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 .آلي جامعة أو معهد
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  شكر و تقدير

 لما بدله من أتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور جمال أبو عمر المشرف على هده الرسالة

  .جهد في إنجازها وما قدمه لي من إرشادات

معزوز عالونة والى المهندس الزراعي سعيد الخطيب . كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى د

  . لمساعدتهم لي في إتمام وإنجاز هذه الرسالة

 كما وال يفوتني تقديم الشكر إلى جميع المؤسسات الدولية واألهلية والى جميع المزارعين

  .  هذه الرسالةإلنجازوالمزارعات الذين وفروا لي الوقت والجهد 

وال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الكبير إلى إدارة مؤسسة اإلغاثة الزراعية على الفرصة التي منحتني 

  . إياها ألتمكن من نيل هذه الرسالة

 أنجاز هذه الرسالة كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع األصدقاء والزمالء الذين ساعدوني في

   .وإتمامها 

  

  

  

  

   أبو بكر صالح                                                            سامر حيدر
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  قائمة تعريفات

 :المفاهيم اإلجرائية للدراسة 

 المفاهيم اإلجرائية المتعلقة بالمؤسسات 

يتمثل في و ،محلي ومنها ما ه: نواعتقسم المؤسسات العاملة في المناطق الفلسطينية إلى عدة أ

دولي يعمل  وه ومنها ما ،التي تعمل خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينيةو ، األهليةتالمؤسسا

 إضافة إلى المؤسسات ،المؤسسات األهليةو ،التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينيةوبالتعاون 

أهداف تسعى ولكل من هذه المؤسسات برامج  إذ إن  ،التابعة مباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية

العمل على تخفيف العبء الناجم  وهو أال ، إال أنه يجمعها قاسم مشترك،إلى تحقيقها بطرق شتى

  ).2004،عبد الهادي(عن إرهاصات المرحلة السياسية التي تمر بها المناطق الفلسطينية 

 المؤسسات األهلية

 ، بشؤون التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلةهي مؤسسات محلية وطنية غير ربحية تعنى

 وبعضها انشأ بعد قدوم ،متواجدة في األراضي المحتلة قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينيةو

 ).2004عبدالهادي، (السلطة الوطنية

  :المؤسسات الدولية

لسطينية بناء  وهي تعمل في األراضي الف،تعمل في شتى أنحاء العالم،ووهي مؤسسات دولية عالمية

 ). 2004عبد الهادي، ( األجنبية ةتمول من الجهات الرسميو ،على احتياجات السكان المحليين

  :المجترات الصغيرة

التي تربى من اجل تحسين الدخل االقتصادي و ،والماعز) الضأن(هي حيوانات مجترة تشمل األغنام

  . ائر في حظة داخليوتربى إما تربية إنتشارية أو ،لألسر المحلية



د  

   :للمزارعالمفاهيم اإلجرائية المتعلقة بالعوامل االجتماعية واالقتصادية 

  )1999،التي حددت اعتمادا على دراسة الشدايدة(

 ألخر سنة ،المقصود به هنا سن المزارع مقدرا بعدد سنين حياته: عمر المزارع •

  .ميالدية وقت جمع المعلومات

 وتمثل عدد المقيمين    ،زارع وقت جمع المعلومات   عدد أفراد عائلة الم   : عدد أفراد األسرة   •

   .في المنزل في ذلك الوقت

 السنوات الميالدية منذ بدء المشروع في ممارسة عمل زراعي          دعدو وه :المشروععمر   •

  .  حتى وقت جمع المعلومات،معين

  . يقصد به كون المزارع ذكرا أم أنثى: جنس المزارع •

 . )مدنيةو ، ريفية،بدوية( التي يعيش فيها وهي البيئة والمنطقة: األصل االجتماعي •

وهي المرحلة التعليمية للمزارع المستهدف مقاسا بمعيار : المستوى التعليمي للمزارع •

  .  ) أساسي، ثانوي،معهد(المرحلة الدراسية وحصوله على مؤهل علمي 

ل  منذ بدء تعلم المزارع ممارسة عم،وهي عدد السنوات الميالدية: الخبرة الزراعية •

 . زراعي معين حتى وقت جمع المعلومات

 إذا كانـت مملوكـة والعمالـة        )أغنـام ومـاعز   (ملكية الحيـازة    : الحيازة الزراعية  •

  اومملوكة ،عائلية

 . وما يتبع ذلك من حق التصرف بها،ة شراكو أ،والعمالة مستأجرة •

 ويقصد به ممارسة المزارع لمهنة الزراعة كمهنـة زراعيـة         : التفرغ للعمل ألزراعي   •

 .متخصصة

  

  



ه  

  :المختصرات

PARC :  مؤسسة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية.  

CARE :  مؤسسة كير الدولية. 

ACH :  مؤسسة العمل ضد الجوع. 
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 الملخص

المجترات الصغيرة في  على دور المؤسسات األهلية والدولية في تطوير قطاع فهدفت الدراسة التعر

ك البرامج جتماعية واالقتصادية للمزارعين لالستفادة من تل واثر بعض العوامل اال،محافظة جنين

والمشاريع، والتعرف على مدى إسهام تلك البرامج والمشاريع في تطوير قطاع المجترات، وكذلك 

معرفة أهمية التنسيق بين المؤسسات الدولية واألهلية من جهة وبين المؤسسات الدولية من جهة 

:  توقد غطت الدراسة ثالثة قرى في محافظة جنين إضافة إلى استهداف ثالث مؤسسا، أخرى

  .مؤسستان دوليتان ومؤسسة محلية 

تم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها ضعف التنسيق بين المؤسسات الدولية واألهلية، إضافة إلى 

اعتماد الدور اإلغاثي بدال من  الدور التنموي في البرامج والمشاريع المقدمة من تلك المؤسسات، 

ب عمل تلك المؤسسات، وعند المقارنة بين عمل وعدم وجود مرجعيات رسمية تنظم وتنسق وتراق

تبين انه كان هناك نوع من االستدامة في المشاريع المقدمة ،المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية 

   .من بعض المؤسسات

 انه  يتم االعتماد وخاصة من المؤسسات الدولية في توزيع أبرزتوكذلك تم التوصل إلى نتيجة 

ر من المزارعين بطريقة غير مدروسة، وعدم التركيز في المشاريع المقدمة المشاريع على عدد اكب

وخاصة في مجال قطاع المجترات ، تطوير البني التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام  على

  . الصغيرة

وذلك لما     ،   أظهرت الدراسة أن هناك عدم وضوح لدى غالبية المؤسسات العاملة في هذا المجال                                 

وخاصة في موضوع الرقابة والمتابعة، وأيضا                  ،   لط بين الخطط واألهداف والتمويل              يحدث من خ    

لتوعوية في                                        لبرامج اإلرشادية وا لمؤسسات في نوعية ا لبية ا لة الضعف لدى غا فقد أبرزت حا

الفنية واإلدارية والتنظيمية لدى المزارعين المستفيدين ولدى اللجان المحلية المشرفة                                   :   المجاالت     

  .يععلى المشار

أن هناك اختالف بين المؤسسات الداعمة وبين المساهمة في ، ومن النتائج التي تم التوصل إليها 

  أظهرت نتائج الدراسة إن وأخيرا، خلق فرص عمل للعائالت المستفيدة من برامج تلك المؤسسات

ارعين هناك اختالف واضح بين المؤسسات الداعمة وبين استمرارية بقاء تلك المشاريع لدى المز

  . المستفيدين من البرامج المقدمة من تلك المؤسسات



ز  

 (The Role of the Non-governmental local and International organization 

on the Development of Small Ruminants Sector in Jenin governorate) 

Abstract 

The objectives of this study are to investigate role of the non-governmental 

local and international organization in developing the small ruminants sector 

in Jenin district, the influence of some social and economical factors of the 

farmers in relation: to support, the current status of the funded projects, and 

the impact of support on the funded project and the degree of coordination 

between projects and fund organizations. 

Three villages in Jenin district  and three fund organizations are the focus of 

this study. 

All families of these villages were surveyed. Social and economical factors 

related to the funding of projects were considered in the survey. 

This study show that there is a weak coordination between the non-

governmental local organizations and the international organizations, in 

addition to the reliance on the relief role of the projects and programs 

proposed by these organizations instead of the developmental role. 

moreover, there is a lack in the official referential that organizes, coordinates 

and monitor the work of these associations. 

By comparing the work of the international organizations with the local 

organizations, similarity in the project proposed by some organizations.  



ح  

It was also found that some organizations especially, the international ones , 

depend on distributing the projects on a larger number of farmers in unstudied 

way . 

The study shows confused irregular standards in relation to funded projects 

adopted by the international organizations on this study, no clearance in the 

plans, goals, and the finance by most organizations working in this field, poor 

extension and follow up by the funding organizations. 

In general, most of funds went to projects which had little impact on 

sustainability and utilizing of labor force. 
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  الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اإلطار النظري والتمهيدي للدراسة

  مقدمة الدراسة  1.1

 الزدياد ونتيجة، )2005–2000( األقصىخالل انتفاضة  التي برزت واألوضاع الظروف إن

 الكثير من فان ،محتلة الوأرضه  الفلسطينيعلى الشعب اإلسرائيلي  من االحتالل الشرسةالهجمة

 إغالق المعابر، ومصادرة األراضي تحت وذلك من جراء مصادر رزقهم، قد فقدواالفلسطينيين

بناء جدار الفصل العنصري، وإقامة الحواجز، والذي بدوره   فان وليس هذا فحسب،ذرائع متعددة،

ويات المعيشة، وازدياد رتفاع نسبة البطالة، وتدني مستكااثر سلبا في جميع مناحي الحياة العامة 

  من خالل فرض حصاراألوضاعفقد تفاقمت ، عند هذا الحداألمرولم يقف الفقر عاما بعد اآلخر، 

 والذي بدوره وضع قدماً لكثير من المؤسسات الدولية، ،على السلطة الوطنية ومؤسساتها المختلفة

عدة للسكان في األراضي وضاعف أنشطة المؤسسات األهلية المحلية أيضا، من أجل تقديم المسا

 ركز على ما منها ،هذه المساعدات عدة أشكال أخذتقد التخفيف من معاناتهم، وبهدف ، الفلسطينية

 قخل و عمل على توفير مصادر دخل بديلة، أمامشاريع اإلغاثة الطارئة لمعالجة األزمات، ومنها 

  .  فرص عمل
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ت استهدافا من قبل االحتالل وخسائره عالية،       ولقد كان القطاع الزراعي بشقيه أكثر قطاعات الخدما       

من العاملين في  من السكان %)60(خاصة وان  والذي أدى إلى تدني مستوى معيشة غالبية السكان،         

  .القطاع الزراعي

انتفاضـة  (من الفترات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني         ) 2005-2000 ( تعتبر هذه الفترة  

 الفلـسطينيون وال     حيث أصبح السكان   ،االقتصاديواالجتماعي  وي   على المستوى السياس   )األقصى

 ، الدولية واألهليـة   ت العديد من المؤسسا    مما دفع    ، في ضائقة اقتصادية كبيرة     ،سيما سكان الريف  

 محافظة جنين باعتبارها     في  المحليين  السكان  إلى  تقديم المساعدات خاصة في المجال الزراعي       إلى

 ،)1998التعاون الـدولي،    ووزارة التخطيط   (ا على مستوى الضفة الغربية      من المناطق األكثر فقر   

المشاريع والمساعدات التي تم تقديمها من المؤسسات إلى العديد من السكان           وكان لنوعية البرامج    و

والتي كانت من األسباب وراء إجراء هذه الدراسة مـن اجـل    دور في تخفيف أعباءهم االقتصادية

 من األسئلة من أهمها حول نوعية البرامج والمشاريع التي تم تقديمها إلى الفئات              اإلجابة عن العديد  

الظـروف  فـي ظـل    تطوير قطاع المجترات الـصغيرة،  ومدى فاعليتها وقدرتها على    ،المستهدفة

  . ولتحقيق التنمية المطلوبة،السياسية االستثنائية التي مر بها السكان المحليين

ما يزال احد المكونـات     و مميزة في حياة المجتمع الفلسطيني، فقد كان         يحتل القطاع الزراعي مكانة   

 ،من النتاج القومي اإلجمـالي    % 12 تبلغ مساهمة القطاع الزراعي       حيث   ،الرئيسية للناتج الوطني  

  تكمـن فـي      أهمية القطاع الزراعي   ولذا فأن    ،كما يشغل هذا القطاع حوالي ثلث العمالة الفلسطينية       

فقد بلغت قيمة   ). 1994 ،شحادة(من السكان    )%60( يساهم في دخل أكثر من       ،رخأو بآ كونه بشكل   

الذي  قطاع اإلنتاج الحيواني     وكذلك )2003( مليون دوالر في العام      )856(اإلنتاج الزراعي حوالي    

من إجمـالي    )%44.7( حيث يشكل ما نسبته      ، مهما في القطاع الزراعي الفلسطيني     يشكل عنصرا 

  ). 2003 لإلحصاء الفلسطيني، يالجهاز المركز(راعي في األراضي الفلسطينية قيمة اإلنتاج الز

 من أقدم الحيوانات الزراعية التي استؤنست من قبـل اإلنـسان، واسـتغلها لتـأمين                متعتبر أألغنا 

 أن األغنـام هـي ثالـث         المكتشفة على    تدل اآلثار إذ   واألصواف،   ، واأللبان ،احتياجاته من اللحوم  

وان العرب اهتموا كثيرا في مجال إدارة وإنتاج الحيوانات الزراعية          .  دجنه اإلنسان حيوان زراعي   

  . األغنام والخيولوخاصة،بصورة عامة
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 في كل دول العالم تقريبا، أن أعدادها تقـل وتـزداد             تنتشر  األغنام فان ،أما على الصعيد العالمي   و

