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  إهداء

  
   إلى شهداء األقصى...إلى األكرم واألعز منا جميعا

  

  أمي وأبي .. .إلى نبع العطاء والصبر

  

  أخي وأخواتي...إلى األعزاء

  

نوفل وسيف الدين، الـذين مـن       :  وفلذتا كبدي   أحمد، زوجي العزيز ...إلى رفيق دربي  

ب وقتهم اقتطعت وقت إعداد هذه      خالل عيونهم أطل على المستقبل المنشود وعلى حسا       

  الرسالة 

  

إلى أساتذتي، أصدقائي وزمالئي بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال بالمغرب وجامعـة           

  القدس بفلسطين

  

  وبنعيسى عسلون  لطيفة أخرباش: األستاذين إلى الجليلين

  

  إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع

  

  رشيدة عبد الوهاب الصديق الياداري



أ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إقرار
  

 وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة،      أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير       الرسالة   مدقاقر أنا م  

أية درجة عليا    لم يقدم لنيل     لة أو أي جزء منها    اسرإلشارة له حيثما ورد، وان هذه ال      باستثناء ما تم ا   

  .ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  ......................:.......التوقيع

  

  رشيدة عبد الوهاب الصديق الياداري 

  

  ...........................:التاريخ



ب 

  عرفانشكر و
  

الحمد والشكر هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، انه نعم المولى ونعم النـصير،                   

 ة في بيت المقـدس    الحمد والشكر هللا الذي وفقني للوصول إلى هذه األرض المباركة الطيبة والصال           

  . واالرتواء من نبعه وإتمام دراستي بجواره وإنجاز هذا العمل الذي ابتغي من خالله وجهه الكريم

  

إنني وإذ وفقني اهللا العلي القدير إلنجاز هذه الرسالة في صورتها هذه ال يسعني إال أن أتقدم بخالص                  

د يد المساعدة فاقتديت بعلمهم وازددت      الشكر وعظيم التقدير واالمتنان لكل من أضاء لي الطريق وم         

  .بفكرهم، لهم جميعا جزيل الشكر والعرفان داعيا اهللا أن يجزيهم عن ذلك خير الجزاء

  

واخص بأسمى آيات شكري وعظيم تقديري وامتناني الدكتور عزام صالح، لما قدمه من جهد كبير               

 مما كان له اكبر األثـر فـي         ومساعدة بناءه وتوجيهات سديدة ومالحظات مفيدة ومراجعات عديدة       

  . إتمام هذه الرسالة فله كل الشكر والعرفان

  

سرة معهد التنمية المستدامة، ممثال بإدارته وأساتذته       جامعة القدس، وأل   كما أتقدم بشكري وامتناني ل    

  .واخص بالذكر الدكتور زياد قنام والسيد فؤاد الكردي واآلنسة عبير استانبولي

  

ذين مدوا إلي يد المساعدة في إنجاز هذا العمل سواء من بعيد أو من قريـب،                وأشكر كل الزمالء ال   

، عمر بـشارات وياسـر    كما أشكر الزميلين    ،  وعبير إستنبولي  رائدة قعقور  :تينوأخص بالذكر الوفي  

   .واألخت انتصار

  

 احمـد    والممتحن الداخلي الـدكتور    ثمين هيجاوي وأخيرا اشكر كل من الممتحن الخارجي الدكتور        

 على مالحظاتهم القيمة والهامة، واعتذر لكل من سهوت عن ذكره، لهم جميعا جزيل الشكر               ويكةش

  . وعظيم االمتنان

  

  رشيدة عبد الوهاب الصديق الياداري



ج 

  تعريفات
  

له مـن أغـراض      تحديد قيمة ما أنجز من عمل أو تخطيط وفق ما وضع            :  التـقييـم

  .مستقبالًوأهداف و ذلك بهدف إصالحها وتالفي االخطاء 

هو العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني واألفكار من شخص إلـى              :  االتصال

آخر أو آخرين بصورة تحقق األهداف المنشودة في المنـشأة أو فـي أي              

 إذن هي بمثابـة خطـوط تـربط         .جماعة من الناس ذات نشاط اجتماعي     

 فلـيس مـن     .اميكياأوصال البناء أو الهيكل التنظيمي ألي منشأة ربطا دين        

الممكن أن نتصور جماعة أيا كان نشاطها دون أن نتصور في نفس الوقت             

عملية االتصال التي تحدث بين أقسامها وبين أفرادها وتجعل منهما وحـدة            

  ).1986عصام، .(عضوية لها درجة من التكامل تسمح بقيامهما بنشاطهما،

، في آن واحد، لمجموعة واسعة مـن        هي كل صناعة تقوم بنقل رسالة ما       :  آليات االتصال

األفراد هي كل الوسائل التي يستخدمها األفـراد لالتـصال فيمـا بيـنهم،              

كالتلغراف أو التليفون الكتاب والصحيفة والـسينما والراديـو والتلفزيـون           

والمسرح واألقمار الصناعية واإلنترنت والمجالس والنـدوات وغيرهـا،         

  ).1986،عصام(

المستفيدون من 

اريع المش

  التنموية

المستفيدون المباشرون من المشروع هم األشـخاص الـذين يـتم تطبيـق              :

المشروع لفائدتهم، وعادة ما يشاركون في األنشطة التي يشملها المـشروع           

 هم األشخاص الـذين     ،المستفيدون الغير المباشرون  . بشكل دوري ومنتظم  

 المباشر منه   يحققون بعض الفوائد من وراء المشروع رغم عدم استهدافهم        

  .أو مشاركتهم فيه

عبارة عن عملية منطقية لضمان إمكانية تنفيذ المشروع بطريقة منظمـة،            :  تخطيط المشاريع

وتخفيف المخاطر والقلق إلى أدنى حد ممكن ووضـع معـايير واضـحة             

يونـغ،  (للنوعية واألداء وتحقيق النتائج في اقل وقـت وتكلفـة ممكنـين             

1998.(  

الفئات التي تتوجه المؤسسة أو المشروع إلى إفادتهم وليس بالـضرورة أن             :  ةالفئات المستهدف

  .يستفيدوا جميعا

يمكن التمييز بين مستويين لألمن الغذائي مطلق ونسبي، فـاألمن الغـذائي             :  األمن الغذائي

المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلـب             

ى مرادف لالكتفاء الذاتي الكامل ويعرف أيضاً باألمن        المحلي وهذا المستو  



د 

أما األمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة أو مجموعة من          . الغذائي الذاتي 

 يعنـي   هـو و .الدول على توفير السلع والمواد الغذائيـة كليـاً أو جزئيـاً           

  )سعد عبداهللا بن باز. ( بالضرورة إنتاج كل االحتياجات الغذائية األساسية

مة وانطباعات وردود فعـل المؤسـسات       ئالمعلومات التي تتعلق بمدى مال     :  التغذية الراجعة

  ).2005الدهان، وآخرون، (المستفيدة 

حسب تعريف شبكة المنظمات األهلية العربية هو الوضع الناجم عن قيـام             :  التشبيك

مجموعة من المنظمات والجماعات واألفراد الذين توافقوا حول إطار معين          

قتسام وتبادل الخبرات واآلراء والمشاركة في المعلومـات واالتـصال،          ال

  ).2005ابوسيف، (وبشكل ال يلغي االستقاللية الذاتية لألطراف 

يمكن تعريف العصف الذهني من الناحية العملية بأنه وسيلة للحصول على            :  العصف الذهني

. ت وجيـز  كم هائل من األفكار من لدن مجموعة من األفراد وذلك في وق           

ويقوم األعضاء في المجموعة باستخدام هذا األسلوب في بادئ األمر بغية           

تحديد المشكالت التي تقع ضمن نطاق عملهـم ولـيس بالغريـب علـى              

المجموعة أن تقوم بعملية عصف ذهني تتمخض عن قائمة تحوي ما يربو            

على مائة مشكلة، فعملية العصف الذهني تعتبر مجدية بالنـسبة لألعـضاء         

ند قيامهم بصنع قرار بشأن تحديد األهداف التي يرغبون في تحقيقها عن            ع

طريق معالجة المشكلة وأيضاً عند قيامهم بإيجـاد بـدائل مقترحـة لحـل              

   )2001مسعد، (المشكلة

معامل االرتباط 

  بيرسون

هو العالقة القائمة بين متغيرين قابلين للقياس يالحظان في آن واحد علـى              :

دة من وحدات المجموعة اِإلحصائية، ويمكن توسيع هـذا         كل مفردة أو وح   

ِإن الهدف  . المفهوم ليشمل العالئق الرابطة بين الخصائص الكيفية للظواهر       

األساسي من تحليل االرتباط هو ِإيجاد صيغة مالئمة لتعيين قوة العالقة بين            

ي ويدرس االرتباط ابتداًء من توزيع هذين المتغيرين، أ        متغيرين عشوائيين 

يمثِّل كلُّ زوج مرتَّب مـن القـيم عـدد الوحـدات      من جدوٍل ذي مأخذين

  ).2006مور، (يأخذها المتغيران  اِإلحصائية التي

النشرات 

  اإلرشادية

تعتبر النشرات االرشادية المرجع الرئيسى للمرشد الزراعـى والمـزارع           :

واالصناف العمليات الزراعية مثل الخدمة والكثافة النباتية  للتعريف بجميع

االنتاجية ومعدالت التسميد ومواعيد اضافة كل سـماد   الجيدة الحديثة عالية

االمراض وعالجها ومكافحة االفـات   ومواعيد الرى وطرق التعرف على

الحصاد واالهميـة   الحشرية وكذالك التعرف علىعالمات النضج ومواعيد



ه 

حاليا  وثويقوم مشروع الربط بين االرشاد والبح.االقتصادية لكل محصول

بمعالجة هذة النشرات الكترونيا حتى تصبح فى متنـاول القـائميين علـى             

  ).2004المعلوف، (الزراع وتوعيتهم بتلك التقنيات ارشاد

 عملية تقييم األثر البيئي هي دراسة تُجرى للمشاريع التطويرية الجديدة التي :  تقييم األثر البيئي

راسة تقييمية تتحـدد بموجبهـا      وهي د . يمكن ان تؤثر على البيئة المحيطة     

واإليجابية التي يمكن ان تحصل خالل تنفيـذ   جميع التأثيرات البيئية السلبية

 الخـط  –مشروع متـرو دمـشق    وتشغيل أي مشروع تطويري جديد مثل

الحساسة بيئيـاً وتخفيـف    تهدف هذه الدراسة الى تفادي المناطق. األخضر

  )2007زياد،(اإليجابية،  التأثيراتالتأثيرات السلبية، باإلضافة إلى تعزيز

اإلعالن أو 

  الدعاية

 هو وسيلة غير شخصية لتقديم األفكـار أو الـسلع أو الخـدمات              اإلعالن :

أما الدعايـة فهـي نـشر اآلراء     .بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

ووجهات النظر التي تؤثر على األفكار أو السلوك أو كالهما معاً، فاإلعالن            

أسلوب الحث والدعوة المباشرة والمكشوفة للشراء، في حـين أن          يستعمل  

الدعاية تستعمل أسلوب اإليحاء، أي األسلوب المستتر والذي يـشرح فيـه            

 بشكل هادئ تاريخ المنشأة وأعمالهـا وتعـدد صـفاتها ومزايـا سـلعها،             

  )1991،باول(



و 

 الملخص
  

يدين من المـشاريع التنمويـة المتعلقـة        تمحورت الدراسة الحالية حول تقييم آليات االتصال بالمستف       

 إلـى   2005بالزراعة واألمن الغذائي في الضفة الغربية، وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من سنة              

وقد شمل مجتمع الدراسة جميع منظمات المجتمع المدني المنفذة للمـشاريع التنمويـة             ..2008سنة  

 حسب ما هو مدون في نظام المعلومات والمشاريع         المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي بالضفة الغربية     

 مؤسـسة، تـم     150، والتي يبلغ عـددها      FAO الزراعية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة     

لقد تم تصميم هذا البحـث وانجـازه وفـق المـنهج             . عشرين بالمائة  نسبتهااختيار عينة مقصودة    

 لجمـع   عنيـة لة الشخصية مع المؤسـسات الم     الوصفي، حيث تم استخدام أسلوبي المالحظة والمقاب      

تم تصميمه واختباره لتحقيق أهداف البحـث،        البيانات األولية الالزمة، وذلك من خالل دليل مقابلة       

 .SPSSوبعد االنتهاء من جمع البيانات األولية تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي
 

لدى المؤسسات المنفدة للمشاريع المتعلقة بالزراعة       ل أن نسبة استخدام اليات االتصا     أظهرت النتائج 

 في مختلف مراحل    غير كافية المشاريع كانت    واالمن الغذائي من اجل االتصال بالمستفيدين من هذه       

إنجاز المشاريع، بما في ذلك التخطيط والتصميم والتنفيذ وما بعد التنفيذ، وأن أهم اآلليات التي كانت                

ت مع ممثلي التجمعات، واللقاءات اإلرشادية، أما فيما يخص آليات تحديـد            تعتمد عليها هي المقابال   

المواقع والمستفيدين من مشاريع الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة تحديد أولويات المشاريع فقد تم              

 وأنه  ،داخل المجتمع إعطاء األولوية للنساء لالستفادة نظرا للدور الفعال الذي أصبحت المرأة تحتله            

يوجد االهتمام الكافي بكل آليات االتصال الحديثة، بالرغم من أن غالبية المؤسسات حسب نتـائج               ال  

المقابالت تتوفر على قسم أوإدارة خاصة باالتصال بالمستفيذين،إال أن التخصص في اإلعالم قليـل              

، وأشارت  كما أن الميزانية الخاصة بتمويل آليات االتصال ال تكاد تكفي الستعمال طرق حديثة             جدا،

 ممثلـي   عند تخطيط آليات االتصال بالمستفيدين تتم االسـتعانة بـآراء وخبـرات            انه   النتائج أيضا 

 بشخصيات ريادية ذات خبرة في االتصال الحقا،        تتم االستعانة في حين    التجمعات بالدرجة األولى،  

دين هم مدراء المشاريع    بتقييم ومتابعة عملية االتصال بالمستفي      الذين يقومون  وأثبتت النتائج كذلك أن   

واالتصال، وأنه   والخبراء االجتماعيون وليس من قبل المختصون باالعالم       يتبعهم ممولوا المشاريع  

  .  المؤسساتال تتم عملية تدوين خطة االتصال ونتائجها من طرف كل

  

والتحفيـز   دعم جهود بنـاء الـوعي      خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة       

يم وتنفيذ خطط التنمية بواسطة تخطيط وتطويراسـتراتيجيات االتـصال بالمـستفيدين مـن              والتعل

والتركيز  اختيار وسائل وقنوات االتصال المالئمة، والتجريب المسبق لها،       المشاريع التنموية، وذلك ب   
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 فبعض العاملين بالتنمية والباحثين قد يكون لديهم الرغبة فـي البـدء بنـشاط              على أهمية التخطيط،  

وفى أغلب تلك الحاالت فإن ذلـك سـيؤدى إلـى            االتصال مباشرة بدالً من تخطيط المدخل ككل،      

االفتقاد إلى األثر المطلوب وذلك لعدم وجود طريقة لمعرفة ما إذا كان هذا النشاط قد أسهم في حل                  

ـ        ولكي يدمج  ولكن التخطيط سيجعل هذا ممكناً     مشكلة التنمية،  صال المشاركون كلياً في جهـود االت

والتنمية فيجب القيام بتكييف هذه المنهجية والقيام باالتصال بالمشاركة الذي يعمل على تقوية الحوار              

إعداد خطة لمتابعة وتقييم كل أنشطة االتصال والجدول الزمني والميزانية،          وصنع القرار، كما يجب     

 نفكر جيداً فـي مفهـوم       فعند إعداد ميزانية الدعم الستراتيجية االتصال وكل من نشاطاتها يجب أن          

الظـروف   التكلفة لتشجيع جماعات المستفيدين على تحمل مسئوليتهم عن األنشطة، كما يجب خلـق     

المثالية التي تؤدى نجاح أليات االتصال في تأدية مهمتها، وهي توثيق نشاط االتصال كله من البداية                

التوثيـق كـل الـصعوبات      ويجـب أن يـشتمل       إلى النهاية، إلعطاء نبذة عن كل شئ تم إنجازه،        

  .والمشكالت المطروحة، والحلول التي تم إيجادها، وهذا هو ما يطلق عليه توثيق األنشطة
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Assessment of communication mechanisms with the beneficiaries of 
development projects related to agriculture and food security in West 
Bank 
 
Abstract 
 
The present study focused on the assessment of communication mechanisms with the 
beneficiaries of development projects related to agriculture and food security in West 
Bank, during the time period from 2005 to 2008.  
 
The study population included all the 150 community based and non government 
organizations implementing development projects related to agriculture and food security 
in the West Bank as recorded in data base of the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO). The study has been designed and carried out following the 
descriptive method, using the methods of observation and personal interview with the 
NGOs to collect preliminary data needed, and through the interview questionnaire that has 
been designed and tested to achieve the objectives of the research. The collected data were 
analyzed using the SPSS statistical analysis. The results showed that the rate of use of 
communication mechanisms by NGOs for projects related to agriculture and food security 
was average through the various phases of the project cycle, including planning, design, 
implementation and post implementation. It had revealed that. the most common 
mechanisms used by NGOs relay upon  interviews with communities representatives and 
awarness and guidance meetings. In regard to the mechanisms used in identifying the 
projects sites and beneficiaries , the study showed that priority was given to women to to 
benefit from the prposed projects due to their effective role in the communities. The 
analysis concluded that there is limited initerst to use modern communication approavches 
and tools despite the existence within the majority of these NGOs of a dedicted unit for 
coomunication with beneficicres. This is due mainly to the lack of modern communication 
capacity and to limited budget which does not allow for the use of such moder tools. The 
results indicated also that planning for communication mechanisms is primarily based on 
the views and experiences of representatives of communities as well as the help of the 
coomincation expertise among NGO members. The results also revealed that evaluation 
and follow up of the communication process with beneficiaries is carried out by the project 
managers and/or projects financiers and the social experts. There is no implication of 
communication specialsts and that the majority of NGOs do keep record of the 
communication plan and its results. 
 
The study provided a set of recommendations chief among them the need to support efforts 
to raise awareness, motivation and education and to implement development plans through 
the design of strategies to communication with beneficiaries of development projects, and 
selection of appropriate and tested tools with due consideration to effective implementation 
schedule. Some of the actors have the tendency to start communication activities directly 
without any prior planning which would lead to the absence of the desired effect and that 
enability to know whether these activities have contributed to resolving the problem of the 
project implementation and development. Prior planning will make this possible and 
engage all key actors part in the communication and development efforts. This would 
entail the adaptation of this communication methodology to strengthen the dialogue and 
ensure a participatory approach in decision making. A monitoring and evaluation plan 
should be prepared for all outreach activities with defined timetable and budget. Preparing 
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the budget for support of the communication strategy and its related activities should take 
into consideration the concept of cost to encourage groups beneficiaries to take 
responsibility for activities. It also require creation of ideal conditions that lead the success 
of communication mechanisms in the performance of their task which consist in keeping 
record of the whole activity from beginning to end in order to give a brief on each achieved 
step. This reporting should reflect all the difficulties and problems faced and the solutions 
that have been adopted. This is what is commonly meant by documenting the 
communication activities. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  المقدمة

  
  الدراسة خلفية 1.1

  

يجري حاليا تنفيذ المئات من المشاريع التنموية ذات العالقة بالزراعة واالمن الغـذائي مـن قبـل                 

ة الغربية، ومن الواضح إن ذلك الكم الكثيـر مـن           العشرات من مؤسسات المجتمع المدني في الضف      

المشاريع يستهدف فئات معينة من المجتمع المدني حيث احتياجات تلك الفئـات، وكـذلك إمكانيـة                

  .االستدامة في المناطق الجغرافية المختلفة

  

تى  وذلك يتـأ   ،مع المحلي لها  ضمان ملكية المجت   االستدامة لتلك المشاريع، البد من       ومن أجل تحقيق  

فقط من خالل المشاركة الحقيقية للفئات المستهدفة في عمليات التخطيط والتنفيـذ والمتابعـة لتلـك                

وتلك الخصائص يجـب      خصائصها الخاصة بها،    من هذه الفئات لها     معينة مجموعة لكل   .المشاريع

ـ    مجموعةوكذلك أيضاً فإن كل      أن توضع في االعتبار في أي عمل لالتصال،        ة  ستهتم بمشكلة معين

  .للتنمية بطريقة مختلفة

  

واحدة منهـا   ألن لكل    ،بأساليب مختلفة   من هذه الفئات    االقتراب من كل مجموعة    يجبولهذا السبب   

فإن طرق مشاركتهم في االتصال ستكون       لهذا ،مهمتهاقواعدها االجتماعية وأساليبها الخاصة ألداء      

ل تأسيس اتصال واقعي مـع كـل         ولذلك من الالزم تحقيق بعض الشروط المحددة من أج         ،مختلفة

 المـشاركة المختلفـة     مجموعـات تآلف مع ال  لأخذ الوقت الكافي ل   فمن اللضرورة بمكان    ،  مجموعة

وتحديد الخصائص العامة التي يجب وضعها في االعتبار عند االتصال وأيضاً لتحديد العوامل التي              
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ا فقط من خالل عمليات اتـصال        إن المشاركة الحقيقية المنشودة يمكن تحقيقه      .تتحكم في مشاركتهم  

ممنهجة ومصممة من حيث الشكل والمضمون ما بين المؤسسات المنفذة من جهة والفئات المستهدفة              

  .من جهة أخرى

  

إن التوصل إلى نتائج واستنتاجات وتوصيات عن آليات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية             

 اكتساب المعلومات والمعرفـة      الغربية سوف يؤدي إلى    المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي في الضفة     

وتنمية المهارات وتبني اتجاهات أو سلوكيات معينة والقدرة على حل مشكلة التنمية التي يتم التعامل               

 فالغرض مـن ذلـك هـو      " آليات االتصال "هنا تعبير   وإذا استخدم    .معها من خالل آليات االتصال    

دعـم عمليـة االتـصال      مـن أجـل      نشر المعلومات     في لياتالتركيز على طبيعة األداء لتلك اآل     

ساعد على البدء والتخطيط واالستمرار وتوثيق وتعميم الحوار مع الجماعـات   ألن ذلك ي   بالمشاركة،

علمـا أن عـدم القيـام    المشاركة فيما يتعلق بتحديد مشكلة معينة من أجل السير في طريق التنمية،       

  . بقي العملية التنموية نمطية وغير متطورة ومحدودة النتائجبالدراسة وفق منهج البحث العلمي ي

بصفة عامة والمؤسسات المهتمـة      إن هذه الدراسة ستعود بالنفع على كل مؤسسات المجتمع المدني         

بالزراعة واألمن الغذاي بصفة خاصة والفئات المستهدفة مـن الخـدمات التنمويـة والمـستفيدين               

ة التنمية في فلسطين بشكل عام نظرا لألهميـة العظمـى التـي             المباشرين وغير المباشرين، وعملي   

