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إلى من علموني أن األعمال الكبيرة ال       ،  إلى من كلل العرق جبينهم وشققت األيام أيديهم       
 أطال اهللا بقاؤهمـا، وألبـسهما ثـوب         إلى والدي ،   والعزيمة واإلصرار  تتم إال بالصبر  

  الصحة والعافية، ومتعني ببرهما
  

  إلى الذين وجدت فيهم معنى الوفاء
  

 ني ويتنازلون عن حقـوقهم    نويساندو .............. إلى من كانوا يضيئون لي الطريق     
لتفجرت منها ينـابيع    ،  أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة      ،  إلرضائي والعيش في هناء   

  إلى زوجتي وأبنائي...............المحبة
  

  إلى إخوتي وأخواتي
  

  إلى األصدقاء والزمالء
  

  إلى من سخروا حياتهم في سبيل عزة وطنهم
  
  لى المشاعل التي تنير لنا الطريقإ
  

  إلى الذين يواجهون المستقبل بثقة واقتدار
  

  إلى شهدائنا األبرار
  

  تواضعأهدي هذا الجهد الم
  

   عمرو موسىباسل إبراهيم



أ   

  
  
  
  
  
  
  
  

  إقرار
  

 الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس ، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة،              معدأقر أنا ُ  
باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها ، لم يقدم لنيل درجة عليا                    

  .رألي جامعة أو معهد آخ
  
  

   ..................:التوقيع
  

  باسل إبراهيم موسى عمرو
  

  ...................:التاريخ



ب   

  الشكر والعرفان
  

الحمد هللا الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، والشكر هللا رب العالمين الـذي أعـانني                  
يكون قد وفقني في طرح مفيـد        أن   -سبحانه وتعالى -نجاز هذا العمل المتواضع، وأدعو اهللا       إعلى  

 أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وعلمـا          -جل شأنه -أسأل اهللا   ولهذا الموضوع الحيوي،    
ينتفع به، وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة القدس، وللقـائمين علـى                  

 لنا الصعوبات، وكانوا ومـازالوا رمـوزا        وا ذلل الذين،  إداريين وأكاديميين  التنمية المستدامة،    معهد
  .للجهد والعطاء

  
كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير من الدكتور عبد الوهاب صباغ الـذي أشـرف علـى هـذه                   

 م لي النصح واإلرشاد والمساعدة طوال فترة الدراسة، والذي له الفضل الكبيـر فـي               الدراسة، وقد
  .نجازهاإ
  

يجابي في إنجاح   شكر والعرفان لألخوة المحكمين، الذين كان لهم األثر اإل         أن أتقدم بال    كذلك ويسرني
  .دراستي، من خالل نصائحهم وتوجيهاتهم

  
والشكر موصول لألخوة الزمالء في مديريتي زراعة الخليل ودورا، الذين ساعدوني فـي توزيـع               

لتي احتضنتني طالـب    لمبحوثين، ووزارة الزراعة الفلسطينية ا    إلى ا  والوصول   ، وجمعها االستبانات
اإلغاثة الزراعية،  و،   الزراعي كما أتقدم بالشكر والتقدير للزمالء في اتحاد لجان العمل         .علم وموظفا 

مجموعة والمركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية،      والمركز العربي للتطوير الزراعي،     و
مديريـة زراعـة    وة زراعة الخليل،    مديريومركز أبحاث األراضي،    والهيدرولوجيين الفلسطينيين،   

إدارة برنامج األمم المتحدة في     ومركز الخدمات الزراعية،    ومركز الريف للتنمية المستدامة،     ودورا،  
  . العروب، على ما قدموه لي من دعم ومساعدة، تستحق الثناء

  
 مراضـي ، أ    كانوا المشرفين على برامج تطـوير األ       اًوأتقدم بالشكر والتقدير إلى المبحوثين سواء     

  . التي قدموها ليالمزارعين الذين استفادوا من هذه المشاريع في محافظة الخليل على المساعدة
  

  .نجاز هذه الدراسةوأخير أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من مد يد المساعدة والعون إل
  

  باسل إبراهيم موسى عمرو



ج   

  لتعريفاتا
  

 والتـي   ،نها العملية التخطيطية  إحدى الخطوات الرئيسية التي تتضم      :  المتابعة
تستهدف التأكد من أن تنفيذ البرامج والمشروعات يتم وفق الخطـة        

 أو على األقـل     ، وبقصد اكتشاف نواحي القوة لتنميتها     ،الموضوعة
 وكذلك اكتشاف جوانب    ، والمحافظة على استمرارها   ،اإلبقاء عليها 

تقليـل   و ، أو عالجها عند حـدوثها     ، لتجنبها قبل حدوثها   ،القصور
 بما يؤدي في النهاية     ،اآلثار السلبية الناتجة عن حدوث هذا القصور      

