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 شكر وعرفان
 

 والمرسمين فممو الحمد والشكر أوال وأخرا.شرف الخمق أب العالمين والصالة والسالم عمى الحمد هلل ر 
 

تخصص بناء  –لى برنامج الدراسات العميا في التنمية الريفية المستدامة ا  إلى جامعة القدس بإدارتيا ،و 
 لى جميع ولكل الذين قدموا العون لي.ا  رية ممثمة بالدكتور زياد قنام، و مؤسسات وتنمية موارد بش

 
إلى الدكتور الفاضل طمعت أبو رجب مشرف الرسالة لما بذلو من جيد ومتابعة وتوجيو طيمة فترة 

 إعداد ىذه الرسالة. 
 

جيد  إلى األفاضل العاممين في المؤسسات غير الحكومية والمستفيدين من المشاريع لما بذلوه من
تعبئة االستبانات واإلجابة عمى  قتراحات حول )استدامة المشاريع( خاللووقت لتقديميم اإلجابات واال
 المقابالت التي تمت معيم. 

 
إلى األفاضل فريق التحكيم: الدكتور زياد قنام، الدكتور عزام صالح، الدكتور محمد شاىين، الدكتور 
 كمال مخامرة، الدكتورة ميسون التميمي، األستاذ جودة الجمل لما بذلوه من جيد في تحكيم االستمارات. 

 
ألخوة واألصدقاء والزمالء الذين لم يبخموا بوقتيم ومالحظاتيم في مساعدتي إلنجاز ىذه إلى جميع ا

 الرسالة.
 

 ألولئك جميعا كل الشكر والتقدير والعرفان.  
 

 
مناصرة عمي جواد حسن 



 ج 

 مصطمحات الدراسة
 

متطمبات السكان، استجابة التنوع الحيوي بجميع عناصره ليقابل  : االستدامة
نجاز  كأستخدام الموارد لتحقيق التنمية الكاممة، أو الشاممة وا 
المستويات العالية من المعيشة. في الوقت نفسو يشمل اصطالح 
نتاجيتيا لكل من األجيال الحالية  االستدامة صيانة الموارد الحية، وا 

 (7002.شرم،م)األ مية، وفقا ليذه الظروف والييكميةواألجيال المستقب

استدامة المشاريع 
 الزراعية

ىي أن تبقى المشاريع التي تنفذىا المؤسسات قادرة عمى اإلنتاج بما  :
 يسد احتياجاتيا التشغيمية وتحقق عائد منيا لممستفيدين

عبارة عن مجموعة من األنشطة المترابطة تؤدي إلى تحقيق ىدف  : المشروع التنموي
طار زمني وميزانية وىيكل إح يعمل عمى تنمية المجتمع ويحده واض

 (7000تنظيمي )مركز موارد التنمية،

مجموعة من األنشطة الغاية منيا تحقيق أىداف معينة ومحددة  : عالمشاري
لخدمة فئات أو مجموعة محددة يتم تنفيذىا في زمن محدد 

 (7002)الصباغ،

حكومية لممستفيدين من الغير المدخالت التي قدمتيا المؤسسات ىي  : المشاريع الزراعية
 خالل منحيا ليم عمى شكل ىبات بمساىمة منيم أو بدون مساىمة

المؤسسات غير 
 الحكومية 

الييئات ذات الطابع المدني التي تعمل ضمن مجاالت تنموية  ىي :
مختمفة عممية وثقافية وتربوية وقانونية ودينية دون التميز عمى أساس 

 العرق أو الدين أو الجنس

المؤسسات غير 
 الحكومية

ىي أي منظمات غير ربحية تؤسس وتدار من قبل مواطنين دون أي  :
مية، وتعتبر كيانا عدليا مستقال، تمثيل رسمي لطواقم أو وكاالت حكو 

تمنح كافة الحقوق والواجبات والحصانات الضرورية لتحقيق أىدافيا 
ن نطاق عمميا أافظة عمى استقالليتيا، حيث اإلنسانية مع المح

حسب  نما يمتد لعدة دولا  توح وال يقتصر عمى دولة واحدة، و مف
وجودة، رسالتيا ورؤيتيا وخططيا االستراتيجية. )سعد، س، 

 (7002م،

 المؤسسات االىمية
 

سيسيا بشكل طوعي من مجموعة من المتطوعين أىي مؤسسات تم ت :
ميتمين بموضوع المؤسسة، وتعمل عمى تقديم الخدمات لممجتمع 

م لى الربح، وتقدإل فيو، وىذه المؤسسات غير ىادفة الذي تعم



 د 

و الجنس أو المون أساس العرق أالخدمات لمجميع دون تمييز عمى 
نيا تتشابو مع المؤسسات غير الحكومية ولكنيا أو الدين، حيث أ

 سست فييا. أضمن نطاق دولة واحدة فقد التي ت تعمل

ىم األسر التي استفادت من المشاريع الزراعية التي نفذتيا  : المستفيدين
 المؤسسات غير الحكومية

والشرق من محافظة الخميل وتضم ىي المنطقة الواقع في الشمال  : مال وشرق الخميلش
لجية الشرقية وشيوخ العروب كل من بني نعيم وسعير والشيوخ في ا

 مر وصوريف ونوبا وخاراس وحمحول في الجية الشماليةأوبيت 

 ىي القرى والبمدات التي تم تحديدىا إلجراء الدراسة   : المواقع

 الذين يعممون في المؤسسات غير الحكومية األشخاص : العاممين

 



 ه 

 قائمة المختصرات
 
 Union Of Agricultural Work تحاد لجان العمل الزراعيإ 

committee    

UAWC 

 Palestinian Agricultural Relief لجان اإلغاثة الزراعية الفمسطينية

Committees           

PARC 

 Land Research Center                                     LRC أبحاث األراضي مركز

 Resources Development Center                                RDC مركز موارد التنمية



 و 

 ممخص الدراسة

 
. حيث مثل 7007ونيسان من عام  7000أجريت ىذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين شيري نيسان 

كل من العاممين في المؤسسات غير الحكومية ممن ليم عالقة في تنفيذ المشاريع الزراعية مجتمع 
( في 70020700207000الدراسة. باإلضافة إلى المستفيدين من المشاريع الزراعية المنفذة في سنوات)

قرى شمال وشرق الخميل.أما عينة الدراسة فجاءت عينة عشوائية بسيطة لتمثل مجتمع الدراسة من 
% من مجتمع الدراسة، وقد تم اختيار عينة الدراسة التي شممت 7442المستفيدين من المشاريع بواقع 

مى  دراسة واقع العاممين في المؤسسات بشكل قصدي، وقد ىدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف ع
استدامة المشاريع الزراعية وتحديد المعيقات التي تؤثر عمى استدامتيا واقتراح وسائل لتعزيز االستدامة 

 ليذه المشاريع. 
 

وقد استخدم الباحث في إنجاز ىذا البحث المنيج الوصفي. وقام بجمع المعمومات ودراسة واختبار 
ابقة ومعالجتيا بالنقد والتحميل، وتصميم استمارة استبانة، الفرضيات باإلستعانة بمراجعة األدبيات الس

واستمارة مقابمة شخصية، كما قام بتحميل ومعالجة مخرجات االستمارات إحصائيا بواسطة 
( اإلحصائية، وكان من محددات ىذه الدراسة عدم إبداء مجموعة من العاممين في spssحزمة)

ضافة إلى النقص في الدراسات السابقة المتخصصة ، باإلتعاونيم في تعبئة االستبانة المؤسسات
 محميا.

 
وىذا  وقد أظيرت نتائج الدراسة أن واقع استدامة المشاريع المنفذة ىو واقع ضعيف وبشكل ممحوظ،

تنفيذ ى االستدامة بعين االعتبار عند جميع العوامل المؤثرة عم تأخذن المؤسسات لم إلى أعائد 
وذلك ،عدم مالءمة المشاريع لممواقع التي نفذت فيياإلى االستدامة عائد وأن من أىم معوقات، المشاريع

وخاصة المشاريع المتعمقة .% من المبحوثين40400إجاباتكما بينت، قمة توفر الماء وارتفاع تكاليفوبسبب
حيث لمشاريعيم  اإلنتاجعدم مقدرة المستفيدين عمى توفير مستمزمات أيضاوكان  ،النباتي باإلنتاج
عمى استدامة المشاريع ىو صغر  أثرتكما كان من المعوقات التي  % من البحوثين،00400 أجاب
وكان  % من البحوثين،70400 إجاباتكما بينت ، إنتاجياوقمة  الميزانيات المخصصة لمشاريعيم حجم
وىذا واضح من خالل ، ضعف مواصفات المدخالتعدم االستدامة ىو  أسبابمن اىم  أيضا

المبحوثين المستفيدين من المشاريع. أما العاممين فقد تحدثوا عن أن من معوقات  ن% م02402إجابات
% من 42 كما بينت إجاباتاستدامة المشاريع فكان أىميا الوضع االقتصادي الصعب لممستفيدين 

% منيم، وصغر الميزانية 44 كما ىو واضح من إجابات وعدم مالءمة المشاريع لممستفيدين، العاممين



 ز 

من  %00 المستفيدين كما بين تدريب% منيم، وعدم 74 كما بينت إجابات المخصصة لممشروع
 % منيم.00بعد التنفيذ كما بين  ، وعدم المتابعةالعاممين

 
ومن أىم النتائج التي أظيرىا المبحوثون حول وسائل تعزيز استدامة المشاريع حسب المستفيدين من 

% 0242% منيم أنو يجب زيادة الميزانية المخصصة لممشاريع، وتحدث 2244ع فقد تحدث المشاري
% منيم أنو ال بد من إجراء 0040منيم عمى أنو يجب توفير كافة المستمزمات لممشروع، وتحدث 

% منيم تحدث عمى أنو 0044إرشاد ومتابعة دورية لممستفيدين ليتمكنوا من المحافظة عمى مشاريعيم، 
ىتمام بمواصفات المدخالت المنوي توريدىا لممشاريع. أما من وجية نظر العاممين في يجب اال

% منيم عمى أنو ال بد وأن تكون المشاريع المنفذة مالءمة لممستفيدين وأنو 42المؤسسات فتحدث 
% منيم أنو يجب تدريب المستفيدين 07يجب أن تكون ىناك متابعة لممستفيدين بعد التنفيذ، وتحدث 

% منيم عمى ضرورة أن يكون تصميم المشاريع بناء 72الميارات التي تتطمبيا المشاريع، وأقر  عمى
 % منيم عمى ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع.74عمى حاجات المستفيدين، وتحدث 

 
المنفذة، وأكد  وفي نياية الدراسة قام الباحث بتقديم بعض المقترحات لتعزيز استدامة المشاريع الزراعية

عمى أنو ال بد من زيادة الميزانيات المخصصة لتنفيذ المشاريع، وأن يتم دراسة المواقع وخصائصيا 
لمعرفة ما يالئميا من مشاريع، وأن يتم إشراك المجتمع المحمي في تصميم المشاريع بما يتناسب مع 

مة لممشروع، وأن يكون ىناك متابعة  احتياجاتيم ويالءم خبراتيم، وأن يتم تدريبيم عمى الميارات الالز 
بعد التنفيذ لتقديم اإلرشاد والتوجيو لممستفيدين لمعالجة نقاط الضعف الموجود وتصحيح مسار 
المشاريع، وأن يتم التنسيق بين المؤسسات من اجل تبادل الخبرات، وأن يتم التنسيق أيضا مع  دوائر 

رشاد المستفيدين، وأ ن يتم تطوير إطار مؤسسي يعمل عمى متابعة الزراعة  لتقوم بمتابعة وا 
المستفيدين، وأن يتم إنشاء مراكز تسويق ليساعد المستفيدين في تسويق منتجاتيم بما يحقق افضل 

ن شراء األسعار ليم، وأن يتم ربطيم مع بعضيم البعض حسب نوعية المشاريع المنفذة بما يمكنيم م
 .مدخالت اإلنتاج بسعر أفضل
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Abstract 
 

The study was conducted in the period between April 2011 and April 2012. The 

community targeted in the study included the nongovernmental workers who were 

involved in implementing agricultural projects in addition to the beneficiaries who 

benefitted from the agricultural projects implemented in the years (2006, 2007, and 2008) 

in North and East Hebron governorate villages. Regarding the study criteria, it was a 

random sample to represent the community of the study consisting of the beneficiaries of 

projects in the reality of 24.8% of the study community, where the study sample contained 

the workers in the NGOs intentionally. The study mainly aimed to identify the reality of 

the sustainability of agricultural projects in these villages, and to identify the barriers that 

influence the sustainability of these projects and to propose methods to reinforce its 

sustainability. 

 

The study approach used by the researcher in this case was the descriptive approach. 

Whereas he gathered his data and tested his hypothesis reviewing the  related literatures, 

criticizing and analyzing them, designing a questionnaire form, designing an individual 

interview survey form,  and by statistically analyzing and processing the outputs of the 

surveys using the statistical package (SPSS). The major obstacles that faced the study were 

the lack of cooperation from workers who did not participate in the survey, and the lack of 

local previous related studies. 

 

The study outcomes showed that in reality the sustainability of the implemented projects 

was remarkably very weak and that was mainly because the implementing institutions 

didn’t consider the factors of project sustainability during the project design and 

implementation and many projects were not suitable to the districts and locations. Another 

main obstacle that caused week sustainability from the beneficiaries’ point of view was to 

the lack of water and its high costs in the reality of 43.06% of the study sample, lack of 

income 31.01%, low production of project 20.06%, and weakness in specifications of 

procured items for 31.01% of the study sample of beneficiaries of Projects.  

 

One of the obstacles that affected the sustainability of the project was the limited available 

of their projects’, and lower production, however, The most important reason of not 

achieving the sustainability was the low quality and poor specifications of the production 

inputs. 

 

 From the workers point of view the main obstacle in not achieving sustainability was the 

harsh economic situation of beneficiaries according to 48% of the workers, kinds of 

projects being not suitable for the beneficiaries according to 44%, small budget assigned 
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for the project 24%, lack of related training 16%, and lack of follow up after project 

implementation also according to 16% of them. 

 

The main methods suggested by the study sample to sustain the implemented projects were 

as the following: 

 

From the beneficiaries prospective: 57.4 of them requested the increase in budgets 

allocated for projects implementation in order for projects to be more feasible, 37.8% 

providing all required inputs and supplies for beneficiaries as a part of the implemented 

projects, 31.1% providing periodic follow up and guidance after handover, while 13.4% 

talked about taking in consideration the suitability of project’s inputs and specifications of 

procured items. 

 

From the workers perspective : 48% of them pointed out that  we must consider the 

following points to achieve sustainability: a) the suitability of projects for beneficiaries in 

sustainability, b) the type of implemented project c) providing follow up and guidance for 

the beneficiaries after the handover, d)32% training for beneficiaries in project and 

production management  ,e), 28% the importance of taking in consideration the needs of 

the beneficiaries during the project’s design, f) 24% of them talked about the importance of 

increasing in budgets allocated for implemented projects to be more feasible. 

 

In the end of the study, the researcher proposed some suggestions to reinforce the 

sustainability of implemented agricultural projects, stressing on the need of increasing the 

budgets allocated for the projects and the study of suggested locations and its nature to 

decide the relevant projects that could be implemented that suit the location, the need to 

involve of local community in designing the projects in relation to their needs and previous 

experiences, the need to train the beneficiaries on production and management   skills 

before handover and to monitor and  follow up after handover to discover any weakness 

that may jeopardize the projects and to develop  a suitable correction actions, the need for 

coordination between organizations and exchange of experience, the need of coordination 

between agriculture departments in following up the projects and guiding the beneficiaries, 

the need to establish and develop an organizational frame to work on following up 

beneficiaries, the need to establish marketing centers to assist the beneficiaries in 

marketing their products in a way that  assures the best prices for the beneficiaries. 

 

 The need to link related projects with each other according to its type which enables the 

beneficiaries to buy production inputs in better prices  and better marketing opportunities 

as well. 
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 الفصل األول

______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة
 

 المقدمة 1.1
 

تعتبر فمسطين عمى مر العصور من البمدان المعتمدة عمى الزراعة حيث مارس السكان الزراعة بشتى 
الحيوانات  بتربية النباتي أو الحيواني، وكان ىؤالء السكان يقومونأشكاليا سواء ما يتعمق باإلنتاج 

مع المستمزمات  وفالحة األرض لتوفير احتياجاتيم، وما يزيد عن ىذه االحتياجات يقومون باستبدالو
المعيشية األخرى، ولقد كان لمظروف السياسية التي مرت بيا فمسطين تأثير كبير عمى القطاع 

تأثيرا االحتالل اإلسرائيمي، الذي حاول إفراغ األرض من السكان، إما عن طريق  الزراعي وكان أكثرىا
فضل كثيرا من المردود أالعمل لمسكان الفمسطينيين بأجر  التيجير القصري، أو عن طريق توفير فرص

العائد من الزراعة، لعدم قدرة المزارعين عمى مواكبة المستجدات في قطاع الزراعة لظروفيم 
(. وبذلك بدأ الناس ييجرون األرض ويتوجيون لمعمل عند 0727ة الصعبة)ابو رجيمي،االقتصادي

اإلسرائيميين مما أتاح ليم فرصة االستيالء عمى األراضي تارة بحجة أمالك غائبين أو بموجب القانون 
 الذي ينص عمى أن األراضي الميجورة تتحول ممكيتيا لمدولة.

 
ة اإلسرائيميون عمى أراضييم، في أواخر ثمانينيات القرن ومن ىنا بدأ الناس يدركون خطر سيطر 

الماضي وفي سنوات االنتفاضة األولى وألسباب عدة منيا انتشار البطالة من خالل عدم مقدرة الشباب 
الفمسطيني عمى التوجو لسوق العمل اإلسرائيمي، وفصل الشباب النشيط سياسيا من الوظائف الحكومية 

شرسة التي استعرت حدتيا في ىذه الفترة لمسيطرة عمى األراضي الفمسطينية أمنيا، وبسبب الحممة ال
كان ال بد لمناس من التوجو إلى زراعة أراضييم من جديد حتى ال تقوم السمطات اإلسرائيمية بالسيطرة 
عمييا، أو من أجل العمل بيا بسبب عدم توفر فرص العمل، ولكن لقمة العائد من الزراعة التقميدية بدأ 

الىتمام بمتابعة المستجدات العممية في مجال الزراعة، وبذلك بدأ ينشط الميندسون الزراعيون من ا
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رشادىم وبدأ يتشكل العمل التطوعي لمميندسين الزراعين ومجموعة من الميتمين  خالل توجيو الناس وا 
حاكم اإلسرائيمية لمساعدة المزارعين في زراعة أراضييم، أو من أجل تقديم األوراق الثبوتية أمام الم

دفاعا عن أراضييم مما أدى لتشكيل المؤسسات غير الحكومية الميتمة بالقطاع الزراعي من أجل 
 مساعدة الناس عمى حماية أراضييم وزراعتيا.)االغاثة الزراعية(. 

 
لقد قامت المؤسسات غير الحكومية بتنفيذ المشاريع الزراعية بشتى أنواعيا وأشكاليا وأحجاميا خالل 
فترة عمميا، ولكنيا لم تستطيع من تحقيق استدامة ليذه المشاريع ميما اختمف شكميا أو نوعيا أو 
حجميا، حيث أن ىناك عوامل كثيرة أدت إلى عدم استدامة ىذه المشاريع، من خالل ىذه الدراسة 

ىا وأخذ سوف نتعرف عمى العوامل التي تؤثر عمى استدامة المشاريع الزراعية من أجل الحد من تأثير 
 كافة البدائل الممكنة بما يضمن تحقيق استدامة لممشروع المنفذة.

 
 مشكمة الدراسة 2.1
 

إن تحقيق استدامة المشاريع الزراعية غاية منشودة تسعى جميع المؤسسات غير الحكومية لتحقيقيا من 
ى أن الكثير من أجل تنمية المجتمع الذي تعمل عمى تقديم خدماتيا لو، وتشير المالحظات األولية إل

الدراسة في في اليدف  المشاريع الزراعية المنفذة تنتيي بعد االنتياء من تنفيذىا، من ىنا تكمن مشكمة
ن اليدف من ىذه الدراسة ىو دراسة واقع استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من قبل أمنيا، حيث 

المقترحات العممية الستدامة ىذه المؤسسات غير الحكومية في قرى شمال وشرق الخميل وتقديم 
 المشاريع .

 
 مبررات الدراسة 3.1
 

 انطمقت ىذه الدراسة من المبررات اآلتية:
 

 .استكمال متطمبات الماجستير 
  تم صرف الكثير من األموال عمى تنفيذ المشاريع الزراعية دون األخذ بعين االعتبار تحقيق

 ىذه المشاريع . استدامة ليذه المشاريع بعد االنتياء من تنفيذ
  من المأمول أن تساعد ىذه الدراسة المؤسسات في تحقيق أىدافيا من خالل تحقيق استدامة

 المشاريع الزراعية المنفذة.
 قتصادية.ة تعمل عمى زيادة فرص التنمية اإلن استدامة المشاريع الزراعيإ 
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  لى االستفادة من إعين والمناطق الزراعية مما يؤدي استدامة المشاريع تعمل عمى تنمية المزار
 القطاع الزراعي بالشكل المطمق.

 
 أىمية الدراسة 4.1
 

 تأتي أىمية ىذه الدراسة في أنيا:
 

 .تساعد في تحديد معوقات استدامة المشاريع الزراعية 
 .تساىم في اقتراح آلية عممية لتحقيق استدامة المشاريع الزراعية المنفذة 
  .تساعد المؤسسات في تحقيق استدامة المشاريع الزراعية المنفذة 

 تعتبر من الدراسات األولى عمى حد عمم الباحث والتي تتناول ىذا الموضوع 

 .تساعد في عمل دراسات عممية جديدة 

 

 أىداف الدراسة 5.1
 

يتمثل في دراسة واقع تركز ىذه الدراسة عمى العديد من األىداف الرئيسة والفرعية، أما اليدف الرئيس ف
ؤسسات استدامة المشاريع الزراعية المنفذة وتحديد العوامل المؤثرة عمى االستدامة وتقديم مقترحات لمم

الدراسة  وأما األىداف الفرعية ليذه عتبار في المشاريع التي تنوي تنفيذىا.المنفذة لتستطيع اخذىا باال
 :لىإفإنيا تتمخص في التعرف 

 
 المشاريع الزراعية المنفذة. التعرف عمى نوعية 
 .واقع استدامة ىذه المشاريع 
  .معوقات استدامة المشاريع الزراعية المنفذة 
 .وسائل عممية مقترحة تعزز استدامة المشاريع الزراعية 

 

 أسئمة الدراسة 6.1

 
ما ىو فتمثل في "  السؤال العامأما ام ومجموعة من األسئمة الفرعية. تستند ىذه الدراسة إلى سؤال ع

واقع استدامة المشاريع الزراعية المنفذة في قرى شمال وشرق الخميل من قبل المؤسسات غير 
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سائل التعزيز الممكنة  التي يجب الحكومية؟ وما ىي المعوقات التي تؤثر عمى استدامتيا؟ وما ىي و 
 خذ لتحقيق استدامة ليذه المشاريع؟ وأما األسئمة الفرعية فيي: ؤ ن تأ
 

  ما طبيعة المشاريع الزراعية المنفذة؟ 
  ما واقع استدامة ىذه المشاريع؟ 
  ما معوقات استدامة المشاريع الزراعية المنفذة؟ 
  ما الوسائل المقترحة لتعزيز استدامة المشاريع الزراعية المنفذة؟ 

 
 حدود ومحددات الدراسة  7.1
 

 تمثمت حدود الدراسة فيما ياتي: 
 

 (.7002، 7002، 2006شاريع التي تم تنفيذىا خالل السنوات )الحدود الزمنية: الم 
  ،الحدود المكانية: قرى شمال وشرق الخميل )بني نعيم ،الشيوخ، سعير، شيوخ العروب، حمحول

 بيت   أمر، صوريف، نوبا وخاراس(.
 البشرية: المستفيدون من المشاريع الزراعية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية،  الحدود

 والعاممين في المؤسسات عمى تنفيذ المشاريع.

 

 وأما محددات الدراسة فيي:
 

 .تقتصر ىذه الدراسة عمى المشاريع الزراعية المنفذة في قرى شمال وشرق الخميل 
  راعية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية. تقتصر ىذه الدراسة عمى المشاريع الز 
  تقتصر ىذه الدراسة عمى المشاريع الزراعية التي تم تنفيذىا خالل السنوات

(70020700207000  .) 
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 النظري والدراسات السابقة  طاراإل
 

 مقدمة  1.2
 

تسعى المؤسسات غير الحكومية لتحقيق تنمية لممجتمع الذي تعمل فيو وذلك من خالل تحقيق استدامة 
لممشاريع الزراعية التي تنفذىا، حيث أن معظم ىذه المؤسسات كان اليدف من إنشائيا ىو تقديم 

الحالة التي يعاني منيا )بطالة، فقر وقمة مصادر الخدمات ليذا المجتمع من أجل النيوض بو من 
الدخل( فكانت البرامج والمشاريع سواء قصيرة المدى أو بعيدة المدى لتحقيق ىذه األىداف، والناظر 
إلى المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذىا يالحظ أن الكثير منيا يعاني من عدم االستدامة المنشودة، 

اب الحقيقية التي تؤدي إلى عدم استدامتيا، وذلك من خالل دراسة ىذه ولذلك ال بد من معرفة األسب
األسباب وتحديدىا بدقة والبحث في البدائل المتاحة من أجل وضع الحمول المناسبة ليا وعمل 

لتحقق اليدف الذي كثر استدامة في المستقبل أاد الخطط وتصميم المشاريع لتكون الدراسات وأعد
 (.7002رمضان،م،بو أوضعت من أجمو.)

 
 االستدامة 2.2
 

ن تكون ىذه أو ال بد و نأضح لمقائمين عمى تحقيق التنمية بلقد ارتبط مفيوم االستدامة بالتنمية بعد ما ات
نمو ن بداية التنمية كان المطموب منيا  تحقيق حتى تحقق األىداف التي وضعوىا، ألالتنمية مستدامة 

ل مترافق مع النمو، وعندما اتضح جتماعية والبيئية التي تحدث بشكقتصادي دون النظر لألبعاد اإلإ
قتصادي الذي حدث أدى إلى زيادة تدىور البيئة وزيادة أعداد الفقراء، فكان ال بد لمتنمية ن النمو اإلأ
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ن تكون مستدامة بحيث تحقق عدالة لمجميع ويكون استخدام الموارد فييا بشكل أالتي نبغي تحقيقيا 
 عي قدرتيا عمى التجدد لممحافظة عمى حق األجيال القادمة فييا.متوازن يرا

 
 األصل المغوي لمتنمية المستدامة: 1.2.2

 
"يعود أصل مصطمح االستدامة إلى عمم البيئة، حيث استخدم المصطمح لمداللة عمى تشكل وتطور 

ي تؤدي إلى تغيرات في النظم الديناميكية التي تكون نتيجة ديناميكيتيا عرضة لمتغيرات الييكمية والت
"أما لغتنا العربية فإنيا من سيساعدنا عمى فيم ىذا المصطمح،  (. 7002طبيعتيا." )غنيم وأبو زنط، 

حيث جاء الفعل استدام الذي جذره دوم لمعان متعددة منيا التأني في الشيء، وطمب دوامو والمواظبة 
رسم سياساتيا وديمومة في مشاريعيا وآثارىا عميو، وىو ما يؤكد أن التنمية ىنا تحتاج إلى تأن في 

عمى المجتمع وبحاجة إلى مواظبة في تنفيذ برامجيا لممحافظة عمى مكتسباتيا".)غنيم وأبو زنط، 
7002.) 

 
العوامل الفاعمة عمى  –ويعرف الدكتور محمود األشرم االستدامة في كتابو التنمية الزراعية المستدامة 

يوي بجميع عناصره ليقابل متطمبات السكان، مثل استخدام الموارد لتحقيق أنيا  "استجابة التنوع الح
نجاز المستويات العالية من المعيشة. في الوقت نفسو يشمل اصطالح  التنمية الكاممة، أو الشاممة وا 
نتاجيتيا لكل من األجيال الحالية واألجيال المستقبمية، وفقا ليذه  االستدامة صيانة الموارد الحية، وا 

 ظروف والييكمية".ال
 
 

والمقصود باالستدامة في ىذا البحث: ىو أن تبقى المشاريع الزراعية بعد تنفيذىا قادرة عمى مواصمة 
العمل والمحافظة عمى بقائيا وتطورىا بحيث يكون إنتاجيا يكفي لتوفير مستمزماتيا  مع تحقيق عائد 

 توفير مستمزماتيا. منيا وال  تشكل عبئا  ماديا عمى المستفيدين ل لممستفيدين
 

 :التنمية المستدامة .2.2.2
 

لقد بدأ االىتمام بالتنمية المستدامة من أجل معالجة المشاكل التي تعرضت ليا المجتمعات منذ الحرب 
العالمية الثانية، ويعتبر مفيوم التنمية المستدامة مفيوما جديدا لم يتجاوز عمره العقدين، ولكنو امتداد 

م التنمية المتغير وفقا لطبيعة التغيرات والظروف التي تمر بيا المجتمعات وتطور طبيعي لمفيو 
 (.  7000.)العيسوى،
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بدأت مع بداية ظيور العديد من المشكالت البيئية الخطيرة والتي تيدد الحياة عمى األرض، وىذا لم 
مسفة تنموية يكن مستغربا نتيجة اإلىمال الواضح لمجانب البيئي، وعميو بات من الضروري إيجاد ف

جديدة تساعد في التغمب عمى ىذه المشكالت، وىو ما أفرز مفيوم التنمية المستدامة والذي تبمور لممرة 
األولى في تقرير المجنة العالمية لمبيئة والتنمية والذي حمل عنوان مستقبمنا المشترك ونشر ألول مرة 

 (.7002بو زنط،أو )غنيم و  (7000. )العيسوى،0722عام 
 

كثرت التعريفات التي تناولت التنمية المستدامة  حيث ورد مفيوم التنمية المستدامة ألول مرة في تقرير 
نيا : " تمك أىذه التنمية في ىذا التقرير عمى ، وعرفت 0722المجنة العالمية لمبيئة والتنمية عام 

في تمبية احتياجاتيم "  التنمية التي تمبي حاجات الحاضر دون المساومة عمى قدرة االجيال المقبمة
 (.7002بو زنط،أ( )غنيم و 20،ص0722ئة والتنمية ،)المجنة العالمية لمبي

 
نيا " ىي التي تمبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل أمية المستدامة بن( الت7002النقار)ويرى العزاوي و 

 بقدرة األجيال القادمة عمى الوفاء باحتياجاتيا".
 

ن يأخذ األمور التالية بعين االعتبار ألتفكير في إحداث تنمية ال بد من ان أومن ىذه التعاريف نجد 
منيا: المكان المنوي العمل عمى تنميتو لنستطيع فيم الخصائص الجغرافية لمبيئة المستيدفة بالتنمية، 

قتصادي القائم ة الوضع اإلومقدار التنمية الذي نريد إحداثيا ليذا الموقع أو ليذا المجتمع لمعرف
لمستوى التكنولوجي السائد والقيم والعادات والتقاليد السائدة في ىذا المجتمع، وما ىو نوع التنمية التي وا

ممية التنمية ىي عممية نريدىا لو، وما ىي المدة التي نحتاجيا لعمل ىذه التنمية، ومن ذلك نفيم أن ع
عن ذىن المخططين وصناع  ن تكون محددة بيذه األمور من أجل إحداثيا، بحيث ال تغيبأال بد من 

 (.7002القرار في العالم عندما يفكرون بمعالجة قضايا التنمية المختمفة.)غنيم و أبو زنط،
 

البشرية وتقوم بيا، فيي تنمية  رض ومواردىا وتنيض بالمواردنمية المستدامة ىي التي تنيض باأل"والت
 ن، تمتع بالموارد الطبيعية.")الييتي،جيال القادمة في الي وحق األخذ في االعتبار البعد الزمنأت

7007 .) 
 

 األىداف األساسية لمتنمية المستدامة: .3.2.2
 

تيدف التنمية إلى تحقيق نوعية حياة أفضل لمسكان ويكون ذلك من خالل عمميات التخطيط وتنفيذ 
جتماعيا ونفسيا وروحيا عن ا  قتصاديا و إ السياسات التنموية، لتحسين نوعية حياة السكان في المجتمع
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طريق التركيز عمى الجوانب النوعية لمنمو، وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول. كما أنيا تيدف إلى  
احترام البيئة الطبيعية، كما تيدف أيضا تعزيز مشاركة السكان من خالل إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم 

ل واستخدام عقالني لمموارد،  أي تحقيق استغال لىإيضا أيدف برامج ومشاريع التنمية المستدامة. وت
ن التنمية المستدامة تحاول الحيمولة دون استنزاف الموارد الطبيعية وتدميرىا وترشيد استخداميا بصورة أ

 (.7002عقالنية تحافظ عمييا أكبر قدر ووقت ممكن. )غنيم و أبو زنط،
 

مع وذلك من توظيف التنمية المستدامة وتيدف أيضا الى ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداف المجت
لمتكنولوجيا بما يخدم أىداف المجتمع من خالل التوعية بأىمية التقنية في المجال التنموي وكيفية 

لى إحداث تغيير مستمر ومناسب في إيضا أنيا دون اإلضرار بالبيئة. وتيدف استخدام المتاح م
يق التوازن الذي يفعل التنمية وتسمح بتحق حاجات وأولويات المجتمع وبطريقة تالئم إمكانياتو

بو زنط، أووضع الحمول المناسبة ليا)غنيم و قتصادية والسيطرة عمى جميع المشكالت البيئية اإل
7002.) 

 
 ىم مبادئ التنمية المستدامة: أ  .4.2.2

 
من أجل المشاركة الشعبية: إن نجاح تخطيط التنمية المستدامة وتنفيذىا يتطمب مشاركة شعبية وذلك 

ستفادة من خبراتيم والمعرفة التي يمتمكونيا، وأخذ المجتمع في العممية التنموية لإل إشراك جميع شرائح
مقترحاتيم وتبيان ليم أن ىذه التنمية التي جاءت من أجل خدمتيم وتمبية احتياجاتيم وجعميم جزءا 

ى المساواة إلضافة عتراضيا، باإلإريتيا وعدم منيا يعممون عمى تنفيذ خططيا  ومراقبتيا لضمان استمرا
 (.7000في توزيع عوائد النمو والتنمية مكانيا وطبقيا )شاىين،ب،

 
عتبار ذا المبدأ باإلخذ ىأن تأة التي تعمل عمى تنفيذ المشاريع نو عمى المؤسسات غير الحكوميأحيث 

واقع حياتيم وتمبي ن ىذه المشاريع تاتي من أالمستفيدين من المشاريع مقتنعين شخاص حتى يكون األ
نيم يحافظون عمييا ويحققون االستفادة منيا مع العمل عمى إاجاتيم وتاتي في مصمحتيم وبذلك فاحتي

 تطويرىا وتحقيق استدامتيا.  
 

 :كيفية تحقيق التنمية المستدامة  .5.2.2

 
ن ىذه تكو عتبار حتى مور بعين اإلخذ بمجموعة من األيق تنمية مستدامة ال بد لو من األن لتحقإ

جتماعية ا  قتصادية و إاعي الجميع من خالل تحقيق عدالة ن تر أنو يجب أالتنمية بشكل شمولي، بحيث 
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ا داعما ومراقبا ليذه التنمية، ن ىذه التنمية تمبي حاجاتو، وبذلك يكون عنصر أنسان إليم، ليشعر كل 
يذه الجميع في التخطيط لك ار شإل نيا تعمل لتحسين ظروفو وقامت من أجمو، وذلك يكون من خالأل

فضل لو، مع مراعاة دراسة الموارد الطبيعية والكيفية التي يجب االستفادة التنمية والتي تيدف تحقيق األ
عمى لقادمة من ىذه الموارد)المجمس األجيال اعمى التجدد لممحافظة عمى حقوق األمنيا لتكون قادرة 

 (.7002لمتعميم،قطر،
 

 المشاريع الزراعية 3.2

 
د الحديث عن المشاريع الزراعية فال بد لنا من الوقوف عمى بعض المصطمحات والتعريفات عن

  فالمشروع:
 

دة ما يسبقيا ن ىذه الميمة عاأبداية ونقطة نياية محددتان بحيث "ىو كناية عن ميمة محددة لو نقطة 
والمتناسقة، وبمقدار و النشاطات المترابطة أعمال جراء مجموعة من األإشباعيا إحاجة معينة  يتطمب 

ما يتم تنفيذ مستمزمات ورغبات ىذه الحاجة بطريقة منظمة ومبرمجة بمقدار ما يتم تحقق 
 (.7007ح، الحاجة.)بموط،

 
س المال ومعدل أة معايير منيا عدد العمال وحجم ر والمشاريع الصغيرة تم تعريفيا بناء عمى عد

م أييا لتحديد المشاريع صغيرة كانت ة يتم البناء عمالمبيعات السنوية وىذه جميعيا تعتبر معايير محدد
 (7007بو الفحم،ز،أو كبيرة .)أمتوسطة 

 
ات وتعريف المشاريع الزراعية المقصودة في ىذا البحث ىي المشاريع التي يتم تنفيذىا من قبل المؤسس

اعية سواء قتصادي لممستفيدين من خالل توفير بعض المدخالت الزر غير الحكومية لتعزيز الوضع اإل
ما يتعمق باإلنتاج الحيواني أو اإلنتاج النباتي مثل: توفير عدد من األغنام أو الماعز أو الدجاج 

 الخ.  شتال أو توفير بيت بالستك ...أأو توفير شبكة ري مع خزان ماء و  البياض
 

عايير ىي أحد أن المشاريع المنفذة نادرا ما يتم تصميميا وفقا لمعايير مستدامة، في حين أن ىذه الم
مقاييس نجاح أو فشل المشاريع، كما أن تحقيق المشاريع ألىدافيا األولية ال يعني قدرتيا عمى 

ستدامة االستمرارية لفترات طويمة وال يكون ليا أثر واضح عمى المستفيدين، ولكي تكون ىذه المشاريع م
عتبار أن يكون إنتاجو يكفي لتغطية نفقاتو، باإلضافة إلى أن يحقق ىذا ال بد من أن تأخذ بعين اإل

 (. 0770المشروع منفعة لممستفيد تكون مستمرة بعدما ينتيي تنفيذه)حسن،ز،



00 

 :المشايع التنموية 1.3.2
 
 ما عوامل ضعف أو لمعالجةإة دائما عمى نوعين من العوامل:  وعادة ما تبنى المشاريع التنموي 

و عمى ألمتخفيف من حدة الفقر أو غيرىا، نعدام األمن الغذائي أو إالمستيدفة مثل مشكمة لدى الفئة 
عوامل قوة موجودة لدى الفئة المستيدفة تكون داعما لتحقيق استدامة ليذه  المشاريع، ولذلك ال بد عند 

صميم  ت عندتصميم المشاريع مراعاة أن تكون قادرة عمى تحقيق اليدف منيا حيث أنو ال بد  لممؤسسة 
 عتبار ىذه النقاط: ذ بعين اإلمثل ىذه المشاريع أن تأخ

 
 التصميم: .1.1.3.2

 
وىي المرحمة األولى من مراحل المشروع حيث تكون من األىمية بمكان في التأثير عمى المشروع 
 مستقبال ألنيا ال بد من أن تكون مبنية بشكل سميم، حيث أنيا تسبق تحديد نوع المشروع المراد تنفيذه
ألنو في البداية ال بد من معرفة كافة التفاصيل عن المواقع التي تنوي المؤسسة العمل فييا ومعرفة ما 
ىي طبيعة السكان فييا وما ىي احتياجاتيم، وما ىي نقاط القوة والضعف لدييم، ومن ثم تقوم بتحديد 

سوف تكون نابعة من  ن ىذه المشاريعسب ىذه المواقع وىؤالء السكان، ألنوعية المشاريع التي تنا
ذلك احتياج حقيقي ليم معتمدة عمى معالجة نقاط الضعف لدييم أو معتمدة عمى نقاط القوة، ويكون 

جتماعات مع كافة قطاعات السكان في ىذه المواقع امن خالل عمل ورشات عمل وعقد 
 (.7007.)بموط،ح،

 
 التخطيط:  .2.1.3.2

 
لتنفيذ المشروع، ومراحل التنفيذ والكيفية التي سوف يتم وىذه المرحمة تشمل وضع الخطط التفصيمية 

التنفيذ فييا، وتحديد عدد العاممين عمى المشروع، والمدة الالزمة لتنفيذ المشروع وكيفية المتابعة لتنفيذ 
 (.7007المشروع )بموط،ح،

 
 التنفيذ:  .3.1.3.2

 
العدد الكافي من العاممين عمى  ىي المرحمة التي يتم فييا البدء بتنفيذ المشروع من خالل توظيف

ن يقوم بيا كل شخص عمى المشروع ووضع الخطط التفصيمية ألمشروع  وتحديد الميام التي يجب ا
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وتحديد إجراءات العمل وتحديد ي سوف يتم فييا إدارة المشتريات آللية تنفيذ المشروع وتحديد الكيفية الت
 (.7007)بموط،ح،المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع 

 
 المتابعة والتقييم:  .4.1.3.2

 
ىذه المرحمة قد تتداخل مع المراحل السابقة وخاصة المتابعة من أجل التأكد من سير العمل لتنفيذ 

فضميا أتيا ودراسة كافة البدائل لتحديد المشروع وتحديد العقبات والمشاكل التي تعترض التنفيذ لمعالج
 (.7007في تنفيذ المشروع.)بموط،ح،

 
من ذلك نستنتج أنو ال بد من االستمرار في متابعة المشاريع وذلك من البداية وبعد التنفيذ من أجل 
تحديد نقاط القوة لتعزيزىا وتحديد نقاط الضعف ودراسة كافة البدائل الممكنة لمعالجتيا وتالفييا لتحقيق 

 تقييم ليذه المشاريع.استدامة لممشاريع المنفذة، وبذلك ال بد من إجراء الرقابة وال
 

عمى أنيا وظيفة مستمرة تعتمد عمى نظام لجمع  "( الرقابة DACوقد عرفت المجنة الدولية  )
المعمومات حول مؤشرات قياس محددة لتوفيرىا لإلدارة واألطراف المعنية حول التدخالت واألنشطة 

بو أ)التنموية والتي تدلل عمى سير العمل ومدى تحقيق األنشطة والتدخالت لتحقيق األىداف " 
 (.7002زنيد،س،

 
و دراسة منتظمة وموضوعية )قدر اإلمكان(، لمشاريع أو أمية تقصي عرفت التقييم " فيي عم كما

ة. تيدف عممية التقييم إلى قياس برامج يجري تنفيذىا أو تم االنتياء من تنفيذىا حديثا أو من فترة طويم
ة واألثر الذي تركو و تقصي درجة مدى مالءمة المشروع أو البرنامج والفاعمية والكفاءة واالستمراريأ

 (.7002بو زنيد،س،أع  " )المشرو 
 

ن عممية التقييم محكومة بقائمة مرجعية يتم بناء عمييا وضع خطة عمل التقييم، وتكون إوبذلك ف
مرتبطة بمجموعة معايير يتم التقييم بناء عمييا سواء تم دراستيا جميعيا أو جزءا منيا وىذه المعايير 

 ىي ":
 

 ئة المستيدفة وسياسات واستراتيجيات المالءمة: مدى مالءمة المشروع الحتياجات الف
 المؤسسة. 