  .أصبح يحتلها االتصال في كل الميادين

  

   مشكلة الدراسة2.1

  

والتحـديات التـي    تعتبر المعارف والمعلومات عنصرا أساسيا لكي يستجيب السكان بنجاح للفرص

ذلك تلك التـي تـساعد علـى    بما في  تنطوي على التغييرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية

غير أنه البد من نقـل هـذه        . وسبل المعيشة في الريف   ي  تحسين اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائ    

 ألن األفراد هم هدف التنميـة  .فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها المعارف والمعلومات بصورة

 الذي يحتـاج إلـى توعيـة وتثقيـف          لذا البد أن يكون لكل منهم دوراً في تطوير المجتمع، األمر          

استخدام آليـات االتـصال المختلفـة فـي         بمتصلين، وتعليم وتدريب مستمرين وهذا لن يتاتى إال         

المؤسسات المنفذة للمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي بطريقة مخططة ومـصممة            

  .تساعد على خلق المشاركة من جانب األفراد في عجلة التنمية

  

المشكلة البحثية للدراسة الحالية تتبلور في إلقاء الضوء على أهم اآلليات لالتصال بالمستفيدين مـن               

قبل المؤسسات المنفذة للمشاريع ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي، وكذلك فعالية تلك اآلليـات              
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المسؤولين والمعنيين  في االنخراط المطلوب للمستفيدين وأثر ذلك في عمليات اتخاذ القرار من قبل             

  .فيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والتنفيذ لتلك المشاريع

  

  الدراسة أهمية 3.1

  

  :تكمن أهمية الدراسة بشكل عام فيما يلي

  

هناك الكثير من المشاريع ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي والتي يـتم تنفيـذها فـي                 •

كافية لالتصال بالمستفيدين قبل وأثناء وبعد      فلسطين من قبل المؤسسات، ال تعطي األهمية ال       

 وبالتـالي   ، وذلك من أجل تالؤمها مع االحتياجات الحقيقية للمستفيدين ومجتمعـاتهم          ،التنفيذ

 .يؤثر ذلك سلبا على تحقيقها للنتائج المرجوة منها واستدامتها

أجل محاولـة   هناك الكثير من وسائل االتصال التي يتم استخدامها لالتصال بالمستفيدين من             •

إشراكهم في عمليات اتخاذ القرار في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع المختلفة إال أنه ال              

توجد دراسة علمية منهجية تطرقت إلى مسح وتوثيق تلك الوسائل وبعـد ذلـك دراسـتها                

وتقييمها من حيث الفعالية واألثر في تحقيق اهداف المشاريع وقياس مـدى تالؤمهـا مـع                

 .ات المحليةاالحتياج

تزويد المؤسسات المعنية وتجمعات المستفيدين بمعلومات علمية دقيقة وتوصيات مبنية على            •

 وبالتالي تعظيم األثر اإليجابي للمشاريع ذات العالقة        ،أسس منهجية لتحسين آليات االتصال    

 .بالزراعة واألمن الغذائي وضمان االستدامة
 

   أهداف الدراسة4.1
  

  :شكل عام الىتهدف هذه الدراسة ب

  

  :مسح آليات االتصال ما بين المؤسسات المنفذة للمشاريع وما بين المستفيدين في مراحل •
 

o تحديد أولويات المشاريع  

o التخطيط للمشاريع  

o تنفيذ المشاريع  

o المتابعة ما بعد تنفيذ المشاريع 
 



 4

  :إلقاء الضوء على دور عمليات االتصال في تعزيز انخراط المستفيدين في تحديد •
 

o ألولويات للمشاريعا  

o التخطيط والتنفيذ للمشاريع  

o المتابعة ما بعد تنفيذ المشاريع 

  

ياس أثر عمليات االتصال بالمستفيدين في عمليات اتخاذ القرار بتحديد األولويـات فيمـا              ق •

 :بكل من يتعلق
 

o تحديد األولويات للمشاريع  

o التخطيط للمشاريع وتنفيذها  

o  المتابعة ما بعد تنفيذ المشاريع 

  

   أسئلة الدراسة5.1

  

  : حول أسئلة الدراسةتتمحور

  

ما هي أهم آليات االتصال بالمستفيدين التي يتم استخدامها من قبل مؤسسات المجتمع المدني               )1

  :المنفذة للمشاريع التنموية ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي، وذلك في المراحل التالية
 

  التخطيط للمشاريع •

  اثناء تنفيذ المشاريع •

  بعد تنفيذ المشاريع •

  

 أولويـات التنفيـذ   ما هو مدى انخراط المستفيدين من خالل عملية االتصال بهم في تحديد              )2

 للمشاريع ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي

 التخطـيط  آليـات ما هو مدى انخراط المستفيدين من خال ل عملية االتصال بهم في تحديد               )3

 .من الغذائيللمشاريع ذات العالقة بالزراعة واأل

 تنفيـذ   آليـات  ما هو مدى انخراط المستفيدين من خال ل عملية االتصال بهم في تحديـد              )4

 .المشاريع ذات العالقة بالزراعة األمن الغذائي

  ما مدى أثر نتائج عمليات االتصال بالمستفيدين في عمليات اتخـاذ القـرار فيمـا يتعلـق                 )5
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قبل المسؤولين ذوي العالقة فيمـا يتعلـق       بأولويات وسياسات تخطيط وتنفيذ المشاريع، من       

  : ـب
 

 تحديد أولويات المشاريع  •

  عند التخطيط للمشاريع •

 اثناء تنفيذ المشاريع •

 بعد تنقيذ المشاريع •

  

   فرضيات الدراسة 6.1
  

 : يمكن صياغة فرضية عامة وفرضيات فرعية،تبعا للمشكلة البحثية واألسئلة المنبثقة عنها

  

  :الفرضية العامة. 1.6.1

  

بالمستفيدين من المشاريع ذات العالقـة بالزراعـة         اآلليات المستخدمة من قبل المؤسسات لالتصال     

: واألمن الغذائي، تعتبر غير كافية وال تؤدي إلى النتائج المنوطة بها في المراحل المختلفة للمشاريع              

  ). المتابعة وما بعد التنفيذ، التنفيذ،تحديد األولويات، التخطيط( 

  

  فرضيات الفرعيةل. 2.6.1

  

  :تتمثل الفرضيات الفرعية للدراسة فيما يأتي

  

في مدى استخدام آليـات      α=0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         )1

  :االتصال المختلفة من قبل المؤسسات تبعا لمراحل المشاريع التالية
 

  تحديد األولويات •

  التخطيط •

  التنفيذ •

  المتابعة •

 ما بعد التنفيذ •
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 في دور آليات االتـصال      ،α=0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         )2

 :المختلفة في تعزيز انخراط المستفيدين تبعا لمراحل المشاريع التالية
 

  تحديد األولويات •

  آليات التنفيذ •

  التخطيط •

 التنفيذ •

  

تعلق بـأثر عمليـة      فيما ي  ،α=0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         )3

  :االتصال بالمستفيدين في عمليات اتخاذ القرار عند المراحل التالية

  

   تحديد األولويات للمشاريع •

  التخطيط •

  التنفيذ •

  ما بعد التنفيذ •

  

  حدود مشكلة الدراسة7.1

  

  : حدود الدراسة النوعية والمكانية والزمانيةهناك
  

  :حدود مشكلة الدراسة النوعية. 1.7.1

  

المؤسسات المنفذة للمشاريع التنموية ذات العالقة بالزراعة واالمـن الغـذائي فـي             دراسة  تناولت ال 

 في نظام معلومات المشاريع الزراعية لمنظمة األغذية والزراعة         مسجلالضفة الغربية حسب ما هو      

  ).FAO:(لألمم المتحدة

  

 :حدود مشكلة الدراسة المكانية. 2.7.1

  

 العالقـة   ات المجتمع المدني المنفذة للمـشاريع التنمويـة ذات        اقتصر الدراسة على عينة من منظم     

  .الضفة الغربيةفي بعض مدن وقرى بالزراعة واألمن الغذائي 
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 :يةنحدود مشكلة الدراسة الزم. 3.7.1

  

 .2008  إلى سنة2005اقتصر الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من سنة 
  

  حددات الدراسة ومعوقاتها م8.1

  

  : م محددات الدراسة ومعوقاتهافيما يلي أه

  

صعوبة الحصول على مواعيد المقابلة مع بعض مسؤولي المؤسـسات المـستفيدة نظـرا               •

الرتباطهم بأشغال أخرى، حيث تم التغلب عليها من خالل االتصال الهاتفي والفاكس والبريد             

  .االلكتروني

 عليها مـن خـالل      موضوعية اإلجابة من قبل بعض المؤسسات المستفيدة، حيث تم التغلب          •

  .المقابالت وبناء الثقة ومن ثم التدرج والتعمق في األسئلة

 .عدم تعاون بعض المؤسسات المستفيدة رغم تكرار المحاولة وطول االنتظار •
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 الفصل الثاني

______________________________________________________  

  إلطار النظري والدراسات السابقةا

  
   االتصال، أهميته، آلياته ووظائفها مفهوم1.2

  

االتصال هو العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني واألفكار من شخص إلى آخر أو آخـرين                 

 إذن  .بصورة تحقق األهداف المنشودة في المؤسسة أو في أي جماعة من الناس ذات نشاط اجتماعي              

عـصام  .(يمي ألي مؤسسة ربطـا ديناميكيـا      هي بمثابة خطوط تربط أوصال البناء أو الهيكل التنظ        

فليس من الممكن أن نتصور جماعة أيـا        ). ، المدخل في االتصال الجماهيري    1986سليمان موسى، 

كان نشاطها دون أن نتصور في نفس الوقت عملية االتصال التي تحدث بين أقسامها وبين أفرادهـا                 

  .هما بنشاطهماوتجعل منهما وحدة عضوية لها درجة من التكامل تسمح بقيام

  

االتصال في أي مؤسسة يحدث وفق التنظيم الرسمي وأيضا في التنظيم غير الرسمي الذي قد يحس                

به المسئولون في المنشأة أو يحسون بجزء منه أو ال يحسون ولكنه على أية حال ذات أثر قد يفوق                   

 واالتـصال   ، مفهـوم االتـصال    2007عادل عامر، .(في شدته االتصال عن طريق التنظيم الرسمي      

  ). الدعوي

  

) مرسـل (من شخص   ) رسالة(عملية االتصال في أبسط صورها هي نقل فكرة أو معلومات ومعان            

 وتنتقـل الرسـالة     .تختلف باختالف المواقف  ) آلية اتصال (عن طريق معين    ) مستقبِل(إلى شخص   

 رموز شائعة في    عبرآلية االتصال على شكل رموز مفهومة ومتفق عليها بين المرسل والمستقبِل أو           

  ).، المدخل في االتصال الجماهيري1986عصام سليمان موسى،.(المجتمع
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وقد تصل الرسالة سليمة ويفهمها المستقبل فهما صحيحا ويتقبلها ويتصرف حيالها حسب ما يتوقعه              

 وقد تصل الرسالة إلى المـستقبل ولكنـه ال          . وتعتبر عملية االتصال في هذه الحالة ناجحة       .المرسل

مها أو ال يتقبلها ومن ثم ال يتصرف بالنسبة لها كما يرجو المرسل وفي هذه الحالة فآن عمليـة                   يفه

 وربما ال تصل الرسالة على اإلطالق لسبب أو آلخـر أو قـد تـصل                ،االتصال تعتبر غير ناجحة   

 وهذه االحتماالت موجودة دائما ويرجع فضل عملية االتصال إلـى عنـصر أو              .ناقصة أو مشوشة  

 ولكن من الممكن أن يتحقق المرسل من نتيجة رسالته عن طريق            .ن عناصر عملية االتصال   أكثر م 

والمقصود بذلك أن يحـاط المرسـل       ) التغذية المرتدة   (األثرالذي تتركه الرسالة أو ما يسمى أحيانا        

يـه  علما بما يترتب على رسالته من آثار عند المستقبِل أو إذا ما ضلت سبيلها لسبب ما ولم تصل إل                  

ويكون مسار إرجاع األثر عكس مسار عملية االتصال األصـلية أي           . أو وصلته ناقصة أو مشوشة    

عـادل  .(تكون من المستقبِل إلى المرسل ووظيفتها تصحيح المفاهيم عند المستقبِل أو إقناعـه بهـا              

  ). ، مفهوم االتصال واالتصال الدعوي2007عامر،

  

  :جتمعدور االتصال في نشر الوعي في الم. 1.1.2

  

يظل االتصال فاعالً ومؤثراً في اإلرشاد والتوجيه والتعليم، ومصدراً رئيساً للمعلومات المتدفقة، 

وأداة ذات قدرة متجددة تستحوذ على عقول الجماهير أفراد المجتمع حيث يعتبراالتصال في هذا 

صاً في ظل اإلطار واحداً من أعظم اإلنجازات التي شهدتها البشرية في القرن الماضي، خصو

 ،ويأتي هدف التوعية والتثقيف في مقدمة أهدافه.التطورات المتالحقة التي طالت أساليبه ووسائله

وذلك من خالل قدرته على إحكام السيطرة على األفراد عبر قناعات فكرية وثقافية واجتماعية، ومن 

  ).الفعل وردة الفعل(ثم صياغته وتشكيله للمواقف 

  

يفقـد النظـام     من قيمة تربوية أكبر، إلى خلق بيئة تعليمية، وفي حـين ويؤدي االتصال بما وهب

وموضوعاً للتعليم، وفي نفـس   التعليمي احتكاره لعملية التربية، فإن االتصال يصبح هو نفسه وسيلة

يتصلون على نحو أفضل، وكيف يحصلون  الوقت تعتبر التربية أداة ال غنى عنها لتعليم الناس كيف

إبـراهيم  (بـين االتـصال وبـين التعلـيم،      وهكذا توجد عالقة متبادلة متزايـدة على منافع أكبر،

  ).،اإلعالم واالتصال بالجماهير1981إمام،
 

 الكثير من المفكرين والباحثين والمنظمات األهلية وخاصة في الدول النامية، أهمية كبرى لقد أولـى

المدرسـة بالنـسبة    ات االتصال تعـادل للقيمة التربوية لالتصال وألثرهـا في التطور الثقافي، فآلي

يكون من الصعب أن ننكـر   ألعداد ال حصر لها من الرجال والنساء الذين حرموا من التعليم، وقد



 10

. الحاالت التي ال يكون فيها لمحتوى الرسائل طابع تربوي  حتى في،األثر التربوي آلليات االتصال

ماعية، في أنه ينبغي لالتصال أن يفـي بأقـصى   التربية وفي التنشئة االجت ويتمثل دور االتصال في

  .احتياجات التنمية في المجتمع قدر ممكن من

  

 :آليات االتصال والنشاط األهلي. 2.1.2

  

, ال يبتغي من ورائه تحقيق منفعة شخصية       النشاط األهلي هو كل جهد أو نشاط إنساني يبذله صاحبه         

ته التي يعمل بها،أو التي تخدمه بصفته فـي         بقدر ما يؤدي من خالله خدمة عامة لمجتمعه أو منظم         

  ).،تنظيم المجتمع األهلي2000طارق البشري،(ذلك المجتمع، 

  

إذاعـة، تلفـاز،    : واالتصال هو كل نشر يتم باستخدام أي آلية إعالمية مقبولة من فئات المجتمـع             

اعـة  تهدف إلى توصيل معلومـة أو إذ       صحافة، نشرة، ملصق، محاضرة، دورات تدريبية وغيرها      

رأي بحيث تحقق عملياتها بتراكمها تغييرا في الرأي العام للمجتمع، وتعديال في سلوكياته والتبـشير    

نور الدين  (بقيم ما، أو التنفير منها، هادفة في النهاية إلى إحداث تغيير مقصود مستهدف مخطط له،                

   ).، البعد التربوي لالتصال واإلعالم2007مسكي،

  

إن هـذه   , ي في مجال دور آليات االتصال في عملية التغييـر الجمـاعي           وتشير جهود البحث العلم   

ليس بسبب توفير المعلومات    , اآلليات وبخاصة التلفزيون لها تأثير فعال في إحداث التغيير الجماعي         

كما تشير الدراسات إلى أن آليات      . ولكن بسبب توفيرها أساليب المشاركة في هذه العملية       , للجماهير

والبعـد االتجـاهي    , البعـد المعرفـي   : ة على تحقيق ثالثة مستويات من التأثير هي       االتصال قادر 

لذا فإن تصميم برامج اإلعالم والتعليم واالتصال التي تهدف بالنهاية على           , والبعد السلوكي , العاطفي

 أن تغيير السلوكيات يجب أن تأخذ بعين االعتبار عدداً معيناً من المراحل التي يمر بها األفراد قبـل             

وتصور , التعرض للرسالة والوعي بها   : وهذه المراحل كما حددها ماجوايز هي     . يغيروا سلوكياتهم 

ومعرفة مضمون الرسالة ثم االقتناع     , عالقة شخصية مع النماذج السلوكية المقدمة من خالل الرسالة        

 الـسلوك العلنـي     يتبعه التغيير في  , والميل إلى تغيير السلوك بطريقة تتفق وما تطرحه الرسالة        , بها

  ).، مركز التميز للمنظمات غير الحكومية2003 ماجوايز،(وتعزيزه، 

  

واالقتصادية، لذلك فهو    االجتماعية لعملية التنمية  لهذا فإن لالتصال دورهام في العمل األهلي كرافد       

 لنشر الوعي التثقيف، وتحفيـز أفـراد المجتمـع         مهم في كشف أهمية العمل التطوعي في المجتمع       

  :التطوعي، والمشاركة في المشاريع التنموية، ألنه يساعد على نجداب في العمللال
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  .للمساعدة في لبمشاريع التنموية تحفيز المتطوعين •

  .العمل لهذا القرار أصحاب تحفيز •

  .تحفيز ذووا الكفاءات للمساهمة في العمل األهلي •

والقطاع الخـاص   العام قطاعقبل ال من مشاركة االتصال عملياً في العملية التنموية المنظمة       •

  .والقطاع األهلي

  عام  بشكل والتنمية النهوض في الدولة ومساعدة المجتمعية بناء رغبة المشاركة •

االهتمـام   وجـذب  جديـدة  في كشف التغيرات االجتماعية وبناء حوافز      دور هام  لالتصال •

  .والخدمية المجتمعية للمشاركة

بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس       مساهمةمشاركة االتصال في التعليم والتدريب وال      •

  .حياة الفئات المستهدفة

 يلعب االتصال دوراً في تعميق روح التكامل بين النـاس ويـشجع علـى التعـاون وروح         •

  .الجماعة

 االجتماعيـة  قيم المشاركة واإلحـساس بالمـسؤولية      في تعزيز  يلعب االتصال دوراً هاماً    •

  .والعطاء والتكامل

  

واستراتيجية هادفة حتـى     من وجود آليات اتصال مخططة ومصممة      األدوار البد   هذه ولتحقيق كل 

  .يمكن يمكن الوصول إلى الهدف المنشود

  

  استراتيجيات االتصال في المشاريع التنموية داخل المنظمات األهلية 2.2

  

بها العمـل   تتمثل استراتيجية االتصال بالنسبة للجمعيات في التخطيط لمختلف المراحل التي يستوج          

وهي تهدف إلى خلق الوعي بخصوصية نشاط الجمعية وتغذية شعور االنتماء والرغبـة   , الجمعياتي

. وتحقيق إشعاع الجمعية في محيطها االجتماعي وضمان المصداقية ألعمالهـا         , في ممارسة نشاطها  

طها عبر وسائل   وغالباً ما يتفرع هذا النشاط إلى ثالثة برامج متميزة وهي التعريف بالجمعية وبنشا            

اإلعالم الجماهيرية وتكثيف العالقات مع األعضاء من خالل االجتماعات العامة وعبـر شـبكات              

ودعم نشاط الجمعية بالحمالت اإلعالمية المعتمـدة       , االتصال الخاصة مثل الفاكس والهاتف والبريد     

  .على مختلف وسائل االتصال والعالقات العامة

  

ن في ضمان التنسيق بين مختلف العناصر التي ترتكز عليها وتسخير           أما الخطة االتصالية فهي تكم    

وبرمجة العمل حـسب رزنامـة    , آلية االتصال المناسبة لكل نشاط ولكل مرحلة ولكل فئة اجتماعية         
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ومن هنا جاءت ضرورة االهتمام بالجانب الكمي للمعلومـات المتـصلة           . دقيقة متماشية مع الحاجة   

وعلى سبيل المثـال فـإن الرسـالة        . اييس التي اعتمدها األخصائيون   بنشاط الجمعية واحترام المق   

اإلعالمية ال تبلغ هدفها إال بعد إتاحة سماعها أو مشاهدتها عدة مرات متتالية، وقد ال تحصل الغاية                 

ن نحـن بالغنـا فـي ترديـد الخبـر مـن جهـة               إ كما قد يتسلل الملل والـضجر        ،ألقل من ذلك  

  ). ركزالتميز للمنطمات غير الحكومية، م2002مصطفى المصمودي،(أخرى،

  

فإنه يتعين عليهـا تـدعيم      ،  وحتى تتمكن المؤسسة من التأثير واإلقناع وشد انتباه الفئات المستهدفة         

مصداقيتها وقدرتها على صياغة الخطاب اإلعالمي المالئم ونشره باالعتماد على مقاييس الجـودة             

وبصورة عامـة فإنـه     , د كبير في الدول المتقدمة    وقد توحدت الرؤية في هذا المجال إلى ح       . والكم

  : نقطة وهي التالية20يمكن تلخيص أهداف وبرامج االتصال الجمعياتي في 

  

 .ربط الصلة الدائمة باألعضاء ومدهم بالمعلومات التي تعينهم في القيام بعملهم •

 . توسيع القاعدة الشعبية للجمعية ذاتها لتشمل أعضاء أكثر •

 . د الشعبي ومواجهة المواقف المناهضةالحصول على التأيي •

 .التوفيق بين وجهات النظر أو التقريب بينها وإيجاد مواقف إيجابية مشتركة •

 .المشاركة في النهوض بالمهنة وبالمجاالت المتكاملة للنشاط •

 .تمكين المشاركين من التأثير على المشرعين عند إعداد القوانين والقرارات •

 .دمة وخلق مجاالت التعاون والتشارك في تطويرهاالتعريف بالمنتوجات وبالخ •

 .المساعدة على التدريب المستمر لألعضاء مباشرة أو من خالل الوسائط المتعددة •

 .المشاركة اإلعالمية في النهوض االجتماعي بتبني برامج الخدمات االجتماعية •

 .تنظيم الندوات واللقاءات التثقيفية والمعارض •

 . بمجال النشاط وتوزيعها على األعضاءجمع اإلحصائيات المرتبطة •

 .تأمين العالقة مع الدوائر الحكومية وشرح التشريعات والقرارات اإلدارية •

 .إعداد المعلومات واإلعالنات عن الخدمات االجتماعية وتوزيعها بالوسائل المالئمة •

 .تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الدورية والظرفية •

ع التثقيفي ومن ذلك أشرطة الفيديو وأقراص الليـزر ومواقـع           إعداد المنشورات ذات الطاب    •