 انتشار األوبئة   بأو بسب ش المراعي،    وانتعا ،حسب عوامل كثيرة منها ما يعتمد على سقوط األمطار        

 الحادثة فـي    تأو للتغيرا  الحروب التي تحدث في مناطق العالم،        ةأو نتيج واألمراض بين األغنام،    

 الكثيـر    كوغير ذل  وتغييرها من نمط زراعي إنتاجي إلى نمط آخر،          ،الرقعة الزراعية هنا وهناك   

  . وكل إقليم في الدولة،من العوامل الخاصة بكل دولة

 من أكثر قطاعات اإلنتاج الحيواني أهميـة، حيـث        ) األغنام والماعز (،قطاع المجترات الصغيرة   إن

 محافظة جنين من    تعدو.  رأساً )1.220.800(األغنام التي تربى في األراضي الفلسطينية        عدد   يبلغ

 هـذه  خاصة المجترات الصغيرة، فقد بلغـت أعـداد  و ،أهم المحافظات التي تعنى بالثروة الحيوانية  

إحـصاءات وزارة   (رأسا من األغنام والماعز     . )158.140(المجترات الصغيرة في محافظة جنين      

قد يعود   السبب في تجذر التربية لهذا النوع من الحيوانات          وان   ،)2003 صالح،   .2003الزراعة،  

ة إلـى    إضاف ،توفر مساحات من المراعي   : مثل ،الماعزوتوفر مقومات التربية الالزمة لألغنام      الى    

 تـوفر زراعـة     كـذلك    و ،الحبوب الالزمة للتغذيـة   و ،كون المحافظة زراعية حيث تتوفر الغالل     

ات التي تشكل مصدرا غذائيا هامـا لهـذه         لفالخضروات التي تخلف كميات ال يستهان بها من المخ        

 فان،من ناحية أخرى  و ، هذا من ناحية   ،)Abo-Omar  ،2001، Abo-Omar  ،2002(الحيوانات  

 الماعز المحترفين الملتزمين بهذا النوع من التربيـة       و من مزارعي األغنام     ،اد كبيرة نسبيا  توفر أعد 

قطاع األغنام بـشكل    و في ظل أي ظرف يواجه القطاع الزراعي بشكل عام           يشكل قوة لهذا القطاع     

  ).2002 بني عودة، .Hammad،2001(خاص 

هـذا نتيجـة   و ،فيه بشكل سـلبي رت  للعديد من المشاكل التي أث    ،تعرض قطاع المجترات الصغيرة   

الثانيـة،  والتي تجلت في االنتفاضة األولـى       و ،انعكاساتهاوكالظروف السياسية   ،للعديد من العوامل  

تـدني  و ،المـصنعة وارتفاع أسعار األعالف الخام     و ، إغالق مساحات من المراعي الطبيعية     وكذلك

أدت إلى انحسار قطـاع المجتـرات        وان هذه الظروف قد    ،المساحات المزروعة باألعالف المالئة   

 مهن أخـرى، وقـد      و والتوجه نح  ،هجر هذا القطاع  و تربيتهاإحجام بعض المربين عن     والصغيرة  

 ،Abo Omar( مرجعيـات رسـمية    وجـود وعـدم  ،ترافق كل هذا مع انعدام االستقرار السياسي

2002(.  
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قطـاع األغنـام   و،زراعي بما فيـه القطـاع ال  ،قطاعاته المختلفةودعم الشعب الفلسطيني  ولغرض

 في، في مختلف المنـاطق الفلـسطينية      ،المحليةو فقد نشطت العديد من المؤسسات الدولية        ،الماعزو

 كمـا   ،من مؤسسة ألخرى  ،حجمهوقد تباينت أساليب الدعم     و دعم قطاع المجترات الصغيرة،      مجال  

 ينـت  فقـد تبا ،لهذا األمرنتيجة و ،كان هناك اختالف بين هذه المؤسسات في اختيار الفئة المستهدفة   

 . اإليجابو بين السلب ،أثره على قطاع المجترات الصغيرة في محافظة جنينونتائج هذا الدعم 

على ) حتى السنة الحاليةو 2000من عام (تدهور اخذ بالتزايد سنة بعد أخرى وأن هناك انحسار 

ال على قطاع األغنام قد قدر ما صرف من أموومساعدات عينية، و يرفد من أموال  ماالرغم من

 22 مزارع في )1260( استفاد منها ،دوالر )1,000,000( ما قيمته،الماعز خالل السنة الماضيةو

، يضاف إليه المصاريف األخرى التي دفعت على أغنام ثمن ما قدم من ويمثل هذا المبلغ،موقع

كانت على شكل قروض الباقي و ،على شكل منح دفعتالمساعدات التي و ،األعالف و،البنى التحتية

  ).  2005PARC 2005, ACH 2005,  CAREتقارير  (ميسرة 

باإلضـافة لـدعم     ،قدمت إلى الـشعب الفلـسطيني     على الرغم من مساعدات الدول المانحة التي        و

إال أن  ،الذي تحسن أداؤه االقتصادي في السنوات األخيـرة       و ،لقطاع الزراعي لاالقتصاد الفلسطيني   

من السكان في    )%60(حوالي  من أن    م على الرغ  ،ال يعاني من مشاكل جمة    القطاع الزراعي ما ز   

المنظمة العربيـة للتنميـة   (غير مباشر على الزراعة    و في معيشتهم بشكل مباشر أ      يعتمدون فلسطين

 .)1997الزراعية، 

   مشكلة الدراسة1.2

 والتي تعتبـر    ،ين في محافظة جن   ) والماعز األغنام (على الرغم من أهمية قطاع المجترات الصغيرة      

في ثاني محافظة في الوطن من حيث عدد المجترات الصغيرة، ومع زيادة اعتماد السكان المحليين               

السـتمرار انتفاضـة     نظرا   ، بسبب زيادة سؤ األوضاع االقتصادية     ،على هذا القطاع  هذه المحافظة   

ليـة والمحليـة     تزايد عدد المؤسسات الدو    فقد   ،افقها من حصار  يروما   ،)2005-2000(األقصى  

 ومع كل هـذا العـدد مـن         ، والتي تخصصت في دعم قطاع األغنام والماعز       ،العاملة في المحافظة  

 انه استمر بالتراجع ولم يتطور إلى       إال الكبير الذي صرف على هذا القطاع،        والتمويل   ،المؤسسات

   .المستوى المطلوب
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  أهـداف الدراسـة   1.3

   :إلىتهدف هذه الدراسة 

 مدى :ى كافة المؤسسات العاملة في قطاع المجترات الصغيرة من حيثالتعرف عل •

  .نشاطاتهاو ،وطريقة عملها ،مساهمتها في اإلنفاق على هذا القطاع

راء ضعف بعض المؤسسات في النهوض بقطاع وإلقاء الضوء على األسباب الكامنة  •

  .المجترات الصغيرة

  .لمجترات الصغيرةالتعرف على األجندة التطويرية والتنموية لقطاع ا •

 كي يكون ،الخروج بتوصيات تقيم عمل هذه المؤسسات من ناحية تنموية لقطاع المجترات •

تعديل مسار المساعدة التي تقوم بها هذه و لتقويم ،برامجوعلى أساس وضع خطط 

  .المؤسسات

 أهمية الدراسـة   1.4

لة التي يجب أن تقدم من       التعرف على البرامج والمشاريع الفاع     ضرورة  تنبثق أهمية الدراسة من     

 والكشف عن العوامل التي تـؤدي       ، من اجل تطوير قطاع المجترات الصغيرة      ،مختلف المؤسسات 

باإلضافة إلى أن لهذه الدراسة أهمية       ، من حيث برامجها ونشاطاتها    ،إلى إعاقة عمل تلك المؤسسات    

ـ          كبيرة كونها     ،ة لوضـع الـسياسات     تساعد جميع المؤسسات العاملة في مجال الثـروة الحيواني

 وتوحيد  ، والمجترات الصغيرة  ، من اجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية      ،االستراتيجيات المناسبة و

 .جميع الجهود الرسمية والشعبية من اجل الوصول إلى األهداف المطلوبة

  فرضيات الدراسة    1.5

  : الفرضية األولى1.5.1

صادية الخاصة بالمزارعين المستفيدين من ال يوجد اختالف تبعا لألوضاع االجتماعية واالقت

 د عد، األصل االجتماعي، جنس المزارع،عمر المزارع(برامج المؤسسات األهلية والدولية 



 6

 ، الحيازة الزراعية، عمر المشروع المستوى التعليمي، التفرغ للعمل الزراعي،أفراد األسرة

 .)الخبرة الزراعية

  :الفرضية الثانية1.5.2

 والمساهمة قي خلق  الوضع الحالي للمشروع وبين متغيراتبين المؤسسات الداعمةال توجد عالقة 

  . لدى المزارعين المستفيدين من برامج المؤسسات األهلية والدوليةفرص عمل 

  :الثالثةالفرضية 1.5.3

ال توجد عالقة بين المؤسسات الداعمة وطبيعة اللجنة المحلية المشرفة على مشاريع المزارعين 

  . يدين من برامج المؤسسات األهلية والدوليةالمستف

  : الرابعةالفرضية 1.5.4

 وطبيعة المساهمة في خلق فرص عمل وبين متغيرات الوضع الحالي للمشروعال توجد عالقة بين 

  .  المستفيدين من برامج المؤسسات األهلية والدوليةاللجنة المحلية المشرفة على مشاريع المزارعين

  :امسةالخالفرضية 1.5.5

 والمساهمة في خلق فرص عمل للمزارعين المستفيدين طبيعة اللجنة المشرفة  ال توجد عالقة بين 

  . من برامج المؤسسات األهلية والدولية

  : السادسةالفرضية 1.5.6

ال يوجد اختالف بين الخبرة الزراعية والحيازة الزراعية للمزارعين المستفيدين من برامج 

 . دوليةالمؤسسات األهلية وال

  :السابعةالفرضية 1.5.7

للمزارعين المستفيدين من برامج المؤسسات  األصل االجتماعي و اختالف بين المهنةدال يوج

  . األهلية والدولية
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  :الفرضية الثامنة 1.5.8

ال يوجد اختالف بين عمر المستفيد وعدد سنوات التربية لدى المزارعين المستفيدين مـن بـرامج                

  .والدولية ةالمؤسسات األهلي

  :الفرضية التاسعة1.5.9

 اختالف بين المهنة والوضع الحالي للمشروع للمزارعين المستفيدين من برامج المؤسسات دال يوج

 .األهلية والدولية

  :العاشرةالفرضية 1.5.10

ال يوجد اختالف بين المستوى التعليمي والوضع الحالي للمشروع للمزارعين المستفيدين من برامج 

  .  األهلية والدوليةالمؤسسات

  :ة عشرةالفرضية الحادي1.5.11

للمزارعين المستفيدين من  الوضع الحالي للمشروعوال يوجد اختالف بين التفرغ للعمل الزراعي 

  .برامج المؤسسات األهلية والدولية

  : عشرةةالفرضية الثاني1.5.12

  األسرةة المشروع في دخل ومساهم  األسرةمساهمة العمل الزراعي في دخل ال يوجد اختالف بين 

 . للمزارعين المستفيدين من برامج المؤسسات األهلية والدولية

 : مبررات الدراسة 1.6    

 حيث زادت أعداد المؤسسات األهلية العاملة في مجال ،تأتي هذه الدراسة في فترة انتفاضة األقصى

 ،ة مساهمته في الدخل القومي وزياد، من اجل النهوض بهذا القطاع،دعم قطاع المجترات الصغيرة

 )السياسية واألمنية( بسبب الظروف االستثنائية ،وخاصة في ظل المعاناة الحقيقية للسكان المحليين

عبد  ( خاصة األوضاع االقتصادية،التي أدت إلى تدهور حقيقي في األوضاع العامة

  . )2004،الهادي
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  الفصــل الثــاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .االستعراض المرجعي وأدبيات الدراسة

   أهمية المجترات الصغيرة 2.1

 Abo( الحيوانات المجترة المرباة في الضفة الغربيةعديد السواد األعظم من ،الماعزوتمثل األغنام 

Omar،2001(،ت  ازداد فقد،نتيجة الزدياد أعداد الثروة الحيوانية في الضفة وقطاع غزةو

 في مطلع السبعينات نسبة مساهمتها  كانت  وقد،مساهمتها في اإلنتاج الزراعي بشكل مضطرد

بينما ارتفعت خالل نفس  ، في الضفة الغربيةالثمانيناتفي بداية )%49( ثم ارتفعت إلى)36%(

  .)Abo Omar، 2002( في قطاع غزة )%30إلى % 20(الفترة من 

قطاع و أعداد كل من األغنام والماعز، في الضفة الغربية           أن مجموع  ، المتوفرة تشير اإلحصاءات و

 كـل   تنتـشر تربيتهـا فـي         حيث   ،)2003وزارة الزراعة الفلسطينية    ( رأساً )1.220.800(غزة  

 وفـي المنـاطق     ،تتركز بشكل كبير في منطقة السفوح الـشرقية       وقطاع غزة،   ومحافظات الضفة   

 لمئات اآلالف من النـاس   ، الماديالدخلة الحيوانية     يوفر قطاع الثرو    ،الجنوبية من الضفة الغربية   

المـاعز فـي محافظـة    و بلغ تعداد األغنـام     لقد ،قطاع غزة وفي مختلف محافظات الضفة الغربية      

، وتعتبر ثاني محافظة من ناحية قيمـة        )2003وزارة الزراعة الفلسطينية    ( رأسا   )158.140(جنين

 من قيمة إنتاج الثروة الحيوانية في األراضـي         )%11.4(كانت نسبة مساهمتها  فقد   ،اإلنتاج الحيواني 
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 فتعتبر أيضا ثاني محافظـة، حيـث        ،قيمة اإلنتاج الزراعي  في  مساهمتها  ل بالنسبةأما  والفلسطينية،  

. 2004الجهـاز المركـزي لإلحـصاء،       ( في قيمة اإلنتاج الزراعي      )%12.4(  بها بنسبة  ساهمت

