافظة سمفيت، وحسب البيانات التي تـ جمعيا ميدانيًا و 

كافة التجمعات مرتبطة بشبكة الكيرباء أف في مناطؽ التجمعات السكانية؛ فقد تبّيف والمرافؽ المنتشرة 

 القطرية اإلسرائيمية، وكذلؾ شبكة مياه عامة لكؿ بمدة. 

الشرطة المنتشرة في منطقة الدراسة في جنوب غرب سمفيت؛ ىناؾ مركز واحد  وعند دراسة مراكز

ف فقط، باإلضافة لمركز دفاع مدني في نفس المنطقة )في بمدة بديا(، وأما القطاعات األخرى م

المتنزىات والعيادات والمراكز الصحية والطوارئ فيي تتفاوت بيف التجمعات السكانية في تمؾ 

 المنطقة، وكذلؾ الحاؿ لمنوادي والمراكز الثقافية والمكتبات العامة، والحضانات ورياض األطفاؿ.

د عمى وجود شبكة صرؼ صحي، واالعتما إلىكما تفتقر جميع التجمعات السكانية في تمؾ المنطقة 

 . وبالنسبة لمطرؽ فمنيا الطرؽ المعبدة ومنيا الزراعية.الحفر االمتصاصية

أعداد الخدمات العامة في كافة مناطؽ وبمدات منطقة الدراسة التابعة  (9رقـ )ويوضح الجدوؿ 

 لمحافظة سمفيت وبالتحديد في جنوب غرب المحافظة:
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 والصحية والترفييية في جنوب غرب محافظة سمفيتعداد الخدمات اإلدارية (: توزيع وأ 9جدوؿ )

 الخدمة
 
 

 التجمع

مراكز 
 الشرطة

الدفاع 
 المدني

العيادات  الصيدليات المتنزىات
والمراكز 
الصحية 
 والطوارئ

النوادي 
والمراكز 
 الثقافية

المكتبات 
 العامة

الحضانات ورياض 
 األطفال

 4 1 5 2 1 - - - دير بموط
 3 - 1 2 1 - - - رافات
 4 1 5 3 2 1 - - الزاوية
 3 1 3 3 1 1 - - مسحة
 6 1 8 4 2 2 1 1 بديا

 2 1 2 1 1 - - - صرطة
قراوة بني 
 حساف

- - - 1 1 3 - 5 

 2014إعداد الباحث،  –المصدر: البحث الميداني 

 

وأما منطقة الدراسة التابعة  لمحافظة راـ هللا والبيرة، والمتمثمة في شماؿ غرب المحافظة، فيي أيضًا 

تتفاوت فييا الخدمات العامة وانتشارىا وتوزيعيا في كافة التجمعات السكانية، وجاء ذلؾ انطالقًا مف خالؿ 

فيو يوضح انتشار تمؾ الخدمات في بمدات  (10رقـ )المسح الميداني لتمؾ التجمعات، ومف خالؿ الجدوؿ 

 المنطقة وأعدادىا:
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راـ هللا والبيرة غرب محافظة  شماؿأعداد الخدمات اإلدارية والصحية والترفييية في توزيع و (:10جدوؿ )
2013  

 الخدمة
 

 التجمع

مراكز 
 الشرطة

الدفاع 
 المدني

العيادات  المتنزىات
والمراكز 
الصحية 
 والطوارئ

النوادي 
والمراكز 
 الثقافية

 الصيدليات
 
 

المكتبات 
 العامة

الحضانات 
ورياض 
 األطفال

 3 - 1 2 3 1 - - عابود
 3 - 1 2 2 - - - دير أبو مشعؿ

بني 
 زيد

 4 1 1 2 2 - - - بيت ريما
 4 1 1 2 2 - - 1 دير غسانة

 1 - - 1 1 - - - كفر عيف
 4 1 1 3 3 1 - - قراوة بني زيد

بني زيد 
 الشرقية

 2 - 1 1 2 - - 1 عارورة
مزارع 
 النوباني

- - - 1 1 - - 2 

 3 - 1 3 1 - 1 - عبويف
 1 - - 1 1 - - - عجوؿ

 2 - - 1 2 - - - دير السوداف
 2014إعداد الباحث،  –المصدر: البحث الميداني 

فأغمبية منطقة الدراسة في محافظة راـ هللا والبيرة تستمد شبكة الكيرباء العامة مف شركة كيرباء 

روت أو مصمحة مياه محافظة القدس فمصدرىا شركة المياه اإلسرائيمية ميكالقدس، وأما شبكة المياه 

 (.2014)بمديات منطقة الدراسة  

مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني، باإلضافة  حيثتتفاوت الخدمات األخرى في نفس المنطقة مف 

 لقطاعات الخدمات األخرى المنتشرة في تمؾ التجمعات السكانية.
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ىذا المنطمؽ؛ فإف توزيع الخدمات العامة سواء أكاف بيف التجمعات السكانية نفسيا في منطقة  ومف

الدراسة، أو بيف منطقتي الدراسة في جنوب غرب سمفيت وشماؿ غرب راـ هللا فيي متفاوتة نسبيًا، مف 

 حيث التوزيع واألعداد )كّمًا ونوعًا(. 

ىذا  تعكس االستبانةاطؽ تجمعاتيـ، فإف نتائج عف تمؾ الخدمات في من السكافبالنسبة لرضا و 

الجانب مف خالؿ األسئمة التي تطرحيا في كافة قطاعات الخدمات العامة ومدى رضا الناس عف تمؾ 

الخدمات، حيث أف رضاىـ ىو عامؿ ومؤشر يؤثر عمى الخدمات العامة بشكؿ عاـ ومدى تطورىا 

 الذي يطرأ عمييا. التطور

 :التخطيط عمىالعوامل البشرية  تأثير  1.6.3

تمعب العوامؿ البشرية دورًا بارزًا وواضحًا في التأثير عمى عممية تخطيط وتوزيع الخدمات العامة، 

فاالحتالؿ وبشكؿ خاص ىو العنصر األبرز في ىذا اإلطار مف خالؿ إجراءاتو التي يقوـ بيا ضد 

لرئيسي اىدفو  محاواًل بذلؾ تحقيؽالتجمعات الفمسطينية والتي تحوؿ دوف الوصوؿ لخدمات أفضؿ 

 والذي يكمف في تقويض تمؾ التجمعات وتطويرىا.

تخطيط ( مما زاد A,B,Cتثبيتيا عمى أرض الواقع ) إلىالتي عمد  السياسيةومف خالؿ التقسيمات 

أحيانًا بسبب إجراءات المنع التي يقوـ بيا االحتالؿ، وفي الجانب  واستحالتوتعقيدًا وصعوبة الخدمات 

الذي قّطع أوصاؿ  يبرز بشكؿ واضح، جدار الفصؿ العنصري فإف ،اآلخر مف مؤثرات االحتالؿ

التجمعات الفمسطينية وعمؿ عمى تفتيت التواصؿ فيما بينيا، وحرماف السكاف مف أراضييـ والتي ىي 

ضرورية لمتوسعة العمرانية ضمف عممية التخطيط ولقطاعات الخدمات العامة األخرى كالكيرباء 

 والمياه والطرؽ وغيرىا.
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تجاه عممية التخطيط بكافة جوانبيا في كافة التجمعات الفمسطينية،  واضحير الجدار السمبي فتأث

 لدراسة، وباعتبارىا مناطؽ حدودية، مف خالؿ اقتطاعات مساحات واسعةوخصوصًا في منطقتي ا

وضيؽ المخططات الييكمية لمتجمعات، مما يؤدي الكتظاظ شديد في المساحة المتاحة لمتمدد العمراني 

 وتخطيط البنى التحتية فييا.

وبالنسبة لمعوامؿ البشرية األخرى التي أثرت سمبًا عمى تطوير عممية التخطيط ومرافقو المتنوعة ىي 

اإلدارة والتنظيـ، حيث تفتقر بعض التجمعات إلى عممية التخطيط العشوائي والطرؽ االلتفافية وسوء 

مما سبب تخطيطًا عشوائيًا ليا وحاؿ دوف انتظاميا مما أثر عمى جوانب خدماتية  في التخطيط اإلدارة

أخرى مف خالؿ عممية البناء العشوائي أو شؽ الطرؽ الجديدة لمتوسعة والتأثير عمى شبكة الكيرباء 

 ة األخرى كالترفييية والصحية.والمياه وحتى الخدمات المجتمعي

 التخطيط: عمىالنظم اإلدارية والحكومية  تأثير 2.6.3

كما أف لمنظـ اإلدارية والحكومية دورًا كبيرًا في تنظيـ عممية التخطيط وخاصة قطاع الخدمات العامة، 

تفتقر لمتطوير والتحديث تماشيًا مع زيادة أعداد السكاف والتي تستدعي زيادة  السارية حيث أف القوانيف

 وتطوير أعداد الخدمات العامة في التجمعات السكانية المختمفة. 

دليؿ عمى الزيادة  إنما ىوالذي طرأ خالؿ السنوات،  والتمدد العمرانيإف التغيرات في نمط البناء 

إعادة النظر في ىيكمية الخدمات وتخطيطيا بما يتناسب وأعداد  والحاجة الماسة إلىالسكانية، 

 .السكاف

أما بالنسبة لمخصائص االقتصادية والمتمثمة في القطاع الزراعي والصناعي لمنطقتي الدراسة، 

فتتشابياف مف حيث االعتماد عمى قطؼ الزيتوف، وفي الجانب اآلخر مف جنوب غرب محافظة 
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ية وتربية المواشي في بعض األراضي كالبقوليات والمحاصيؿ الصيفسمفيت يعتمدوف عمى الزراعة 

 (.2012وغيرىا )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  

وىناؾ بعض الحرؼ الصناعية التي يعمؿ بيا سكاف منطقتي الدراسة وتتعمؽ بالنجارة، الحدادة، 

 وحرؼ مينية متعددة.

جنوب غرب محافظة سمفيت معقد جدًا بسبب ما إف الوضع السياسي لمنطقة الدراسة المتمثمة في 

مف خالؿ زيادة البناء االستيطاني في تمؾ المنطقة ومضاعفة مصادرة  سياسيتعانيو مف وضع جيو 

 األراضي بشكؿ غير مسبوؽ.

كذلؾ الحاؿ فقد كاف لبناء جدار الفصؿ العنصري دورًا كبيرًا في التأثير عمى أرض الواقع وخصوصًا 

جنوب غرب محافظة سمفيت مف خالؿ اقتطاع مساحات واسعة أثرت عمى  عمى تجمعات سكاف

عممية االمتداد العمراني وتقميص مساحة التخطيط الطبيعية، مثمو كالبناء االستيطاني الذي يؤثر 

عمى عممية االمتداد العمراني لكؿ تجمع سكاني تحيط بو المستعمرات كدير بموط ورافات  سمبيبشكؿ 

 ومسحة والزاوية.

جنوب غرب وضع ليس بعيدًا عف  فإنو منطقة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة لنسبة لوضعبا

 ،محافظة سمفيت مف حيث الوضع السياسي وىيمنة االحتالؿ ومصادرتو لألراضي وبناء المستعمرات

التي تحوؿ دوف الوصوؿ لمخططات طبيعية سميمة تسمح باالمتداد الطبيعي لمسكاف وخاصة مع 

 ازدياد أعداد السكاف، وليذا السبب فيي تشكؿ عائقًا كبيرًا أماـ تمؾ العممية. 