 .اإلنترنت

 .القيام بالبحوث حول اإلعالم المؤسساتي ومقاييس المردودية في مستوى التخصص •

 .النهوض بالعالقات الجيدة داخل المؤسسة وبين المنتسبين للمهنة الواحدة •

 .نطباع اإليجابيالسعي المتواصل للمحافظة على الصورة الالئقة وتدعيم اال •
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 .اإللمام بقواعد االتصال الحديثة والتهيؤ للتعامل مع التقنيات الجديدة •

محمـد  (التعريف بأخالقيات المهنة ومقاييس العمل الجيد والسهر على تطبيق هذه المراجع،             •

 ).،استراتيجية اإلعالم والتعليم واالتصال1995نجيب الصوايرة، 

  

اف هو رهين بخروج الجمعيات من طور الهوايـة إلـى طـور         وخالصة القول إن بلوغ هذه األهد     

وأن تطور االتصال الجمعياتي هو رهين بتوفر خطـة محكمـة           , اتيياالمتهان الفعلي للعمل الجمع   

تضعها المؤسسة موضع التنفيذ بناء على بعد استراتيجي واضح وتعتمد فيه على األسس والقواعـد               

وما االتصال الجمعيـاتي    , ماعي فهو المنطلق األول واألخير    العلمية التي يستند إليها االتصال االجت     

إال جزء منه، وهذا لن يتاتى إال بتفهم االوضاع المحلية للجهة التي سيتنفـذ فيها المشروع، والفئات                

التي ستستفيذ منه، ثم المعرفة بأساليب االتصال، واستخدام لغة مشتركة، وفهم الثقافة، وبناء منـاخ               

  :من الثقة

  

  تفهم األوضاع المحلية .1.2.2

  

إن تيسير آليات االتصال ومشاركة المجتمع يعتمد أوالً على التفهم الواضح لألوضاع المحلية التـي               

وتقليدياً كان االهتمام ينصب على ما إذا كان         سيعمل فيها الباحثون أو العاملون بالمشروع التنموي،      

 أن تعاد صياغة هذا االهتمـام فـي الـسياق           ولكن في الواقع يجب    الناس قد تفهموا الرسالة أم ال،     

ما مدى تفهم الباحث أو العامل بالمشروع التنموي لألوضاع التي يخطط للعمل فيها ولألفراد               :التالي

  :وتتضمن هذه العملية من التفهم جوانباً عديدة الذين يريد العمل معهم؟

  

  المعرفة العامة باألوضاع المحلية .2.2.2

  

 المعرفة بخريطة الموارد الطبيعية وأساليب إدارة تلك الموارد ولكنه ال يقتصر            إن ذلك بالطبع يشمل   

 النظـام   – الجغرافـي    –البيئي   :على ذلك بل يمتد ليشمل المعرفة العامة للمجتمع بجوانبه المختلفة         

 – االجتمـاعي  – االقتـصادي  – الـسياسي   – الثقافي   – الديني   – اللغوي   – الديموجرافي   -البيئي  

ويشكل محدد يجب    ).، البعد التربوي لالتصال واإلعالم    2007نور الدين مسكي،  (الخ،  .. .ميوالتعلي

ما هو تاريخ هذا المجتمـع المحلـي؟ مـن هـي            : أن تكون لدينا القدرة على إجابة األسئلة التالية       

 مـا هـي التنظيمـات        الجماعات التي يتكون منها وما خصائصها األساسية والعالقات فيما بينها؟         

تماعية والسياسية واإلدارية في المجتمع؟ ما هو شكل االرتباط بين المجتمع المحلي وبين أنظمة              االج

السلطة المختلفة على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعة وعلى المستوى القومي؟ مـا هـي               
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عالقات السلطات األساسية والصراعات الموجودة أو الكامنة في المجتمـع؟ مـا هـي األنـشطة                

ادية واالجتماعية األساسية؟ وماذا عن الزراعة واألمن الغذائي؟ ماذا عن الصحة والتعليم؟ ما             االقتص

 وما هي العادات والمعتقدات األساسية       هي مشكالت األساسية للتنمية والمبادرات األساسية للتنمية؟      

  .الخ.. .المتعلقة بالموضوع محل اهتمام فرق البحث أوالعاملين بالتنمية؟

  

  :لمعرفة بآليات االتصالا. 3.2.2

  

تشمل هذه المعرفة فهم قنوات االتصال المختلفة والتي يستخدمها األفراد محلياً لتبادل المعلومات 

فهناك االتصال بين األشخاص والذي يعبر من خالله قادة الرأي عن وجهات  .ووجهات النظر

 ). الخ... المسجد- المقهى-قالسو( نظرهم أو يتبادل من خالله األفراد آرائهم في أماكن معينة 

 .وهناك القنوات المؤسسية أو الجمعيات أو المؤسسات التي تلعب دوراً هاماً في نشر المعلومات

ونحن نعني  والتي تستخدم في المجتمع،) سواًء التقليدية أو الحديثة(وهناك أيضاً وسائل اإلعالم 

أما وسائل اإلعالم التقليدية فتشمل   الخ،...بوسائل اإلعالم الحديثة الراديو والصحف والتليفزيون

  .الخ.. .المسرح ورواية القصص واألغاني والمنادي

  

  :استخدام لغة مشتركة. 4.2.2

  

وبعيداً عن اللغات القومية  إحدى الصعاب التي تظهر في أغلب األحيان هي تلك الخاصة باللغة،

 ي يتم التحدث بها بين الجماعات صغيرة،األساسية فإن هناك العديد من اللغات واللهجات المحلية الت

في هذه الحالة يكون من المهم على ميسر االتصال أن يقوم بتحديد الشخصيات المرجعية المحلية 

فإحضار مترجم خارجي  الذين يمكنه العمل معهم والذين يمكنهم تيسير الحوار بلغة المشاركين،

تبعد المشاركين عن بعضهم البعض يؤدى في معظم الحاالت إلى تشوه عملية االتصال حيث 

الطريقة التي يتم بها معالجة موضوع  وهناك أيضاً مشكلة مستوى اللغة؛ .ويعرقل تدفق االتصال

فاألفراد والجماعات المختلفة قد تستوعب موضوعاً معيناً  معين والمفردات اللغوية المستخدمة،

ر االتصال أن يكيف نفسه مع االستخدام ولذلك يجب على ميس بأشكال مختلفة تبعاً الختالف المكان،

   .المحلي للغة وأن يكيف اتصاله الشخصي تبعاً لهذا االستخدام

  

  :فهم الثقافة .5.2.2

  

إن الخصائص الثقافية والدينية والطرق التي يستوعب بها األفراد القضايا ويناقـشونها أو يقومـون               
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وخاصة عند فئات اجتماعية معينـة       خرى،باتخاذ القرارات فيها تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أ         

ومن المهم أن يتم تحديد هذه العناصر الثقافيـة لكـل            أو جماعات عرقية،  ) مثل السيدات واألطفال  (

ومرة أخرى فإننا نذكِّر أن تفهم وإدراك هذه العوامل يستغرق وقتـا             مجموعة سيتم االتصال معها،   

إن مقاومة التغيير وقوة التقاليـد المحليـة         .وقتضمن إطار زمني غالباً ما ال يسمح بالكثير من ال         

والعادات والمحرمات هي أيضاً من الجوانب الثقافية األخرى والتي غالباً ما تضع عقبات كبيرة أمام               

 -وبال مبالغـة  -ومرة أخرى نؤكد     ومن الضروري فهم وإدراك التأثير الفعلي لها،       ميسر االتصال، 

  .والمناقشة مع األفراد هو أمر شديد األهميةأن إعطاء وقت كبير لمعرفة المجتمع 

  

  :بناء مناخ من الثقة. 6.2.2

  

لكي يكون نشاط االتصال التنموي ناجحاً يجب على المؤسسات أوالً أن تكسب ثقة األفراد الذين 

ويجب عليها أن تمضي بعض الوقت لبناء تلك الثقة وتأسيس الروابط مع  تريد االتصال معهم،

من خالل شرح وتوضيح ما تخطط لعمله وأسباب ما تريد القيام به باستخدام الفئات المستهدفة 

من المهم أيضاً اإلبقاء على الحافز واالهتمام من  أثناء مرحلة التنفيذ؛ .مفردات واضحة وبسيطة

فسوف تبدأ أنشطة االتصال   وال نتوقع أن يحدث ذلك من تلقاء نفسها دون دعم،،جانب المشاركين

ومع ذلك يجب أن نكون مدركين أن هذه هي مرحلة واحدة من  ن في ثورة حماسية،في أغلب األحيا

ومن الضروري تعزيز هذا المناخ من  عملية طويلة ومعقدة تتطلب االهتمام واإلخالص المستمر،

  .الثقة والمشاركة في تحقيق أهداف النشاط بين كل المشاركين

  

  ن الغذائي في الضفة الغربية المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألم3.2

  

لمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغـذائي فـي         فيما يأتي أهم الموضوعات ذات العالقة با      

  الضفة الغربية

  

  :مفهوم التنمية. 1.3.2

  

واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيـه   تعد التنمية بمفهومها العام عملية

الجماعيـة   وذاتيته وإبداعه، والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساساً على مبـدأ المـشاركة   هالمجتمع هويت

بالتنفيذ وتحمل المسئوليات وانتهاء باالنتفاع  الفاعلة واإليجابية بدءاً بالتخطيط واتخاذ القرار ومروراً

اً أمثل لجهـود  التنمية وبرامجها، وبهذا تكون التنمية تخطيطاً وتوظيف من مردودات وثمرات مشاريع
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تحتاج أكثر من  من أجل صالح الكل مع التركيز على صالح القطاعات والفئات االجتماعية التي الكل

 ).، اإلعـالم والتنميـة    2001محمد منير، (سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءاتها وتحسين أوضاعه،      

وسة لرفع مستوى الحيـاة  ومنهجاً يقوم على أسس عملية مدر وبذلك تكون التنمية االجتماعية وسيلة

 )ريفية و حضرية( التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية  وإحداث تغيير في طرق

يوائم حاجات المجتمـع   مع االستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب

  )هزة اإلعالم والتنمية الوطنية، أج1970ولبر شرام،( وتقاليده وقيمه الحضارية والمدنية،

  

  :مفهوم التنمية الزراعية واألمن الغذائي. 2.3.2

  

التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة في إنتاج الـسلع   ينطوي مفهوم التنمية الزراعية على جميع اإلجراءات

 القـات ويعتبر إعادة تنظيم الع. اإلنتاجية األرضية والمائية والحيوانية الزراعية باستخدام الوحدات

التنميـة الزراعيـة    الزراعية وترشيدها وزيادة الموارد الزراعية المستخدمة جوانب أساسـية فـي  

، التنمية الزراعية المستدامة، العوامل     2008محمود األشرم، ( للوصول إلى التنمية الريفية المتكاملة،    

   ).الفاعلة

  

ويعـرف   راعية والتنمية المستدامة،قد يكون من المناسب تعريف األمن الغذائي وعالقته بالتنمية الز     

للتنميـة الزراعيـة،    أحد المكونات اإلسـتراتيجية في وطن معين أو إقليم معين بأنه األمن الغذائي 

والذي ينطوي علـى العديـد مـن     والواردة ضمن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة،

نتاجية السلع الغذائية األساسية مـن خـالل   إ السياسات والبرامج والمشروعات التي من شأنها زيادة

المتاحة والقضاء على كل صور الفقد والتلف لكل السلع الغذائيـة   االستخدام األمثل للموارد المحلية

وانتهاء بالمستهلك وترشيد االستهالك في صوره كافة لكل السلع الغذائية وتحـسين   ابتداء من المنتج

مـع   ستلزمات إنتاجها، سواء أكانت تـصديراً أم اسـتيراداً،  التبادل التجاري لتلك السلع وم شروط

تحقيق أكبر قدر  المحافظة على التوازن البيئي، ومنع التلوث بمختلف صوره وأشكاله، وذلك في ظل

هذه السلع الغذائيـة بكميـات    ممكن من االستقاللية وتقليص التبعية الخارجية، مستهدفا بذلك توفير

األمـن   ،1998عبد السالم محمد سيد،   ( ن في مختلف مناطق تواجدهم،    ونوعية كافية لمجموع السكا   

  ).الغذائي للوطن العربي

  

الزراعية المـستمرة،    بين مفهوم األمن الغذائي والتنميةالعضوية" من هذا التعريف العالقةويتضح 

، وفي نفس بال تنمية زراعية مستدامة وأنه أحد مكوناتها، ومن ثم فإنه ال يمكن تحقيق األمن الغذائي

التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة الـشاملة      الوقت فإن التنمية الزراعية هي إحد مكونات خطـة 
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  ). Sustainable Development(المستديمة  والمستديمة، وتعني التنمية المستدامة أو

  

  :دور المنظمات األهلية العاملة بالمجال الزراعي واألمن الغذائي بالضفة الغربية. 3.3.2

  

تلعب المنظمات األهلية العاملة بالمشاريع التنموية المتعلثة بالزراعة واالمن الغذائي في الضفة 

 إضافة إلى ،التنموية دوراً بارزاً سواًء عبر تقديم برامج اإلغاثة والخدمات أو المشاريع الغربية

ر بالرأي العام والمناصرة سواًء بالتأثي التحركات التي تقوم بها تلك المنظمات في مجال الضغط

أجل عكس أولويات واحتياجات المزارعين ومحاولة حث  العالمي أو صناع القرار المحلي من

ببرامج ومشاريع وخطوات عملية ملموسة تساعد على احتضان هذا  صناع القرار على التدخل

  .القطاع

  

سبب عاملي وخاصة القطاع الزراعي في الضفة الغربية ب وقد ازدادت مأساة العملية التنموية

 إدخال مستلزمات اإلنتاج األمر الذي عطل من العملية اإلنتاجية، الحصار واالحتالل الذي يحد من

 65التصدير حيث أدى ذلك إلى خسائر باهظة في هذا القطاع وصلت إلى أكثر من  إضافة لمنع

وى المؤسسة على مست ، كما أن حالة االنقسام السياسي2008 بداية عام 2007مليون في نهاية عام 

بالضغط على السلطة وصناع القرار  التشريعية والتنفيذية أضعف من فرص منظمات العمل األهلي

 تناصر المزارعين وتعمل على النهوض بالقطاع الزراعي باتجاه تبني سياسات وقوانين وتشريعات

الذي  افي األمرغياب التكامل ما بين الضفة والقطاع نتيجة حالة االنقسام الجغر إضافة إلى ضعف أو

المتكامل باإلنتاج والتسويق ما بين  أثر سلباً على إمكانية تحقيق الخطط فيما يتعلق باألمن الغذائي

يتعرض إليها القطاع الزراعي أضعف من حافزيه القطاع   كما أن المخاطر التي،الضفة والقطاع

المركز الفلسطيني ( ايضاً، والشركات الخاصة لالستثمار بهذا القطاع" البنوك  " الخاص وتحديداً

  ).2001لحقوق اإلنسان،

  

وزادت من  أن المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية اهتمت مؤخراً بهذا القطاع ومن المالحظ

االستصالحية وتلك التي  الموازنات المخصصة لدعم المنظمات األهلية خاصة في مجال المشاريع

ومثل المشاريع الخاصة من المزارع  باء على الفقراءتعمل على توفير فرص عمل و تخفف األع

 وتوزيع الوحدات اإلنتاجية، ويعود السبب برأي لهذا  االستصالح،،المنتج إلى األسرة الفقيرة

 بالتصدي لظاهرة الفقر، االهتمام مؤخراً بسبب أهمية القطاع الزراعي الذي يساهم بصورة واضحة

 ).األهلية العاملة بالمجال الزراعي بالظروف الراهنة، دور المنظمات 2008محسن أبو رمضان،(

ومن أهم المشاريع الزراعية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي التي تم إنجازها من طرف المنظمات 
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  :األهلية في الضفة الغربية نجد

  

تحسين اإلنتاج النباتي من أجل تعزيز األمن الغذائي المنزلـي فـي المجتمعـات               مشروع •

في محافظة بيت لحم تم تمويله من طرف مؤسسة المانونايـت والبنـك الكنـدي               المهمشة  

  .للبذور

بالشراكة مع كير،   (مشروع الوصول المستدام لألمن الغذائي واالقتصادي في محافظة جنين           •

 .، تم تمويله من طرف السوق األوربية)وجمعية المهندسين الزراعيين

 المنزلي في المنـاطق الريفيـة الزراعيـة    مشروع الطوارئ من اجل تعزيز األمن الغذائي   •

 لمحافظات بيت لحم والخليل وطوباس، تم تمويله من طرف التعاون اإلسباني

بالـشراكة مـع كيـر      (تحسين المستوى المعيشي في األراضي الفلسطينية المحتلة         مشروع •

، تم تمويله مـن طـرف الحكومـة      )والمركز الفلسطيني للدراسات االقتصادية واالجتماعية    

 .األسترالية

تم تمويلـه مـن طـرف وزارة         مشروع دراسة الغابات الشجرية في جنوب الضفة الغربية        •

 ).أريج(التربية والتعليم العالي الفلسطينية،

مشروع تحسين المستوى المعيشي واألمن الغذائي للمناطق الجنوبية من الـضفة الغربيـة              •

 ل معهد أريج بالتعاون مع المنظمـة التابع لبرنامج األمن الغذائي في الضفة الغربية من قب

ــة   ــة للتنمي ــة األميركي ــن الوكال ــل م ــي بتموي ــاون الزراع ــة التع ــة لتنمي  الدولي

 USAIDVOCA.الدولية
 

 

زراعية في   أسرة1500أن نحو ) FAO(وقد أعلنت اليوم منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

العامين المقبلين، مـشيرة    في غضونالضفة الغربية وقطاع غزة ستستفيد من مشروع زراعي رائد

وجـاء   . مليون دوالر تقريبا15بمبلغ يصل إلى  الى أن المشروع سستنفذه المنظمة، وتموله إيطاليا

غزة، فإن قطـاع الزراعـة ال    في تقرير المنظمة أنه رغم القيود السائدة في الضفة الغربية وقطاع

قط في تأمين فرص العمل والدخل لشريحة كبيرة ف يزال يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا رئيسيا ليس

المناطق الريفية وحسب، بل يسهم أيضا بدرجة كبيرة في دعم األمـن   من السكان الذين يعيشون في

الضفة الغربية  والمعروف أنه مع تصاعد وتيرة الفقر والبطالة فإن حالة األمن الغذائي في الغذائي،

استنادا إلى تقريـر أصـدرته     .األخيرة  السنوات الثالثةوقطاع غزة قد تفاقمت إلى حد كبير خالل

بالنسبة لمليـون وأربعمائـة ألـف    انعدام األمن الغذائي باتت حقيقة قائمة  المنظمة مؤخرا فإن حالة

القلـق    مليون شـخص آخـر تقريبـا   11 في حين تثير حالة ،)من إجمالي السكان (% 40 صشخ

الحرمان من األمن الغذائي     وأنهم اآلن في الطريق الى    سيما  ) من إجمالي السكان   % 30(المتواصل  
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  ....................................إذا ما ظلت الظروف السائدة قائمة

  

متقلبـا وغيـر    المنظمة، إنه وفي الوقت الذي ما يزال فيه الموقف الـسياسي واالقتـصادي   وقالت

والبرنامج المطلـوب إلعـادة    تناسبمستقرا، فإن المشروع سيتطور ويختبر عدة توجهات متجددة ت

من المخاطر ذات الصلة باسـتغالل المـوارد     كما أنه سيقلل،تأهيل القطاع الزراعي طويل األجل

 ألف شخص خالل العامين القادمين، مـن سـكان   12المشروع إلى دعم  ويهدف .واإلستفادةزمنها

تنفيـذه    بأن المـشروع سـيتم   علما،الريفية في كل من بيت لحم والخليل وغزة وطولكرم المناطق

إلى تقرير المنظمـة فـإن المـزارعين     واستنادا..الفلسطينيةشتراك بين الفاو ووزارة الزراعة باال

المهارات واألساليب والبنى التحتية المحسنة التي سـيتيحها   وأسرهم سيستفيدون بصورة مباشرة من

  .المشروع
 

المِؤسسات األهلية يمكن إنجازها ولعل تشخيص  وعليه فهناك تحديات ومهمات كثيرة تقع على عاتق

واالحتياجات وصياغة الخطط والبدء في الشروع في تنفيـذ بـرامج ذات    الحالة وتحديد األولويات

وفاعلياتها بالبنية  تكاملية يشكل األرضية المالئمة لعمل المنظمات األهلية ليزداد أثر برامجها صبغة

  .لشاملةاالقتصادية واالجتماعية والتنموية ا

  

وظهـرت  , لقد تطور دور هذه المؤسسات بظهور مفاهيم جديدة للخدمات ولمختلف مجاالت العمـل      

تبعاً لذلك مجموعة أخرى من المؤسسات هدفها تنفيذ المـشاريع الوليـدة ذات الطـابع الـسياسي                 

فتعددت وتنوعت المصالح التي تناضل من أجلها حتى أصبحت تتنـافس           , واالقتصادي واالجتماعي 

  .ي ما بينها على اكتساب رضا الجمهور المستهدف والحصول على مساندته لنشاطهاف

  

وفي هذا الخضم برز مفهوم العولمة وامتدت للشبكات الرقمية وتطور نسق نمو االقتصاد الالمـادي               

, وانهارت الحواجز الجغرافية والجمركية وتبلورت مالمح مشروع الطريـق الـسريعة لالتـصال            

ى المزيد من المنظمات غير الحكومية بهدف المساهمة مع الحكومـات والقطـاع             وتأكدت الحاجة إل  

وأدركـت مختلـف    . الخاص إليجاد صيغ جديدة للتعاون والتكامل بين مختلف الدول والمجموعات         

ال تحظـى   , المِؤسسات األهلية أنه ال يمكن لها تحقيق أهدافها وبرامجها وهي بعيدة عن الرأي العام             

وفي هذا السياق أتى طـرح مفهـوم فعـل         , التي أوكلت إليها الدفاع عن مصالحها     بمساندة الشرائح   

الخير والبر في عصر جديد ومجتمع يقوم على تفاعل اإلنسان والمجتمعات كاملـة عبـر آليـات                 

االتصال والمعلومات وتطور المشكالت التي تعاني منها فئات المجتمع كما تغيرت الحلول العمليـة              

مركز التطوير للمؤسـسات الغيـر      (ؤسسات المدعمة إلدارة المشاريع التنموية،    أمام الجمعيات والم  
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  ).2007الحكومية، 

  

. وأصبح اإلحسان الذي كان يقوم على الكتمان في حاجة إلى اإلعالن من أجل مـصلحة اإلنـسان                

وظهرت آليات جديدة لالتصال من شأنها المساعدة على إيجاد الحلول التي تخفف من الـضغوطات               

. وبات وتتعرض العمل الخيري والمنظمات المختصة في النشاط القائم على البدل والتطـوع            والصع