  :ك يبين ذل) 1.2(وان الجدول ،)2005بشارات، 

  :يمثل أعداد المجترات الصغيرة في محافظة جنين) 1.2(جدول 

  2003  1999  1996  1993  1990  1987  1984  1981  الســـنة

أغنام 

  بـلدية

39630  45180  64680  64000  74300  76700  63000  36593  

أغنام 

  محسنة

0  0    4590  8200  9000  11000  111911  

ماعز 

  بـلدي

18350  25350  21360  23650  26050  33700  18216  9636  

 ).2003 وزارة الزراعة الفلسطينية، ،فلسطين(

  :دورها في األمن الغذائي الفلسطينيوأهمية المجترات الصغيرة للمجتمعات الريفية 2.1.1

 – 60(تنتشر تربية المجترات الصغيرة على نطاق واسع في المناطق الريفية الفلسطينية حيـث أن               

 من  رأس) 500 – 1 ( بين  ما   راوح تت ،متلك األغنام بحيازات مختلفة    من العائالت الريفية ت    ) 70%

  ). ,Abo Omar 2002(األغنام 

 جهة تعتبر أهم    فهي من   إن تربية المجترات الصغيرة تمثل قيمة اقتصادية حيوية للعائالت الريفية،           

 جهة  نم وأما ،جزئيو سواء كانت هذه األسر تعتمد على هذا القطاع بشكل كلي أ           ،مصدر دخل لها  

 األلبـان  ، الحليـب :مثل  فإنها توفر مصادر غذاء حيوانية على مستوى االستهالك المنزلي،،أخرى

تساهم و). Abo Omar,2002( إحصائيات سابقةب حس) %56(التي تشكل و ، واللحوم،مشتقاتهاو

ـ    تربية المجترات الصغيرة مساهمة فعالة في توفير الحد األدنى من األمن الغذائي               ل وذلك فـي ظ

 تبعـا   ،ئيـسية ر و أ ، سواء جزئية  ، إضافة إلى ما توفره من مصادر دخل       ، الواقعة أصعب الظروف 

  .ودرجة اعتماد األسرة على مصدر هذا الدخل،لعدد األغنام في القطيع



 10

  الصغيرةالمجتراتاستدامة تربية 2.1.2

اعيـة  تتميز تربية المجترات الصغيرة فـي المنـاطق الفلـسطينية عـن سـائر القطاعـات الزر                

 :ةذلك نظرا لألسباب التاليو باستدامتها )النباتية والحيوانية(األخرى

  :إمكانية تطورها خالل فترات زمنية قصيرة2.1.2.1

 مما ) (Seasonal polyestrousمتعددة التناسل في الموسم ) الماعزواألغنام (المجترات الصغيرة 

للتغلب على التذبـذب    و ،)Zarqawi ،1999(الحليبويترتب على ذلك موسمية اإلنتاج من اللحوم        

 ،تزامن الشياع، التبويض المتعـدد    :ل يمكن إستخدام التقنيات الحيوية في هذا القطاع مث        ،في اإلنتاجية 

 يمكـن ضـمان   ، وبـذلك  Kridili, 2003, Zarqawi, 1997)(االصـطناعي إستخدام التلقـيح  و

هنالك عدة أنظمة تـستخدم فـي       ،غيرةاستمرارية اإلنتاج طوال العام لألسرة المربية للمجترات الص       

خمس والدات فـي ثـالث      و ، ثالث والدات في سنتين    :زيادة عدد الوالدات خاصة في األغنام مثل      

 إضـافة إلـى خاصـية       ،) شـهور  5(الماعز بقصر الـدورة اإلنتاجيـة       وتتميز األغنام    و ،سنوات

 خالل فترات زمنية    روتتطوتنمو   فان مشاريع تربية المجترات الصغيرة يمكن لها أن          وعليه،التوائم

 مما قد   ،األمر الذي يشجع ويساعد على استدامة هذه المشاريع في المناطق الفلسطينية           ،قصيرة نسبيا 

 ,Kridili et al., 2006)يفسر انتشار تربية هذه الحيوانات دون غيرها من الحيوانـات األخـرى  

Nawaz, 1998)(.  

  :الخيارات التسويقية2.1.2.2

 فـي حـال     ،ل مع منتجات المجترات الصغيرة تعطيها ميزة تعدد المنافذ التسويقية         مرونة التعام إن  

 واللبن يحول إلى لبنـة طريـة        ، الحليب الخام يحول إلى لبن      وذلك الن    ،وجود صعوبات تسويقية  

كذلك األمـر بالنـسبة إلـى      و، يمكن حفظها بالزيت إلى فترات طويلة      ،يمكن تحويلها إلى لبنة صلبة    

 يمكن تحويلهـا إلـى      ، الطرية، المستساغة من قبل المستهلك في المجتمع الفلسطيني        الجبنة البيضاء 

أما المواليد فيمكن تأجيل تـسويقها ضـمن        و،جبنة صلبة تحفظ بالمحلول الملحي لفترة طويلة أيضا       

  .)2004 ،دوبع (، وخاصة إن كانت إناثاحتى يمكن إدخالها إلى القطيع الرئيسيو أ،مرحلة التسمين



 11

  :العمالة2.1.2.3 

 كونهـا   ، والتي تساعد بشكل كبير على اسـتدامتها       ،من الميزات النسبية لتربية المجترات الصغيرة     

يقوم على متابعتها جميع    حيث   ،)داخل حرم المنزل  ( مشاريع بيتية    منتشرة بشكل ظاهر على شكل      

 عصـة المـشاري   وخا ،أفراد األسرة وللنساء دور أساسي في تثبيت وتطوير واستدامة هذه المشاريع          

 تربية المجترات الصغيرة تخلق فرص عمـل داخـل المنـزل            وكذلك فان ،ذات الحيازات الصغيرة  

  .)2004،الشتلة( لجميع أفراد األسرة

  : مشاكل قطاع المجترات الصغيرة2.2

 ،لقد كان قطاع الثروة الحيوانية في المناطق الفلسطينية منذ زمن بعيد يفتقر إلى الـدعم ألخـدماتي                

 فتـرة   أثنـاء  وهذا كان سائدا     ، والتقدم  الذي من خالله يستطيع المزارع البقاء والمثابرة       ،ديواإلرشا

 لألراضـي   1994 فـي عـام      ، السلطة الوطنية الفلسطينية   وعند قدوم ،  ياالحتالل االسرائيل تواجد  

 ات مـن خـالل وضـع الـسياس        ، بدأت بإعادة إحيـاء وتطـوير القطـاع الزراعـي          ،الفلسطينية

 ، بمـشاركة المؤسـسات األهليـة      وكذلك   ، وبمشاركة جماهيرية واسعة   ، الزراعية تاواالستراتيجي

البرامج  إن ،وضعت الخطط التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع       كما  والجامعات والدول المجاورة، و   

 وفي أحيان أخرى من قبل المؤسـسات        ،التي تترجم إلى مشاريع تنموية تنفذ من قبل الوزارة أحيانا         

كذلك المؤسسات غير الحكومية    و ، أن وزارة الزراعة   ،التعاون معاً، ومن الجدير بالذكر    بو أ ،األهلية

 غير قادرة على تلبية احتياجات هذا القطاع، لما يتعرض له من استهداف وتدمير من قبل                ،والخاصة

 مشاكل ذات عالقة بالنقل للمنتجات ومـستلزمات اإلنتـاج واالسـتيراد            وبما يتعلق به من   االحتالل،

حقيقيـة  لتصدير، وعقبات متعددة، ولهذا فان قطاع المجترات الصغيرة يحتاج إلـى مـساعدات              وا

منـشورات  (تنمية قطاع المجترات الصغيرة، وان يتم التركيز على المـشاريع التنمويـة             ولتطوير  

 . )2003وزارة الزراعة، 

ـ              ر مـن األسـر     يمثل قطاع الثروة الحيوانية في المناطق الفلسطينية مصدر دخـل أساسـي للكثي

من السكان   )% 60( ب ما يقار  ، يعيش في الريف الفلسطيني    حيث،)2004اشتية،  (والبدوية  ،الريفية

يعتبر التنوع الزراعي مـن     و، وتتوفر ألغلبيتهم حيازات زراعية ذات مساحات مختلفة       ،الفلسطينيين

 في  يونلفلسطينأهم مقومات الريف الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث يلجا السكان ا            

  .)2004 ،عبدو(  مصدر دخل إضافي على المصادر الذاتية لتوفير االعتمادإلىالمدينة، والريف أ
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 من نـسبة الـدخل      )%12(تمثل الزراعة دورا مهما في االقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل ما يقارب            

الجهـاز  (راعـي    من قيمة اإلنتـاج الز     )%44.7(يمثل قطاع الثروة الحيوانية     و،القومي الفلسطيني 

 قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات الفلسطينية المنتجة         يعتبركما   ،)2004المركزي لإلحصاء، 

حيث  لعدد كبير من األيدي العاملة، خاصة في أوقات األزمات التي تواجه الفلسطينيين              ،والمستوعبة

ـ           الحظ بوضوح توجه أعداد كبيرة مـن ا       ي القطاعـات  ي  أليـدي العاملـة التـي كانـت تعمـل ف

 إلى العمل في القطاع الزراعي، العتباره صمام األمان الذي يعتمـد عليـه              )خاصة البناء (،األخرى

 .)2004 ،ألشتله( توفير دخل ألسرهم لسداد حاجاتهم بهدف سكان الريف، أساسيبشكل 

 غالبا دور   آة فللمر ، دورا مهما في تحديد ادوار أفراد العائلة        له  العمل في قطاع الثروة الحيوانية     وان

لنساء، بعـد   ل وتعد الزراعة، بشكل عام، قطاع العمل الثاني         ،مميز في هذا القطاع إلى جانب الرجل      

حسب ويبقى قطاع الثروة الحيوانية جزءا من النظام المعيشي لدى سكان الريف،             إذ   ،قطاع الخدمات 

 تعتـرض    العوامل التي  تعتبر العوامل التالية من أهم     ،)2003مبسلط  و 2001القاسم(ما توصل إليه  

  :وهذه العوامل هي  في المناطق الفلسطينية تنمية وتطوير وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية

  :ضعف الرعاية البيطرية.2.2.1

 أهمها ارتباط الـسلطة الوطنيـة بالجانـب         ،يعزى ضعف الرعاية البيطرية لعدة عوامل وتداخالت      

 وما يرافق ذلك    ، ودخولها لمناطق السلطة الوطنية    ،ة خاصة بموضوع اللقاحات البيطري    ،اإلسرائيلي

 يصل أحيانا إلى حد عدم تـوفر اللقـاح لتحـصين        ،من عراقيل وتأخير من قبل الجانب اإلسرائيلي      

 خاصـة فـي ظـل       ،أسعار األدوية واللقاحات البيطرية    ارتفاع   إلى باإلضافةحيوانات المزرعة،     

ازدياد ظاهرة التطفـل علـى مهنـة        وكذلك   ارعون، يعيشها المز   التي صعبةالقتصادية  االظروف  ال

 الفلسطينية بعدة عالجات ولقاحـات مهربـة مـن دول           قغزو األسوا  إضافة إلى    ،الطب البيطري 

مجاورة، وقد تكون مغشوشة، نظرا لغياب الرقابة البيطرية في ظل الظروف السياسية التي يمر بها               

  .الوطن

  :اة بسبب ارتفاع أسعاره التراجع في استخدام األعالف المركز2.2.2

 من العوامل المحددة الستخدامها بمـشاريع الثـروة         ،إن ارتفاع أسعار األعالف من سنة إلى أخرى       

 ،التغذية في إطار التكاليف المتغيـرة     وتدخل تكاليف األعالف    إذ   ،الحيوانية في األراضي الفلسطينية   
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عزمـوطي،  ( )Abo Omar, 2002( من مجمل التكاليف الكليـة ) % 70(حيث تشكل ما يقارب 

2003(.Hammad،2001 . ،الـنقص الحاصـل     كـذلك  و ،)2005بـشارات،   . 2002بني عودة

 ومصادرة األراضي من    ،نتيجة لضعف المراعي، العتمادها على مياه األمطار      ،باألعالف الخضراء 

 . قبل االحتالل اإلسرائيلي ألغراض عسكرية

 وعلـى إنتاجيتهـا     ينمو المراع ، يؤثر على    إن تذبذب معدالت سقوط األمطار من سنة إلى أخرى        

تـدني  و خفض إنتاجيتها    إلىيؤدي   و ،ما يؤثر على القدرة التحميلية لهذه المراعي      كواألغنام كذلك،   

  .عايتها رو مما يضطر أصحابها لبيعها من اجل ذبحها لعدم قدرتهم على إطعامها أ،إنتاجية األغنام

  : المجترات الصغيرةسوء الظروف البيئية المحيطة بتربية 2.2.3

 غير مصممة هندسياً في حظائر ، قاسيةمناخيةو جوية تربى معظم المجترات الصغيرة في ظروف

 للشمس، ةمكشوفة، معرضو مغلقة أ حيث تكون في الغالب،التربية لهذه الحيواناتوألغراض اإلنتاج 

 الكثير من الحشرات  وتحتوي على، وسيئة التهوية،ائر مزدحمةظ تكون هذه الحمعظم األحيانوفي 

 وال ،غير صحيةبالتالي فإن المساكن التي تربى فيها الحيوانات والطفيليات الخارجية، والضارة 

الحارة، وه أد وتكون معرضة للتيارات الهوائية البار، وحر الصيف الشديدالقارص برودة الشتاء هاتقي

فضالً عن غيرها من األمراض، األمراض التنفسية وك  المشاكل الصحيةمما يسبب لها الكثير من

 بالرغم عما تبديه من تأقلم ،التأثيرات الفسيولوجية السلبية للعوامل البيئية على إنتاجية الحيوانات