إف الوضع السياسي في منطقتي الدراسة مرتبط بعوامؿ عدة، منيا: جدار الفصؿ العنصري والذي 

سعة مف األراضي وخصوصًا في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت، حيث اقتطع مساحات وا
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في الجية الغربية مف محافظة سمفيت ابتداء مف قرية مسحة وحتى طوؿ جدار الفصؿ العنصري  يبمغ

كـ في 3)بمسافة  بقرية الزاوية وقرية رافات في المحافظة، اً كـ مار 12بموط نحو  نياية قرية دير

كـ في أراضي 3و ،كـ في أراضي قرية رافات1كـ في أراضي بمدة الزاوية، 5 أراضي قرية مسحة،

، وتشكؿ نسبة اقتطاع األراضي حسب مخططات الجدار في تمؾ المناطؽ ما يقارب (قرية دير بموط

 (.2008)الخطيب    دونـ، وتتوزع حسب مسار الجدار في كؿ تجمع 5000

مصادرة األراضي وضيؽ المساحات المتاحة كما أف التوسع االستيطاني عمؿ بشكؿ كبير عمى 

لمسكاف مف أجؿ االمتداد الطبيعي ليـ مما أثر سمبًا عمى تخطيط الخدمات العامة وخصوصًا تمؾ 

ـّ التطرؽ ليا في الدراسة.  التي ت

كما لعبت الطرؽ االلتفافية دورًا ميمًا في التأثير عمى مناطؽ الدراسة وخصوصًا أنيمًا تقعاف في 

ما يؤثر عمى جزء ميـ مف عممية التخطيط وىي الطرؽ، فيي تساىـ إيجابًا في إمكانية ، مCمنطقة 

 (.2008ة عدد الطرؽ المساىمة في التخطيط )الخطيب المساىمة في عممية التخطيط مف خالؿ زياد

إف جزءًا كبيرًا مف الطرؽ االلتفافية يتـ استخداميا مف قبؿ المستوطنيف، كما يضطر السكاف 

األحداث السياسية وف الستخداميا مما يشكؿ خطرًا عمى حياتيـ وخصوصًا في أوقات الفمسطيني

 وىذا يشكؿ دورًا سمبيًا لمطرؽ االلتفافية. والميدانية

بشكؿ عاـ؛ فإف المؤثرات السياسية تمعب دورًا بارزًا في التأثير عمى عممية تخطيط الخدمات العامة 

مباشر أو غير مباشر، مما يؤثر سمبًا عمى توزيعيا أو في منطقتي الدراسة، سواء أكاف ذلؾ بشكؿ 

 تخطيطيا بالشكؿ األفضؿ في مختمؼ التجمعات السكانية.
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ىذا المنطمؽ؛ فإف كافة الظروؼ والعوامؿ السياسية، االقتصادية، واالجتماعية، تمعب الدور  مف

أكبر منو في جنوب األبرز في التأثير عمى قطاعات الخدمات العامة في منطقتي الدراسة، وبشكؿ 

غرب محافظة سمفيت التي يستفحؿ فييا االستيطاف بشكؿ كبير، مما يستدعي الوقوؼ عند ىذا 

الجانب، ألف مصادرة األراضي تعمؿ عمى تضييؽ مساحات التجمعات والمخططات الييكمية ليا، 

، د منياوالبنية التحتية ليا ويح  وينعكس ذلؾ عمى تطوير قطاعات الخدمات العامة المنتشرة

 وخصوصًا مع الزيادة المضطردة ألعداد سكاف التجمعات.

ولمحواجز العسكرية تأثير في ىذا اإلطار، مف خالؿ المضايقات وا غالؽ مداخؿ التجمعات السكانية 

مف تأثير سمبي في أي  عنوسواء بالحواجز الدائمة في دير بموط، أو الحواجز الطيارة أحيانًا مما ينتج 

الحواجز أو المعسكرات التي تقاـ  القريبة مف تمؾجزء مف عممية التخطيط وخصوصًا في المناطؽ 

 بجانب المستعمرات.

متعددة، ويشكؿ جزءًا ال يتجزأ مف عناصر أي تجمع أو  لو عناصر قطاع الخدمات العامة إف 

مجتمع يريد أف يحافظ عمى ديمومتو ويحافظ عمى حياة سكانو، مف خالؿ توفير الحد األدنى مف 

ى الظروؼ التي يمكف أف تتحكـ في عممية توفير تمؾ سأق حتى فيالبنى التحتية والخدمات المتنوعة 

 الخدمات كالكيرباء والمياه.

 ايير تخطيط الخدمات مع 7.3

ومتطمبات ترتكز عمييا في تحديد  يتطمب تحديد مواقع الخدمات العامة في التجمعات السكانية معاييرًا 

عمييما موقع الخدمة )عنايا  يرتكزمذاف الخدمات، وتشمؿ: الموقع، المساحة الحجـ وموقع تمؾ 

2004.) 
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 معايير تخطيط الخدمات التعميمية: 1.7.3

الخدمات العامة، والتي تحتاج إلى وضع أسس ميمة في  مفتشكؿ الخدمات التعميمية قطاعًا عريضًا 

 لة الوصوؿ.تخطيطيا، كالموقع والمساحة وسيو 

بعض الخدمات العامة يجب توفيرىا عمى مستوى الحي الواحد كدور الحضانة ورياض األطفاؿ،  إف

 وأما المدارس فتشمؿ مجموعة مف األحياء.

 تخطيط مواقع دور الحضانة ورياض األطفال:1.1.7.3  

أصبحت الحاجة الممحة لوجود دور الحضانة ورياض األطفاؿ وأمر ضروري بعد تغير مقتضيات 

 (:2004توفرىا في تمؾ المواقع )عنايا  االشتراطات الواجب  ومف أىـالحياة، 

 سكف الطفؿ. عفمتر  400-200 يبعد سيولة الوصوؿ لمموقع، وأف  .1

 يكوف مكانًا ىادئًا بعيدًا عف أي ضوضاء.أف  .2

 توفر مساحة كافية لأللعاب. .3

 أف يكوف في مكاف صحي وجاؼ ومستوي. .4

سنوات، ومشرفة  4طفؿ عمره  25سنوات، ومشرفة لكؿ  3طفؿ عمره  20توفير مشرفة لكؿ  .5

 سنوات. 5طفؿ عمره  30لكؿ 

فيي تختمؼ اختالفًا كميًا عف  وبالنسبة لرياض األطفاؿ المنتشرة في تجمعات منطقتي الدراسة،

، مما (2009)شقير   متر 400المعايير الطبيعية، فالمسافة بيف السكف وموقع الروضة أكثر مف 
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يضطر إدارة تمؾ المؤسسات لتجييز سيارات لجمب الطمبة إلى موقع الروضة. كما تقع بعضيا عمى 

 شوارع رئيسية. 

 تخطيط مواقع المدارس االبتدائية: 2.1.7.3

عاـ، لذا يجب  12-6، وىي لألطفاؿ مف 6-1يعتمد نظاـ المدارس االبتدائية غالبًا الصفوؼ مف 

 :(2009)شقير   توفر معايير وعناصر خاصة فييا كما يأتي

 في المدرسة. 25-6أف يتراوح عدد صفوؼ الدراسة بيف  .1

 ومكاف النتظار السيارات. 2ـ400مساحات واسعة ال تقؿ عف  .2

 وممحقات المدرسة. مباني اإلدارةتوفر  .3

 مدرج لالجتماعات والمحاضرات ومسرح في نفس الوقت.توفر  .4

 طالبًا، وتسعى بعض الدوؿ لتقميمو. 30كما يبمغ الحد األقصى لعدد الطالب في الصؼ الواحد 

 :تخطيط مواقع المدارس اإلعدادية والثانوية  3.1.7.3

(، وتتوافر عمى مستوى 12-10الثانوية صفوؼ ) والمدارس( 9-7تشمؿ المدارس اإلعدادية صفوؼ )

 مجموعة مف األحياء ألنيا تشمؿ عدد كبير مف الطالب، وتشمؿ مواصفاتيا:

 مساحة مخصصة ليا ضعؼ مساحة المدارس االبتدائية واإلعدادية. .1

 طالب. 1000-750يتراوح عدد الطالب فييا بيف  .2
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كما يختمؼ تخطيط المدارس مف دولة ألخرى، ومف مدينة إلى مدينة، وذلؾ يعتمد عمى الظروؼ 

بعض المعايير المتبعة في المدارس االبتدائية  (11رقـ )المحمية لكؿ موقع، كما يوضح الجدوؿ 

 لبعض الدوؿ:

 المدارس االبتدائية تخطيط (: المعايير المتبعة في11جدوؿ)

 عالمياً  لبناف مصر حدةالواليات المت المعيار
 1200-250 960-240 840 800-500 عدد الطمبة
 مساحة الموقع

 2ألؼ ـ
22-110 8.5-10 5-10 31-79 

المساحة المبنية 

 2ألؼ ـ

9-24 2.04-4.2 1.01-3.25 8.82 

 35-25 21-10 11.9-10 137.5-44 2نصيب الطالب ـ

 38-8 24-6 24 20 عدد الصفوؼ
 32-30 40 35 32-30 عدد طمبة الصؼ

المسافة بيف السكف 
 والمدرسة )ـ(

400-800 400-800 400-800 400-800 

الموقع بالنسبة 
 لمطرؽ

 فرعي فرعي فرعي فرعي

 (.2002المصدر: )سرحاف  
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 بعض المعايير لممدارس اإلعدادية في بعض الدوؿ: (12رقـ )ويمثؿ الجدوؿ 

 اإلعدادية(: المعايير المتبعة في تخطيط المدارس 12جدوؿ)

 عالمياً  لبناف مصر الواليات المتحدة المعيار

 1600-800 1120-320 840 1200-800 عدد الطمبة

 مساحة الموقع

 2ألؼ ـ

44-221 3-13 7-10 79-141 

المساحة المبنية 

 2ألؼ ـ

22.4-48 2-6 1.35-4 22 

 30-25 21.9-8.9 15.5-3.6 182.2-28 2نصيب الطالب ـ

 50-25 24-8 24 40-30 عدد الصفوؼ

 32-30 46-40 35 27 عدد طمبة الصؼ

المسافة بيف السكف 

 والمدرسة )ـ(

1000-1500 1000-1500 1000-1500 800-1200 

الموقع بالنسبة 

 لمطرؽ

 رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي

 (.2002)سرحاف  المصدر: 
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 يمثؿ بعض المعايير المتبعة في بعض الدوؿ لممدارس الثانوية: (13رقـ )والجدوؿ 

 (: المعايير المتبعة في تخطيط المدارس الثانوية13جدوؿ)

 عالمياً  لبناف مصر الواليات المتحدة المعيار
 2700-1000 1120-320 1260-720 2000-1200 عدد الطمبة
 مساحة الموقع

 2ألؼ ـ
88-442 11.9-25.2 7-10 141-220 

المساحة المبنية 
 2ألؼ ـ

42-100 4.4-11.2 1.35-4 27 

 30-25 21.9-8.9 30.9-13.2 221-73 2نصيب الطالب ـ
 77-28 24-8 40-24 75-50 عدد الصفوؼ

 35-30 46-40 36-30 25 عدد طمبة الصؼ
المسافة بيف السكف 

 والمدرسة )ـ(
1500-2000 1500-2000 1500-2000 1200-1600 

الموقع بالنسبة 
 لمطرؽ

 رئيسي رئيسي رئيسي رئيسي

 (2002)سرحاف  المصدر: 

اكتظاظ  فييتجمى  فإنوتمؾ المدارس  وواقع مف ىذا المنطمؽ؛ فإف أغمبية المدارس في منطقتي الدراسة

، ولحؿ المشكمة يتـ المجوء لفتح شعب لمصؼ الواحد، كذلؾ المساحة المتاحة لمطالب الواحد الصفوؼ

وال تتعدى حدود المعيار الطبيعي، والتي تجّمت مف خالؿ فتح ُشَعب جديدة بشكؿ  بسيطة جداً 
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اضطراري لتجنب اكتظاظ الصفوؼ وخصوصًا األساسية منيا التي يتجاوز عدد طالب الصؼ فييا 

 طالبًا. 45-40أحيانًا قرابة 

 معايير تخطيط الخدمات الصحية  2.7.3

الصحية، فإنو وحسب مركز التخطيط الحضري واإلقميمي  بالنسبة إلى المتطمبات المساحية لمخدمات

/ شخص في المدف الصغيرة والبمدات، وأما معايير نظاـ 2ـ1في جامعة النجاح الوطنية أنو يمـز 