وتأكدت بالتالي ضرورة تحديث البنى المؤسساتية لهذه الجمعيات مع إبراز الطابع الخاص بـالخير              

  .العربي وتطوير أساليب الدعوة إليه واالعتماد في ذلك على التقنيات الحديثة لالتصال والمعلومات

  

ان المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي فـي الـضفة الغربيـة              نستخلص مما تقدم  

بحاجة إلى  قبل المؤسسات األهلية تتناسب مع طبيعة المرحلة وتحدياتها ولكن هذا الجهد والمنفذة من

م المـسؤوليات  إذا أدركنا أن حج  خاصة،التكامل والتنسيق من أجل تجنب االزدواجية وتعظيم األثر

االحتالل الصهيوني وما ترتب عنه من االنقسام والحـد    ازداد مؤخراً على المؤسسات األهلية بسبب     

  .من حرية التنقل والسير في طريق النمو

  

التنسيق والتشبيك بين المؤسسات األهلية العاملة بالمجال الزراعـي وعلـى هـذا     كما أنه ال بد من

 حيث تستطيع ،والجماعية  بعيداً عن المنافسة وبما يخدم المصلحة العامةيأخذ طابعاً مهنياً التنسيق أن

العمل على توحيد الجهود والطاقـات بـين لجـان     تلك المؤسسات البدء بالتشبيك فيما يتعلق بقضايا

لبنـاء   التابعين لمختلف المؤسسات األهلية وصهرهم في إطار موحد يشكل قاعدة صلبة المزارعين

ووضوح الرؤية واألهداف وقائمـة علـى اإلدارة    للمزارعين مبنية على المشاركةثقافة تنموية لدى 

خطط متكاملة تساهم في   وكذلك صياغة،الرشيدة تضمن حقوق المزارعين وتعوضهم عن الخسائر

  .تحقيق األمن الغذائي

  

ة علـى  ومن هنا تأكدت الحاجة إلى دور آليات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المعتمـد  

مساندة الختيارات المجتمـع بأسـره      , استراتيجية واضحة وخطة مدققة وبرامج متفاعلة مع المحيط       

  .لتحقيق األهداف التنموية

  

   الدراسات السابقة4.2

  

لقد تم إجراء مراجعة لمختلف المصادر الثانوية المتوفرة والمتعلقة بموضوع الدراسة، حيـث تـم               

 والمكتبات المتخصصة والمؤسساتمن أجل تطوير قائمـة بأسـماء          زيارة العديد من المراكز البحثية    
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المراجع والدراسات واألبحاث المتوفرة حول الموضوع، ولكن لم يتم العثور علـى أي مرجـع أو                

بحث يتعلق بدراسة الموضوع بشكل مباشر، حيث تم العثور فقط على مواضـيع تتعلـق بدراسـة                 

  .لإلعالم والتنمية

  

 نحو مزيد من التفاعل بين المنظمـات األهليـة         ):1997( ليلى عبد المجيد   دراسة الكاتبة  .1.4.2

   :العربية ووسائل اإلعالم

  

عـالم  الا تتناول الدراسة الوضع الراهن لالهتمام المتبادل بين المنظمات األهلية العربية ووسـائل           

, عيـات عالم لتحقيـق اهـداف الجم     الستثمار في ا  الهلية العربية، كما تتناول جدوى ا     التصال ا الوا

هلـي  التحاول الدراسة ابراز الترابط والتكامل بـين العمـل ا         ،هليةالتصال للجمعيات ا  الووظائف ا 

جتماعي الجمعياتي وافاق تطوره،وجدوى االستثمار فى االعالم لتحقيق        التصال ا العالم وماهية ا  الوا

  :أهداف الجمعيات االهلية العربية، وتتلخص النقط التي تطرقت لها الدراسة في

  

  الراهن لالهتمام المتبادل بين الجمعيات االهلية العربية ووسائل االعالم واالتصالالوضع  •

 جدوى االستثمار فى االعالم لتحقيق أهداف الجمعيات االهلية العربية •

 الوظائف اإلعالمية للجمعيات األهلية العربية •

  العامةصور وأساليب استفادة الجمعيات األهلية العربية من وسائل االتصال الجماهيرى •

 وسائل االعالم واالتصال الخاصة بالجمعيات األهلية نفسها •

  .اشكال استفادة الجمعيات األهلية من التطور الراهن فى تكنولوجيا االتصال •

  

 صفحة تحاول الكاتبة من خالله إلقاء الضوء علـى أهميـة        21الدراسة عبارة عن كتيب مكون من       

سـتفادة  الوكيفة ا  الم لما لها من دور فعال لنشر التوعية،       التفاعل بيم المنظمات األهلية ووسائل اإلع     

  .تصالالمن التطور الراهن في تكنولوجيا ا

  

  : التربوي لالتصال واإلعالم البعـد): 2003(دراسة نبيل زكار . 2.4.2

  

، انتشار الـوعي للقيمة التربوية لالتصال واإلعالم وألثرهما في  بينت هذه الدراسة األهمية الكبرى

المدرسة بالنسبة ألعداد ال حصر لها من الرجال والنساء الذين حرموا مـن   اإلعالم تعادلفوسائل 

 ولو لم يستطيعوا أن يحصلوا منها إال على العناصر التي يتسم مغزاها بأقل من الثراء التعليم، حتى

لتي يتم بثها ا ومضمونها بأكبر قدر من البساطة، والدليل على ذلك األهمية التعليمية للرسائل واألنباء
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يكون من الـصعب أن ننكـر    وقد. عبر العالم، أو على العكس مضمونها المضاد للتعليم والمجتمع

الحاالت التي ال يكون فيها لمحتوى  األثر التربوي لوسائل اإلعالم واالتصال بصفة عامة، حتى في

ية، فـي أنـه ينبغـي    التربية وفي التنشئة االجتماع ويتمثل دور االتصال في. الرسائل طابع تربوي

. احتياجات التنمية في المجتمع، وأن يعامل كسلطة اجتماعية لالتصال أن يفي بأقصى قدر ممكن من

من مكان في المجتمع الحديث هو عالقة على ظهور إطـار جديـد    كما أن وجود االتصال في كل

 من المعلومـات،  قوي، وقد أدى إغراق المواطنين بقدر متزايد دوماً للشخصية يتسم بطابع تربوي

نطاق التدفق اإلخباري ليشمل فئات اجتماعية وجغرافية جديـدة إلـى خلـق     وأكثر من ذلك توسيع

  . عليها االنتفاع بالمعرفة قد أصبح حراً،وأن الفوارق االجتماعية يمكن القضاء انطباع بأن

  

ـ              ى أن تـضم    وخلصت الدراسة إلى أنه أصبح من الضرورة بمكان أن تميل المؤسسات التربوية إل

جناحيها بحيث تتخذ هي قراراتها الخاصة بهـا وتحـدد    معظم أشكال وسائل االتصال الحديثة تحت

في القيام بمبادرات لتلقين المعارف عن وسائل االتصال وطرق  اختياراتها، وقد بدأت بعض البلدان

خـال الـصحافة فـي    االبتدائي وخالل الدراسة الثانوية ويتم ذلك من خالل إد استخدامها منذ التعليم

هذه المبادرات إلى تعليم األطفال أن يتصرفوا بطريقة نقدية تجاه اإلعـالم، وأن   المدارس، وتهدف

 المواد التي يقرءونها وبرامج وأنشطة قضاء وقت الفراغ وخاصة التلفزيون وفق معـايير  يختاروا

ال التعليم يتسم بمزيد مـن  ما ندعو إليه في هذا الصدد، هو شكل من أشك والواقع إن. كيفية وثقافية

تـدقيقاً،   قادراً على تحرير الفرد من االنبهار بالتكنولوجيا، وجعله أشد حـذراً وأكثـر   النقد ويكون

بـه حاليـاً أن    وتمكينه من أن يختار بتمييز أكبر بين مختلف منتجات كلية االتصال، ومن المـسلم 

إنما يعززه مثل هذا التعلـيم،   ة والتلفزيوناالتجاه نحو تحسين نوعية المواد الصحفية وبرامج اإلذاع

النظامي وغير النظامي في تمهيدها الطريـق   وتهدف المؤسسات التعليمية المختلفة الخاصة بالتعليم

الحقيقية إلى بناء عالم مثالي يمكن ألي فـرد فيـه أن    لنهج مستقبلي لالتصال على أساس المشاركة

وأخيراً لعل أهم جانب من جوانـب التكافـل بـين    . واحدفي آن  يصبح منتجاً ومستهلكاً للمعلومات

عملية التعليم بوضعها هذا، ال بد أن تصبح بالنسبة للتالميذ والطالب على  االتصال والتعليم، هو أن

بدالً مـن أن   المستويات تجربة لالتصال والعالقات اإلنسانية واألخذ والعطاء والزمالة الفكرية جميع

  .واحدتنقل المعرفة في اتجاه 
 

 يصبح التعليم وسيلة الختراق الحواجز بين األفراد والطبقات والمجموعات واألمم، وهذا وال بد أن

والتـدريب   هو أفضل ما يمكن أن تساهم به المعرفة والخبرة في مجال االتـصال إلثـراء الـتعلم   

جتمـاعي يعمـل   اال والتعليم، ذلك أن مهمتها األساسية هي التبادل الذي هو شكل من أشكال التفاعل

  .عن طريق الرموز
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إن التعليم يزيد على االتصال في جوانب ويقل في جوانب أخرى، فاالفتقار إليه يسفر  وهكذا يتضح

التـصال   شيوع األمية مما يهبط بقدرات االتصال إلى الحد األدنى، ويصبح التوسع فيه أساسـاً  عن

تتجاهـل أهميـة    التصال ال يمكن أنمتزايد، ومن ثم فإن أي مناقشة لضرورة عالج اإلخالل في ا

  .التعليم الشامل وتحسين نوعية التعليم والفرص التعليمية
  

أنواع أنظمة االتصال في ): 2006(العربيات األلكتروني  دراسة مرصد اإلعالميات. 3.4.2
  :المجتمعات المختلفة

  
ن الناس يستمد منها    تؤكد الدراسة أن االنسان ال يمكن أن يعيش بمفرده وإنما يعيش وسط جماعة م             

قيمه ومعاييره التي يحكم بها على االهمية النسبية لكل فعل يقوم به، ولكل رأي يعتنقه أو فكرة يهتم                  

بها، لذلك كان على المكلف باالتصال أن يدرك مدى تأثير الجماعات المختلفة على سـلوك الفـرد                 

معايير وانماط معينة من السلوك     الذي يعتبر عضوا فيها ويتفاعل معها، وحيث أن لكل جماعة قيم و           

واألفكار واآلراء والمعتقدات التي تتوقعها من المنتمين اليها، فضال أنها تعمل علـى صـهر قـيم                 

االنسان في صورة تتناسب قيمها ومعاييرها، وتحاول أن تلقنه أعماال معينه أو تعلمه أنماطا معينـة                

ا، فإن على الفرد أن يتعلم القيـام بـاألدوار          من التفكير والسلوك تعتبرها الجماعة مميزة ألعضائه      

  .ويعتنق القيم ويؤمن باألفكار التي تسود الجماعة التي تعيش بينها
 

فخبير االتصال ال بد أن يدرك مثل هذا القصد الذي يعوق الفئة المستهدفة، ويجـب أن يراعـي أن                   

قيمها السائدة، ألنه إذا افتقـدت      تكون االستجابة التي يتطلبها مطابقة أو مماثلة مع معايير الجماعة و          

هذه االستجابة التي يتطلبها عنصر موافقة الجماعة وقيمها السائدة فإنها سوف تكون فعال أو سـلوكا                

غير مرغوب فيه وبالتالي يستحيل حدوثها، أما إذا كانت هناك موافقة واضـحة بالنـسبة لفعـل أو                  

 يعني أن على المتلقي أن يختار هذا الفعل         سلوك أو فكرة أو مبدأ معين من قبل المجموعة فإن ذلك          

وتكمن قدرة خبير االتصال وكفاءته فـي مـدى          .من بين عدة أفعال قد تكون جميعها مرغوب فيها        

االهتمام الذي يوليه ألنماط السلوك والتفكير والمعتقدات الجماعية والتركيز عليها حتى يضمن أكثر             

  . ومؤشرات متعلقة بالجماعاتاستجابة ممكنة لرسائله مبينة على أساس شروط

  

 مأسسة جهود تحسين االمن الغذائي في الضفة الغربية، واقع          ،)2007دراسة رائدة قعقور   .4.4.2

  :محافظة بيت لحم: دراسة حالة وتطلعات
  

اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات، والتي تم جمعها من خالل استمارة مقابلة أعـدت لهـذا                 

يانات والمصادر الثانوية المتوفرة للعديد من المؤسسات العاملة في مجـال           الغرض، وعلى بعض الب   



 24

وكان مجتمع البحث عبارة عن جميع المؤسسات العاملة باالمن الغذائي في محافظة            . االمن الغذائي 

أما بالنسبة للمحاور   .  مؤسسة منها  35 مؤسسة، قامت الباحثة بزيارة      69بيت لحم والتي بلغ عددها      

شاريع االمن الغذائي المنفذة من قبل هذة المؤسسات فقد كانـت ضـمن بـرامج تنميـة          الرئيسية لم 

التجمعات الريفية والبنية التحتية والحدائق المنزلية والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، باالضافة الى            

   .مشاريع اغاثية لمكافحة الفقر

  

جال وبمعدل أربع مجاالت مختلفة،     بينت الدراسة ان معظم المؤسسات المبحوثة تعمل في أكثر من م          

أما من حيث التنسيق المؤسساتي عند      . وهذا يؤدي الى تشتت في الجهد وبالتالي انخفاض في االداء         

مـن  % 60فـي   ) أحيانـا  (التخطيط لمشاريع االمن الغذائي، فقد اشارت النتائج الى ان التنسيق يتم          

وم به مؤسساتهم من تنسيق مع المؤسسات       ال يعلمون بما تق   % 50المؤسسات، وأن العاملين وبنسبة     

من المؤسسات لم تستطع اعطاء عدد اللقاءات التنسيقية، واذا مـا           % 32االخرى ذات العالقة، وان     

. كان هناك لقاءات تنسيقية فانها تكون بمعدل مرة في الشهر وفي الغالب غير محضر لها بشكل جيد                

 والتنسيق بين المؤسسات العاملة فـي مجـال         كذلك أشارت الدراسة إلى عدم وجود آليات لالتصال       

عضوا في نظام قاعـدة البيانـات حـول         من المؤسسات المبحوثة ليست     % 82االمن الغذائي، وان    

، وحتى األعضاء ال يقومون باالطالع على المشاريع واألنشطة التـي           )APIS(المشاريع الزراعية   

اآل أن معظم   . كما أشار البحث  % 97بنسبة  ) APIS(تقوم بها مؤسسات أخرى عن طريق استخدام        

مؤخراً بعد أن أخذت منظمة االغذية والزراعة لألمم )  (APISتلك المؤسسات بدأت باالنتساب الى

  .المتحدة على عاتقها مسؤولية ادارتة وتفعلية

  

 اإلستراتيجية الوطنيـة لألمـن      المؤسسات العاملة في مجال االمن الغذائي على      أما بالنسبة الطالع    

ممن شملهم البحث ال توجد لديهم هذه اإلسـتراتيجية،         % 68ئي، فكما أشار البحث فان حوالي       الغذا

مـن  % 93وان هنـاك  . وبالتالي فان عمل هذه المؤسسات ال يتم بموجب اإلسـتراتيجية الوطنيـة         

فقد كانت معظم مشاريع االمن الغذائي هي       . المؤسسات المبحوثة ال يوجد لديها نظام اداري مكتوب       

 عن مساعدات طارئة قصيرة المدى وغير منتظمة وأحيانا كثيرة متضاربة، وعدد كبير مـن               عبارة

المؤسسات غيرت إستراتجيتها من تقديم ودعم مشاريع الدعم الممأسسه طويلة المدى إلى المـشاريع    

االغاثيه قصيرة المدى وغير المستدامة، حيث تسببت بازدواجية في البرامج وبتداخل فـي قنـوات               

  .بشكل غير مرغوب فيهالدعم 
 

من المالحظ إن جهود تحسين االمن الغذائي في األراضي الفلسطينية بشكل عام وفي منطقة البحث               

بشكل خاص بحاجة الى مزيد من التنسيق واالتصال بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، األمـر                
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ات لتعزيز التناغم والتنـسيق  الذي ُيمكن تحقيقة من خالل إستراتيجية وطنية تمكن من تقوية المؤسس 

في التخطيط والتنفيذ لجميع المشاريع، مما ُيسهم في توفير المعلومات الفنية واألموال والخـدمات،              

  .ومن ثم توظيفها بنحوٍ مركّز للوصول إلى االمن الغذائي لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني

  

  ادية في فلسطينالتنمية االقتص): 2004(دراسة الباحث عماد لبد  .5.4.2

  

ركز الباحث في دراسته على عملية التنمية االقتصادية في فلسطين بـشكل خـاص، مـع األخـذ                  

باالعتبار وبإيجاز االستراتيجيات العامة للتنمية ثم معوقات ومشاكل التنمية، وهذا من أجـل بلـورة               

خلص في النهايـة    محصلة عامة عن عملية التنمية، ثم مقارنة ذلك بما هو موجود في فلسطين ليست             

   .اإلستراتيجية األمثل للتنمية االقتصادية في فلسطين

  

بين البحث إن خصوصية الحالة الفلسطينية تستدعي ضرورة تطوير استراتيجية تنموية خاصة بها،             

بحيث يكون أبرز معالمها التركيز على بعض المرافق االقتصادية ضمن القطاعات المختلفة، ممـا              

 المتراكمة خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي، والعمـل علـى تنميـة المرافـق              يعني إزالة التشوهات  

والقطاعات وتطويرها من جهة أخرى، فاالقتصاد الفلـسطيني بحاجـة إلـى مـا يمكـن تـسميته                  

بإستراتيجية إشباع الحاجات ثم استراتيجية اإلنتاج من أجل التصدير، ومـن ثـم األخـذ بـالمفهوم                

لبي الحاجات األساسية، وتعتمد على الـذات، وتحـافظ علـى الهويـة             الحديث للتنمية، أي تنمية ت    

  . الحضارية، وتتصف بالتوازن واالستقرار والتواصل، واألخذ بأحدث التطورات المالئمة لها

  

  دور اإلعالم المحلي في نشر الوعي البيئي): 2006(دراسة الباحث موسى الشاعر. 6.4.2

  

 يعتبر بوسائله المختلفة مـن أهـم األدوات التـي يمكـن             ركز الباحث في دراسته على أن اإلعالم      

استخدامها وتوجيهها لخدمة قضايا المجتمع، فهي التي تعمل علـى تزويـد الجمـاهير بالحقـائق                

والمعلومات بصورة مباشرة وغير مباشرة من خالل ألية اتصال عامة أو خاصـة بواسـطة قـائم                 

ة التي يتناولها، فاإلعالم هو عبارة عـن نـشاط   باالتصال له خلفية واسعة ومتعلقة بموضوع الرسال   

اتصالي بالجماهير العريضة، فلإلعالموظائف متعددة منها حدمة النظام السياسي، وخدمـة النظـام             

االقتصادي أي حدمة الصناعة والزراعة وتفهيم مهارات وخبرات جديدة، وكشف المعوقـات التـي              

ة بنمو العالقات العامة، كما أنه يخـدم النظـام          تعترض طريق اإلنتاج، وتحسين العالقات االجتماعي     

  .االجتماعي، وذلك بخدمة األسرة وتعلمها وإمدادها بالتوعية الصحية واالجتماعية وغيرما

  :وبحسب الحديدي فقد حددها ويلبر شرام بالتالي
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  مساعدة الشعوب في صنع قراراتها المتعلقة بالتنمية •

 ة في كافة األنشطةأتاحة قاعدة لمشاركة الجمهورمشاركة فعال •

 .تيسسير أجراء التغييرات الالزمة ألنجاح عملية التنمية •

تحقيق التواصل االجتماعي من خالل التعبير عن الثقافة السائدة والكـشف عـن الثقافـات                •

 .الفرعية والثقافات النامية ودعم القيم الشائعة

 االجتماعيةوتتمثل في المساهمة في الحمالت اإلعالمية ذات األهداف : التعبئة •

تحقيق التماسك االجتماعي من خالل الشرح والتفسير والتعليق علـى األفكـار واالحـداث               •

والمعلومات، ثم تدعيم الضبط االجتماعي والمعايير الخاصة به،وكذلك التنشئة االجتماعيـة           

ودعم اإلجماع حول القضايا والمواقف المختلفة، والتعرف على ظروف اآلخرين والتوحـد            

يق االنتماء للجماعة والمجتمع، وأدارة الحوار والتفاعـل االجتمـاعي، وتعتبـر            معهم وتحق 

وسائل اإلعالم في ذلك بديال عن األلفة في الحيـاة الحقيقيـة ودعـم الـدور االجتمـاعي                  

 .والتواصل مع اآلخرين
 

مضامين الـسياسات الـالزم     " ماس"دراسة معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني       . 7.4.2

  .اذها لتحسين واقع األمن الغذائياتخ

  

الكلية في فلسطين ونوقشت في  الدراسة أثر الـمساعدات الغذائية على الـمؤشرات االقتصادية ينت

علـى الـمـساعدات الغذائيـة ذات التوجـه      ، انه يجب التركيز"ماس"ورشة عمل خاصة دعا لها 

 والتركيز على القطاع الزراعي الـذي  الـمحلي ونموه الحقيقي، التنموي، والعمل على تحفيز الناتج

الدراسة بوضع آليات لتنفيذ اإلسـتراتيجية الوطنيـة    مهماً في تخفيف حدة الفقر، أوصت يلعب دوراً

معايير الوصول إلى الطبقات الـمستهدفة بالـمساعدات الغذائية، وتوسـيع   لألمن الغذائي، وتحسين

ومن أهـداف الدراسـة التـي     .لعمل على تحديثهاالبيانان الـمتوفرة لدى وزارة التخطيط وا قاعدة

تحليل الـمساعدات الغذائية على " ماس"مقر  عرضها الباحث فتحي سروجي، خالل ورشة عمل في

اإلنتاج الزراعي، والـمستوردات الغذائية، والـرقم القياسـي    بعض الـمؤشرات االقتصادية، وهي

أهم النتائج التـي توصـلت إليهـا      الغذائ، ومنالغذائية، والبطالة، والفقر واألمن ألسعار الـمواد

على مستوى اإلنتـاج الزراعـي فـي األراضـي      الدراسة كما بين سروجي، أن هناك أثراً سلبيا

بين حجم الـمساعدات الغذائية مع الـرقم القياسـي ألسـعار     الفلسطينية، كذلك هناك عالقة طردية

 كـذلك هنـاك عالقـة طرديـة بـين حجـم       .وبين البطالة وحجم الـمساعدات ،.الـمواد الغذائية

  .الغذائية وقيمة الـمستوردات من الـمواد الغذائية الـمساعدات
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يتضح من الدراسات السابقة المذكورة أعاله أنها ال تتعلق بشكل مباشر بموضـوع تقيـيم آليـات                 