  .)2004،شتلةال( البيئية المحيطةلتحمل للعوامو

  :الت المحلية من المجترات الصغيرةالاإلنتاجية للس تدني 2.2.4

التحسين وجترات الصغيرة ألية نشاطات ذات عالقة باالنتخاب ال تخضع السالالت المحلية من الم

 مما يؤدي ،الوراثي، كما أن طرق التزاوج داخل القطعان ال تخضع أيضا للطرق العلمية الصحيحة

  . )2004،عبدو (بالتالي تدهور هذا القطاع الهامو ،نوعاوإلى تدهور وتدني اإلنتاجية كما 

   :ع والمستهلكغياب الحماية لكل من المزار 2.2.5

والتركيز ، المسالخ في المحافظات المختلفةوإنشاء ، ودعم المزارع، المنتجاتأسعار  دعممن حيث

  . والقوانيناألنظمةعلى تطبيق 
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   نشأة وأهمية المؤسسات األهلية والدولية في فلسطين2.3

 تحت  ،شرعيةارتبط نشوء مؤسسات المجتمع المدني وتطورها في فلسطين بغياب السلطة الوطنية ال           

 ، وتغييب مفتعل للشخـصية الوطنيـة      ، ومنذ مطلع القرن الماضي    ،ظروف احتالل وقهر واستغالل   

 تطـور   ، ومع تواصل وتصعيد ظروف القمع واالضطهاد والحرمان       ،والحضارية للشعب الفلسطيني  

 هي من صلب مسؤوليات السلطة وليست مكملة لها كمـا           ،عمل المؤسسات لتقوم بمهام ومسؤوليات    

 من المواطنين فـي التجمعـات       العديد في حين يمكن الربط بين انتظام        ،الحال في الدول المستقلة   وه

 على اعتبـار أنهـا البـديل عـن          ،الخيرية في العشرينات من القرن الماضي بدافع الغيرة الوطنية        

 أن بعـض    ، وتؤكـد بعـض األبحـاث      ، البعيدة عن خدمة المواطن    )للمحتل(المؤسسات الحكومية   

 ، والثقافي ، اتخذت من النشاط االجتماعي    ،ت التي تشكلت في الثالثينات من القرن الماضي       المؤسسا

 دأبت المؤسسات األهليـة     وقد، وذلك للتحايل على السلطة اإلحتاللية     ،غاية وستارة ألعمالها السياسية   

 ، الخـدمات الطبيـة    : على تقديم خدمات متنوعـة للمـواطنين مثـل         ،على مدى السنوات الماضية   

 وتعزيز صمود المواطنين في وجـه االحـتالل         ،الحقوقيةو أ ،التربويةو أ ،االجتماعيةو أ ،زراعيةالوأ

مع و. واالستيالء على أرضة   ، يعمل على اقتالع اإلنسان الفلسطيني     لوال يزا  الذي عمل    ،اإلسرائيلي

األهلية  بدأت العالقة تتضح بين المؤسسات       ، وضمن اتفاقيات اوسلو   ةقدوم السلطة الوطنية الفلسطيني   

  .)2004،يعبد الهاد( وضمن تخصص وعمل كل مؤسسة ، على أساس تكاملي،والسلطة الوطنية

 حيث كانت العالقـة     ، فقد كانت متواجدة في فترة االحتالل      ،أما بخصوص عمل المؤسسات الدولية    و

إال وانـه    ،تكاملية بين المؤسسات الدولية والمؤسسات األهلية على مبدأ الشراكة في التمويل والتنفيذ           

ومع التغيرات السياسية وما نتج عنها من تراجع في األوضاع االقتـصادية، وخاصـة فـي فتـرة                  

انتفاضة األقصى حيث بدأ العمل للمؤسسات الدولية بالعمل مباشرة مع السكان المحليين من خـالل               

عمل من   وذلك ضمن ال   ، ودون الرجوع والشراكة مع المؤسسات األهلية      ،المجالس والهيئات المحلية  

  ).2004،يعبد الهاد(األمن الغذائي وخالل مشاريع الطوارىء 

  وهنا يمكن الحديث عن كل من المؤسسات الدولية والمؤسسات األهلية كل على حدة 
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  )الدولية(المؤسسات األجنبية2.3.1

 ،البيأو س  سواء كان ايجابيا     ،ال ننكر أن هناك دورا ملموسا للمؤسسات األجنبية في التنمية الزراعية          

 بل يتعدى ذلك من خالل توجيهها بواسطة تمويل عدة          ، الخاصة اودورها ليس مقتصرا على نشاطاته    

 ويالحـظ إن    ، والجمعيات التعاونيـة   ، كالمؤسسات الجماهيرية  ،مؤسسات مهمة في العملية التنموية    

فئات بعض هذه المؤسسات تسخر أموالها للصرف في مجاالت غير مفيدة وغير ملبية الحتياجات ال             

 ءأو خبرا  عاملين   لأو إرسا  ، وان قسم كبير من أموالها تصرف على التدريب في بلدانها          ،المستهدفة

 التي يجب أن تصرف على الجمهور في النـاطق          ،أجانب يستحوذون على قسم كبير من الميزانيات      

  ).2004،يالهاد عبد(المحتلة 

  )األهلية( المؤسسات المحلية2.3.2

 وظـروف   )1967( عـام    زيمـة هكان تأثير   قد   و ،ة بأعمال تطوعي  طاتها هذه المؤسسات نشا   بدأت

 وفي بداية الثمانينات أخـذت اللجـان التطوعيـة          ،االحتالل القهرية من الدوافع التي أدت إلى ذلك       

  ).2004،يعبد الهاد(بالتفاعل لتصبح فيما بعد مؤسسات تنموية زراعية فاعلة

 :المؤسسات العاملة في محافظة جنين2.4

يتم التطرق هنا إلى المؤسسات األهلية الدولية والمحلية ،التي استهدفت في الدراسة ،والتي حيث س

،والتي كانت فاعلة في تقديم البرامج )2005-2000(عملت في محافظة جنين في فترة الدراسة 

  .والمشاريع ذات العالقة في قطاع المجترات الصغيرة

  :)PARC:(اإلغاثة الزراعية2.4.1

 حيث اعتمدت   ، مجموعة من المتطوعين   من قبل    )1983(ثة الزراعية الفلسطينية عام   تأسست اإلغا 

اعتمـد  قـد    و ،الحتالل اإلسرائيلي ل باعتماد منهج التنمية المقاومة      ،في البداية على العمل التطوعي    

 وتوفير أهـم    ، على تدعيم القدرات الذاتية للسكان     ،عمل اإلغاثة الزراعية في فترة االنتفاضة األولى      

 إال من خالل المـشاركة      م انطالقا من األيمان بأن التنمية الحقيقية المنشودة ال تت         ،سبل العيش الكريم  

 .مع الناس
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 على تقديم العديد من البـرامج       ، مع المؤسسات فلسطينية األخرى    نبالتعاوو ،ةتعمل اإلغاثة الزراعي  

بعـا الحتياجـات الفئـات       وت ، تبعا للظروف الـسياسية المتغيـرة      ،والمشاريع من فترة إلى أخرى    

،  ثـم    ة المؤسـس   هذه  عمل ة األولى في طبيع   ة كانا النوا  ، اإلرشاد والعمل التطوعي   وان،المستهدفة

 المؤسساتي والتنموي فـي برامجهـا       دنحو البع  أخذت بالتوجه    وفيما بعد برامج اإلغاثة والطوارئ    

ي مـشاريع تخـص القطـاع        من أهم المشاريع التي تعمل بها اإلغاثة الزراعية ه         وان،ومشاريعها

 والزراعـة   ، وزراعة األشـجار   ، ومشاريع الحصاد المائي   ،تتضمن مشاريع استصالح  والزراعي  

 إضـافة إلـى     ،الشباب والمزارعين في الريف الفلـسطيني     وبرامج دعم المرأة الريفية،     و،العضوية

مشاريع التنموية في    من ال  تعتبرحيث  قدرات للتجمعات الريفية    ال والتركيز على بناء     ،مشاريع البيئة 

  . التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها،البشريةمجال التنمية 

 مليون دوالر علـى المـستوى       )15-8(تتراوح موازنة اإلغاثة الزراعية السنوية تبعا للتمويل من         

من أهـم الـداعمين     و.  مليون دوالر  )1–0.8( أما على مستوى محافظة جنين يتراوح بين       ،الوطني

 ،صديقة للـشعب الفلـسطيني    الحكومية و ال غير   األوروبيةمؤسسات  ال هي   ،لزراعيةلبرامج اإلغاثة ا  

أما بخصوص العالقـة مـع      و، وبعض الحكومات األوروبية والعربية    ،إضافة إلى االتحاد األوروبي   

 وهي من أهم استراتيجياتها فـي       ، فأن للمؤسسة وعلى مستوى المحافظة عالقات جيدة       ،المؤسسات

 ذات العالقة بطبيعة المشاريع     ت والوزارا ،ة من المؤسسات األهلية األخرى     وخاص ،تطوير العالقات 

االنتشار العشوائي لعمل المؤسسات الدولية في      إن  . البرامج التي تقوم بتزويدها للمجتمع الفلسطيني     و

العمل دون تنسيق مـع المؤسـسات المحليـة         و وخاصة في سنوات االنتفاضة األخيرة،       ،المحافظة

إضـافة إلـى سـوء     و لعمل تلك المؤسـسات،          ةأو مرجعي إلى عدم وجود مظلة      إضافة   ،األخرى

 من المعيقات الرئيسية التي تواجـه       اتعتبر جميعه  ،تمويل المشاريع واألوضاع االقتصادية للسكان،    

  ). 2005منشورات اإلغاثة الزراعية (المؤسسة 

  : )Care International(:مؤسسه كير الدولية 2.4.2 

الدولية هي واحدة من أضخم المؤسسات الدولية الخاصة في مجال المساعدات  )CARE(منظمة 

 في أرجاء ) دولة60( في أكثر من ،في المجتمعات الفقيرة)CARE( يتركز نشاط حيث،اإلنسانية

الحد من مشكلة الفقر ووضع حلول لهذه و هCAREإن الهدف الرئيسي لمنظمة و ،المعمورة

  .المشكلة
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 وحتى 1948 المتعددة في الضفة الغربية وقطاع غزه منذ عام )CARE( بدأت نشاطات منظمة 

 ، من مجرد مشاريع ذات طابع خدماتي)CARE(خالل هذه الفترة تطورت نشاطات و ،يومنا هذا

 ،المجالس المحلية، والهيئات الحكوميةوإلى مشاريع لتطوير البنى التحتية للمنظمات غير الحكومية، 

 وبالدعم المالي المقدم من الهيئة العامة للعون اإلنساني في ،لدولية ا)CARE( تمكنت منظمة قدو

كان لهذه حيث  ، من تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في شمال الضفة الغربية،االتحاد األوروبي

 .المشاريع األثر البالغ في تطوير الظروف المعيشية للكثير من األسر الفقيرة والمعوزة

لتشمل التعاون مع المنظمات المحلية في تنفيذ العديد من النشاطات  )CARE(تنوعت نشاطاتو

تطوير الوعي للقضايا و كمساعدة القطاع النسائي في مجال تنمية القدرات والمهارات، ،المختلفة

تقديم المساعدات الغذائية وتطوير البنى التحتية، وتطوير المجتمعات المدنية، والمتعلقة بالديمقراطية، 

 التركيز على مجال :من أهم البرامج التي تقدمها المؤسسة ان و،وتطوير مصادر المياه ،والطبية

 البرامج ان هذه و،بناء القدرات و،والتطوير المجتمعي ،مشاريع المياه والصحةو ،األمن الغذائي

يختلف مقدار التمويل من مشروع و،المقدمة ذات طبيعة تنموية طارئه خاصة في مناطق األزمات

 .ماليين يورو)7(إلىو مليون يور)2( حيث يتراوح من،إلى أخر

 االتحاد األوروبي ،)USAID(ومن أهم الجهات الداعمة للمؤسسة، الوكالة األمريكية للتنمية 

)(EU،الحكومة االسترالية . 