  .الفاعمية: تحقيق األىداف 
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 .الكفاءة: النسبة بين المدخالت إلى المخرجات )مقارنة( وىي عمى مستوى المخرجات 

 قتصادية والبيئية واإلدارية الناتجة عن تحقيق ىدف المشروع جتماعية واإلاألثر: النتائج اإل
 و اليدف العام لممشروع. أتحقيق مؤشرات اليدف طويل المدى  وخاصة مدى

  بو أاالستمرار دون تدخل طرف خارجي" )االستمرارية: قدرة المشروع عمى البقاء و
 (.7002زنيد،س،

 
 المؤسسات غير الحكومية  4.2
 

 تمييد عن نشأة المؤسسات الزراعية في فمسطين: .1.4.2
 
الوظائف الحكومية  الفضل الكبير في نشأة المؤسسات غير كان لتيميش المختصين وفصميم من  

الحكومية وخاصة األىمية، وذلك من خالل اىتمام ىؤالء المختصين في مساعدة المزارعين وذلك من 
اية بتشغيل األيدي العاممة، حيث خالل المساعدات التي بدأت المؤسسات في تقديميا حيث كانت البد

يو ىذه المؤسسات كان لتشغيل األيدي العاممة في القطاع الزراعي ن معظم التمويل الذي حصمت عمأ
ومن ذلك بدا عمل المؤسسات يتطور في تنفيذ مشاريع زراعية مختمفة لتعزيز صمود المزارعين 
وتحسين المستوى المعيشي ليم من خالل منحيم المشاريع الزراعية  سواء ما يتعمق باإلنتاج الحيواني 

تأىيل األراضي واستصالحيا وزراعتيا وشق الطرق الزراعية وحفر االبار لجمع  أو اإلنتاج النباتي من
 غاثة الزراعية(لكتروني اإلارىم والمحافظة عمييا.)الموقع اإلمياه األمطار ليستطيع المزارعين ري أشج

 
طة سرائيمي لتقوم بميام ومسؤوليات ىي من صمب مسؤوليات السمحتالل اإلت تحت اإلأنيا نشأحيث 
ولى ظيرت مؤسسات تنموية نتفاضة األغاثة الفمسطينين، كذلك في اإلساندة لممبادرات الدولية إلوكم

)سعد  وحقوقية وكانت تقدم الخدمات لمفقراء والميمشين في غياب سياق العدالة االجتماعية
 (. 7002وجودة،

 
 :تعريف المؤسسات غير الحكومية .2.4.2

 
المجتمع المدني ىي أي منظمات غير ربحية تؤسس وتدار ن منظمات أ( "7002) ويرى سعد وجودة

و وكاالت حكومية، وتعتبر كيانا عدليا مستقال، تمنح أاطنين دون أي تمثيل رسمي لطواقم من قبل مو 
نسانية مع المحافظة عمى ىدافيا اإلأجبات والحصانات الضرورية لتحقيق كافة الحقوق والوا

نيا "كانت الجيات المعنية ألمنظمات غير الحكومية في فمسطين استقالليتيا. ويرى البنك الدولي دور إ
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الزراعي والتدريب والتمويل،  رشاد، وقد لعبت دورا ىاما في مجال اإلبتقديم الخدمات لمقطاع الزراعي
 ضافة الى دور تنظيمي في مجال تسويق المنتجات. باإل
 

راعة حسب سجالت وزارة الزراعة ىمية)المحمية( العاممة في قطاع الز المؤسسات األ: 0:7جدول 
 الفمسطينية 

 
 اسم المؤسسة  سم  المؤسسةا 

 جمعية بيت الميندس الزراعي الفمسطيني 07 جيود لمتنمية المجتمعية الريفية 0

 جمعية مزراعي محافظة قمقيمية 00 تحاد لجان العمل الزراعيإ 7

 مزراعي بيت لحم الخيريةجمعية  04 غاثة الزراعية"جمعية التنمية الزراعاية"اإل 0

 جمعية مزارعين محافظة طولكرم 02 جمعية الميندسين الزراعيين العرب 4

 جمعية ريفنا لمزراعة المستدامة 00 جمعية المزارعين / رام اهلل 2

 جمعية مزارعي محافظة جنين 02 جمعية المركز الفمسطيني لتطوير الثروة الحيوانية 0

 نشائي العربيجمعية المشروع اإل 02 الزراعيالمركز العربي لمتطوير  2

 ريحاأجمعية المزارعين الفمسطينيين  07 مركز الخدمات الزراعية 2

 جمعية تنمية المراة الريفية 70 جتماعيةقتصادية واإلالمركز الفمسطيني لمتنمية اإل 7

 راضيبحاث األأمركز  70 مركز العمل )معا( التنموي 00

   ريج(ألتطبيقية )بحاث امعيد األ 00

 
عاله المؤسسات والجمعيات العاممة في قطاع الزراعة حسب سجالت وزارة أيتضح من الجدول 
 . (7007الزراعة.)وزارة الزراعة،

 
ن ىذه المؤسسات منيا ما يعمل في جميع محافظات الضفة ومنيا ما يعمل في عدد من أال إ

و تقتصر خدماتو التي يقدميا عمى مجموعة أة المحافظات ومنيا ما يقتصر عممو عمى محافظة واحد
تصال بيذه من خالل التوجو واإلو دراسة المعينة من المستفيدين ضمن نطاق عممو، وعند عمل 

سنوات التي المؤسسات فان معظميا لم ينفذ مشاريع في قرى شمال وشرق محافظة الخميل خالل ال
ن جميعيا أي تقدم المشاريع الزراعية فتبين ة التنو تم مراجعة المؤسسات الدوليأتغطييا الدراسة، كما 

حمر التي لم تنفذ الوطنية باستثاء مؤسسة الصميب األتقوم بتنفيذ المشاريع من خالل المؤسسات 
مشاريع في منطقة الدراسة خالل السنوات المدروسة، ومؤسسة الرؤيا العالمية التي نفذت عدة مشاريع 

 .خذ من ىذه المنطقة نطاق لعممياأنيا تر ألسعيفي منطقة بني نعيم وجزء من منطقة 
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 :نبذة عن المؤسسات المنفذة لممشاريع التي شممتيا الدراسة .3.4.2
 

 (:UAWCتحاد لجان العمل الزراعي )إ .1.3.4.2
 

م في مدينة 0720و ديني ، تأسست عام أمؤسسة أىمية غير ىادفة لمربح ، وليست ذات طابع سياسي 
تحاد نظام أساسي مستندا عمى قانون ة الغربية وغزة ، ويحكم اإلالضف القدس وتضم فرعين في

قتصادية ، وكان استجابة لمظروف اإل 7000ة ( لسن0الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقم )
حتالل من مصادرة إلجتماعية الصعبة التي كان يعيشيا المزارعون في تمك الفترة بسبب سياسات اواإل

 .األرض والمياه
 

حتالل اإلسرائيمي لتيميش وتدمير البنية التحتية تحاد في مقاومة إجراءات اإلأولويات اإل تتمحور
حد األشكال أوتطوير قطاع الزراعة الذي يعتبر تحاد في تنمية زراعة الفمسطينية، تتركز رؤية اإللم

ة تنموية تسيم في تحاد بأىمية بمورة سياسة زراعيعن األراضي وحمايتيا، ويتطمع اإل الرئيسة لمدفاع
تحاد في في المناطق الريفية، كما ييتم اإلتطوير القطاع الزراعي وتوفر األمن الغذائي ومكافحة الفقر 

تحاد لحان العمل إقتصاديا وسياسيا)ا  جتماعيا و إمل عمى تعزيز وتقوية دور المرأة المرأة الريفية ويع
 (.  7000الزراعي، 

 
 (:PARC) غاثة الزراعية(التنمية الزراعية )اإل جمعية .2.3.4.2

 
تطوعية الفمسطينية،  وكان عمل طار تطوعي متخصص داخل الحركة الإك 0720تأسست عام 

رشادات لمزارعي منطقة سين الزراعيين لتقديم اإلدغاثة في البداية يقتصر عمى تخصيص الميناإل
راضييم أمية تثبت صالحية سرائيالمحاكم العسكرية اإلمام أاعدة المزارعين في تقديم تقارير غوار ومساأل

ة الريفية وحماية البيئة وتحسين لى الربح تعمل في مجال التنميإىمية ال تيدف ألمزراعة " وىي مؤسسة 
ستشارات المتميزة لمفرد والتجمعات اد والتوعية والدعم والخدمات واإلرشوضاع المرأة، وتقدم اإلأ

 ت المجال. والمؤسسات العاممة في ذا
 

عى لتقديم الخدمات من خالل نظام لى المساىمة الفاعمة في التنمية المتكاممة والمستدامة وتسإتيدف 
ىمية لمكادر والحفاظ عمى روح التطوعية بروح الفريق ،وينبع ذلك عطاء األإداري دائم ومتطور عبر إ

بما يتناسب نسانية والبيئية المعيشية واإلة الميمشة بأبعادىا من خالل احتياجات وتوقعات الفئات الريفي
 (.7000غاثة الزراعية،مثل لمموارد المتاحة)اإلستخدام األمع اإل
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 :) LRCراضي)بحاث األ أمركز   .3.3.4.2

 
في القدس وليا فروع في الخميل ورام اهلل  0720ىمية فمسطينية غير حكومية تأسست سنة أمؤسسة 

الضفة الغربية )تشمل القدس( وقطاع غزة ، وتتمخص رسالة ونابمس تغطي نشاطات المركز في 
ق بما يكفل تعزيز الفمسطيني عمى المركز في تعميق البحث العممي والدراسات وتطوير التعاون والتنسي

مالكو وتراثو وثقافتو وثروتو، وتطوير وتنمية المصادر أنسانية في رضو وحفظ حقوقو التاريخية واإلأ
 البشرية والطبيعية. 

 
بحاث أجراء ا  ضي والمباني والزراعة والبيئة، و راانتياكات اإل يتركز عمل المركز عمى محاور توثيق

نظمة وتصنيفات، وتنفيذ مشاريع تطوير أة وما يتعمق بيا من خرائط غطاء و متخصصة في الترب
ذكورة، لألرض والتربة والزراعة والبيئة، باإلضافة الى برامج توعية وتدريب تصب في التخصصات الم

نسان، ويعمل بأسموب الفريق ممي في الزراعة البيئية وحقوق اإلوعميو فالمركز متخصص في البحث الع
عمى صعيد الكادر الداخمي. ويسعى لتطوير العمل الجماعي بين المؤسسات الفمسطينية، ويدعم 

 (. 7007لكتروني،راضي اإلبحاث األأموقع مركز  )تشكيل الشبكات المينية المتخصصة 
 

 ريج(:أالقدس ) –بحاث التطبيقية معيد األ .4.3.4.2
 

حاث بساس عمل األأمؤسسة غير ىادفة الى الربح، عمى في القدس ك  0770تأسس المعيد سنة 
عتماد الذاتي لمشعب الفمسطيني من خالل السيطرة عمى موارده التطبيقية،  ويسعى لتحقيق اإل

دارة ا  زراعة والبيئة و بحاث التطبيقية في مجاالت التنفيذ األن خالل العمل الدؤوب في الطبيعية، وذلك م
المصادر الطبيعية في فمسطين، وتعمل عمى تقديم المعمومات اليامة من أجل العمل عمى تحقيق 

نولوجيا، وكذلك تطوير لى تطوير المصادر البشرية ونقل التكإلتنمية المستدامة، ويسعى المعيد ا
الطبيعية، ويتم تنفيذ المشاريع من خالل ثالث برامج رئيسة، وىي برنامج فضل لمموارد أاستخدامات 

لكتروني لمعيد نامج تقنية المعمومات )الموقع اإلالموارد الطبيعية، برنامج الزراعة المستدامة ، وبر 
 (. 7000ريج، أ –بحاث التطبيقية األ
 

 الرؤيا العالمية: .5.3.4.2

 

تقوم  ،الملتعتني باألطفال حول الع 0720نساني تأسست سنة إمؤسسة دولية مسيحية ذات طابع 
كرماء لألخرين، ىميا العمل مع الفقراء، تقدير الناس، أا عمى مجموعة من القيم والمبادئ فمسفتي
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غاثة تغالل، وتعمل المؤسسة في مجال اإلسنواع اإلأطفال حول العالم من كافة وشعارىا حماية األ
حترام والعمل مع بر اإلطفال عفضل، وتركز عمى األأديان لبناء حياة األوالتنمية مع الناس  بكافة 

غاثة لى اإلإة من خالل تنفيذ مشاريعيا ولئك الذين يحبيم اهلل الفقراء والمضطيدين. وتيدف المؤسسأ
قعة الزراعية من خالل زيادة الر  :شاممة لجميع القطاعات وتركز عمى والتنمية والتطوير عبر تنمية

عادة ا  بناء و  ،دعم مشاريع صغيرة لمنساء ،ر االبار، تنمية المصادر المائيةراضي وحفاألاستصالح 
تحسين البنى  ،نشاء وتجييز عيادات طبيةإطفال مع تأثيث كامل لألجيزة، أتأىيل مدارس ورياض 

 بناء القدرات والتدريب لكافة الفئات وعمل المخيمات الكشفية وحماية البيئة.  ،التحتية
 

تنفيذ البرامج عبر نظام ثابت مع المؤسسات المحمية والمجتمع المحمي في تحقيق استدامة وتقوم ب
المشاريع، وتم معرفة احتياجات وتنفيذ المشاريع لممجتمع المحمي من خالل خطط سنوية تقدم من 

لبحث السريع بالمشاركة وتحديد المؤسسات المحمية في المنطقة بعد جمع المعمومات من خالل ا
ويتم تحديد ىذه  ،ول من كل عامأاية شير تشرين ويات ليذه المشاريع، حيث يبدأ تنفيذىا في بدولاأل

مة عن موقع "الرؤيا العالمية" البرامج حسب المنطقة الجغرافية التي تعمل ضمنيا الرؤيا العالمية.)ترج
  .(7000لكتروني،اإل
 

جزء من قرية سعير)العديسة(، نعيم و مؤسسة الرؤيا العالمية ىي مؤسسة دولية تعمل في قرية بني 
 تخذت من ىذه المنطقة مكان لعمميا عمى المدى الطويل، وتقوم بتنفيذ النشاطات في جميعإنيا أحيث 

حيان، وتعتبر مشاريعيا المنفذه في ىذه المنطقة مشابية بشكل القطاعات بشكل مباشر في معظم األ
 دراجيا من ضمن المؤسسات المدروسة. إذلك تم ىمية، لممشاريع التي تنفذىا المؤسسات األكبير ل

 
نشائيا في فمسطين ىو تنمية المجتمع، وحتى تستطيع تحقيق إذه بعض المؤسسات كان اليدف من ى

بعادىا وشروطيا وقواعدىا وفيم أما المقصود بيذه التنمية وما ىي ىذه التنمية فال بد من معرفة 
 واالستراتيجيات لتحقيق ىذه التنمية.فمسفتيا وال بد من وضع الخطط 

 
 نبذة عن المواقع التي تم تحديدىا لمدراسة 5.2
 

فيما ياتي نبذة عن المواقع التي تم تحديدىا لمدراسة من اجل التعرف عمى الموقع الجغرافي من حيث 
قتصادي الممارس عمى حسب النشاط اإليدي العاممة بمدة من مدينة الخميل، وتوزيع األموقع ال

 قتصادية.  القطاعات اإل
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 :بمدة بني نعيم . 1.5.2

 
لى إالخميل تم تحويميا من مجمس قروي كم شرق مدينة 2بمدة من بمدات محافظة الخميل تقع عمى بعد 

، يحدىا من الشرق مسافر بني نعيم ومن الغرب مدينة الخميل ومن الشمال بمدة  0772بمدية في عام 
، تمتد بمدة بني نعيم عمى منطقة جبمية ويبمغ المعدل السنوي يطاسعير وشيوخ ومن الجنوب بمدة 

مساحة االرض القابمة لمزراعة  ،دونم022000مساحة بني نعيم حوالي ممم، تبمغ  007لألمطار  
عتمادىم عمى التجارة والتجارة المتجولة حيث يشكل اونم ويتميز سكان بمدة بني نعيم بد 20000حوالي 

اممة في بني نعيم بحسب يدي الع، وتتوزع األى العاممة في البمدةموع القو % من مج20ىذا القطاع 
 :(7007ريج،أبحاث التطبيقية كتروني لمعيد األلاإل الموقع) تيةقتصادي الى القطاعات اآلالنشاط اإل

 
   يدي العاممة.% من األ20قطاع التجارة، ويشكل 

 يدي العاممة.% من األ70سرائيمي، ويشكل سوق العمل اإل 
  يدي العاممة.% من األ07قطاع الزراعة، ويشكل 
 يدي العاممة. % من األ2ن، ويشكل قطاع الموظفي 
  يدي العاممة. % من األ2قطاع الصناعة، ويشكل 
  يدي العاممة. % من األ0قطاع الخدمات، ويشكل 

 
 :لشيوخابمدة  . 2.5.2

 
ال شرق الخميل، ويحدىا من الشرق كم شم0حدى بمدات محافظة الخميل وتقع عمى بعد إالشيوخ ىي 

خرى بمدة سعير، وتتميز بمدة الشيوخ ومن الجيات الثالث األراضي مفتوحة تصل لمبحر الميت أ
ممم، تم تحويميا من مجمس قروي الى بمدية 400بطبيعة جبمية ويصل المعدل السنوي لألمطار فييا 

راضي زراعية، وغالبية أدونم ىي  2000دونم منيا  07000ي ، تبمغ مساحة الشيوخ حوال0777عام 
مجموع  % من02سرائيمي، حيث يستوعب تعمل في السوق العمل اإلالقوى العاممة في بمدة الشيوخ 

)الموقع  تية:قتصادي الى القطاعات اآليدي العاممة حسب النشاط اإلالقوى العاممة، وتتوزع األ
 :(7007ريج،أقية بحاث التطبيلكتروني لمعيد األاإل

 
 يدي العاممة.% من األ35سرائيمي، ويشكل سوق العمل اإل 
  يدي العاممة. % من األ20قطاع الصناعة، ويشكل 
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 يدي العاممة.% من األ70وظائف والخدمات، ويشكل قطاع ال 

  يدي العاممة.% من األ02قطاع التجارة، ويشكل 

  يدي العاممة. % من األ00قطاع الزراعة، ويشكل 
 

 :سعير بمدة 3.5.2
 

كم 2لى الشمال الشرقي من مدينة الخميل وعمى بعد إىي من بمدات محافظة الخميل وتقع بمدة سعير 
ومن الشمال قرية بيت فجار ومخيم العروب ومن الغرب بمدة  ،نيا. يحدىا من الشرق البحر الميتم

معدل األمطار حمحول ومن الجنوب الشيوخ وبني نعيم، وتقع بمدة سعير عمى منطقة جبمية، ويبمغ 
دونم منيا 002000، وتبمغ مساحة بمدة سعير حوالي 0772ممم، صنفت كبمدية عام  400السنوي 
ىذا قتصاد في بمدة سعير عمى قطاع الزراعة، حيث يستوعب دونم قابمة لمزراعة، يعتمد اإل42000
 تية:القطاعات اآلقتصادي الى وزع القوى العاممة حسب النشاط اإلوتت ،% من القوى العاممة00القطاع 

 (.7007ريج،أبحاث التطبيقية لكتروني لمعيد األ)الموقع اإل

 
  يدي العاممة. % من األ00اعة، ويشكل قطاع الزر 
 يدي العاممة.% من األ00سرائيمي، ويشكل سوق العمل اإل 

  يدي العاممة.%من األ02قطاع الموظفين، ويشكل 

  يدي العاممة. % من األ07قطاع الصناعة، ويشكل 
  يدي العاممة.% من األ2قطاع التجارة، ويشكل 

  يدي العاممة.% من األ0قطاع الخدمات، ويشكل 

 
 :قرية شيوخ العروب 4.5.2

 
كم من مدينة الخميل. 00لى شمال محافظة  الخميل وعمى بعد إرية من قرى  محافظة الخميل وتقع ق

ن الشمال بيت فجار ومن ومن الغرب مخيم العروب، وم ،رية من الشرق كوزيبا وعرقان طراديحد الق
ممم، ويدير القرية مجمس قروي تشكل  منذ  400الجنوب حمحول وسعير، ويبمغ معدل األمطار السنوي 

 تية:لى القطاعات اآلإقتصادي وزع القوى العاممة حسب النشاط اإل، وتت0774عام 
 
  يدي العاممة .% من األ20قطاع الزراعة، ويشكل 
  يدي العاممة. األ% من 00قطاع الصناعة، ويشكل 
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  يدي العاممة.% من األ00قطاع التجارة، ويشكل 

  ،يدي العاممة.%من األ2ويشكل قطاع الموظفين والخدمات 

 يدي العاممة.% من األ2سرائيمي، ويشكل لعمل اإلسوق ا 
 (7007ريج،أبحاث التطبيقية لكتروني لمعيد األ)الموقع اإل

 
 مرأبمدة بيت  5.5.2

 
ويحد بمدة بيت  ،كم شمال مدينة الخميل00عمى بعد  بمدات محافظة الخميل، تقعحدى إمر ىي أبيت 

مر من الشرق مخيم العروب وبمدة بيت فجار، ومن الشمال بمدة الخضر، ومن الغرب بمدة صوريف، أ
طار السنوي فييا مر بمناخ معتدل ويبمغ معدل االمأنوب بمدة حمحول، تتمتع بمدة بيت ومن الج

مر منطقة أ، وتعتبر بمدة بيت 0772ة في عام دارتيا من مجمس قروي الى بمديإممم، وتحولت 202
مزراعة، ويعتبر قطاع رض قابمة لأدونم 70000دونم، منيا  40020مساحتيا زراعية، حيث تبمغ 

في النشاطات % من القوى العاممة تعمل 00مر حيث ان أىم القطعات في بمدة بيت أالزراعة من 
لكتروني )الموقع اإلتيةقتصادي الى القطاعات اآلوزع القوى العاممة حسب النشاط اإلالزراعية، وتت

 (.7007ريج،ألتطبيقية بحاث المعيد األ
 

  يدي العاممة.% من األ00قطاع الزراعة، ويشكل 
 يدي العاممة.%من األ02سرائيمي ، ويشكل سوق العمل اإل 
  يدي العاممة.% من األ00قطاع الموظفين، ويشكل 
  يدي العاممة.% من األ2قطاع التجارة ، ويشكل 
  يدي العاممة.% من األ7قطاع الصناعة، ويشكل 
 يدي العاممة.% من األ7ت، ويشكل قطاع الخدما 

 
 :بمدة صوريف .6.5.2

 
 كم منيا، وتقع بين02لى الشمال من مدينة الخميل عمى بعد إحدى بمدات محافظة الخميل وتقع إىي 

قرية الجبعة، ومن  مر وصافا، ومن الشمالأفظة بيت لحم يحدىا من الشرق بيت محافظة الخميل ومحا
ممم،  000فييا حوالي  خضر، ومن الجنوب بمدة خاراس، يبمغ معدل األمطار السنويالغرب الخط األ

 راضي صوريفأتحولت الى بمدية، تبمغ مساحة  0772دارتيا مجمس قروي وفي عام إكان يتولى 
قتصاد في بمدة صوريف عمى سوق دونم قابمة لمزراعة، يعتمد اإل 00200دونم، منيا 00000حوالي 
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لعاممة في صوريف حسب يدي ايدي العاممة، وتتوزع األ% من األ22سرائيمي، حيث يستوعب العمل اإل
 (7007ريج،أبحاث التطبيقية لكتروني لمعيد األ)الموقع اإلتيةقتصادية الى القطاعات اآلالنشاطات اإل

 
 يدي العاممة.% من األ22سرائيمي، ويشكل سوق العمل اإل 
  يدي العاممة. %  األ70قطاع الزراعة، ويشكل 
 يدي العاممة.% من األ00، ويشكل قطاع الموظفين 
  يدي العاممة. % من األ00قطاع التجارة، ويشكل 
  يدي العاممة. % من األ0قطاع الصناعة، ويشكل 
  من االيدي العاممة.7قطاع الخدمات، ويشكل % 

 
 :بمدة خاراس. 7.5.2

 
كم منيا، 00حدى بمدات محافظة الخميل، تقع شمال غرب مدينة الخميل عمى بعد إبمدة خاراس ىي 

خضر، كان الجنوب نوبا، ومن الغرب الخط األ يحدىا من الشرق حمحول، ومن الشمال صوريف، ومن
 لى بمدية، تبمغ مساحة بمدة خاراس حواليإويمو تم تح 7000مس قروي حتى عام يدير بمدة خاراس مج

راس عمى سوق قتصاد في بمدة خارض قابمة لمزراعة، يعتمد اإلأدونم تعتبر  2200دونم منيا 0200
قتصادي يدي العاممة حسب النشاط اإل، وتتوزع األعاممين% من ال20سرائيمي، حيث يستوعب العمل اإل
 (7007 ريج،أبحاث التطبيقية لكتروني لمعيد األ)الموقع اإل :كما يأتي

 
 يدي العاممة.% من األ20سرائيمي، ويشكل سوق العمل اإل 
  يدي العاممة.% من األ02قطاع الزراعة، ويشكل 
  يدي العاممة. % من األ02قطاع التجارة، ويشكل 
  يدي العاممة. % من األ00قطاع الصناعة، ويشكل 
  يدي العاممة. % من األ2قطاع الموظفين، ويشكل 
  يدي العاممة.    % من األ7قطاع الخدمات، ويشكل 

 
 :قرية نوبا .8.5.2

 
 كم 07لى الشمال الغربي من مدينة الخميل عمى بعد إحدى قرى محافظة الخميل، تقع قرية نوبا إىي 
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خضر، ومن الجنوب ل بمدة خاراس، ومن الغرب الخط األ، يحدىا من الشرق بمدة حمحول، ومن الشما
دارتيا مجمس قروي، تبمغ أيتولى  ممم، 424ويبمغ المعدل السنوي لألمطار في القرية ، والأبمدة بيت 

 قتصادراض قابمة لمزراعة، يعتمد اإلأدونم تعتبر  2700، منيا دونما02400ساحة قرية نوبا حوالي م
يدي يدي العاممة، وتتوزع األ% من األ00سرائيل، حيث يستوعب إفي قرية نوبا عمى سوق العمل في 

 تية:قتصادي الى القطاعات اآلالعاممة  حسب النشاط اإل
 

 يدي العاممة.% من األ00سرائيمي، ويشكل سوق العمل اإل 
  يدي العاممة. % من األ02يشكل قطاع الموظفين، و 
  يدي العاممة.% من األ00قطاع التجارة، ويشكل 
  يدي العاممة.% من األ2قطاع الخدمات، ويشكل 
  يدي العاممة.من األ% 2قطاع الصناعة، ويشكل 
  يدي العاممة. % من األ2قطاع الزراعة، ويشكل 

 (7007ريج،أبحاث التطبيقية لكتروني لمعيد األ)الموقع اإل
 

 بمدة حمحول 9.5.2
 
كم شمال مدينة الخميل، يحد بمدة 0حدى بمدات محافظة الخميل، تقع عمى بعد إبمدة حمحول ىي   

مر ومخيم العروب، ومن الغرب خاراس ونوبا، أشمال بيت ق سعير والشيوخ، ومن الحمحول من الشر 
ة في فمسطين، يبمغ ىولأعمى المناطق المألخميل وقرية بيت كاحل وتعتبر من ومن الجنوب مدينة ا

 02200الي دارتيا مجمس بمدي، تبمغ مساحة حمحول حو إممم ويقوم عمى 220مطار السنوي معدل األ
مشيورة بزراعة العنب  وتعتبر حمحول منطقة زراعية، وىي راضي زراعية،أدونم 07000دونم، منيا 
قوى العاممة في % من ال20شجار المثمرة والخضروات، ويستوعب القطاع الزراعي وبساتين األ

)الموقع االلكتروني  تيةلى القطاعات اآلإقتصادي يدي العاممة حسب النشاط اإلحمحول، وتتوزع األ
 :(.7007لمعيد االبحاث التطبيقية اريج،

 
  يدي العاممة. % من األ20قطاع الزراعة، ويشكل 
  يدي العاممة.% من األ72قطاع الموظفين، ويشكل 
 يدي العاممة.% من األ02ل سرائيمي، ويشكسوق العمل اإل 
  يدي العاممة.% من األ2قطاع التجارة، ويشكل 
  يدي العاممة.% من األ0قطاع الصناعة، ويشكل 
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  يدي العاممة.% من األ7قطاع الخدمات، ويشكل 
 

 الدراسات السابقة  6.2
 

ريع ومراجعتيا ضمن ىذه الدراسة تم االطالع عمى العديد من الدراسات العربية المتعمقة باستدامة المشا
 تي: أىم ىذه الدراسات ما يأومن 

 
ميدانية ردن، دراسة في مشاريع التنمية المحمية في األ:"االستدامة ردن،األ  (0770دراسة حسن، زينب )

لمشاريع حياكة البسط التقميدية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية". أجريت ىذه الدراسة في 
لى تقييم مدى االستدامة في مشاريع حياكة إيع وتيدف ىذه الدراسة ( عمى ثالثة مشار 0770عام   )

دامة ومقارنة مدى لى عناصر االستدامة ودراسة معوقات االستإالبسط التقميدية من خالل التعرف 
تحقق االستدامة بين المشاريع المختمفة المنفذة من قبل عدة جيات، حيث مثل مجتمع الدراسة كل من 

ختيار عينة عشوائية منتظمة من المنتفعات إوالعاممين عمى المشروع، وقد تم  المنتفعين من المشاريع
المدروسة، كما شممت عينة الدراسة ( منتفعة من المشاريع الثالثة 727وكان عدد مفردات العينة )

ن مجتمع أداة االستبانة، و أام المنيج التقويمي وتم استخدام المشاريع الثالثة  المنفذة، وقد تم استخد
الدراسة  تكون من المنتفعات من ىذه المشاريع والعاممين عمى المشاريع من المؤسسات المنفذة، كما تم 

أنو لم يتم تنظيم المستفيدين   يل ليذه المشاريع، وكانت أىم النتائجعمل استبانة لممشروع واستبانة لمتمو 
ستقالل، ومن أىم العوامل الخاصة بتصميم دارية تبعث عمى اإلإي بناء قدرات أن تدريبيم ال يشمل أو 
قتصادية  جتماعية واإلثار اإللى اآلإىداف والتقنيات باإلضافة شاريع فكان التسويق والتمويل واألالم

جتماعية عمى ثار اإلالتي تتمثل في قمة الدخل وضعف اآلثارىا ضعيفة عمى المنتفعات و آانت التي ك
تباين في توفر عوامل االستدامة تبعا لعمر المشروع واستنتجت الباحثة من الدراسة المنتفعات، 

بعاد ولمظروف المؤسسية والمحمية التي تواجو القائمين عمييا، وكانت أىم التوصيات التركيز عمى األ
ولويات أنسجام المشاريع مع احتياجات و إلى إماعية لممشاريع االخرى باإلضافة جتقتصادية واإلاإل

عمى تنظيم وتدريب  لى أن يتم التركيزإاسات جدوى وتحميل مالي باإلضافة المنتفعات، وأن يتم عمل در 
 (.0770حسن،ز.ن تتوافق حجم المشاريع مع القدرة التسويقية )أالمستفيدين، و 

 
يع الصغيرة (،فمسطين: "دور المنظمات غير الحكومية في دعم المشار 7000خميس،صباح )أدراسة 

الدراسة في الفترة الواقعة بين جريت ىذه أبية". قتصادية في جنوب الضفة الغر وعالقتيا بالتنمية اإل
مى دور لى تسميط الضوء عإمنطقة الجنوب، حيث ىدفت الدراسة ( في 7000حزيران  -7002يمول أ)

وكون ىذا الدعم ييدف  .براز الدعم المالي لممشاريع الصغيرةأقراضية و المنظمات غير الحكومية اإل
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ألصحاب و عمى المستوى الشخصي أسواء عمى مستوى الدولة قتصادية واالجتماعية لى المساىمة اإلإ
راضية العاممة في قين نحو المنظمات غير الحكومية اإلتجاىات المبحوثأالمشاريع الصغيرة ولقياس 

م االستبانة، المنطقة وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي وقامت بجمع المعمومات من خالل استخدا
ن غالبية المبحوثين أظيروا درجة متوسطة من الرضا تجاه مساىمة القروض في أظيرت النتائج أوقد 

ميا لممشاريع الصغيرة، باإلضافة و الخدمات التي تقدأر مشاريع جديدة وزيادة المبيعات توسيع وتطوي
و زيادة في الدخل أأثير عمى صعيد تأسيس مشروع جديد ي تأمستوى متدن من الرضا تجاه وجود  لىإ
ن حجم الضمانات ال أوىناك مستوى مرتفع من الرضا عمى و زيادة في عدد العاممين في المشروع، أ

م المبحوثون بشكل سمبي جدا الشروط يتناسب مع قيمة المبالغ المقدمة كقروض لصغرىا، كما قي
عباء المالية المفروضة عمى التأخير، وزيادة األالمفروضة عمييم من خالل الفائدة المرتفعة والغرامات 

ي المبحوثين قيودا أالمقترض، وتشكل ىذه الشروط حسب ر لى تسديد المبمغ إلمقترضين بالنسبة عمى ا
قراض، خرى لإلأقتيم العالية في البحث عن مصادر بدى المبحوثون موافأيجاد فرص عمل، و إعمى 

ن المقترض ال أقراضية وقد تبين جراءات المنظمات غير الحكومية اإلإوأكدت النتائج عمى صعوبة 
ن أى خطتو لمبدء بتنفيذ العمل، كما ن ينتظر طويال لمحصول عمى قرض والتي تؤثر عمأستطيع ي
جراءات ال تخدم ن تمك اإلألمبالغ الصغيرة المقدمة لذا فم اجراءات الصعبة التي ال تتناسب مع حجاإل

دم رضاىم عن ظيرت النتائج عأخذ القروض يكون محدودا، كما أقبال عمى الفئات الفقيرة، وبالتالي اإل
يرت ظأداء المقترضين، كما أداريين لمتابعة تطور أداري المتمثل في عدم توفير الدعم الفني واإل

ىداف وسياسات المنظمات غير الحكومية. ومن التوصيات التي أمستوى متدنيا من الرضا تجاه 
قراضية لصغار المقترضين، لية من المنظمات غير الحكومية اإلخمصت ليا الدراسة تقديم خدمة ما

ن طبيعة قتراب مالشروط التي تضعيا المنظمات واإل وتمبية احتياجات الفقراء من خالل التمعن بدراسة
ص في المجتمع عتبار بسمعة الشخخذ بعين اإلقتصادية الفمسطينية المحمية، واألنشطة اإلاأل

ماكن أرتيم في ، وعقد لقاءات دورية مع المقترضين سواء عن طريق زياكضمانات عمى القروض
دمات وربط الخدمات التمويمية بخ شراف عمى المشروعات ومتابعتيا وتقديم الخدمات ليا،عمميم واإل

شفافية المنظمات غير جراءات في تقديم القروض، والعمل عمى زيادة رشادية وفنية وتبسيط اإلإ
 (7000خميس،ص.أ ) قراضية الفمسطينيةالحكومية اإل

  
ىذه جريت أقروض عمى المنتفعات من المركز". غزة : "أثر الية المنح وال ،أةدراسة مركز شؤون المر 

لى تسميط الضوء عمى النساء المنتفعات من برنامج التنمية إ( وتيدف 7002الدراسة في عام)
براز أىم ما يميز النساء صاحبات المشاريع ورصد ا  لصغيرة في "مركز شؤون المرأة " و والمشاريع ا

لية المتبعة في المنح العمل، والتعرف عمى مدى نجاعة اآلدائين في سوق أتين و وتحميل لواقع حيا
دوار ة الكشف عن " تأثير المنح عمى األنفسين ومحاولأعمى النساء: من وجية نظر النساء والقروض 
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قتصادي لمنساء وعائالتين. حيث تم عقد مجموعتي " وتأثير المشاريع عمى الوضع اإل جتماعيةاإل
بالت النساء عتمدت الدراسة عمى مقاا( مستفيدة و 07-00كل مجموعة من ) عمل مركزتين وضمت

ساء لمبدء بمشاريع ستعداد النأيدات، حيث تحدثت النتائج عن مدى مستف 4شراك إالة وقد تم كدراسة ح
 ن النساء في الفئة العمريةأساء لمبدء بمشروع ووجدت الدراسة ستعدادية عالية لدى الناحيث كان ىناك 

لمبدء بمشروع كثر النساء أن النساء المتزوجات أستعدادا لمبدء بالمشروع و اكثر (سنة األ77-70من)
يجاد مصدر دخل ليا، كما أن النساء األقل ا  سرىن لدعميا و أجع ذلك لشعورىن بالمسؤولية تجاه وير 

تعميما ىن أكثر تفكيرا في البدء بمشاريع من النساء الحاصالت عمى مستوى تعميمي عالي، كما أن 
بحث عن تمويل، كما كانت لى الإقامة مشروع من خالل المجوء إساء األقل دخال لديين الرغبة في الن

زواج العاطمين عن العمل أكثر لراغبات بالبدء بالمشروع فكان األلمبيئة المحيطة من تأثير عمى النساء ا
نت آراؤىم بين مؤيد ومعارض. كما قارب والجيران تباين األأزوجاتيم من الرجال العاممين كما دعما ل

 ىميا التسويق من خالل غالء المواد الخامأ دة مشاكل تعرضت ليا النساء فكانظيرت الدراسة عأ
ريق تاجر الجممة و عن طأما عن طريق تاجر التجزئة إلى السوق إوالطريقة التي تدخل بيا النساء 

يات آلتغالل لعدم المعرفة الكافية في سلإلسعار وجودة الخدمة، ومنين من تعرض وىذا يفرق في األ
مة ضطر لعمل المشروع في بيت العائأن معظمين أحيث   الذي تم عمل المشروع فيو، السوق والمكان

سعار كانت كميا من المشاكل التي واجيتو النساء، ومن التوصيات التي وكذلك البيع بالدين وتذبذب األ
التدريب في جميع المجاالت خمصت ليا الدراسة: أنو يجب دعم المشاريع غير التقميدية وتوفير 

ستشارات عن المشاريع ة والتسويق وتوفير المعمومات واإلقتصادياإلرة المشروع والجدوى ادإوخاصة 
 الصغيرة وسبل النجاح فييا .