 (:14ة في األراضي الفمسطينية فيي كما في الجدوؿ رقـ )الرعاية الصحية األولي
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 فمسطيف(: معايير نظاـ الرعاية االولية في 14جدوؿ)

عنوان  المستوى
 المركز

عدد سكان 
 التجمع

عدد  المستخدمين الصحيين
 المستخدمين

 الخدمات المقدمة

المستوى 
 األول

 موقع
 صحي

1-999 
 نسمة

 عامل صحي
 حكيم/حكيمة

 زيارة أسبوعية لمطبيب العام

1 
2 

0.2 

 النظافة الصحية ،خدمات وقائية
 رعاية األمومة والطفولة

 إسعاف أولي
المستوى 

 الثاني
عيادة 
 صحية

1000-
2999 

 طبيب عام
 ممرض

 قابمة
 عاممة نظافة

1 
1 
1 
1 

 خدمة وقائية
 رعاية أمومة وطفولة

 خدمات عالجية
 صحة بيئية

المستوى 
 الثالث

-3000 مركز صحي
9999 

 طبيب عام
 أخصائي

 طبيب أسنان
 حكيم/حكيمة

 قابمة
 ممرض

 صيدالني
 مساعد صيدلي

 فني مختبر

2 
1 
1 
2 

0.5 
1 
1 

0.5 
1 

نفس مدى الخدمة في المستوى 
 الثاني

 مختبر 
 خدمات وقائية

المستوى 
 الرابع

مركز صحي 
 عام

10000-
25000 

 طبيب عام
 أخصائي

 طبيب أسنان
 حكيم/حكيمة

 قابمة
 ممرض

 صيدالني
 مساعد صيدالني

 فني مختبر
 إداري مساعد

4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

نفس مدى الخدمة في المستوى 
 الثالث

 تخصصيةاستشارات 
 خدمات طوارئ

 (.2010)وزارة الصحة  المصدر: 
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بأنيا تقع ضمف المستوى األوؿ وبنسب متفاوتة   ويستدؿ مف المراكز الصحية في منطقتي الدراسة

 حسب كؿ تجمع سواء في منطقة دراسة جنوب غرب سمفيت أو شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة.

 معايير تخطيط الخدمات الترفييية  3.7.3

 تتوقؼ المعدالت التخطيطية لمحدائؽ والمتنزىات بصفة عامة عمى الظروؼ المحمية لكؿ تجمع

راء بيف المساكف، ومناطؽ ترويحية )عنايا  ، وتضـ مناطؽ خضاالقتصادية منيا واالجتماعية

2004.) 

لمشخص  2ـ4.2جميورية مصر العربية  مثاًل فيومف المعايير العربية والعالمية في ىذا المجاؿ، 

لمشخص في الواليات المتحدة، كما تتراوح المساحات المفتوحة مف المساحات  2ـ21كحدائؽ عامة، و

 %.15%، والمجر 17.5%، العراؽ 38%، ألمانيا 26الخضراء لبعض الدوؿ كإنجمترا 

/لمفرد، أي مساحة الحديقة 2ـ0.6ويخصص لمفرد مف الحدائؽ العامة داخؿ التجمع السكني حوالي 

 .2ـ3000نسمة تساوي  5000ع السكني والذي يتكوف مف لمتجم

كما يجب أف تتناسب المساحات المخصصة لمحدائؽ والمتنزىات مع كثافة السكاف الذيف تخدميـ ىذه 

 نسمة. 5000-2500المرافؽ بحيث يجب توفير حديقة لكؿ مف 

صغيرة لمترفيو عف النفس، وبالنسبة لمنطقتي الدراسة، فتنتشر في بعض التجمعات متنزىات أو حدائؽ 

، ومف خالؿ ذلؾ فيي ال تقع ضمف المعايير فإنيا ال تكفي حاجة أو قضاء بعض الوقت فييا

 في التجمع.السكاف، وفي بعض األحياف ال تتوفر 
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 تخطيط الخدمات الثقافية:  4.7.3

وأف يكوف بالقرب مف وتشمؿ المراكز والنوادي الثقافية والمكتبات، والتي تتضمف سيولة الوصوؿ إلييا، 

 الحدائؽ العامة بحيث تحيط بيا البيئة اليادئة.

وتحتوي التجمعات في منطقتي الدراسة نوادي شبابية ورياضية، باإلضافة لبعض المكتبات المنتشرة 

 فييا سواء في مبنى البمدية أو مبنى مستقؿ.

 معايير تخطيط خدمات مراكز الشرطة والدفاع المدني  5.7.3

يعتمد ذلؾ و تتركز عمى عدد السكاف المخدوميف ونطاؽ الخدمة بالكيمومتر، ونطاؽ الخدمة زمنيًا، 

 محميًا أـ رئيسيًا.عمى نوع المركز سواء كاف 

وبالنسبة لمراكز الدفاع المدني، فأىـ معاييرىا سيولة الدخوؿ والخروج منيا ووقوعيا عمى محاور 

 اف طبيعة الموقع وطبيعة شبكة الطرؽ عند اختيار الموقع.الحركة الرئيسية، وضرورة األخذ بالحسب

وأما واقع منطقة الدراسة فتحتوي منطقة دراسة جنوب غرب سمفيت مركز شرطة يخدـ المنطقة الغربية 

مف المحافظة ومنيا منطقة الدراسة باإلضافة لمركز دفاع مدني، كما أف منطقة دراسة شماؿ غرب 

في بني زيد الغربية وعارورة، باإلضافة لمركز دفاع مدني مراكز شرطة محافظة راـ هللا والبيرة تضـ 

 في عبويف يخدـ المناطؽ المحيطة.
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 تخطيط خدمات النفايات الصمبة  6.7.3

يجب أف تتوفر أوعية خاصة ومناسبة لكؿ وحدة سكنية، كما يجب أف تكوف المسافة سيمة الوصوؿ 

المحيطة، إلى أف تقوـ السيارة المخصصة لجمع النفايات منيا لتفريغيا، وأف ال يشوه منظر المنطقة 

 ونقميا إلى أماكف جمعيا المخصصة مف أجؿ التعامؿ معيا والتخمص منيا نيائيًا.

ـّ التطرؽ إلييا في معظـ الخدمات أف كؿ المعايير  يتبيف العالمية والمعدالت الطبيعية التي ت

 الوصوؿ لممعدؿ العاـ أو الطبيعي.تتفاوت فيما بينيا مف حيث المدروسة، أنيا 

كذلؾ الحاؿ في المراكز الصحية التي ىي بحاجة لمتطوير وخصوصًا في األجيزة الطبية، وزيادة 

 الكوادر الطبية فييا وأوقات دواميا.

وينطبؽ الوضع عمى كافة الخدمات العامة في منطقتي الدراسة مف حيث ضعؼ البنية التحتية أحيانًا، 

 .المتاحة لتشغيميا أو قمة الموارد
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 الفصل الرابع

 الرضا عن الخدمات
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 االستبانةتحميل  1.4

 مقدمة 1.1.4

ضمف المنيجية المتبعة في الدراسة؛ ومف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج متعددة وبطرؽ مختمفة، فقد تـ 

 االستبانةوقد تـ تحكيـ تصميـ استمارة وفقًا الحتياجات الدارسة ومتطمباتيا واألىداؼ المرجوة منيا، 

توزيعيا عمى تجمعات منطقتي الدراسة في جنوب غرب محافظة سمفيت وشماؿ غرب محافظة قبؿ 

 راـ هللا والبيرة.

مدى رضا السكاف في التجمعات السكانية التابعة لمنطقتي الدراسة عف  االستبانةحيث توضح 

مقارنتو أيضًا بنتائج التحميؿ الكمي  ، وىذا يعكس نتائج أرض الواقع، والتي تتـالخدمات العامة

 مف أجؿ الوصوؿ لنتائج حوؿ الفروؽ اإلحصائية. وبيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

عمى أسئمة عديدة تتعمؽ بالخدمات العامة في كال منطقتي الدراسة، والمتمثمة في  االستبانةتشتمؿ 

جودة تمؾ الخدمات، وىي: التعميـ، الصحة، مراكز الصحة والعيادات والطوارئ، مراكز الدفاع المدني 

(، والشرطة، المتنزىات والحدائؽ العامة، المحاكـ، المياه والكيرباء، قطاع رياض األطفاؿ )الحضانات

 الطرؽ، النفايات، والمواصالت العامة.

 

 مقارنات إحصائية بين منطقتي الدراسة  2.1.4

بناًء عمى نتائج التحميؿ التي خمصت إلييا الدراسة في المقارنة بيف منطقتي الدراسة بيف عناصر 

ا الخدمات العامة المستيدفة في جنوب غرب سمفيت وشماؿ غرب راـ هللا والبيرة تـ التوصؿ إلى م

 يمي:



82 

 

 :توزيع الجنس 1.2.1.4

 منطقة الدراسة / جنوب غرب محافظة سمفيت:    
ـّ استيدافيـ في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة  شخصًا،  120سمفيت يمثؿ عدد السكاف الذيف ت

( بأنو مجتمع 5، كما يوضح الشكؿ رقـ )ع النسبي لمجنس في منطقة الدراسةوأما بالنسبة لمتوزي
 ذكوري.

 التوزيع النسبي لمجنس في منطقة دراسة جنوب غرب سمفيت(: 5شكؿ)

 
 منطقة الدراسة / شمال غرب محافظة رام هللا والبيرة:

، دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرةبالنسبة لتوزيع الجنس النسبي لعينة الدراسة في منطقة 
 أف الغالبية مف الذكور وىذا يبيف أف المجتمع ذكوري. (6يوضح الشكؿ )ف

 (: التوزيع النسبي لمجنس في منطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة6الشكؿ )
 

 

 الذكور
58% 

 اإلناث
42% 

 التوزٌع النسبً للعمر فً منطقة دراسة جنوب غرب سلفٌت

 الذكور 
69% 

 اإلناث
31% 
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 توزيع العمر:  2.2.1.4

( أدناه فإنو يوضح توزيع الفئات العمرية التي تتفاوت حسب االستبيانات التي تـ 7ومف خالؿ الشكؿ )

 ماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة.بشكؿ عشوائي في التجمعات السكانية في منطقة دراسة شتوزيعيا 

 (: التوزيع النسبي لمعمر في منطقة دراسة شماؿ غرب راـ هللا والبيرة7الشكؿ )

 
أدناه فإنو يوضح توزيع الفئات العمرية حسب االستبيانات التي تـ توزيعيا  (8الشكؿ )ومف خالؿ 

 سمفيت.غرب محافظة  جنوببشكؿ عشوائي في التجمعات السكانية في منطقة دراسة 

 مر في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت(: التوزيع النسبي لمع8الشكؿ )

 

18-25 
22% 

26-30 
26% 

31-40 
28% 

40أكبر من   
24%  

 التوزيع النسبي ألعمار عينة الدراسة
 شمال غرب محافظة رام هللا والبيرة

18-25 
30% 

26-30 
28% 

31-40 
22% 

أكبر 
40من  
20%  

 التوزيع النسبي ألعمار عينة الدراسة
 جنوب غرب محافظة سلفيت
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، وال تختمؼ %30بنسبة  25-18العمرية األكبر مثمت نسبة الفئة في منطقة جنوب غرب سمفيت ف

كثيرًا الفئات العمرية األخرى، فتطوير الخدمات العامة والوصوؿ لواقع أفضؿ يتطمب أف  الفئة العمرية

 خطورة إىماليا والتعدي عمييا.يدرؾ الجميع مدى 

 18يالحظ أنيا تشمؿ كافة األعمار المختمفة بدءًا مف وأما منطقة دراسة شماؿ غرب  راـ هللا والبيرة 

، مما يؤدي إلى تنوع في المعمومات المرادة مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج قريبة 40مف  أقؿعامًا ولغاية 

يستدؿ مف الشكؿ بأف النسبة األعمى تمثؿ الفئة  إلى الواقع التي تعكسو تجمعات منطقة الدراسة، حيث

ا دليؿ عمى أنيا الفئة الواعية لمواقع العاـ وخاصة في قطاع الخدمات وىذ 40-31العمرية بيف 

العامة، وىو ما تتطمبو الدراسة مف أجؿ الوصوؿ لنتائج دقيقة، بعكس الفئات العمرية األخرى وىو 

 طالب المدارس والجامعات الذيف تقؿ معرفتيـ نسبيًا في ىذه األمور عف غيرىـ وقمة اىتماميـ بيا.