تعتمد آلية تنفيذ البرامج و ،العمالوصغار المزارعين و ،وتركز المؤسسة في برامجها على النساء

ة مع المؤسسات الفلسطينية، كالتنسيق وتجنيد الدعم من وزارات السلطة الوطنية على الشراك

تشكيل اللجان الداعمة من المؤسسات المجتمعية الفاعلة، إضافة إلى إعطاء منح وتوقيع عقود مع و

 من أهم األهداف التي تحرص المؤسسة على انمقدمي الخدمات في المجتمع الفلسطيني المحلي، و

  .)2005منشورات مؤسسة كير الدولية، (مثل في تعزيز مفهوم األمن الغذائي تت،تحقيقها

  :)ACH(: مؤسسة العمل ضد الجوع2.4.3

.  وغير دينية إضافة إلى كونها مؤسسة غيـر ربحيـة          ،العمل ضد الجوع هي منظمة غير حكومية      

 حيث،ذائي بهدف القضاء على الجوع من خالل توفير األمن الغ         (1979(  مالمؤسسة عا   هذه تأسست

لها مراكز رئيـسية فـي      وتعمل ضمن العديد من المؤسسات الغربية العاملة في أنحاء العلم الثالث،            
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 عرفت عبر العـالم    وقد، المتحدة، المملكة المتحدة، وأسبانيا    ت مثل فرنسا، الواليا    عديدة عواصم دول 

 في أكثر من (Action Against Hunger) عمل ضد الجوع :هوومن خالل العنوان الذي تحمله 

مساعداتها ان   و ،الصراعات والكوارث الطبيعية  ولحروب  كا في الحاالت الطارئه     وال سيما ، دولة 40

 .عرضون للخطريتطويلة األجل للناس الذين 

 وذلك بهـدف   ،)2002( وتحديدا في منطقة جنين منذ العام        ، المؤسسة في فلسطين    هذه بدأ ت تعمل  

طويلـة  الا إلى حالة االكتفاء الذاتي من خـالل برامجهـا            للخطر ليصلو  ينمساعدة السكان المعرض  

  .األجل

 واأللـم   ، النفسية ةسوء التغذية، والمعانا  و رسالة إلنقاذ الحياة بمحاربة الجوع،     ، العمل ضد الجوع   إن

 في أوقات الحـرب والـصراع والكـوارث    والرجالالنساء والذي يرافق الخطر في حياة األطفال،      

 . والعيش بحرية ظاهرة، محاولة إيصال الضحايا إلى اقتصاد الكفاف،بعيد وعلى المدى ال،الطبيعية

ـ   نتيجة لظروف خارجية     ،يأو االقتصاد في حاالت االنهيار االجتماعي     تعمل المؤسسة     ،ةأو داخلي

إضافة إلى الحاالت التي يعتمد البقـاء فيهـا علـى           ،والتي تضع مجموعة من الناس في حالة خطر       

 .منع حدوث الكوارث و،المساعدات اإلنسانية

العمل مقابل الغذاء وفق المواثيق والمبـادىء اإلنـسانية المتمثلـة فـي              :ة المؤسس مبادئمن أهم   

والتخصـصية،  الوصـول المباشـر للـضحية،       والحريـة،   وعدم االنحياز،   والحياد،  واالستقالل،  

االهتمام  و ،لمعوزينتعمل المؤسسة من خالل برامج التغذية على إنقاذ حياة األطفال ا           كما،الشفافيةو

 كما تقدم برامج في قطاع الصحة مثل الصحة العامة، تدريب الطواقم الطبية، تأهيل              ،بتغذية الطفولة 

 فإن للمنظمة بـرامج تعنـى بمجـال    ، أما بالنسبة للموارد الطبيعية،صحة الطفولةومراكز صحية،   

معالجـة الميـاه،    وحفر اآلبـار،    وتأهيل مصادر المياه،    و كزيادة مصادر المياه،     : والصيانة ،المياه

 .تدريب المجتمع المحلي على إدارة المياهوطرق تزويد المياه، و

 خاصة عنـد حـدوث األزمـات        ، التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها     جاألمن الغذائي من أهم البرام    

 مـن   فأنـة  ، األمن الغذائي على المدى البعيد     ق ولتحقي ،من خالل محاربة الفقر   وذلك   ،الصراعاتو

يتضمن عملها  لهذا   ، بالولوج إلى مصادر جديدة    ،لضروري دعم الزراعة المحلية واالقتصاد المحلي     ا

أتبـاع   و،وبناء القدرات المجتمعيةأنظمة الري،  و وتوزيع البذار،    ، الزراعة لمساعدات غذائية، تأهي  
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 والذين  ،كثر حاجة استنادا إلى معايير المؤسسة هم السكان األ      الفئات المستهدفة   و ،حالة األمن الغذائي  

 والعنايـة   ،" الوصول إلى االحتياجات الضرورية مثل حقهم في المأكل والمياه النقيـة           نال يستطيعو 

النـساء،  و عادة نجد المؤسسة نفسها مـستهدفة األطفـال،          ،من خالل هذه الهيكلية   ذلك   و ،الصحية

 .المصابين باإليدزوالالجئين، و

 ،واللجان اإلنسانية مين   والمتعل والتقنيين المتخصصينوة،  الموارد والطاقات البشرية هي مصدر ق     إن  

 .هم مفتاح العديد من برامج المؤسسةو

من التمويـل   %85 حوالي   وان ،حكوميةالثانية   خاصة و  األولى: تمول المؤسسة من خالل طريقتين    

 في حين تنظم حملة التمويل الخاص عادة في الظـروف           ،عبارة عن تمويل من منظمات وحكومات     

 هي احد اسـتراتيجيات      التي المشاركة مع المؤسسات األخرى من خالل زيادة االتصاالت       ب،رئةالطا

  عبر المشاركة في تبادل المعلومات مع المانحين، كمـا           ،المؤسسة الرئيسية خالل السنوات األخيرة    

منشورات مؤسسة العمل ضـد     (طبيعتهاوتحاول المؤسسة إشراك الصحافة وإطالعها على البرامج        

 ). 2005، الجوع
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  الفصل الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منهجية الدراسة 

  :طرق جمع البياناتوأسلوب 3.1

تم استخدام االستبانة المرفقة كأداة لجمع البيانات حيث كانت االستبانة خاصة بـالمزارعين الـذين               

 ،إضافة إلى استخدام المقابلة الشخصية مع المؤسسات الداعمة        ،استفادوا من مشاريع تلك المؤسسات    

 فـان  ، أما بالنسبة الستبانة المزارعين المـستفيدين      ،عأو المشاري واللجان المشرفة على تلك البرامج      

 ، الشخصية للمزارعين المستهدفين وعوامل أخرى     تعلى المعلوما يشتمل  الجزء األول من االستبانة     

أمـا الجـزء الثـاني مـن        ،األصل االجتماعي والمساهمة في الدخل،    و ،عية الزرا ةالخبروكالعمر،  

 تطـوير   فـي  ،المشاريع المقدمة من تلك المؤسسات    و فيركز على مدى مساهمة البرامج       ،االستبانة

 . قطاع المجترات الصغيرة

االقتصاد فـي بعـض      و ، وعلم االجتماع  ، تم مراجعة االستبانة من قبل متخصصين في الزراعة        وقد

 فقـد تـم اختبارهـا ميـدانيا         ،للتأكد من ثبات اإلجابة على أسئلة االستبانة      و،الجامعاتوؤسسات  الم

)pretest(،        جمعهـا وتفريغهـا      تم من ثم  و ، حيث تم توزيعها على حوالي عشرة مستفيدين عشوائيا 

يـل   كما ظهر من التحل    ،تحليل البيانات، وبعد ذلك تم استبعاد بعض العبارات ذات اإلجابات الشاذة          و

  .اإلحصائي
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  :    المجال الجغرافي للدراسة3.2

 وبناء على عدد وتنوع المؤسسات      ،تم اختيار مناطق الدراسة بناء على القرى المستفيدة من المشروع         

 تم االعتماد في اختيار القـرى       وقد، والتي استهدفت تلك القرى في محافظة جنين بالذات        ،وبرامجها

المشاريع المقدمة من كل مؤسسة في كل قريـة         وة البرامج    تبين مدى نجاع   ةعلى طريق والمؤسسات  

 كما أن هناك اختالف فـي       ، من اجل المقارنة حيث هنالك اختالف في برامج كل مؤسسة          ،على حدة 

  آلية العمل

  : وقد اختيرت المؤسسات التالية

  .PARC.مؤسسة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية .1

 Care International.مؤسسة كير الدولية .2

 ACH.األسبانية الجوعة العمل ضد مؤسس .3

 في ةالمتخصص و،المنطقة المؤسسات العاملة في أكثرمن  ، أن هذه المؤسسات،مما يجدر ذكرهو

  .خاصة فيما يتعلق بقطاع المجترات الصغيرة و،دعم المواطن في الريف

الية في اإلطار  تم اختيار القرى الت،البرامج التي تقدمها هذه المؤسساتبناء على طبيعة المشاريع وو

  .  يبين ذلك)1,3( جدول رقم وان،الجغرافي الذي يغطى من قبل هذه المؤسسات

  القرى المستهدفة في المجال الجغرافي للدراسة: 1.3جدول 

  عدد االستبانة  المؤسسة المنفذة  القرى المستهدفة

  PARC  30   الشهداء

  ACH 31   صانور

  CARE 30   جبع
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  :مجتمع الدراسة 3.3

  في حيث يتواجد هؤالء مستفيدا،91عددهم و من مشاريع الدعم،  ونع الدراسة هم المستفيدمجتم

  .هي أهم القرى التي استفادت من مؤسسات الدعم في منطقة جنين وجبع وصانور، و،قرى الشهداء

  :  تحليل البيانات3.4

إلجابات قيما رقمية    تم إعطاء ا   وقد، تم تفريغها في سجالت خاصة     ،بعد جمع البيانات من المزارعين    

ـ               اسـتخدم   ثتتناسب مع المقاييس التي استخدمت في تحليل المتغيرات التي شملتها الدراسـة، حي

 تـم    وقـد  في تحليل البيانـات   )SPSS(استخدام البرنامج اإلحصائي    ب ،األسلوب ألوصفي التحليلي  

  :استخدام المعالجات اإلحصائية التالية

  .النسب المئويةوالتكرارات  •

 . لداللة الفروق بين متغيرات الدراسة)Chi square X 2(ربع كاياختبار م •

  . المنهج ألوصفي في التحليل من خالل المقابلة مع المؤسسات العاملة في المنطقة تم استخدامكما
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  الفصل الرابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  لنتائجا1.4 

 فـي تطـوير     ،توزيع المزارعين المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية      ): 1.4(  يبين الجدول   

) 37(سـنة   ) 35-24( فقد كان عدد المزارعين الذين تتراوح أعمارهم بـين           ،المجترات الصغيرة 

) 50-35( بينما بلغ عدد المزارعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين           ،)% 41(مزارع، بنسبة حوالي    

 من إجمالي المزارعين، في حين بلغ عـدد المـزارعين           )%45( أي ما يعادل     ،مزارعا) 41(سنة  

  .من المزارعين)%14(يعادل  ، بما )13 (، سنة)50(الذين تزيد أعمارهم عن 

  االقتصادية للمستفيدين من مشاريع الدعموالخصائص االجتماعية :1.4جدول 

  يةئوالنسبة الم  العدد    المتغير

  40.7  37  35-24  عمرال

  36-50  41  45.1  

  14.3  13  50اكبر من   

  65.9  60  7-4  عدد أفراد األسرة

  8-10  25  27.5  

  6.6  6  10أكثر من   

  24.2  22  ذكور  الجنس
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  75.4  69  إناث  

  11  10  أمي  المستوى التعليمي

  37.4  34  أساسي  

  47.3  43  ثانوي  

  4.4  4  معهد فأكثر  

  3.3  3  مزارع  المهنة

  1.1  1  وظفم  

  19.8  18  عامل  

  75.8  69  عاطل عن العمل  

  67  61  فالح  األصل االجتماعي

  33  33  بدوي  

  36.3  33  متفرغ  التفرغ للعمل الزراعي

  63.7  58  غير متفرغ  

  64.9  59   سنوات3اقل من   الخبرة الزراعية

  3.3  30   سنوات4-7  

  2.2  2   سنوات8أكثر من   

  16.5  15  ملك  نوع الحيازة الزراعية

  19.8  18  استئجار  

  37.4  34  مزارعة  

  26.4  24  استئجاروملك   

) 7-4(تراوح عدد أفـراد أسـرهم مـا بـين           يأن عدد المزارعين الذين      يتبين من الجدول السابق   

                بينما بلغ عدد المزارعين الذين تتراوح أعداد أسرهم ما بـين           ،)%66(بنسبة  ومزارعا،  )60(،أفراد

 6،  ) فـأكثر  11( أفراد أسرهم  عددمزارعا، في حين بلغ عدد المزارعين اللذين        ) 25( أفراد )8-10(

 أفراد،) 7-4(عدد أفراد أسرهم ما بين      تراوح  ي أن حوالي ثلثي المزارعين      على مما يدل  ،مزارعين

 أيضا إلى أن هناك اختالف في الخدمات التي تقـدمها المؤسـسات األهليـة                الجدول السابق  شيروي

  . حسب عدد أفراد األسرة،ولية في تطوير المجترات الصغيرةوالد

من العينة  ) % 24.2( يمثلون )22( أن عدد المزارعين الذكور بلغ       إلى  كذلك يشير الجدول السابق  و

 وهـذه  ، من العينـة المدروسـة   )%75.8(  يمثلن )69(، بينما بلغ عدد المزارعات اإلناث     دروسةلما
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اع المزارعين المستفيدين من المؤسسات األهليـة والدوليـة فـي           النتيجة تعني أن حوالي ثالثة أرب     

تطوير المجترات الصغيرة من اإلناث، وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك اختالف في الخدمات التـي                

  . حسب متغير جنس المستفيد،تقدمها المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجترات الصغيرة

في حين بلغ    )% 11(يمثلونمزارعين  ) 10(لمزارعين األميين بلغ    كما يبين الجدول نفسه أن عدد ا      

، بينمـا بلـع     )%37( يمثلون   ،مزارعا) 34(عدد المزارعين الذين يحملون مستوى تعليمي أساسي        

 ين المـزارع   عـدد   بينما بلغ  ،)%47( يمثلون   مزارعا) 43(المزارعين الذين يحملون ثانوية عامة      

 وهذه النتيجـة تعنـي أن       ،%)4.4 ( مزارعين يمثلون    )4( فاعليالذين لديهم مستوى تعليمي معهد      

 لـديهم   ،معظم المزارعين المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجترات الصغيرة          

مستوى تعليمي اقل من الثانوية العامة، وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك  اختالف في الخدمات التي                 

 . التعليميىية والدولية في تطوير المجترات الصغيرة حسب متغيرا لمستوتقدمها  المؤسسات األهل

 في  ،مزارعين) 3( أن عدد المزارعين من إجمالي المستفيدين بلغ          أيضا يستدل من الجدول السابق   و

، في حين بلغ عدد من      )18(، بينما بلع عدد العمال      )موظفا واحدا (حين بلغ عدد الموظفين المستفيدين    

تشير النتائج إلى أن ثالثة أرباع المـستفيدين مـن البـرامج ال             و،    )69( المستفيدين   ال يعملون من  

 .يعملون

 ،مزارعـا ) 61( إلى أن عدد المستفيدين من اصل فالح بلغ عددهم            كذلك  يشير الجدول السابق   كما

، وهذه النتيجة تعني أن ثلثي المزارعين المـستفيدين مـن           )30(وفي حين بلغ عدد المزارعين البد     

المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجترات الصغيرة هم أصال فالحين، وهذه النتيجة تشير إلى              