 
تحاد لجان العمل إر المشاريع الصغيرة التي ينفذىا "دو  (،فمسطين:7000بو سيف، فؤاد)أدراسة 
-7000في الضفة الغربية) جتماعية لممستفيدينقتصادية واإلوضاع اإلعي في تحسين األالزرا

وشير تموز من عام  7007ذار من عام )أراسة في الفترة الواقعة بين شير جريت ىذه الدأ(". 7002
تحاد إلمشاريع الصغيرة المقدمة من قبل لى الدور الذي تمعبو اإ(، حيث ىدفت الدراسة التعرف 7000

جتماعية والميارات تصادية واإلقلضفة الغربية في تحسين الظروف اإللجان العمل الزراعي في ا
بجمع المعمومات ستخدم الباحث المنيج الوصفي، وقام تم ا ية من وجية نظر المستفيدين، وقدالحيات

قتصادي إلبية المبحوثين تحدثوا عن الدور ن غاأظيرت النتائج أداة االستبانة، وقد أمن خالل استخدام 
-0ذه المشاريع في دخميم بمعدل تراوح بين )لممشاريع الصغيرة التي تم تنفيذىا حيث ساىمت ى

%( من الدخل الكمي لدى 40-70% منيم، في حين شكمت نسبة المساىمة من )40%(لدى 70
دائمة والمؤقتة لدى المبحوثين، % منيم، وساىمت ىذه المشاريع في زيادة فرص العمل ال0240

كبير من قبل المبحوثين باألنشطة  ىتمامأاعيا لممشاريع الصغيرة، حيث ظير جتمأيضا دورا أظيرت أو 
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يضا دورا أظيرت النتائج أجتماعي مع ىذه االنشطة، و المؤسسة وىذا زاد من التفاعل اإل التي تنفذىا
ظيرت أن مساىمة أفراد المجتمع، و أمحاربة البطالة والحد منيا بين  ميما لممشاريع الصغيرة في

بنائيم كانت منخفضة، في حين بينت النتائج أن ىذه أة عمى قدرة المستفيدين من تزويج المشاريع المنفذ
سرة مع بروز تحول في نوعية ت الممكية الزراعية عمى مستوى األالمشاريع ساىمت في الحد من تفت

بناء قدرات  لدى المبحوثين نحو العمل الزراعي، كما بينت نتائج الدراسة دورا كبيرا ليذه المشاريع في
ظيرت مساىمة قميمة لتأثيرىا عمى تقميل ضغوط الحياة اليومية ألمشاريع، و دارة اأالمستفيدين في مجال 

ت محاسبية كسابيم مياراإتشبيك فيما بينيم ومع غيرىم وفي لدى المبحوثين ومقدرة المستفيدين من ال
ليات واقعية آا الدراسة كان ضرورة وضع ىم المقترحات التي خمصت ليأوميارات تفاوضية، ومن 

مسبقة يحتذى بيا، كذلك  عتماد تجارب الدول كرؤية مستقبميةالمشروعات الصغيرة، و داء األتطوير 
خير لألسر الفمسطينية إلنشاء مشاريع صغيرة ألقطاع الزراعي، ألنو مصدر ومالذ ىتمام بازيادة اإل

صحاب المشاريع أتحاد والمؤسسات لممستفيدين ن قبل اإلمدرة لمدخل وكذلك زيادة المبالغ الممنوحة م
دية ليذه المشاريع قتصاسرة مما يضاعف النتائج اإلأرة لتصبح ضعف المبمغ المخصص لكل الصغي

بو سيف، أقراض مناسبة.)إقراض بالمؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة بشروط إوتخصيص صندوق 
 (.7000ف .
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 لفصل الثالثا

______________________________________________________ 
  جراءات الدراسةا  منيجية و 

 
 تمييد 1.3
 

الدراسة من جوانبيا كافة، عداد ىذه إات والمراحل التي تم اتباعيا في يتناول ىذا الفصل عرضا لمخطو 
والذي يتجمى في دراسة صول العممية لمبحث العممي، من أجل بموغ اليدف العام ليذه الدراسة، وفق األ

واقع استدامة المشاريع الزراعية في قرى شمال وشرق الخميل المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية 
 وتحديد المعوقات التي تؤثر عمى استدامتيا واقتراح وسائل لتعزيز استدامة ىذه المشاريع .

 
فكرة الدراسة، مرورا بتوضيح خطواتيا ، بتداء من وضوح إلتي تم انجاز ىذه الدراسة فييا، ن المراحل اأ

دوات الدراسة وكل ذلك سوف يتم عرضو في ىذا أعينتيا، ثم التأكد من صدق وثبات ومنيجيتيا و 
 الفصل.

 
 منيجية الدراسة 2.3
 

لى إألغراض ىذه الدراسة، والتي تيدف في ىذه الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي وذلك لمالءمتو 
المشاريع الزراعية في قرى شمال وشرق الخميل المنفذة من قبل المؤسسات غير  دراسة واقع استدامة

ستدامة ليذه المشاريع. الحكومية وتحديد المعوقات التي تؤثر عمى استدامتيا، واقتراح وسائل لتعزيز اال
تم  كما ودراسات مختمفة متعمقة بالموضوع.دبيات السابقة من تقارير عتماد عمى مراجعة األوقد تم اإل

ولية ضمن معمومات والبيانات من مصادرىا األعتماد عمى المقابمة واالستبيانة وذلك بيدف جمع الاأل
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ولية المتوفرة من خالل عينة الدراسة معيا، حيث تم معالجة البيانات األطار منطقة الدراسة ومجتأ
يمكن  البيانات. حيث(،لتحميل  SPSSالمبحوثة، وقد تم استخدام البرنامج االحصائي التحميمي )

عدادىا إدوات الدراسة ومنيجيا ومراحل أ( والذي يوضح 040الدراسة بالشكل)عداد إتمخيص مراحل 
دوات الدراسة ودمجيا في أستخدام كل من إامل مع البيانات التي تم جمعيا بومتطمباتيا، وكيفية التع

 النتائج.
 

 
 

  .: إجراءات الدراسة040شكل 
 

 أدوات الدراسة 3.3
 

 داة لعينة الدراسة، ألمعمومات وذلك من أجل مناسبة كل عتماد بشكل رئيس عمى أداتين لجمع اتم اإل

            

            /

             

       /      / 

   

                                  

               

               

            

        

              

                      

          

           

                          

     

   

     /          
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داة االستبيانة أستفيدين من المشاريع الزراعية، و داة المقابمة مع عينة الدراسة من المأحيث تم استخدام 
حداىا استمارة استبيانة إكومية، حيث تم تطوير استمارتين: مع العاممين في المؤسسات غير الح

 (.040(، واستمارة مقابمة لممستفيدين من المشاريع)ممحق440لمعاممين في المؤسسات)ممحق
  

ول ويتكون قسام وىي: القسم األأيدين من المشاريع مكونة من خمسة فقد جاءت استمارة المقابمة لممستف
عشرة فقرة  ربعأاني مكون من ستفيدين، والقسم الثمن خمس فقرات تفحص المعمومات الشخصية لمم

مكونا من ثالث  فحص معمومات واقع استدامة المشاريع التي استفادوا منيا. وجاء الجزء الثالثت
امل متعمقة ول عوامل متعمقة بالمؤسسة مكون من ثماني فقرات، والمحور الثاني عو محاور، المحور األ

عوامل متعمقة بالمشروع مكون من خمس حدى عشرة فقرة، والمحور الثالث إبالمستفيدين مكون من 
يضا، أبع فقد جاء مكونا من فقرة واحدة ما القسم الراأحور الرابع مكون من فقرة واحدة. فقرات، والم

جابات من خمس درجات حسب مقياس عتماد سمم اإلإربع فقرات، وتم أوالمحور الخامس مكون من 
درجات(، 0درجات(، درجة متوسطة )4بيرة)درجات(، درجة ك2ليكرت الخماسي: درجة كبيرة جدا ) 

 درجة(.0درجة(، درجة صغيرة جدا )7درجة صغيرة )
 
ول يتكون من خمس فقرات تفحص قسام وىي: القسم األأرة االستبانة فقد تكونت من خمسة ما استماأ

المعمومات الشخصية لمعاممين في المؤسسات، والقسم الثاني يحتوي معمومات عن استدامة المشاريع 
ربع فقرات. وجاء القسم الثالث مكونا من ثالثة محاور، حول أسسة وكان مكونا من التي تنفذىا المؤ 

ول عوامل متعمقة بالمؤسسات وجاء مكونا من سبع ة عمى االستدامة. وجاء المحور األعوامل مؤثر 
، والمحور عشرة فقرة، والمحور الثاني عوامل متعمقة بالمستفيدين وجاء مكونا من اثنتي عشرة فقرة

دة، والقسم الخامس جاء مكونا من الثالث مكون من ثماني فقرات، والقسم الرابع جاء مكونا من فقرة واح
جابات من خمس درجات حسب مقياس ليكرت الخماسي :درجة عتماد سمم األإربع عشرة فقرة، وتم أ

درجة(، 7يرة )درجة صغ ،درجات(0درجات(، درجة متوسطة )4ة)درجات(، درجة كبير 2كبيرة جدا) 
خذىا بالحسبان أعتبارات التي يتم اسئمة تتعمق باإل ما الجزء الثالث فيوأدرجة( . 0ة صغيرة جدا )درج

 عند تنفيذ المشاريع الزراعية من قبل المؤسسات.
 

 دوات )تحكيم االستمارات(صدق األ 4.3
 

رتقاء لإل كاديميين والمتخصصين،ارة االستبيانة من قبل عدد من األتم تحكيم استمارة المقابمة واستم
سماء المحكمين الذين تم أ( 740جمو ممحق )ألضمان تحقيق اليدف الذي وضعت من بمستواىا و 

 ثر في تطوير وتحسين حسن األأل تحكيميا. وقد كانت لمالحظاتيم جأرسال االستمارات ليم من إ
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 االستمارات ووضعيا في صورتيا النيائية.
 

 الدراسةدوات أثبات  5.3
 

(، تمت مقابمتيم 2دين وعددىم )ختيار عينة مصغرة من المستفيأداة بأن تم األ تم التحقق من ثبات
تساب معامل كرونباخ ألفا حإسبوع من جديد، ثم تم أئمتيا، ومن ثم تمت مقابمتيم بعد سأجابة عن لإل

 ة مناسبة إلجراء الدراسة.تساق الداخمي لمقفرات وبمغت قيمتو قيمة عالية جدا، وىذه القيملفحص اإل
امل لالستمارة ولكل حتساب معامل كرونباخ الفا الكإرات استمارة المقابمة داخميا تم تساق فقإلفحص و 

 (040نتائج ىذا التحميل يمخصيا الجدول) .محور عمى حدة
 

 تساق الداخمي لمحاور استمارة المقابمة.:قيم معامل كرونباخ الفا لإل040ل جدو 
 

 كرونباخ الفا المحاور الرقم

 %2742 العوامل التي أثرت عمى استدامة المشروع 0

 %2240 عوامل يمكن أن تؤثر  عمى استدامة المشاريع الزراعية ) متعمقة بالمستفيدين ( 7

 %2744 عوامل يمكن أن تؤثر  عمى استدامة المشاريع الزراعية ) متعمقة بالمشروع  ( 0

 %2042 الدرجة الكمية  

 
تساق الداخمي لمدرجة الكمية لمدراسة)استمارة ن درجة اإلأ( الى 040تشير النتائج الموجودة في جدول)

المقابمة( " استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية  في قرى شمال وشرق 
ي درجة مرتفعة جدا تدل عمى وجود % وى 2042الواقع ووسائل التعزيز " قد وصمت ل  -الخميل 

تساق ما عن درجة اإلأاالستمارة عمى كامل المبحوثين،  تساق داخمي مرتفع جدا، ليذا تم توزيعإ
الداخمي لممحاور فكانت لمحور "عوامل يمكن أن تؤثر عمى استدامة المشاريع الزراعية" ) متعمقة 

المجال األول  العوامل التي أثرت عمى % وىي درجة كبيرة، يميو 2240بالمستفيدين ( وقد وصمت 
، وأخيرا المجال الثالث عوامل يمكن أن تؤثر عمى استدامة المشاريع %2742 استدامة المشروع

 % وىي أيضا درجة كبيرة .2744الزراعية ) متعمقة بالمشروع  ( حيث وصمت الدرجة 
 

ونباخ الفا الكامل لالستمارة ولكل حتساب معامل كر إات استمارة االستبانة داخميا تم تساق فقر إولفحص 
 (.740محور عمى حدة .نتائج ىذا التحميل يمخصيا الجدول)

 تساق الداخمي لمحاور استمارة االستبانة.  قيم معامل كرونباخ الفا لإل :740جدول 
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 كرونباخ ألفا المحاور الرقم

 %7040 العوامل التي تؤثر عمى المشاريع  1

 %2240 عوامل متعمقة بالمستفيدين  2

 %7040 عوامل متعمقة بالمشروع  3

 %7240 الدرجة الكمية  

 
تساق الداخمي لمدرجة الكمية لمدراسة)استمارة االستبانة( " ( إلى أن درجة اإل740تضح من جدول)ي

 -استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية في قرى شمال وشرق الخميل 
تساق داخمي إتدل عمى وجود % وىي درجة مرتفعة جدا  7240الواقع ووسائل التعزيز " قد وصمت ل 

داخمي لممحاور تساق إكامل المبحوثين، أما أعمى درجة  الستمارة عمىمرتفع جدا ليذا تم توزيع ا
% 7040ول ( العوامل المتعمقة بالمؤسسات التي تؤثر عمى المشاريع وقد وصمت فكانت لممحور ) األ

% ، وأخيرا المحور الثاني  7040وىي درجة كبيرة جدا، يميو المجال الثالث  عوامل متعمقة بالمشروع 
 % وىي أيضا درجة كبيرة جدا.2240بالمستفيدين حيث وصمت الدرجة عوامل متعمقة 

 
 مجتمع وعينة الدراسة 6.3
 

 داتين ميدانيتين في ىذه الدراسة فقد كان ىناك مجتمعان وعينتان مبحوثتان.أنتيجة الستخدام 
 

 . مجتمع وعينة المقابمة:1.6.3
 

المستفيدين المعرفين بعنوان البحث ويتمثل نو جميع المفردات التي يتكون منيا أمجتمع الدراسة ب يعرف
مجتمع الدراسة من المستفيدين من المشاريع الزراعية في قرى شمال وشرق الخميل )بني نعيم، سعير، 

في ( مستفيد 247وخاراس( والبالغ عددىم )  نوبا مر، حمحول، صوريف،أبيت  الشيوخ، شيوخ العروب،
 .(7002-7000الفترة )

 
سماء أعينة عشوائية بسيطة. حيث تم جمع ختيارىم في إ( مستفيد من خالل 707م مقابمة )ولقد ت

المستفيدين من المشاريع المنفذه في فترة الدراسة من خالل التوجو الى المؤسسات، وقد تم جمعيا في 
 .جدول وترقيميا ليتم اختيار العينة
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 الزراعية( . خصائص عينة مبحوثي المقابمة )المستفيدين من المشاريع 2.6.3
 
ن أيتعمق بالجنس فقد جاءت النتائج بفيما  دناه:أالمقابمة تمخصيا نتائج الدراسة  ىم خصائص مبحوثيأ

منيم كان من الذكور،  %20ن أناث، فقد تبين بين عدد المبحوثين من الذكور واإلىناك تقارب 
 ستيداف.   اإلسسات ال تفرق بين الجنسين عند ن المؤ ألنسب تبين ناث وىذه ا% من اإل47و
 

 
 

 :جنس عينة المستفيدين من المشاريع الزراعية. 740شكل
 

ن أيانات الخاصة بعينة المستفيدين بظيرت تحميل البأيتعمق بعمر مبحوثي المقابمة فقد أما فيما 
توزيعيم العمري حسب الفئات المختمفة يكاد يكون شبو متقارب، حيث كانت نسبة المبحوثين ضمن 

%، بينما كانت نسبة المبحوثين ضمن الفئة العمرية 0747سنة( كانت  02–70الفئة العمرية  )
%، 7447سنة(  22-40%، وكانت نسبة المبحوثين ضمن الفئة العمرية )4042سنة(   42-00من)
كبر من (.  وكانت النسبة األ..7%. كما في شكل)0242فاكثر(  20كانت نسبة الفئة العمرية )بينما 

ن سنة(، أل 22-40الفئة العمرية من )سنة( و  42-00عمارىم من)أالمستفيدين الذين تتراوح 
ن ىذه أسرة وعدد المعالين فييا، حيث فراد األأستيداف عدد لمؤسسات من معايير التي تضعيا لإلا

ال رب إسر ال يوجد من يعمل فييا األ كثر الفئات العمرية التي فييا تكونأالفئات العمرية تعتبر من 
 خرى.   كثر من الفئات العمرية األأسرة وفييا عدد معالين األ
 

عمى نسبة أن أظيرت النتائج بأثي المقابمة من المستفيدين، فقد وفيما يتعمق بالدرجة العممية لمبحو 
%(، وكانت النسبة شبو متقاربة بين حممة درجة البكالوريوس 2042درجة ثانوي فما دون )كانت ل

%(، وىذا يدلل عمى 0%(، وكانت أقل نسبة لحممة درجة الدراسات العميا)242-%740والدبموم )
ن غالبية أالزراعة، وتشير ىذه النتائج الى المستوى التعميمي المتدني لألشخاص الذين يعممون في 
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مي المتدني، مما يعني سر ذات المستوى التعمييد من مثل ىذه المشاريع ىي من األر التي تستفساأل
ستفادت من ىذه أسر التي عتبار أن األأبيا لمتعميم عمى حياة الناس عمى يجاا  ن ىناك تأثيرا واضحا و أ

 و الميمشة.  أسر الفقيرة المشاريع ىي من األ
 

 
 

 المستفيدين من المشاريع الزراعية.: الفئات العمرية لعينة 040شكل
 

 
 

 :المستوى التعميمي لممبحوثين من المستفيدين440شكل 
 
عمى نسبة لربات أدين من المشاريع الزراعية فكانت ما فيما يتعمق بطبيعة العمل لممستفيأ

%(، ويمييا لمعاممين في القطاع العام 0242) %(، ويمييا لممزارعين والتي كانت نسبتيم4442المنزل)
%(، وتماثمت النسبة لمعاممين في القطاع 240%(، ويمييا لفئة العمال وما نسبتو )00بما نسبتو )

 56أكثر من      55-46من 45-36من    35-26من

12.90% 

43.50% 

24.90% 

18.70% 

  

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوي فما دون  

81.80% 

7.70% 9.60% 
1.00% 



00 

عمل  %(، وكانت أقل نسبة من المبحوثين ممن يممكون مصمحة047الخاص والعاطمين عن العمل)
سر التي تعاني من من المستفيدين ىم من األة العظمى ن الغالبيأ%(، وىذا يشير الى 442خاصة)
سر التي فييا انت من األسر التي استفادة من المشاريع كن نسبة األأقتصادية صعبة، حيث إظروف 
سر ىي من ن ىذه األأ%، حيث 0744و ربة منزل بنسبة أو عاطل عن العمل أما مزارع أسرة رب األ

 فرادىا. أادر دخميا لعدم وجود من يعمل من سر المجتمع الفمسطيني فقرا لقمة مصأكثر أ
 

 
 

 :طبيعة عمل المبحوثين من المستفيدين240شكل 
 

عمى نسبة لممستفيدين الذين يسكنون في بني نعيم بما أسكن المبحوثين فكانت  ما في ما يتعمق بمكانأ
%(، ويمييا 0242%(. ويمييا كانت لمذين يسكنون في سعير وحمحول وكانت متماثمة)7244نسبتو )

%(، ويمييا كانت لمذين يسكنون في خاراس وكانت 0042لمذين يسكنون في صوريف وكانت )
يوخ د تقاربت النسبة لمذين يسكنون في الشيوخ ش%(. وق242%(، ويمييا لمذين يسكنون في نوبا )740)

%(، حيث 047مر وكانت )أقميا كانت لمذين يسكنون في بيت أ%(، و 442-%042العروب وكانت )
ستراتيجي أؤسسة الرؤيا العالمية تعمل بشكل ن مأمن المبحوثين في بني نعيم بسبب  عمى نسبةأكانت 

اريع سوى في قرية نيا ال تقوم بتنفيذ المشأء من قرية سعير )العديسة(، حيث في قرية بني نعيم وجز 
غاثة الزراعية في جزء من مشاريعيا كان موجو لجمعيات مربي الثروة الحيوانية ن اإلأبني نعيم، كما 

عمى عدد من المبحوثين ألذلك كان  وال يوجد في مواقع الدراسة مثل ىذه الجمعية سوى في بني نعيم.
ن مؤسسة الرؤيا العالمية نفذت مشروع أالزراعية في قرية بني نعيم، حيث ستفيدين من المشاريع الم

تربية نحل جماعي في بني نعيم لعدد من السيدات، مشروع مع جمعية بني نعيم الخيرية، ومشروع 
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 وسيدة، ومشروع ثروة حيوانية نفذت 70من كل مشروع اكثر من  لجمعية سيدات بني نعيم واستفاد
 70يضا بما ال يقل عن أنية في بني نعيم وقد استفاد منو غاثة الزراعية لجمعية مربي الثروة الحيوااإل

 مستفيد.    
 

 
 

 :مكان سكن المبحوثين من المستفيدين040شكل 
 

 :توزيع عدد المستفيدين ونسبتيم من الذين تمت مقابمتيم حسب منطقة سكناىم.040جدول
 

 النسبة العدد مكان السكن

 %7244 20 بني نعيم    

 %042 2 الشيوخ

 %0242 02 سعير 

 %442 00 شيوخ العروب 

 %047 4 بيت أمر

 %0042 74 صوريف 

 %740 70 خاراس 

 %242 00 نوبا 

 %0242 02 حمحول 

 %00040 707 المجموع 

 
نو تم أة، حيث (: عدد المبحوثين الذين تمت مقابمتيم من كل موقع من مواقع الدراس040يوضح جدول)

مستفيدين، وفي  2مستفيد في بني نعيم من المشاريع، في حين في قرية الشيوخ تم مقابمة  20مقابمة 
مستفيدين،  4مر تم مقابمة أمستفيدين، وفي بيت  00تم مقابمة مستفيد، وفي شيوخ العروب  02سعير 

25.40% 

3.80% 

17.70% 

4.80% 
1.90% 

11.50% 9.60% 7.70% 

17.70% 



02 

 00وفي نوبا تم مقالبة مستفيد،  70مستفيد، وفي خاراس تم مقابمة  74وفي صوريف تم مقابمة 
 مستفيد. 02مستفيد، وفي حمحول تم مقابمة 

 
 ستبيان:. مجتمع وعينة اال3.6.3

 
مثل مجتمع الدراسة كل من مديري ومنسقي المناطق ومديري البرامج والمشاريع ومديري المشاريع 

مشاريع لومنسقي المشاريع ومشرفي المشاريع العاممين في المؤسسات غير الحكومية عمى تنفيذ ا
يذ المشاريع الزراعية في (استبانة عمى عينة قصدية ممن ليم عالقة بتنف07حيث تم توزيع ) ،الزراعية

مؤسسة الرؤيا راضي، و بحاث األأغاثة الزراعية، ومركز تحاد لجان العمل الزراعي، واإلإمؤسسات 
الستبيانات الموزعة وىي (استبانة من ا72سترجاع )إريج(.وتم أبحاث التطبيقية )العالمية، ومعيد األ

 (استبانة.07)
 

 :  توزيع استمارات االستبيان والمسترجعة عمى العاممين في المؤسسات المبحوثة440جدول 
 

 عدد االستبانات المسترجعة عدد االستبانات الموزعة اسم المؤسسة

 7 00 تحاد لجان العمل الزراعيإ

 4 2 اإلغاثة الزراعية

 2 2  أبحاث األراضي

 7 2 مؤسسة أريج   

 0 2 الرؤيا العالمية  

 7 2 غير ذلك 

 72 07 المجموع 

 
عمى المؤسسات غير (: عدد االستبانات الموزعة وعدد االستبانات المسترجعة 440يظير جدول )

 7تم استرجاع تحاد لجان العمل و إاستبيانات عمى موظفي  00م توزيع نو تأالحكومية، حيث 
استبيانات،  4غاثة الزراعية وتم استرجاع اتبيانات عمى موظفي اإل 2م توزيع نو تأاستبيانات، في حين 

 2راضي وتم استرجاعيا جميعيا، وتم توزيع بحاث األأاستبيانات عمى موظفي مركز  2زيع وتم تو 
استبيانات عمى  2اتتبيانات. وتم توزيع  0استبيانات عمى موظفي مؤسسة الرؤيا العالمية وتم استرجاع 

نو تم توزيع استبيانتين عمى أ( وتم استراجاع استبيانتين، كما ريجأبحاث التطبيقية )عيد األفي مموظ
 جراء الدراسة.إاريع ولكنيم تركوا المؤسسات وقت لشخصين عمموا في السابق عمى تنفيذ المش
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 . خصائص عينة مبحوثي االستبانة )العاممين في المؤسسات( 4.6.3

 
ىم خصائص المبحوثين الذين تم استيدافيم باالستبانة، خاصة تمك التي أ الدراسةيتناول ىذا الجزء من 

الوظيفي وسنوات الخبرة. تتعمق بالجنس والعمر والدرجة العممية والمؤسسات التي يعممون بيا والمسمى 
خصائص المبحوثي من عينة االستبانة وىم العاممين في المؤسسات غير  جل التعرف عمىأوذلك من 

 مية عمى تنفيذ المشاريع الزراعية . الحكو 
 

 : النوع االجتماعي )الجنس( لممبحوثين العاممين في المؤسسات240جدول
 

 النسبة العدد الجنس

 %22 77 ذكر 

 %07 0 أنثى

 %000 72 المجموع 

 
عاله طبيعة جنس المبحوثين من عينة االستبانة أالتحميل كما ىو موضح في الجدول  ظيرت نتائجأ

ن أظيرت النتائج  بأتنفيذ المشاريع الزراعية(، حيث  )العاممين في المؤسسات غير الحكومية عمى
 % 07% من المبحوثين الذين يعممون في المؤسسات عمى تنفيذ المشاريع ىم من الذكور، بينما 22

مى تنفيذ ن المؤسسات ال يوجد لدييا تنوع اجتماعي في العاممين عأمنيم من االناث، وىذا يشير الى 
طيعون العمل لساعات متأخرة، كما ن الذكور يستأن ىذا يعزى الى أالمشاريع الزراعية، ويرى الباحث 

 ناث.   كثر من اإلأيدرسون تخصص زراعة ىم من الذكور ن معظم الذين أ
 

 : الفئات العمرية لممبحوثين العاممين في المؤسسات040جدول
 

 النسبة العدد العمر

 %2 7 72أقل من 

 %40 00  02-70من

 %07 2 42-00من 

 %70 2    22-40من

 0 0 20أكثر من 

 %000 72 المجموع 
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لى عدة إعاله أالمؤسسات كما ىو موضح في الجدول تتوزع الفئات العمرية لممبحوثين العاممين في 
%، يأتي بعدىا الفئة العمرية 40( جاءت بنسبة 02-70كثر ىذه الفئات ىي من عمر )أفئات وكانت 

%، ويأتي بعدىا الفئة 70( بنسبة 22-40%، ويأتي بعدىا الفئة من )07( بنسبة 42-00من )
كثر أمن المبحوثين ضمن الفئة العمرية %، ولم يكن ىناك عاممين 2سنة بنسبة 72العمرية أقل من 

ن المبحوثين العاممين في المؤسسات عمى المشاريع ىم في الغالب من فئة أيدلل  سنة، وىذا 20من 
 الشباب. 

  
 :  المؤىل العممي لممبحوثين العاممين في المؤسسات240جدول

 
 النسبة العدد المؤىل العممي

 %4 0 ثانوي 

 0 0 دبموم متوسط 

 %42 07 بكالوريوس

 %4 0 دبموم عالي 

 %00 7 ماجستير  

 %2 7 دكتوراه 

 %000 72 المجموع 

 
ن غالبية المبحوثين العاممين في المؤسسات ىم من حممة درجة البكالوريوس أ( 240يظير الجدول) 

% والذين يحممون درجة 40والماجستير فكانت نسبة الذين يحممون درجة البكالوريوس من المبحوثين 
%، بينما جاءت نسبة من 2درجة الدكتوراه وكانت نسبة الذين يحممون  %،00الماجستير بنسبة 

%، ولم يكن ىناك من 4يحممون درجة الدبموم العالي ومن يحممون درجة الثانوي متماثمة بنسبة 
المبحوثين من يحمل درجة الدبموم المتوسط، وىذا يدلل عمى مدى اىتمام المؤسسات بالمستوى 

 التعميمي لمعاممين فييا.
 

 يعمل فييا المبحوثين: المؤسسات التي أ-240جدول
 

 النسبة العدد المؤسسة التي تعمل بيا

 %00 7 لجان العمل الزراعي   

 %00 4 اإلغاثة الزراعية    

 %70 2 أبحاث األراضي   
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 : المؤسسات التي يعمل فييا المبحوثينب-240جدول
 

 النسبة العدد المؤسسة التي تعمل بيا

 %2 7 مؤسسة أريج   

 %07 0 العالمية  الرؤيا 

 %2 7 غير ذلك 

 %000 72 المجموع 

 
اعي بنسبة تحاد لجان العمل الزر إكانوا من مؤسسة  كثر المبحوثينأن أ( ف 240كما يظير في جدول)

%، ويأتي 00غاثة الزراعية %، ويأتي بعدىا اإل70راضي بنسبة بحاث االأ%، يأتي بعدىا مركز 00
ريج( ومن ىم أبحاث التطبيقية )%، ويأتي بعدىا معيد األ07بنسبة  بعدىا مؤسسة الرؤيا العالمية

نسبتيم  ن ال يعممون)غير ذلك( وكانتالزراعية ولكنيم اآلعمموا في السابق عمى تنفيذ المشاريع 
اريع التي لى عدد المشا  ستجابوا لتعبئة االستبانة و ألى عدد العاممين الذين إ% . وىذا عائد 2متماثمة 

تحاد لجان العمل الزراعي كما ىو ظاىر من نتائج الجدول الذي إن مؤسسة أسسة، حيث نفذتيا كل مؤ 
كثر من غيرىا من المؤسسات أن عدد العاممين فييا أى تنفيذ المشاريع الزراعية يبين عدد العاممين عم

 المبحوثة .
 

 :  المسمى الوظيفي لممبحوثين العاممين في المؤسسات740جدول
 

 النسبة العدد المسمى الوظيفي

 %70 2 مشرف مشروع    

 %00 7 منسق مشروع   

 %2 7 مدير مشروع   

 %00 4 مدير برامج ومشاريع    

 %2 7 منسق منطقة   

 %4 0 مدير عام   

 %2 7 غير ذلك 

 %000 72 المجموع

 
نفيذ المشاريع بشكل ن غالبية المبحوثين ىم ممن عمموا عمى تأ( 740ت نتائج التحميل في الجدول)ظير أ

عمى نسبة من المبحوثين ممن عمموا عمى المشروع بمسمى وظيفي منسق مشروع بنسبة أمباشر فكانت 
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ويمييا من عمموا بمسمى وظيفي  %،70ويمييا من عمموا بمسمى وظيفي مشرف مشروع بنسبة  %،00
نطقة وغير ىذه وجاءت نسبة من عمموا بمسمى وظيفي منسق م %،00مدير برامج ومشاريع بنسبة 

قل نسبة من المبحوثين ممن عمموا بمسمى وظيفي أوكان  %،2المسميات)غير ذلك( بنسبة متماثمة
ستجابوا لتعبئة االستبانة ىم ممن عمموا عمى أن العاممين الذين أ%. وىذا يدلل عمى 4نسبةمدير عام ب

 تنفيذ المشاريع بشكل مباشر.
 

  :  عدد سنوات الخبرة لممبحوثين0040جدول
 

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %74 0 سنوات  0-2

 %40 00 سنوات 00 -0

 %00 7 فأكثر  00

 %000 72 المجموع 

 
اممين عمى تنفيذ ن المؤسسات لدييا اىتمام عال في عدد سنوات الخبرة لمعأ( 0040من الجدول) يظير

سنوات( بنسبة  00-0من )عمى نسبة من المبحوثين من لدييم عدد سنوات خبرة  أالمشاريع فكانت 
قميم ممن لدييم عدد أ%، و 00سنة بنسبة 00كثر من أيمييا ممن لدييم عدد سنوات خبرة %، و 40

 %.74سنوات(بنسبة  2-0سنوات خبرة من)
 

 معالجة بيانات الدراسة 7.3
 

وقد خرجت البيانات (SPSS) حصائية ات عمى الحاسوب بواسطة الرزمة اإلاالستمار  تم تفريغ بيانات
ثم عرضت ىذه  ،نحرافات معياريةأيئة تكرارات حسابية ونسب مئوية و ولية بعد تحميميا عمى ىاأل

 Excelالكمي والنوعي كما تم االستعانة ببرنامج  بالنمطين: ،في ىذه الدراسةالبيانات بصورة نيائية 
 لتحميل النتائج.
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 الفصل الرابع
_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 

ىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة، حول استدامة احث في ىذا الفصل عرضا وتحميال أليتناول الب
اقع المشاريع الزراعية التي تنفذىا المؤسسات غير الحكومية في قرى شمال وشرق الخميل بين الو 

تفيدين من يضا  تحميال إلجابات المبحوثين من عينة المقابمة)المسأووسائل التعزيز، كما تناولت 
جابات المبحوثين من عينة االستبانة )العاممين في المؤسسات ( حول طبيعة ا  المشاريع الزراعية(، و 

دامتيا، والوسائل ثرت عمى استأع ىذه المشاريع  والمعوقات التي المشاريع الزراعية المنفذة وواق
 المقترحة لتعزيز االستدامة.  

 
 المشاريع التي تم تنفيذىا    1.4
 

 ب جابة الدراسة عن السؤال البحثي حول" ما ىو المشروع الذي تم االستفادة منو بحسإطار إفي 
(: نوعية المشاريع التي تم 044شكل ) جابات المبحوثين من المستفيدين. حيث تظير البيانات فيإ

نيم استفادوا أعمى نسبة لممبحوثين أاء عمى المشاريع المنفذة، فكانت االستفادة منيا ونسبة المبحوثين بن
%(، ويميو 7040%(. ويميو مشروع الحديقة المنزلية  بنسبة )7247من  مشروع البيت البالستك بنسبة )

%(، ويميو 0744ي بنسبة )راضيميو مشروع استصالح األ%(، و 0042)مشروع تربية نحل بنسبة 
%(، ويميو مشروع النباتات 047%(، ويميو مشروع دواجن ما نسبتو )042غنام ما نسبة )مشروع األ

نسبة كان مشروع تأىيل %(، وأقميا 747%(، ويميو مشروع الماعز وما نسبتو )240بما نسبتو) الطبية
 %(. 044راضي وما نسبتو )األ
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 :نوعية المشاريع التي استفاد منيا المبحوثون044 شكل
 

 : عدد المبحوثين من عينة المقابمة حسب نوع المشروع الذي تم االستفادة منو044جدول
 

 المشاريع المنفذة حسب نوع المشروع
 

عدد المبحوثين حسب نوع المشروع 
 الذي تم االستفادة منو

 36 مشاريع خاليا النحل

 25 مشاريع االستصالح

 15 مشاريع النعاج

 6 مشاريع الماعز

 10 مشاريع النباتات طبية

 42 مشاريع الحديقة منزلية

 59 مشاريع البيت البالستيك

 13 مشاريع الدواجن

 3 مشاريع التأىيل

 209 مجموع المشاريع

 
من المشاريع كانت  أظيرت نتائج الجدول أعاله أن عدد المبحوثين من عينة المقابمة الذين استفادوا

نتاج النباتي بحوثين كانت مشاريع المتعمقة باإلكثر المشاريع التي استفاد منيا المأن أمتفاوتة، حيث 
مستفيدا، وعدد  27ن عدد الذين استفادوا من مشاريع البيت البالستك كان أوتربية النحل حيث 

بيت  تربية نحل  أغنام ماعز
 بالستيك 

حديقة 
 منزلية      

استصالح  دواجن 
 أراضي 

نباتات  تأهيل 
 طبية    

2.90% 

6.70% 

16.70% 

28.20% 

20.10% 

6.20% 

12.40% 

1.40% 

5.30% 
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المبحوثين الذين استفادوا من مشاريع مستفيدا، وعدد  00المبحوثين من مشاريع خاليا النحل كان 
ما اقل المشاريع التي نفذتيا المؤسسات في مواقع الدراسة فكانت أمستفيدا،  47حديقة المنزلية كان ال

ن أراضي الزراعيىة، حيث ىيل األأومشاريع توزيع االماعز ومشاريع تمشاريع توزيع النباتات الطبية 
يع وعدد المبحوثين الذين استفادوا من مشاريع توزيع النباتات عدد المبحوثين الذين استفادوا من مشار 

مستفيدين،  0مستفيدين، وعدد المبحوثين الذين استفادوا من مشاريع توزيع الماعز كان  00الطبية كان 
 مستفيدين.  0وعدد المبحوثين الذين استفادوا من مشاريع تأىيل األراضي كان 

  
 ريع المنفذة حسب سنة التنفيذ:عدد المبحوثين من المشا 744جدول 

 

 المشاريع التي تم تنفيذىا
 

عدد المستفيدين 
 الكمي

عدد المستفيدين 
 2006سنة 

عدد المستفيدين 
 2007سنة  

المستفيدين   عدد
 2008سنة 

 1 6 29 36 مشاريع خاليا النحل 

 23 1 1 25 راضيمشاريع استصالح األ

 15 0 0 15 مشاريع النعاج

 6 0 0 6 مشاريع ماعز

 0 0 10 10 مشاريع نباتات طبية

 24 15 3 42 مشاريع حديقة منزلية

 54 5 0 59 مشاريع بيت البالستيك

 11 2 0 13 مشاريع الدواجن

 3 0 0 3 مشاريع تأىيل االراضي

 137 29 43 209 مجموع المستفيدين من المشاريع

 
( نوعية المشاريع التي تم تنفيذىا كل سنة من سنوات الدراسة، حيث أن عدد 744جدول) يظير من

ما أ، 7002مستفيدين سنة  0، و7000نة مستفيدا س 77المستفيدين من مشاريع تربية النحل كان 
ما أمستفيدا،  70كان عدد المستفيدين و  7002نو تركز تنفيذىا سنة أراضي فمشاريع االستصالح األ

مستفيدا، ومشاريع توزيع  02وكان عدد المستفيدين  7002نو تم تنفيذىا سنةأنعاج فتوزيع ال مشاريع
مشاريع توزيع النباتات مستفيدين، و  0وكان عدد المستفيدين 7002نو كان تنفيذىا سنة أالماعز ف
الحديقة ما مشاريع أمستفيدين،  00ان عدد المستفيدين وك 7000نو تم تنفيذه فقد سنة أالطبية  ف

مستفيدا،  74 7002كثر المستفيدين منيا في سنة أنفيذىا خالل سنوات الدراسة وكان نو تم تأية فالمنزل
كثر أنو كان تنفيذىا أما مشاريع البيت البالستيكي فأمستفيدا، 02كان عدد المستفيدين 7002وفي سنة 
ن تركز تنفيذىا في أالبياض ف ما مشاريع توزيع الدجاجأمستفيدا،  24بمغ عدد المستفيدين سنة حيث 
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ن تنفيذه كان في سنة أما مشاريع تأىيل االراضي فأمستفيدا،  00كان عدد المستفيدين و  7002سنة
عاله لمتعرف عمى عدد ألى الجدول إمستفيدين. ويمكن بالرجوع 0فيدين وكان عدد المست 7002

شاريع التي نفذتيا المؤسسات ن المأحسب سنة التنفيذ بالتفصيل، حيث  المستفيدين من كل مشروع
ريع في ىذه حيث كان عدد المستفيدين من جميع المشا 7002غير الحكومية كان متركز في سنة 

 7000تي بعدىا من حيث عدد المستفيدين من ىذه المشاريع كان في سنة أمستفيدا، ي 002السنة 
قل أيدا، وكانت مستف 40لدراسة وكان عدد المستفيدين من جميع المشاريع التي تم تنفيذىا في مواقع ا

 77ن في ىذا العام وكان عدد المستفيدي 7002سنة يتم تنفيذ المشاريع فييا في مواقع الدراسة ىي سنة 
ن اكثر عدد من المبحوثون كان من الذين استفادوا من مشروع البيت البالستيكي وكان أمستفيدا. كما 

رجة الثانية من حيث عدد المستفيدين، حيث بمغ عدد مستفيد، وكان مشروع الحديقة المنزلية بالد 27
تي بعدىا مشروع توزيع خاليا النحل، حيث بمغ عدد أمستفيدا، وي 47من ىذه المشاريع  المستفيدين

ن استفادوا من مشاريع مستفيدا، في حين كان عدد المبحوثين الذي 00المبحوثين المستفيدين منيا 
مستفيدا،  02المبحوثين الذين استفادوا من توزيع النعاج مستفيدا، وعدد  72راضي استصالح األ

مستفيد، وبمغ عدد المستفيدين من  00ومشاريع توزيع الدجاج البياض وبمغ عدد المستفيدين منو 
ا من مشاريع توزيع مستفيدين، وبمغ عدد المبحوثين الذين استفادو  00مشاريع توزيع النباتات الطبية 

 0راضي، وكان عددىم ىيل األأاستفادوا من مشاريع ت حوثين من الذينقل عدد المبأالماعز، وكان 
 مستفيدين. 