تخطيط لمخدمات والبنية التحتية أخذ واقع السكاف مف حيث الفئات العمرية والجنس بعيف كما يتطمب ال

 االعتبار.

 

 لمستوى األكاديميتوزيع ا 3.2.1.4

( أدناه فإنو يوضح المستوى األكاديمي حسب االستبيانات التي تـ توزيعيا بشكؿ 9ومف خالؿ الشكؿ )

  والبيرة.شماؿ غرب محافظة راـ هللاعشوائي في التجمعات السكانية في منطقة دراسة 
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 (: التوزيع النسبي لممستوى األكاديمي في منطقة شماؿ غرب محافظة راـ هللا9الشكؿ )

 
 

فالمستوى األكاديمي أيضًا متفاوت بيف المنطقتيف، ويتنوع بيف الدبموـ والبكالوريوس، وحتى دوف مرحمة 

حيث بمغت النسبة األكبر لحممة البكالوريوس ثـ دوف التوجييي   ييي، وصواًل إلى الدراسات العمياالتوج

 ثـ الدبمـو فالدراسات العميا.

أدناه فإنو يوضح المستوى األكاديمي حسب االستبيانات التي تـ توزيعيا  (10الشكؿ رقـ )ومف خالؿ 
 .سمفيتغرب محافظة  جنوببشكؿ عشوائي في التجمعات السكانية في منطقة دراسة 

 طقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت(: التوزيع النسبي لممستوى األكاديمي لمن10الشكؿ )

 

 توجيهي فما دون
42% 

 دبلوم
13% 

 بكالوريوس
40% 

 ماجستير فأعلى
5% 

 التوزيع النسبي للمستوى األكاديمي لعينة الدراسة
 شمال غرب محافظة رام هللا والبيرة

توجيهي 
 فما دون 

23% 

 دبلوم
18% 

 بكالوريوس
50% 

 ماجستير فأعلى
9% 

 التوزيع النسبي للمستوى األكاديمي في منطقة جنوب غرب محافظة سلفيت
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 %.23% وىي النسبة األعمى، تمييا توجييي فما دوف بنسبة 50حيث كانت نسبة البكالوريوس 

وبنفس الطريقة فقد كاف ترتيب المستوى األكاديمي في منطقة جنوب غرب محافظة سمفيت ابتداًء مف 

ولكف بنسب متفاوتة ومختمفة، فمثاًل نسبة حممة البكالوريوس الذيف تـ استيدافيـ في البكالوريوس 

% في جنوب غرب محافظة سمفيت، ويظير 50بؿ %، مقا40شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة 

 ذلؾ التفاوت في المراحؿ التعميمية والتحصيؿ العممي، وىذا دليؿ عمى أنو مجتمع متعمـ متنوع.

 توزيع المينة: 4.2.1.4

حسب االستبيانات التي تـ توزيعيا بشكؿ عشوائي  المينةأدناه فإنو يوضح  (11الشكؿ )ومف خالؿ 
 ة.ماؿ غرب محافظة راـ هللا والبير في التجمعات السكانية في منطقة دراسة ش

 (: التوزيع النسبي لممينة لمنطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة11الشكؿ )

 
البيرة وبالنسبة لممينة حسب منطقة الدراسة، فقد بمغت النسبة األكبر في شماؿ غرب محافظة راـ هللا و 

تجمعات منطقة الدراسة يعمؿ  سكاف األغمبية مف)لمموظفيف(، تمييا الطالب، ويستدؿ مف ىذا بأف 

 .لدى القطاع الحكومي أو الخاص كموظؼ

 طالب
20% 

 مزارع
11% 

 عامل
16% 

 موظف
31% 

 تاجر
12% 

 غير ذلك
10% 

 التوزيع النسبي للمهنة لعينة الدراسة
 شمال غرب محافظة رام هللا والبيرة
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أدناه فإنو يوضح المينة حسب االستبيانات التي تـ توزيعيا بشكؿ عشوائي في  (12وأما الشكؿ رقـ )

 كما يمي: سمفيتغرب محافظة  جنوبالتجمعات السكانية في منطقة دراسة 

 (: التوزيع النسبي لممينة لمنطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت12الشكؿ )

 
 

ظفيف النسبة سمفيت فقد شّكمت شريحة المو كما في منطقة الدراسة التابعة لجنوب غرب محافظة 

تجمعات منطقة الدراسة يعمؿ  ىناؾ نسبة كبيرة مف سكاف األكبر تمييا الطالب، وىذا دليؿ عمى أف

 .متعددةكموظؼ في قطاعات 

%( في 16واالختالؼ بيف منطقتي الدراسة لممينة يكمف في اختالؼ النسبة، فنسبة العماؿ تشكؿ )

في منطقة جنوب غرب محافظة سمفيت،  %(10محافظة راـ هللا، وبنسبة ) منطقة دراسة شماؿ غرب

وىذا دليؿ عمى أف نسبة العماؿ في منطقة دراسة شماؿ غرب راـ هللا أكبر منو في منطقة دراسة 
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مما يتطمب مواءمة التخطيط لسد حاجات  في ورش العمؿ المحمية أو الكبيرة في المدف. سمفيت، سواء

 ة.ىذه الفئات المختمف

وأما بالنسبة لمعدؿ الرضا عف الخدمات العامة بيف منطقتي الدراسة، ومف خالؿ إبراز عنصر المقارنة 

فيتوضح مف الشكؿ أدناه وجو المقارنة بيف المنطقتيف، بحيث تتفاوت نسبة الرضا بيف  ؛بينيما

 (:13لمنطقتيف حسب نوع الخدمة كما في الشكؿ )ا

 (: معدؿ الرضا عف الخدمة حسب نوعيا 13شكؿ)

 
 

تفاوت الرضا عف الخدمات العامة بيف منطقتي الدراسة، فمثاًل يزيد رضا سكاف  مدىحيث يتوضح 

التجمعات في شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة عف قطاع المواصالت أكثر مف سكاف جنوب غرب 

دراسة محافظة سمفيت يزيد عف قطاع محافظة سمفيت، وفي نفس السياؽ فإف رضا سكاف منطقة 

والنسبة المئوية تمثؿ نسبة الكؿ  الكيرباء والمياه أكثر مف سكاف منطقة دراسة محافظة راـ هللا والبيرة.
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، وتفاوت نسبة الرضا حسب نوع الخدمة سواء كانت درجة الرضا كبيرة أو متوسطة أو في كؿ منطقة

 ضعيفة.

% في منطقة راـ هللا، وكذلؾ 56% في منطقة سمفيت، و 62عنيا وأما الكيرباء فقد شّكمت الرضا 
، حيث وتفاوت نسبة الرضا عنيا بالنسبة لباقي الخدمات األخرى التي تختمؼ نسبيا حسب كؿ منطقة

 (:14يبمغ المجموع النيائي لكؿ منطقة دراسة كما في الشكؿ )
 (: معدؿ الرضا عف الخدمات العامة حسب المحافظة14شكؿ)

 
( يوضح نسبة الرضا 15عف التجمعات السكانية نفسيا المنتشرة داخؿ منطقتي الدراسة، فالشكؿ ) وأما

عف الخدمات العامة المستيدفة في كؿ تجمع سواء في جنوب غرب محافظة سمفيت أو شماؿ غرب 
 محافظة راـ هللا والبيرة.

 (: معدؿ الرضا عف الخدمات العامة حسب التجمع السكاني15شكؿ) 
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يحتوييا حيث يبرز عنصر التفاوت في رضا كؿ تجمع سكاني في منطقتي الدراسة عف الخدمات التي 

، فعمى سبيؿ المثاؿ في بعض التجمعات السكانية في جنوب غرب مف مجموع عدد العينة في التجمع

منطقة ل التابعة عارورة% في 81% عف الخدمات، مقابؿ 65سمفيت، كبديا فقد شّكمت نسبة الرضا 

 شماؿ غرب راـ هللا والبيرة. 

الدراسة ونتيجة الرضا  معدالت الرضا عف الخدمات العامة حسب مناطؽ (15رقـ )الجداوؿ  يوضح
 حسب الجنس والتي تـ احتسابيا لمذكور واإلناث في كؿ منطقة دراسة كؿ عمى حده:

 
 معدؿ الرضا عف الخدمات في منطقتي الدراسة (:15جدوؿ)

   
قطاعات الخدمات   

 العامة
 المعدل %
 )رام هللا(

 المعدل %
 ()سمفيت

 اإلناث الذكور االناث الذكور
 %65 %61 %71 %64 التعميـ
 %68 %69 %60 %55 الكيرباء
 %72 %69 %60 %58 المياه
 %62 %60 %66 %60 الصحة
 %50 %50 %59 %52 الثقافة

خدمات ورياض 
 األطفاؿ

58% 65% 57% 50% 

 %61 %56 %51 %47 الخدمات االدارية
 %41 %44 %59 %52 الترفيو
 %59 %54 %60 %56 الطرؽ
 %60 %57 %65 %65 النفايات

 %61 %63 %84 %77 المواصالت العامة
 %59 %58 %64 %58 االجمالي
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المستيدؼ ( المفارقة بيف منطقتي الدراسة مف ناحية قطاع الخدمات العامة 16ويتبيف مف الشكؿ )

ناث(  :حسب الجنس )ذكور وا 

 (: معدؿ الرضا عف الخدمات حسب الجنس والمنطقة16شكؿ)

 
تمثؿ ىذه النسب تفاوتًا نسبيًا بيف كال الجنسيف في منطقتي الدراسة بالنسبة لرضاىـ عف الخدمات 

 العامة.

راـ هللا والبيرة  يتبيف مف المعدؿ العاـ لمرضا عف الخدمات في منطقة دراسة شماؿ غرب محافظةحيث 

 % لمذكور.58% لإلناث، مقابؿ 64بنسبة 

 رضا اإلناث ىو أعمى مف رضا الذكور في منطقة الدراسة التابعة لمحافظةيتوضح أف  في حيف

 % لمذكور.58%، مقابؿ 59سمفيت بفارؽ بسيط، حيث أف رضا اإلناث 

تمثؿ رضاىا عف الخدمات اإلناث مف وبالرغـ مف أنو مجتمع ذكوري إال أف ىناؾ نسبة ليست بالقميمة 

 العامة المنتشرة في كؿ مف منطقتي الدراسة.
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وتتبايف المعدالت بيف كال المنطقتيف، وكال الجنسيف، بحكـ عوامؿ مختمفة كالتركيب العمري والنوعي، 

 تييمف عمى تجمعات مناطؽ الدراسة.والظروؼ االقتصادية واالجتماعية التي 

ـّ توزيعيا عمى تجمعات منطقتي  االستبانةوبالتالي فإف تمؾ النتائج المستخمصة مف تحميؿ  التي ت

؛ تعكس رضا السكاف فييما عف الخدمات العامة الدراسة في جنوب غرب سمفيت وشماؿ غرب راـ هللا

ؿ وضع تجمعاتيـ، وتبياف كفاءة تمؾ الخدمات، مما يستدعي النظر في جودتيا وتوزيعيا، مف أج في

 ت تعمؿ عمى تطويرىا وزيادة كفاءتيا ونوعيتيا.توصيا

 :االستبانةتحميؿ النسب اإلحصائية التي تـ استخراجيا مف  ويمخص الجدوؿ التالي

 شمال غرب رام هللا جنوب غرب سمفيت الخاصية
 أنثى ذكر أنثى ذكر الجنس

58% 42% 69% 31% 
 40أكبر مف  40-31 30-26 25-18 40أكبر مف  40-31 30-26 25-18 العمر