أن هناك اختالف في الخدمات التي تقدمها المؤسسات األهلية والدوليـة فـي تطـوير المجتـرات                 

  .الصغيرة حسب متغير األصل االجتماعي

 فـي  ،مزارعا) 33(رغين للعمل الزراعي بلغ   المتفو إلى أن عدد المستفيدين      ،يشير الجدول السابق  و

 وهذه النتيجة تعنـي أن مـا يقـارب ثلثـين            ،)58(حين بلغ عدد غير المتفرغين للعمل الزراعي        

 غير متفرغين ،المزارعين المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجترات الصغيرة        

ختالف في الخدمات التـي تقـدمها المؤسـسات         للعمل الزراعي، وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك ا        

 . حسب متغير التفرغ للعمل الزراعي،األهلية والدولية في تطوير المجترات الصغيرة
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، )59( يشير الجدول السابق إلى أن عدد المستفيدين الذين تقل خبرتهم عن ثالث سنوات بلـغ                 أيضا

  ، )30(سنوات ) 7-3(مابين في حين بلغ عدد المستفيدين الذين تتراوح خبرتهم الزراعية 

وهذه النتيجة تعني أن حـوالي ثلثـي        . سنوات اثنين فقط  ) 8( الذين تزيد خبرتهم عن      غ عدد بينما بل 

 تقل خبرتهم عن ثـالث      ،المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجترات الصغيرة        

تي تقـدمها المؤسـسات األهليـة       سنوات، وهذه النتيجة تشير إلى أن هناك اختالف في الخدمات ال          

 . حسب الخبرة الزراعية،والدولية في تطوير المجترات الصغيرة

 في  ،)15( أن عدد المستفيدين الذين يمتلكون األراضي الزراعية         ، الجدول السابق  نيظهر م وكذلك  

ـ )18(حين بلغ عدد المستفيدين الذين يستأجرون األراضي الزراعية       ون ، بينما بلع عدد الذين يزرع

 في حين بلغ عـدد الـذين يمتلكـون ويـستأجرون            ،مزارعا) 34(األرضي عن طريق المزارعة     

 أن أكثر من ثلث المزارعين المستفيدين مـن         :وهذه النتيجة تعني  ،مزارعا) 24(األراضي الزراعية   

 يزرعـون األرضـي علـى نظـام         ، في تطوير المجترات الـصغيرة     ،المؤسسات األهلية والدولية  

ه النتيجة تشير إلى أن هناك اختالف في الخدمات التي تقدمها المؤسـسات األهليـة               المزارعة، وهذ 

 . الزراعيةة حسب متغيرا لحياز،والدولية في تطوير المجترات الصغيرة

 )Chi square(مربع كاي) X2( تم استخدام اختبارفقد،ات المقترحةومن اجل فحص صحة الفرضي

 بينت الدراسة أن هناك عالقة بين المؤسـسة         إذ،  )2.4جدول(لداللة الفروق بين المتغيرات المختلفة      

 المـستفيدين مـن     ن لـدى المـزارعي      والمساهمة في خلق فرص عمل     ،والوضع الحالي للمشروع  

 في تطوير المجترات الصغيرة، وهذه النتيجة تعني رفـض الفرضـية            ،المؤسسات األهلية والدولية  

 وان الجدول    والمساهمة في خلق فرص عمل     شروعالمتعلقة بمتغيري المؤسسة والوضع الحالي للم     

  : يظهر ذلك ) 2.4(
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  . لداللة الفروق بين متغيري المؤسسات الداعمة والجهة المستفيدة)X2( نتائج اختبار  : 2.4جدول 

  العالقة

  )الفرضيات(بين المتغيرات

    X2قيمة 

 المحسوبة

  X2قيمة 

  المجدولة

  درجات الحرية

df 

مستوى 

  الداللة

P 
الوضع الحالي و المؤسسة 2.1

  للمشروع

40.42  18.55  4  0.000*  

خلق فرص و المؤسسة الداعمة 2.2

  عمل

43.32  10.60  2  0.000*  

  *0.000  4  14.86  170.53  اللجنة المشرفةوالمؤسسة . 3

خلق فرص و وضع المشروع 4.1

  عمل

69.14  12.84  3  0.000*  

  *0.000  6  18.55  44.80  .اللجنة المحليةو وضع المشروع 4.2

  000.0  2  10.60  46.72  طبيعة اللجنة وخلق فرص عمل. 5

الحيازة والخبرة الزراعية . 6

  الزراعية

70.75  18.55  6  0.000*  

  *0.000  3  10.60  14.26  األصل االجتماعيو المهنة .7

عمر المستقيد وعدد سنوات . 8

  .التربية

21.40  18.55  6  0.002  

  0.15  9  23.59  20.58  وضع المشروعوالمهنة  . 9

الوضع والمستوى التعليمي . 10

  الحالي للمشروع

7.32  12.84  9  0.603  

التفرغ للعمل الزراعي والوضع . 11

  الحالي للمشروع

5.68  12.84  3  0.128*  

مساهمة العمل الزراعي في دخل . 12

األسرة ومساهمة المشروع في دخل 

  األسرة 

4.25  14.86  4  0.37*  

  ).0.05 (دال إحصائيا عند مستوى*
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فقد تبـين    ، إلى أن هناك دور للمؤسسة في وضع المشروع        )2.4 (تشير البيانات الواردة في جدول     

مشروعا من مشاريع مؤسسة كير غيـر موجـودة         ) 31(مشروعا من اصل    ) 21 (أنمن الدراسة   

اليخدم في مجال تطوير قطـاع    المقدمة من بعض المؤسساتع وهذا يؤكد إن بعض المشاري،نهائيا

  .ل إلى تنمية مستدامةالمجترات والوصو

 المـستفيدين مـن      نقد تبين أن هناك عالقة بين المؤسسة وخلق فرص عمـل لـدى المـزارعي              و

 في تطوير المجترات الصغيرة، وهذه النتيجة تعني رفـض الفرضـية            ،المؤسسات األهلية والدولية  

دور للمؤسسة في خلق فـرص       أي أن هناك     ، وخلق فرص عمل    الداعمة المتعلقة بمتغيري المؤسسة  

مشروع من  مشاريع مؤسسة كير لم       ) 31(مشروع من اصل    ) 28( هنالك   فمن المالحظ ان  العمل    

  .)الفرضية الثانية(تخلق أي  فرصة عمل

 واللجنة المحلية المشرفة على مشاريع      ، الداعمة  أشارت النتائج إلى أن هناك عالقة بين المؤسسة        كما

 في تطوير المجتـرات الـصغيرة، وهـذه         ، المؤسسات األهلية والدولية    المستفيدين من    نالمزارعي

ال توجد عالقة بين المؤسسات الداعمة واللجنـة المحليـة           (بأنهالنتيجة تعني رفض الفرضية القائلة      

 المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجتـرات          نالمشرفة على مشاريع المزارعي   

 ،مشاريعال أي أن هناك دور للمؤسسة في اللجنة المحلية المشرفة على            ،)لثالثةا الفرضية   –الصغيرة  

 من  مشاريع مؤسسة كير تشرف عليهـا لجـان           عامشرو) 31( من اصل    عامشرو) 30 (أن حيث

 من مشاريع اإلغاثة الزراعيـة تـشرف        عامشرو) 30( من اصل    عامشرو) 29 (كان بينما   ،نسوية

 من مشاريع األسبان تشرف عليهـا مجـالس         عامشرو) 30(ناك   ه أنفي حين   ،عليها جمعية خيرية  

 من حيث انه الجهة المهمـة فـي تنفيـذ           ،قروية، وهذا يؤكد حقيقة وأهمية اللجان المحلية المشرفة       

 .المشاريع

 ، عمـل   هناك عالقة بين الوضع الحالي للمشروع وخلق فـرص         أن أيضا بينت نتائج الدراسة     قدو

 في تطـوير  ، المستفيدين من  المؤسسات األهلية والدولية  ن للمزارعي فةوطبيعة اللجنة المحلية المشر   

المجترات الصغيرة، وهذه النتيجة تعني رفض الفرضية المتعلقة بمتغيري الوضع الحالي للمشروع            

وضع الحالي للمشروع والمساهمة في خلق فرص العمل        ال أي أن هناك دور في       ،وخلق فرص عمل  

عمل على خلق فرص عمل مناسـبة أكثـر مـن           يجيد والمتوسط    ان وضع المشروع ال    حيث يظهر 
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 ، المشاريع المقدمة  ة وهذا يؤكد العالقة بين المؤسسات وبين استمراري       ،الوضع السيئ وغير الموجود   

 . وتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة، التطور االقتصاديقنحو تحقي

وع واللجنة المحلية المـشرفة علـى        هناك عالقة بين الوضع الحالي للمشر      أنكما أظهرت الدراسة    

 في تطوير المجتـرات الـصغيرة،       ، المستفيدين من  المؤسسات األهلية والدولية      نمشاريع المزارعي 

وهذه النتيجة تعني رفض الفرضية المتعلقة بمتغيري الوضع الحالي للمـشروع واللجنـة المحليـة               

 أن  اذ ،لي للمشروع واللجنة المشرفة   وضع الحا ال أي أن هناك دور في       ،)الرابعةالفرضية  (المشرفة  

 كما تبين من    ، وجمعيات خيرية  ،تشرف عليه مجالس قروية   وعمل  يوضع المشروع الجيد والمتوسط     

 المستفيدين من    ن هناك عالقة بين اللجنة المحلية المشرفة على مشاريع المزارعي         أن ،أيضاالدراسة  

يرة ومساهمة المشروع فـي خلـق فـرص         المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجترات الصغ      

 وهذه النتيجة تعني رفض الفرضية المتعلقة بمتغيري اللجنة المحلية المشرفة وخلـق فـرص               ،عمل

أن المجـالس   و ، أي أن هناك دور للجنة المشرفة وخلق فرص العمـل            ،)الخامسةالفرضية  (عمل  

  .للجان النسوية من اأكثر ،عمللل عملت على خلق فرص ،القروية والجمعيات الخيرية

 ن أن هناك اختالف بين الخبرة الزراعيـة والحيـازة الزراعيـة للمـزارعي             ،أيضابينت الدراسة   و

 إلى في تطوير المجترات الصغيرة، وهذه النتيجة تشير         ،المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية    

، فالنتيجة  )السادسةضية  الفر(رفض الفرضية المتعلقة بمتغيري الخبرة الزراعية والحيازة الزراعية         

 .الخبرة الزراعية و،تعني انه يوجد فرق واضح بين الحيازة الزراعية

 المـستفيدين مـن      ن أن هناك اختالف بين المهنة واألصل االجتماعي للمزارعي        ،بينت الدراسة كما  

لقـة   وهذه النتيجة تشير إلى رفض الفرضية المتع       ،المؤسسات األهلية والدولية في تطوير المجترات     

 )كما يبينها نفس الجـدول    و(تشير النتائج و ،)السابعةالفرضية  (بمتغيري المهنة واألصل االجتماعي     

 المستفيدين من المؤسـسات     نللمزارعي  هناك اختالف بين جنس المستفيد وطبيعة المشروع       أن إلى

المتعلقـة   وهذه النتيجة تشير إلى رفض الفرضية        ، في تطوير المجترات الصغيرة    ،األهلية والدولية 

 .بمتغيري جنس المستفيد وطبيعة المشروع

 نللمـزارعي  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اختالف بين عمر المستفيد وعدد سنوات التربيـة            وقد  

 في تطوير المجترات الصغيرة، وهذه النتيجة تشير إلى         ،المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية    

 ).الثامنةالفرضية (مستفيد وعدد سنوات التربية رفض الفرضية المتعلقة بمتغيري عمر ال
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 للمشاريع الخاصة    الحالي الوضعو انه ال يوجد اختالف بين مهنة المستفيدين         ،كالدراسة كذل بينت  و

المتعلقة بمتغيري  ) التاسعةالفرضية  (  وهذه النتيجة تشير إلى قبول الفرضية         ،بالمستفيدين من الدعم  

الوضـع الحـالي    و فيما يخص العالقة بين المستوى التعليمي        أما ،المهنة والوضع الحالي للمشروع   

 قبول الفرضية وهذا يعني فقد تبين من الدراسة انه ال يوجد اختالف بين هذين المتغيرين،       ،للمشروع

الفرضـية  (المـشروع علـى صـورته الحاليـة      والتي تقول ان ال اختالف بين المستوى التعليمي         

 ).العاشرة

 اختالف بين التفرغ للعمل الزراعي والوضع الحالي للمشروع         د انه ال يوج   تأظهر كذلك   الدراسةو

الى و مما يدع  ، في تطوير المجترات الصغيرة    ، المستفيدين من المؤسسات األهلية والدولية     نللمزارعي

 والوضـع الحـالي     ، المتعلقة بمتغيري التفرغ للعمـل الزراعـي       ،) عشرة الحادية(قبول الفرضية   

  .للمشروع

 ،من الجدول السابق عدم وجود اختالف بين مساهمة العمل الزراعي فـي دخـل األسـرة                يالحظ  

 فـي   ، المستفيدين من المؤسسات األهلية والدوليـة      نومساهمة المشروع في دخل األسرة للمزارعي     

، المتعلقـة   )الثانيـة عـشرة   (هذه النتيجة تشير إلى قبول الفرضـية        و ،تطوير المجترات الصغيرة  

 . ومساهمة المشروع في دخل األسرة،العمل الزراعي في دخل األسرةبمتغيري مساهمة 

  :قدم للمستفيدينمنوع الدعم ال  1.1.4

  مختلفةأشكالمثل الدعم في   ت هناك اختالف في نوع الدعم المقدم للمستفيدين، حيت          أنبينت الدراسة   

  ).3.4(، كما يبينها الجدول أخرى  وأشكال،التدريب و،المنح و،كالقروض

  .التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على طريقة االستفادة من المشروع: 3.4 جدول