 
: متوسط حجم المشروع ومبمغ المساىمة التي دفعيا المبحوثون من المقابمة  في المشاريع أ-044جدول 

 التي كان فييا مساىمة ومتوسط حجم المشروع في المشاريع التي لم يكن فييا مساىمة
 

 المشروع
الوحدة لكل 
 مشروع

المشاريع التي يوجد 
 فييا مساىمة

في المشاريع التي فييا 
 مساىمة

 مالحظات
متوسط حجم 

 المشروع

متوسط حجم 
 المشروع

المساىمة 
 بالشيكل

 دونم االستصالح
 

2 220 
مساىمة عمى كل 

 دونم

بيت بالستك جماعي 
 سيدة 02ل 

 بالمتر المربع
 

702422 277 
عمى كل  مساىمة

 مستفيدة

 بالمتر المربع بيت بالستك فردي
 

70442 0202 
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: متوسط حجم المشروع ومبمغ المساىمة التي دفعيا المبحوثون من المقابمة  في المشاريع أ-044جدول 
 التي كان فييا مساىمة ومتوسط حجم المشروع في المشاريع التي لم يكن فييا مساىمة

 

 المشروع
الوحدة لكل 
 مشروع

المشاريع التي يوجد 
 فييا مساىمة

في المشاريع التي فييا 
 مساىمة

 مالحظات
متوسط حجم 

 المشروع

متوسط حجم 
 المشروع

المساىمة 
 بالشيكل

  000 2  بالدونم تأىيل اراضي

 لكل مستفيد 420400 00 27 عدد الدجاج دجاج بياض

 جماعي وفردي 002440 0402 0 خمية نحل خاليا نحل

  0200 0  ماعز ماعز

تم اعطاؤىم شتل    422 عدد شتل نباتات طبية
عمى  اكثر من موسم 

 زراعي

  00742 0  نعجة نعاج

تم اعطاؤىم  بئر  0072 024 070 بالمتر المربع حديقة منزلية
 جمع مع الحديقة

      

 
( متوسط حجم المشروع الذي استفادة منو المبحوثون من المقابمة  ومتوسط 044) ظيرت نتائج جدولأ

المساىمة التي دفعيا المبحوثون في المشاريع التي كانت فييا مساىمة ومتوسط حجم المشروع الذي 
استفاد منو المبحوثون في المشاريع التي لم يكن فييا مساىمة، حيث كان متوسط حجم المشروع  في 

شيكل لكل دونم ولم يتم  220دونم ومتوسط المساىمة التي دفعيا المبحوثون 2الستصالح مشاريع ا
تنفيذ مشاريع استصالح بدون مساىمة، ومتوسط حجم المشروع الذي استفاد منو المبحوثون في مشروع 

مترا مربعا والمساىمة التي دفعتيا كل  702422البيت البالستيكي الجماعي لخمس عشرة مستفيدة كان 
مترا  70442شيكال، ومتوسط حجم المشروع في مشاريع البيت البالستيكي الفردي كانت  277سيدة 

تنفيذ مشاريع بيت بالستك  شيكال ولم يتم 0202مربعا ومتوسط المساىمة التي دفعيا المبحوثون كانت 
أىيل كانت و فردي بدون مساىمة، ومتوسط عدد الدونمات التي استفاد المبحوثون منيا في التأجماعي 

ريع شيكال لكل دونم ولم يتم تنفيذ مشا 000دونمات ومتوسط المساىمة التي دفعيا كل مستفيد كانت 2
دجاجة بياضة لكل  00راضي بدون مساىمة، ومتوسط حجم المشروع في الدجاج البياض كان أتأىيل 

حجم شيكال ومتوسط  420400مبحوث من المقابمة في حين دفع كل مبحوث مساىمة كمتوسط 
دجاجة بياضة، ومتوسط  27مشروع الدجاج البياض الذي استفادة منو المبحوثون بدون مساىمة كان 
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و أوثين سواء في المشاريع الجماعية حجم المشروع في مشاريع خاليا النحل التي استفادة منو المبح
كل، في حين شي 002440خمية نحل وكان متوسط المساىمة التي دفعيا المبحوثين  0402الفردية كان 

المشاريع التي لم يكن فييا مساىمة كان حجم المشروع خمية نحل واحدة، ومتوسط حجم المشروع الذي 
استفاد منو المبحوثون في مشاريع الماعز كان ثالثة رؤوس ماعز ومتوسط المساىمة التي دفعيا 

حوثون في مشروع شيكال ، وكان متوسط حجم المشروع الذي استفاد منو المب 0200المبحوثون كانت 
كثر أتال عمى عطاء المبحوثين شأنو تم أشتمة بدون دفع مساىمة مع العمم  422النباتات الطبية كان 

من موسم زراعي، ومتوسط حجم المشروع الذي استفاد منو المبحوثون من المقابمة كان ثالث رؤوس 
سط حجم مشروع الحديقة شيكال، ومتو  00742نعاج ومتوسط مبمغ المساىمة التي دفعيا المستفيدين

المشروع شيكال، ألنو تم تنفيذ  0072مترا مربعا وكان متوسط المساىمة التي دفعيا المبحوثين  024
مطار لكل مستفيد، في حين كان متوسط حجم مشروع الحديقة المنزلية مع حفر بئر جمع لمياه األ

 مترا مربعا. 070 بدون دفع مساىمة كان
 
جابات المبحوثين إو فرديا فكانت أذا كان جماعيا إالذي تم االستفادة منو ما  بالمشروعما فيما يتعمق أ

 % منيم من مشروع جماعي 70% منيم استفاد من مشروع  فردي بينما استفاد 20من المقابمة بان 
 

 
 

 م فردي"أي استفاد منو المبحوثين " جماعي :المشروع الذ744شكل 
 

% منيم دفع مساىمة 20ذا ما دفع المبحوثون مساىمة عند االستفادة من المشروع، فان إوفيما يتعمق 
 %منيم لم يدفع مساىمة  وذلك حسب نوعية المشروع الذي تم االستفادة منو 74مقابل 

 فردي 
80% 

 جماعي 
20% 
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 : توزيع المبحوثين عمى دفع مساىمة لالستفادة من المشروع044شكل 
 

مستفيدا حسب جدول  002انوك 7002المستفيدين كان في سنة ن معظم أويفسر الباحث ىذه النتائج ب
ن معظم المشاريع التي نفذت في منطقة الدراسة كانت تتعمق باإلنتاج النباتي بما نسبتو أ(، و 744)

مشاريع تتعمق % 0042وما نسبتو  % مشاريع تتعمق بالثروة الحيوانية، 0242%، وما نسبتو 2040
لى توفر فرص إ% مشاريع خاليا نحل، وىذا عائد 00.2نسبتو راضي، وما باستصالح وتأىيل األ

صبح لدييا معرفة في توجيات الممولين وتقوم أالمؤسسات غير الحكومية المنفذة  نأالتمويل حيث 
 بتقديم المشاريع بناء عمى ذلك. 

 
ون وىذا ما يؤكده حجم المشروع ووجود مساىمة عمى المستفيد من عدمو حيث أنو من المنطقي أن يك

ن تنفذىا، أىي من تخطط المشاريع التي تريد  ذا ما كانتإتوجو واحد لدى المؤسسات المنفذة ىناك 
ن ال يكون ىناك أو أفيدين في جميع المشاريع المنفذة ما أن يكون ىناك مساىمة عمى المستإحيث أنو 

ساىمة من المشروع ن تأخذ المأصل ن األأتم ربط المساىمة بحجم المشروع ف ذا ماا  مساىمة نيائيا، و 
اضح في و الذي حجمو كبير وال يكون ىناك مساىمة عمى المشروع الذي حجمو صغير. كما ىو 

خذت مساىمة من المستفيدين في مشروع الدجاج البياض الذي تم أسسات ن المؤ أ(، حيث 044جدول)
عندما وزعت خذ مساىمة من المستفيدين عمى نفس المشروع أدجاجة بياضة ولم ت 00اللو توزيع من خ

 دجاجة بياضة. 27
 

 واقع استدامة المشاريع الزراعية  2.4
 
 نو تم دراسة وجية أمشاريع الزراعية،  فجابة عمى سؤال الدراسة حول واقع استدامة الطار اإلإفي  

 نعم
76% 

 ال
24% 
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 .نظر المبحوثين من عينة المقابمة )المستفيدين من المشاريع(
 

من وجية نظر المبحوثين من عينة االستبانة ) العاممين يضا دراسة واقع استدامة المشاريع أتم ولقد 
نو استدامة المشاريع، أل جل التعرف عمى عمى واقعأى تنفيذ المشاريع الزراعية(، من في المؤسسات عم
جابات المبحثوثين من عينة المقابمة نستطيع التعرف إجابة عمى ىذا السؤال وخاصة ومن خالل اإل

جراء إ( الى وقت 7002، 7002، 7000نوات)لتي تم تنفيذىا خالل سعمى مدى استدامة المشاريع ا
 الدراسة   

 
 . واقع استدامة المشاريع الزراعية من وجية نظر عينة المقابمة1.2.4

 
جابات المبحوثين كما في إظيرت نتائج تحميل أاستدامة المشاريع الزراعية، فقد عند الحديث عن واقع 

% منيم لم يعد المشروع 40%منيم ما زال المشروع موجودا عندىم، في مقابل 27 ( بان444شكل)
 موجودا لدييم. 

 

 
 

 :توزيع المبحوثين عمى وجود المشروع الذي استفادوا منو من عدم وجوده444شكل 
 

ن % م24ن ما نسبتو أظيرت النتائج أذا ما حدث عميو تغير، فقد إما فيما يتعمق بحجم المشروع أ
و سمبي عمى حجم المشروع وبقي بنفس الحجم كما تم أيجابي إالمبحوثين لم يحدث عندىم تغير 

تغير عمى حجم المشروع % من المبحوثين حدث عندىم 70االستفادة منو عند التنفيذ، في مقابل 
 م سمبيا.  أيجابيا إكان ىذا التغير أبغض النظر 

 نعم
59% 

 ال
41% 
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 جراء الدراسةإحجم المشروع عند  حدوث تغير عمى :244شكل 
 

 وحالة المشروع 7000: عدد المبحوثين المستفيدين من المشاريع التي نفذت في سنة 444جدول 
 

المشاريع المنفذة حسب نوع 
 المشروع

عدد المبحوثين 
المستفيدين من 

 2006المشاريع سنة 

عدد المبحوثين الذين ما 
زال المشروع موجودا 

 عندىم

عدد المبحوثين الذين 
حدث عندىم تغير عمى 

 حجم المشروع

 6 9 29 مشاريع خاليا النحل 

 0 1 1 مشاريع االستصالح

 7 7 10 مشاريع النباتات الطبية

 0 2 3 مشاريع الحديقة منزلية 

 13 19 43 مجموع المشاريع

 
ربعة مشاريع وكان أالتي استفاد منيا المبحوثون كان (، عدد المشاريع 444ظيرت النتائج في جدول )أ
 7وجودا عندىم ن الذين ما زال المشروع مأمستفيدا، و  77ع خاليا نحل بواقع كثر المبحوثين من مشرو أ

شروع حدث تغير عمى حجم المشروع، مستفيدين من الذين ما زال عندىم الم 0ن أمستفيدين، في حين 
تنفيذىا فكان عدد المستفيدين حسب عينة البحوثين من المقابمة فكان  ما مشاريع االستصالح التي تمأ

ما مشاريع توزيع النباتات الطبية التي أده تغير يذكر عمى حجم المشروع، و مستفيدا واحدا ولم يحدث عن
 2لمشروع موجودا عندىم مبحوثين، وأن الذين الذين ما زال ا 00تم تنفيذىا فكان عدد المبحوثين منيا 

خير الذي ير عمى حجم المشروع، والمشروع األن ىؤالء المبحوثين جميعيم حدث عندىم تغأين و مبحوث
ن المبحوثين الذين ما زال أمبحوثين، و  0يقة المنزلية بواقع فكان الحد 7000تم تنفيذه في سنة 

كان  7000ن عدد المبحوثين الذين استفادوا في سنة أمستفيد. حيث  7المشروع موجودا عندىم كان 

 نعم
26% 

 ال
74% 
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ن من حدث عنده تغير عمى أ%، و 44قي عنده المشروع أي حوالي مبحوثا منيم ب 07مستفيدا،  40
% من الذين ما زال المشروع موجودا لدييم 02أي حوالي  07مبحوثا من  00حجم المشروع كان 

$ من المبحوثين الذين استفادوا 44ن حواليأل وع. وخالصة القو وحدث تغير عندىم عمى حجم المشر 
% منيم حدث عنده تغير عمى 02ن أما زال المشروع موجودا عندىم، و   7000من المشاريع في سنة 

 حجم المشروع.
 

 وحالة المشروع 7002: عدد المبحوثين المستفيدين من المشاريع التي نفذت في سنة 244جدول 
 

المشاريع المنفذة حسب نوع 
 عالمشرو 
 

عدد المبحوثين 
المستفيدين من 

 2007المشاريع  سنة 

عدد المبحوثين الذين 
ما زال المشروع 
 موجودا عندىم

عدد المبحوثين الذين 
حدث عندىم تغير عمى 

 حجم المشروع

 2 4 6 مشاريع خاليا النحل 

 0 1 1 مشاريع االستصالح 

 0 8 15 مشاريع الحديقة المنزلية 

 0 2 5 مشاريع البيت البالستيك 

 0 0 2 مشاريع الدواجن

 2 15 29 مجموع المشاريع

 
مشاريع، وكانت  2عاله أن عدد المشاريع التي تم تنفيذىا في مواقع الدراسة كان أيظير من الجدول 

مستفيدين وأن الذين  0المشاريع المنفذة، مشاريع تربية نحل وكان عدد المبحوثين الذين استفادوا  منو 
 4مستفيد من  7تغير كان مستفيدين، وأن الذين حدث عندىم  4ما زال المشروع موجودا عندىم 

، وكان عدد المبحوثين الذين استفادوا من مشاريع االستصالح مستفيدا واحدا وما زال ىذا مستفيدين
ما مشروع الحديقة المنزلية كان عدد أولم يحدث تغير عمى حجم مشروعو،  المشروع موجودا عنده

فيدين ولم مست 2ن الذين ما زال المشروع عندىم كان أمستفيدا و  02لذين استفادوا  منو المبحوثين ا
يحدث عندىم تغير عمى حجم المشروع، ومشروع توزيع البيت البالستيكي وكان عدد المبحوثين الذين 

مستفيد ولم يحدث تغير عمى  7مستفيدين وأن من زال المشروع موجودا عندىم كان  2استفادوا منو 
 7استفادوا منو حجم المشروع عندىم، ومشروع توزيع الدجاج البياض وكان عدد المبحوثين الذين 

جراء الدراسة، ومن ذلك يتبين أن عدد إشروع موجودا عند المستفيدين عند مستفيد ولم يكن ىذا الم
ن الذين ما أمستفيدا و  77ن كا 7002المبحوثين الذين استفادوا من المشاريع التي تم تنفيذىا في سنة 

حدث عندىم تغير عمى حجم ن الذين أ% منيم، و 20مستفيدا أي  02عندىم زال المشروع موجودا 
مستفيدا،  02مستفيدا، حين أن عدد المبحوثين الذين ما زال المشروع موجود عندىم  7المشروع كان 



20 

منيم استفادوا من مشروع الحديقة المنزلية ومشروع البيت البالستيكي ومشروع استصالح االراضي  00
كثر بكثير من أبر عمرىا االفتراضي الت التي يعتوىذه المشاريع تعتبر المدخالت فييا من المدخ

 خرى المنفذة.  المشاريع األ
 

 وحالة المشروع 7002: عدد المبحوثين المستفيدين من المشاريع التي نفذت في سنة 044جدول 
 

المشاريع المنفذة حسب نوع 
 المشروع

عدد المبحوثين 
المستفيدين من 

 2008المشاريع  سنة 

 عدد المبحوثين الذين
ما زال المشروع 
 موجودا عندىم

عدد المبحوثين الذين 
حدث عندىم تغير عمى 

 حجم المشروع

 0 1 1 مشاريع خاليا النحل  

 1 23 23 مشاريع االستصالح 

 4 6 15 مشاريع النعاج 

 1 2 6 مشاريع الماعز 

 0 8 24 مشاريع الحديقة منزلية 

 0 45 54 مشاريع بيت البالستيك 

 4 4 11 مشاريع الدواجن 

 0 3 3 مشاريع التاىيل 

 10 92 002 مجموع المشاريع

 
مشاريع وكان عدد  2كان  7002( أن عدد المشاريع التي تم تنفيذىا في سنة 6.4يظير من الجدول)

 77ن الذين ما زال المشروع موجودا عندىم كان أتفيدا و مس 007المبحوثين الذين استفادوا منيا 
منيم حدث عندىم تغير عمى حجم المشروع، وكانت ىذه السنة أكثر سنة يتم تنفيذ  00مستفيدا، وأن 

خاليا النحل كان مستفيدا المشاريع فييا  في منطقة الدراسة، حيث أن عدد المبحوثين من مشروع 
م يحدث تغير عمى حجم مشروعو، وعدد المبحوثين الذين ن مشروعو ما زال موجودا عنده ولأواحدا و 

عند واحد  مستفيد وما زالت موجودة عندىم وحدث تغير 70استفادوا من مشاريع االستصالح كان 
عنده المشروع وقت  0دا بقي منيم مستفي 02من مشروع توزيع النعاج كان منيم، وعدد المبحوثين 

ع الماعز م مشروعو، أما عدد المبحوثين من مشروع توزيحدث تغير عمى حج 4جراء الدراسة ومنيم إ
منيم ما زال المشروع موجودا عنده وواحد منيم حدث  7جراء الدراسة كان إمستفيدين، وعند  0فكان 

تغير عمى حجم مشروعو عن وقت االستفادة، وبمغ عدد المبحوثين من مشروع الحديقة المنزلية في 
مستفيدين ما زال المشروع موجودا عندىم ولم  2حوثا منيم مب 74في منطقة الدراسة  7002عام 

يحدث تغير عمى حجم المشروع عن الحجم الذي تم االستفادة منو، وبمغ عدد المبحوثين الذين استفادوا 
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جراء إالذين ما زال المشروع عندىم وقت مستفيدا، وأن  24من مشروع توزيع البيوت البالستيكية كان 
دا ولم يحدث تغير عمى حجم المشروع عن الحجم الذي تم االستفادة منو، وبمغ مستفي 42الدراسة كان 

ن الذين ما زال أمستفيدا، و  00وزيع الدجاج البياضعدد المبحوثين الذين استفادوا من مشاريع ت
مستفيدين حدث تغير عندىم عمى حجم  4مستفيدين، في حين أن  4المشروع موجودا عندىم كان 

راضي كان لذين استفادوا من مشروع تأىيل األا منو، في حين أن عدد المبحوثين امشروع الذي استفادو 
 مستفيدين وأنيم ما زال المشروع موجودا عندىم ولم يحدث تغير عمى حجمو عن وقت االستفادة .  0
 

فقد  جراء الدراسة،إروع من فترة االستفادة منو لحين أما فيما يتعمق بالتغير الذي حدث عمى المش
حدث عندىم تغير كان ىذا التغير  % من المبحوثين الذين47ن ما نسبتو أظيرت نتائج الدراسة بأ
 % من المبحوثين الذين حدث عندىم تغير كان ىذا التغير سمبيا. 22يجابي وما نسبتو إ
 

 
 

 و سمبياأيجابيا إذا كان إتغيير الذي حدث عمى حجم المشروع :ال044شكل 
 

لمبحوثين من عينة نتياء من تنفيذه حسب اتي بقي المشروع فييا يعمل بعد اإلالأما فيما يتعمق بالمدة 
مدة بقي المشروع يعمل بيا كثر أزيع المبحوثين حسب المدة  فكانت ظيرت النتائج تو أالمقابمة، فقد 

 -شيور 00%(، ويمييا من 4744كثر من سنة بما نسبتو من عدد المبحوثين )أنتياء من تنفيذه بعد اإل
شيور ما نسبتو  7-2%(، ويمييا من 0042شيور بما نسبتو) 0-4%(، ويمييا من72ما نسبتو) سنة
 %(.4شيور ما نسبتو) 0-0%(، وأقميا مدة بقي المشروع يعمل فييا عند المبحوثين ىي من 240)

 ايجابي 
42% 

 سلبي
58% 



27 

 
 

 نتياء من تنفيذهلتي بقي المشروع يعمل بيا بعد اإل:توزيع المبحوثين عمى المدة ا244شكل 

 
ن أ% ممن شمميم البحث أوضحوا ب4042 ( بأن ما نسبتو244يتبين من البيانات الموضحة في شكل ) 

ن أوضحوا بأ% ممن 7247يور، يتبعيم ما نسبتو ش 4-0مدة المتابعة لممشروع بعد التنفيذ كانت من 
شيور  7من  ن مدة المتابعة كانتأ% منيم قالوا ب0740كثر من سنة، وما نسبتو أمدة المتابعة كانت 

 شيور . 2-2ن مدة المتابعة لممشروع كانت من أ% ممن شمميم البحث قالوا ب740ا  خيرأالى سنة، و 
 

 
 

نتياء من التنفيذ حسب وجية نظر من قبل المؤسسات المنفذة بعد اإل مدة المتابعة : 42.شكل
 المبحوثين من المقابمة.

 

  -شهور 10من  شهور   9-7من  شهور    6-4من  شهور   3 -1من
 سنة

 أكثر من سنة

4.00% 

13.50% 
8.10% 

25.00% 

49.40% 

 أكثر من سنة سنة -شهور 9من  شهور    8-5من  شهور   4 -1من

43.50% 

9.10% 

19.10% 

28.20% 
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 الذين مازالت مشاريعيم قائمة ونسبيا من المشاريع المنفذة : عدد المبحوثين244جدول 
 

عدد المبحوثين حسب  المشاريع المنفذة
 نوع المشروع

عدد المبحوثين مازال 
 المشروع قائم عندىم

 النسبة

 %000 72 72 استصالح وتأىيل أراضي

 %02 07 04 مشاريع انتاج حيواني

 %04 02 007 مشاريع بيوت البالستيك والحدائق المنزلية

 %20 2 00 مشاريع النباتات الطبية

 %07 04 00 مشاريع خاليا النحل

 
م متفاوتة حسب نوع عاله نسبة المبحوثين الذين ما زال المشروع عندىأيتضح من بيانات الجدول 

نيا ما زالت موجودة أعمى نسبة من حيث أشاريع النباتات الطبية حصمت عمى ن مأالمشروع، حيث 
ن مشاريع أزال المشروع موجد عندىم، في حين % من الذين استفادوا من ىذا المشروع ما 20فكان 

%، ونسبة 04الحدائق المنزلية والبيت البالستيكي كانت نسة الذين ما زال المشروع موجود ىندىم 
قل نسبة أ%، وكانت 07 وع خاليا النحل كانتالذين ما زال المشروع عندىم ممن استفاد من مشر 

 %.02نتاج الحيواني ىم الذين استفادوا من مشاريع اإل مبحوثين من الذين ما زال المشروع عندىم
 

المنزلية كانوا مقسمين عمى ثالث ن المبحوثين المستفيدين من مشاريع الحديقة أدناه أيظير الشكل 
لم يكن المشروع موجود عنده وقت  معمى نسبة منيأن أبعا لوجود المشروع من عدمو، حيث تجيات، تإ
زال المشروع موجود عنده ويزرعو  % منيم ما04ن أ%، في حين 00ت نسبتيمجراء الدراسة وبمغإ
% من المبحوثين ما زالت شبكة الري وممحقاتيا 00م ما نسبتو أكثر من دورة زراعية في السنة، أ

تفادة منيا كمشاريع موجودة عندىم ويتم الخاصة بالحديقة المنزلية والبيت البالستكي التي تم االس
 زراعتيا دورة واحدة في السنة) في الصيف(.

 
ن نسبة المبحوثين الذين ما زالت المشاريع التي استفادوا منيا موجود أوعند التمعن في ىذه النتائج نجد 

وضحت أي تستثناء مشاريع النباتات الطبية الإ% أي ما يقارب ثمث المستفيدين ب02عندىم ال تتعدى 
ن ىذا أجراء الدراسة وبغض النظر عن إده يوم % منيم ما زال المشروع موجود عن20ن أالنتائج 

ن ألى إشارت أيجابي ولكن المالحظات إن حجمو حدث عميو  تطور أ وأالمشروع بقي حجمو كما ىو 
وع ويتحقق عتباره مشر ألى عدم إان يقل وبشكل كبير جدا يكاد يصل حجم مشاريع النباتات الطبية ك

عتبار عند تنفيذ ىذه خذ بعين اإلأوامل االستدامة لم تن عأئدة لممستفيد، وىذا ما يدلل عمى منو فا
لمؤسسات عوامل االستدامة خذت اأنو لو أنسبة الثمث تعتبر نسبة قميمة جدا، حيث ن المشاريع، أل
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ن الذين ما أجود حاليا، كما مضاعفة عما ىو مو سبة نعتبار عند تنفيذ ىذه المشاريع لكانت البعين اإل
م، وىذه يدلل % منيم حدث تغير سمبي عمى حجم مشروعي22ن أنجد زال المشروع موجود عندىم 

رة عمى استدامة المشاريع بعين خذ العوامل المؤثأن ىذه المؤسسات لم تأعمى ما تم طرحو من 
 فيذ ىذه المشاريع.عتبار عند تناإل
 

 
 

: توزيع المبحوثين المستفيدين من مشاريع الحديقة المنزلية والبيت البالستيكي حسب عدد 744شكل 
 الدورات الزراعية التي تزرع في السنة الواحدة.

 
ن ىذه المشاريع والتي ما زالت موجودة ألمتعمقة بواقع استدامة المشاريع ويفسر الباحث ىذه النتائج ا

ذ، وعند ربطيا بنوع نما بقيت كما ىي وقت التنفيإعمى حجميا  ستفيدين لم يحدث تغيرعند الم
لممبحوثين كانت عبارة عن % من المشاريع التي تم تنفيذىا 0244ن معظميا بما نسبتوأالمشروع نجد 

( وكانت مدخالتيا بيت بالستك يكية، حديقة منزلية، نباتات طبيةنتاج نباتي )بيوت بالستإمشاريع 
شتال في مشاريع الحديقة أالبيوت البالستيكية وشبكات ري و  في مشاريعمترا مربعا  70بمساحة 

فتراضي يمتد لعدة سنوات، وعند الحديث عن عدد ت الطبية وىذه المدخالت عمرىا اإلالمنزلية والنباتا
ن غالبيتيم يقمون بزراعتيا في الصيف أي أزراعتيا في السنة الواحدة تبين  الدورات الزراعية التي يتم

ستثناء مشاريع االستصالح والتأىيل من المشاريع التي ما إة في السنة، كما أنو وفي حال تم واحدمرة 
راضي ذا تعرضت األإال إي تعتبر مشاريع من الصعب ضياعيا زالت موجودة عند المستفيدين والت

من % ( 0042ن نسبة مشاريع التأىيل واالستصالح ىي) أحتالل، وبما و بفعل اإلألكارثة طبيعية 
نقاصيا من نسبة المشاريع التي إمبحوثين من عينة المقابمة، وعند حجم المشاريع التي تم تنفيذىا لم

بة %( وعند ذلك تصبح نس4247مازالت موجودة عند المبحوثين  فإنيا تتغير عما ىو موجود لتصبح )
حدث تغير عمى حجم  ذا كانإتم توقفيا متساوية تقريبا، وما  لى التيإالمشاريع التي مازالت موجودة 

دورة واحدة في 
 السنة
30 

30% 

أكثر من دورة 
 زراعية

35 
34% 

 غير موجود
37 

36% 
 دورة واحدة في السنة

 أكثر من دورة زراعية

 غير موجود
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المدة المتابعة بعد التنفيذ م سمبي، وعند الحديث عن أيجابي إذا كان التغير الذي حدث إالمشروع وما 
بحوثين من % من الم4042ن المؤسسات المنفذة المشاريع بعد تسميميا لممستفيدين وما نسبتو أنجد 

مدة قميمة جدا وال تفي بالغرض ليكون  شيور، وىذه 4-0ن ىذه المدة كانت من أعينة المقابمة تحدثوا 
عادة بحاجة ن المشاريع الزراعية بالطموبة ليذه المشاريع، ألالمستفيدين قادرين عمى القيام بالميارات الم

 م ال.أنيا مشاريع ناجحة أكثر عمييا لنستطيع الحكم عمييا بو اأالى مرور موسم زراعي 
 

تنفيذىا المؤسسات من وجية نظر المبحوثين من عينة . واقع استدامة المشاريع التي تم 2.2.4
 االستبانة  

 
 :حالة المشاريع الزراعية التي تم تنفيذىا 244جدول

 
 النسبة العدد ىل المشاريع التي تم تسميميا لممستفيدين ما زالت موجودة لدييم

 %2040 70 نعم 

 %7040 2 ال

 %00040 72 المجموع 

 
% من المستفيدين  الذين استفادوا من المشاريع الزراعية التي تم 20(: ان 244يظير نتائج جدول)
% 70ن أجابة موجودة لدييم، في مقابل كانت اإل ( ما زالت70020700207000تنفيذىا في سنوات)

جراء الدراسة من وجية نظر المبحوثين من عينة االستبانة إفيدين لم يبق المشروع لدييم وقت من المست
 ؤسسات عمى تنفيذ المشاريع(.)العاممين في الم

 
 سر التي ما زال المشروع موجود لدييم :نسبة األ744جدول

 
 النسبة العدد نسبة األسر التي مازال المشروع يعمل لدييا

 %7040 2 (%72 -0من) 

 %7440 0 (%20 -70من )

 %0740 2 (%22 -20من)

 %7440 0 (%000-20من )

 %00040 72 المجموع 

سر التي (% من األ22-20ن ما نسبتو )أ% من المبحوثين تحدثوا 07ن أ( 744جدول) يتضح من
% من 74ن أجراء الدراسة،  في حين إا زال المشروع موجودا لدييا وقت استفادت من المشاريع م
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ا زال المشروع موجودا عندىم (% من المستفيدين م000-20(% و)20-70ن من )أجابوا أالمبحوثين 
(% من المستفيدين ما زال 72-0جابوا أن من)أ% من المبحوثين 70ن أراسة، في حين جراء الدإعند 

 جراء الدراسة.  إتنفيذىا لحين الوقت الذي تم فيو المشروع موجودا لدييم بعد 
 

 نتياء من تنفيذهتي بقي المشروع فييا يعمل بعد اإل:المدة ال0044جدول
 

 النسبة العدد نتياء من تنفيذهتي بقي المشروع فييا يعمل بعد اإل المدة ال

 %240 7 شيور 4 -0من

 %0040 4 شيور    00-2من 

 %440 0 سنة   -00من 

 %2740 02 أكثر من سنة

 %00040 72 المجموع 

 
ع ما زالت موجودة عن ن المشاريأجابوا أ% من المبحوثين 27ن أ( 0044بينت نتائج جدول) 

ة عند ن المشاريع بقيت موجودأجابوا أ% من المبحوثين 00ن أكثر من سنة، في حين أالمستفيدين 
من ن المشاريع بقيت عن المستفيدين أجابوا أثين % من المبحو 2، و( شيور00-2المستفيدين من )

 سنة( . -شير00ن المشاريع بقيت عند المستفيدين من )أجابوا أ% من المبحوثين 4(شيور، و0-4)
 

 استدامة المشاريع بين إجابات المبحوثين من العينتين  . مقارنة واقع3.2.4
 

جابات المستفيدين المبحوثين نابعة من خالل تجربتيم الشخصية وتحدثوا عن واقع إلقد كانت 
لم يكن % منيم 40ن من بقي المشروع موجودا عندىم حيث ان أشاريعيم التي استفادوا منيا حيث م

% منيم حدث تغير عمى حجم مشروعو، وكان 70ن أاسة، و جراء الدر إالمشروع موجود عندىم وقت 
جابات العاممين في المؤسسات إ%من الذين حدث تغير عندىم كان ىذا التغير سمبي، بينما كانت 22

لى المدة التي تابعت فييا إتفيدين كانت متفاوتة، وىذا عائد عن الفترة التي بقي المشروع فييا عند المس
ن اكثر أن العاممون في المؤسسات تحدثوا أنتياء من تنفيذىا، كما ه بعد اإللمؤسسات لممشاريع المنفذا

جراء الدراسة كان في إن وقت أكثر مع العمم أىي سنة ف مدة بقيت المشاريع فييا عند المستفيدين
عية ىي مشاريع موسمية ن المشاريع الزراأقل، مع العمم سنوات من التنفيذ عمى األ 0ي بعد أ 7000

 نتاج، لى سنة لمبدء باإلإوقد تحتاج 
تفيد في مس 40ن عدد المستفيدين منيا أنجد  7000ع التي تم تنفيذىا سنة لى المشاريإوعند النظر 

حدث تغير عمى حجم مشروعو،  00مستفيدا منيم  07ن من بقي المشروع موجودا عنده كان أحين 
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بقي عندىم  02مستفيدا منيم  77كان  7002ادوا من المشاريع سنة ن عدد المستفيدين الذين استفأو 
يدين من جابات المبحوثين المستفإتغير عمى حجم المشروع، وىذا حسب منيم  7المشروع وحدث عند 

نما جراء الدراسة بيإمستفيدين بقي المشروع عندىم عند قل من نصف الأن أالمشاريع، بحيث نجد 
زال المشروع موجودا عندىم ، (% من المستفيدين ما 22-20ن من )أت تحدث العامولون في المؤسسا

شاريع بعد ن المؤسسات لم تستطيع متابعة المألى إجابتين وىذا عائد ن ىناك فرق بين األأحيث 
عدم مقدرتيا عمى التمويل و  صسيطة ال تتجاوز عدة شيور بسبب نقنتياء من تنفيذىا سوى لفترة باإل

 طول.أى لتقوم بمتابعة المشاريع لفترة خر أتوفير ميزانيات 
 

 ثرت عمى استدامة المشاريع الزراعية أالعوامل التي  3.4
 

اسة مدى أخذ ىذه لقد تم تحديد مجموعة من العوامل التي تؤثر عمى استدامة المشاريع المنفذة لدر 
ظر المبحوثين من عتبار عند التنفيذ من قبل المؤسسات، وقد تم دراستيا من وجية نالعوامل بعين اإل

عينة المقابمة )المستفيدين من المشاريع( ومن وجية نظر عينة االستبانة )العاممين في المؤسسات عمى 
قسام وكانت عوامل متعمقة بالمؤسسات، وعوامل أوامل الى ثالثة التنفيذ(. حيث تم تقسيم ىذه الع

امل التي تؤثر ىم العو أدراستيا وتحديد  لمنفذ نفسو ليتممتعمقة بالمستفيدين، وعوامل متعمقة بالمشروع ا
 عتبار في المستقبل عند تنفيذ المشاريع.خذىا بعين اإلأن يتم أجل أعمى االستدامة من 

 
 عتماد عميو لتحديد درجة الفقرات بناء عمى مقياس ليكرتلذي تم اإل: المفتاح ا0044جدول 

 
 النسبة المؤوية مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 %20 742اقل من  صغيرة جداً 

 %2747-20 7477-7420 صغيرة

 %0747-00 042-0 متوسطة

 %2747-20 0477-0420 كبيرة

 %20 فأكثر 4 كبيرة جداً 

 
عتماد عميو لتحديد درجة الفقرات، من خالل المتوسطات لمفتاح الذي تم اإلعاله اأيظير من الجدول  

الحسابية، وتم تحويميا الى نسب مئوية بناء عمى مقياس ليكرت. حيث تعريف الدرجة الصغيرة جدا 
، في حين تم تعريف الدرجة الصغيرة بمدى المتوسطيا الحسابي وكان 742بمتوسط حسابي اقل من 

(، والدرجة الكبيرة تم تعريفيا بمدى متوسطيا 0447-0)(، والدرجة المتوسطة من 7477-7420من)
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كثر أيفيا بمدى متوسطيا الحسابي وكان (، والدرجة الكبيرة جدا تم تعر 0477-0420الحسابي وكان من)
 . 4من 
 

 :من وجية نظر المبحوثين عينة المقابمة . العوامل التي أثرت عمى استدامة المشاريع المنفذة1.3.4
 

ت لمؤسسااعتبار إى استدامة المشاريع  لدراسة مدى مجموعة من العوامل التي تؤثر عملقد تم تحديد 
، حيث تم تقسيم العوامل لمبحوثين المستفيدين من المشاريعمن وجية نظر اعند تنفيذ المشاريع ليا 

 إلى: عوامل متعمقة بالمؤسسات المنفذة وعوامل متعمقة بالمستفيدين وعوامل متعمقة بالمشاريع   

 
 . العوامل المؤثرة عمى استدامة المشاريع المتعمقة بالمؤسسات:1.1.3.4

 

يع في لقد عممت المؤسسات عمى تنفيذ المشاريع الزراعية بشتى أشكاليا وأنواعيا، وتفاوتت ىذه المشار 
د إلى ، فكانت استدامة ىذه المشاريع  أيضا متفاوتة، وىذا التفاوت عائحجميا حسب التمويل المتوفر
نو ال بد عند تنفيذ المشاريع من أتؤثر عمى استدامة المشاريع، حيث التي مدى أخذ المؤسسات لمعوامل 

ن أتدامة، بذلك يمكن لممستفيد منيا عتبار حتى تكون المشاريع المنفذة مسخذ ىذه العوامل بعين اإلأ
نو تم أمن ىذا المشروع،  حيث ستفادة نيا تحقق لو المنفعة التي كان ينتظرىا عند االيحافظ عمييا إل

ستفيدين من جابات المبحوثين المإالتي تؤثر عمى االستدامة لدراسة تحديد مجموعة من العوامل 
عتبار عند تنفيذىا لممشاريع التي استفادوا منيا، فكانت خذ ىذه العوامل بعين اإلأالمشاريع لمعرفة مدى 

ن أب(، 0744)بشكل عام توضح بيانات الجدول  (.0744المستفيدين كما في جدول )إجابات المبحوثين 
شروع وصمت بمتوسط حسابي الدرجة الكمية لمعوامل المتعمقة بالمؤسسات والتي أثرت عمى استدامة الم

وىي درجة كبيرة،  وجاءت أعمى فقرة التي تنص عمى  "الدافعية عند  0424نحراف معياري اوب  0420
وىي درجة  0402نحراف معياري او   4407" بمتوسط حسابي بمغ فيذه العاممين عمى المشاريع أثناء تن

كبيرة جدا تدل عمى وجود دافعية عالية جدا عند العاممين في المشاريع، ثم الفقرة التي تنص " 
اإلجراءات المالية واإلدارية  لممؤسسة في شراء المدخالت لممشاريع كانت تناسب طبيعة المشروع "  

ونفس الشيء الفقرة والتي تنص " خبرات العاممين  0400اف معياري نحر او   4470بمتوسط حسابي 
  4470المشروع " بمتوسط حسابي  العممية والعممية عمى تنفيذ المشروع ومدى تناسبيا مع طبيعة