مـا تتعلـق    االتصال بالمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي في الضفة الغربيـة، وان           

بدراسة االتصال واإلعالم، والزراعة واألمن الغذائي بشكل عام، لذا فإنها تؤكد أهمية هذه الدراسة               

مدخال وأساسا هاما الي دراسات تتعلق بعمليـة تقيـيم آليـات االتـصال               التي بين ايدينا، وتشكل   

ة مثل أهمية وضـرورة     العديد من القضايا الهام    حيث أنها تتفق على   . بشكل عام  بالمشاريع التنموية 

وجود استراتيجية للتخطيط آلليات االتصال بالمستفيذين من المشاريع التنموية المتعلقـة بالزراعـة             

  .واالمن الغذائي كمتطلب أساسي لنجاح عملية التنميةفي الضفة الغربية
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 الفصل الثالث
______________________________________________________  

  الدراسة وإجراءاتهامنهجية 

  
  المنهج العلمي المستخدم1.3

  

التي استهدفت التعرف على تقييم آليـات         المنهج الوصفي ألنه يتناسب وطبيعة الدراسة      تم استخدام 

 واألمن الغدائي في الضفة الغربية االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة

  

   أداة الدراسة 2.3

  

 حثه بتطوير أداة لتقييم آليات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة           قامت البا 

واألمن الغدائي في الضفة الغربية، من خالل اإلطالع على العديد من األدوات الخاصة بالموضوع،              

ابلة على المق وكذلك مراجعة األدب التربوي المتعلق بهذا الموضوع، وقامت الباحثه بعرض استبانة

  .المشرف والذي بدوره قام باضافة وحذف بعض الفقرات منها واخراجها بصورتها الحالية

  

  األدوات اإلحصائية المستخدمة 3.3

  

وتـم  . تناول هذا الفصل التعريف بمجتمع الدراسة وعينتها، واألداة المستخدمة وصـدقها وثباتهـا            

ـ        افـات  ة، واالوسـاط الحـسابية واالنحر     استخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراس

 باسـتخدام   الت الدراسة وتحليل التباين االحادي لفحـص الفرضـيات        المعيارية لالجابة على تساؤ   

، وذلك بعـد  )Statistical Package for Social Sciences) SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي 



 29

    جمع البيانات عن طريق دليل المقابلة المعد خصيصا لذلك الغرض،

  

 عينة ومجتمع الدراسة .4.3

  

شمل مجتمع الدراسة جميع منظمات المجتمع المـدني المنفـذة للمـشاريع       : مجتمع الدراسة  •

التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي بالضفة الغربية حسب ما هو مدون فـي نظـام               

التي يبلغ عددها   المعلومات والمشاريع الزراعية لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، و        

  . مؤسسة150

المنفـذة للمـشاريع التنمويـة      تم اختيار عينة من المؤسسات الفلسطينية كما         :عينة الدراسة  •

المتعلقة بالزراعة واالمن الغذائي حيث تم أخذ عينة تعادل ستة وعشرون من مئة وخمسين              

نظمـة  لم (APIS)مؤسسة حسب ما هو مسجل في نطام المعلومات والمشاريع الزراعيـة            

العينة حسب متغير االسـم     ) 1.3(يبين الجدول   . (FAO)األغذية والزراعة لألمم المتحدة     

والرسالة واالهداف حيث انها كانت مابين مؤسسات ترعى الزراعة واخرى ترعى الثـروة             

الحيوانية واخرى ترعى تطوير الكوادر الفلسطينية بكافة المجـاالت او بعـضها واخـرى              

ناظر الى هذه المؤسسات يجد انهـا تحـاول النهـوض بالـشعب             ترعى شؤون المراة وال   

  .الفلسطيني بكافة مجاالت الحياة لكي يصبح بمستوى الشعوب االخرى

  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير إسم المؤسسة ورسالتها واهدافها: أ-1.3 جدول

  
  اهدافها  رسالتها  اسم المؤسسة  الرقم

/ مركز العمل التنموي      1

  معاً

ســهام تحقيــق التنميــة البــشرية اال

  المستدامة في فلسطين

تطوير فاعليـة وكفـاءة المؤسـسات،       

تطوير المـصادر البـشرية وخاصـة       

  المراءة تعزيز االعتماد على الذات
2  UNIFEM        تمكين المـراءة اقتـصاديا وتعزيـز

  دورها في المجتمع

تعزيز القدرة الريادية تفعيـل الـدعم       

د المشاريع  المادي والسياسي للنساء تشي   

  التنموية النسوية 
ــسطيني   3 ــز الفل المرك

ــصادية  ــة االقت للتنمي

 واالجتماعية

احداث تغيير ايجابي في حياة المجتمع      

  الفلسطينيمن جميع النواحي

تحسين االقتـصاد الفلـسطيني تنميـة       

المجتمع، بناء المؤسسـسات القاعديـة      

  لالقتصاد، تحقيق االمن الغذائي
اتحـــاد جمعيـــات   4

 عين الفلسطينينالمزار

تعزيز مشاركة المزارعين في الدفاع     

  عن االرضوالدفاع عن حقوقهم فيها

رفع الـوعي العـام اتجـاه الزراعـة         

  ومصالح المزارعين
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير إسم المؤسسة ورسالتها واهدافها: ب-1.3 جدول

  
  اهدافها  رسالتها  اسم المؤسسة  الرقم

  تنمية متكاملة للقطاع الزراعي  النهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني وزارة الزراعة  5
6  ACDI / VOCA  ــشعب   انشاء مشاريع تنموية رفــع المــستوى المعيــشي لل

  الفلسطيني
تحقيق التنمية الزراعية الريفية وتنمية      اإلغاثة الزر اعية  7

  الموارد البشرية

االمن الغذائي تنمية المهارات والقدرات     

  قيق التنمية الرراعيةللشباب تح
ــين   8 ــة المهندس جمعي

 الزراعيين العرب

  تطوير المشاريع الزراعية  النهوض بمستوى حياة المهندسين

معهد أريج لألبحـاث      9

 التطبيقية

ترويج التنمية المستدامة في االراضي     

  الفلسطينية

  النهوض بالمزارعين في فلسطين

ـ      القدس/ مؤسسة أنيرا     10 صحة والتربيـة   توعي الناس في ال

  والثقافة

النهوض بالمستوى المعيشي لالنـسان     

  الفلسطيني
جمعية الهيدرولوجيين    11

  الفلسطينيين

    

اتحــاد الجمعيــات    12

التعاونيــة للثــروة  

  الحيوانية

التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية      تنمية القطاع الحيواني

  لمربي الحيوان

منظمـــة األغذيـــة   13

ــة العال ــة والزراع مي
FAO 

  تطوير هذه القطاعات  دعم قطاع الزراعة والنتاج الحيواني

الوكالة اليابانية للتعاون     14

  "جايكا" الدولي 

تعتبر جسر بين الـشعف الفلـسطيني       

  واليابان تدعم المشاريع الزراعية

نقل الخبرات المساعدة علـى التنميـة       

  الزراعية لتزدهر
مركــز الخــدمات    15

  الزراعية

 الزراعي الحفاظ علـى     تطوير القطاع 

  المنتج المحلي رفع المستوى المعيشي

تشغيل االيدي العاملة رفـع مـستوى       

  المعيشة زيادة االنتاج
جمعية الحياة البريـة      16

  في فلسطين

نشر الوعي البيئـي بـين الجمهـور        

  الفلسطيني بكافة قطاعاته

تثقيف الشعب الفلسطيني من الناحيـة      

  البيئية
جمعيــة التــصنيع    17

  راعيالز

امكانية االستفادة منالفائض من االنتاج     

  الزراعي

تفعيل دور المراة مساهمة المراة فـي       

  االقتصاد المنزلي والدخل االسري
جمعيـــة الـــشابات   18

  المسيحيات

  تفعيل دور المراة والتصنيع الغذائي  الرقي بالمزارعات

ــسويق   19 ــة تـ جمعيـ

  الحاصالت الزراعية

نهوض تسويق الحاصالت الزراعية وال   

  بها

  تسويق منتجات المزارعين
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير إسم المؤسسة ورسالتها واهدافها: ج-1.3 جدول

  
  اهدافها  رسالتها  اسم المؤسسة  الرقم

ــة    20 ــة التعاوني الجمعي

الزراعيــة لتنميــة  

  األغوار

توفير مجتمع زراعي امـن غـذائيا        

  والنهوض بحياة المزرارعين

  كريمة للمزارعينتوفير حياة 

تطوير القطاع الزراعي رفع المستوى       مركز العمل التنموي  21

  المعيشي

تشغيل االيدي العاملة رفـع مـستوى       

  المعيشة زيادة االنتاج
المركــز العربـــي    22

  للتطوير الزراعي

اإلقراض الصغير ويقـدم الخـدمات      

  المالية الداعمة للمنتجين الفلسطينيين

مويليــة يقــدم المركــز الخــدمات الت

  والتدريبية
اتحـــاد جمعيـــات   23

  المزارعين الفلسطينيين

االســهام تحقيــق التنميــة البــشرية 

  المستدامة في فلسطين

تطوير قدرات المـزارعين الـصغار      

  اإلنتاجية والتسويقية
ــزارعين   24 ــة الم جمعي

  الفلسطينيين

تعزيز مفهوم حماية البيئة من خـالل         حماية البيئة والماء من التلوث

  الوعي البيئينشر 
جمعيـــة فلـــسطين   25

  التربوية لحماية البيئة

تسويق الحاصالت الزراعية والنهوض    

  بها

  تسويق منتجات المزارعين

ــي    26 ــة المواص جمعي

  التعاونية الزراعية

تقديم خدمات االغاثة والمواد الغذائيـة        دعم وتطوير المجتمع المحلي

  للعائالت الفقيرة
 

 % 55.5ويالحظ أن ,  عينة الدراسة حسب متغير القطاع الذي تعمل فيه        توزيع ) 2.3( يبين الجدول   

 وبلغت نسبة, تعمل في التصنيع واألمن الغذائي % 11  وبنسبة،من العينة تعمل في قطاع الزراعة

دعم فني وقطاع   % 4ونسبة  . األبحاث العلمية والمعرفية   % 11 ونسبة ، مسح بيئي  ،للتربوي% 7.5

  .تدريب والمرأة والتنميةال% 11بنية تحتية ونسبة 

  

   القطاع الذي تعمل فيهتوزيع عينة الدراسة حسب متغير: 2.3 جدول

  
 النسبة المئوية العدد القطاع الذي تعمل فيه

  55.5%  14 الزراعة

 11%  3 التصنيع الغذائي

 7.5% 2  مسح بيئي،تربوي
 11% 3  األبحاث العلمية والمعرفية

 4% 1  دعم فني وقطاع بنية تحتية
 11% 3  التدريب والمرأة والتنمية
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مـن العينـة رام      % 44ويالحظ أن ,  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عنوانها      )3.3(يبين الجدول   

الخليل  %4ونسبة . بيت لحم %12 ونسبة ،القدس% 20 وبلغت نسب, في البيرة % 8  وبنسبة،اهللا

   .اريحا %12ونسبة 

  

   عنوانهاغيرتوزيع عينة الدراسة حسب مت. 3.3جدول 

  
 النسبة المئوية العدد  المؤسسةعنوان

  44%  12 رام اهللا

  8%  2  البيرة

 20%  5 القدس

 12% 3 بيت لحم
 4%  1  الخليل
 12%  3  اريحا

  

 صدق اداة الدراسة 5.3

  

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمـين مـن ذوي االختـصاص                 

والذين ابـدوا   ن هيجاوي والدكتور أحمد شويكة والدكتورأحمد مرزوق،         وهم، الدكتور ثمي   والخبرة

بعض المالحظات حولها، وعليها تم اخراج االستبانة بشكلها الحالي، هذا من ناحية، ومـن ناحيـة                

 Pearson(أخرى تم التحقق مـن صـدق األداة أيـضاً بحـساب معامـل االرتبـاط بيرسـون        

Correlation (رجة الكلية لألداة وذلك كما هو موضح في الجدول لفقرات األستبانة مع الد)4.3 (  

  

  لمصفوفة ارتباط الفقرات) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  :أ-4.3جدول 

  
الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم 

 االحصائية
  0.000  0.336  اجتماعات العصف الذهني بالمشاركة مع ممثلي التجمعات  1
  0.000  0.459  عصف الذهني مع المستفيدين من المشاريعاجتماعات ال  2
  0.001  0.217  المحاضرات على مستوى المواقع المستهدفة   3
  0.000  0.423  ورش العمل مع المؤسسات ذات العالقة  4
  0.000  0.417  ورش العمل مع المستفيدين مباشرة  5
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  لمصفوفة ارتباط الفقرات) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  :ب-4.3جدول 

  
الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم 

 االحصائية
  0.001  0.217  الدورات التدريبية للمستفيدين مباشرة  6
  0.000  0.504  اللقاءات اإلرشادية مع المستفيدين  7
  0.000  0.463  االستبيانات المخصصة لممثلي المجموعات  8
  0.000  0.497  ناالستبيانات الفردية للمستفيدي  9

  0.000  0.372  المقابالت مع ممثلي المجموعات  10
  0.000  0.315  المقابالت مع المستفيدين مباشرة  11
  0.000  0.339  الزيارات المنزلية للمستفيدين  12
  0.000  0.371  النشرات والملصقات اإلرشادية المكتوبة  13
  0.000  0.278  "اإلذاعة المحلية"النشرات اإلرشادية المسموعة   14
  0.000  0.519  النشرات اإلرشادية المرئية في محطات التلفزة المحلية  15
  0.000  0.268  الصحف المحلية  16
  0.000  0.374  حكايات وقصص هادفة ذات عالقة  17
  0.000  0.243  مسرح وأغاني  18
  0.000  0.417  إنترنت ـ بريد إلكتروني  19
  0.000  0.508  الفيديو كونفرنس  20
  0.000  0.589  الزيارات المحلية المباشرة  21
  0.000  0.535  مراجعة اإلحصاءات الصادرة عن جهات اإلحصاء الفلسطيني  22
  0.000  0.515  مراجعة التقارير الصادرة عن المؤسسات ذات العالقة  23
  0.000  0.687  االتصال بالمديريات الرسمية ذات العالقة، في المواقع  24
  0.000  0.640  تصال بالوزارات المركزية ذات العالقةاال  25
  0.000  0.607  يتم تحديد المواقع للمشاريع بناء على نتائج التقارير والخطط الوطنية  26
  0.000  0.603  يتم تحديد المواقع بناء على المسوحات الخاصة التي تجريها مؤسستكم  27
الجتماعية للمجالس والهيئات المحليـة     يتم تحديد المستفيدين بناء على البيانات ا        28

  في المواقع 

0.631  0.000  

يتم تحديد المستفيدين بناء على البيانات االقتصادية للمجالس والهيئات المحليـة             29

  في المواقع

0.454  0.000  

يتم تحديد المستفيدين بناء على نتائج المسوحات االجتماعيـة التـي تجريهـا               30

  مؤسستكم

0.520  0.000  

يتم تحديد المستفيدين بناء على نتائج المسوحات االقتـصادية التـي تجريهـا               31

  مؤسستكم

0.452  0.000  
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  لمصفوفة ارتباط الفقرات) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  :ج-4.3جدول 

  
الدالة  Rقيمة   الفقرات  الرقم 

 االحصائية
  0.000  0.531  حسب عدد أفراد العائلة في كل بيت  32
  0.000  0.504  يتم إعطاء األولوية للنساء لالستفادة  33
  0.000  0.484  تتم االستفادة من نظام معلومات المشاريع الزراعية  34
  0.000  0.505  يتم التنسيق مع المؤسسات األولى المنفذة لمشاريع مشابهة لتفادي التداخل  35
  0.000  0.566  مواقع الجغرافيةاالطالع على أولويات المانحين من حيث ال  36
  0.000  0.475  االطالع على أولويات المانحين من حيث الفئات المستهدفة  37
  0.000  0.482  االطالع على أولويات المانحين من حيث نوعية المشاريع   38
  0.000  0.474  االطالع على الخطط الوطنية من حيث أولويات الفئات المستهدفة  39
  0.000  0.439  لى الخطط الوطنية من حيث المناطق الجغرافيةاالطالع ع  40
االطالع على الخطط الوطنية من حيـث أولويـات القطاعـات الزراعيـة أو                41

  مشاريع األمن الغذائي

0.581  0.000  

  0.000  0.552 االتصال بالمؤسسات ذات العالقة العاملة في المواقع المستهدفة  42
  0.000  0.520  يم أنشطة المشروعإشراك المستفيدين بتصم  43
  0.000  0.452  عقد لقاءات متابعة تقييمية مع المستفيدين أثناء تنفيذ المشروع   44
  0.000  0.531  التعديل على سير المشروع حسب نتائج اللقاءات التقييمية مع المستفيدين  45
  0.000  0.507  وععقد لقاءات تقييمية مع المستفيدين بعد انتهاء فترة تنقيذ المشر  46
  0.000  0.484  متابعة استدامة أنشطة المشروع على مستوى المستفيدين بعد إنهاء المشروع  47
  0.000  0.517  تغيير في المعارف  48
  0.000  0.665  تغيير في المهارات  49
  0.000  0.645  تغيير في االتجاهات  50
  0.000  0.646  زيادة في التحفيز  51
  0.000  0.664   المشروع المقترح للتنمية مناقشة موضوع  52
  0.000  0.647  دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع  53
  0.000  0.612  تقييم األثر البيئي للمشروع  54
  0.000  0.557  المساعدة على وجود الحلول الممكنة   55
  0.000  0.582  تحديد األولويات لمعالجة مشكلة معينة   56
  0.000  0.476  مشروعتخطيط وتنفيذ ال  57
  0.000  0.514  مناقشة خطط المتابعة والتقييم  58
  0.000  0.520  الكلفة واعتبارات التقنية 59
  0.000  0.574  اآللية األكثر فهما وإقباال من طرف المستفيدين  60
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  لمصفوفة ارتباط الفقرات) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  :د-4.3جدول 

  
الدالة  Rقيمة   الفقرات  لرقم ا

 االحصائية
  0.000  0.486  المستوى المعرفي والعلمي للمستفيدين 61
  0.000  0.586  إشراك المستفيدين في اختيار آلية االتصال المناسبة  62
  0.000  0.616  المستفيدين أنفسهم 63
  0.000  0.627  إعالميين محليين 64
  0.000  0.716  ممثلي التجمعات 65
  0.000  0.700  إحصائيين 66
  0.000  0.635  شخصيات ريادية ذات خبرة في االتصال 67
  0.000  0.580  إذاعة محلية 68
  0.000  0.486  تلفزيون محلي 69
  0.000  0.586  الصحف المحلية 70
  0.000  0.616  مختصون باإلعالم 71
  0.000  0.627  إداريون 72
  0.000  0.627  خبراء اجتماعيين 73
  0.000  0.716  مدراء المشاريع 74
  0.000  0.700  ممولوا المشاريع 75
  0.000  0.635  في سجالت خاصة  76
  0.000  0.580  بواسطة الحاسوب عبر برامج خاصة بذلك 77

 
قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة          معظم  يتضح من الجدول السابق أن      

  .حصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وانها مشتركة في اظهار النتائجكانت دالة ا

  

 سة ثبات أداة الدرا6.3

  

تم حساب معامل ثبات اداة الدراسة بواسطة معادلة كرونباخ الفا، حيث بلغ معامل ثبات االسـتبانة                

  . ألغراض البحث العلمي وهذه القيمة مقبولة) 0.84(
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   الرابعالفصل
___________________________________________________________  

  النتائج والمناقشة

  

هذا الفصل النتائج المستخلصة من البيانات األولية، من خـالل مجموعـة مـن االدوات               يستعرض  

فات  واالنحرا  االحصائية، حيث تم استخدام ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ الفا االوساط الحسابية          

المعيارية لالجابة على تساؤالت الدراسة، في حين تم استخدام تحليل التباين االحادي فـي فحـص                

  .الفرضيات

  

   تحليل بيانات الدراسة1.4

  

 ومعالجتها وصفياً وتحليلياً، وقد تم اعتماد المفتاح التـالي          ،يشمل هذا الجزء عرض النتائج إحصائيا     

  :ت الحسابية واالنحرافات المعياريةلتحديد درجة الفقرات من خالل المتوسطا

  
مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.49  منخفضة

  3.49-2.5  متوسطة

  5-3.5  عالية

  

عدد المشاريع التـي تنفـذها المؤسـسة        توزيع عينة الدراسة حسب متغير      ) 1.4( يبين الجدول رقم  

لـثالث   %16.5 نـسبة  وبلغـت , مشروعين % 8.5  وبنسبة،من العينة لم يحدد% 38أن  ويالحظ  

لـست مـشاريع،    % 4لخمس مشاريع ونسبة    % 16.5ونسبة  . الربع مشاريع % 4مشاريع، ونسبة   

  .لعشر مشاريع% 8.5لثمان مشاريع، ونسبة % 4ونسبة 
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   عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير .1.4 جدول

  
 النسبة المئوية المؤسسات عدد عدد المشاريع

  38%  11 لم يحدد

2 2  %8.5 
3 4 %16.5 
4  1 %4 
5  4 %16.5 
6  1  %4 
8  1  %4 

10  2  %8.5 
  

الفئات المستهدفة في المـشاريع المتعلقـة   توزيع عينة الدراسة حسب متغير    ) 2.4(يبين الجدول رقم  

% 13  وبنـسبة  ،من العينة النساء التي تعيـل األسـر       % 28ويالحظ أن   , بالزراعة واألمن الغذائي  

صـغار  % 16.5المـزارعين التـضررين، ونـسبة       % 5.5وبلغت نـسبة  , المزارعين بشكل عام  

الشباب ونسبة   %5.5العاطلين عن العمل ونسبة     % 5.5الفقراء ونسبة   % 18.5ونسبة  . المزارعين

  .الجمعيات الزراعية 7.5%

  

ـ      توزيع عينة الدراسة حسب متغير     .2.4 جدول ة بالزراعـة    الفئات المستهدفة في المشاريع المتعلق

  واألمن الغذائي

  
 النسبة المئوية شاريعالم عدد الفئات المستهدفة

  28%  15  النساء التي تعيل األسر

  13%  7  المزارعين بشكل عام

  5.5%  3  المزارعين التضررين

 16.5%  9 صغار المزارعين

 18.5%  10  الفقراء

  5.5%  3  العاطلين عن العمل

  5.5% 3 الشباب

 7.5%  4  ةالجمعيات الزراعي

  

هل فـي المنظمـة قـسم أو إدارة خاصـة           توزيع عينة الدراسة حسب متغير      ) 3.4(يبين الجدول   

  .ال يوجد% 25  وبنسبة،من العينة يوجد% 75ويالحظ أن , لالتصال بالمستفيدين
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  إثبات وجود أوعدم وجود قسم أو إدارة خاصة لالتصال بالمستفيدين؟: 3.4 جدول