  المجموع  االستجابة بال  االستجابة بنعم  طريقة االستفادة من المشروع

  91  62  29  قرض

  91  2  89  منحة

  91  2  89  تدريب

  91  62  29  أخرى
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ن عدد المزارعين الذين استفادوا مـن مـشاريع          أ يالحظمن خالل البيانات الواردة في هذا الجدول        

مزارعا بينما كان عدد الذين حصلوا علـى        ) 29  (،المؤسسات األهلية والدولية على هيئة قروض     

 وأخيرا بلغ عدد المـزارعين      ،)89( اللذين استفادوا من المشروع بتدريب       أمامزارعا،  ) 89(منحة  

 معظم المزارعين قد استفادوا من       أن ق تبين لنا   مما سب  ،مزارعا) 29(الذين استفادوا بطرق أخرى     

 . المشاريع المقدمة بمنحة وبتدريب

 وطريقة توزيع   ،اللجان المحلية المشرفة  ،يوضح  المؤسسات الداعمة والقرى المستهدفة     : 4.4جدول  

 :المشاريع ومدى استدامة المشاريع لدى المستفيدين 

القرية 

  المستهدفة

عدد   طريقة الدعم  المؤسسة العاملة

المشاريع 

  المقدمة

عدد المشاريع 

الموجودة 

  حاليا

  اللجنة المشرفة

مؤسسة العمل   صانور

  ضد الجوع

  مجلس قروي  31  31  تدريب-منحة

مؤسسة اإلغاثة   الشهدا

  الزراعية

-منحة-قرض

  تدريب

  جمعية خيرية  30  30

مؤسسة كير   جبع

  الدولية

  نادي نسوي  10  30  منحة تدريب

 ومن خالل مؤسسة كير     ، مشروع تم توزيعها في قرية جبع      20 أن )4.4 (قيتبين من الجدول الساب   

وان مشاريع مؤسسة العمل ضد الجوع موجودة جميعها علـى          ،هي غير موجودة على ارض الواقع     

 على ارض الواقـع      الزراعية موجودة جميعها   اإلغاثة وان مشاريع    ،ارض الواقع في قرية صانور    

 في  ،اللجان المحلية المشرفة  القة بيت نوع الدعم المقدم ودور       ك ع  هنا أنوهذا يدل    ،في قرية الشهدا  

وهذا اليعني على اإلطالق إن بقية المـشاريع        ، االستدامة للمشاريع المقدمة من تلك المؤسسات      أهمية

الفائدة المرجـوة     فهي لم تحقق   ،التي استمرت والتي قدمت من جميع المؤسسات بأنها كانت ايجابية         

  .)النتائج السابقة(ستفادوا من المشاريع للمزارعين الذين ا
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  :االستنتاجات 2.4

  :من خالل إجراء الدراسة فقد تم التوصل إلى االستنتاجات التالية 

 وخاصة بين المؤسسات ،غياب التنسيق بين المؤسسات العاملة في قطاع المجترات الصغيرة •

بين المؤسسات األهلية  و، وبين المؤسسات الدولية واألهلية من جهة،فيما بينها  الدولية 

 .والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى

 في ظل األوضاع السياسية االستثنائية ،عدم وجود مظلة تنظم وتنسق عمل تلك المؤسسات •

  . وخاصة في فترة االنتفاضة األخيرة

 حيث لوحظ وجود ،ضعف الوعي وقلة الخبرة لدى اللجان المحلية المشرفة على المشروع •

اللجان النسوية والمجالس القروية ولجان (ج العمل من اللجان المحلية اختالفات في نتائ

  .)المزارعين

 حيث تم االعتماد على رأي اللجان في ،  تشتيت العمل واالعتماد على الفردية في توزيع األغنام •

  . وتم العمل ضمن توجهات غير مهنية،االختيار الفردي

د م االعتماد على المشاريع ذات البعد التنموي  وع، والطوارىءاإلغاثة التركيز على مشاريع . •

 بعد فترة وجيزة من ، حيث لوحظ عدم وجود األغنام التي تم توزيعها لدى المستفيدين،والمستدام

  . انتهاء المشروع

 . عدم وجود آليات للمتابعة والتقييم للمشاريع المنفذ من بعض المؤسسات •

 .ساتضعف الخطط واألهداف والموازنات لبعض المؤس. •

 حيث ، هناك اختالف واضح في منهجية عمل كل مؤسسة،بالمقارنة بعمل المؤسسات المستهدفة •

 كقرض )%50( و، كهبة)%50(ان بعض المؤسسات اعتمدت على توزيع المشروع ب 

 . هبة)%100( وبعض المؤسسات اعتمدت في توزيع المشروع ب ، تلك المشاريعةومتابع
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 للمزارعين المستفيدين حيث لوحظ عدم التركيز مةالمقدضعف في برامج اإلرشاد والتوعية  •

 ، واإلدارية للمزارعين المستفيدين،على تقديم البرامج اإلرشادية والتوعوية الفنية منها

 .واللجان الشريكة المشرفة على المشروع

عدد أفراد األسرة ، العمر(وجود اختالف بين المتغيرات االجتماعية للمزارعين المستفيدين  •

 حيث لوحظ ، وبين البرامج المقدمة من المؤسسات،)ستوى التعليمي، جنس المستفيدالم

 .وجود اختالفات في النتائج

 حيث تبين إن هناك ،هناك اختالف بين المؤسسات الداعمة والوضع الحالي للمشروع •

 وتبين أيضا فقدان بعض ،استمرارية لبعض المشاريع المنفذة من بعض المؤسسات

 .ذة من مؤسسات أخرىالمشاريع المنف

هناك اختالف بين المؤسسات الداعمة وبين مساهمة البرامج المقدمة من المؤسسات في  •

مدى وخلق فرص عمل للعائالت المستفيدة،  كما ان هناك فروقا بين المؤسسات المنفذة 

 .مساهمتها في خلق فرص عمل لألسر المستفيدة من المشاريع

 وبين طبيعة اللجان المحلية المشرفة على ،مة هناك اختالف بين المؤسسات الداع •

 ، عكس بعض اللجان المحلية األخرى،حيث هناك نجاحات في اختيار المستهدفين،المشاريع

 .  مما انعكس سلباً على تحقيق النتائج المرجوة،التي لم توفق في تفعيل المشروع

لمشرفة على  هناك اختالف بين الوضع الحالي للمشروع وطبيعة اللجان المحلية ا •

  .حققت نجاحاو حيث كان واضحا بان هناك لجان ذات مصداقية تعمل بمهنية ،المشاريع
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 :التوصيات 3.4

  :بناء على ما تم التوصل أليه من استنتاجات فان الدراسة توصي باالتي 

 وبين المؤسسات األهلية المحلية وبين ،  ضرورة التنسيق بين المؤسسات الدولية فيما بينها •
 من اجل التركيز في عمل تلك المؤسسات وتوحيد جهودها  من اجل ،الرسميةالمؤسسات 

 .تطوير قطاع المجترات الصغيرة

 .إيجاد مرجعيات رسمية تراقب وتنظم وتنسق عمل تلك المؤسسات •

 وفاعلة من ، إليجاد تدخالت حقيقية،وجود سياسات واضحة من قبل المرجعيات الرسمية •
 . رةاجل تطوير قطاع المجترات الصغي

تفعيل دور برامج اإلرشاد والتوعية في القضايا الفنية واإلدارية والتنظيمية من اجل خلق  •
 .شراكة حقيقية بين اللجان التي تشرف على المشروع وبين المؤسسات المنفذة

 وتفعيل عمل تعاونيات الثروة ،تشجيع وتفعيل دور تنظيمات المزارعين التخصصية •
  .الحيوانية

 من خالل معرفة االحتياجات ،ر البنى التحتية لقطاع المجترات الصغيرةالتركيز على تطوي •
 . الحقيقية لهذا القطاع من مراكز أبحاث ومصانع أعالف وألبان

 . رفض التمويل الموجه غير المبني على االحتياجات الحقيقية لهذا القطاع •

مؤسسات األهلية خلق شراكة حقيقية بين المؤسسات الدولية العاملة في هذا القطاع مع ال •
  المحلية

 .  من اجل استدامة وتطوير قطاع المجترات الصغيرة،ذات االختصاص •

 . إيجاد آليات وخطط مستقبلية للمتابعة والرقابة على المشاريع المنفذة من اجل استدامتها •

 والطوارىء ،اإلغاثةالتركيز على البرامج والمشاريع المستدامة من خالل تحويل مشاريع  •
 .ع تنمويةإلى مشاري

 .  والتمويل لدى المؤسسات العاملة،ضرورة وضوح الخطط واألهداف •

 . واللجان المحلية في عمليات التخطيط والرقابة،يجب إشراك الفئات المستهدفة •
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ذلك بناء على النتائج  و، المزيد من الشفافية في جميع مراحل تنفيذ هذه المشاريعإلىالحاجة  •
 عن بعض المشاريع، خاصة التي لم يكن لها اثر على إليهاالضبابية التي تم التوصل 

  . األرض
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  جداول التحليل

 لداللة الفروق بين متغيري المؤسسات الداعمـة والوضـع الحـالي            )X2(نتائج اختبار   ): 2(ملحق  

  .للمشروع

 التكرار المؤسسات الوضع الحالي للمشروع

ــر  سيء متوسط جيد غيــ
 موجود

مستوى 2كاالمجموع
 *الداللة

 مؤسسة كير 31 21 6 1 3المشاهد

 31.0 9.5 5.5 9.2 6.8 المتوقع

ــسة  30 7 4 10 9المشاهد مؤســ
 اإلغاثــــة

 30.0 9.2 5.3 8.9 6.6 المتوقع الزراعية

ــبان  30 0 6 16 8المشاهد األســ
A.C.H 

 30.0 9.2 5.3 8.9 6.6 المتوقع

 المجموع 91 28 16 27 20المشاهد

  91.0 16.028.0 27.0 20.0 المتوقع

 

40.420.000*

  )18.55( الجدولية 2كا) 6(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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  .لة الفروق بين متغيري المؤسسة وخلق فرص عمل لدالX2نتائج اختبار ):  3(ملحق   

  

 التكرار المؤسسات خلق فرص عمل 

 ال نعم

مستوى 2كاالمجموع
 *الداللة

 مؤسسة كير 31 28 3 المشاهد

 31.0 13.3 17.7 المتوقع

ــسة  30 6 24 المشاهد مؤســ
اإلغاثــــة 

 30.0 12.9 17.1 المتوقع الزراعية

ــب 30 5 25 المشاهد ان األســ
A.C.H 

 30.0 12.9 17.1 المتوقع

 المجموع 91 39 52 المشاهد

  91.0 39.0 52.0 المتوقع

 

43.320.000*

  

  )10.60( الجدولية 2كا) 2(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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اللجنة لمحلية المشرفة   ومة   لداللة الفروق بين متغيري المؤسسات الداع      2نتائج اختبار كا  ): 4(ملحق    
  .على المشروع

  

التكرار المؤسسات اللجنة المحلية المشرفة

مجلس 
 قروي

لجنة 
 نسوية

جمعية 
 خيرية

مستوى 2كاالمجموع
 *الداللة

 مؤسسة كير 31 0 30 1المشاهد

 31.0 9.9 10.2 10.9 المتوقع

ــسة  30 29 0 1المشاهد مؤســ
 اإلغاثــــة

 30.0 9.6 9.9 10.5 المتوقع الزراعية

ــبان  30 0 0 30المشاهد األســ
A.C.H 

 30.0 9.6 9.9 10.5 المتوقع

 المجموع 91 29 30 32المشاهد

  91.0 29.0 30.0 32.0 المتوقع

 

170.530.000*

  

  )14.86( الجدولية 2كا) 4(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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  . للعالقة  بين متغيري الوضع الحالي للمشروع وخلق فرص عمل2نتائج اختبار كا): 5(ملحق 

  

ــع  خلق فرص عمل وضـــ
 المشروع

 التكرار

 ال نعم

مستوى 2كاالمجموع
 *الداللة

 جيد 20 1 19 المشاهد

 20.0 8.6 11.4 المتوقع

 متوسط 27 0 27 المشاهد

 27.0 11.6 15.4 المتوقع

 سيء 16 11 5 المشاهد

 16.0 6.9 9.1 المتوقع

 غير موجود 28 27 1 المشاهد

 28.0 12.0 16.0 المتوقع

 المجموع 91 39 52 المشاهد

  91.0 39.0 52.0 المتوقع

 

69.140.000*

  

  )12.84( الجدولية 2كا) 3(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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  . للعالقة بين متغيري الوضع الحالي للمشروع واللجنة المحلية المشرفة2ختبار كانتائج ا): 6(ملحق 

 

خلق فـرص    اللجنة المحلية المشرفة
 عمل

 التكرار

ــس  مجل
 قروي

لجنـــة 
 نسوية

جمعيــة 
 خيرية

مستوى 2كاالمجموع
 *الداللة

 جيد 20 9 3 8المشاهد

 20.0 6.4 6.6 7.0 المتوقع

 متوسط 27 10 0 17المشاهد

 27.0 8.6 8.9 9.5 المتوقع

 سيء 16 3 6 7المشاهد

 16.0 5.1 5.3 5.6 المتوقع

 غير موجود 28 7 21 0المشاهد

 28.0 8.9 9.2 9.8 المتوقع

 المجموع 91 29 30 32المشاهد

  91.0 29.0 30.0 32.0 المتوقع

 

44.8000.000*

  

  )18.55( الجدولية 2كا) 6(درجات حرية ) 0.05(اللة دال إحصائيا عند مستوى الد*



 48

  . للعالقة بين متغيري اللجنة المحلية المشرفة وخلق فرص عمل2نتائج اختبار كا): 7(ملحق 

  