30% 28% 22% 20% 22% 26% 28% 24% 
المستوى 
 األكاديمي

توجييي فما 
 دوف

ماجستير  بكالوريوس دبمـو
 فأعمى

توجييي 
 فما دوف

 ماجستير فأعمى بكالوريوس دبمـو

23% 18% 50% 9% 42% 13% 40% 5% 
غير  تاجر موظؼ عامؿ مزارع طالب غير ذلؾ تاجر موظؼ عامؿ مزارع طالب المينة

 ذلؾ
 23% 4% 10% 46% 5% 12% 20% 13% 16% 31% 12% 10% 
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 تحميل واقع الخدمات العامة المنتشرة في مناطق الدراسة:

تّمت عممية التحميؿ الخاصة بالخدمات المنتشرة في مناطؽ الدراسة سواء في جنوب غرب محافظة 

( GIS)سمفيت، أو شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة بعدة طرؽ، ومنيا: نظـ المعمومات الجغرافية 

يا والتي توضح مف خالل ( Spatial Analysisالتحميؿ الحيزي )والعمميات المصاحبة لو، مثؿ: 

كثافة وتوزيع تمؾ الخدمات عمى اختالؼ أنواعيا وحسب المسافات المرصودة أثناء عممية التحميؿ، 

ألنيا تقع ضمف معايير التحميؿ  متر(2000متر، 1000متر، 400وشممت مسافات متعددة وىي )

ة لمخدمات الصحية واإلداري (Point Density) الكثافة النقطية ، وتمت العممية عف طريؽالعالمية

لمطرؽ بأنواعيا الرئيسية والفرعية.  (Line Densityوالمدارس والطالب والمعمميف، والكثافة الخطية )

ومف خالؿ عممية التحميؿ تـ الوصوؿ إلى جداوؿ تبيف الفروؽ بيف مناطؽ الدراسة حوؿ عناصر 

 الخدمات العامة.

والتي تـ مف خالليا  (Zonal Statistics as Table)كما تضمنت عممية تحميؿ اإلحصاء المكاني 

تبياف الفروؽ بيف التجمعات السكانية المنتشرة في داخؿ منطقة الدراسة نفسيا والمتمثمة حوؿ عناصر 

 الخدمات العامة واستخالص النتائج التي تظير مف خالؿ جداوؿ تمؾ العممية.

والمتعمقة بالمعايير التي تـّ رصدىا لمخدمات   (Euclidean distance)باإلضافة لتطبيقات التقاربية 

العامة سواء لممدارس مف خالؿ البعد عف الطرؽ الرئيسية، أو بالنسبة لموقع مراكز الشرطة بالنسبة 

 لمتجمعات والتي تندرج ضمف عممية تقييـ الخدمات حسب المسافة.

التجمعات السكانية والمستعمرات لكال باإلضافة لعمميات النمط الحيزي ومركز الثقؿ السكاني لكؿ مف 

( نذراست انؼالقت بٍٍ انخجًؼاث Directional Distribution & Mean Centerمنطقتي الدراسة )

 انسكٍُت وانًسخىطُاث حٍسٌاً.
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نتج  والتي، ـ(2000ـ، 1000ـ، 400)وفؽ التحميؿ الكمي ومعايير المسافات وفؽ تشير البيانات

 الواحدةعدة مفارقات في الخدمة وتبرز مف تمؾ اإلحصائيات عنيا معايير إحصائية مرتبطة بيا، 

 .تظير بيف منطقتي الدراسةوالتي 

ي عدة إحصائيات تتمثؿ في القيـ العظمى والصغرى، باإلضافة ؿ اإلحصاء المكانقيـ تحمي تظير

، ومف خالؿ تمؾ القيـ؛ فإنو يظير جمّيًا التفاوت بيف منطقتي الدراسة لالنحراؼ المعياري والوسيط

الواحدة التي يتـ بشكؿ عاـ، وبيف كؿ تجمع في منطقة الدراسة الواحدة بشكؿ خاص في نوع الخدمة 

 المقارنة بيا.

المختمفة كما توضح وفيما يمي نتائج إحصائية حوؿ كثافة توزيع تمؾ الخدمات في مناطؽ الدراسة 

 لجداوؿ.ا

( يبيف كثافة توزيع المعمميف والطالب في منطقتي الدراسة، ومف خالؿ المعايير 16ففي الجدوؿ رقـ )

 منطقتو:في الواحد. ويوضح أيضًا نسبة الطالب لممعمميف كؿ  2في كـمتر  2000و، 400،1000
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 في منطقتي الدراسة والطالب نتائج إحصائية حوؿ كثافة توزيع المعمميف (:16جدوؿ)
 النسبة

 
طالب رام 

 هللا
رام هللا –معممو منطقة الدراسة  سمفيت -معممو منطقة الدراسة   طالب  

 سمفيت
 النسبة

 
م244 147.2 2636 9577 القٌمة  

 العظمى
القٌمة 
 العظمى

م244  206.90 4034.5 9774 

القٌمة   5.26 96.2 
 الصغرى

القٌمة 
 الصغرى

 13.04 219.1  

االنحراف   17.06 311.2 
 المعٌاري

االنحراف 
 المعٌاري

 31.12 545.9  

م9444 23.55 443.08 9771 القٌمة  
 العظمى

القٌمة 
 العظمى

م9444  40.90 772.5 9771 

القٌمة   5.18 94.5 
 الصغرى

القٌمة 
 الصغرى

 11.84 199.5  

االنحراف   6.90 127.2 
 المعٌاري

االنحراف 
 المعٌاري

 11.09 200  

م0444 11.69 209.9 97 القٌمة  
 العظمى

القٌمة 
 العظمى

م0444  20.88 370.9 9673 

القٌمة   4.60 83.3 
 الصغرى

القٌمة 
 الصغرى

 9.16 155.7  

االنحراف   2.42 44.3 
 المعٌاري

االنحراف 
 المعٌاري

 4.72 87.5  

 

وكما ىو واضح  المنطقة،؛ حيث يزيد االختالؼ كمما قمت مساحة ومف ىنا يتضح االختالؼ المكاني

فيما يتعمؽ بالطالب والمعمميف في كال منطقتي  مف الجدوؿ أعاله بأنو كمما زادت المساحة قّمت الكثافة

 الدراسة.

مف خالؿ األرقاـ الظاىرة بعد التحميؿ بيف منطقتي الدراسة في محافظتي و المقارنة  ويتضح أيضًا مف

ظيار قيـ إحصائية تبيف القيمة  تفاوت الخدمة بيف منطقتي ، ومدى المتوسطةسمفيت وراـ هللا والبيرة، وا 

والمسافات التي تـ المقارنة بيا، ويتـ االستنتاج أف ىنالؾ مف خالؿ بيانات الجدوؿ أعاله  الدراسة
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نسبة عدد الطالب لممعمميف في كال المنطقتيف مع األخذ بعيف االعتبار أف عدد الطالب ربًا في تقا

 والمعمميف متبايف في المنطقتيف نتيجة الختالؼ الكثافة السكانية.

داخؿ منطقة الدراسة التابعة لشماؿ غرب بشكؿ أقوى لمفارقة بيف التجمعات السكانية وتظير أدناه ا

 متر: 400والبيرة حسب توزيع الطالب وبمسافة محافظة راـ هللا 

 قٍى ححهٍم اإلحصاء انًكاًَ نهطالب فً شًال غرب راو هللا وانبٍرة(: 07جذول )

 االَحراف انًؼٍاري طانىس انقًٍت انؼظًى انخجًغ

 352.6 296.7 0028 دٌر أبى يشؼم

 341.8 445.02 760.95 ػابىد

بًُ زٌذ )بٍج رًٌا، 

 دٌر غساَت(

2062.5 343.03 671.52 

 253.45 038.3 612.79 كفر ػٍٍ

 605.58 865.16 0989.4 قراوة بًُ زٌذ

 411.22 311.08 0004.18 دٌر انسىداٌ

 322.04 371.25 651.5 ػجىل

 552.3 326.24 0828.2 ػبىٌٍ

 355.6 084.75 0351.8 ػارورة

 642.2 324.4 2337.58 يسارع انُىباًَ

في شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة،  الظاىرة مف كثافة توزيع الطالبإف قيـ اإلحصاء المكاني 

بني زيد يتبيف أنيا يزيد فييا  فإف قراوةتبرز تفاوتًا في التجمعات السكانية نفسيا داخؿ منطقة الدراسة، 

وقد تـ تطبيؽ نفس المعايير عمى منطقة دراسة جنوب غرب  .أعداد الطالب عف غيرىا مف التجمعات

 ظة سمفيت، وتـ الحصوؿ عمى نتائج مماثمة.محاف

مف التحميؿ اإلحصائي والمرتبطة كميًا بالتحميؿ الكمي تتفاوت مف  الناتجةإف غالبية القيـ اإلحصائية 

خالؿ عالقتيا بالمعايير الطبيعية أو العالمية، فالمعايير التي تـ التطرؽ إلييا في أنواع الخدمات 

 والواضح في كؿ منطقة مف مناطؽ الدراسة.المختمفة تظير ذلؾ التبايف في نوع الخدمة الواحدة 
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ـّ التطرؽ إلييا؛التحميؿ التي وفي إطار عممية  ؛ (Euclidean Distanceىي الكثافة التقاربية ) ت

ُبعد وزيع المدارس حسب الطرؽ الرئيسية )خدمة حسب خدمة أخرى كتالوتتمثؿ في عممية توزيع 

 (:18المدارس عف الطرؽ الرئيسية( حسب الجدوؿ رقـ )

 في شماؿ غرب راـ هللا والبيرة الرئيسية لمطرؽلمدارس بالنسبة توزيع ا (:18جدوؿ )

 انخجًغ انقًٍت انؼظًى )و( طسانى االَحراف انًؼٍاري

 قراوة بًُ زٌذ 065.52 82.50 49.05

بًُ زٌذ )بٍج رًٌا،  087.88 044.55 73.32

 دٌر غساَت(

 دٌر أبى يشؼم 233.45 051.9 97.4

 دٌر انسىداٌ 620.69 499.85 020.83

 كفر ػٍٍ 98.99 80.02 07.87

 ػابىد 51 31 21

 يسارع انُىباًَ 245.96 008.88 93.62

 ػبىٌٍ 429.53 093.90 067.02

 ػجىل 001 001 1

 ػارورة 71.7 71.7 1

 

محافظة راـ هللا والبيرة  شماؿ غرب حيث يتفاوت توزيع المدارس في تجمعات منطقة الدراسة في

ومف خالليا يتوضح ُبعد المدارس عف الطرؽ الرئيسية، ففي قراوة بيف زيد حسب الطرؽ الرئيسية، 

 متر. وىي تتبايف مع المعايير الطبيعية. 82.5 والوسطمتر، 165القيمة العظمى لمبعد عف المدرسة 

وبالنسبة لمنطقة الدراسة في جنوب غرب سمفيت، فتّمت نفس العممية لمدارس التجمعات السكانية 

 (:19ة حسب الجدوؿ رقـ )الرئيسيبالنسبة لمطرؽ 
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 الطرؽ الرئيسية في جنوب غرب محافظة سمفيت بالنسبة(: توزيع المدارس 19جدوؿ )

 انخجًغ انقًٍت انؼظًى طانىس االَحراف انًؼٍاري

 بديا 776.2 254.3 245.2
 دير بموط 131.52 91.2 40.2
 الزاوية 813.2 309.06 304.4
 صرطة 358 304.3 53.7
 رافات 186.8 102.8 77.4
 مسحة 504.4 438 48.7
 قراوة بني حساف 269.2 182 121.6

حيث تتفاوت القيـ العظمى في ُبعد المدارس عف الخدمات الصحية واإلدارية في جنوب غرب سمفيت، 
ويظير عامؿ الوسط في تمؾ المنطقة بأف المسافة بيف المركز الصحي عف المدرسة في بديا تبعد 

 متر. 182تقريبا، في حيف في رافات تبعد متر  254

في شماؿ غرب محافظة راـ ، فتّمت نفس العممية لمدارس التجمعات السكانية لمطرؽ الفرعية  وبالنسبة
 (:20الفرعية حسب الجدوؿ رقـ )بالنسبة لمطرؽ هللا والبيرة 

 والبيرةع المدارس بالنسبة لمطرؽ الفرعية في شماؿ غرب راـ هللا توزي (:20جدوؿ )

 انخجًغ انقًٍت انؼظًى طانىس االَحراف انًؼٍاري

 قراوة بًُ زٌذ 000.8 53.95 41.47

بًُ زٌذ )بٍج رًٌا،  208.4 071.23 48.06

 دٌر غساَت(

 دٌر أبى يشؼم 011 52.10 34.55

 دٌر انسىداٌ 36.15 33.83 2.20

 كفر ػٍٍ 258.16 204.62 43.44

 ػابىد 465.29 418.20 57.17

 يسارع انُىباًَ 202.03 84.39 78.75

 ػبىٌٍ 51 45.30 3.6

 ػجىل 04.04 04.04 1

 ػارورة 011 011 1
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يتبيف مف الجدوؿ أعاله؛ تبايف وُبعد المدارس بالنسبة لمطرؽ الفرعية بيف تجمعات منطقة دراسة شماؿ 

يظير أيضًا مف خالؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة، ويظير التفاوت بيف تمؾ التجمعات، والتبايف 

 المعايير التي تـ التطرؽ إلييا.