 .دا، وىي أيضا درجة كبيرة ج0400نحراف معياري او 
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 المعيارية إلجابات المبحوثين حول مدى تأثير العوامل المتعمقة بالمؤسسات عمى استدامة المشاريعنحرافات المتوسطات الحسابية واال: 0744جدول 
 

 بدرجة العوامل التي أثرت عمى استدامة المشروع  
 صغيرة  جدا

 بدرجة
 صغيرة

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

C5  0402 4407 %0042 %0044 %0047 %240 %740 العاممين عمى المشاريع أثناء تنفيذهالدافعية عند 

C3  اإلجراءات المالية واإلدارية  لممؤسسة في شراء المدخالت لممشاريع كانت
 تناسب طبيعة المشروع

040% 242% 0040% 0040% 2244% 4470 0400 

C4 العاممين العممية والعممية عمى تنفيذ المشروع ومدى تناسبيا مع  خبرات
 طبيعة المشروع

047% 442% 0240% 247% 2040% 4470 0400 

C2 0470 0427 %0747 %7440 %0742 %242 %242 تم تسميمك المدخالت في وقت يتناسب مع موسميا الزراعي 

C6 0442 0444 %0742 %740 %7040 %0040 %0047 قدرتو عمى اإلنتاج اإلنتاج لممشروع لحين   تم مراعاة توفير مستمزمات 

C7  0440 0402 %7442 %0240 %7244 %247 %7042 تم تدريبك عمى جميع  الميارات التي يتطمبيا المشروع 

C8  اعتمدت المؤسسة  زيارات المتابعة واإلرشاد بعد  االنتياء من تسميم
 المدخالت

7040% 0044% 7044% 7040% 7040% 0407 0440 

C1 0400 0420 %240 %240 %0042 %740 %0040 الموازنة المخصصة كانت تكفي لتنفيذ مشروع مجد اقتصاديا 

 0.74 3.53 الدرجة الكمية 
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الموازنة المخصصة كانت تكفي لتنفيذ مشروع مجد اقتصاديا " بمتوسط "في المقابل فان أدنى فقرة 
ن ىذه الموازنات لم تكن أوىي درجة صغيرة جدا تدل عمى  ...0وانحراف معياري  0420حسابي 

نتياء من تسميم يارات المتابعة واإلرشاد بعد  اإلكافية أبدا، ثم الفقرة التي تنص "  اعتمدت المؤسسة  ز 
 وىي درجة متوسطة. 0440وانحراف معياري    0400توسط حسابي المدخالت  " بم

 
ن المؤسسات أجابوا أبات المستفيدين من المشاريع حيث جاإ( النتائج المتعمقة ب0744ر جدول)يظي
جراءات المالية عمى المشروع وخبرات العاممين واإلعتبار الدافعية عند العاممين اإلخذت بعين أ

ء المدخالت كانت متناسبة مع طبيعة المشروع بدرجة كبيرة جدا، في حين دارية لممؤسسات في شراواإل
كان ىناك اىتمام من قبل المؤسسات بتسميم المدخالت في وقت مناسب مع الموسم الزراعي بدرجة 

نتاج نتاج  لحين قدرة المشروع عمى اإلكبيرة ، وكان االىتمام من قبل المؤسسات بتوفير مستمزمات اإل
عين وزيارات المتابعة بعد التنفيذ بدرجة متوسطة، ولكن كان ىناك اىتمام صغير جدا من وتدريب المزار 

ن االىتمام القميل بالموازنة أقتصاديا، ويبدو إوازنة المخصصة لتنفيذ مشروع مجد قبل المؤسسات بالم
قتصادية لممشاريع عتماد المؤسسات لدراسة الجدوى اإلإلممشاريع يكون نابعا إما من عدم المخصصة 
قناع الممولين بضرورة تنفيذ مشاريع مجدية ا  م قدرة المؤسسات عمى جمب تمويل و و عدأقبل تنفيذىا 

عتبار جميع ىذه العوامل ين اإلن تأخذ بعأنو عمى المؤسسات أاقتصاديا، ومن وجية نظر الباحث ف
ن ىذه العوامل جميعيا ا، ألشاريع حتى تحقق االستدامة ليبدرجة عالية جدا عند تصميم وتنفيذ الم

 مة وذات أثر عمى االستدامة.   تعتبر مي
 

 المتعمقة بالمستفيدين: . العوامل التي أثرت عمى استدامة المشروع2.1.3.4
 
استدامة المشاريع ريع المتعمقة بالمستفيدين فكانت أما فيما يتعمق بالعوامل المؤثرة عمى استدامة المشا 

مكانياتيم ا  مدى تناسب المشاريع مع خبراتيم و عائد الى نوعية المستفيدين و متفاوتة، وىذا التفاوت 
جابات المبحوثين المستفيدين إلمطموب ليذه المشاريع، حيث كانت المادية وقدرتيم عمى القيام بالعمل ا

 (0044كما في جدول)
 

التي يمكن أن ية " لمعوامل ن الدرجة الكمأأعاله  ب( 0044)المعطيات الموضحة في الجدول  تظير
  0420عمى استدامة المشاريع الزراعية والمتعمقة بالمستفيدين " وصمت بمتوسط حسابي  تؤثر

ما عند الحديث عن الفقرات بشكل منفصل أبشكل عام وىي درجة كبيرة،     0.20وبانحراف معياري 
يو " بمتوسط فقد جاءت أعمى فقرة تنص عمى  " مالءمة مساحة  المكان الذي تم تنفيذ المشروع ف

 .وىي درجة كبيرة جدا 0474وانحراف معياري  4474حسابي بمغ 
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول مدى تأثير العوامل 0044جدول 
 المتعمقة بالمستفيدين عمى استدامة المشاريع

 
عوامل يمكن أن تؤثر   

عمى استدامة المشاريع 
 الزراعية

 بدرجة
صغيرة  

 جدا

 بدرجة
 صغيرة

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

C14  مالءمة مساحة  المكان
الذي تم تنفيذ المشروع 

 فيو

042% 242% 0040% 740% 0240% 4474 0474 

C13  قدرة المستفيد عمى توفير
وتجييز مكان مناسب 

 إلقامة المشروع

740% 242% 0042% 0040% 0747% 4400 0402 

C10  مراعاة وجود مورد بشري
لدى األسرة قادر عمى 

 االىتمام بالمشروع

442% 040% 0740% 0740% 4042% 4400 0402 

C15   بعد المكان الذي تم
تنفيذ المشروع فيو عن 

 منزل األسرة

0042% 242% 0047% 247% 2042% 0420 0422 

C16  عمى القيام قدرة المستفيد
بالعمل المطموب 

لممشروع في الوقت 
 المناسب

0040% 042% 7742% 7040% 4042% 0420 0472 

C12  مساىمة المستفيدين
وتأثيرىا في إنجاح 

 المشروع 

0744% 0040% 0242% 7047% 0240% 0400 0440 

C9  مالءمة خبراتك مع
 طبيعة المشروع

0242% 747% 7244% 7040% 0747% 7402 0442 

C11  كانت لديك القدرات
واإلمكانيات المادية 

 لتغطية نفقات المشروع 

0747% 0242% 7042% 0040% 0044% 7447 0447 

 0420 0420 الدرجة الكمية 

 
" قدرة المستفيد عمى توفير وتجييز مكان مناسب إلقامة المشروع " بمتوسط حسابي الفقرة السابقة يمييا 

ن أدنى فقرة التي تنص " أضا درجة كبيرة جدا، في المقابل فأي وىي 0402وانحراف معياري  4400
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وانحراف   7447كانت لديك القدرات واإلمكانيات المادية لتغطية نفقات المشروع " بمتوسط حسابي 
وىي صغيرة جدا، ثم الفقرة التي تنص " مالءمة خبراتك مع طبيعة المشروع " بمتوسط  0447معياري 
 وىي درجة صغيرة . 0442اري  وانحراف معي 7402حسابي 

 
مدى اىتمام المؤسسات بأخذ العوامل المتعمقة  جابات المستفيدين حولإ(0044يظير جدول )

بالمستفيدين المؤثرة عمى استدامة المشاريع، حيث أنو كان ىناك اىتمام كبير جدا بضرورة مالءمة 
المكان ومراعاة وجود مورد بشري قادر مساحة المكان لممشروع وقدرة المستفيد عمى توفير وتجييز ىذا 

في حيت كان ىناك اىتمام بدرجة كبيرة ببعد مكان المشروع عن منزل االسرة  عمى االىتمام بالمشروع،
وقدرة المستفيد عمى القيام باألعمال المطموبة لممشروع في الوقت المناسب وقدرة المستفيد عمى دفع 

قدرتو عمى القيام بالعمل المطموب لممشروع في الوقت المساىمة المطموبة منو لتنفيذ المشروع و 
ن ألمشروع بخبرات المستفيد، في حين ن يتالءم اأىناك اىتمام بدرجة صغيرة بضرورة المناسب، وكان 

نفقات المشروع لحين قدرتو خذت بدرجة صغيرة جدا قدرة المستفيد المادية عمى تغطية أالمؤسسات 
 نتاج.عمى اإل

 
كثرىا أن أال إضروريا لتحقيق استدامة لممشروع  ن ىذه العوامل جميعياأحث مع من وجية نظر البا

ن لم أفر الخبرات عند المستفيدين ألنو ىمية ويعتبر قاتال في حال عدم االىتمام بو ىو ضرورة تو أ
ا خوفا من تباعياوال يعرف الكيفية التي يجب عميو نو ال يستطيع االىتمام بالمشروع أبرة فيمتمك الخ

نتاج ال يكون كاف لتغطية نفقات المشروع، وفي حين عدم قدرتو ن اإلأو أتعرض المدخالت لمنفوق 
يا نتاج وبعضيع الزراعية ىي مشاريع موسمية اإلن المشار أدية لتغطية نفقات المشروع وخاصة الما

مى توفير نفقات نو يسعى لمتخمص من المشروع لعدم قدرتو عأنتاجو فإشير لحين ألى عدة إيحتاج 
 المشروع ألنيا اصبحت عبئا عميو.

 
 المتعمقة بالمشروع":  . العوامل التي أثرت عمى استدامة المشروع"3.1.3.4

 
بات المبحوثين جاإريع وكانت لقد تم تحديد العوامل المؤثرة عمى استدامة المشاريع المتعمقة بالمشا

 (0444عتبار عند التنفيذ كما في جدول)اإل ذ المؤسسات ليذه العوامل بعينخأالمستفيدين  لمدى 
 

عمى ية " لمعوامل التي يمكن أن تؤثر بان الدرجة الكم  (0440) تشير النتائج الموجودة  في الجدول
وبانحراف معياري   7420ابي وصمت بمتوسط حس استدامة المشاريع الزراعية والمتعمقة بالمشروع " 

التي تنص عمى " مالءمة المشروع لمناخ الموقع)القرية(   وىي درجة صغيرة، وجاءت أعمى فقرة 0470
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وىي درجة كبيرة، ثم الفقرة التي  0442وانحراف معياري  0422التي نفذ فييا " بمتوسط حسابي بمغ 
وىي  0400وانحراف معياري  0407تنص " قدرتك عمى تسويق منتجات المشروع " بمتوسط حسابي 

فقرة التي تنص " الربح المتحقق من المشروع " بمتوسط حسابي ن أدنى أدرجة متوسطة. في المقابل ف
وىي صغيرة جدا، ثم الفقرة التي تنص" الفترة الزمنية بين التنفيذ   0477وانحراف معياري    0424

 وىي درجة صغيرة. 0477وانحراف معياري    7422وبداية إنتاجية المشروع " بمتوسط حسابي 
 

واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول مدى تأثير العوامل  :المتوسطات الحسابية0444جدول 
 المتعمقة بالمشروع نفسو وتأثيرىا عمى االستدامة

 
عوامل يمكن أن تؤثر  

عمى استدامة المشاريع 
 الزراعية 

 بدرجة
صغيرة  

 جدا

 بدرجة
 صغيرة

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

C25  مالءمة المشروع لمناخ
الموقع)القرية( التي نفذ 

 فييا

0740% 042% 0047% 247% 2240% 0422 0442 

C26  قدرتك عمى تسويق
 منتجات المشروع 

0240% 0747% 0747% 0440% 7747% 0407 0400 

C23  مراعاة مستوى مواصفات
المدخالت التي يتم 

 توريدىا

7042% 0440% 7742% 0044% 0244% 7472 0402 

C24  الفترة الزمنية بين التنفيذ
 وبداية إنتاجية المشروع

7742% 0044% 0240% 0242% 0744% 7422 0477 

C20  الربح المتحقق من
 المشروع

2042% 742% 0440% 040% 040% 0424 0477 

 0.91 2.80 الدرجة الكمية

 
االىتمام بالعوامل المتعمقة بالمشروع نفسو خذت درجة صغيرة أن المؤسسات أ( 0444يظير الجدول)و 

ن االىتمام كان بدرجة كبيرة بمالءمة المشروع لمناخ أأثير عمى استدامة المشاريع، حيث والتي ليا ت
المواقع التي تنفذ المشاريع فييا، وكان ىناك اىتمام بدرجة متوسطة من قبل المؤسسات عمى قدرة 

وكان ىناك اىتمام بدرجة صغيرة بمستوى مواصفات المستفيد عمى تسويق منتجات المشروع، 
نتاج المشروع، وكان ىناك اىتمام بدرجة صغيرة جدا إترة الزمنية بين التنفيذ وبداية المدخالت والف
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لتي تؤثر عمى ن العوامل المتعمقة بالمشروع واأالمشروع، ومن وجية نظر الباحث ف بالربح المتحقق من
بين تنفيذ عتبار واىميا ىو مواصفات المدخالت والفترة الزمنية ما اإل خذىا بعينأاستدامتو ال بد من 

سات لم تأخذ ن المؤسأالربح المتحقق من المشروع، حيث  لىإنتاج باإلضافة المشروع وقدرتو عمى اإل
 عتبار عند تصميم وتنفيذ المشاريع.ىذه العوامل بعين اإل

 
ىم العوامل أن أخذىا ليذه العوامل بشكل متفاوت و أالمؤسسات المنفذة لممشاريع كان  نأويرى الباحث 

قتصاديا والربح المتحقق إوازنة المخصصة لتنفيذ مشروع مجد المؤثرة عمى استدامة المشاريع وىي الم
نتاج كان بدرجة صغيرة جدا، ومالءمة تمزمات اإلمن المشروع وتوفير مقدرة مادية لممستفيد لتوفير مس

نية بين ومراعاة المواصفات الفنية لممدخالت المنوي توريدىا والفترة الزم خبرات المستفيدين مع المشروع
ن المؤسسات أذه العوامل بدرجة صغيرة، في حين نتاج كان أخذ المؤسسات ليتسميم المشروع وبداية اإل

نتاج زمة لممشروع وتوفير مستمزمات اإلخذت وبدرجة متوسطة تدريب المستفيدين عمى الميارات الالأ
ن ىذه العوامل تعتبر أتفيدين عمى تسويق منتجاتيم، حيث نتاج وقدرة المسدرة المشروع عمى اإللحين ق
ثير مباشر عمى استدامة المشاريع وتعتبر من العاوامل الرئيسة التي يجب أىم العوامل التي ليا تأمن 

 عتبار عند التنفيذ. مؤسسات أن تأخذىا بعين اإلعمى ال
 

 استدامة المشاريع من وجية نظر عينة االستبانة: .العوامل المؤثرة عمى2.3.4
 

سوف يتم رصد وجية نظر العاممين في المؤسسات غير الحكومية لمدى أخذ المؤسسات لمعوامل التي 
عتبار عند التنفيذ، حيث تم تقسيم ىذه العوامل الى عوامل متعمقة ثر عمى استدامة المشاريع بعين اإلتؤ 

جابات إبالمشاريع المنفذة نفسيا وكانت  ستفيدين وعوامل متعمقةبالمؤسسات وعوامل متعمقة بالم
 المبحوثين كما في الجداول االتية:  

 
 . العوامل التي تؤثر عمى استدامة المشاريع "المتعمقة بالمؤسسات" 1.2.3.4

 
عتبار ذ المؤسسات ليذه العوامل بعين اإلخأالمتعمقة بالمؤسسات لدراسة مدى  لقد تم تحديد العوامل

نفيذ، حيث تعتبر ىذه جل التعرف عمى مدى أخذ المؤسسات غير الحكومية ليا عند التأوذلك من 
جابات المبحوثين العاممين في المؤسسات إثر عمى استدامة المشاريع، وكانت ىم ما يؤ أالعوامل من 

 (0244كما في جدول)
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 امة المشاريع والمتعمقة بالمؤسسات من وجية نظر المبحوثين من عينة االستبانة: العوامل التي تؤثر عمى استدأ-0244جدول
 

إلى أي مدى يتم اخذ العوامل االتية بعين االعتبار عند تنفيذ  
 المشاريع من وجية نظرك

 بدرجة صغيرة
 جدا

بدرجة 
 صغيرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 كبيرة

 بدرجة
 كبيرة جدا

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

C12  0420 4470 4240 7440 7240 0 0 تطبيق معايير واضحة الختيار المستفيدين 

C6  خبرات العاممين العممية والعممية عمى المشروع ومدى تناسبيا مع
 طبيعة المشروع

0 0 7040 0040 7040 4400 0404 

C8 0420 4400 7440 2740 7440 0 0 الدافعية عند العاممين عمى المشاريع 

C16  الثقافة السائدة في المجتمع وىي االستفادة من المشاريع بغض النظر
 عن مدى مالءمتيا لممستفيد

0 240 0040 0040 4040 4400 0402 

C13  المواقع التي يتم تنفيذ المشروع فييا تتالءم مع طبيعة المشروع
 وحاجات المجتمع

0 440 7040 2740 7440 0470 0422 

C7  0400 0422 0040 2040 7240 0 0 وأعمال الموظفين ومقارنتيا مع ما ىو مخططممارسات 

C14  المجان والمؤسسات المحمية والشريكة وطريقتيا في اختيار المستفيدين
 بشفافية  

0 240 7040 2740 7040 0424 0422 

C1          0400 0420 7242 0740 7240 0740 0 تصميم المشاريع بناء عمى حاجات المستيدفين 

C3 0420 0420 7040 4040 0040 440 0 األخذ بعين االعتبار الموسمية  لبعض المدخالت الزراعية 

C5  تفويض السمطات والمسؤوليات بشكل واضح لمعاممين عمى المشروع
 بما يضمن سيولة العمل والتنفيذ لممشروع

240 0040 0740 4240 0040 0442 0407 

C15 تضارب المعمومات التي يتم جمعيا من المؤسسات المحمية أو  تأثير
 المجان عن ظروف األسر المرشحة لالستفادة من المشروع

440 440 4440 0040 0740 0442 0470 
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 : العوامل التي تؤثر عمى استدامة المشاريع والمتعمقة بالمؤسسات من وجية نظر المبحوثين من عينة االستبانةب-0244جدول
 

أي مدى يتم اخذ العوامل االتية بعين االعتبار عند تنفيذ إلى  
 المشاريع من وجية نظرك

 بدرجة صغيرة
 جدا

بدرجة 
 صغيرة

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 كبيرة

 بدرجة
 كبيرة جدا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

C9 0470 0444 0740 0040 4040 240 440 رضا العاممين عمى تنفيذ المشروع 

C4 0470 0474 240 4240 0040 0040 0740 إشراك الموظفين الذين سوف يعممون عمى المشروع في تصميمو 

C17 0400 0400 0740 7440 4040 0040 240 مدة المتابعة بعد  االنتياء من تسميم المدخالت 

C2 0402 0400 0740 0740 4240 7040 240 تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ مشروع مجدي اقتصاديا لكل مستفيد 

C11  تحديد المستوى اإلداري لمعاممين بما يضمن عدم تشتتيم في أكثر
من جانب إداري لتسييل التعامل والتواصل بين العاممين في تنفيذ 

 المشروع

240 7440 0040 7440 240 0400 0402 

C10 0400 7422 240 7040 4040 0040 0040 عدم تشتيت العاممين في تنفيذ أكثر من مشروع 

 0400 0427      الدرجة الكمية 
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عتبار عند تنفيذ لمعوامل التي يتم أخذىا بعين اإل ن الدرجة الكميةأعاله بأأظيرت بيانات الجدول 
 وىي درجة كبيرة،  وجاءت أعمى 0400وبانحراف معياري  0427المشاريع وصمت بمتوسط حسابي 

  4470ختيار المستفيدين " بمتوسط حسابي بمغ فقرة التي تنص عمى" تطبيق معايير واضحة ال
وىي درجة كبيرة جدا ، ثم الفقرة التي تنص " خبرات العاممين العممية والعممية   0420وانحراف معياري 

  0404وانحراف معياري   4400عمى المشروع ومدى تناسبيا مع طبيعة المشروع " بمتوسط حسابي 
  4400ونفس الشيء الفقرة التي تنص " الدافعية عند العاممين عمى المشاريع " بمتوسط حسابي 

ن أدنى فقرة التي تنص " عدم أضا درجة كبيرة جدا، في المقابل ف، وىي أي 0420وانحراف معياري 
وىي  0400وانحراف معياري   7422تشتيت العاممين في تنفيذ أكثر من مشروع " بمتوسط حسابي 

درجة صغيرة، ثم الفقرة التي تنص " تحديد المستوى اإلداري لمعاممين بما يضمن عدم تشتتيم في أكثر 
  0400من جانب إداري لتسييل التعامل والتواصل بين العاممين في تنفيذ المشروع " بمتوسط حسابي 

ميزانية كافية ص وىي درجة متوسطة ونفس الشيء الفقرة التي تنص " تخصي 0402وانحراف معياري  
وىي  0402وانحراف معياري    0400قتصاديا لكل مستفيد "  بمتوسط حسابي إلتنفيذ مشروع مجد 

 درجة متوسطة. 
 

عتبار العوامل المتعمقة ت المنفذة لممشاريع تأخذ بعين اإلن المؤسساأعاله أ( 0244يتضح من الجدول)
ولكن عند  ،ؤثر عمى االستدامة ليذه المشاريعن تأتنفيذ المشاريع والتي من الممكن بالمؤسسة في 

ن ىناك تفاوتا في الدرجة لكل عامل من ىذه العوامل أمتوسط الحسابي ليذه العوامل نجد لى الإالنظر 
ن المؤسسات تأخذ عامل تطبيق معايير واضحة الختيار المستفيدين بدرجة كبيرة جدا وخبرات أحيث  ،

المجتمع بدرجة مشروع ووجود دافعية عندىم والثقافة السائدة في العاممين ومدى تناسبيا مع طبيعة ال
ما مالءمة المشروع لمموقع الذي يتم تنفيذ المشروع فيو ومالءمة المشروع وحاجات أكبيرة جدا ايضا، و 

المجتمع وممارسات وأعمال الموظفين ومقارنتيا مع ما ىو مخطط وطريقة المجان في اختيار 
 عتبار الموسمية لبعضخذ بعين اإلع بناء عمى حاجات المستيدفين واألريالمستفيدين وتصميم المشا

ما العوامل التالية ألمنفذة بدرجة كبيرة، و خذىا من قبل المؤسسات اأالمشاريع وجميع ىذه العوامل تم 
يضا من العوامل المتعمقة بالمؤسسات مثل تفويض الصالحيات والمسؤوليات بشكل واضح أوىي 

يتم جمعيا من  المشروع بما يضمن سيولة العمل وتأثير تضارب المعمومات التيلمعاممين عمى 
شراك ا  ضا العاممين عمى المشروع و سر المرشحة ور و المجان عن ظروف األأالمؤسسات المحمية 

الموظفين الذين سوف يعممون عمى المشروع في تصميمو ومدة المتابعة عمى المشروع وتخصيص 
معاممين بما يضمن عدم تشتتيم داري لقتصاديا وتحديد المستوى اإلإروع مجد ميزانية كافية لتنفيذ مش

خذىا أالمشروع، حيث ىذه العوامل تم  داري لتسييل التعامل والتواصل لتنفيذإكثر من جانب أفي 
كثر من مشروع وىو أمل عدم تشتيت العاممين في تنفيذ ما عاأبدرجة متوسطة من قبل المؤسسات، و 
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كثر العوامل أنو يعتبر من أخذه بدرجة صغيرة مع العمم أل المتعمقة بالمؤسسات فقد تم واميضا من العأ
 ىمية لتحقيق استدامة لممشاريع المنفذة.  أالمتعمقة بالمؤسسات 

 
 العوامل المؤثرة عمى االستدامة والمتعمقة بالمستفيدين: .2.2.3.4

 
خذ المؤسسات ليذه العوامل عند التنفيذ كما في أوامل المتعمقة بالمستفيدين فكان ما فيما يتعمق بالعأ

 ( 0044جدول)
 

خذ لمعوامل المتعمقة بالمستفيدين وصمت بمتوسط حسابي أن الدرجة الكمية أتشير معطيات الجدول ب
وىي درجة كبيرة، وجاءت أعمى فقرة التي تنص عمى " قدرة المستفيد  0400وبانحراف معياري   0407

  0427وانحراف معياري  4474ناسب إلقامة المشروع " بمتوسط حسابي بمغ عمى توفير وتجييز مكان م
وىي درجة كبيرة جدا، ثم الفقرة التي تنص " مالءمة مساحة  المكان الذي تم تنفيذ المشروع فيو " 

ن أفي المقابل ف. و يضاأوىي أيضا درجة كبيرة جدا   0402 وانحراف معياري  4400بمتوسط حسابي 
يجابيا إلمجتمع المحمي وتأثيرىا سمبا أو جتماعية لممستفيدين مع اتنص " العالقات اإلدنى فقرة التي أ

وىي درجة متوسطة،   0472وانحراف معياري  0402عمى تسويق منتجات المشروع " بمتوسط حسابي 
وانحراف   0400ثم الفقرة التي تنص "  إشراك المجتمع المحمي في تصميم المشروع " بمتوسط حسابي 

 وىي درجة متوسطة  . 0404ري  معيا
 

عتبار العوامل المتعمق بالمستفيدين عند ن المؤسسات المنفذة تأخذ بعين اإلأ( 0044جدول )اليظير 
عتبار قدرة المستفيدين خذت بعين اإلأن المؤسسات أثر عمى استدامة المشاريع، حيث ؤ نفيذ والتي تالت

شروع فيو مالءمة مساحة المكان الذي تم تنفيذ المعمى توفير وتجييز مكان مناسب إلقامة المشروع  و 
ما وجود دافعية أخذتيا بدرجة كبيرة جدا، أن المؤسسات أسرة وىذا يعني ووجود حاالت خاصة في األ

وي تنفيذ المشروع فيو عن منزل عند المستفيدين وقدرة المستفيد عمى دفع مساىمة وبعد المكان المن
بو المشروع من توفير مستمزمات قتصادي لممستفيد مع ما يتطمخذ بالحسبان الوضع اإلسرة واألاأل
ن ىذه أم بالمشروع في الوقت المحدد حيث سرة قادر عمى االىتمانتاج  ووجود مورد بشري لدى األاإل

شروع والظروف السياسية ما مالءمة خبرات المستفيدين مع طبيعة المأخذىا بدرجة كبيرة، أالعوامل تم 
ع المجتمع جتماعية لممستفيدين مفي تصميم المشاريع والعالقات اإل المجتمع المحميشراك ا  المحيطة و 

المتعمقة  يضا من العواملأا عمى تسويق منتجات المشروع وىي يجابيإو أالمحمي وتأثيرىا سمبا 
 خذ بيا بدرجة متوسطة عند التنفيذ.بالمستفيدين وقد تم األ
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 المؤثرة عمى االستدامة والمتعمقة بالمستفيدين : العوامل0044جدول 
 

إلى أي مدى يتم اخذ العوامل االتية بعين االعتبار عند تنفيذ  
 المشاريع من وجية نظرك

 بدرجة
 صغيرة جدا 

بدرجة 
 صغيرة

 بدرجة
 متوسطة 

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة
 كبيرة جدا 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

C23 0427 4474 0740 0040 240 0 0 قدرة المستفيد عمى توفير وتجييز مكان مناسب إلقامة المشروع 

C24 0402 4400 0740 2740 0040 0 0 مالءمة مساحة  المكان الذي تم تنفيذ المشروع فيو 

C27 حاالت خاصة في األسرة )ذوي احتياجات خاصة، كبار في  وجود
 السن، أطفال بحاجة إلى عناية خاصة( مما يعيق االىتمام بالمشروع

0 240 7040 7240 4440 4402 0477 

C22 0402 0470 7040 2040 7440 0 0 وجود دافعية عند المستفيد 

C21  0472 0422 7240 4040 7240 0 440 قدرة المستفيد عمى دفع مساىمة 

C25 0400 0422 7240 0040 7440 0740 0 بعد المكان المنوي تنفيذ المشروع فيو عن منزل األسرة 

C20  األخذ بالحسبان الوضع االقتصادي لممستفيد مع ما يتطمبو المشروع من
 توفير مستمزمات اإلنتاج

240 440 7240 4040 7040 0400 0400 

C19 لدى األسرة قادر عمى االىتمام بالمشروع في الوقت  وجود مورد بشري
 المحدد

440 0740 0740 7240 7440 0420 0407 

C18 0402 0444 0040 0740 4040 440 240 مالءمة خبرات المستفيدين مع طبيعة المشروع 

C28 0472 0440 7040 0740 7240 240 0740  الظروف السياسية المحيطة 

C29  0404 0400 240 0040 0740 0740 0740 المحمي في تصميم المشروعإشراك المجتمع 

C26  العالقات االجتماعية لممستفيدين مع المجتمع المحمي وتأثيرىا سمبا أو
 ايجابيا عمى تسويق منتجات المشروع

440 7240 0740 0740 440 0402 0472 

 0400 0407      الدرجة الكمية 
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 .العوامل المؤثرة عمى االستدامة المتعمقة بالمشروع:3.2.3.4
 

عتبار من وجية ذ المؤسسات ليذه العوامل بعين اإلخألمتعمقة بالمشاريع المنفذة فكان وبالنسبة لمعوامل ا
 (0244نظر العاممين كما في جدول )

 
 : العوامل المؤثرة عمى االستدامة المتعمقة بالمشروع0244جدول 

 
مدى يتم اخذ العوامل إلى أي  

االتية بعين االعتبار عند تنفيذ 
 المشاريع من وجية نظرك

 بدرجة
 صغيرة 

 جدا

بدرجة 
 صغيرة

 بدرجة
 

 متوسطة

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة
 كبيرة  

 جدا

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

C32  مستوى مواصفات المدخالت
 التي يتم توريدىا

0 0 7240 4440 7240 4400 0420 

C35  تدريب المستفيدين عمى
 الميارات التي يتطمبيا المشروع

0 440 7440 4440 7240 0470 0424 

C33  تناسب آلية شراء المدخالت مع
األخذ بعين االعتبار مواصفات 

 ىذه المدخالت

440 440 7040 4240 7440 0424 0472 

C34  توفير مستمزمات اإلنتاج
لممشروع لحين قدرتو عمى 

 اإلنتاج

440 240 7240 0040 7440 0402 0400 

C31  توفير كافة المستمزمات لمعاممين
بما يضمن تنفيذ األنشطة في 

 الوقت المناسب

440 440 7040 0240 440 0404 0420 

C36  اإلرشاد والتوجيو بعد تنفيذ
 المشروع

440 0040 7440 7240 7240 0400 0407 

C30 0477 0420 7440 0040 7040 0740 240 العائد المتحقق من المشروع 

C37  عدد زيارات المتابعة لممشروع
 بعد التنفيذ

0040 0040 7440 7240 0040 0407 0400 

 0.80 3.67 الدرجة الكمية

 
ن الدرجة الكمية أخذ لمعوامل المتعمقة بالمشروع وصمت بمتوسط أضح النتائج الموجودة في الجدول بتو 

وىي درجة كبيرة،  وجاءت أعمى فقرة التي تنص عمى  "  0420وبانحراف معياري   0402حسابي 
  0420وانحراف معياري   4400مستوى مواصفات المدخالت التي يتم توريدىا " بمتوسط حسابي بمغ 
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وىي درجة كبيرة جدا، ثم الفقرة التي تنص " تدريب المستفيدين عمى الميارات التي يتطمبيا المشروع "  
ن أدنى فقرة أفي المقابل فو  وىي أيضا درجة كبيرة.  0424ف معياري وانحرا  0470بمتوسط حسابي 

 0400وانحراف معياري  0407التي تنص " عدد زيارات المتابعة لممشروع بعد التنفيذ " بمتوسط حسابي 
  0420وىي درجة متوسطة، ثم الفقرة التي تنص " العائد المتحقق من المشروع " بمتوسط حسابي 

 وىي درجة كبيرة.   0.77وانحراف معياري  
 

قة خذ المؤسسة لعوامل االستدامة المتعمأ( والمتعمق بمدى 0244في الجدول) ظيرت نتائج التحميلألقد 
خذ بمستوى الموصفات الفنية لممدخالت التي يتم توريدىا كان ن األأبالمشروع المنوي تنفيذه، حيث 

خذ بتناسب الية ات التي يتطمبيا المشروع واألميار خذ بتدريب المستفيدين عمى الدا، واألبدرجة كبيرة ج
نتاج وتوفير كافة نتاج لحين قدرنو عمى اإلمع مواصفاتيا وتوفير مستمزمات اإلالشراء لممدخالت 

عائد رشاد والتوجيو بعد التنفيذ والنشطة في الوقت المناسب واإلزمات لمعاممين بما يضمن تنفيذ األالمستم
ما أخذت ىذه العوامل بدرجة كبيرة، أن ىذه المؤسسات أجابات تظير المتحقق من المشروع وىذه اإل

 خذتو المؤسسات بدرجة متوسطة.أمتابعة لممشروع بعد التنفيذ فقد عدد زيارات ال
 

 سباب عدم استدامة المشاريع الزراعية المنفذة أ 4.4
 

المبحوثين من سباب عدم االستدامة من وجية نظر أعن  جابة حول سؤال الدراسةطار اإلإفي 
 تية:  جابات كما في الجداول اآلذ المشاريع الزراعية فقد كانت اإلالمستفيدين والعاممين عمى تنفي

 
 سباب عدم االستدامة من وجية نظر المبحوثين في المقابمة  أ.1.4.4

 
 سباب عدم االستدامة من وجية نظر المبحوثين في المقابمة  أ: أ-0244جدول

 

 االستدامة حسب مبحوثي المقابمة من المستفيدينسباب عدم أ
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

 النسبة المئوية

 %43.06 90 رتفاع تكاليفو ا  قمة الماء و  

قمة مصادر الدخل وعدم المقدرة عمى توفير مستمزمات االنتاج وعدم  
 المقدرة عمى عمل الصيانة المطموبة 

65 0040% 
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 سباب عدم االستدامة من وجية نظر المبحوثين في المقابمة  أ: ب-0244جدول

 

 سباب عدم االستدامة حسب مبحوثي المقابمة من المستفيدينأ
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

 النسبة المئوية

 %20.60 43 قمة انتاج المشروع  

 %17.70 37 ضعف مواصفات المدخالت  

 %00470 25 تعرض المدخالت لألمراض  ونفوقيا 

 %00420 74 عدم مالءمة المشروع لمموقع  

 %7400 70 عدم وجود خبرة   

 %2400 17 عدم االرشاد والمتابعة  

 %2400 02 زراعة البيت البالستيكي والحديقة لموسم واحد  

 %2402 00 صغر حجم المشروع  

 %2470 11 عدم وجود مورد بشري ييتم بالمشروع  

 %4400 7 االىتمام بالحصول عمى المشروع من اجل البئر  

 %0402 2 عدم اىتمام الجميع بالعمل الجماعي  

 %7422 0 الن االرض تم زراعتيا باألشجار

 %7407 2 عدم المقدرة عمى التسويق  

 %0440 0 لم يتم تدريب  

 %0440 0 ىناك شك ان المشرف عمى المشروع لو سبب في فشمو  

 %0440 0 خالفات بين المستفيدين  

 %0440 0 الحاجة الى اموال

 %04720 7 عدم وجود اشراف وقت التنفيذ  

 %04720 7 تدخل من ازواج المستفيدات  

 %04720 7 عدم مراعاة الموسمية  

 %04720 7 عدم وجود مكان   

 %0442 0 المشروع عن المستفيدين بعد

 %0442 0 سعر المنتج كان قميال عند البيع  

 %0442 0 عدم الصبر والحاجة الى ربح سريع

 
 تلعدم استدامة مشاريعيم، حيث كان( النقاط التي تحدث عنيا المبحوثين كأسباب 0244يظير جدول )

رتفاع تكاليفيا  ا  و  مشاريعيم كان قمة توفر المياهسباب التي تم ذكرىا من البحوثين لعدم استدامة كثر األأ
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%من المبحوثين الذين تمت 40400مستفيدا من المبحوثين وكانت نسبتيم  70حيث ذكر ىذا السبب 
م المقدرة عمى خر الذي تم ذكره ىو قمة مصادر الدخل وعدمستفيدا، وكان السبب األ 707متيم مقاب

منيم وجاءت بنسبة  02فيدين الذين ذكروا ىذه النقطة كان عدد المستو نتاج توفير مستمزمات اإل
لمشاريع عند المبحوثين ىو دى الى عدم استدامة اأمبحوثين، في حين كان السبب الذي % من ال0040
% من ..70مستفيدا بنسبة  40نتاج وعدم كفايتو لتغطية نفقات المشروع حيث ذكر ىذا السبب قمة اإل

لعدم االستدامة ىو ضعف المواصفات الفنية لممدخالت وذكر ىذا سباب المبحوثين، كما كان من اإل
% من المبحوثين. في حين ذكر المستفيدون من المشاريع كسبب لعدم 0242مستفيدا بنسبة  02السبب 

% من 00470مستفيدا بنسبة  72وذكر ىذا السبب  ،استدامتيا ىو تعرض المدخالت لمنفوق
استدامة المشاريع عدم مالءمة المشاريع لممواقع التي تنفذ  سباب عدم عدمأالمبحوثين، كما كان من 
يضا ىو أسباب % من المبحوثين، كما كان من األ..00مستفيدا بنسبة  74فييا وقد ذكر ىذا السبب 

% 740نسبة مستفيدا ب 70عدم توفر خبرة مناسبة لممشاريع التي تم االستفادة منيا وقد ذكر ىذه النقطة 
سباب عدم أب من رشاد والمتابعة والتوجيو بعد التنفيذ كسبيضا عدم اإلأا من المبحوثين، وذكرو 

سباب عدم أيضا كسبب من أ% من المبحوثين، وذكروا 2400سبة مستفيدا بن 02االستدامة وذكرىا 
 % من المبحوثين .2402مستفيدا بنسبة  00االستدامة صغر حجم المشروع الذي تم تنفيذه وقد ذكرىا 

 
نما كانت ىي إمشاريعيم سباب لعدم استدامة أالنتائج والتي ذكرىا المبحوثون كويفسر الباحث ىذه 

رتفاع تكاليف أكثرىا تاثيرا ىو أثرت عمى استدامة مشاريعيم، وكان أسباب الرئيسة والمباشرة التي األ
تالءمتيا مع المواقع التي نتاج وعدم ي المستفيدين لتوفير مستمزمات اإلالمياة وعدم وجود مقدرة مالية لد

سباب منفذة عند المستفيدين وكل ىذه األنفذت فييا وعدم وجود خبرات تتناسب مع طبيعة المشاريع ال
ا نما تؤكد عمى أنو يجب أن تكون المشاريع المنفذة متالئمة مع المواقع التي تنوي المؤسسات تنفيذىأ

ه المشاريع لن تكون ن ىذأذا لم يكن كذلك فإ، ألنو مكانياتيم وخبراتيما  فييا ومتالئمة مع المستفيدين و 
 مستدامة.