اللجنة المحلية   خلق فرص عمل
 المشرفة

 التكرار

 ال نعم

مستوى 2كاالمجموع
 *الداللة

 مجلس قروي 32 5 27المشاهد

 32.0 13.7 18.3 المتوقع

 لجنة نسوية 30 28 2المشاهد

 30.0 12.9 17.1 المتوقع

 جمعية خيرية 29 6 23المشاهد

 29.0 12.4 16.6 المتوقع

 المجموع 91 39 52المشاهد

  91.0 39.0 52.0 المتوقع

 

46.720.000*

  

  )10.60( الجدولية 2كا) 2(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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  . لداللة الفروق بين متغيري الخبرة الزراعية والحيازة الزراعية2نتائج اختبار كا):  8(ملحق 

  

المجموع الحيازة الزراعية الخبرة 
 الزراعية

التكرار

ــك مزارعةاستئجار ملك ملـ
واستئجار

 

مستوى 2كا
*الداللة

اقــل مــن  59 24 4 17 14 المشاهد
ثــــالث 

 59 15.6 22.0 11.7 9.7 المتوقع سنوات

 7-3 30 0 29 0 1 المشاهد
 سنوات

 30 7.9 11.2 5.9 4.9 المتوقع

 7أكثر من    2 0 1 1 0 المشاهد
 سنوات

 2 0.5 0.7 0.4 0.3 المتوقع

 المجموع 91 24 34 18 15 المشاهد

 91 24.0 34.0 18.0 15.0 المتوقع

70.75 0000*

  

  )18.55( الجدولية2كا) 6(درجات حرية )  0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة دال *

  

  

  

  



  . لداللة الفروق بين متغيري المهنة واألصل االجتماعي2نتائج اختبار كا):  9(ملحق            

  
 التكرار المهنة األصل االجتماعي

 بدوي فالح

مستوى  2كا المجموع
 *الداللة

 مزارع 3 0 3 المشاهد

 3 1 2 المتوقع

 موظف 1 0 1 المشاهد

 1 0.3 0.7 المتوقع

 عامل 18 0 18 المشاهد

 18 5.9 12.1 المتوقع

 بال عمل 69 3 39 المشاهد

 69 22 46.3 المتوقع

 المجموع 91 30 61 المشاهد

 91 30 61 المتوقع

14.26 0.003* 

  )10.60( الجدولية2كا) 3(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  •

  

  

  

 50



 51

  . لداللة الفروق بين متغيري عمر المستفيد وعدد سنوات التربية2نتائج اختبار كا:  )10(ملحق 

  

عمر  عدد سنوات التربية
 المستفيد

التكرار

 7اقل من   
 سنوات

8-15 
 سنة

 من  أكثر
  سنة16

غيــر 
 مربي

مستوى 2كاالمجموع
 *الداللة

 35-24 37 29 0 3 5المشاهد

 37.0 24.4 3.3 6.1 3.3 المتوقع

 50-36 41 23 4 12 2المشاهد

 41.0 27.0 3.6 6.8 3.6 المتوقع

 من أكثر 13 8 4 0 1المشاهد
  سنة50

 13.0 8.6 1.1 2.1 1.1 المتوقع

 المجموع 91 60 8 15 8المشاهد

  91.0 60.0 8.0 15.0 8.0 المتوقع

 

21.400.002*

  

  )18.55( الجدولية 2كا) 6(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *     
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  . لداللة الفروق بين متغيري المهنة والوضع الحالي للمشروع2نتائج اختبار كا):  11(ملحق 

  

التكرار المهنة الوضع الحالي للمشروع

غير  سيئمتوسط جيد
 موجود

مستوى 2كا المجموع
*الداللة

 مزارع 3 0 0 1 2المشاهد

 3.0 0.9 0.5 0.9 0.7المتوقع

 موظف 1 0 1 0 0المشاهد

 1.0 0.3 0.2 0.3 0.2المتوقع

 عامل 18 0 4 9 5المشاهد

 18.0 5.5 3.2 5.3 4.0المتوقع

بال عمل 69 28 11 17 13المشاهد

 69.0 12.121.2 15.220.5المتوقع

المجموع 91 28 16 27 20المشاهد

  91.0 16.028.0 20.027.0المتوقع

 

20.580.15 

  

  )23.59( الجدولية 2كا) 9(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *     
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الحـالي   والوضـع    المستوى التعليمـي   لداللة الفروق بين متغيري      2نتائج اختبار كا  ):  12(ملحق  
  .للمشروع

  

المستوى  الوضع الحالي للمشروع
 التعليمي

 التكرار

ــر  سيئمتوسط جيد غيــ
 موجود

مستوى 2كا المجموع
*الداللة

 أمي 10 2 2 4 2المشاهد

 10.0 3.1 1.8 3.0 2.2 المتوقع

 أساسي 34 12 7 10 5المشاهد

 34.0 10.5 6.0 10.1 7.5 المتوقع

 نويثا 43 14 5 12 12المشاهد

 43.0 13.2 7.6 12.8 9.5 المتوقع

ــد  4 0 2 1 1المشاهد معهـ
 فأعلى

 4.0 1.2 0.7 1.2 0.9 المتوقع

 المجموع 91 28 16 27 20المشاهد

  91.0 16.028.0 20.027.0 المتوقع

 

7.32 0.603 

  

  )23.59( الجدولية 2كا) 9(درجات حرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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 للداللة الفروق بين متغيري التفرغ للعمل الزراعي والوضع الحـالي           2نتائج اختبار كا  ): 13(ملحق  
  .للمشروع

  

التفرغ  الوضع الحالي للمشروع
للعمل 
 الزراعي

التكرار

غير موجود سيئمتوسط جيد

مستوى 2كاالمجموع
*الداللة

 متفرغ 33 7 4 11 11المشاهد

 33.0 10.2 5.8 9.8 7.3المتوقع

غير  58 21 12 16 9المشاهد
 متفرغ

 58.0 17.8 10.2 12.717.2المتوقع

 المجموع 91 28 16 27 20المشاهد

  91.0 28.0 16.0 20.027.0المتوقع

5.68 0.128

  

  )12.84( الجدولية 2كا)  3(درجات الحرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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 لداللة الفروق بين متغيري مساهمة العمل الزراعي في دخل األسرة 2نتائج اختبار كا): 14(ملحق 

  .ومساهمة المشروع في دخل األسرة

  

ومساهمة المشروع في دخل 

 األسرة

مساهمة العمل  

الزراعي فـي   

 دخل األسرة

 التكرار

 ال نعم

مستوى 2كاالمجموع

 *الداللة

 %2.5 34 9 25 مشاهدال

 34.0 13.1 20.9 المتوقع

 %5 19 10 9 المشاهد

 19.0 7.3 11.7 المتوقع

 %10 18 7 11 المشاهد

 18.0 6.9 11.1 المتوقع

 %15 10 5 5 المشاهد

 10.0 3.8 6.2 المتوقع

 %20 10 4 6 المشاهد

 10.0 3.8 6.2 المتوقع

 المجموع 91 35 56 هدالمشا

  91.0 35.0 56.0 المتوقع

4.250.37 

  

  )14.86 (ة الجدولي2كا)  4(درجات الحرية ) 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
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  .التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على طريقة االستفادة من المشروع): 15(ملحق

  

طريقة االستفادة من 
 المشروع

 المجموع االستجابة بال االستجابة بنعم

 91 62 29 قرض

 91 2 89 منحة

 91 2 89 تدريب

 91 62 29 أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

اسم القرية

اسم القرية

جبعمثلث الشهداءصانور

P
er

ce
nt

40

30

20

10

0

34
3333

  

  

 .  أفراد العينة تبعا لمتغير القرية) 1.4 (الشكل

 

  

             

  

  

  

  

  

 57



  

  

  

  

  

  

  

      

االصل االجتماعي

االصل االجتماعي

دوي  الح ب ف

Pe
rc

en
t

70

60

50

40

30

20

10

0

33

67

  

  .أفراد العينة تبعا لألصل االجتماعي) 2.4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 58



  

  

  

  

  

  

عدد افراد االسرة

راد االسرة    عدد اف

وق   11 ا ف 7-104-8قم

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0
7

28

65

  

  

  .أفراد العينة تبعا لعدد أفراد األسرة) 3.4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 59



  

  

  

  

  

 

الحيازة الزراعية

الحيازة الزراعية

تئجار  تئجار مزارعةملك واس ملكاس

P
er

ce
nt

70

60

50

40

30

20

10

0

10

60

24

6

  

  .الزراعية العينة تبعا للحيازة أفراد) 4.4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 60



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . عمر المستفيد رأفراد العينة تبعا لمتغي) 5.4( شكل   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 61



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أفراد العينة تبعا لمتغير جنس المستقيد)  6.4(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 62



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى التعليمي)  7.4(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 63



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 . تبعا لمتغير المهنةأفراد العينة) 8.4(   شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 64



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .فراد العينة تبعا لمتغير التفرغ للعمل الزراعي) 9.4(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 65



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 

  .أفراد العينة تبعا لمتغير الخبرة الزراعية) 10.4(شكل رقم 
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  فهرس الجداول

  

  رقم الصفحة    رقم الجدول

  9  .أعداد المجترات الصغيرة في محافظة جنين  1.2

  21  .القرى المستهدفة في المجال الجغرافي للدراسة  1.3

القتصادية للمستفيدين من مـشاريع     الخصائص االجتماعية وا    1.4
  الدعم

23  

 لداللة الفروق بين متغيـري المؤسـسات        )X2(نتائج اختبار     2.4
  الداعمة والجهة المستفيدة

27  

النسب المئوية الستجابات أفـراد العينـة علـى         والتكرارات    3.4
  طريقة االستفادة من المشروع

30  

اللحـان  ملخص لطبيعة المـشاريع واسـتمراريتها ونـوع           4.4
  المشرفة

31  
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  فهرس األشكال البيانية

  

  رقم الصفحة                                      العنوان  الشكل

  57  أفراد العينة تبعا لمتغير القرية   1.4

  58  أفراد العينة تبعا لمتغير األصل االجتماعي  2.4

  59  أفراد العينة تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة   3.4

  60  فراد العينة تبعا لمتغير  الحيازة الزراعيةأ  4.4

  61  أفراد العينة تبعا لمتغير عمر المستفيد  5.4

  62  أفراد العينة تبعا لمتغير جنس المستفيد  6.4

  63  أفراد العينة تبعا لمتغير المستوى التعليمي  7.4

  64  أفراد العينة تبعا لمتغير المهنة  8.4

  65   التفرغ للعمل الزراعي أفراد العينة تبعا لمتغير  9.4

  66  أفراد العينة تبعا لمتغير الخبرة الزراعية  10.4
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  فهرس المالحق

رقم     حقالمال
  الصفحة

  40  االستبانة  1

  لداللة الفروق بين متغيري المؤسسات الداعمة والوضع) X2(نتائج اختبار   2

  .الحالي للمشروع

43  

  44  .ين متغيري المؤسسة وخلق فرص عمل لداللة الفروق بX2 نتائج اختبار   3

 لداللة الفروق بين متغيري المؤسسات الداعمة واللجنة 2نتائج اختبار كا  4
  .لمحلية المشرفة على المشروع

45  

 للعالقة  بين متغيري الوضع الحالي للمشروع وخلق 2نتائج اختبار كا  5
  .فرص عمل

46  

ضع الحالي للمشروع واللجنة  للعالقة بين متغيري الو2نتائج اختبار كا  6
  .المحلية المشرفة

47  

 للعالقة بين متغيري اللجنة المحلية المشرفة وخلق فرص 2نتائج اختبار كا  7
  .عمل

48  

 لداللة الفروق بين متغيري الخبرة الزراعيـة والحيـازة          2نتائج اختبار كا    8
  .الزراعية

49  

  50  هنة واألصل االجتماعي لداللة الفروق بين متغيري الم2نتائج اختبار كا  9

 لداللة الفروق بين متغيري عمر المستفيد وعدد سنوات 2نتائج اختبار كا  10
  .التربية

51  

  52  لداللة الفروق بين متغيري المهنة والوضع الحالي2نتائج اختبار كا  11



  .للمشروع

 لداللة الفروق بين متغيري المستوى التعليمي والوضع 2نتائج اختبار كا  12
  .لحالي للمشروعا

53  

 للداللة الفروق بين متغيري التفرغ للعمل الزراعي 2نتائج اختبار كا  13
  .والوضع الحالي للمشروع

54  

 لداللة الفروق بين متغيري مساهمة العمل الزراعي فـي          2نتائج اختبار كا    14.4
  .دخل األسرة ومساهمة المشروع في دخل األسرة

55  

ة الستجابات أفراد العينة على طريقة االستفادة التكرارات والنسب المئوي  15
  .من المشروع

56  

  

  

 70
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  فهرس المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  1  اإلطار النظري والتمهيدي    للدراسة: الفصل األول

  1  المقدمة  1.1

  4  مشكلة الدراسة  2.1

  5  أهداف الدراسة  3.1

  5  أهمية الدراسة  4.1

  5  فرضيات الدراسة  5.1

  7  ت الدراسةمبررا  6.1

  8  االستعراض المرجعي وأدبيات الدراسة: الفصل الثاني

  8  أهمية المجترات الصغيرة  1.2

 11  مشاكل المجترات الصغيرة  2.2

  14  نشاه وأهمية المؤسسات األهلية الدولية  في فلسطين  3.2

  15  المؤسسات العاملة في محافظة جنين  4.2

  20  منهجية الدراسة:الفصل الثالث 

  20   وطرق جمع البياناتأسلوب  1.3

  21  المجال الجغرافي للدراسة  2.3

  22  مجتمع الدراسة  3.3

  22  تحليل البيانات  4.3

  23  نتائج الدراسة ومناقشتها:الفصل الرابع 

  23  النتائج  1.4

  32  االستنتاجات  2.4

  34  التوصيات  3.4

  36  المراجع العربية

  38  المراجع األجنبية

  40  المالحق

  67  هرس الجداولف
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  68   البيانيةاألشكالفهرس 

  69  فهرس المالحق

 71  فهرس المحتويات
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 .انتهت بحمد اهللا

 

The End. 