حسب الجدوؿ طقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت، فقد جاءت في من، لمطرؽ الفرعية  وبالنسبة

 (:21رقـ )

 في جنوب غرب محافظة سمفيت الفرعية(: توزيع المدارس حسب الطرؽ 21جدوؿ )

 انخجًغ انقًٍت انؼظًى طانىس االَحراف انًؼٍاري

 بديا 40 27.3 8.31

 دير بموط 40 34.14 5.85

 الزاوية 58.3 43.8 13.31

 صرطة 63.24 41.6 21.62

 رافات 30 26.09 4.36

 مسحة 30 22.7 9.05

 قراوة بني حساف 28.28 12.7 11.71

يتبيف مف الجدوؿ أعاله؛ تبايف وُبعد المدارس بالنسبة لمطرؽ الرئيسية بيف تجمعات منطقة دراسة 

جنوب غرب محافظة سمفيت، ويظير التفاوت بيف تمؾ التجمعات، والتبايف يظير أيضًا مف خالؿ 

 المعايير التي تـ التطرؽ إلييا.
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ـّ تحميؿ توزيع المدارس في منطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة حسب الخدمات  كما ت

 (:22) سواء كانت صحية أـ إدارية حسب الجدوؿ رقـالمنتشرة حوليا 

 والبيرة (: توزيع المدارس حسب الخدمات المنتشرة حوليا في شماؿ غرب راـ هللا22جدوؿ )

 انخجًغ انقًٍت انؼظًى طانىس االَحراف انًؼٍاري

 قراوة بًُ زٌذ 089.73 049.05 28.75

بًُ زٌذ )بٍج رًٌا،  372.05 321.7 50.44

 دٌر غساَت(

 دٌر أبى يشؼم 211 89.22 78.34

 دٌر انسىداٌ 381.03 275.16 015

 كفر ػٍٍ 364 323.42 41.58

 ػابىد 425.44 386.28 39.05

 يسارع انُىباًَ 056.52 053.58 063.9

 ػبىٌٍ 056.52 053.58 3.5

 ػجىل 081 081 1

 ػارورة 292 292 1

 
المنتشرة فالتبايف في الجدوؿ أعاله يظير مف خالؿ ُبعد المدارس عف الخدمات الصحية واإلدارية 

 حوليا.

 
يتوضح مف خاللو توزيع المدارس في تجمعات منطقة دراسة جنوب غرب سمفيت  (23رقـ )والجدوؿ 

 بالنسبة لمخدمات العامة المنتشرة في المنطقة:
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 (: توزيع المدارس حسب الخدمات المنتشرة  في جنوب غرب محافظة سمفيت23جدوؿ )

 انخجًغ انقًٍت انؼظًى طانىس االَحراف انًؼٍاري

 بذٌا 680.07 196.27 219.15

 دٌر بهىط 140 80 60

 انساوٌت 205.91 126.79 49.47

 صرطت 104.4 103.19 1.21

 رافاث 106.3 91.55 12.31

 يسحت 140.35 88.3 37.44

 قراوة بًُ حساٌ 382.09 208.76 123.09

واإلدارية المنتشرة حوليا في وىنا يظير التفاوت واالختالؼ في ُبعد المدارس عف الخدمات الصحية 

وكما ىو واضح فإف الخدمات المنتشرة  كؿ تجمع مف منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت.

ف في مناطؽ دير بموط ومسحة، حيث أف معدؿ المسافة قميؿ، وتكو  أفضؿبشكؿ تكوف حوؿ المدارس 

 أسوأ في بديا لبعد المسافة.

 

 من حيث النمط الحيزي:عالقة التجمعات السكانية بالمستعمرات  -

ما لممستعمرات مف التي تـ تطبيقيا، لِ النمط الحيزي ومركز الثقؿ السكاني وتمثؿ الخرائط أدناه عمميات 

أثر عمى التجمعات السكانية في منطقتي الدراسة، وخصوصًا في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة 

 سمفيت:
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لمنطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت مع (: تقاطع النمط الحيزي والثقؿ السكاني 5خريطة)
 المستعمرات

 
 2014بيانات مختبر دائرة الجغرافيا، جامعة بيرزيت  –المصدر: عمؿ الباحث 

تبيف الخريطة أعاله؛ شكؿ النمط الحيزي لممستعمرات المقامة عمى أراضي محافظة سمفيت، ومدى 

تغطي مساحة المستعمرات مساحة تأثيرىا عمى منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت، حيث 

وىذا يجدر االنتباه إليو مف خالؿ نسبة األراضي التي يتـ مصادرتيا  تفوؽ نصؼ مساحة المحافظة.

مف المحافظة بشكؿ عاـ ومنطقة الدراسة بشكؿ خاص، مما لو األثر السمبي الكبير عمى المخططات 

 ؿ تقمصيا أو ضعفيا.وضعؼ الخدمات األخرى مف خالالييكمية لمتجمعات السكانية، 
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في محافظة سمفيت مع منطقة دراسة (: تقاطع النمط الحيزي والثقؿ السكاني الفمسطيني 6خريطة )
 جنوب غرب المحافظة

 
 2014بيانات مختبر دائرة الجغرافيا، جامعة بيرزيت  –المصدر: عمؿ الباحث 

الدراسة المتمثمة في جنوب لمحافظة سمفيت مع منطقة توضح الخريطة أعاله؛ تقاطع النمط الحيزي 

خارج التقاطع  تقعمع العمـ أف التجمعات التي  .التقاطع بيف المنطقتيف ، وتبيف مدىغرب المحافظة

ذات أىمية مف خالؿ تأثير الجدار واالستيطاف األكبر فييا وتشمؿ تجمعات )مسحة، الزاوية، رافات، 

 بموط(. ودير
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 ممخص المقارنات بين منطقتي الدراسة:

 & Directional Distributionالنمط الحيزي ومركز الثقؿ السكاني )عمميات دراسة يظير مف 

Mean Center)  :ًيا ٌه 

المسافة بيف مركز امتداد التجمعات السكانية في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت  -

 .كـ 8.753ومركز امتداد المستعمرات يساوي 

المسافة بيف مركز امتداد التجمعات السكانية في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت  -

 .كـ 5.85ومركز المحافظة يساوي 

نستنتج مف المسافات الناتجة مف امتداد التجمعات السكانية ومراكزىا مع امتداد المستعمرات ومراكزىا: 

اد ومراكز التجمعات الفمسطينية لدرجة بأف امتداد المستعمرات ومراكزىا ىو قريب جدًا عمى امتد

، وىذا يشكؿ خطرًا واضحًا عمى عممية االمتداد باالعتماد عمى االحتكاؾ بينيما التقاطع الكبير بينيما

الطبيعي لمتجمعات السكانية والتي تؤثر بشكؿ أساسي عمى عممية التخطيط وخصوصًا عناصر 

مما يسبب  ،مع مرور الوقت في منطقة صغيرة السكاف الخدمات العامة وبنيتيا التحتية، وازدياد أعداد

 أزمات متعددة؛ اقتصادية واجتماعية وغيرىا.

بمساحة  1.14بمغت نسبة التقاطع بيف التجمعات السكانية واالمتداد االستعماري في محافظة سمفيت 

تعانيو محافظة في محافظة راـ هللا، وىذا يبرىف الواقع االستعماري الذي  0.68، مقابؿ كـ مربع11

 سمفيت.

ـّ  ترتبط عممية التحميؿ بعدة عوامؿ تعتمد عمى الظروؼ الطبيعية والبشرية في منطقة الدراسة والتي ت

االعتماد عمى أساسيا في الوصوؿ لتمؾ النتائج، حيث يمكف الوصوؿ لعدة نتائج تبرز عنصر المفارقة 
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ـّ التطرؽ ليا في الدراسة وعمى  واالختالؼ بيف منطقتي الدراسة في عناصر الخدمات العامة التي ت

إثرىا عمؿ التوصيات الالزمة لقطاعات الخدمات العامة المستيدفة في منطقة الدراسة مف أجؿ العمؿ 

والبناء عمييا وتطويرىا في دراسات مستقبمية واستفادة التجمعات السكانية مف تمؾ التوصيات في دعـ 

 وتطوير تمؾ القطاعات والمرافؽ العامة.

 ، يتوضح ما يمي:في تخطيط الخدمات العامة التي تم اتباعياوبناءًا عمى المعايير 

منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت كاف الوضع أفضؿ، وأما المياه  فيبالنسبة لخدمة الكيرباء 

كذلؾ  تفاوتت بيف المنطقتيف ولكف منطقة دراسة سمفيت أفضؿ، وبالنسبة لمتعميـ فالحالة متساوية،

الحالة بالنسبة لمصحة والثقافة فيي متساوية أيضًا، وخدمات األطفاؿ ففي راـ هللا أفضؿ مف سمفيت، 

وأما الخدمات اإلدارية فيي متساوية نسبيًا، والترفيو أفضؿ في شماؿ غرب محافظة راـ هللا، والطرؽ 

يا جمع النفايات ووسيمة أفضؿ في سمفيت، وبالنسبة لمنفايات فيي تتفاوت حسب األياـ التي يتـ في

الجمع، ومنطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا أفضؿ كذلؾ في قطاع المواصالت مف منطقة 

 دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت.

وطنية المعايير ال مثؿالمعايير،  بناًء عمىإنو يجب األخذ بعدة توصيات التي يتـ استخالصيا لذا ف

المعايير التخطيطية في مواقع المدارس ورياض األطفاؿ  لتخطيط الخدمات الصحية، باإلضافة

 والحضانات وتوزيعيا بشكؿ عشوائي.

لذا يجب السعي لممحافظة عمى الخدمات المتوفرة في الوقت الحالي والسعي لتطويرىا حسب القدرات 

لتجمعات ازدياد أعداد السكاف في ار الظروؼ الموائمة لخدمات تالئـ واإلمكانيات المتوفرة، حتى تتوف

 السكانية ومع تطور مقتضيات الحياة المعاصرة.
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كما أف ىناؾ تفاوتًا نسبيًا بيف الرضا عف الخدمات العامة المنتشرة في تجمعات منطقتي الدراسة أقميا 

راـ هللا والبيرة(، شماؿ غرب % في عارورة )منطقة دراسة 81%، وأعالىا 43في كفر عيف بنسبة 

جنوب % في صرطة )منطقة دراسة 55% حيث تمثؿ أعمى نسبة، وأقؿ نسبة 65وفي بديا بنسبة 

 سمفيت(.غرب 

وكما ظير مف نتائج النمط الحيزي ومركز الثقؿ السكاني، ومف خالؿ عممية اإلسقاط عمى منطقتي 

طينية والمستعمرات اإلسرائيمية الدراسة تبيف أف ىناؾ تقاطعًا بيف النمط الحيزي لمتجمعات الفمس

وخصوصًا في منطقة دراسة جنوب غرب سمفيت والتي تعاني مف االستيطاف، وىذا دليؿ عمى أف 

مواقع بناء المستعمرات مخطط لو ولو دالئؿ مسبوقة مف أجؿ التضييؽ والتأثير عمى امتداد التجمعات 

 الفمسطينية.