  
سباب عدم استدامة المشاريع من وجية نظر المبحوثين من عينة االستبانة )العاممين في أ.2.4.4

 المؤسسات(
 
( النقاط التي ذكرىا المبحوثون من عينة االستبانة وىم العاممون في 0744ظيرت النتائج في جدول)أ
كثر أكانت  سباب عدم استدامة المشاريع من وجية نظرىم، حيثألمؤسسات عمى تنفيذ المشاريع حول ا

من  07قتصادي الصعب لممستفيدين حيث ذكرىا في استدامة المشاريع ىو الوضع اإلثيرا أسباب تاأل
من  00تي بعدىا عدم مالءمة المشاريع لممستفيدين وقد ذكرىا أ% من العينة، وي42مبحوثين بنسبة ال
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%، ويأتي بعدىا صغر الميزانيات المخصصة لتنفيذ المشروع لكل 44العاممين المبحوثين بنسبة 
 2نتاج  وقد ذكرىا رتفاع تكاليف اإلأ%، وجاءت بعدىا 74لعاممين بنسبة من ا 0مستفيد وقد ذكرىا 

%، كما ذكر العاممون في المؤسسات كسبب لعدم استدامة المشاريع 70عاممين من المبحوثين بنسبة 
عند المستفيدين وقد ذكر  ىو عدم تدريب المستفيدين وعدم المتابعة بعد التنفيذ وقمة الخبرات المتوفرة

سباب يضا من األأ% لكل منيا، وذكروا 00اوي بنسبة عاممين من المؤسسات بالتس 4سباب ىذه  األ
عاممين من المبحوثين بنسبة  0اريع لمقرى التي تنفذ فييا وقد ذكر ىذا السبب عدم مالءمة المش

07.% 
 

سباب عدم استدامة المشاريع من وجية نظر المبحوثين من عينة االستبانة )العاممين أ :أ-0744جدول 
 في المؤسسات(

 

 المشاريع سباب عدم استدامةأ
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

 المئويةالنسبة 

 %48 12 الوضع االقتصادي الصعب لممستفيدين  

 %44 11 عدم مالءمة المشاريع لممستفيدين  

 %24 6 المشاكل االسرية

 %24 6 صغر الميزانية المخصصة لممشروع

 %20 5 ارتفاع تكاليف االنتاج

 %00 4 عدم التدريب  

 %00 4 عدم المتابعة

 %00 4 عدم دفع مساىمة من قبل المستفيدين

 %00 4 قمة الخبرة عند المستفيدين  

 %07 3 عدم مالءمة المشاريع لمقرى التي تنفذ فييا

 %2 2 عدم وجود دافعية عند المستفيدين

 %2 2 قمة االدارة  

 %2 2 الضعف في اختيار المستفيدين

 %2 2 مشاكل التسويق

 %2 2 قمة المردود من الزراعة

 %4 1 قمة الوعي عند المستفيدين

 %4 1 عدم اىتمام المستفيدين بالمشروع بعد االنتياء من تنفيذه

 %4 1 عدم توفير مستمزمات االنتاج لحين قدرة المشروع عمى االنتاج

 %4 1 انتياء تنفيذ المشروع
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سباب عدم استدامة المشاريع من وجية نظر المبحوثين من عينة االستبانة )العاممين أ :أ-0744جدول 
 في المؤسسات(

 

 المشاريع سباب عدم استدامةأ
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

 النسبة المئوية

 %4 1 نفوق المدخالت

 %4 1 سوء تنفيذ المشروع

 %4 1 تنفيذ مشاريع غير مجدية اقتصاديا

 %4 1 تقميد المشاريع التي تنفذ في مناطق اخرى

 %4 1 اجندتياغياب التنسيق بين المؤسسات الن كل مؤسسة ليا 

 %4 1 غياب الدور الحقيقي لدوائر الزراعة

 %4 1 قمة وعي المجتمع المحمي

 
عتبار عند التنفيذ حتى تكون سباب بعين اإلذه األخذ ىأن تألباحث ىذه النتائج أنو ال بد من ويفسر ا

مع خبرتيم وتكون  نتاج وأن تتناسبية، ليستطيعوا توفير مستمزمات اإلمالئمة لممستفيدين وقدراتيم الماد
صصة تكفي لتنفيذ مشروع مجد، ن تكون الميزانيات المخأممواقع التي تنفذ فييا، كما يجب مالئمة ل
ن أامة المشاريع ويجب عمى المؤسسات سباب تعتبر من العوامل المؤثرة عمى استدن ىذه األأحيث 

 ا.ثيرىألمشاريع ليتم تحييد تعتبار عند تنفيذ اخذىا جميعيا بعين اإلأت
 

 جابات المبحوثين من عينة المقابمة وعينة االستبانة إسباب عدم االستدامة بين أ. مقارنة 3.4.4
 

يدين والعاممين سباب عدم استدامة المشاريع من وجية نظر المبحوثين من المستفأىم أعند النظر الى 
سباب فكانت عدم ىم اإلأنيم تحدثوا عن أجابات، حيث جماعا في اإلإن ىناك أفي المؤسسات نجد 

مالءمة المشاريع المنفذة لمموقع التي تنفذ فييا، وعدم مالءمة المشاريع لممستفيدين وامكانياتيم المادية 
قبل المبحوثين  كيد عمييا منأسباب تم التم المتابعة بعد التنفيذ، وىذه األوخبراتيم وعدم تدريبيم وعد

 من العينتين.
 

 وسائل تعزيز استدامة المشاريع 5.4
  

نفذة من قبل المؤسسات، فقد جاءت طار السؤال البحثي حول وسائل تعزيز استدامة المشاريع المإفي 
 جابات المبحوثين من عينتي الدراسة )المستفيدين من المشاريع، والعاممين في المؤسسات(.إ
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المقابمة)المستفيدين من جابات المبحوثين من عينة إائل تعزيز استدامة المشاريع حسب . وس1.5.4
 المشاريع(:

 
ع كل من وجية نظره لقد تحدث المبحوثون المستفيدون من المشاريع عن وسائل تعزيز استدامة المشاري

سباب رئيسة لو تم أت ىذه العوامل ىي عوامل مباشرة و ثرت عمى استدامة مشروعو  وكانألمعوامل التي 
تداما، لذلك فيي عوامل ميمة يجب ليكون مشروعو مسعتبار لكان ىناك فرصة قوية خذىا بعين اإلأ
أي عامل من ىذه العوامل ، عتبار وبغض النظر عن عدد المرات التي تكرر ذكر خذىا بعين اإلأ

 (.7044جابات المبحوثين المستفيدين كما في جدول)إوجاءت 
 

المقابمة)المستفيدين جابات المبحوثين من عينة إائل تعزيز استدامة المشاريع حسب وس :أ-7044جدول 
 من المشاريع(

 

 وسائل التعزيز حسب مبحوثي المقابمة من المستفيدين
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

 النسبة المئوية

 %57.40 120 زيادة الميزانية

 %37.80 79 توفير كافة المستمزمات 

 %31.10 65 ارشاد ومتابعة

 %13.90 29 توفير مستمزمات االنتاج لفترة اطول

 %13.40 28 االىتمام بمواصفات المدخالت

 %00440 72 توفير المياه

 %9.10 19 مالءمة المشروع لمقرية التي تنفذ فيو

 %7.70 16 تدريب

 %5.70 12 تنفيذ مشروع مجد اقتصاديا

 %2400 00 حفر ابار

 %4.30 9 الغاء المساىمة

 %4400 7 توفر الخبرة

 %3.80 8 من المشروعمراعاة العائد المتحقق 

 %2.9 6 مساعدة في التسويق

 %2.40 5 تقميل عدد المستفيدين في المشاريع الجماعية

 %7440 2 يكون اختيار االشتال حسب رغبة المزارع

 %1.90 4 عمل تقدير تكمفة صحيح

 %1.40 3 اشراك المستفيدين في تحديد المشاريع
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المشاريع حسب اجابات المبحوثين من عينة المقابمة)المستفيدين وسائل تعزيز استدامة  :أ-7044جدول 
 من المشاريع(

 

 وسائل التعزيز حسب مبحوثي المقابمة من المستفيدين
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

 النسبة المئوية

 %1.40 3 شق طرق زراعية

 %1.40 3 التوجو نحو المشاريع الفردية

 %0440 0 االراضي الميددة بالمصادرةاالىتمام باالستصالح 

 %1.40 3 دفع مساىمة

 %1 2 ان يكون العمل عن طريق المؤسسة في االستصالح

 %0 7 مراعاة وجود مورد بشري لالىتمام بالمشروع

 %0 7 الن االرض تم زراعتيا باألشجار

 %0 7 توفر مكان لممشروع

 %0 7 مراعاة الموسمية

 %0.48 1 الناسعدم التعامل بمحسوبية مع 

 %0.48 1 توزيع نشرات

 %0.48 1 اعتماد الكشف الميداني العتماد المستفيدين

أخذ ضمانات عمى المستفيدين من أجل المحافظة عمى 
 المشروع

0 0442% 

 %0442 0 اختيار مستفيدين قادرين عمى االنفاق عمى المشروع

 %0442 0 تنفيذ مشاريع جماعية

 %0442 0 توفير مشاريع

تشديد المؤسسة عمى المستفيدين بعدم اخبار الممول باي 
 سمبيات اثناء زيارتو

0 0442% 

 %0442 0 المصداقية من قبل المؤسسة

 
(وسائل تعزيز استدامة المشاريع المنفذة حسب وجية نظر المبحوثين من 7044ظيرت نتائج جدول )أ

حتساب عدد مرات ذكر ىذه الوسائل من قبل أالمستفيدين من المشاريع( حيث تم عينة المقابمة)
ىم الوسائل التي ذكرىا أجابات المبحوثين، فكانت ونسبة كل سبب من المجموع العام إلالمبحوثين 

ستفيدا وكانت بنسبة م 070المبحوثون ىي زيادة الميزانيات المخصصة لتنفيذ المشاريع وقد ذكرىا 
عتبار ىي توفير كافة خذىا بعين اإلأالمبحوثون من الوسائل التي يجب  يضاأ%، وذكر 2244

ى المؤسسات %، ثم ذكروا أنو يجب عم0242مستفيدا وكانت بنسبة  27مستمزمات المشروع وقد ذكرىا 
رشاد الالزم وأن تقوم بمتابعة المستفيدين بعد التنفيذ وقد ذكر ن تقوم بتقديم اإلأالمنفذة لممشاريع من 
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نتاج لفترة ذكروا أنو يجب توفير مستمزمات اإل%، ثم 0040من المستفيدين بنسبة  02وسيمة ىذه ال
%، في حين 0047مستفيدا بنسبة  77نتاج وقد ذكرىا تطيع المشاريع من المنفذة عمى اإلطول حتى تسأ

%، 0044ذ وكانت بنسبة مستفيدا أنو يجب أن يتم االىتمام بمواصفات المدخالت عند التنفي 72ذكر 
مستفيدا  07 يضا أنو ال بد من مالءمة المشاريع لممواقع المنوي التنفيذ فييا وقد ذكرىاأوقد ذكروا 

% منيم، وأنو ال بد 242يضا أنو ال بد من تدريب المستفيدين وجاءت بنسبة أ%، وذكروا 740بنسبة 
 %.242قتصاديا وجاءت بنسبة إمشروع مجد من تنفيذ 

 
 ة المشاريع من وجية نظر العاممين في المؤسسات:. وسائل تعزيز استدام2.5.4

 
طار اجابات المبحوثين من عينة االستبانة العاممين في المؤسسات حول وسائل التعزيز التي إفي 

جاباتيم كما في جدول إجاءت يرونيا من وجية نظرىم لتعزيز استدامة المشاريع التي سوف تنفذ ف
(7044) 
 

 : وسائل تعزيز استدامة المشاريع من وجية نظر العاممين في المؤسساتأ-7044جدول
 

 سباب عدم االستدامةأ
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

النسبة 
 المؤية

 %42 12 مالءمة المشاريع لممستفيدين

 %42 12 المتابعة بعد التنفيذ

 %07 8 تدريب 

 %72 7 تصميم المشاريع بناء عمى حاجات المستفيدين

 %74 6 زيادة ميزانية المشاريع

 %07 0 توفير مستمزمات االنتاج لحين قدرة المشروع عمى االنتاج

 %07 0 دفع مساىمة من قبل المستفيدين

 %07 3 المساعدة في التسويق

 %2 7 تدريب العاممين

 %2 7 مراعات المواصفات الفنية

 %2 7 تنفيذ مشروع مجد اقتصاديا 

 %2 7 الدافعية عند المستفيدينمراعات 

 %2 2 تطوير اطار مؤسسي لرعاية المشاريع
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 : وسائل تعزيز استدامة المشاريع من وجية نظر العاممين في المؤسساتب-7044جدول
 

 اسباب عدم االستدامة
عدد المبحوثين الذين 
 ذكروا ىذه النقطة

النسبة 
 المؤية

 %4 0 عطاء الوقت الكافي لتنفيذ المشروعإ

 %4 0 مراعات الموسمية لبعض المشاريع الزراعية 

 %4 0 توعية المستفيدين بأىمية المشاريع في تنمية المجتمع

 %4 0 اقناع االسرة بان المشروع المقدم ناجم عن حاجتيا

 %4 0 تعزيز اعتماد االسر عمى نفسيا

 %4 0 اخذ ضمانات من المستفيدين بعدم التفريط بالمشروع وتغريميم 

 %4 0 اختيار المستفيدين االكثر حاجة

 %4 0 طريقة معاممة المستفيدين من المشروع

 %4 0 مالءمة المشروع لممنطقة التي تنفذ فييا

 %4 0 الصدق في التعامل

 %4 0 تنسيق مع المؤسسات المحمية في متابعة المستفيدين

 %4 0 تنفيذ مشاريع بشكل متكامل

 %4 1 توزيع نشرات وكتب ذات عالقة

 %4 1 التأكد من قدرة المستفيد عمى ادارة المشروع

 %4 1 اختيار المشاريع التي تحقق اىداف المؤسسة

 
االستبانة حول جابة المبحوثين العاممين في المؤسسات من عينة إ( 7044ظيرت نتائج جدول ) أ

من  07يتم، حيث ذكر  عتبار لتعزيز استدامة المشاريع التيخذىا بعين اإلأن يتم أالوسائل التي يجب 
وأنو يجب متابعة المشاريع بعد أنو يجب أن تكون المشاريع المنفذة مالءمة  لممستفيدين  العاممين

% من العاممين المبحوثين، ثم تم ذكر أنو يجب تدريب 42نتياء من تنفيذىا وكانت متساوية بنسبة اإل
% 07العاممين المبحوثين كانت نسبتيم من  2المستفيدين عمى الميارات الالزمة لممشروع وقد ذكرىا 

ن يتم تصميم المشاريع بناء عمى حاجة أنو يجب أالعاممين المبحوثين، ثم تم ذكر  عدد 72من 
%، كما ذكر المبحوثون أنو يجب زيادة الميزانية المخصصة لممشاريع 72المستفيدين وكانت بنسبة 

ويق لتعزيز المشاريع وىي المساعدة في تس%، ثم تم ذكر العوامل التالية كوسائل 74وكانت بنسبة 
نتاج ودفع مساىمة من قبل نتاج لحين قدرة المشاريع عمى اإلالمنتجات وتوفير مستمزمات اإل

%، ثم تحدث المبحوثين من عينة االستبانة 07المستفيدين وكان ذكرىا بنسب متساوية حيث كانت 
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طار مؤسساتي لرعاية المشاريع إوكانت تطوير ز استدامة المشاريع عن العوامل التالية كوسائل لتعزي
وتدريب العاممين عمى تنفيذ المشاريع ومراعاة المواصفات قتصاديا إمنفذة وتنفيذ مشاريع تكون مجدية ال

%، ثم تم 2الفنية لمدخالت المشاريع ومراعاة وجود دافعية عند المستفيدين من المشاريع وكانت بنسب 
دارة إوالتأكد من قدرة المستفيدين عمى ات عالقة بالمشاريع المنفذة ذكر كل من توزيع نشرات وكتب ذ

عطاء الوقت الكافي لمعاممين ا  ىداف المؤسسة و أاريع التي يتم تنفيذىا بما يحقق المشاريع واختيار المش
ريع لتنفيذ المشاريع ومراعاة الموسمية لممشاريع الزراعية عند التنفيذ وتوعية المستفيدين بأىمية المشا

ع المنفذ ناجم عن حاجتيا وتعزيز ن المشرو أسر المستفيدة بقناع األا  المنفذة في تنمية المجتمع، و 
ختيار أعدم التفريط بالمشروع وتغريميم و خذ ضمانات عمى المستفيدين بأسر عمى نفسيا و عتماد األإ

المشاريع بما يتناسب كثر حاجة، وأن تكون الطريقة التي يتعامل بيا المستفيدين مع المستفيدين األ
في التعامل من قبل  ن يكون ىناك صدقأروع ومالءمة المشروع لممواقع التي تنفذ فييا و وطبيعة المش
ن أنتياء من تنفيذىا، و مية في متابعة المستفيدين بعد اإلن يتم تنسيق مع المؤسسات المحأالمستفيدين و 

 %. 4وكانت بنسبة  المشاريع المنفذةيتم تنفيذ المشاريع بشكل كامل كوسائل لتعزيز استدامة 
 

جابات المبحوثين من االستبانة والمقابمة حول العوامل التي نؤثر عمى استدامة إمقارنة بين  6.4
 المشاريع 

 
جابات حول ي حين كان ىناك تفاوت واضح في اإللقد كان ىناك توافق في مجموعة من العوامل ف

 (7744عتبار وكانت كما في جدول)ذ المؤسسات ليذه العوامل بعين اإلخأمدى 
 

 جابات المبحوثين من العينتين  إالمؤسسات لعوامل االستدامة بين  خذأ: مقارنة مدى أ-7744جدول 
 

المتوسط الحسابي حسب  عوامل االستدامة
 اجابات المستفيدين

المتوسط الحسابي 
 حسب اجابات العاممين

 4 4407 التنفيذوجود دافعية عند العاممين عمى المشاريع عند 

 4 447 خبرات العاممين

 0420 0427 مراعاة الموسمية

 0470 0402 تدريب المستفيدين

 0400 0407 المتابعة بعد التنفيذ

 0 042 الميزانية تكفي لتنفيذ مشروع مجد اقتصاديا

قدرة المستفيد عمى توفير وتجييز مكان مناسب إلقامة 
 المشروع 

440 4474 
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 جابات المبحوثين من العينتين  إالمؤسسات لعوامل االستدامة بين  خذأ: مقارنة مدى ب-7744جدول 
 

المتوسط الحسابي حسب  عوامل االستدامة
 اجابات المستفيدين

المتوسط الحسابي 
 حسب اجابات العاممين

 0420 4 وجود مورد بشري قادر عمى االىتمام بالمشروع

 0422 042 بعد المكان 

 0422 0400 المستفيد مساىمة

 0444 7402 مالءمة خبرات المستفيدين مع المشروع

االخذ بالحسبان  الوضع االقتصادي لممستفيد لتغطية 
 نفقات المشروع

7447 040 

توفير مستمزمات االنتاج لممشروع لحين قدرتو عمى 
 االنتاج

0444 0402 

 0470 0422 مالءمة المشروع لمموقع

 4 7472 المدخالتمراعاة مواصفات 

 0420 0424 العائد المتحقق من المشروع

 4400 4474 مالءمة مساحة المكان المنوي تنفيذ المشروع فيو

 
ينتين )عينة جابات المبحوثين من كال العإختالفا في أن ىناك توافقا و أ( 7744ظيرت نتائج جدول)أ

في أخذ  المؤسسات( في درجة اىتمام المؤسسات، وعينة االستبانة العاممين في المقابمة المستفيدين
ن أتوافق بين مبحوثي العينتين عمى  عتبار عند تنفيذ المشاريع، فكان ىناك عوامل االستدامة بعين اإل

عتبار وجود دافعية عند العاممين وتناسب خبراتيم مع المشاريع المنفذة وقدرة خذت بعين اإلأالمؤسسات 
ة المشروع عميو  بدرجة ن تكون مساحتو مالءمة إلقامأناسب لممشروع و فير مكان مالمستفيدين عمى تو 
عتبار حسب وجية نظر المبحوثين من العينتين بعد خذت بعين اإلأن المؤسسات أكبيرة جدا، كما 

المكان المنوي تنفيذ المشروع فيو عن منزل المستفيد ووجود مساىمة عمى المستفيدين ومالءمة 
خذت أن المؤسسات أجمع المبحوثون من العينتين أفذت فييا بدرجة كبيرة، كما لتي نالمشاريع لممواقع ا

متابعة بعد التنفيذ عتبار مراعاة الموسمية المناسبة لتنفيذ المشاريع الزراعية عند التنفيذ والبعين اإل
 خذأالمبحوثين من العينتين عمى مدى  ختالف في وجيات نظرإوكان ىناك  ،بدرجة متوسطة
جاب المبحوثون من أؤثرة عمى استدامة المشاريع، حيث عتبار لبعض العوامل المعين اإلالمؤسسات ب
ن أا المشاريع بدرجة متوسطة في حين ن تدريب المستفيدين عمى الميارات التي تتطمبيأعينة المقابمة 
عند جة كبيرة ن المؤسسات تأخذ ىذا العامل بدر أعينة االستبانة كانت وجية نظرىم المبحوثين من 
قتصاديا لممستفيدين من إزانية المخصصة لتنفيذ مشروع مجد وكان ألخذ عامل المي ،تنفيذ المشاريع

جابات المبحوثين من إدرجة صغيرة جدا في المقابل كانت وجية نظر المبحوثين من عينة المقابمة  ب
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سرة رد بشري في األل وجود مو خذ ىذا العامل بدرجة متوسطة،  وكان ألخذ عامأنو تم أعينة االستبانة 
درجة خذتو بأن المؤسسات أنظر المبحوثين من عينة المقابمة قادر عمى االىتمام بالمشروع  من وجية 

ىذا العامل بدرجة كبيرة، خذ أنو تم أات المبحوثين من عينة االستبانة جابإكبيرة جدا في المقابل كانت 
نظر المبحوثين من عينة المقابمة ن وجية ن عامل مالءمة خبرات المستفيدين مع المشروع مأفي حين 

ذ ىذا خأنو تم أات المبحوثين من عينة االستبانة جابإتو بدرجة صغيرة في المقابل كانت خذأنيا أ
جل توفير أقتصادي لممستفيد من خذ المؤسسات لعامل الوضع اإلأن أالعامل بدرجة متوسطة، كما 

درجة صغيرة خذتو  بأنيا أنظر المبحوثين من عينة المقابمة نتاج لممشروع كان من وجية مستمزمات اإل
ذ ىذا العامل بدرجة كبيرة،  كما خأنو تم أات المبحوثين من عينة االستبانة جابإجدا في المقابل كانت 

نتاج من ميزانية نتاج لحين قدرة المشروع عمى اإللمؤسسات لعامل توفير مستمزمات اإلخذ اأن أ
ىذا العامل بدرجة خذت أن المؤسسات أنظر المبحوثين من عينة المقابمة من وجية المشروع كان 

خذتو بدرجة كبيرة، في أن المؤسسات أظر المبحوثين من عينة االستبانة ن وجية نأمتوسطة في حين 
خذت مواصفات المدخالت التي تم توريدىا أن المؤسسات اجاب المبحوثون من عينة المقابمة أحين 

خذتو أن المؤسسات أات المبحوثين من عينة االستبانة جابغن أصغيرة في حين جة لممستفيدين بدر 
بدرجة كبيرة جدا، وكان ألخذ المؤسسات العائد المتحقق من المشروع من وجية نظر المبحوثين من 

ن أظر المبحوثين من عينة االستبانة عينة المقابمة بدرجة صغيرة جدا في المقابل كانت وجية ن
 بدرجة كبيرة. خذتوأالمؤسسات 

 
يعيم التي جابات المبحوثين من عينة المقابمة كانت مرتبطة بمشار إن أويفسر الباحث ىذه النتائج ب

جابات المبحوثين من العاممين في المؤسسات تتعمق بشكل عام عمى جميع إن أاستفادوا منيا في حين 
جابات العينتين إىناك خالف بين  كانن العوامل التي أنفذة من قبل ىذه المؤسسات،  كما المشاريع الم
العوامل االساسية التي ال بد من ىم العوامل التي تؤثر عمى استدامة المشاريع، بل تعتبر أتعتبر من 

لى تنفيذه حتى يكون ىذا المشروع مستداما وبغض إوفرة في كل مشروع تسعى المؤسسات ن تكون متأ
 النظر عن اليدف منو. 

 

 االستدامة والعوامل المؤثرة مقارنة بين اسباب عدم 7.4
 

عينة المقابمة ومقارنتيا مع مدى سباب عدم االستدامة من وجية نظر المبحوثين من أعند الحديث عن 
ن أجمعوا عمى أن المستفيدين أى االستدامة من وجية نظرىم، نجد خذ المؤسسات لمعوامل المؤثرة عمأ

خذت المتابعة بدرجة أن المؤسسات أجاباتيم في العوامل إد التنفيذ كانت غير كافية وجاءت المتابعة بع
سباب عدم االستدامة، كما أوذكرىا المبحوثون كسبب من   0407متوسطة وجاءت بمتوسط حسابي 
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ن المؤسسات لم تقدم التدريب الكافي لممستفيدين عمى الميارات التي يتطمبيا أتحدث المبحوثون عن 
خذت ىذا العامل بدرجة متوسطة وذكرىا أن المؤسسات أ أي 0402المشروع وجاءت بمتوسط حسابي

ن المؤسسات لم تأخذ بعين أستدامة، كما تحدث المبحوثون عمى سباب عدم االأالمبحوثون كسبب من 
ط خذتيا بدرجة متوسطة وبمتوسأن المؤسسات أجابتيم إار توفير كافة المستمزمات وجاءت االعتب

ن المؤسسات أستدامة، كما تحدث المبحوثون عمى عدم االسباب أوتم ذكرىا كسبب من  0444حسابي 
ن المؤسسات أجاباتيم إقتصاديا وجاءت إميزانية كافية لتنفيذ مشروع مجد عتبار توفير لم تأخذ بعين اإل

وىا كسبب من اسباب كما انيم ذكر  042خذت ىذا العامل بدرجة صغيرة جدا وجاءت بمتوسط حسابيأ
سباب عدم استدامة أن عينة المقابمة وعند حديثيم عن المبحوثين من أعدم االستدامة، لذلك نجد 

سباب التي ذكروىا مع عوامل االستدامة، حيث كان ىناك شاريع كان ىناك توافق في جميع األالم
% أنو كان ىناك 0242توافق بين المبحوثين من عينة المقابمة)المستفيدين من المشاريع(، حيث ذكر 

 جاباتيم) العوامل المؤثرةإتم توريدىا وىذا كان متوافق مع  ة لممدخالت التيضعف في المواصفات الفني
خذىا أن أعتبار حيث مواصفات الفنية لممدخالت بعين اإلخذ الأعمى استدامة المشاريع( عمى مدى 

سباب عدم استدامة مشاريعيم أنو من أ% 77407ا تحدث المبحوثون وبنسبة كان بدرجة صغيرة. كم
وع بسبب قمة نتاج وعمل الصيانة المطموبة لممشر لمستفيدين عمى توفير مستمزمات اإلىي عدم قدرة ا

ثرة عمى استدامة المشاريع ، عمى العوامل المؤ جاباتيم إجابة كانت متوافقة مع مصادر دخميم وىذه اإل
دا. ج ختيار المستفيدين بدرجة صغيرةأعتبار عند خذىا ليذا العامل بعين اإلأن المؤسسات كان أحيث 

واقع التي تم تنفيذىا فييا جابات المبحوثين حول مدى مالءمة المشاريع لممإوكان ىناك تناقض في 
خذت ىذا أن المؤسسات أجابوا بألعوامل التي تؤثر عمى االستدامة جاباتيم عمى ىذه النقطة في اإ،ففي 

عدم االستدامة كانت سباب أ، في المقابل عند حديثيم عن 0422العامل بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي
عتبار عند تنفيذ المشاريع وكانت نسبة المجيبين سسات لم تأخذ ىذا العامل بعين اإلن المؤ أجابتيم إ

تدامة مشاريعيم كان نيم ذكروا كسبب لعدم اسألى إ% بشكل صريح باإلضافة 0042لنقطة عمى ىذه ا
حوثين ن نسبة المبأ% وكما 40400سبة رتفاع تكاليفو وقد ذكر ىذه النقطة  المبحوثون بنا  لقمة الماء و 

المقابمة وىذا ما يدلل  %من عدد المبحوثين في عينة2040نتاج نباتي كانإالذين استفادوا من مشاريع 
 خذ مالءمة المشروع لممواقع التي نفذت فييا.أعمى عدم 

 
 مقارنة بين وسائل التعزيز والعوامل المؤثرة 8.4
 

ون سواء المستفيدين من ز استدامة المشاريع كما ذكرىا المبحوثىم الوسائل لتعزيأعند النظر عمى 
ن كل ما ذكر كوسائل لتعزيز استدامة أمؤسسات عمى تنفيذ المشاريع  نجد م العاممين في الأالمشاريع 

المشاريع  كان متوافقا مع العوامل التي تم  ذكرىا كعوامل تؤثر عمى استدامة المشاريع، وبذلك ال بد 
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يع،  لتكون ىذه المشاريع مستدامة، فقد عتبار عند تصميم المشار ذ ىذه العوامل بعين اإلخأن يتم أمن 
ية تكون كافية لتنفيذ مشروع محد نو ال بد من تخصيص ميزانأجماع من المستفيدين إكان ىناك 

جابات إن أنتاج. مع تمزمات لحين قدرة المشروع عمى اإلقتصاديا، وكان ال بد من توفير كافة المسإ
مى خذ المؤسسات لمعوامل المؤثرة عأوالعاممين في المؤسسات عمى مدى  لمبحوثين من المستفيدينا

ل بدرجة كبيرة جدا عتبار الكثير من العوامخذت بعين اإلأن المؤسسات أاالستدامة  كان متفاوتا بحيث 
جاباتيم عمى إبين  قضنو تم ذكر ىذه العوامل كوسائل لتعزيز االستدامة وفي ىذا تناأال إوبدرجة كبيرة 

جابتيم عمى تأثير مدة إنيم عند أالتعزيز وخاصة ما ذكره العاممون، حيث  العوامل المؤثرة ووسائل
عتبار بدرجة متوسطة وتحدثوا عمى خذتو بعين اإلأن المؤسسة أبعة عمى استدامة المشروع تحدثوا المتا

عتبار بدرجة خذت بعين اإلأالمؤسسات ن أ جابوا عمىأنيم أأنو من الوسائل لتعزيز االستدامة، كما 
كوسيمة لتعزيز استدامة  قتصاديا وتم ذكرىاإميزانية كافية لتنفيذ مشروع مجد متوسطة تخصيص 

عتبار مراعاة الموسمية عند تنفيذ خذت بعين اإلأن المؤسسات أجابوا عمى أنيم أالمشاريع، كما 
مية عند تنفيذ المشاريع نو ال بد من مراعاة الموسأيز المشاريع بدرجة كبيرة وقد ذكروا في وسائل التعز 

المستفيدين بدرجة  عتبار وجود دافعية عندخذت بعين اإلأن المؤسسات أنيم ذكروا أالزراعية، كما 
 ا كوسائل لتعزيز االستدامة .نيم ذكروىأكبيرة في حين 

 
 تقييم عام إلجابات المبحوثين من عينة المقابمة 9.4
 

 ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة حسب استمارة المقابمة: المتوسط7044جدول 
 

المتوسط  المحاور الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة النسبة

 كبيرة %2042 0400 0427 العوامل التي تؤثر عمى المشاريع  1

 كبيرة %2042 0400 0407 عوامل متعمقة بالمستفيدين  2

 كبيرة %2044 0420 0402 عوامل متعمقة بالمشروع  3

 كبيرة %2742 0400 0404 الدرجة الكمية  

 
ن الدرجة الكمية لمدراسة " استدامة المشاريع الزراعية أئج الموجودة  في الجدول أعاله  بتظير النتا

 الواقع ووسائل التعزيز "  -المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية في قرى شمال وشرق الخميل 
% وىي درجة كبيرة، وجاء 2742وبنسبة  0400وبانحراف معياري  0404وصمت بمتوسط حسابي 

( والذي ينص عمى " عوامل متعمقة بالمستفيدين" بمتوسط حسابي  7المجال رقم )  أعمى المجاالت ،
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( والذي  0% وىي درجة كبيرة، ثم المجال رقم ) 2042وبنسبة   0400وانحراف معياري   0407بمغ 
%  2044وبنسبة  0420وانحراف معياري  0402ينص  " عوامل متعمقة بالمشروع "  بمتوسط حسابي 

ول "العوامل التي تؤثر عمى المشاريع فقد وصل المتوسط الحسابي ة ، وأخيرا المجال األي درجة كبير وى
 % وىي درجة كبيرة. 2042وبنسبة  0400وبانحراف معياري  0427

 
 خذىا بالحسبان عند تنفيذ المشاريع الزراعية من قبل المؤسسات أيتم عتبارات التي اإل 10.4

 
ة يتناسب مع عتبارات حتى يتم المشروع بطريقجموعة من اإلشاريع ال بد من أخذ معند تنفيذ الم

 جميا.   إىداف التي تم تصميم المشروع من المستفيدين ويحقق األ
 

 : حسب وجية نظر المبحوثين المستفيدين من المشاريع الزراعية:1.10.4
 

كدوا عمى أ% 7044ن المستطمعين وبنسبة بمغت ن الغالبية الكبرى مأيستدل من بيانات الرسم البياني ب
. عند تنفيذ ختيار المؤسسات المحمية، المجان، ....إيوجد محسوبية من قبل المؤسسة في نو ال أ

وجود كدوا عمى أ% من 740وبنسبة بمغت  ن اقمية من المستطمعينأالمشاريع في المواقع، في المقابل ف
ختيار المؤسسات المحمية، المجان، ..... عند تنفيذ المشاريع في إمحسوبية من قبل المؤسسة في 

 المواقع
 

 
 

:ىل ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار المؤسسات المحمية،المجان، عند تنفيذ 0044شكل 
 المشاريع في المواقع

% أكدوا 2247ن األغمبية من المبحوثين وبنسبة وصمت أواردة في الرسم البياني بتوضح المعطيات ال
ن ما أيدين من المشاريع ، في المقابل فعمى عدم وجود محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار المستف

 نعم 
10% 

 ال
90% 
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ختيار المستفيدين من % من المبحوثين أكدوا عمى وجود محسوبية من قبل المؤسسة في ا0442نسبتو 
 .المشاريع

 

 
 

 المستفيدين من المشاريع    : ىل ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار 0044شكل 
 

 : حسب وجية نظر المبحوثين العاممين في المؤسسات2.10.4
 

 :ىل جميع المشاريع المنفذة تحقق أىداف المؤسسة 7444جدول
 

 النسبة العدد االجابة

 %0440 00 نعم 

 %0040 7 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
جميع المشاريع المنفذة تحقق أىداف المؤسسة، ن أ% من مجتمع اكدوا ب0440جدول بان تشير نتائج ال

 % ال يرون ذلك .0040في المقابل فان 
 

كدوا عمى عدم وجود محسوبية في أ% 2740لبية من المبحوثين وبنسبة الغا(، 7244بحسب جدول )
كدوا بوجود محسوبية في أجابوا أ% ممن 7240فييا، مقابل اختيار المواقع التي يتم تنفيذ المشاريع 
  .اختيار المواقع التي يتم تنفيذ المشاريع فييا

  

 نعم 
15% 

 ال
85% 
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 : من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية في اختيار المواقع التي يتم تنفيذ المشاريع فييا  7244جدول
 

 النسبة العدد اإلجابة

 %7240 2 نعم

 %2740 02 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
المؤسسة في اختيار المؤسسات المحمية، : من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية من قبل 7044جدول 

 المجان، عند تنفيذ المشاريع في المواقع  
 

 النسبة العدد االجابة

 %0740 2 نعم 

 %0240 02 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
نو ال يوجد محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار أ% قالوا ب0240كبر من المستطمعين النسبة األ

نو يوجد أ% قالوا ب0740ن أعند تنفيذ المشاريع في المواقع ، في حين  المجان،المؤسسات المحمية، 
 محسوبية في ذلك االختيار. 

 
: من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار المستفيدين من 7244جدول 

 المشاريع 
 

 النسبة العدد اإلجابة

 %0740 0 نعم 

 %2240 77 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
ن ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار أ% ال يرون ب2240لمبحوثين وبنسبة كثرية من ااأل

ن ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في أ% يرون ب0740يع، في المقابل فان المستفيدين من المشار 
 اختيار المستفيدين.
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لدييا خبرات في فيم كيفية صبح أن المؤسسات غير الحكومية أطيع القول : ىل تست7244جدول 
تفكير المؤسسات الممولة وأصبحت تقدم مشاريع بما يضمن الحصول عمى تمويل ليذه 

 المشاريع بغض النظر عما تحققو ىذه المشاريع المستيدفة 
 

 النسبة العدد اإلجابة

 %2740 02 نعم 

 %7240 2 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
صبح لدييا خبرات أن المؤسسات غير الحكومية أمجتمع البحث يرون  % من2740بان  تدل البيانات

في فيم كيفية تفكير المؤسسات الممولة وأصبحت تقدم مشاريع بما يضمن الحصول عمى تمويل ليذه 
 % ال يرون ذلك.7240المشاريع بغض النظر عما تحققو ىذه المشاريع المستيدفة، وما نسبتو 

 
 المشاريع بناء عمى خطط معدة مسبقا  : ىل يتم تنفيذ 7744جدول 

 
 النسبة العدد االجابة

 %2040 70 نعم 

 %7040 2 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
ط معدة مسبقا، نو  يتم تنفيذ المشاريع بناء عمى خطأ% اكدوا عمى 2040مبحوثين وبنسبة غالبية من ال

 جابوا بال.  أ% من 7040مقالبيم 
 

 م تنمويةأغاثية إ التي يتم تنفيذىا من قبل المؤسسة التي تعمل بيا مشاريع: ىل المشاريع 0044جدول 
 

 النسبة العدد اإلجابة

 %240 7 إغاثة

 %0740 0 امن غذائي    

 %2740 00 مشاريع تنموية

 %7240 2 جميع ما ذكر 

 %00040 72 المجموع 
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مع مشاريع اإلغاثة وتحقيق األمن  :  ما ىي النسبة التي تعطييا لممشاريع التنموية مقارنة0044جدول
 الغذائي

 
 النسبة العدد اإلجابة

 %7040 2 %72اقل من 

 %7040 2 %20اقل من 

 %7040 2 %22قل من 

 %4040 00 %22أكثر من 

 %00040 72 المجموع 

 
مجتمع البحث أكدوا بان النسبة التي  % من4040يستدل من خالل البيانات الموضحة أعاله بان 

تو % وما نسب22يعطوىا لممشاريع التنموية مقارنة مع مشاريع اإلغاثة وتحقيق األمن الغذائي أكثر من 
قل من أ% ومن ىم 20قل من أ% ونفس الشيء 72قل من أ% لباقي النسب وىي من ىم 7040

22.% 
 

التحقق من مدى تحقيق األىداف التي وضعت  : ىل يتم تقييم المشاريع المنفذة من أجل0744جدول 
عند التخطيط بما يضمن الشفافية في التقييم لتحديد نقاط الضعف وأخذىا بالحسبان في 

 المشاريع المستقبمية  
 

 النسبة العدد االجابة

 %2040 07 نعم 

 %7440 0 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
يتم  نو أكدوا عمى أ% 2040مت من العاممين في المؤسسات غير الحكومية وبنسبة وص النسبة األكبر

جل التحقق من مدى تحقق األىداف التي وضعت عند التخطيط بما أتقييم المشاريع المنفذة من 
يضمن الشفافية في التقييم لتحديد نقاط الضعف وأخذىا بالحسبان في المشاريع المستقبمية، مقابل 

 يقوموا بتقييم ىذه المشاريع. % ال 7440
 

كدوا عمى أنو يتم أخذ أ% 2240شمميم البحث وبنسبة وصمت  غمبية ممناأل( 0044بحسب جدول )
جتماعية والثقافية ( قتصادية واإلية ) كافة المجاالت السياسية واإلالمتغيرات البيئية الداخمية والخارج
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المعوقات التي تؤثر عمى االستدامة ليذه المشاريع  بالحسبان عند تصميم المشروع من أجل مواجية 
 جابوا بال.أ% من 0740ين أن في ح

 
قتصادية مجاالت السياسية واإل: ىل يتم أخذ المتغيرات البيئية الداخمية والخارجية ) كافة ال0044جدول 

جل مواجية المعوقات أبالحسبان عند تصميم المشروع من  جتماعية والثقافية (واإل
 تؤثر عمى االستدامة ليذه المشاريع التي 

 
 النسبة العدد اإلجابة

 %2240 77 نعم 

 %0740 0 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
 من وجية نظرك ىل يسعى الممولون لتنفيذ مشاريع تنموية  : 0444جدول

 
 النسبة العدد االجابة

 %2040 04 نعم 

 %4440 00 ال 

 %00040 72 المجموع 

 
ن الممولين يسعون لتنفيذ مشاريع تنموية أ% من المبحوثين يرون ب2040ن أتشير بيانات الجدول الى 

 %4440في حين خالف الراي ما نسبتو 
 

 من قبل الممولين من وجية نظرك سباب عدم تمويل مشاريع تنمويةأذا كان ال ما ىي إ 
 سباب:لعاممين في المؤسسات( ومن ىذه األ)المبحوثين ا

 

تنموية من قبل ن اليدف من عدم تمويل مشاريع أالمبحوثون العاممون في المؤسسات % من 04جمع أ
ىداف سياسية غير معمنة بحيث ال تستطيع المؤسسات المنفذة من تحقيق تنمية أالممولين لوجود 

قدرة يكون لديو المحقيقية لممجتمع وبيقى المجتمع الفمسطيني يعاني من مشكمة الفقر والبطالة وال 
 ، ويبقى المجتمع يطبق سياساتيم. تخاذ القرارات بشكل مستقلأالسياسية عمى 
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 تقييم عام إلجابات المبحوثين من عينة المقابمة  11.4
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين من المستفيدين من المشاريع حول كافة 
 (0244محاور الدراسة يمخصيا جدول)

 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول كافة محاور 0244جدول 
 الدراسة 

 
المتوسط  المحاور الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة النسبة

)متعمقة  العوامل التي أثرت عمى استدامة المشروع 1
 بالمؤسسات(

 كبيرة 2040% 0424 0420

تؤثر  عمى استدامة المشاريع الزراعية عوامل يمكن أن  2
 )متعمقة بالمستفيدين (

 كبيرة 2047% 0420 0420

عوامل يمكن أن تؤثر  عمى استدامة المشاريع الزراعية  3
 )متعمقة بالمشروع  (

 صغيرة 2040% 0470 7420

 متوسطة %0242 0404 0477 الدرجة الكمية 

 
ن الدرجة الكمية لمدراسة " أإلجابات المبحوثين بمتوسط العام ( من خالل ال0244يظير الجدول)

 -استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية في قرى شمال وشرق الخميل 
% وىي 0242وبنسبة  0404وبانحراف معياري  0477الواقع ووسائل التعزيز " وصمت بمتوسط حسابي 

( والذي  ينص عمى " عوامل يمكن أن  7المجال رقم ) درجة متوسطة،   وجاء أعمى المجاالت ، 
وانحراف   0420تؤثر عمى استدامة المشاريع الزراعية ) متعمقة بالمستفيدين ( " بمتوسط حسابي بمغ 

" العوامل التي ( والذي ينص  0ثم المجال رقم )  % وىي درجة كبيرة،2047وبنسبة   0420معياري 
 0424نحراف معياري وا 0420ة بالمؤسسات " بمتوسط حسابي أثرت عمى استدامة المشروع متعمق

وىي درجة كبيرة، وأخيرا المجال الثالث " عوامل يمكن أن تؤثر عمى استدامة % 2040وبنسبة 
 0470وبانحراف معياري  7420المشاريع الزراعية ) متعمقة بالمشروع ( فقد وصل المتوسط الحسابي 

 % وىي درجة صغيرة . 2040وبنسبة 
 

 جابات المبحوثينإتأثير المتغيرات عمى  12.4
 

 ستجابات المبحوثين حول استدامة المشاريع الزراعية اائية في ال توجد فروق ذات داللة إحص
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الواقع ووسائل التعزيز عند  -المنفذة من قبل المؤسسات  غير الحكومية في قرى شمال وشرق الخميل 
 تية: تعزى لممتغيرات اآل α =0402مستوى الداللة 

 
 جابات المبحوثين بشكل عام عمى محاور الدراسة.إ:  تأثير المتغيرات عمى 0044جدول

 
مستوى الداللة  F /  Tقيمة   المتغير

 اإلحصائية

 04020 74044 الجنس 

 04277 04240 العمر 

 04022 04207 المؤىل العممي 

 04002 04022 طبيعة العمل 

 04000 24200 مكان السكن 

 04000 24402 المشروع الذي تم االستفادة منو  

 04272 04204 نوع االستفادة من المشروع 

 04200 04700 إذا كان وجود مساىمة مادية مطموبة من المستفيد 

 04777 04207 إذا كان المشروع ما زال موجودا 

 
االستفادة من المشروع  يتضح من بيانات  الجدول أن كال من الجنس، والعمر، والمؤىل العممي، ونوع

، إذا وجود مساىمة مادية مطموبة من المستفيد، إذا كان المشروع ما زال موجودا ليس ليا عالقة 
يعزى ليذه المتغيرات  0402قل من أذات داللة إحصائية عند المستوى  إحصائية أو ال يوجد فروق
 وبذلك الفرضيات قبمت .