  
 النسبة المئويةالمؤسسات عدد  إدارة خاصة لالتصال بالمستفيدينوجود أوعدم وجود قسم أو

  %75  19 نعم

 %25  7 ال

 %100 26  المجموع

  

, تخصص المسؤول عن االتصال في المنظمة     توزيع عينة الدراسة حسب متغير      ) 4.4(يبين الجدول   

% 35وبلغـت نـسبة  , تخصصه إعالم % 15  وبنسبة،من العينة تخصصه إدارة% 45ويالحظ أن  

  .غير ذلك% 5تخصصه عالقات عامة، ونسبة 

  

   تخصص المسؤول عن االتصال في المنظمةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير .4.4 جدول

  
 النسبة المئوية المؤسسات عدد تخصص المسؤول

  %45  10 إدارة

 %15  5 إعالم

 %35  8 عالقات العامة

 %5  3 غير ذلك حدد

 %100 26 المجموع

  

وجود ميزانية خاصة لتمويل آليات االتصال      توزيع عينة الدراسة حسب متغير      ) 5.4(جدول  يبين ال 

% 46 من العينة توجد لديها ميزانية خاصة، ونسبة       % 54ويالحظ أن   , من أجل التوعية واإلرشاد     

  .ال توجد لديها ميزانية خاصة لتميل آليات االتصال

  

صة لتمويل آليات االتصال مـن أجـل التوعيـة          ثبات وجود أو عدم وجود ميزانية خا      : 5.4 جدول

   واإلرشاد

  
النسبة المئوية المؤسسات عدد 

  %54  14 نعم

 %46  12 ال

 %100 26  المجموع
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 فـي    آليات االتـصال   لتمويلقيمة الميزانية   توزيع عينة الدراسة حسب متغير      ) 6.4(بين الجدول   ي

 الـف   12 : المخصـصة لالتـصال ب     انية الميز قيمة  تقدرفيها من العينة % 25ويالحظ أن   , السنة

مـن   % 25وبلغت نـسبة    ,  ألف شيكل    20: ب الميزانية   قيمة  من العينة تقدر فيها    %25  ،شيكل

 من العينة تقدر فيها قيمـة       25من قيمة المشروع، ونسبة     % 15: العينة تقدر فيها قيمة الميزانية ب     

  . الف دوالر60-50: الميزانية ب

  

   الميزانية للتمويل في السنةقيمةعينة الدراسة حسب متغير توزيع أفراد : 6.4 جدول

  
 النسبة المئوية العدد قيمة الميزانية المخصصة لالتصال

  %25  1  الف شيكل12

  %25  1  ألف شيكل20

  %25  1 من قيمة المشروع% 15

  %25 1  الف دوالر50-60

 %  100 4 المجموع

  

  فيدين في مرحلة تحديد أولويات المشاريع أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمست2.4

  

لقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات             

االستبانة التي تعبر عن أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في مرحلة تحديـد أولويـات               

  نـسبة  وهذا يدل على ان   ) 0.64(وانحراف معياري   ) 3.4(المشاريع فكان المتوسط الحسابي الكلي      

كما وتشير النتائج في الجـدول رقـم         .قليلة  بدرجة استخدام آليات االتصال في هذه المرحلة كانت      

ان أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في مرحلة تحديد أولويات المشاريع جـاءت             ) 7.4(

 بمتوسط حـسابي ) اللقاءات اإلرشادية مع المستفيدين( نت لفقرة بالمرتبة االولى كا،بالترتيب التالي

، وجـاء فـي   )4.15( بمتوسط حـسابي ) ورش العمل مع المستفيدين مباشرة(، تليه فقرة )4.159(

  ).1.34(بمتوسط حسابي) مسرح وأغاني( المرتبة االخيره فقرة

  

  وتصميمها وتنفيذها لمشاريع أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في مرحلة تحديد ا3.4

  

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات             

االستبانة التي تعبر عن أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في مرحلة تحديد تصميم وتنفيذ              



 40

وهذا يدل على ان نسبة     ) 0.68(اف معياري   وانحر) 3.31(المشاريع فكان المتوسط الحسابي الكلي      

  .استخدام اليات االتصال في هذه المرحلة كانت بدرجة قليلة
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم اآلليـات المـستخدمة لالتـصال           : أ-7.4 جدول

  بالمستفيدين في مرحلة تحديد أولويات المشاريع
  

   معياريإنحراف  متوسط حسابي  الفقرات  الرقم 

  1.01  4.07  اجتماعات العصف الذهني بالمشاركة مع ممثلي التجمعات  1

  0.93  4.00  اجتماعات العصف الذهني مع المستفيدين من المشاريع  2

  1.00  3.84  المحاضرات على مستوى المواقع المستهدفة   3

  0.88  3.69  ورش العمل مع المؤسسات ذات العالقة  4

  0.78  4.15  ن مباشرةورش العمل مع المستفيدي  5

  1.07  4.11  الدورات التدريبية للمستفيدين مباشرة  6

  0.80  4.42  اللقاءات اإلرشادية مع المستفيدين  7

  0.93  3.65  االستبيانات المخصصة لممثلي التجمعات  8

  1.03  3.88  االستبيانات الفردية للمستفيدين  9

  0.88  4.15  المقابالت مع ممثلي التجمعات  10

  1.13  4.0  قابالت مع المستفيدين مباشرةالم  11

  1.14  3.50  الزيارات المنزلية للمستفيدين  12

  1.04  3.30  النشرات والملصقات اإلرشادية المكتوبة  13

  1.19  2.30  "اإلذاعة المحلية"النشرات اإلرشادية المسموعة   14

  0.93  2.07  النشرات اإلرشادية المرئية في محطات التلفزة المحلية  15

  1.10  2.57  الصحف المحلية  16

  1.06  2.23  حكايات وقصص هادفة ذات عالقة  17

  0.68  1.34  مسرح وأغاني  18

  1.47  2.42  إنترنت ـ بريد إلكتروني  19

  1.24  2.03  الفيديو كونفرنس  20

  1.04  3.73  الزيارات المحلية المباشرة  21

  1.00  3.73  مراجعة اإلحصاءات الصادرة عن جهات اإلحصاء الفلسطيني  22

  1.05  3.65  مراجعة التقارير الصادرة عن المؤسسات ذات العالقة  23

  0.81  4.11   في المواقع،االتصال بالمديريات الرسمية ذات العالقة  24

  0.89  4.00  االتصال بالوزارات المركزية ذات العالقة  25

 0.64  3.40  الدرجة الكلية
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ان أهم اآلليات المستخدمة لالتـصال بالمـستفيدين فـي          ) 8.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم       

  : وتنفيذ المشاريع جاءت بالترتيب التاليهامرحلة تحديد تصميم

  

  ، )4.07( بمتوسط حسابي) المقابالت مع ممثلي التجمعات(بالمرتبة االولى كانت فقرة  •

  ،)4.03( ابيبمتوسط حس) اللقاءات اإلرشادية مع المستفيدين(بالمرتبة الثانية كانت فقرة  •

  ).1.34( بمتوسط حسابي) مسرح وأغاني(وفي المرتبة االخيره فقرة  •
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة ألهـم اآلليـات المـستخدمة لالتـصال      : 8.4 جدول

 بالمستفيدين في مرحلة تحديد تصميم وتنفيذ المشاريع

  
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  0.81  3.88  اجتماعات العصف الذهني بالمشاركة مع ممثلي التجمعات  1

  1.03  3.76  اجتماعات العصف الذهني مع المستفيدين من المشاريع  2

  0.96  3.73  المحاضرات على مستوى المواقع المستهدفة   3

  0.61  3.84  ورش العمل مع المؤسسات ذات العالقة  4

  0.93  3.92  ورش العمل مع المستفيدين مباشرة  5

  1.08  3.84  الدورات التدريبية للمستفيدين مباشرة  6

  0.87  4.03  اللقاءات اإلرشادية مع المستفيدين  7

  0.98  3.57  االستبيانات المخصصة لممثلي التجمعات  8

  1.19  3.69  االستبيانات الفردية للمستفيدين  9

  1.09  4.07  المقابالت مع ممثلي التجمعات  10

  1.32  3.65  لمستفيدين مباشرةالمقابالت مع ا  11

  1.08  3.69  الزيارات المنزلية للمستفيدين  12

  0.93  3.34  النشرات والملصقات اإلرشادية المكتوبة  13

  1.30  2.50  "اإلذاعة المحلية"النشرات اإلرشادية المسموعة   14

  0.95  2.11  النشرات اإلرشادية المرئية في محطات التلفزة المحلية  15

  1.24  2.53  لمحليةالصحف ا  16

  

   أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في مرحلة ما بعد تنفيذ المشاريع4.4

  

لقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة علـى               

 مرحلة ما بعد تنفيذ     فقرات االستبانة التي تعبر عن أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في          
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  نسبة وهذا يدل على ان   ) 0.81(وانحراف معياري   ) 3.22(المشاريع فكان المتوسط الحسابي الكلي      

 كما وتشير النتائج في الجـدول رقـم         .قليلةاستخدام اليات االتصال في هذه المرحلة كانت بدرجة         

يد ما بعـد تنفيـذ المـشاريع        ان أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في مرحلة تحد        ) 9.4(

  :جاءت بالترتيب التالي

  

  ).3.96(بمتوسط حسابي) المقابالت مع ممثلي التجمعات(بالمرتبة االولى كانت للفقرة  •

  ).3.84(بمتوسط حسابي) المقابالت مع المستفيدين مباشرة(الثانية كانت فقرة بالمرتبة  •

  ).1.38(بمتوسط حسابي) مسرح وأغاني(بالمرتبة االخيره لفقرة  •

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم اآلليـات المـستخدمة لالتـصال    : أ-9.4 جدول

  بالمستفيدين في مرحلة ما بعد تنفيذ المشاريع 

  
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  0.89  3.61  اجتماعات العصف الذهني بالمشاركة مع ممثلي التجمعات  1

  1.10  3.57  عات العصف الذهني مع المستفيدين من المشاريعاجتما  2

  1.05  3.65  المحاضرات على مستوى المواقع المستهدفة   3

  0.80  3.57  ورش العمل مع المؤسسات ذات العالقة  4

  1.02  3.53  ورش العمل مع المستفيدين مباشرة  5

  1.24  3.46  الدورات التدريبية للمستفيدين مباشرة  6

  1.13  3.61   اإلرشادية مع المستفيديناللقاءات  7

  1.30  3.57  االستبيانات المخصصة لممثلي التجمعات  8

  1.24  3.76  االستبيانات الفردية للمستفيدين  9

  1.21  3.96  المقابالت مع ممثلي التجمعات  10

  1.18  3.84  المقابالت مع المستفيدين مباشرة  11

  1.16  3.61  الزيارات المنزلية للمستفيدين  12

  1.27  3.23  النشرات والملصقات اإلرشادية المكتوبة  13

  1.42  2.73  "اإلذاعة المحلية"النشرات اإلرشادية المسموعة   14

  1.03  2.23  النشرات اإلرشادية المرئية في محطات التلفزة المحلية  15

  1.31  2.73  الصحف المحلية  16

  1.23  2.42  حكايات وقصص هادفة ذات عالقة  17

  0.80  1.38  وأغانيمسرح   18

  1.59  2.65  إنترنت ـ بريد إلكتروني  19
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم اآلليـات المـستخدمة لالتـصال    : ب-9.4 جدول

  بالمستفيدين في مرحلة ما بعد تنفيذ المشاريع 

  
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  1.27  1.88  الفيديو كونفرنس  20

  1.20  3.46  الزيارات المحلية المباشرة  21

مراجعة اإلحصاءات الصادرة عن جهات اإلحصاء   22

  الفلسطيني
3.30  1.28  

  1.36  3.11  مراجعة التقارير الصادرة عن المؤسسات ذات العالقة  23

  1.04  3.73   في المواقع،االتصال بالمديريات الرسمية ذات العالقة  24

  0.93  3.80  رات المركزية ذات العالقةاالتصال بالوزا  25

 0.81  3.22  الدرجة الكلية

  

تحديد   أهم آليات تحديد المواقع والمستفيدين من مشاريع الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة            5.4

  أولويات المشاريع

  

ـ            ة قامت الباحثه بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراس

على فقرات االستبانة التي تعبر عن أهم آليات تحديد المواقع والمستفيدين من مـشاريع الزراعـة                

وانحراف ) 3.71(واألمن الغذائي في مرحلة تحديد أولويات المشاريع فكان المتوسط الحسابي الكلي            

ع الزراعـة  وهذا يدل على ان استخدام آليات تحديد المواقع والمستفيدين من مشاري   ) 0.83(معياري  

كما وتشير   .واألمن الغذائي في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في هذه المرحلة كانت بدرجة عالية            

ان أهم آليات تحديد المواقع والمستفيدين مـن مـشاريع الزراعـة            ) 10.4(النتائج في الجدول رقم     

  :واألمن الغذائي في مرحلة تحديد أولويات المشاريع جاءت بالترتيب التالي

  

 فمما  ).3.96(لفقرة إعطاء األولوية للنساء لالستفادة، بمتوسط حسابي       بالمرتبة االولى كانت   •

وما زالت تلعب دورا محوريا وأساسـيا فـي مـشروع التنميـة      الشك فيه أن المرأة لعبت

وبالتالي تسعى دائما لمواكبة , رقما مهما في أية عملية تطور وتجديد وقد أثبتت أنها .والبناء

 .وإمكانية النهوض بواقعها وظروفها, والتفاعل مع كل متطلباته لعصرتطورات ا

بالمرتبة الثانية فقرة تحديد المواقع للمشاريع بناء على نتائج التقـارير والخطـط الوطنيـة                •

  ).3.92(بمتوسط حسابي 

  ).3.19(االستفادة من نظام معلومات المشاريع الزراعية  بالمرتبة االخيره فقرة •
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توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلليات تحديد المواقع والمـستفيدين مـن   الم :10.4 دولج

  مشاريع الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة تحديد أولويات المشاريع

  
المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  0.84  3.92  يتم تحديد المواقع للمشاريع بناء على نتائج التقارير والخطط الوطنية  1

  1.23  3.92  يتم تحديد المواقع بناء على المسوحات الخاصة التي تجريها مؤسستكم  2

يتم تحديد المستفيدين بناء على البيانات االجتماعية للمجالس والهيئات المحلية   3

  في المواقع 
3.69  1.01  

محلية يتم تحديد المستفيدين بناء على البيانات االقتصادية للمجالس والهيئات ال  4

  في المواقع
3.26  1.18  

يتم تحديد المستفيدين بناء على نتائج المسوحات االجتماعية التي تجريها   5

 مؤسستكم
3.69  1.34  

يتم تحديد المستفيدين بناء على نتائج المسوحات االقتصادية التي تجريها   6

  مؤسستكم
3.76  1.39  

  1.10  3.88  حسب عدد أفراد العائلة في كل بيت  7

  1.11  3.96   إعطاء األولوية للنساء لالستفادةيتم  8

  1.26  3.19  تتم االستفادة من نظام معلومات المشاريع الزراعية  9

  1.28  3.84  يتم التنسيق مع المؤسسات األولى المنفذة لمشاريع مشابهة لتفادي التداخل  10

 0.83  3.71  الدرجة الكلية
  

تصميم   مشاريع الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة      أهم آليات تحديد المواقع والمستفيدين من      6.4

  وتنفيذ المشاريع

  

لقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة علـى               

فقرات االستبانة التي تعبر عن أهم آليات تحديد المواقع والمستفيدين من مشاريع الزراعة واألمـن               

وانحراف معياري  ) 3.76(تصميم وتنفيذ المشاريع فكان المتوسط الحسابي الكلي        الغذائي في مرحلة    

وهذا يدل على ان استخدام آليات تحديد المواقع والمستفيدين من مشاريع الزراعة واألمن             ) 0.718(

  .كانت بدرجة عالية الغذائي في مرحلة تصميم وتنفيذ المشاريع

  

 ان أهم آليات تحديد المواقع والمستفيدين مـن مـشاريع           إلى) 11.4(كما وتشير النتائج في الجدول      

  :الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة تصميم وتنفيذ المشاريع جاءت بالترتيب التالي
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 بناء على المسوحات الخاصـة التـي         الجغرافية بالمرتبة االولى كانت لفقرة تحديد المواقع      •

  ).3.92(بمتوسط حسابي  تجريها المؤسسة المعنية

  ).3.92(لنساء لالستفادة بمتوسط حسابي  لفئة ا إعطاء األولوية كانتتبة الثانيةبالمر •

بالمرتبة االخيرة فقرة تحديد المستفيدين بناء على البيانات االقتصادية للمجـالس والهيئـات              •

  ).3.53(بمتوسط حسابي المحلية في المواقع
 

تحديـد  بات المبحوثين حول آليـات  إلجاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 11.4 جدول

المواقع والمستفيدين من مشاريع الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة تـصميم وتنفيـذ             

  المشاريع

  
المتوسط   الفقرات  الرقم 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  1.11  3.73  يتم تحديد المواقع للمشاريع بناء على نتائج التقارير والخطط الوطنية  1

  1.16  3.92  المواقع بناء على المسوحات الخاصة التي تجريها مؤسستكميتم تحديد   2

يتم تحديد المستفيدين بناء على البيانات االجتماعية للمجالس والهيئات المحلية   3

  في المواقع 
3.73  
  

0.91  

يتم تحديد المستفيدين بناء على البيانات االقتصادية للمجالس والهيئات المحلية   4

  في المواقع
3.53  
  

1.06  

يتم تحديد المستفيدين بناء على نتائج المسوحات االجتماعية التي تجريها   5

 مؤسستكم
3.80  
  

1.16  

يتم تحديد المستفيدين بناء على نتائج المسوحات االقتصادية التي تجريها   6

  مؤسستكم
3.65  1.26  

  0.84  3.80  حسب عدد أفراد العائلة في كل بيت  7

  0.93  3.92  نساء لالستفادةيتم إعطاء األولوية لل  8

  1.01  3.69  تتم االستفادة من نظام معلومات المشاريع الزراعية  9

  1.05  3.80  يتم التنسيق مع المؤسسات األولى المنفذة لمشاريع مشابهة لتفادي التداخل  10

 0.71  3.76  الدرجة الكلية

  

   المشاريعالمعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار عند تحديد إولويات 7.4

  

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات             

االستبانة التي تعبر عن المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار عند تحديد أولويات المشاريع فكـان                
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ان تنوع المعايير التـي     وهذا يدل على    ) 0.55(وانحراف معياري   ) 3.86(المتوسط الحسابي الكلي    

   .يتبعها المشروع ذو العالقة بالزراعة واألمن الغذائي عند تحديد األولويات كان بدرجة عالية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المعاييرالتي يتم          :12.4 جدول

  أخذها بعين االعتبارعند تحديد أولويات المشاريع 

  
المتوسط   الفقرات  الرقم

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  1.03  4.03  االطالع على أولويات المانحين من حيث المواقع الجغرافية  1

  0.90  4.11  االطالع على أولويات المانحين من حيث الفئات المستهدفة  2

  0.93  4.19  االطالع على أولويات المانحين من حيث نوعية المشاريع   3

  0.80  4.00  لخطط الوطنية من حيث أولويات الفئات المستهدفةاالطالع على ا  4

  1.03  3.88  االطالع على الخطط الوطنية من حيث المناطق الجغرافية  5

االطالع على الخطط الوطنية من حيث أولويات القطاعات الزراعية أو   6

  مشاريع األمن الغذائي
4.00  0.93  

  0.66  4.26  في المواقع المستهدفةاالتصال بالمؤسسات ذات العالقة العاملة   7

  1.05  3.65  إشراك المستفيدين بتصميم أنشطة المشروع  8

  0.97  4.00  أثناء تنفيذ المشروع  عقد لقاءات متابعة تقييمية مع المستفيدين  9

  1.14  3.50  التعديل على سير المشروع حسب نتائج اللقاءات التقييمية مع المستفيدين  10

  1.15  3.15  مية مع المستفيدين بعد انتهاء فترة تنقيذ المشروععقد لقاءات تقيي  11

متابعة استدامة أنشطة المشروع على مستوى المستفيدين بعد إنهاء   12

  المشروع
3.57  1.23  

 0.55  3.86  الدرجة الكلية
  

  المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار في مرحلة تصميم وتنفيذ المشاريع 8.4

  

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات           تم حساب المتوس  

االستبانة التي تعبر عن المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار في مرحلة تصميم وتنفيذ المـشاريع                

وانحـراف معيـاري    ) 3.81(ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي فكان المتوسط الحسابي الكلي          

وهذا يدل على ان تنوع المعايير التي يتبعها المشروع ذو العالقة بالزراعة واألمن الغـذائي               ) .5.0(
  .عند التصميم والتنفيذ كان بدرجة عالية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المعايير التـي   :13.4جدول 

  فيذ المشاريعيتم أخذها بعين االعتبار في مرحلة تصميم وتن

  
المتوسط   الفقرات الرقم 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  .930  4.00  االطالع على أولويات المانحين من حيث المواقع الجغرافية  1

  .870  4.03  االطالع على أولويات المانحين من حيث الفئات المستهدفة  2

  .920  4.15  االطالع على أولويات المانحين من حيث نوعية المشاريع   3

  .860  3.88  االطالع على الخطط الوطنية من حيث أولويات الفئات المستهدفة  4

  1.00  3.84  االطالع على الخطط الوطنية من حيث المناطق الجغرافية  5

االطالع على الخطط الوطنية من حيث أولويات القطاعات الزراعية أو   6

  مشاريع األمن الغذائي
3.88  990.  