تقدـ في منطقة دراسة  مانطقتي الدراسة، فمنيا تباينت خصائص الخدمات العامة المدروسة بيف م

تقدـ في منطقة دراسة شماؿ غرب محافظة  ماجنوب غرب محافظة سمفيت كالكيرباء والمياه، ومنيا 

 وسوؼ نناقش الفروؽ بيف المنطقتيف: راـ هللا والبيرة كالخدمات اإلدارية والترفيو.

ـّ التعامؿ معيا سواء بيانات الجياز استنادًا لعمميات التحميؿ التي تـ التطرؽ إلييا، و  لمبيانات التي ت

ج حوؿ واقع لنتائلموصوؿ  فإنيا تصّب في النياية ،االستبانةبيانات أو  المركزي لإلحصاء الفمسطيني،

 الخدمات العامة في منطقتي الدراسة وتوزيعيا ومدى مالءمتيا لممعايير.
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 نتائج الفروق اإلحصائية بين منطقتي الدراسة: -
 :لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينياأواًل: بيانات 

 قطاع انخذياث انؼايت
 انُخٍجت

 ال ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انخؼهٍى

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍتال  انكهرباء

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انًٍاِ

 ال ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انصحت

 راث دالنت احصائٍتال ٌىجذ فروق  انثقافت

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت خذياث ورٌاض األطفال

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انخذياث االدارٌت

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انخرفٍّ

 ال ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انطرق

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍتال  انُفاٌاث

 راث دالنت احصائٍت ٌىجذ فروق انًىاصالث انؼايت

 ال يوجد فروق ذات داللة احصائية االجمالي

 

خالؿ تحميؿ بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني إحصائيًا والتي تـ استخداميا في  فمف

ـّ التوصؿ إلييا وتوضيح اتجاىاتيا:الدراسة، فإف الجدوؿ أعاله يمخص   الفروؽ اإلحصائية التي ت
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 الفروق اإلحصائية )األفضمية(:توضيح اتجاىات  -

 المياه: يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية .1

مف خالؿ وصؼ أرض الواقع، وتوزيع األحواض المائية في الضفة الغربية، فمنطقة دراسة جنوب 

غرب محافظة سمفيت ىي األغنى، وحتى في عدد أياـ الحصوؿ عمى المياه عمى مدار أكثر منيا في 

افظة راـ هللا والبيرة، وحتى عمى مستوى محافظة راـ هللا والبيرة بشكؿ منطقة دراسة شماؿ غرب مح

ومع مقارنة وضع منطقتي الدراسة مع المعايير العالمية أو الوطنية، فربما يختمؼ الوضع في  عاـ.

غير  منطقتي الدراسة وخصوصًا في موضوع المياه بسبب الظروؼ عمى أرض الواقع، والتوزيع

المياه التي يحصؿ عمييا الفمسطيني بشكؿ كبير مقابؿ الحصة التي يحصؿ المتوازف وتبايف حصة 

 عمييا اإلسرائيمي.

 خدمات رياض األطفاؿ:  .2

مف خالؿ عدد رياض األطفاؿ المنتشرة في منطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة فيتبيف 

لمخدمات المتوفرة في تمؾ أنيا أعمى منيا في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت، باإلضافة 

بحاجة يختمؼ واقع خدمات ورياض األطفاؿ في منطقتي الدراسة عف المعايير األخرى كونيا  المواقع.

وذلؾ بعد البحث  إلى زيادة التطوير في بنيتيا التحتية وزيادة غرؼ األطفاؿ والمساحة المتاحة ليـ

 .افؽ التابعة لتمؾ الخدمات، والمر تمؾ الظروؼالميداني الذي تـ القياـ بو ومالحظة 

 الخدمات اإلدارية: .3

 مف المنتشرةأفضؿ  يبدو أف واقع الخدمات اإلدارية المنتشرة في منطقة دراسة شماؿ غرب راـ هللا ىو

سمفيت سواء مف ناحية العدد ونوعية الخدمة المقدمة، بالرغـ مف توفر  جنوب غرب منطقة دراسة



001 

 

تمبية احتياجات المواطنيف في ولكف الواقع الموجود يتـ مف خاللو  بعض الخدمات اإلدارية في سمفيت.

 تمؾ المناطؽ، مع حاجتيا لمتطوير في ىذا المجاؿ.

 الترفيو: .4

محافظة راـ هللا، أكثر منيا في منطقة دراسة شماؿ غرب توفر أماكف ومواقع ترفييية في منطقة دراسة 

ولكف ىذه المناطؽ غير كافية وبحاجة لتطوير وعناية أكثر، واختالفيا  محافظة سمفيت.جنوب غرب 

الكبير عف المعايير الوطنية والعالمية، مف خالؿ حصة الفرد في الحصوؿ عمى مساحة كافية لمترفيو 

 مف ناحية المالعب، الحدائؽ العامة، والمتنزىات.سواء 

 المواصالت العامة:  .5

يشكؿ عنصر المواصالت العامة عنصرًا ميمًا وبارزًا في عناصر الخدمات العامة، ففي منطقتي 

الدراسة تتوفر المواصالت العامة بشكؿ أكبر في منطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا أكثر منيا 

اتجاه مناطؽ بمف منطقة دراسة محافظة سمفيت في جنوب غرب المحافظة، وضميا لخطوط عديدة 

ومف ىنا فإف قطاع المواصالت بحاجة  مختمفة، رغـ توفرىا في منطقة دراسة سمفيت ولكف بوتيرة أقؿ.

إلى اىتماـ أكبر مف غيره ألنو يشكؿ قاعدة عريضة لتنقؿ السكاف مف كال المنطقتيف، فمعاناة 

احتياجات ميـ متذمريف، لذا يجب زيادة خطوط المواصالت وعددىا لتمبية المواطنيف في االنتظار تجع

 السكاف لقضاء احتياجاتيـ اليومية بشكؿ سمس.
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إف كافة الخدمات اآلنفة الذكر ليي تتفاوت نسبيًا فيما بينيا مف ناحية مطابقتيا وبشكؿ عاـ؛ ف

تماشى وأعداد السكاف، وىو ما تـ لممعايير، فأغمبيتيا بحاجة إلعادة التخطيط والدراسة الدقيقة لكي ت

 في تجمعات منطقتي الدراسة. مالحظتو

 :االستبانة: تحميل ثانياً 

التي تـ تعبئتيا وتحميميا استنادًا لمبيانات المدخمة مف قبؿ سكاف التجمعات  االستبانةمف خالؿ نتائج 

حيث ظيرت تمؾ النتائج مف خالؿ عممية تحميؿ كؿ عنصر مف قطاع الخدمات في منطقتي الدراسة، 

ـّ دراستيا  وعمؿ المقارنة الالزمة بيف منطقتي الدراسة لنفس العنصر، وظير مف الجدوؿ العامة التي ت

  أدناه النتائج التالية:

 الفروؽ اإلحصائية لقطاعات الخدمات العامة

 قطاع انخذياث انؼايت
 انُخٍجت

 ال ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انخؼهٍى

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انكهرباء

 فروق راث دالنت احصائٍتٌىجذ  انًٍاِ

 ال ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انصحت

 ال ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انثقافت

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت خذياث ورٌاض األطفال

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انخذياث االدارٌت

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انخرفٍّ

 دالنت احصائٍت ال ٌىجذ فروق راث انطرق

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انُفاٌاث

 ٌىجذ فروق راث دالنت احصائٍت انًىاصالث انؼايت

 ال يوجد فروق ذات داللة احصائية االجمالي

 

 وبالنسبة لمخدمات العامة التي ظيرت فييا الفروؽ اإلحصائية، يمكف تفسير تمؾ الفروؽ كما يمي:
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الكيرباء بيف منطقتي الدراسة لعدة عوامؿ؛ فمنطقة دراسة سمفيت : تتفاوت شبكة الكيرباء .1

تستمد خطوط الكيرباء مف الشبكة القطرية أي مف الخطوط الرئيسية المباشرة، وأما منطقة 

دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة فيي تستمد خطوط الكيرباء مف شركة كيرباء 

فيتبيف أف ىناؾ ضعؼ في كيرباء شركة القدس  محافظة القدس، ومف خالؿ المفارقة بينيما

لعدة عوامؿ سواء أكانت سياسية أـ ضعؼ الخطوط نفسيا وتراكـ الديوف عمى الشركة وعدـ 

 قدرتيا عمى تقديـ الخدمة المطموبة لمجميور.

: إف وضع شبكة المياه يتشابو وخطوط الكيرباء بيف منطقتي الدراسة، فمف خالؿ أرض المياه .2

واألحواض المائية، فإف منطقة جنوب غرب سمفيت ىي األغنى بالمياه بالرغـ مف الواقع 

مياه لمفمسطينييف بأسعار عالية، سيطرة االحتالؿ عمى تمؾ األحواض والمياه الجوفية، وبيع ال

باإلضافة لعدـ انتظاـ خطوط المياه وتزويد سكاف التجمعات الفمسطينية في شماؿ غرب 

بعكس الصيؼ بسبب الضغط الزائد عمييا،  ة بيا وخصوصًا في فصؿمحافظة راـ هللا والبير 

 منطقة جنوب غرب سمفيت التي ال تشيد ىذه الظروؼ.

: تظير النتائج بأف أعداد رياض األطفاؿ في منطقة دراسة شماؿ خدمات ورياض األطفال .3

ت، غرب محافظة راـ هللا والبيرة ىي أكبر منيا مف منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفي

 .كذلؾ األمر اختالؼ طبيعة التعميـ والخدمات المقدمة فييا والمعممات وغيرىا

: تتفاوت الخدمات اإلدارية بيف منطقتي الدراسة، مف حيث انتشار مراكز الخدمات اإلدارية .4

 الشرطة، أو فروع لمكاتب البريد، كذلؾ مراكز الدفاع المدني.
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سمفيت مف التقصير في الجانب الترفييي  : تعاني منطقة دراسة جنوب غرب محافظةالترفيو .5

ف وجدت تعاني مف التقصير  لمسكاف، مف خالؿ وجود المتنزىات، الحدائؽ العامة، حتى وا 

والتطوير، بعكس منطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة التي يتواجد بيا بعض 

 ف متنزىات ومواقع ترفييية.المراكز الترفييية والتي تجعؿ السكاف يقضوف أوقات فراغيـ فييا م

: تعتمد وسيمة جمع النفايات في الغالب لمنطقتي الدراسة بواسطة سيارة جمع النفايات، النفايات .6

االختالؼ ىنا في عدد األياـ و والتي مف خالليا يتـ جمعيا ثـ انتقاليا لممكب وحرقيا عشوائيًا، 

 التي يتـ فييا جمع النفايات وعدـ تراكميا.