 
نو يوجد فروقات ألمشروع الذي تم االستفادة منو، ف، واأما بالنسبة لطبيعة العمل، ومكان السكن

ن أ. وبذلك نستطيع القول ب 0402من  قلأيرات حيث أن مستوى الداللة إحصائية  تعزى ليذه المتغ
 الفرضيات قد رفضت. 

 
 :ختبار شيفيو لممقارنات البعدية إستخراج إالتعرف عمى مصادر الفروق فقد تم جل أومن 

 
طبيعة العمل فقد جاءت الفروق لصالح المزارعين و من يعمموا بالقطاع الخاص بمتوسط حسابي  أوال :
لكال منيا عمى التوالي، عمى العاطمين عن العمل و من يعممون بالقطاع العام  0424و  0420وصل 

ن المزارعين الذين ألى إ منيما عمى التوالي. وىذا عائد لكال 0407و  7477بمتوسط حسابي وصل 
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المحافظة عمى مشاريعيم ولو كان  ستفادوا من المشاريع الزراعية كان ليم الخبرة الكافية ليستطيعواأ
ة المالية ن من يعممون في القطاع الخاص كان لدييم القدر أال يغطي توفير مستمزماتيا، كما  نتاجياإ

كثر قدرة أن والعاممين في القطاع الخاص( عينتاج وبذلك كانوا جميعا)المزار عمى توفير مستمزمات اإل
تكن عمى المحافظة عمى مشاريعيم من العاطمين عن العمل وممن يعممون في القطاع العام الذين لم 

 نفاق عمى المشروع. لدييم القدرة المالية عمى اإل
 

 ولصالح من 0420ثانيا : مكان السكن وجاءت الفروق لصالح من يسكنوا خاراس بمتوسط حسابي 
ومن يسكنوا  7420عمى من يسكنوا بني نعيم بمتوسط حسابي  0407يسكنوا سعير بمتوسط حسابي 

ن معظم المشاريع التي نفذت كانت تتعمق باإلنتاج ألى إ. وىذا عائد  0402بمتوسط حسابي  صوريف
رنة مع النباتي وتعتبر قرية خاراس وقرية سعير من القرى التي تتوفر فييا المياه بشكل شبو دائم مقا

 ذا ما تم استثناء الشتاءإني من شح المياه عمى مدار العام قرية بني نعيم وقرية صوريف التي تعا
 

ن الفروق جاءت لصالح من حصموا عمى مشروع أم االستفادة منو وتبين بثالثا : المشروع الذي ت
 7420حل بمتوسط حسابي عمى من حصموا عمى مشروع تربية ن 0422دواجن بمتوسط حسابي وصل 

ن المستفيد منيا ألى خبرات متخصصة مما يعني إمشاريع الدجاج البياض ال تحتاج  نألى إوىذا عائد 
ن المستفيد أنتاج يومي مما يعني إنو يوجد فييا أمطموبة لرعايتيا بسيولة كما تفان الميارات الإيستطيع 

نتاج نفاق عمييا لحين اإلبشكل يومي وال يتكفل اإليالك منو ستنتاج واإلن يقوم ببيع اإلأمنيا يستطيع 
نتاجيا موسمي، إكثر ويعتبر ألى خبرات متخصصة وميارات عمل إكما في مشاريع النحل التي تحتاج 

دت وجود أسباب التي ىم األأنتاجيا وىذا كان من إنفاق عمييا لحين لى اإلإنيا بحاجة أما يعني م
 فروق ما بين مشروع الدجاج البياض ومشاريع تربية النحل.   

 
: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول العوامل التي أثرت أ-0244جدول 

تعزى  α =0402عمى استدامة المشروع متعمقة بالمؤسسات عند مستوى الداللة 
 تيةلممتغيرات اآل

 
 مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة   المتغير

 04220 04747 الجنس 

 04240 04402 العمر 

 04020 04240 المؤىل العممي 
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: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول العوامل التي ب-0244جدول 
تعزى  α =0402أثرت عمى استدامة المشروع متعمقة بالمؤسسات عند مستوى الداللة 

 لممتغيرات االتية
 

 مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة   المتغير

 04000 04072 طبيعة العمل 

 04000 004420 مكان السكن 

 04007 04724 المشروع الذي تم االستفادة منو  

 04777 04027 نوع االستفادة من المشروع 

 04000 44222 إذا كان وجود مساىمة مادية مطموبة من المستفيد

 04777 04070 إذا كان المشروع ما زال موجودا

 
لنا النتائج الموجودة في الجدول أن كال من الجنس، والعمر، والمؤىل العممي، ونوع االستفادة  تظير

من المشروع، إذا كان المشروع ما زال موجودا ليس ليا عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة 
 يعزى ليذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبمت. 0402إحصائية عند المستوى اقل من 

 
ذا وجود مساىمة مادية أما  بالنسبة طبيعة العمل، ومكان السكن، والمشروع الذي تم االستفادة منو، وا 

 قلأالمتغيرات حيث أن مستوى الداللة مطموبة من المستفيد فانو يوجد فروقات إحصائية  تعزى ليذه 
 ن الفرضيات قد رفضت. أ. وبذلك نستطيع القول ب 0402من 
 

 الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية  ومن أجل التعرف عمى مصادر
 

لكال   0400و  0420أوال : طبيعة العمل فقد جاءت الفروق لصالح العمال والمزارعين بمتوسط حسابي 
 7470منيا عمى التوالي، عمى العاطمين عن العمل و من يعمموا بالقطاع العام بمتوسط حسابي وصل 

ن المزارعين كان لدييم الخبرات الالزمة  لمقيام ألى إعمى التوالي. وىذا عائد  لكال منيما 7472و 
ن لم أة بجميع احتياجات ىذه المشاريع و نيم يمتمكون المعرفأيارات المطموبة لممشاريع المنفذة كما بالم

لدييم  ن العمالأكما  ،نتاجالصبر لحين قدرة المشاريع عمى اإلتوفرىا المؤسسات ولدييم القدرة عمى 
نتاج في مقابل العاطمين احتياجاتيا والصبر عمييا لحين اإلنفاق عمى المشاريع وتوفير القدرة عمى اإل

نفاق كافية وال القدرة المالية عمى اإلعن العمل والعاممين في القطاع العام الذين ال يممكون الخبرات ال
 ات عمى المشاريع وتوفير كافة المستمزمات التي لم توفرىا المؤسس
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 جابات المبحوثين عمى عوامل االستدامة،إتضح من خالل تأثير اثناء التنفيذ، وىذا ما أ
 

ولصالح من  4407ثانيا : مكان السكن وجاءت الفروق لصالح من يسكنون سعير بمتوسط حسابي 
ولصالح من  0420ولصالح من يسكنون نوبا بمتوسط وصل   0477يسكنون خاراس بمتوسط حسابي 

. وىذا  7427بمتوسط حسابي  عمى من ن  بني نعيم 0400حمحول بمتوسط حسابي وصل يسكنون 
كثر من أي الزراعة ن المستفيدين من قرى خاراس وسعير ونوبا وحمحول يعممون فألى إعائد 

المستفيدين في بني نعيم ويمتمكون الخبرات الالزمة لمقيام بالميارات المطموبة لممشاريع الزراعية وكان 
 القدرة عمى تحييد العوامل المؤثرة عمى استدامة المشاريع.   لدييم 

 
ن الفروق جاءت لصالح من حصموا عمى مشروع أالمشروع الذي تم االستفادة منو وتبين ب ثالثا :

وأيضا لصالح من حصموا عمى مشروع دواجن بمتوسط حسابي وصل  4400الماعز بمتوسط بمغ 
عمى من حصموا عمى  0420تصالح بمتوسط حسابي ولصالح من حصموا عمى مشروع  اس  0470

وعمى من حصموا عمى مشروع تربية نحل بمتوسط حسابي  0400مشروع نباتات طبية بمتوسط حسابي 
نتاجيا إماعز يتم عادة تسميميا في بداية . وىذا عائد الى ان مشاريع الدجاج البياض ومشاريع ال 0470

شاريع ن مأيكون ىناك عائد منيا سريعا كما  تالميا وبيذاوبذلك تكون منتجة عند المستفيدين منذ اس
سر التي لدييا القدرة المالية والرغبة الحقيقية وبذلك يعمل ىؤالء ال األإاالستصالح ال يستفيد منيا 

المستفيدين من ىذه المشاريع عمى المحافظة عمييا وتوفير مستمزماتيا في مقابل المستفيدين من 
لى فترة لتصبح إن مشاريع خاليا النحل تحتاج أيمتمكون الخبرات المناسبة كما  مشاريع النحل الذين ال

ما يجعل نفاق عمييا ملى اإلا  خبرات و  لىإإنتاجيا وخالل ىذه الفترة تحتاج منتجة ألنو ال يتم توزيعيا ب
يوفرون نيم ال يحافظون عمييا وال إضافيا عمييم وبذلك فأصبحت عبئا أنيا أالمستفيدين منيا يشعرون 

   .ليا ما تتطمبو
 

رابعا: إذا كان وجود مساىمة مادية مطموبة من المستفيد وجاءت الفروق لصالح من طمب منيم 
عمى الذين لم يطمب منيم مساىمة مالية في  0420المساىمة المالية لممشروع بمتوسط حسابي وصل 

ين دفعوا مساىمة يعتبرون ن المستفيدين الذألى إ. وىذا عائد 0440توسط حسابي وصل المشروع بم
ن المشروع لم يحصموا أنفسيم أت ولو بجزء مما يجعميم يعتبرون انفسيم شاركوا في دفع ثمن المدخال

باقي مستمزمات المشروع كثر قدرة عمى توفير أعميم يحافظون عمى المشروع عميو بدون مقابل وىذا يج
قل محافظة عمى أنيم يكونون أي أستفادوا من المشاريع بدون مقابل ن المستفيدين الذين اأفي مقابل 

نيم يعتبرون ىذه المشاريع قد حصموا عمييا بدون مقابل إلو نيم لم يدفعوا أية مساىمة المشاريع، أل
 فييا.وبذلك يكون سيال عمييم التفريط 
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العوامل التي يمكن : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول 0244جدول 
= αعند مستوى الداللة راعية ) المتعمقة بالمستفيدين ( أن تؤثر عمى استدامة المشاريع الز 

 تعزى لممتغيرات االتية: 0402
 

 مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة   المتغير

 04022 24024 الجنس 

 04024 74722 العمر 

 04727 04024 المؤىل العممي 

 04000 24002 العمل  طبيعة

 04000 04204 مكان السكن 

 04000 24070 المشروع الذي تم االستفادة منو  

 04000 24707 نوع االستفادة من المشروع 

 04270 04022 إذا كان وجود مساىمة مادية مطموبة من المستفيد

 04704 04047 إذا كان المشروع ما زال موجودا

 
المعطيات المبينة في الجدول أن كال من الجنس، والعمر، والمؤىل العممي، ونوع االستفادة من  توضح

المشروع، إذا كان المشروع ما زال موجودا ليس ليا عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة 
 يعزى ليذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبمت. 0402قل من أد المستوى إحصائية عن

 
بالنسبة لطبيعة العمل، ومكان السكن، والمشروع الذي تم االستفادة منو، إذا كان وجود مساىمة أما 

مادية مطموبة من المستفيد فانو يوجد فروقات إحصائية  تعزى ليذه المتغيرات حيث أن مستوى الداللة 
 ن الفرضيات قد رفضت. أ. وبذلك نستطيع القول ب 0.02اقل من 

 
 صادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية ومن أجل التعرف عمى م

 
، عمى ربات 4402أوال : طبيعة العمل فقد جاءت الفروق لصالح المزارعين بمتوسط حسابي وصل 

ن المزارعين يمتمكون المعرفة والخبرة والوقت أ. ىذا عائد الى 0470ط حسابي وصل البيوت  بمتوس
ن ربات البيوت ال تمتمك الخبرة والمعرفة والوقت الكافي لالىتمام أفي حين لكافي لالىتمام بالمشروع ا

 بالمشروع.
 

 عمى من  4400ثانيا : مكان السكن وجاءت الفروق لصالح من يسكنون سعير بمتوسط حسابي 
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مستفيدين من سعير أغمبيم مزارعون لن األى إ. وىذا عائد  0400ي يسكنون  بني نعيم بمتوسط حساب
ن سعير تتوفر فييا المياه  بشكل دائم في مقابل المستفيدين أكون خبرات كافية في الزراعة كما ويمتم

ي قطاع الزراعة تعتبر ن خبراتيم فأانيا الزراعة بشكل ممحوظ وبذلك فمن بني نعيم التي لم يمتين سك
 ن بني نعيم تعاني من شح المياه .أقميمة كما 

 
ن الفروق جاءت لصالح من حصموا عمى مشروع حديقة أة منو وتبين بالمشروع الذي تم االستفاد ثالثا :

نفس الشيء ممن حصموا عمى مشروع استصالح بمتوسط حسابي  0470منزلية  بمتوسط حسابي بمغ 
ولصالح من حصموا عمى مشروع    0427وأيضا لصالح من حصموا عمى مشروع نباتات طبية  0470

لصالح من حصموا عمى مشروع بيت بالستيك بمتوسط حسابي  وأخيرا 0422أغنام بمتوسط حسابي 
لى إ. وىذا يعود  7407وسط حسابي وصل عمى من حصموا عمى مشروع تربية النحل بمت 0402وصل 

غنام يتم نباتات الطبية ومشروع األن مشاريع الحديقة المنزلية ومشاريع البيوت البالستيكية ومشروع الأ
سرة االىتمام بو، وال فراد األأحد من أسرة وىذا يمكن أي من منزل األ في مكان مناسب وقريب تنفيذىا
ن مشاريع االستصالح ال يستفيد منيا من لديو القدرة عمى أخبرات عالية لالىتمام بيا. كما  لىإتحتاج 

تنفيذىا في مكان  االىتمام بيا وتكممة ما تحتاجو من نفقات، في المقابل مشاريع النحل التي عادة يتم
م بيا وتوفير مستمزماتيا لحين لى مختصين لدييم القدرة عمى االىتماإسرة وتحتاج يد عن سكن األبع
      .نتاجاإل
 

رابعا:  شكل المشروع الذي تم االستفادة منو وجاءت الفروق لصالح من استفادوا من المشروع بشكل 
وسط حسابي وصل تعمى من استفادوا من المشروع بشكل جامعي بم 0422فردي بمتوسط حسابي 

بشكل فردي كان لدييم القدرة عمى ن المستفيدين الذين استفادوا من المشروع ألى إ. وىذا عائد 7427
دارتيم لممشروع وكان وحده يجب عميو إكن ىناك تدخل من أي أحد في شؤون تخاذ القرارات ولم يا

حين المستفيدين من المشاريع  االىتمام بالمشروع وكان موقع المشروع مناسبا لو وقريبا من منزلو، في
بينين تكال فيما إزواجين وكان ىناك أالنساء وكان ىناك تدخل واضح من  الجماعية كان معظميم من

 ن موقع المشروع لم يكن مناسبا وبعيدا عن عدد منين.  أعمى من تيتم بالمشروع كما 
 

الجنس، والعمر، والمؤىل العممي،  أن كال من( 0744)يستدل من خالل النتائج الواردة في الجدول 
ذا  ذا كان وجود مساىمة مادية مطموبة من المستفيد، وا  وطبيعة العمل، ونوع االستفادة من المشروع، وا 
كان المشروع ما زال موجودا ليس ليا عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 الفرضيات قبمت . يعزى ليذه المتغيرات وبذلك 0402المستوى اقل من 
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:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول العوامل التي يمكن أن 0744جدول 
= αعند مستوى الداللة الزراعية ) المتعمقة بالمشروع ( تؤثر عمى استدامة المشاريع 

 تيةتعزى لممتغيرات اآل 0402
 

 مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة   المتغير

 04202 04422 الجنس

 04074 04007 العمر

 04027 74007 المؤىل العممي

 04422 04702 طبيعة العمل

 04000 04022 مكان السكن

 04424 04002 نوع االستفادة من المشروع

 04004 04207 إذا وجود مساىمة مادية مطموبة من المستفيد

 04047 04002 إذا كان المشروع ما زال موجود

 
 

نو يوجد فروقات إحصائية  تعزى ليذه أمشروع الذي تم االستفادة منو، فبالنسبة، مكان السكن، والأما 
. ن الفرضيات قد رفضتأتطيع القول ب. وبذلك نس0402يث أن مستوى الداللة اقل من المتغيرات ح

 ومن أجل التعرف عمى مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية 
 

عمى من  0422أوال : مكان السكن وجاءت الفروق لصالح من يسكنون خاراس بمتوسط حسابي 
ن معظم المشاريع أن قرية خاراس وبما ألى إ. وىذا عائد  7420بمتوسط حسابي  يسكنون  بني نعيم

ني نعيم كثر من قرية بأن القرى التي تتوفر فييا المياه التي تم تنفيذىا تتعمق باإلنتاج النباتي تعتبر م
 كثر من قرية بني نعيم. أنفيذىا كانت مالئمة لقرية خاراس ن المشاريع التي تم تأوبذلك ف

 
 ىم النتائجتمخيص أل 13.4

 
 لييا الدراسةإىم النتائج التي توصمت فيما يأتي تمخيص أل

 
  من % 20ال يوجد تحيز من حيث الجنس في اختيار المستفيدين من المشاريع حيث كان

كثر الفئات العمرية أ%، وكانت 47ناث كانت بنسبة ن اإلأالمستفيدين من الذكور في حين 
كثر أ%، في حين 4042سنة( بنسبة 42-00)استفادا من المشاريع الفئة العمرية ما بين 
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كثر نسبة من أوكانت  %،2042المستفيدين من الذين مستواىم التعميمي ثانوي فما دون بنسبة 
رية بني نعيم كثر المبحوثين من قأ%، وكان 4442ربات المنازل بنسبة من  المستفيدين ىم

كثر المبحوثين من الذين استفادوا من مشروع البيت البالستيكي بنسبة أ%، وكان 7244بنسبة 
%، ويمييا من 7040%، ويمييا من الذين استفادوا من مشروع الحديقة المنزلية بنسبة 7247

 % .0042مشروع تربية النحل بنسبة 
  م فرديا فكان غالبية أذا كان جماعيا إمشروع الذي تم االستفادة منو ما ذا كان الإوما

% من المبحوثين بشكل 70% في حين استفاد 20المستفيدين استفادوا بشكل فردي بنسبة 
% من المستفيدين قاموا بدفع مساىمة عند االستفادة من المشروع في حين 20جماعي، وكان 

% من المستفيدين تحدثوا 27ن أمساىمة عند االستفادة من المشروع، كما يدفع % منيم لم 74
ع % منيم لم يكن المشرو 40ن أتفادة منو ما زال موجودا في حين ن المشروع الذي تم االسأ

% منيم لم يحدث تغير عمى حجم 24ن أجراء الدراسة، كما إالذي استفادوا منو موجودا وقت 
% 70ن أراسة بقي حجم المشروع كما ىو،  و جراء الدإشروع من وقت االستفادة منو لحين الم

 منيم حدث تغير عمى حجم المشروع.
  ن ىذا التغير كان سمبيا أحدث عندىم تغير عمى حجم المشروع كما تحدث  المستفيدون الذين

يجابيا، وتحدث المستفيدون إلتغير كان ن ىذا اأ% منيم 47% في المقابل تحدث 22ة بنسب
% منيم بقي 72ن أشروع عنده ألكثر من سنة، في حين % منيم بقي الم4744ن ما نسبتو أ
-4مشروع عنده لمدة من )% منيم بقي ال0042ن ألسنة(، و -شيور00لمشروع لمدة من )ا

% منيم بقي المشروع عنده 4ن أشيور(، و  7-2%منيم بقي لمدة من)2.0ن أشيور(، و 0
 شيور(.0-0) لمدة من

 ثر عمى خذ المؤسسات لمعوامل المتعمقة بالمؤسسات والتي تؤ أىم النتائج المتعمقة بمدى أما أ
مبحوثين ىم النتائج حسب وجية نظر الأعتبار عند التنفيذ فكانت استدامة المشاريع بعين اإل
العاممين عمى عتبار لوجود دافعية عند خذت بعين اإلأن المؤسسات أالمستفيدين من المشاريع 

جراءات المالية عتبار تناسب اإلخذت بعين اإلأنيا أالمشاريع بدرجة كبيرة جدا، كما  تنفيذ
اممين مع طبيعة المشروع وكانت واإلدارية بما يتناسب طبيعة المشروع وتناسب خبرات الع

ريع بما خذت بدرجة كبيرة تسميم المشاأنيا ألدرجة وىي بدرجة كبيرة جدا، كما جابات بنفس ااإل
تمزمات لحين قدرة خذت توفير كافة المسأموسميا الزراعي، وبدرجة متوسطة  يتناسب مع

ت عتماد زياراأالميارات التي يتطمبيا المشروع و نتاج وتدريب المستفيدين عمى المشروع عمى اإل
روع وفير مشخذت بدرجة صغيرة جدا توفير ميزانية كافية لتأنيا أالمتابعة بعد التنفيذ، في حين 

 قتصاديا.إمجد 
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 ثيرىا عمى استدامة عتبار لتقميل تأخذىا بعين اإلأوامل المتعمقة بالمستفيدين ومدى ما العأ
عتبار قدرة المستفيد عمى توفير مكان مناسب خذت بعين اإلأن المؤسسات أالمشاريع نجد 

ر عمى االىتمام سرة قادعة المكان، وجود مورد بشري في األلممشروع من حيث المساحة وطبي
عتبار قدرة خذت  بعين اإلأن المؤسسات أبالمشروع، وجاءت بدرجة كبيرة جدا، في حين 

المستفيد عمى القيام بالعمل المطموب لممشروع وقدرتو عمى دفع مساىمة وبعد المكان المنوي 
تأخذ  من المؤسسات لأجابوا بأنيم أنزل االسرة بدرجة كبيرة، في حين تنفيذ المشروع فيو عن م

نيا أفيدين لتغطية نفقات المشروع حيث عتبار توفر القدرة والمكانيات المادية لممستبعين اإل
 خذت ىذا العامل بدرجة قميمة جدا .أ

 عتبار بدرجة خذت بعين اإلأن المؤسسات أجاباتيم إامل المتعمقة بالمشروع فقد كانت ما العو أ
 خذت بدرجة متوسطة قدرةأنيا أفي حين  ،كبيرة مالءمة المشاريع لممواقع التي نفذت فييا

خذت بدرجة صغيرة مراعاة المواصفات الفنية والفترة أنيا أالمستفيد عمى تسويق المنتجات، و 
خذت المؤسسات بدرجة صغيرة جدا الربح أنتاج، و نية بين تسميم المشروع وبداية اإلالزم

 المتحقق من المشروع عند التنفيذ.
 تابعة ن مدة المأ% منيم 4042جابة إالمتابعة بعد التنفيذ فقد كانت  وحول المدة التي تمت فييا

كثر من سنة، أن مدة المتابعة كانت أ% منيم ب7287ن  أشيور، في حين  4-0كانت من 
% 740سنة(، وتحدث -شيور7من)ن مدة المتابعة بعد التنفيذ كانت أ% منيم تحدث 0740و

 شيور.2-2ن مدة المتابعة كانت من أمنيم 
 ن ىناك تأثير لطبيعة عمل المبحوثين عمى استدامة المشاريع التي استفادوا منيا فقد أح ضتإ

كان المستفيدين العاممين في الزارعة والذين يعممون في القطاع الخاص بمتوسط حسابي وصل 
كثر من العاطمين عن أوالي حيث كانت مشاريعيم مستدامة لكال منيم عمى الت 0407و 0420

 0.07و 7477جاباتيم بمتوسط حسابي وصل إعممون في القطاع العام وجاءت يالعمل والذين 
جاباتيم إالذين يسكنون خاراس وسعير وجاءت ن المستفيدين ألكل منيما عمى التاوالي، كما 

لتي استفادوا منيا ن مشاريعم األكل منيما عمى التوالي حين  0407و 0420بمتوسط حسابي 
م جابتيإني نعيم ومن يسكنون صوريف وجاءت يسكنون بكثر من الذين أكانت مستدامة 
يضا تأثيرا عمى أالمشروع الذي تم االستفادة منو  ن لنوعأ، كما 0402و 7420بمتوسط حسابي 

وسط حسابي جابات المستفيدين جاءت بمتإن أة فكان مشروع الدجاج البياض حيث االستدام
جاباتيم جاءت إن أالنحل حيث  كثر استدامة من مشروع تربيةأوكانت مشاريعيم   0422

 . 7420بمتوسط حسابي
 خذ المؤسسات لمعوامل أجاباتيم حول مدى إثيرىا عمى أما عالقة خصائص المبحوثين وتأ

ن طبيعة العمل ألى إاالستدامة، فكانت النتائج تشير  المتعمقة بالمؤسسات والتي تؤثر عمى
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امل المتعمقة بالمؤسسات عمى االستدامة جابات المبحوثين حول تأثير العو إكان ليا تأثير عمى 
لكل منيم  0400و 0420جاباتيم بمتوسط حسابي إن العمال والمزارعون الذين جاءت فقد كا

كثر من أعتبار خذت ىذه العوامل بعين اإلأن المؤسسات أجابوا بأنيم أعمى التوالي حيث 
 7470جاباتيم بمتوسط حسابي إاممين بالقطاع العام الذين جاءت العاطمين عن العمل والع

خذ أجابات المبحوثين حول مدى إي حين كان لمكان السكن تأثير في عمى التوالي، ف 7472و
جابة إعمى استدامة المشاريع فقد كانت  المؤسسات العوامل المتعمقة بالمؤسسات التي تؤثر

ط حسابي جاباتيم بمتوسإسعير وخاراس ونوبا وحمحول وجاءت  المبحوثين الذين يسكنون
خذت ىذه أن المؤسسات أنيم تحدثوا أعمى التوالي عمى حيث  040و 0420و 0477و 4407

 7427جاباتيم بمتوسط حسابي إفي حين من يسكنون بني نعيم جاءت عتبار العوامل بعين اإل
يضا أعتبار، وكان لنوع المشروع سات لم تأخذ ىذه العوامل بعين اإلن المؤسأجابوا بأحيث 

امة خذ المؤسسات لمعوامل المؤثرة عمى االستدألمبحوثين عمى مدى جابات اإتأثير عمى 
جابات المبحوثين المستفيدين من إعتبار عند التنفيذ، فقد جاءت والمتعمقة بالمؤسسات بعين اإل

نيم أ، حيث 0470ج البياض بمتوسط حسابيوالدجا 440مشروع الماعز بمتوسط حسابي 
عتبار، في حين تؤثر عمى االستدامة بعين اإل العوامل التيخذت أن المؤسسات أجابوا بأ

، 0400تات الطبية بمتوسط حسابي جابات المبحوثين المستفيدين من مشروع النباإجاءت 
ن أنيم تحدثوا عمى أ، حيث 0470وع النحل بمتوسط حسابيجابات من استفادوا من مشر ا  و 

 نفيذ.عند الت تبارخذ ىذه العوامل بعين اإلأالمؤسسات لم ت
 مل المتعمقة جاباتيم حول أخذ المؤسسات لمعواإقة خصائص المبحوثين عمى ما عالأ

نو كان لطبيعة العمل تأثير أد التنفيذ فقد جاءت النتائج عمى عتبار عنبالمستفيدين بعين اإل
خذت ىذه العوامل بعين أن المؤسسات أالمزارعون ب بجاأجابات المبحوثين، حيث إعمى 
تبار تأثير عخذ المؤسسات بعين اإلأالبيوت تحدثن عن عدم ن ربات أعتبار، في حين اإل

ن مكان السكن كان أأثير عمى استدامة المشاريع، كما العوامل المتعمقة بالمستفيدين والتي ليا ت
خذ المؤسسات لمعوامل المتعمقة بالمستفيدين والتي ليا أجابات المبحوثين لمدى إلو تأثير عمى 

خذت بعين أن المؤسسات أفقد تحدث سكان سعير عمى  عمى استدامة المشاريع، تأثير
سات لم ن المؤسأثين من سكان بني نعيم تحدثوا عن ن المبحو أعتبار ىذه العوامل في حين اإل

جابات إحين كان لنوع المشروع تأثير عمى عتبار عند التنفيذ، في تأخذ ىذه العوامل بعين اإل
فيدين من مشروع الحديقة المنزلية ومشروع االستصالح ومشروع النباتات ن المستأالمبحوثين  ب

خذت أن المؤسسات أوع البيت البالستيكي تحدثوا عمى الطبية ومشروع توزيع النعاج ومشر 
من ن المستفيدين أعتبار، في حين مل المتعمقة بالمستفيدين بعين اإلعتبار العوابعين اإل

عتبار تأثير العوامل المتعمقة ن اإلالمؤسسات لم تأخذ بعي نأمشروع تربية النحل تحدثوا عن 
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االستفادة من المشروع تأثير عمى بالمستفيدين عمى استدامة المشاريع، كما كان لطبيعة 
خذ المؤسسات لمعوامل المتعمقة بالمستفيدين عمى استدامة أجابات المبحوثين عمى مدى إ

ن المؤسسات أردي باستفادوا من المشاريع بشكل فالمشاريع، فقد تحدث المستفيدون الذين 
عتبار تأثير العوامل المتعمقة بالمستفيدين عمى االستدامة،  في حين تحدث خذت بعين اإلأ

سات لم تأخذ ىذه العوامل بعين ن المؤسإن الذين استفادوا بشكل جماعي عن المستفيدو 
 عتبار.اإل

  خذ المؤسسات لمعوامل المتعمقة أجاباتيم حول مدى إلخصائص المستفيدين وتأثيرىا عمى و
ن أالمستفيدون الذين يسكنون خاراس  بالمشاريع في تأثيرىا عمى االستدامة،  فقد تحدث

ن المستفيدين أوامل عند تنفيذ المشاريع في حين عتبار ىذه العخذت بعين اإلأالمؤسسات 
عتبار عند خذ ىذه العوامل بعين اإلسات لم تأن المؤسأبحوثين من سكان بني نعيم تحدثوا الم

 التنفيذ.
  22ن ىم النتائج المتعمقة بالعاممين في المؤسسات فكان ىؤالء العاممين المبحوثيأوكانت %

% 40تية: عمارىم ضمن الفئات العمرية اآلأناث، وكانت % منيم من اإل07منيم ذكور و
 40-00ئة العمرية )% منيم ضمن الف07سنة، و 00-70منيم ضمن الفئة العمرية من )
% منيم من حممة 00% منيم من حممة البكالوريوس، و42سنة(، وكان المؤىل العممي ليم 

% منيم 70راعي، وتحاد لجان العمل الز إ% منيم يعممون في 00جستير، وكان درجة الما
% منيم 07غاثة الزراعية، و% منيم يعممون في اإل00راضي، بحاث األأيعممون في مركز 

% 2ريج، أبحاث التطبيقية ون في معيد األ% منيم يعمم2ي مؤسسة الرؤيا العالمية، يعممون ف
مى الوظيفي ىؤالء العاممين، منيم يعممون في مؤسسات غير ىذه المؤسسات، وكان المس

% منيم يعمل بمسمى 70% منيم يعممون بمسمى وظيفي منسق مشروع، 00ن أحيث 
% منيم 2ى وظيفي مدير برامج ومشاريع، و% منيم يعممون بمسم00وظيفي مشرف مشروع، 

% منيم يعمل بمسمى وظيفي غير ىذه المسميات ، 2يعممون بمسمى وظيفي مدير منطقة، و
% منيم يعممون بمسمى وظيفي مدير عام، وعند الحديث عن سنوات الخبرة لممبحوثين 4و

% 00(، وسنوات 00-0% منيم عدد سنوات خبراتو من )40العاممين في المؤسسات، فكتن 
% منيم عدد سنوات خبراتيم من 74سنة فاكثر، وكان  00منيم كان عدد سنوات خبراتيم 

 سنوات(. 0-2)
  ذا ما إريع التي تم تسميميا لممستفيدين جابات العاممين في المؤسسات حول المشاإوكانت

لمشاريع ما زالت موجودة، ن اأ% منيم 20د المستفيدين فقد تحدث كانت ما تزال موجودة عن
جابتيم عن إر موجودة عند المستفيدين، وحول ن المشاريع غيأ% منيم تحدثوا 70ن أفي حين 
ن نسبة أ% منيم قال 07ن أجاباتيم إزال المشروع موجودا عندىم فكانت سر التي ما نسبة األ



000 

وجودا ل المشروع مسر مازا%( من األ22 -20لمشروع عندىم من )سر التي مازال ااأل
سر التي ما زال المشروع موجودا ن نسبة األأ% من العاممين تحدث 74ن أعندىم، في حين 

سر التي ما زال المشروع موجودا ن نسبة األأ% منيم قال 74%(، وايضا 20-70من)عندىم 
سر التي مازال المشروع موجودا ن نسبة اإلأ% منيم قال 70%(، و000-20ىم من )عند

عند الحديث عن المدة التي بقي المشروع يعمل فييا عند %(، و 72-0عندىم من )
كثر من سنة، في حين أن المشاريع بقيت عند المستفيدين أ% منيم 27يدين، فقد تحدث المستف
% 2ن أشيور(، وفي حين  00-2تفيدين من )ن المشاريع بقيت عند المسأ% منيم 00ان 

ن المشاريع أ% منيم 4شيور(، و 4-0تفيدين من )ن المشاريع بقيت عند المسأمنيم تحدث 
 سنة(. –شير 00يقيت عند المستفيدين من 

  المؤسسات لمعوامل المتعمقة  خذأبات المبحوثين العاممين حول مدى جاإكما جاءت
لمبحوثون العاممون في المؤسسات بالمؤسسات والتي تؤثر عمى استدامة المشاريع، فقد تحدث ا

رجة كبيرة جدا تطبيق معايير واضحة في اختيار المستفيدين وتناسب خذت بدأن المؤسسات أب
خذ أد العاممين عمى تنفيذ المشاريع و خبرات العاممين مع طبيعة المشاريع ووجود دافعية عن

نظر عن مدى تناسبيا ليم، الثقافة السائدة في المجتمع وىي االستفادة من المشاريع وبغض ال
ن أمشاريع لممواقع التي تنفذ فييا و جة كبيرة مالءمة الخذت وبدر أن المؤسسات أفي حين 

تتناسب ممارسات العاممين مع طبيعة المشاريع وطريقة اختيار المجان المحمية والمؤسسات 
عتبار تناسب الموسمية خذ بعين اإلمشاريع بناء عمى حاجات الناس واأللممستفيدين وتصميم ال
خذت وبدرجة أن المؤسسات أث المبحوثون لزراعية، في حين تحدعند تنفيذ المشاريع ا

متوسطة تفويض السمطات والمسؤوليات بشكل واضح لمعاممين بما يضمن سيولة تنفيذ 
المشاريع وعدم تأثير تضارب المعمومات التي يتم جمعيا من المؤسسات المحمية والمجان عن 

سوف يعممون عمى  شراك الموظفين الذينا  ا العاممين عمى تنفيذ المشاريع و المستفيدين ورض
ميزانية كافية نتياء من تسميم المشاريع وتخصيص إوع في تصميمو ومدة المتابعة بعد المشر 

موظفين بما يضمن عدم تشتيتيم في داري واحد لمإقتصاديا وتحديد مستوى إلتنفيذ مشروع مجد 
ن أحين  ممين في تنفيذ المشاريع، فيداري لتسييل العمل والتواصل بين العاإكثر من جانب أ

خذت بدرجة صغيرة عدم تشتيت العاممين في تنفيذ اكثر من أن المؤسسات أالمبحوثين تحدثوا 
 مشروع.