  .680  4.07   ذات العالقة العاملة في المواقع المستهدفةاالتصال بالمؤسسات  7

  1.10  3.76  إشراك المستفيدين بتصميم أنشطة المشروع  8

  .800  4.00  أثناء تنفيذ المشروع  عقد لقاءات متابعة تقييمية مع المستفيدين  9

  1.10  3.50  التعديل على سير المشروع حسب نتائج اللقاءات التقييمية مع المستفيدين  10

  1.24  3.23  عقد لقاءات تقييمية مع المستفيدين بعد انتهاء فترة تنقيذ المشروع  11

متابعة استدامة أنشطة المشروع على مستوى المستفيدين بعد إنهاء   12

  المشروع
3.34  1.41  

 .580 3.81  الدرجة الكلية

  

ف التعليمية العامة ألنشطة    درجة تاثير األهدا   المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار في قياس          9.4

 وخدمات االتصال بالمستفيدين

  

قامت الدراسة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة            

درجة تاثير األهداف التعليمية العامة ألنشطة وخدمات االتصال        على فقرات االستبانة التي تعبر عن       

وهذا يـدل علـى ان      ) 0.76(وانحراف معياري   ) 4.03(سط الحسابي الكلي     فكان المتو  بالمستفيدين

  . كانت عاليةدرجة تاثير األهداف التعليمية العامة ألنشطة وخدمات االتصال بالمستفيدين

  

أن أنشطة وخدمات االتصال بالمستفيدين تنبثق عنهـا عـدة أهـداف            ،  )14.4(نستنتج من الجدول    

  :اتعليمية مهمة داخل المجتمع منه
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المعايير التي يتم  :14.4جدول

درجة تاثير األهداف التعليمية العامة ألنشطة وخدمات االتصال        أخذها بعين االعتبار في     

  بالمستفيدين

  
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  0.95  3.96  تغيير في المعارف  1

  0.99  4.03  تغيير في المهارات  2

  0.89  3.80  تغيير في االتجاهات  3

  0.79  4.34  زيادة في التحفيز  4

 0.76  4.03  الدرجة الكلية

  

الناس يعيشون جماعة أفضل بفضل ما يشتركون فيه مـن أهـداف و عقائـد و أمـاني و                    •

  .معلومات و معارف، و االتصال هو وسيلة اكتسابهم إياها

ن االتصال يؤدي إلى زيادة خبرات اإلفراد فتتسع خبرة كل طرف عن طريق الخبرة التي يود                إ •

  .كل طرف أن يشرك زميله فيها

  

فله دور في جميع العمليات اإلدارية من تنظيم و تخطيط و رقابة و تنسيق و اتخاذ القرارات، فاالتصال                  

ي تنظيم و يسهل انسياب المعلومات      هو عصب العمليات اإلدارية داخل أي مؤسسة و متطلب حتمي أل          

داخل قنوات التنظيم وذلك يساعد على كفاءة األداء في التنظيم، و بهذا فانه حركة ديناميكية تـتم فـي                   

 .مختلف المستويات اإلدارية داخل المؤسسة و من هنا تقوم الصلة بين اإلدارة و العمال

  

اك المـستفيدين مـن المـشاريع التنمويـة          إشر المعايير التي يتم أخذها بعين االعتبار في       10.4

  المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي

  

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقـرات             

مدى إشراك المستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعـة واألمـن           االستبانة التي تعبر عن     

 إشراك  وهذا يدل على ان   ) 0.70(وانحراف معياري   ) 4.04(كان المتوسط الحسابي الكلي      ف الغذائي

  . كان بدرجة عاليةالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي

  

  ).4.34(حيث جاءت في المرتبة األولى فقرة تحديد األولويات لمعالجة مشكلة معينة بمتوسط حسابي

وفي المرتبـة االخيـرة      ).4.11(تبة الثانية فقرة تخطيط وتنفيذ المشروع بمتوسط حسابي       وفي المر 
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  )3.84(جاءت فقرة تقييم األثر البيئي للمشروع بمتوسط حسابي

  

إلجابات المبحوثين حول المعايير التـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :15.4جدول 

المستفيدين مـن المـشاريع التنمويـة المتعلقـة          إشراك   يتم أخذها بعين االعتبار في    

  بالزراعة واألمن الغذائي

  
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  0.89  4.00  مناقشة موضوع المشروع المقترح للتنمية   1

  0.92  3.84  دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع  2

  0.88  3.84  تقييم األثر البيئي للمشروع  3

  0.74  4.07  ساعدة على وجود الحلول الممكنة الم  4

  0.62  4.34  تحديد األولويات لمعالجة مشكلة معينة   5

  0.81  4.11  تخطيط وتنفيذ المشروع  6

  0.84  4.07  مناقشة خطط المتابعة والتقييم  7

 0.70  4.04  الدرجة الكلية

  

مـستفيدين فـي المـشاريع    ن أغلبية المؤسسات تقر بأهمية إشـراك ال      أ ،)15.4(  جدول مننستنتج  

لجـة  اتتمثل في عدة نقط أهمها تحديـد االولويـات لمع         التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي و     

 والمساعدة على وجود الحلول     مشكلة معينة، تخطيط وتنفيذ المشروع، مناقشة خطط المتابعة والتقييم        

مدى أهمية واولويات هذه المعايير يختلف      الممكنة، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم االثر البيئي، ف       

  .من مؤسسة إلى أخرى حسب منهجيتها والطريقة التي تأخذها بعين االعتبار في ذلك

  

   معايير اختيار آليات االتصال بالمستفيدين من المشروع؟11.4

  

معايير اختيار آليـات االتـصال بالمـستفيدين مـن          ان أهم   ) 16.4(تشير النتائج في الجدول رقم      

 كانت متفاوتة ومختلفة من حيث الترتيب حسب كل مؤسسة، فكلواحدة منها لهـا نهجهـا                لمشروعا

  :التاليك وبصفة عامة جاء الترتيب الخاص بها

  

 مـن  اآللية األكثر فهما وإقباال مـن طـرف المـستفيدين   اختيارت فقرة  كانبالمرتبة االولى    •

  ،)4.19(حسابي بمتوسط، المشروع

  ،)4.11(قرة المستوى المعرفي والعلمي للمستفيدين بمتوسط حسابي  لف كانتالمرتبة الثانية •
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المرتبة الثالثة لفقرة إشراك المستفيدين في اختيـار آليـة االتـصال المناسـبة بمتوسـط                 •

  ،)3.88(حسابي

 ).3.34(المرتبة الرابعة لفقرة الكلفة واعتبارات التقنية بمتوسط حسابي •

  

اإلحاطـة بكـل   المستفيدين من المشروع التنمـوي هـي   إن أفضل وسيلة الختيار آليات االتصال ب  

هؤالء المستفيدين لمعرفة اآللية االكثر تاثيرا عليهم واستيعابهم لها بسهولة، ألن           ب المعلومات المتعلقة 

 تكمن في ضمان التنسيق بين مختلف العناصر التـي  ، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك،   الخطة االتصالية 

وبرمجـة  , تصال المناسبة لكل نشاط ولكل مرحلة ولكل فئة اجتماعية        ترتكز عليها وتسخير آلية اال    

ومن هنا جاءت ضرورة االهتمام بالجانب الكمـي        . العمل حسب رزنامة دقيقة متماشية مع الحاجة      

  .عتمدها األخصائيون الجمعية واحترام المقاييس التي يللمعلومات المتصلة بنشاط

  

افات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المعايير التي يتم المتوسطات الحسابية واالنحر 16.4 جدول

  اختيار آليات االتصال بالمستفيدين من المشروعأخذها بعين االعتبار في 

  
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  1.09  3.34  الكلفة واعتبارات التقنية  1

  0.69  4.19   اآللية األكثر فهما وإقباال من طرف المستفيدين  2

  0.71  4.11  المستوى المعرفي والعلمي للمستفيدين  3

  0.65  3.88  إشراك المستفيدين في اختيار آلية االتصال المناسبة   4

 0.45  3.88  الدرجة الكلية
  

   مصادر المعلومات عن الخبرات عند التخطيط آلليات االتصال بالمستفيدين 12.4

  

عند تخطيط آليات االتصال بالمـستفيدين تـتم االسـتعانة    انه ) 17.4(تشير النتائج في الجدول رقم      

  :بآراء وخبرات كل من

  

  ،)4.23(في المرتبة االولى ممثلي التجمعات بمتوسط حسابي •

  ،)4.00(في المرتبة الثانية المستفيدين انفسهم بمتوسط حسابي •

  ).3.88(في المرتبة الثالثة شخصيات ريادية ذات خبرة في االتصال بمتوسط حسابي •

  ). 2.92(و في المرتبة االخيرة مؤسسات الدعاية واإلعالن بمتوسط حسابي •
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  عن الخبـرات،   فالتخطيط آلليات االتصال يجب أن يتم بعد الحصول على معلومات مختلفة ومفيدة           

 تـستقي كمل وجه، فانطالقا من الجدول يتبين لنا أن كل المؤسـسات            ى تتم عملية االتصال في أ     حت

تعتمد على ممثلي التجمعـات     فبالدرجة األولى     من أجل التخطيط لآلليات،    راتالمعلومات عن الخب  

الشخصيات الرياديـة ذات    المستوى المعرفي والعلمي للمستفيدين وعلى       والمستفيدين انفسهم، وعلى  

  .على الكلفة واعتبارات التقنية، ثم الخبرة في االتصال وعلى مؤسسات الدعاية واإلعالن

  

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المعايير التـي          المتوسط :17.4 جدول

   خبراتيتم أخذها بعين االعتبار عن ال

  
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقراتالرقم 

  0.63  4.00  المستفيدين أنفسهم  1

  0.88  3.15  إعالميين محليين  2

  0.65  4.23  ممثلي التجمعات  3

  0.72  3.26  إحصائيين  4

  0.81  3.88  شخصيات ريادية ذات خبرة في االتصال  5

  0.84  2.92  إذاعة محلية  6

  0.86  2.88  تلفزيون محلي  7

  0.83  3.15  الصحف المحلية  8

  0.74  2.92  مؤسسات الدعاية واإلعالن  9

 0.48  3.38  الدرجة الكلية

  

  نتائج الفرضية الصفرية االولى 13.4

  

فـي مـدى اسـتخدام آليـات         )α ≥ 0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة    ال توجد فروق ذات دالل    

  .االتصال المختلفة من قبل المؤسسات تبعا لمراحل المشاريع من وجهة نظرالمؤسسات ذات العالقة

لفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على             

 حيث تم اسـتخدام     ال المختلفة من قبل المؤسسات تبعا لمراحل المشاريع،       مدى استخدام آليات االتص   

وهي قيمة غير دالة إحصائيا وبذلك يـتم        ) 0.061(تحليل التباين االحادي حيث كان مستوى الداللة        

 ≤ α(اي ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللـة             قبول الفرضية الصفرية االولى   

 تعـزى لمتغيـر مراحـل    ام آليات االتصال المختلفة من قبـل المؤسـسات         في مدى استخد   )0.05

  :يبين ذلك )18.4(والجدول. المشروع
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مدى استخدام آليـات    نتائج اختبار تحليل التباين االحادي ال ستجابة افراد العينة على            :18.4جدول  

  االتصال

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  الربعات

  "ف"يمة ق

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  7.044  2  4.088  بين المجموعات

 17 4.630  داخل المجموعات
  

 19 8.718  المجموع

0.297 
 

23.733  
  

0.061  
  

  

  نتائج الفرضية الصفرية الثانية 14.4

  

، فـي دور آليـات االتـصال        )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

ختلفة في تعزيز انخراط المستفيدين تبعا لمراحل المـشاريع مـن وجهـة نظرالمؤسـسات ذات                الم

  .العالقة

  

لفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة افراد عينة الدراسة على             

اسـتخدام   حيث تم    مدى استخدام آليات االتصال المختلفة من قبل المؤسسات تبعا لمراحل المشاريع،          

وهي قيمة غير دالة احصائيا وبذلك يـتم        ) 0.512(تحليل التباين االحادي حيث كان مستوى الداللة        

 ≤ α(اي ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى الداللـة              قبول الفرضية الصفرية الثانية   

 مراحـل    تعـزى لمتغيـر     في دور آليات االتصال المختلفة في تعزيز انخراط المـستفيدين          )0.05

  :يبين ذلك )19.4(والجدول. المشروع

  

 دور آليـات االتـصال   نتائج اختبار تحليل التباين االحادي ال ستجابة العينة على    ) 19.4(جدول رقم 

  المختلفة في تعزيز انخراط المستفيدين

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  الربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  اللةالد

  3.189  2  6.377  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات

5.341 17 
  

 19 11.718  المجموع

0.349  
  

9.130  
  

0.512  
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   نتائج الفرضية الصفرية الثالثة15.4

  

فيما يتعلق بأثر عملية االتصال     ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .اتخاذ القرار عند مراحل المشروع من وجهة نظرالمؤسسات ذات العالقةبالمستفيدين في عمليات 

  

لفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة افراد عينة الدراسة على             

 حيث تم استخدام تحليـل      ،مجال واقع الصياغة االستراتيجية في منظمات القطاع االهلي الفلسطيني        

وهي قيمة غير دالة احصائيا وبذلك يتم قبـول         ) 0.185(حيث كان مستوى الداللة     التباين االحادي   

 )α ≥ 0.05(اي ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللـة             الفرضية الصفرية الثالثة  

 تعـزى لمتغيـر مراحـل       فيما يتعلق بأثر عملية االتصال بالمستفيدين في عمليات اتخـاذ القـرار           

  .يبين ذلك )20.4( لوالجدو. المشروع

  

 أثرعمليـة االتـصال      نتائج اختبار تحليل التباين االحادي إلجابـات العينـة حـول           :20.4جدول  

  بالمستفيدين في عمليات اتخاذ القرار

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  الربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.623  2  1.870  بين المجموعات

 17 5.848  داخل المجموعات
  

 19 7.618  المجموع

0.383  
  

1.629  
  

0.185  
  

  

تقييم ومتابعة عملية االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن            16.4

  الغذائي

  

ملية االتصال   يتم فيها تقييم ومتابعة ع     المؤسسات نسبة كبيرة من  ن  أ) 21.4(تبين من خالل الجدول     

 مؤسسات ال يتم فيها تقييم      5، و راعة واألمن الغذائي  بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالز     

  .ومتابعة االتصال

  

إن الهدف من عملية المتابعة و التقييم هو األخذ بعين االعتبار المالحظات والتقييمات التي تـصدر                

ال إمكانية فشل المشروع أو المخاطرة بذلك، تتم تنفيذ عملية          في هذة الفترة و بالتالي التقليل من احتم       



 54

المتابعة و التقييم بشكل منتظم بهدف متابعة تقدم المشروع، و بالتالي يكون لها تأثيرا ايجابيـا فـي                  

  :نجاحه ومن الممكن أن يكون نظام المتابعة و التقييم فعاال في

  

  .  إلى تحقيق األهدافتزويد التغذية الراجعة بشكل مستمر من اجل الوصول •

 .إدراك المشاكل االساسيه في مرحلة مبكرة و اقتراح الحلول الممكنة لها •

 .لجميع الفئات المستهدفة متابعة فعالية آليات االتصال ومدى مالءمتها •

متابعة ما ا ذا كانت جميع اآلليات قد تم تنفيذها بشكل فعال و اقتـراح بعـض التحـسينات        •

 .عليها

  

يم ومتابعة عملية االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقـة بالزراعـة            تقي :21.4جدول  

  واألمن الغذائي
   

  النسبة  العدد  

  80.8  21  نعم

  19.2  5  ال

  %100  26  المجموع

  

   الجهات التي تقوم عادة بعملية تقييم االتصال بالمستفيدين17.4

  

 اثبات على بتركز ال األساسي وهدفها حيث الجوهر، نواحدة م لعملية وجهان هما والتقييم المتابعة إن

 أو صـحتها  عدم ثبت إذا ذاتها األهداف تغيير ذلك فيبما  داءلأل المستمر والتطوير التعلم االنجازبل

 مهما وعملياً مؤسسياً المطلوبة بالتغييرات القيام على القدرة ذلك أيضاً يتضمن أن  ويجب.واقعيتها عدم

األمرلهذا فالجهات التي يجب أن تقوم بعملية تفييم االتصال بالمـستفيدين ال   لبإذا تط جوهرية كانت

  .بد أن تتوفر على دراية وخبرة بذلك حتى تتم عملية االتصال في أحسن ما يرام وتعطي نتائجها

بعملية تقييم االتصال بالمستفيدين من المـشاريع        يتبين ان الذين يقومون   ) 22.4(فمن خالل الجدول    

  :ية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي من خالل وجهة نظر المؤسسات ذات العالقة هم كالتاليالتنمو

  

  في المرتبة االولى مدراء المشاريع  •

  في المرتبة الثانية ممولوا المشاريع  •

  في المرتبة الثالثة خبراء اجتماعيون وبعدهم االدارييون ومختصون باالعالم •
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 األطـراف  جميع التقييم في يشترك أن فالبد والتطوير الخبرة من لتعلما الهدف من التقييم هو كان إذا

 فريـق  تشكيل مشاركة للتقييم إلن فريق هناك يكون أن دائماً المفضل من ولذلك ،المعنية والمسؤولة

  . فاعلية أكثر بلوغ نتيجة في يسهم المختلفة األطراف من للتقييم

  

  تقييم االتصال بالمستفيدينالجهات التي تقوم عادة بعملية  :22.4جدول 

  
  أوافق بشدة  أوافق  محايد  أعارض  أعارض بشدة    الرقم
  0  5  7  7  0  مختصون باإلعالم  1.20

  2  7  6  3  0  إداريون  2.20

  2  10  4  3  0  خبراء اجتماعيين  3.20

  7  12  1  0  0  مدراء المشاريع  4.20

  2  15  3  0  0  ممولوا المشاريع  5.20

  

 ائجها تدوين خطة االتصال ونت 18.4

  

 لتوجيـه  تكمن الخطوة األولى في االتصال الناجح مع الجمهورأو الفئات المستهدفة في وضع خطة

مفهومة ومقبولة من قبـل   الرسالة والهدف المرجو تحقيقه، ويعني ذلك تحديد األفكار بطريقة تكون

 ذات  من خالل وجهة نظر المؤسسات     )23.4(يتبين من الجدول     و ).1986عصام موسى، (اآلخرين،

  تقوم بتدوين خطة االتصال ونتائجها أغلبية المؤسسات أن  العالقة

  

   تدوين خطة االتصال ونتائجها:23.4جدول 

  
  النسبة  العدد  

  73.1  19  نعم

  26.9  7  ال

  %100  26  المجموع

  

  كيفية توثيق خطط االتصال بالمستفيدين  19.4

  

 حسب  موية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي    يتم تدوين خطط االتصال بالمستفيدين من المشاريع التن       
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 الذي اصبح توفره في كـل       بواسطة الحاسوب   او  بذلك،  اما في سجالت خاصة    المؤسساتات العالقة 

  .يبين ذلك) 24.4(ول د والجالمؤسسات ضرورة أساسية،

  

   كيفية توثيق خطط االتصال بالمستفيدين:24.4جدول 

  
أعارض     الرقم

  بشدة

أوافق   قأواف  محايد  أعارض

  بشدة
  6  8  3  0  0  في سجالت خاصة   1.22

  8  8  2  1  0  بواسطة الحاسوب عبر برامج خاصة بذلك  2.22

  0  1  0  0  0  .............................غير ذلك حدد  3.22

  

   أهم مصاعب االتصال بالمستفيدين 20.4
 

نفذة للمشاريع التنمويـة    حسب نتائج الدراسة تبين أن أهم المصاعب التي تتعرض لها المؤسسات الم           

المتعلقة بالزراعة واألمن الغدائي لالتصال بالمستفيدين من وجهة نظرها حـسب مراحـل العمـل               

  :الرئيسية هي كالتالي

  

أظهرت الدراسة أن أهم المشاكل والعقبات في هذه المرحلة         : مرحلة تحديد األولويات  : أوال •

  :وحسب رأي المؤسسات المنفذة للمشاريع هي

  

o  اإلسرائيليالوصول إلى كل الفئات المستهدفة بسبب عوائق االحتاللصعوبة  

o إعطاء قطاعات أهمية اكبر بكثير من قطاعات أخرى. 

o عدم توفرد آليات اتصال مخططة ومصممة في المؤسسات. 

o قلة عدد خبراء مختصين في االتصال بالمؤسسات. 

o  الجغرافي، النظام البيئـي   البيئي،  :  المعرفة العامة للمجتمع بجوانبه المختلفة     ضعف فهم 

  والتعليمي،،الديموجرافي، اللغوي، الديني، الثقافي، السياسي، االقتصادي، االجتماعي

o   تحديد الشخصيات المرجعية المحلية الذين يمكنه العمل معهم والـذين يمكـنهم            صعوبة

  .تيسير الحوار بلغة المشاركين
 

ن أهم المشاكل والعقبـات فـي هـذه         أظهرت الدراسة أ  : مرحلة التخطيط والتصميم  . ثانيا •

 :المرحلة وحسب رأي المؤسسات المنفذة للمشاريع هي
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o ضعف الميزانية الخاصة للتخطيط والتصميم  

o ضعف الخبرة لدى القائمين بالتخطيط والتصميم، وهذا يرجع لقلة تداريبهم على ذلك 

o              كـل  عدم وضع عملية التخطيط في جدول مثل الجدول لتوضيح الخطط، بحيث يرتبط

 .نشاط لالتصال تم تخطيطه بهدف معين

o عدم مشاركة كل الفئات المستهدفة بسبب البعد،وقلة الكفاءة 
 

أظهرت الدراسة أن أهم المشاكل والعقبات      : مرحلة المتابة أثناء التنفيذ وما بعد التنفيذ      : ثالثا •

  :في هذه المرحلة وحسب رأي المؤسسات المنفذة للمشاريع هي

  

o    تصال خاصة وموحدة بكل فئات المجتمع بسبب اختالف المـستوى          صعوبة تحديد ألية ا

  الثقافي والعمري واالجتماعي

o انعدام سياسة التشبيك فيما يخص أليات االتصال بين المؤسسات المنفذة للمشاريع 

o ضعف الميزانية الخاصة بالتنفيذ والمتابعة فيما يخص آليات االتصال بالمستفيدين 

o   ات المستهدفة لالتصال ببعضهم الـبعض أو مـع جماعـة            مساعدة الفئ  عدم القدرة على

 معينة، بسبب الحواجز من جهة وبسبب تصارب االتجاهات مة جهة أخرى

o  تقييم األنشطة االتصالية واالحتفاظ بسجل لهاضعف. 