: يعاني قطاع المواصالت العامة في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة عامةالمواصالت ال .7

سمفيت مف بعض الصعوبات، وخصوصًا في قطاع المواصالت العامة بيف المناطؽ المجاورة 

والمحافظات المختمفة، بعكس منطقة دراسة شماؿ غرب راـ هللا والبيرة التي تضـ خطوطًا 

السكاف ال يميموف لالنتظار طوياًل أو المجوء  لممواصالت عمى مناطؽ متعددة تجعؿ مف

 لمشكاوي بفعؿ قمة المواصالت خصوصًا نحو المدف الرئيسية.
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 النتائج:   6.1

واقع الخدمات العامة في  أفّ  الفرضية الصفرية(؛ -كانت الفرضية األساسية )فرضية البحث .1

منطقة دراسة شماؿ غرب محافظة راـ هللا والبيرة أفضؿ منيا في منطقة دراسة جنوب غرب 

تبّيف أف واقع  ؛اإلحصائية منيا والكمّية، ولكف حسب التحميالت التي تّمت محافظة سمفيت

ماؿ الخدمات في منطقة دراسة جنوب غرب محافظة سمفيت أفضؿ منيا في منطقة دراسة ش

ـّ دراستيا والتمحيص بيا.  غرب محافظة راـ هللا والبيرة، بفعؿ عدة عوامؿ ومتغيرات ت

خدمات العامة بيف منطقتي الدراسة، كما اتضح مف المقارنات بيف ىناؾ تبايف واضح في ال .2

 .تمؾ الخدمات كالكيرباء والمياه والمواصالت العامة وغيرىا

لمحافظة راـ هللا والبيرة )شماؿ غرب المحافظة( تتركز كثافة الطرؽ لمنطقة الدراسة التابعة  .3

في منطقة بني زيد وبني زيد الشرقية وقراوة بني زيد. وأما منطقة الدراسة في محافظة سمفيت 

تحميؿ الطرؽ محافظة( فكثافتيا متركزة في بديا، كما اتضح مف جداوؿ )جنوب غرب ال

 الرئيسية والفرعية.

طالب بالنسبة لممعمميف في منطقتي الدراسة، ففي منطقة دراسة تفاوت النسب الخاصة بعدد ال .4

في جنوب غرب سمفيت. وأما عدد  16.9%، مقابؿ 18.3تمثؿ شماؿ غرب راـ هللا والبيرة 

% في منطقة 3.5%، مقابؿ 4.48الطالب بالنسبة لمسكاف في شماؿ غرب راـ هللا فيمثؿ 

منطقة دراسة شماؿ غرب راـ هللا ، مع العمـ أف عدد سكاف دراسة جنوب غرب سمفيت

 .نسمة في جنوب غرب سمفيت 29759نسمة، مقابؿ  31983
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( وكذلؾ قطاع الخدمات سواء أكانت ) خدمات صحية، إدارية، متنزىات، نوادي ومراكز ثقافية .5

ومف  ،وتبايف الرضا عنيا االستبانة، كما اتضح مف نتائج الدراسةفيي تتفاوت بيف منطقتي 

 كرارات لكال منطقتي الدراسة.خالؿ نتائج الت

لضعؼ نظاـ إدارة النفايات ضعؼ البنية التحتية لقطاع الطرؽ والمواصالت، باإلضافة  .6

الصمبة، كما اتضح مف المقابالت التي تـ إجرائيا مع جيات االختصاص ومف أسئمة 

 .االستبانة

لفنوف ومحدودية األنشطة الثقافية، كما اتضح مف نتائج تحميؿ ضعؼ االىتماـ بالثقافة وا .7

 .االستبانة

 .االستبانةظاـ المياه، مف خالؿ المالحظة عمى أرض الواقع، وأسئمة ضعؼ البنية التحتية لن .8

مناطؽ السكنية والمناطؽ الصناعية، مف خالؿ دراسة واقع تمؾ المناطؽ ومالحظتيا تداخؿ ال .9

 عمى أرض الواقع.

أسئمة  وعي تجاه قضايا التخطيط والتنظيـ، والذي اتضح مف خالؿتوى الضعؼ مس .10

 وما عكستو إجابات الفئات المستيدفة في تجمعات منطقتي الدراسة. االستبانة

 التوصيات:   6.2

 الحاجة إلى مشاريع في قطاع الخدمات. .1

الخدمات وضع إطار عاـ يتناوؿ خطة وطنية لقطاعات التخطيط، وبالتركيز عمى قطاع  .2

 وخاصة في المناطؽ الحدودية والميمشة.

 زيادة القدرة الكيربائية في جميع المناطؽ، والمخدومة بالشبكة. .3
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شارات(. .4  تحسيف وضع الطرؽ القائمة مف جميع النواحي )عرض، مسار، وا 

 فصؿ المناطؽ الصناعية عف المناطؽ السكنية وجعميا في مناطؽ بعيدة ومستقمة. .5

 قضايا التنظيـ والتخطيط وخصوصًا قطاع الخدمات العامة.زيادة الوعي تجاه  .6

 تطوير وتوسيع شبكات المياه والكيرباء. .7

 .طرؽوصيانة وشؽ تأىيؿ  .8

التركيز عمى تطوير قطاع الخدمات العامة وبنيتو التحتية في كال منطقتي الدراسة، وعدـ  .9

ـ تيميش أي إىماؿ أي منطقة والعمؿ فييما بخط موازي، ألنيما بحاجة لالىتماـ وعد

 منطقة.

، مف خالؿ القدرة وبنيتيا التحتية العمؿ عمى تطوير المدارس في منطقتي الدراسة .10

 .وفتح ُشَعب جديدة، االستيعابية لمطالب

الكادر عدد وتطوير كفاءة وزيادة  التي تتالءـ وأعداد السكاف،توفير الخدمة الصحية  .11

 في تمؾ المراكز.الطبي 

تعمؽ بالمتنزىات والحدائؽ العامة، وذلؾ بعد لمسكاف فيما يزيادة المساحات الخضراء  .12

 تبياف النقص في مساحات الترفيو لمسكاف في كال المنطقتيف.

التركيز عمى قطاعة الثقافة؛ مف خالؿ زيادة عدد المراكز الثقافية والمكتبات العامة  .13

 وتفعيؿ دورىا في المجتمع.

الموضوع، لتحميؿ الحيزي عند القياـ بدراسات حوؿ أنصح الباحثيف بالتركيز عمى ا .14

 ويالئـ فمسطيف.ومحاولة وضع نموذج يناسب 
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 :المراجع العربية 

الجياز  . راـ هللا:السياسات السكانية وأىميتيا في التخطيط الوطني(: 0443، يوسؼ كامؿ. )إبراىيم
 المركزي لإلحصاء الفمسطيني.

.         نظريات وأساليب التخطيط اإلقميمي(: 0443، ممدوح عبد هللا، و محمد جاسـ العاني. )أبو رمان
 ء.دار صفا عماف: .9ط

التخطيط السميم لتحديد مواقع مكبات النفايات الصحية: (: 2005إسماعيؿ إبراىيـ أحمد. )التالحمة، 
 .جامعة بيرزيت -والتصميـ العمراني( رسالة ماجستير )ىندسة التخطيط . محافظة الخميل كحالة دراسية

الكتب اإلحصائية السنوية لممحافظات واإلحصاءات (: 2007المركزي لإلحصاء الفمسطيني. ) الجياز
 فمسطيف. -. راـ هللا السكانية

 عماف: .9ط .دراسات في التخطيط العمراني والبيئي(: 0494، عاطؼ عمي، وعثماف محمد غنيـ. )الخرابشة
 .مكتبة المجتمع العربي

(: تأثير المستعمرات اإلسرائيمية عمى التوسع العمراني لمتجمعات السكانية في محافظة 2008، رانيا. )الخطيب
 فمسطيف.، نابمس .سمفيت. رسالة ماجستير )التخطيط الحضري واإلقميمي(. جامعة النجاح الوطنية

عماف: دار صفاء . 9. طالمجتمعية والبنية التحتيةتخطيط الخدمات (: 0447، خمؼ حسيف عمي. )الدليمي
 لمنشر والتوزيع.

 .دار الحامد . عماف:9. طاإلسكان: تخطيط وسياسات(: 0490صباح فاضؿ. ) الرحماني،

التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في منطقة ضواحي القدس الشرقية باستخدام (. 0442، سامر. )رشدي
(. رسالة ماجستير. )التخطيط الحضري واإلقميمي(. جامعة النجاح GIS) تقنيات نظم المعمومات الجغرافية

 الوطنية. نابمس، فمسطيف.

 .دار المعرفة الجغرافية االسكندرية: .التخطيط اإلقميمي وأبعاده الجغرافية(: 0444، محمد خميس. )الزوكة

)حالة دراسية لمحافظة رام المعايير التخطيطية في تطوير المدارس (. 0440، بساـ عبد العزيز. )سرحان
 رسالة ماجستير. )التخطيط الحضري واإلقميمي(. جامعة النجاح الوطنية. نابمس، فمسطيف.. هللا والبيرة(

توزيع وتخطيط الخدمات التعميمية في محافظة سمفيت باستخدام تقنية نظم (: 0447، ىبة محمد. )شقير
 جامعة النجاح الوطنية. -)الجغرافيا( . رسالة ماجستير (GIS)المعمومات الجغرافية 
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آليات تطوير سمطات التنظيم والتخطيط في فمسطين باالستناد إلى (: 0445، ليالي يعقوب المقدادي. )صدقو
 . رسالة ماجستير )ىندسة التخطيط والتصميـ العمراني(، جامعة بيرزيت.القوانين السارية والتطبيقات العممية

أساليب التحميل الكمي في مجال التخطيط الحضري واإلقميمي بين النظرية : (0444، محمد جاسـ. )العاني
 .دار صفاءعماف: . 9. طوالتطبيق

 عماف: دار صفاء. .1. طاإلقميم والتخطيط اإلقميمي(: 2006، محمد جاسـ. )العاني

 دار عماف: .1. طالتخطيط اإلقميمي: المبادئ واألسس، نظريات وأساليب(: 2007محمد جاسـ. ) العاني،
 .صفاء

توزيع الخدمات العامة وتخطيطيا في بمدة طمون )محافظة طوباس( باالستعانة (. 0445، كفاح. )عبد هللا
. رسالة ماجستير )التخطيط الحضري واإلقميمي. جامعة النجاح الوطنية، (GISبنظم المعمومات الجغرافية )

 نابمس، فمسطيف.

اتجاىات التخطيط اإلقميمي والتطور العمراني لمقرى الواقعة شمال غرب (: 0443، طو. )عبد اليادي
 رسالة ماجستير ) التخطيط الحضري واإلقميمي(، جامعة النجاح الوطنية. نابمس، فمسطيف.محافظة نابمس. 

رسالة ماجستير. استراتيجيات التخطيط اإلقميمي في محافظة سمفيت. (. 0449، نصرة عبد الرحيـ. )عزريل
 )التخطيط الحضري واإلقميمي(. جامعة النجاح الوطنية. نابمس، فمسطيف.

توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قمقيمية باالستعانة بنظم (. 0442، نضاؿ رفعت أحمد. )عنايا
رسالة ماجستير. )التخطيط الحضري واإلقميمي(. جامعة النجاح الوطنية. . (GIS)المعمومات الجغرافية 

 فمسطيف.نابمس، 

 .دار صفاءعماف: . 1. طمقدمة في التخطيط التنموي اإلقميمي(: 1998عثماف محمد. ) غنيم،

معايير التخطيط: فمسفتيا وأنواعيا ومنيجية إعدادىا وتطبيقاتيا في مجال (: 0499عثماف محمد. ) غنيم،
 .دار صفاءعماف: . 9. طالتخطيط العمراني

دار  عماف: .9. طمنيجية إعدادىا من منظور التخطيط العمرانيدراسة في (: 0490عثماف محمد. ) غنيم،
 .صفاء

 .دار المعرفة الجامعيةاإلسكندرية: . التخطيط اإلقميمي(: 0446، محمد فتحي بكير. )محمد
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التخطيط اإلقميمي لممناطق الريفية الفمسطينية: مدخل لمتخطيط من (: 1995. )مركز اليندسة والتخطيط
 ، راـ هللا.متكاممةأجل تنمية ريفية 

تحميل وتقييم وتوزيع الخدمات الصحية والتعميمية والثقافية (. 2008، عوني عبد اليادي. )مشاقي
رسالة ماجستير. )التخطيط الحضري واإلقميمي(. جامعة النجاح الوطنية. والترفييية في محافظة نابمس. 

 نابمس، فمسطيف.

. مجمة األردن \ام خدمات توزيع البريد في محافظة معانالتخطيط المكاني لنظ(: 2005، صدقي. )الموني
 .54-35، ص1، ع09أبحاث اليرموؾ: سمسمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية. مج
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