  خذت العوامل المتعمقة بالمستفيدين والتي تؤثر عمى أن المؤسسات أوكانت اجابات المبحوثين
ة قدرة خذت بدرجة كبير أن المؤسسات أنيم تحدثوا أمة المشاريع بأكثر من درجة، حيث استدا

المستفيدين عمى توفير وتجييز مكان مناسب إلقامة المشروع ومالءمة مساحة المكان الذي 
حتياجات خاصة اسر المستفيدة)ذوي شروع فيو ووجود حاالت خاصة في األسوف يتم تنفيذ الم
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ىذا ن أيق االىتمام بالمشروع  مع العمم كبار السن اطفال بحاجة الى رعاية خاصة مما يع
خذتو بدرجة عالية جدا، أن المؤسسات أنيم تحدثوا أ الإو مؤثر عمى المشروع العامل ى

خذت وبدرجة كبيرة وجود دافعية عند المستفيدين من أن المؤسسات أوتحدث المبحوثون 
وي تنفيذ المشروع فيو عن منزل المشاريع وقدرة المستفيدين عمى دفع مساىمة وبعد المكان المن

بو المشروع من توفير قتصادي لممستفيد مع ما يتطمالوضع اإلخذ بالحسبان سرة واألاأل
 سرة قادر عمى االىتمام بالمشروع في الوقتووجود مورد بشري لدى األ نتاجمستمزمات اإل

خذت بدرجة متوسطة كل من العوامل أن المؤسسات أالمحدد، في حين تحدث المبحوثون 
اريع والظروف السياسية المحيطة شالتية: وىي مالءمة خبرات المستفيدين مع طبيعة الم

دين مع المجتمع جتماعية لممستفيوالعالقات اإلشراك المجتمع المحمي في تصميم المشاريع ا  و 
 و سمبيا عمى تسويق المنتجات.أيجابيا إالمحمي وتأثيرىا 

  ة المشاريع، فقد خذ المؤسسات لمعوامل المتعمقة بالمشاريع والتي تؤثر عمى استدامأوحول مدى
دخالت، خذت بدرجة كبيرة جدا مستوى المواصفات الفنية لممأن المؤسسات أتحدث المبحوثون 

لية شراء آيدين عمى ميارات المشروع وتناسب خذت بدرجة كبيرة تدريب المستفأنيا أفي حين 
نتاج إلنتاج لممشروع لحين قدرتو عمى افاتيا الفنية وتوفير مستمزمات اإلالمدخالت مع مواص
نشطة في الوقت المناسب والعائد زمات لمعاممين بما يضمن تنفيذ األوتوفير كافة المستم

خذت بدرجة متوسطة عدد زيارات المتابعة أن المؤسسات أتحقق من المشروع، في حين الم
 بعد تنفيذ المشروع. 

 مبحوثين % من ال04 جابأىداف المؤسسة، أىل جميع المشاريع المنفذة تحقق  وحول
بال، وحول وجود محسوبية من قبل المؤسسات  جابأ% منيم 00ن أالعاممين بنعم ، في حين 

وعند الحديث  % منيم تحدث بنعم،72ن أ% منيم بال، في حين 27واقع تحدث في اختيار الم
صبح لدييا خبرة في كيفية تفكير الممولين وتقديم المشاريع أن المؤسسات غير الحكومية أعن 

نو نعم أ% منيم ب27قر أيل وبغض النظر عن االستدامة فقد الموافقة عمى التمو بما يضمن 
 % منيم أقر بال.72ن أفي حين 

 م مشاريع تنموية أمن غذائي أم مشاريع أغاثية إا كانت المشاريع المنفذة مشاريع ذإما حول ما أ
% 72تنموية،ىي مشاريع  ن المشاريع المنفذةأ% منيم 27نظر العاممين، فقد ذكر من وجية 
من غذائي وتنموية، وذكر ا  غاثية و إاريع المنفذة ىي جميع ما ذكر أي ن المشأمنيم ذكر 

ن المشاريع أ% منيم 2من غذائي، وذكر أن المشاريع المنفذة ىي مشاريع أمنيم  07%
 غاثية.إالمنفذة ىي مشاريع 

  جل التحقق من أسات بتقييم المشاريع المنفذة من ذا قامت المؤسإعند سؤال المبحوثين عما
 خذىا بالحسبان في المشاريع المستقبمية، فقد أىداف لتحديد نقاط الضعف و مدى تحقيق األ
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 % منيم بال.74% منيم بنعم، في حين ذكر 20ذكر 
 ذا كانت المؤسسات تأخذ بالحسبان إون العاممون في المؤسسات حول ما وتحدث المبحوث

% منيم بنعم، 22فقد ذكر  البيئية الداخمية والخارجية بالحسبان عند تنفيذ المشاريع،المتغيرات 
 % منيم تحدث بال.07ن أفي حين 

 لى تنفيذ إذا كان الممولين يسعون إين العاممين في المؤسسات حول ما وعند سؤال المبحوث
 % منيم بال.44% منيم بنعم، في حين تحدث 20مشاريع تنموية، فقد تحدث 

 ىم سباب عدم االستدامة فقد تحدث المبحوثون من عينة المقابمة و أما عند الحديث عن أ
سباب التي ذكروىا كان ىناك توافق بينيا وبين العوامل ن األأالمستفيدون من المشاريع، حيث 

ثر عمى استدامة أكل منيم عن السبب المباشر الذي  التي تؤثر عمى االستدامة وتحدث
ت وتحدث د منو، فمنيم تحدث عن ضعف المواصفات الفنية لممدخالالمشروع الذي استفا

امة مشاريعيم كان ن السبب الرئيس لعدم استدأنتاج النباتي عن المستفيدون من مشاريع اإل
رشاد قتصادي ليم، ومنيم من تحدث عن عدم اإلتفاع تكاليف الماء وسوء الوضع اإلر إل

ميزانية كافية لتنفيذ نو لم يتم تدريب المستفيدين، وعدم تخصيص أوالمتابعة بعد التنفيذ، و 
 قتصاديا.إمشروع مجد 

 يتم بالمشروع وعدم كما تحدثوا عن تعرض المدخالت لألمراض وعدم وجود مورد بشري ي
شراف من قبل المؤسسة وقت التنفيذ وعدم توفير كافة المدخالت، وعدم مالءمة إوجود 

ذ فييا وعدم وجود خبرات سابقة تتناسب مع طبيعة المشروع، وعدم المشاريع لممواقع التي تنف
، وعدم قدرة المستفيد عمى عدم الصبر والحاجة الى تحقيق ربحمراعاة الموسمية عند التنفيذ و 
 توفير مكان مناسب لممشروع

 سباب عدم استدامة مشروعيم كان لوجود أتفيدون من المشاريع الجماعية عن كما تحدث المس
عدم زواج المستفيدات وبعد المشروع عن المستفيدين و أبين المستفيدين وتدخل من خالفات 

 االىتمام بالعمل الجماعي
 سباب عدم االستدامة منيا قمة الخبرات عند أوا عن ما المبحوثين العاممين في المؤسسات تحدثأ

المشروع، وعدم دارة مناسب لممشروع وسوء تنفيذ إسموب أستفيدين وعدم مقدرتيم عمى اتباع الم
قتصادي الصعب لممستفيدين، وقمة وعي المجتمع المشاريع لممستفيدين، والوضع اإل مالءمة

رتفاع تكاليف االمستمزمات لممشروع، و  المحمي وعدم تدريب المستفيدين وعدم توفير كافة
نتاج، وانتياء تنفيذ المشروع وعدم المتابعة ونفوق المدخالت وعدم وجود دافعية عند اإل
سرة، وعدم مالءمة المشاريع لممواقع، وقمة المردود لمستفيدين، ووجود مشاكل داخل األا

قبل المستفيدين  المتحقق من الزراعة، وعدم دفع مساىمة من قبل المستفيدين، وعدم اىتمام من
 ن المشاريع التي تم تنفيذىا أنتياء من تنفيذ، و بالمشروع بعد اإل
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 والضعف في اختيار المستفيدين. قتصادياإكانت مشاريع غير مجدية 
  فيما يخص الوسائل التي ذكرىا المبحوثون من العينتين لتعزيز استدامة المشاريع المنفذة، فقد

نو ال بد من زيادة الميزانية المخصصة لتنفيذ أمبحوثون المستفيدون من المشاريع تحدث ال
بد من توفير كافة المستمزمات، كبر، وال إقتصادية إيع لتكون ىذه المشاريع ذات جدوى المشار 

منيم  0ن إدفع مساىمة من المستفيدين، حيث  وكان ىناك تناقض ما بين المستفيدين حول
رشاد إن يكون ىناك أىمة، و منيم طالب بإلغاء المسا 7ن إطالب بدفع مساىمة في حين 

ت الفنية ومتابعة من قبل المؤسسات بعد التنفيذ وتدريب المستفيدين واالىتمام بالمواصفا
لممدخالت، ومراعاة العائد المتحقق من المشاريع، وعدم التعامل بمحسوبية مع الناس ومالءمة 

شراك المستفيدين في تحديد ا  وتوزيع نشرات متعمقة بالمشروع، و المشروع لمقرى التي تنفذ فييا، 
ين من خذ ضمانات عمى المستفيدأف الميداني لتحديد المستفيدين، و المشاريع واعتماد الكش

ىتمام بالمشروع، وتوفير جل المحافظة عمى المشاريع، واختيار المستفيدين القادرين عمى االأ
سرة قادر عمى ن تتوفر الخبرة عند المستفيدين ومراعاة وجود مورد بشري في األأالمياه و 

 االىتمام بالمشروع، ومراعاة الموسمية عند تنفيذ المشروع.   
 توجو نحو مشاريع االستصالح بشكل نو ال بد من الأتأىيل عن مستفيدو االستصالح وال تحدث

ن يكون أؤسسة وليس عن طريق المستفيدين، و ن يكون العمل في التنفيذ عن طريق المأكثر و أ
لطرق الزراعية وعمل تقدير تكمفة بار وشق اآة المزارعين وحفر شتال حسب رغباختيار األ

 كثر دقة في مشاريع االستصالح .أ
  نو ال بد من تقميل عدد المستفيدين من أيع الجماعية تحدث المستفيدون عن في المشار

 المشاريع الجماعية والتوجو نحو المشاريع الفردية.   
 نو ال بد من أتحدثوا بخصوص وسائل التعزيز  ما المبحوثين العاممين في المؤسسات، فقدأ

ريع بناء عمى حاجات الناس المشاتوزيع نشرات وكتب ذات عالقة بالمشاريع المنفذة وتصميم 
دارة المشروع، إوالتأكد من قدرة المستفيدين عمى ن تكون ىذه المشاريع مالءمة لممستفيدين أو 
انيات رشاد بعد التنفيذ، وزيادة الميز ا  ن يكون ىناك متابعة و أن يتم تدريب المستفيدين و أو 

نتاج، ن قدرتو عمى اإلمزمات المشروع لحيقتصاديا وتوفير مستإالمخصصة لتنفيذ مشروع مجد 
مراعاة  ن يجب عمييا االىتمام بالمشروع ألنو ناجمة عن حاجتيا ويجبأسر بقناع األا  و 

ذ ضمانات عمى المستفيدين خأن يتم أن يدفع المستفيدون مساىمة و أالمواصفات الفنية، ويجب 
ومراعاة جل جعميم يحافظو عمى المشاريع، ومالءمة المشاريع لممواقع التي تنفذ فييا أمن 

 الدافعية عند المستفيدين وتنفيذ مشاريع بشكل متكامل.
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 ستنتاجات والمقترحاتاإل
 

 ستنتاجاتاإل 1.5
 
ي تسعى لمحصول عمى التمويل، ن المؤسسات المنفذة لممشاريع الزراعية ىي مؤسسات مجتمع مدنأ

ي والمستدام ليذه المشاريع، نيا تعمل عمى تنفيذ المشاريع الممولة وبغض النظر عن البعد التنمو أحيث 
كثر من أالعاممين فييا عمى تنفيذ دارية ليا  تعمل عمى تشغيل جل تامين المصاريف اإلأنيا ومن أكما 
ت المؤسسة من سيارات وغيرىا عمى بتحميل مستمزما نيا تقومأروع في نفس الفترة الزمنية، كما مش
ت المناسب، وبذلك نشطة المشروع بالوقأالعاممين ال يستطيعون من تنفيذ  كثر من مشروع مما يجعلأ

فضل المواصفات الفنية لممدخالت عند الشراء ويقومون بتوريد المدخالت في فترات ال أال يتم مراعاة 
نتاج ال يكفي لسد نتاجية المشروع وبذلك يكون اإلإيؤثر عمى مع موسميا الزراعي مما تتناسب 

 المصاريف التشغيمية ولتعويض المستفيدين عن تعبيم وعمميم في المشروع   

 
 ن:ألى إالمشروع وىذا ما يؤدي ن معايير اختيار المستفيدين ال تكون متناسبة مع طبيعة أكما 
 

  يع المنفذةالمستفيدين ال تتناسب خبراتيم مع طبيعة المشار. 
 المستفيدين غير قادرين عمى توفير المكان المناسب لممشروع.  
 عمال عمى االىتمام بالمشروع ويؤدي األ المستفيدين ال يوجد لدييم المورد البشري القادر

  .المطموبة في الوقت المناسب
  المشروع عمى نتاج لحين قدرة ة المالية عمى توفير مستمزمات اإلالمستفيدين ال يوجد لدييم القدر

  .نتاجاإل
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ن تم ال يكون كافيا  لتعميميم عمى الميارات التي تمكنيم من القيام بأعمال أن تدريب المستفيدين و أكما 

 المشروع وىذا ما يجعميم ال يمتمكون الميارات الالزمة لتشغيل المشروع.
 
لممول لممؤسسات ساسي عمى حجم التمويل الذي يمنحو اأتصميم المشاريع يكون مبنيا بشكل ن أ

المنفذة وعادة ما يكون ىذا التمويل قميل بحيث يكون حجم المشاريع المنفذة  صغيرا، ومن أجل التأقمم 
نتاج وبذلك يكون وفير كافة المدخالت ومستمزمات اإلمع الميزانيات الممنوحة فأنيا ال تستطيع ت

رشاد بعد اء زيارات المتابعة واإلجر إالمؤسسة من  وال تستطيعاقتصاديا، إالمشروع المنفذ غير مجد 
 نتياء من تنفيذ المشروع لعدم توفر الميزانيات الالزمة لذلك.اإل
  

ن اختيار المواقع التي تنفذ فييا المشاريع ال يكون مبني عمى دراسة ليذه المواقع واختيار ما أكما 
ما يكون اختيار المواقع أنالفئة المستيدفة وامكانياتيا و  يناسبيا من مشاريع بناء عمى احتياجاتيا وخبرات

تحديد طبيعة المشروع بناء عمى ما تتوافق عميو المؤسسات المنفذة مع الممولين مما يؤدي الى تنفيذ 
  .مشاريع ال تتناسب مع المواقع والفئات المستيدفة

 
، عند تنفيذىا  مشاريع يبقى حجميا كما، نتياء من تنفيذىاع مغمقة بعد اإلمشاري :ويتنج عن ذلك كمو

مشاريع ، صغرأصبح أن حجميا أنتياء من تنفيذىا أي حدث تغير سمبي عمى حجميا بعد اإل مشاريع
 نتاج النباتي التي يتم توريد شبكات ري فييا ال يتم زراعتيا سوى موسم واحد في السنة اإل

 
 المقترحات 2.5
 

 تيأالباحث ما يتاجات السابقة يقترح ستنوفي ضوء اإل
 

 . عمى صعيد المؤسسات1.2.5
 

  جراء مسح عام لكل المواقع التي ترغب المؤسسات تنفيذ المشاريع فييا، يشمل إال بد من
مكانيات كل ا  اط الضعف وتحديد مميزات وخصائص و جميع القطاعات لتحديد نقاط القوة ونق

 المواقع.موقع عمى حدة لتحديد نوعية المشاريع المالئمة ليذه 
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 : استنتاجات الدراسة042شكل
 

  ن أمكانياتيم و إن تتناسب مع أمي في تصميم المشاريع والتي يجب شراك المجتمع المحإيجب
مكانياتيم المادية ا  دارتيا و إئم خبراتيم وتراعي قدراتيم عمى حتياجاتيم تالإتكون نابعة من 

تصميم المشروع بما يضمن الفيم الكامل شراك العاممين في ا  و  لألنفاق عمى توفير مستمزماتو.
نشطة بشكل عية المطموبة عندىم نحو تنفيذ األوالواضح لطبيعة ىذه المشاريع ويحقق الداف

 سمس ومتكامل بما يضمن تحقيق استدامة ليذه المشاريع. 
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 نشطة بشكل كامل في تنفيذ األ مراعاة توفير الدعم الموجستي لمعاممين بما يضمن قدرتيم عمى
 ت المناسب، ومنح العاممين الصالحيات الالزمة لتسيل تنفيذ المشاريع. الوق

  تدريب المستفيدين عمى الميارات التي يتطمبيا المشروع ليستطيع ىؤالء المستفيدين من القيام
 باألعمال المطموبة ليحافظوا عمى مشاريعيم.

 رشاد بعد التنفيذ لفترة كافية حسب طبيعة كل مشروع وحاجات ا  جراء متابعة و إن يتم أ
عمال أالكافية التي تأىميم من القيام بالمستفيدين ليصبح ىؤالء المستفيدين يمتمكون الخبرات 

 المشروع بشكل كامل يضمن المحافظة عمييا.  
  يعفضل المواصفات الفنية لمدخالت المشار أجراءات الشراء بما يضمن مراعاة إتناسب 
 ع متكامل ليكون قتصادية لكل مشروع قبل التنفيذ بما يضمن تنفيذ مشرو إم عمل جدوى ن يتأ

جل حثيا عمى االىتمام أسرة المستفيدة من يجابي عمى األإثر أقتصاديا وذا إىذا المشروع مجد 
 بو وتعمل عمى تطويره. 

  فضل أييم نحو رشادىم وتوجيا  جل متابعة المستفيدين و أالتنسيق مع دوائر الزراعة من
 الممارسات بما يتناسب مع طبيعة المشاريع.

 سعار. الزراعية لتسيل تسويقيا بأفضل األنشاء مراكز تسويق لممنتجات إ 
  التجارب السابقة جل تبادل الخبرات واالستفادة من أالجيود بين المؤسسات المنفذة من توحيد

 فضل لممشاريع في المستقبل. أبما يعزز تنفيذ 
  رشاد إنتياء من التنفيذ بما يضمن يتولى متابعة المستفيدين بعد اإلطار مؤسسي إتطوير

فضل الممارسات وامتالكيم لمميارات التي يتطمبيا المشروع بما أوتوجيو المستفيدين نحو 
 يحقق استدامتيا.

 قل أية لتقوم بتقديم التمويالت ليم بسالمالمؤسسات التي تمنح التمويالت اإلن يتم التشبيك مع أ
 فضل. ير مشاريعيم لتحقق ليم العائد األرباح ليستطيع ىؤالء المستفيدين من تطو األ

 شتراك فييا مقابل مبمغ مالي يتم جل اإلأسسة تكافل)تامين( لممستفيدين من ن يتم تأسيس مؤ أ
التبرع فيو لممؤسسة يتم تعويض المستفيدين في الحاالت التي تتعرض فييا مشاريعيم لمخسارة 

ا خسره ولو بشكل جزئي ليستطيع طيع المستفيد من خالل ىذا المبمغ تعويض مبحيث يست
 ستمرار.  اإل

 
 :. عمى صعيد المستفيدين2.2.5

 
 تي:أبالمستفيدين فيقترح الباحث ما ي ما ما يتعمقأ
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 اختيار المستفيدين الذين تتناسب خبراتيم مع طبيعة المشروع 
 االىتمام بالمشروع والقيام بالعمل المطموب في  سرة قادر عمىمواعاة وجود مورد بشري في األ

 الوقت المناسب
 سرة ن حيث المساحة والبعد عن منزل األسرة عبمى توفير مكان مناسب ممراعاة قدرة األ

سر االىتمام بو والقيام بالعمل المطموب في الوقت المناسب ومراقبة المشروع  لتستطيع األ
 .باستمرار

  نتاج لممشروع وا قادرين عمى توفير مستمزمات اإلالمادية ليكون مكانيات المستفيدينإمراعاة
 .نتاجلحين قدرتو عمى اإل

 ت وتشجيعيم عمى شراء مستمزمات ربط المستفيدين مع بعضيم البعض لضمان تبادل الخبرا
  .نتاج بشكل جماعي لمتقميل من التكمفةاإل

 رشادات التي التدريبات وتقديم اإلجراء إد عمى الذات لممستفيدين من خالل عتماتعزيز اإل
 جل ضمان استمراريتياأم ييتمون بشكل جدي بمشاريعيم من تجعمي

 
 :. عمى صعيد المشاريع3.2.5

 
 تي:أمق بالمشاريع فيقترح الباحث ما يما ما يتعأ
 

 قتصادياإن يكون مجدي أافية لتنفيذ مشروع بشكل متكامل و تخصيص ميزانية ك 
 مالءمة المشاريع المنفذة لممواقع التي سوف يتم التنفيذ فييا 

 مراعاة المواصفات الفنية المناسبة لمدخالت المشاريع 
 مراعاة الموسمية لممدخالت عند تنفيذ المشاريع 
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 (.ادارة المشاريع ودراسة جدواىا االقتصادية،الطبعة االولى،دار7007بموط،ح:)  النيضة
 العربية.بيروت,

 .االستدامة في مشاريع التنمية المحمية في االردن. الجامعة االردنية، 0770حسن،ز :
 االردن)رسالة ماجستير(.

 (.ورقة عمل7002سعد،س،جودة،م :)-  دور واداء المؤسسات االىمية والمعوقات التي تواجو
 الجامعة االسالمية،غزة. -عمميا

 .المنح والقروض عمى المنتفعات من مركز شؤون المراة . مركز : اثر الية 7002السماك،ح
 شؤون المراة ،فمسطين.

 .مبادئ التنمية المستدامة المحرر ف.دوجالس موسيشيت، الدار الدولية 7000شاىين، ب:
 لالستثمار والثقافة.

 (.مساق التخطيط االستراتيجي الشامل، جامعة القدس، فمسطين.7002الصباغ، ع :) 
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 (.التنمية في عالم متغير، دراسة في مفيوم التنمية ومؤشراتيا ،الطبعة 7000العيساوي،ا:)
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 توزيع.االسكندرية. -نشر –االولى،الدار الجامعية طبع 
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 نموذجا،الطبعة االولى،مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية. االمارات.
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 : رسالة التحكيم040ممحق 
 

 حضرة االخ/ة الدكتور/ة..................................... المحترم.
 

 الموضوع: تحكيم استمارات بحثية.
 

 تحية طيبة وبعد
 

اتوجو الى حضرتكم بالرجاء من اجل التكرم والعمل عمى تحكيم االستمارات البحثية المتعمقة بموضوع 
 الدراسة 

 
استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية في قرى شمال وشرق " 

 .الخميل بين الواقع ووسائل التعزيز"
 

 ى درجة الماجستير من جامعة القدس.وذلك من اجل استكمال متطمبات الحصول عم
 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 

 الباحث
 جواد حسن عمى المناصرة
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 : اسماء لجنة المحكمين 740ممحق
 

 مكان العمل الرتبة االسم الرقم

 جامعة القدس المفتوحة دكتور محمد شاىين 1

 جامعة القدس دكتور زياد قنام 2

 جامعة القدس دكتور عزام صالح 3

 جامعة الخميل دكتور كمال مخامرة 4

 مديرية التربية والتعميم /الخميل دكتورة ميسون التميمي 5

 جمعية قطر الخيرية ماجستير جودة الجمل 6
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 : استمارة المقابمة 040ممحق
 

 
 جامعة

 

 
 القدس

 

 عمادة الدراسات العميا
 المستدامة معيد التنمية

 
 

 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :
 

 استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من قبل المؤسسات غير الحكومية
 الواقع ووسائل التعزيز -في قرى شمال وشرق الخميل 
 

و ذلك ضمن متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير من برامج الدراسات العميا في جامعة القدس  
ريفية مستدامة مسار بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية ، راجيا من حضرتكم تخصص تنمية 

التكرم باإلجابة عمى أسئمة المقابمة بكل موضوعية وصدق لما لذلك من أىمية عمى صدق نتائج 
 الدراسة، مع العمم  أن اإلجابات  ستستعمل ألغراض البحث العممي فقط وستعامل بسرية تامة.

 
 كر؛؛؛ولكم جزيل الش

 
 

 الباحث
جواد حسن عمي المناصرة
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 القسم األول: البيانات الشخصية 
 

A1 أنثى7 ( ذكر    0 الجنس ) 
 

  

A2 22-40( من4 42-00( من 0       02-70( من7 سنة    72( اقل من 0 العمر    

    20( أكثر من 2  

A3 دراسات عميا4 ( بكالوريوس 0 ( دبموم     7 ( ثانوي فما دون  0 المؤىل العممي ) 

A4 مزارع  4 ( عامل   0 ( قطاع خاص   7 ( قطاع عام   0 طبيعة العمل ) 

  ( ربة منزل2 ( عاطل عن العمل0 ( مصمحة خاصة             2  

A5 شيوخ العروب4 ( سعير 0 ( الشيوخ    7 ( بني نعيم     0 مكان السكن ) 

  (  خاراس2 ( صوريف                                                  0 ( بيت أمر  2  

   ( حمحول  7 ( نوبا    2  
 

 القسم الثاني
 ما ىو واقع استدامة ىذه المشاريع

B1 ما ىو المشروع 
 الذي استفدت منو

 ( بيت بالستك     4 ( تربية نحل  0 ( أغنام7 ( ماعز0

    ( تأىيل 2 ( استصالح  2 ( دواجن  0 ( حديقة منزلية      2  

 (  غير ذلك /حدد:...............00 ( نباتات طبية    7  
 

B2  جماعي7 ( فردي0 المشروع الذي استفدت منو ) 

B3     ال7 (  نعم    0 ىل كان ىناك مساىمة مادية مطموبة منك   ) 

B4 .:إذا كان نعم ما ىو مقدار المساىمة....................... 

  B5 ........................:ما ىو حجم المشروع عند االستفادة 

B6 .........................:في إي تاريخ استفدت من المشروع 

B7       ال7 ( نعم0 ىل المشروع الذي استفدت منو ما زال موجود ) 

B8    ال7 ( نعم         0 إذا كان نعم ىل حدث تغير عمى حجم المشروع ) 

B9                          سمبي7 ( ايجابي     0 إذا كان نعم ىل ىذا التغير  ) 

  B10 .....................................:إذا كان ايجابي ما ىو حجم المشروع حاليا 

B11  الحالي:.....................................إذا كان سمبي ما ىو حجم المشروع 

B12  ما ىي المدة التي بقي المشروع فييا يعمل بعد االنتياء من تنفيذه حسب تقديرك  المشروع متوقفإذا كان 

 (أكثر من سن2 سنة -شيور00(من 4 شيور7-2(من 0 شيور0-4(من 2 شيور0 -0( 1 

B13   : حسب تقديرك ما ىو السبب المباشر عن عدم استدامة المشروع 
....................................................................................................

....................................................................................................
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................................................................................................... 

B14 :إذا كان المشروع ما زال يعمل ما ىي األسباب التي أدت إلى احتفاظك بالمشروع 
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
.................................................................................................. 

 
 القسم الثالث

 
 العوامل التي أثرت عمى استدامة المشروع  

رجة
بد

  
جدا

رة 
كبي

 

بيرة
ة ك

درج
ب

 

رجة
بد

  
طة

وس
مت

 

غيرة
 ص

رجة
بد

 

جدا
رة 
صغي

جة 
بدر

 

C1  الموازنة المخصصة كانت تكفي لتنفيذ مشروع مجدي
 اقتصاديا

     

C2  تم تسميمك المدخالت في وقت يتناسب مع موسميا
 الزراعي

     

C3  اإلجراءات المالية واإلدارية  لممؤسسة في شراء
 المدخالت لممشاريع كانت تناسب طبيعة المشروع

     

C4 العاممون العممية والعممية عمى تنفيذ المشروع  خبرات
 ومدى تناسبيا مع طبيعة المشروع

     

C5 الدافعية عند العاممين عمى المشاريع أثناء تنفيذه      

C6 اإلنتاج لممشروع لحين    تم مراعاة  توفير مستمزمات
 قدرتو عمى اإلنتاج

     

C7  تم تدريبك عمى جميع  الميارات التي يتطمبيا المشروع      

C8   اعتمدت المؤسسة  زيارات المتابعة واإلرشاد بعد
 االنتياء من تسميم المدخالت
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 متعمقة بالمستفيدين
 

  عوامل يمكن أن تؤثر  عمى استدامة المشاريع الزراعية 

رجة
بد

  
جدا

رة 
كبي

 

بيرة
ة ك

درج
ب

 

رجة
بد

  
طة

وس
مت

 

غيرة
 ص

رجة
بد

 

جدا
رة 
صغي

جة 
بدر

 

C9 مالءمة خبراتك مع طبيعة المشروع      

C10  مراعاة وجود مورد بشري لدى األسرة قادر عمى االىتمام
 بالمشروع

     

C11  كانت لديك القدرات واإلمكانيات المادية لتغطية نفقات
 المشروع 

     

C12 المستفيدين وتأثيرىا في إنجاح المشروع  مساىمة      

C13  قدرة المستفيد عمى توفير وتجييز مكان مناسب إلقامة
 المشروع

     

C14 مالءمة مساحة  المكان الذي تم تنفيذ المشروع فيو      

C15 بعد المكان الذي تم  تنفيذ المشروع فيو عن منزل األسرة      

C16  القيام بالعمل المطموب لممشروع في قدرة المستفيد عمى
 الوقت المناسب

     

C17  وجود حاالت خاصة في األسرة )ذوي احتياجات
خاصة،كبار في السن، أطفال ... بحاجة إلى عناية 

 خاصة(

     

 
 متعمقة بالمشروع

 عوامل يمكن أن تؤثر عمى استدامة المشاريع الزراعية  

رجة
بد

  
جدا

رة 
كبي

 

بيرة
ة ك

درج
ب

 

رجة
بد

  
طة

وس
مت

 

غيرة
 ص
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بد

 

جدا
رة 
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جة 
بدر

 

C20 الربح المتحقق من المشروع      

C23 مراعاة مستوى مواصفات المدخالت التي يتم توريدىا      

C24 الفترة الزمنية بين التنفيذ وبداية إنتاجية المشروع      

C25 مالءمة المشروع لمناخ الموقع)القرية( التي نفذ فييا      

C26  قدرتك عمى تسويق منتجات المشروع      
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C26 :أسباب أخرى لعدم استدامة المشاريع الزراعية من وجو نظرك 
..................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 

 الرابعالقسم 
 

D1 :ما ىي الوسائل المقترحة لتعزيز استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من وجية نظرك 
..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
 الخامسالقسم 

 
E1 لمؤسسة في اختيار المؤسسات من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية من قبل ا

 المحمية، المجان، ..... عند تنفيذ المشاريع في المواقع

 ( ال7 ( نعم0

E2  من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار المستفيدين
 من المشاريع    

 ( ال7 ( نعم     0
 

E3 ما ىي مدة المتابعة بعد التنفيذ المشروع   

 أكثر من سنة( 4 سنة -شيور7من ( 0   شيور 2-2من ( 7        شيور 4-0 من( 0 
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 : استمارة االستبانو440ممحق 
 

 
 جامعة

 

 
 القدس

 

 عمادة الدراسات العميا
 معيد التنمية المستدامة

 
 

 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :
 
 

قبل المؤسسات غير الحكومية استدامة المشاريع الزراعية المنفذة من 
 الواقع ووسائل التعزيز -في قرى شمال وشرق الخميل 
 

 
و ذلك ضمن متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير من برامج الدراسات العميا في جامعة القدس  
تخصص تنمية ريفية مستدامة مسار بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية، راجيا من حضرتكم التكرم 

جابة عمى أسئمة المقابمة بكل موضوعية وصدق لما لذلك من أىمية عمى صدق نتائج الدراسة، مع باإل
 العمم  أن اإلجابات  ستستعمل ألغراض البحث العممي فقط وستعامل بسرية تامة.

 
 ولكم جزيل الشكر؛؛؛

 
 

 الباحث
 جواد حسن عمي المناصرة
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 األول: البيانات الشخصية  القسم

A1 أنثى7 ( ذكر    0 الجنس) 
 

 

A2 42-00( من 0       02-70( من7 سنة      72( اقل من 0 العمر    

 20( أكثر من 2   22-40( من4   

A3    بكالوريوس  0 ( دبموم متوسط     7 ( ثانوي      0 المؤىل العممي ) 

 دكتوراه( 0 (ماجستير    2 ( دبموم عالي4  
 

A4 أبحاث األراضي   0 ( اإلغاثة الزراعية    7 ( لجان العمل الزراعي   0 المؤسسة التي تعمل بيا ) 

 ( أخرى/حدد:......0 (الرؤيا العالمية  2 ( مؤسسة أريج   4  

A5 مدير مشروع   0 ( منسق مشروع   7 ( مشرف مشروع    0 المسمى الوظيفي ) 

 (غير ذلك /حدد:....2 ( مدير عام   0 ( منسق منطقة   2 ومشاريع    ( مدير برامج  4 

A6) ..............................:عدد سنوات الخيرة   

 
 : ما ىو واقع استدامة ىذه المشاريعالثانيالقسم 

 

B1  ىل المشاريع التي تم تسميميا لممستفيدين ما زالت
 موجودة لدييم

 ( ال7 ( نعم   0

B2 
 

 

نسبة األسر التي مازال المشروع يعمل لدييا إلى ما تم 
 تسميمو من اسر من ضمن نفس النشاط

 (%   20 -70( ا من )7 (%72 -0( من) 0

 (%000-20( من )4 (%   22 -20( من)0

B3  المدة التي بقي المشروع فييا يعمل بعد االنتياء من
 تنفيذه حسب تقديرك

 شيور   00-2(من 2 شيور4 -0( من1

 (أكثر من سنة2 سنة   -00(من 0 

B4 :حسب تقديرك ما ىي أسباب في عدم استدامة المشروع 
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
.......................................................................................................

.......................................................................................................
....................................................................................................... 
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 القسم الثالث
إلى أي مدى يتم اخذ العوامل التالية بعين االعتبار  

 عند تنفيذ المشاريع من وجية نظرك

جدا
رة 
كبي
جة 

بدر
 

بيرة
ة ك

درج
ب

طة 
وس

 مت
رجة

بد
 

غيرة
 ص

رجة
بد

 

جدا
رة 
صغي

جة 
بدر

 

C1          تصميم المشاريع بناء عمى حاجات المستيدفين      

C2 ميزانية كافية لتنفيذ مشروع مجدي اقتصاديا  تخصيص
 لكل مستفيد

     

C3  األخذ بعين االعتبار الموسمية  لبعض المدخالت
 الزراعية

     

C4  إشراك الموظفين الذين سوف يعممون عمى المشروع في
 تصميمو

     

C5  تفويض السمطات والمسؤوليات بشكل واضح لمعاممين
 سيولة العمل والتنفيذ لممشروععمى المشروع بما يضمن 

     

C6  خبرات العاممين العممية والعممية عمى المشروع ومدى
 تناسبيا مع طبيعة المشروع

     

C7 ممارسات وأعمال الموظفين ومقارنتيا مع ما ىو مخطط      

C8 الدافعية عند العاممين عمى المشاريع      

C9 رضا العاممين عمى تنفيذ المشروع      

C10 عدم تشتيت العاممين في تنفيذ أكثر من مشروع      

C11  تحديد المستوى اإلداري لمعاممين بما يضمن عدم تشتتيم
في أكثر من جانب إداري لتسييل التعامل والتواصل 

 بين العاممين في تنفيذ المشروع

     

C12  تطبيق معايير واضحة الختيار المستفيدين      

C13  التي يتم تنفيذ المشروع فييا تتالءم مع طبيعة المواقع
 المشروع وحاجات المجتمع

     

C14  المجان والمؤسسات المحمية والشريكة وطريقتيا في
 اختيار المستفيدين بشفافية  

     

C15 التي يتم جمعيا من المؤسسات المحمية أو  المعمومات
المجان عن ظروف األسر المرشحة لالستفادة من 

 المشروع 

     

C16  الثقافة السائدة في المجتمع وىي االستفادة من المشاريع
 بغض النظر عن مدى مالءمتيا لممستفيد

     

C17 مدة المتابعة بعد  االنتياء من تسميم المدخالت      
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 بالمستفيدين متعمقة

 
إلى أي مدى يتم اخذ العوامل التالية بعين االعتبار عند  

 تنفيذ المشاريع من وجية نظرك

جدا
رة 
كبي
جة 

بدر
 

بيرة
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درج
ب
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 مت
رجة

بد
 

غيرة
 ص

رجة
بد
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C18   مالءمة خبرات المستفيدين مع طبيعة المشروع      

C19 لدى األسرة قادر عمى االىتمام بالمشروع  وجود مورد بشري
 في الوقت المحدد

     

C20  األخذ بالحسبان الوضع االقتصادي لممستفيد مع ما يتطمبو
 المشروع من توفير مستمزمات اإلنتاج

     

C21  قدرة المستفيد عمى دفع مساىمة      

C22 وجود دافعية عند المستفيد      

C23  قدرة المستفيد عمى توفير وتجييز مكان مناسب إلقامة
 المشروع

     

C24 مالءمة مساحة  المكان الذي تم تنفيذ المشروع فيو      

C25 بعد المكان المنوي تنفيذ المشروع فيو عن منزل األسرة      

C26  العالقات االجتماعية لممستفيدين مع المجتمع المحمي
 ايجابيا عمى تسويق منتجات المشروعوتأثيرىا سمبا أو 

     

C27  وجود حاالت خاصة في األسرة )ذوي احتياجات
خاصة،كبار في السن، أطفال ... بحاجة إلى عناية 

 خاصة( مما يعيق االىتمام بالمشروع

     

C28 الظروف السياسية المحيطة       

C29 إشراك المجتمع المحمي في تصميم المشروع      
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 متعمقة بالمشروع
إلى أي مدى يتم اخذ العوامل التالية بعين االعتبار عند تنفيذ  

 المشاريع من وجية نظرك

جدا
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درج
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C30 العائد المتحقق من المشروع      

C31 بما يضمن تنفيذ األنشطة في  توفير كافة المستمزمات لمعاممين
 الوقت المناسب

     

C32 مستوى مواصفات المدخالت التي يتم توريدىا      

C33  تناسب آلية شراء المدخالت مع األخذ بعين االعتبار مواصفات
 ىذه المدخالت

     

C34 توفير مستمزمات اإلنتاج لممشروع لحين قدرتو عمى اإلنتاج      

C35  المستفيدين عمى الميارات التي يتطمبيا المشروعتدريب      

C36 اإلرشاد والتوجيو بعد تنفيذ المشروع      

C37 عدد زيارات المتابعة لممشروع بعد التنفيذ      

 
 القسم الرابع

 وسائل مقترحة من وجية نظرك تعزز استدامة المشاريع:. 
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

.................................................................................................. 

 القسم الخامس

E1 ال7 ( نعم        0 ىل جميع المشاريع المنفذة تحقق أىداف المؤسسة ) 

E2  من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية في اختيار المواقع التي يتم تنفيذ
 المشاريع فييا  

 ( ال7 ( نعم0

E3  من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار
 المؤسسات المحمية، المجان، ..... عند تنفيذ المشاريع في المواقع  

 ( ال7 ( نعم      0
 

E4  من وجية نظرك ىل ىناك محسوبية من قبل المؤسسة في اختيار
 المستفيدين من المشاريع      

 ( ال7 ( نعم     0
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E5  ىل نستطيع القول أن المؤسسات األىمية أصبح لدييا خبرات في فيم كيفية
تفكير المؤسسات الممولة وأصبحت تقدم المشاريع بما يضمن الحصول 
عمى تمويل ليذه المشاريع بغض النظر عن ما تحققو ىذه المشاريع لمفئة 

 المستيدفة  
    

 ( ال7 ( نعم    0
 

E6 ظرك لممؤسسات الممولة في تحديد ىل ىناك تدخل واضح من وجية ن
 طبيعة المشروع أو حجمو أو المناطق المستيدفة  

   

 ( ال 7 ( نعم     0
 

E7                      ال7 (نعم        0 ىل يتم تنفيذ المشاريع بناء عمى خطط معدة مسبقا ) 
 

E8 امن 7 ( إغاثة   0 المشاريع التي يتم تنفيذىا من قبل المؤسسة التي تعمل بيا مشاريع    ىل )
 غذائي

 
 

 ( مشاريع تنموية0 
  

E9  ما ىي النسبة التي تعطييا لممشاريع التنموية مقارنة مع مشاريع اإلغاثة
 وتحقيق األمن الغذائي

( اقل من 0
72% 

( اقل من 7
20    % 

 ( اقل من0 
22   % 

( أكثر من 4
22% 

E10  ىل يتم تقييم المشاريع المنفذة من اجل التحقق من مدى تحقق األىداف
التي وضعت عند التخطيط بما يضمن الشفافية في التقييم لتحديد نقاط 

 لحسبان في المشاريع المستقبمية  الضعف وأخذىا با

 ( ال7 ( نعم     0
 

E11  الداخمية والخارجية )كافة المجاالت السياسية ىل يتم اخذ المتغيرات البيئية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( بالحسبان عند تصميم المشروع من 

 ؤثر عمى االستدامة ليذه المشاريعاجل مواجية المعيقات التي ت

 ( ال7 ( نعم0

E12  ال7 ( نعم 0 من وجية نظرك ىل يسعى الممولين لتنفيذ مشاريع تنموية ) 
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