  

إمكانية تفعيل أ نشطة االتصال بالمستفيدين لكي تؤدي الدور المنوط بهامن وجهـة نظـر                21.4

  المؤسسات المعنية

  

 حول الطريقة التي يمكن من خاللها تفعيل أنشطة االتصال بالمستفيدين من            من خالل نتائج الدراسة   

  : أجل أن تؤدي الدور المنوط بها تبين أنه يجب
 

 إطالق عملية االتصال بالمشاركة مع كل الفئات المستهدفة •

 .التوازن بين آليات االتصال •

 الة المنوطة بهم وتوصيلهاوجود ممثلون عن كل فئة قادرين على فهم الرس •

 .الوصول إلى كل الفئات المستهدفة وسهولة التواصل معهاسهولة  •

 التزام كل الممثلين عن الفئات المستهدفة بالحضور والمشاركة في جلسات المناقشة •

 التزام كل الممثلين عن الفئات المستهدفة بالمشاركة في تحديد األولويات للمشاريع •

  الفئات المستهدفة بالمشاركة في التخطيط والتنفيذ والمتابعةالتزام كل الممثلين عن •



 58

 التزام كل الممثلين عن الفئات المستهدفة بإيصال المعلومات بطريقة صحيحة  •

 ترتيب وتتابع األنشطة •

   تفاصيل التاريخ والـزمن والمكـان مهمـة فـي إنجـاز أي             يجب أحترام التوقيت والمدة؛    •

  مشروع

 آلـة العـرض، األدوات      - الوثـائق  - المقاعد -القاعات(ادية  ضرورة توفر االحتياجات الم    •

  ).الالزمة

 ). توفر ميزانية خاصة باالتصال(ضرورة توفراالحتياجات المالية  •
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات
  

  االستنتاجات 1.5

  

 : يستنتج مايليفي ضوء نتائج الدراسة

  

ان أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في مرحلـة تحديـد تـصميم المـشاريع                •

وتخطيطها وتنفيذها هي المقابالت مع ممثلي المجموعات المستهدفة بالدرجة األولى، تليهـا            

  اآلليات األخرى بدرجة متوسطة

الزراعة واألمن الغذائي فـي     أما فيما يخص آليات تحديد المواقع والمستفيدين من مشاريع           •

مرحلة تحديد أولويات المشاريع جاءت فقد تم إعطاء األولوية للنساء لالستفادة نظرا للـدور              

 .داخل المجتمعالفعال الذي أصبحت المرأة تحتله 

ال يوجد االهتمام الكافي بكل آليات االتصال الحديثة، بالرغم مـن أن غالبيـة المؤسـسات                 •

 .توفر على قسم أوإدارة خاصة باالتصال بالمستفيذينحسب نتائج المقابالت ت

أغلبية المؤسسات المنفذة للمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واالمن الغذائي لال تتوفر على             •

 خبراؤ مختصين في اإلعالم واالتصال 

 ممثلـي التجمعـات     عند تخطيط آليات االتصال بالمستفيدين تتم االستعانة بآراء وخبـرات          •

   بشخصيات ريادية ذات خبرة في االتصال الحقاتتم االستعانة األولى، في حين بالدرجة

بتقييم ومتابعة عملية االتصال بالمستفيدين هم مدراء المـشاريع يتـبعهم             الذين يقومون  إن •

 .واالتصال والخبراء االجتماعيون وليس من قبل المختصون باالعالم ممولوا المشاريع

   بتـدوين ة للمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي        ال تقوم كل المؤسسات المنفذ     •

  .خطة االتصال ونتائجها
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آليات االتصال التي تعتمدها المؤسسات في تحديد المواقع والمستفيدين من مشاريع الزراعة             •

 واألمن الغذائي في مرحلة تصميم وتنفيذ المشاريع هي هي المسوحات الخاصة التي تجريها            

 .ساتتلك المؤس

أهم آليات تحديد المواقع والمستفيدين من مشاريع الزراعة واألمن الغذائي في مرحلة ما بعد               •

تنفيذ المشاريع هي التنسيق مع المؤسسات األولى المنفذة لمشاريع مشابهة لتفادي التـداخل،             

إال أن هناك عدد من المؤسسات من تقول بأنه هنا ضعف في عملية التشبيك بين الموظمات                

 .نفذة للمشاريعالم

هناك درجة عالية من اإلدراك لدى المنظمات المنفذة للمشاريع بأهميـة آليـات االتـصال                •

الحديثة كاإلذاعة والتلفزيون واألنترنت وغيرها لالتصال بالمستفيدين، إال أنها ال تـستعملها            

 .لقلة اإلمكانيات والخبرات

   مواقف إيجابيـة مـشتركة بـين       التوفيق بين وجهات النظرأو التقريب بينها إليجاد      ضعف   •

  المؤسسات المنفذة والجهات المستهدفة 

  الغياب المفاجئ للممثلين عن الفئات المستهدفة في جلسات المناقشة بسبب صعوبة التنقل •

  ضرورة إشراك النساء في عملية االتصال •

  ضعف اإللمام بآليات االتصال الحديثة من طرف الفئات المستهدفة •

واألدوار (العمر، الجنس    :فئات المستهدفة على أساس العديد من العوامل      التمييز بين ال  عدم   •

 الـخ، ...، اللغة،الحالة الوظيفية،المـستوى التعليمـي     )االجتماعية المحددة لكٍل من الجنسين    

  وأيضاً من حيث السلوكيات واالهتمامات المشتركة 

 المالءمة،أي مـا هـي    عدم تحديد المؤسسات المنفذة للمشلريع أكثر استراتيجيات االتصال          •

  .أساليب االتصال األكثر مالءمة لكل جماعة مستهدفة ولكل هدف

أغلب الموسسات ال تتوفر على مسؤول في العملية االتصالية لـه خبـرة أو كفـاءة فـي                   •

   االتصال، إنما هو إداري أو تقني فقط

لمنجـزة  عدم وجود االهتمام الكافي بموضوع توثيق البيانات والمعلومات عن المـشاريع ا            •

  وتحديثها ومراقبتها 

  

  لتوصيات 2.5

  

توصي الدراسة المؤسسات المنفذة للمشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي في الـضفة             

  :الغربية بما يلي
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ضرورة اعتماد المؤسسات المنفذة للمشاريع التنموية على آليات اتصال مختلفة فـي نـشر               •

  .الوعي لدى الفئات المستهدفة

 طالق عملية االتصال بالمشاركةإ •

 الوصول إلى جماعات أخرى أو مشاركين بعيدين عن الموقع الحالي •

 مساعدة المشاركين على االتصال مع بعضهم البعض أو مع جماعة معينة •

 التشبيك مع المؤسسات األخرى ألخذ التجربة والخيرة •

 تسجيل فيـديو يـساعد       من الممكن أن يعرض فيها فيلم أو       مد جلسات المناقشة والمشاهدة،    •

ويتطلب ذلك اإلعداد الدقيق مع المشاركين بحيث        على طرح المشكلة وبدء المناقشة حولها،     

وقبـل   ال تقتصر الجلسة على مجرد نقل الرسالة بل تعمل على إطالق منـاظرة حقيقيـة،              

عرض الفيلم أو الفيديو من المهم أن يتم توضيح ما يدور عنه وشرح األسـاس المنطقـي                 

والعديد من المنظمات غير حكوميـة والجمعيـات         .ت المشاهدة والمناقشة التي تعقبها    لجلسا

والخدمات الفنية المحلية والمراكز الطبية والمدارس لديها أفالم وشـرائط فيـديو تتنـاول              

ومع قدر بسيط من البحث المحلي سيكون من الممكـن اكتـشاف             مشكالت تنموية مختلفة،  

والهدف هنا ليس العثور على المواد التي تقـدم أفـضل            ات،مواد تخدم في إطالق المناقش    

تغطية للمشكلة ولكن العثور على المادة التي تساعد على طرح القـضية وتفجـر النقـاش                

  وتبادل وجهات النظر وجود منفذ للتنمية

إن التسجيالت المرئية أو السمعية لوجهات نظر المشاركين         دعم جلسات مجموعات المناقشة    •

 المناقشة تساعد على إضفاء عمق على المناظرة حيث تتيح للمشاركين الـرد             أو لمجموعات 

وفي حين أن التسجيل المرئي هـو        .على ما قاله اآلخرون أو استكمال ما قالوه هم أنفسهم         

األكثر شعبية إال أن التسجيل السمعي باستخدام جهاز تسجيل يعتبـر أكثـر بـساطة فـي                 

فإن التسجيل السمعي يتيح لنا التسجيل وإعادة سـماع         وكذلك الحال مع الراديو      االستخدام،

جلسات المناقشة للمشاركة في وجهات النظر والخبرة وكذلك لتقـديم المعلومـات المفيـدة              

  .الخ...للمناقشات الالحقة

يمكن االستعانة أيضاً بأشرطة الفيديو لمقارنة الممارسات الجيدة والسيئة فيما يتعلق بالمشكلة             •

وهذه األمثلة يمكن االسـتعانة بهـا        ،)استخدام األرض  :على سبيل المثال  (التي تم تحديدها    

  .إلثارة النقاش والوصول إلى قرارات التخاذ الفعل المناسب

االستعانة بألبومات الصور لتوضيح الجوانب المختلفة للمشكلة وحلولهـا الممكنـة وذلـك              •

كرة هي عرض كل صـورة      والف ويعتمد كل ذلك على كيفية استخدامه؛      الستثارة المناقشة، 

والطلب من المشاركين التحدث عنها ثم بعد ذلك ردود أفعالهم تجاه وجهات نظر بعـضهم               

  .البعض
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من الممكن االستعانة بالمسرح لتوضيح الجوانـب المختلفـة للمـشكلة أو ردود األفعـال                •

 يتمثل  مرة أخرى فإن ذلك قد     واالتجاهات المختلفة نحوها مما يشجع على التفكير والمناقشة،       

في فرقة تقوم باألداء وتستثير المناظرة مع المـشاركين أو أن يقـوم المـشاركون بـأداء                 

 .المسرحية بأنفسهم

 من الممكن أن تكون اإلذاعة المحلية أو مقال في صحيفة محلية مفيدين عند هـذه النقطـة،                 •

عـات  في حالة االستعانة بوسائل اإلعالم يجب أن يتم دمجها في عمل المجمو            مرة أخرى؛ 

تعتبر اإلذاعـة    .وأال يقتصر استخدامها ببساطة على مجرد نقل المعلومات في اتجاه واحد          

المحلية هي أداة مالئمة وخاصةً للوصول للجماعات الكبيرة أو إلـى جماعـات تتجـاوز                

فالعديـد مـن    )خاصة المشروعات المتعلقة بالزراعة واألمـن الغـذائي     (المنطقة المحيطة، 

إلذاعات المحلية على وعي بأهمية هذا النوع مـن آليـات االتـصال             المخرجين العاملين با  

مـن المهـم     :أوالً:  لكن هناك شرطان مهمان الستخدام اإلذاعة المحلية بنجـاح        . االتصال

في المبادرة والعمل معه في التخطـيط لعمليـة         ) أو مسئولي اإلذاعة  (إشراك أحد المنتجين    

 عالقة تعاون مستمرة ولـيس مجـرد طلـب          ويعني ذلك أن تكون هناك     االتصال بأكملها، 

واستمرارية مثل هذه العالقة ليست أمراً سهال على الدوام كما أنها          للمساعدة من حين آلخر،   

واستخدام اإلذاعة المحلية يجب أن يصاحبه عمل ميداني لـضمان أن            .تتطلب اهتماماً دائماً  

ابع اإلذاعـة مبـادرة التنميـة       وفي هذه الحالة إما أن تت      االتصال يسير في كال االتجاهين،    

وتدعمها في نفس الوقت الذي تجري فيه أو أن تكون جزءاً من المبادرة نفسها من خـالل                 

 .إتاحة المجال لألفراد لكي يعبروا عن أنفسهم

يجـب  : مساعدة الفئات المستهدفة ليعبروا عن أنفسهم لبعضهم البعض أو لجماعـة معينـة             •

ما   فائدة لمساعدتهم على التعبير عن وجهات نظرهم؟       معرفة ما هي أدوات االتصال األكثر     

هي األدوات التي يشعرون معها بارتياح أكثر وما هي أفضل األدوات التي تناسب كل مـن            

ما هي األدوات األكثر اقتصادية وإعداداً؟ قد تستخدم         والفئات المستهدفة؟  المنفذين للمشاريع 

لمرئية أو تستخدم وسائل اإلعالم إذا كـان        لذلك أدوات بسيطة مثل التسجيالت السمعية أو ا       

 . التمويل المتوفر يغطي تلك التكلفة

مـن الممكـن أن نـستخدم الـصور الفوتوغرافيـة أو            : التقييم واالحتفاظ بسجل األنشطة    •

التسجيالت السمعية أو المرئية لتسجيل إحدى المشكالت كما هي موجودة في بداية عمليـة              

وسوف يساعدنا ذلك علـى      ت بالوضع عند نهاية المبادرة،    االتصال ثم مقارنة هذه التسجيال    

والصور والتسجيالت المرئية أو حتى تسجيل المالحظات البسيطة صوتياً          .تقييم ما أنجزناه  

ومن المهم أن نضع هذا في اعتبارنا منذ البدايـة وأن            على شريط قد تمثل توثيقاً للمداخلة،     

 له من األشرطة أو مئات الصور الفوتوغرافية،      نخطط له جيداً حتى ال نفاجأ بعدد ال حصر          
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ويجب أن نضع ملصقات التعريف الصغيرة على هذه التسجيالت التـي سـتحفظ لغـرض               

  .التوثيق أو عمل ألبوم للصور وكتابة النشاط التي تعرضه كل صورة وتاريخ أدائه
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  . استمارة المقابلة:1 رقم ملحق

  

  جامعة القدس

  العلياالدراساتعمادة 

  معهد التنمية المستدامة

  مسار بناء المؤسسات

  

    رقم المقابلة     تاريخ المقابلة 

  

  المحترمين/.........................................................................../السادة

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  

  :تقوم الطالبة رشيدة الياداري بعمل بحث بعنوان
  

تقييم آليات االتصال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة 

  غذائي في الضفة الغربيةبالزراعة واألمن ال
  

مـسار بنـاء    /وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي التنميـة المـستدامة            

المؤسسات، لذا يرجى التعاون معها وتزويدها بالبيانات والمعلومات الالزمة لمساعدتها فـي إتمـام              

   .المؤسساترسالتها لنيل درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة، بناء 

  

يرجى اإلجابة على هذه االستبانة بدقة وموضوعية من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، علمـا أن                

  .البيانات التي تجمع تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  المشرف على رسالة الماجستير

  الدكتور عزام صالح
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 أهم اآلليات المستخدمة لالتصال بالمستفيدين في المراحل المختلفة للمشاريع؟ .12

   في الخانة المناسبةxة الرجاء وضع عالم

  آلية االتصال    ما بعد تنفيذ المشاريع  تصميم وتنفيذ المشاريع  تحديد أولويات المشاريع

ــرة  كبي

  اجد
ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

ــرة  كبي

  جدا 

ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

ــرة  كبي

  جدا

ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

اجتماعات العـصف الـذهني       1.12

ــي   با ــع ممثل ــشاركة م لم

  التجمعات

                              

اجتماعات العصف الذهني مع      2.12

  المستفيدين من المشاريع

                              

المحاضرات علـى مـستوى       3.12

  المواقع المستهدفة 

                              

ورش العمل مع المؤسـسات       4.12

  ذات العالقة

                              

ورش العمل مع المـستفيدين       5.12

  باشرةم

                              

الدورات التدريبية للمستفيدين     6.12

  مباشرة

                              

ــع    7.12 ــادية م ــاءات اإلرش اللق

  المستفيدين
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  ما بعد تنفيذ المشاريع  تصميم وتنفيذ المشاريع  تحديد أولويات المشاريع  آلية االتصال  الرقم

ــرة      كبي

  اجد
ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  ستخدمت

ــرة  كبي

  جدا 

ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

ــرة  كبي

  جدا

ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

تستخ

  دم

 االســتبيانات المخصــصة لممثلــي  8.12
  التجمعات

                              

9.12  
  

                                االستبيانات الفردية للمستفيدين

                                المقابالت مع ممثلي التجمعات  10.12
ابالت مــع المــستفيدين المقــ  11.12

  مباشرة

                              

                                الزيارات المنزلية للمستفيدين  12.12

ــصقات   13.12 ــشرات والملـ النـ

  اإلرشادية المكتوبة

                              

النشرات اإلرشادية المسموعة     14.12

  "اإلذاعة المحلية"

                              

النشرات اإلرشادية المرئية في      15.12

  حطات التلفزة المحليةم

                              

                                الصحف المحلية  16.12
حكايات وقصص هادفـة ذات       17.12

  ةعالق
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                                مسرح وأغاني  18.12

                                إنترنت ـ بريد إلكتروني  19.12

                                الفيديو كونفرنس  20.12

                                لمحلية المباشرةالزيارات ا  21.12

مراجعة اإلحصاءات الصادرة     22.12

ــصاء    ــات اإلح ــن جه ع

  الفلسطيني

                              

مراجعة التقارير الصادرة عن      23.12

  المؤسسات ذات العالقة

                              

االتصال بالمديريات الرسمية     24.12

  ذات العالقة، في المواقع

                              

تصال بالوزارات المركزية   اال  25.12

  ذات العالقة

                              

  ...............................................................................................................................................:   حدد غير ذلك؟  26.12
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  .مشاريع الزراعة واألمن الغذائيآليات تحديد المواقع والمستفيدين من  .13

  : في الخانة المناسبةxالرجاء وضع عالمة 

  

  آلية االتصال    ما بعد تنفيذ المشاريع  تصميم وتنفيذ المشاريع  تحديد أولويات المشاريع

ــرة  كبي

  اجد
ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

ــرة  كبي

  جدا 

ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

ــرة  كبي

  جدا

ال   نادرا  اأحيان  كبيرة

  تستخدم

يتم تحديد المواقع للمـشاريع       1.13

بناء علـى نتـائج التقـارير       

  والخطط الوطنية

                              

يتم تحديد المواقع بناء علـى        2.13

المــسوحات الخاصــة التــي 

  تجريها مؤسستكم

                              

يتم تحديد المستفيدين بناء على       3.13

البيانات االجتماعية للمجـالس    

  هيئات المحلية في المواقع وال

                              

يتم تحديد المستفيدين بناء على       4.13

البيانات االقتصادية للمجـالس    

  والهيئات المحلية في المواقع

                              

يتم تحديد المستفيدين بناء على       5.13

نتائج المسوحات االجتماعيـة    
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  التي تجريها مؤسستكم
حديد المستفيدين بناء على    يتم ت   6.13

نتائج المسوحات االقتـصادية    

  التي تجريها مؤسستكم

                              

حسب عدد أفراد العائلة فـي        7.13

  كل بيت

                              

يتم إعطاء األولويـة للنـساء        8.13

  لالستفادة

                              

تــتم االســتفادة مــن نظــام   9.13

  معلومات المشاريع الزراعية

                              

يتم التنسيق مـع المؤسـسات        10.13

األولى المنفذة لمشاريع مشابهة    

  لتفادي التداخل
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  :يمر المشروع ذو العالقة بالزراعة واألمن الغذائي بكل مرحلة من المراحل التالية .14

   في الخانة المناسبةxالرجاء وضع عالمة 

  آلية االتصال    ما بعد تنفيذ المشاريع  تصميم وتنفيذ المشاريع  تحديد أولويات المشاريع

ــرة  كبي

  اجد
ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

ــرة  كبي

  جدا 

ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

ــرة  كبي

  جدا

ال   نادرا  أحيانا  كبيرة

  تستخدم

االطالع على أولويات المانحين من       1.14

  حيث المواقع الجغرافية

                              

لى أولويات المانحين من    االطالع ع   2.14

  حيث الفئات المستهدفة

                              

االطالع على أولويات المانحين من       3.14

  حيث نوعية المشاريع 

                              

االطالع على الخطط الوطنية مـن        4.14

  حيث أولويات الفئات المستهدفة

                              

االطالع على الخطط الوطنية مـن        5.14

  ق الجغرافيةحيث المناط

                              

االطالع على الخطط الوطنية مـن        6.14

حيث أولويات القطاعات الزراعية    

  أو مشاريع األمن الغذائي

                              

االتصال بالمؤسسات ذات العالقـة       7.14

  العاملة في المواقع المستهدفة
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إشراك المستفيدين بتصميم أنـشطة       8.14

  المشروع

                              

عقد لقاءات متابعـة تقييميـة مـع         9.14

  المستفيدين أثناء تنفيذ المشروع 

                              

10.1
4  

التعديل على سير المشروع حسب     

ــة مــع  ــاءات التقييمي ــائج اللق نت

  المستفيدين

                              

11.1
4  

عقد لقاءات تقييمية مع المستفيدين     

  بعد انتهاء فترة تنقيذ المشروع

                              

12.1
4  

متابعة استدامة أنشطة المـشروع     

على مستوى المستفيدين بعد إنهاء     

  المشروع
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  :األهداف التعليمية العامة ألنشطة وخدمات االتصال بالمستفيدين. 15 

   في الخانة المناسبةxالرجاء وضع عالمة 

  

أعارض   العبــــــارة  الرقم

  بشدة

أوافق   وافقأ  محايد  أعارض

  بشدة
            تغيير في المعارف  1.15
            تغيير في المهارات  2.15
            تغيير في االتجاهات  3.15
            زيادة في التحفيز  4.15

   

  .مدى إشراك المستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي. 16

   في الخانة المناسبةxالرجاء وضع عالمة 

  

أعارض   العبــــــارة  قمالر

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة
مناقشة موضوع المـشروع المقتـرح        1.16

  للتنمية 

          

            دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع  2.16

            تقييم األثر البيئي للمشروع  3.16

            المساعدة على وجود الحلول الممكنة   4.16

            عالجة مشكلة معينة تحديد األولويات لم  5.16
            تخطيط وتنفيذ المشروع  6.16
            مناقشة خطط المتابعة والتقييم  7.16
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  ما هي معايير اختيار آليات االتصال بالمستفيدين من المشروع؟. 17

  : في الخانة المناسبةxالرجاء وضع عالمة 

  

أعارض   العبــــــارة  الرقم

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  شدةب
            الكلفة واعتبارات التقنية  1.17
اآللية األكثر فهما وإقباال من طـرف         2.17

  المستفيدين 

          

            المستوى المعرفي والعلمي للمستفيدين  3.17
إشراك المستفيدين في اختيـار آليـة         4.17

  االتصال المناسبة 

          

  

  :بآراء وخبرات كل منعند تخطيط آليات االتصال بالمستفيدين تتم االستعانة  .18

  : في الخانة المناسبةx الرجاء وضع عالمة 

  

أعارض   العبــــــارة  الرقم

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة
            المستفيدين أنفسهم  1.18
            إعالميين محليين  2.18
            ممثلي التجمعات  3.18
            إحصائيين  4.18
شخصيات رياديـة ذات خبـرة فـي          5.18

  التصالا

          

            إذاعة محلية  6.18
            تلفزيون محلي  7.18
            الصحف المحلية  8.18
            مؤسسات الدعاية واإلعالن  9.18

  

   ..................................................................................: غير ذلك؟ حدد
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  ال بالمستفيدين من المشاريع التنموية المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي؟ هل يتم تقييم ومتابعة عملية االتص.19 

  .........ال   .......نعم

  

   من يقوم بذلك؟،إذا كان نعم. 20

  : في الخانة المناسبةxالرجاء وضع عالمة  

أعارض   العبــــــارة  الرقم

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة
            مختصون باإلعالم  1.20
            إداريون  2.20
            خبراء اجتماعيين  3.20
            مدراء المشاريع  4.20
            ممولوا المشاريع  5.20

  

: .......................................................................................   كغير ذل

..................................................................................................

.................................................................................................  

  

  هل يتم تدوين خطة االتصال ونتائجها؟. 21

  ...........ال     .........نعم

  

 كيف يتم التدوين؟، إذا كان نعم .22

  : في الخانة المناسبةx الرجاء وضع عالمة

  

أعارض   العبــــــارة  الرقم

  بشدة

أوافق   أوافق  محايد  أعارض

  بشدة
            في سجالت خاصة   1.22
بواسطة الحاسوب عبر برامج خاصة       2.22

  بذلك

          

            .......................غير ذلك حدد  3.22
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  ما هي حسب رأيكم أهم مصاعب االتصال بالمستفيدين؟   .23

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................  

  

  أنشطة االتصال بالمستفيدين لكي تؤدي الدور المنوط بها؟حسب رأيكم كيف يمكن تفعيل  .24

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................  

  ما هي اقتراحاتكم ؟ .25

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................  
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  ...................................................أولويات المشاريع
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45  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول   12.4
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46  

ات المعيارية إلجابات المبحوثين حول المتوسطات الحسابية واالنحراف  13.4
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