.  وفي أقل وقـت ممكـن      ،إلى تحقيق أهداف الخطة بأفضل صورة     
  ).1995مختار،(

 من التحليل المنهجي والموضوعي، ألنشطة التنمية المـستمرة         نوع :  التقييم
لهدف مـن   أو المنتهية، من حيث تصميمها، وتنفيذها، ونتائجها، وا       

التقييم هو تحديد مدى تحقيق األهداف، والفاعلية، والكفاءة، واألثر،         
  ).1999منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،.( واالستمرارية

برامج استصالح 
  األراضي

 ومكافحـة الفقـر فـي       ،برامج تهدف لتحسين الظروف المعيشية     :
ـ         إالمجتمعات الريفية، و   ة لى وقف التـدهور الحاصـل فـي الترب

 استـصالح وتأهيـل     :والغطاء النباتي، من خالل عدة أنشطة منها      
األراضي الزراعية والقابلة للزراعة، وتزويدها بأنظمـة حـصاد         

 وإنشاء آبار جمع مياه األمطـار، وشـق وتأهيـل طـرق             ،مائي
دليـل تنفيـذ مـشروع تطـوير        ( زراعية، وتوفير أشجار مثمرة،   
  )2008األراضي في جنوب الضفة،

حسب التقسيمات اإلدارية، هي جزء من األراضـي الفلـسطينية،           :  بيةالضفة الغر
 لإلحـصاء   يالجهاز المركز (. محافظة) 11(منطقة جغرافية تضم    

  ).2009،الفلسطيني
منطقة إدارية تضم عدة تجمعات، تقع في جنوب الضفة الغربيـة،            :  محافظة الخليل

 يالجهـاز المركـز   (،  )92( عدد التجمعات في محافظة الخليـل       
  ).2009،لإلحصاء الفلسطيني

  



د   

  ختصراتالم
  

  

 فـي   اإلحـصائية  برنامج الرزمة 
  العلوم االجتماعية

:  Statistical Package for the 
Social Sciences 

: SPSS 

برامج صندوق األمـم المتحـدة      
  للسكان

: United Nations Population 
Fund 

: UNFPA 

ــصادي   ــاون االقت ــة التع منظم
  والتنمية

: Organisation for Economic 
Cooperation and Development 

: OECD 

 A geographic Information :  نظم المعلومات الجغرافية
System 

: GIS 

 The United Nations Children's  :  للطفولة المتحدة األمم منظمة
Fund 

: UNICEF 

 World Food Programme : WFP  :  برنامج األغذية العالمي

  



ه   

  خصالمل
  

 ونومثل فيها المـشرف  ،2010 وشباط 2009  أيلولأجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهر
 مـن هـذه البـرامج مجتمـع         ونعلى برامج استصالح األراضي في محافظة الخليل والمـستفيد        

  .المبحوثين
  

ـ             شاريع ، مـن  وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المتابعة والتقييم في هذه البرامج والم
خالل تحديد المعايير المتبعة، والمشاكل والمعوقات، ومعرفة اتجاهات المشرفين والمستفيدين مـن            

   .هذه البرامج نحو دورهم في هذه العملية اإلدارية
  

 للمشرفين على برامج استـصالح      ىين، األول تاستبانالباحث  جل تحقيق أهداف الدراسة صمم      أومن  
ـ يدين من هذه البرامج والمشاريع، وتم تقييمه       للمستف ة والثاني ،األراضي ا وتحكيمهمـا مـن قبـل       م

 ون وهـم المـشرف    ، المشرفين على جميع مجتمع الدراسـة      ة استبان تم توزيع أكاديميين ومختصين،   
 كانوا من   اًن في مجال استصالح األراضي في محافظة الخليل، سواء        وهم العامل ؤ و مدرا  ونوالمنسق

 لتعامل  ةاستبان) 32( وتم بعد ذلك استرجاع      .)37(حكومية، وعددهم   لاالمؤسسات الحكومية أو غير     
 من المزارعين المستفيدين من مشاريع وبـرامج        ةاستبان) 295(جمعت  كما  على أنها عينة صدفية،     

كعينة عشوائية منتظمـة، وقـد      مستفيد  ) 1216(إستصالح األراضي في محافظة الخليل من أصل        
 الوصفي، وتم تحليل البيانات باالستعانة بالبرنامج اإلحـصائي         أجريت الدراسة بحسب أسس المنهج    

   . SPSS)(ـللعلوم االجتماعية المعروف ب
  

 إستـصالح تم متابعـة بـرامج ومـشاريع        ت أنه   : أهمها ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج     
عملية التقيـيم    األسئلة المتعلقة ب   نن نسبة الذين أجابوا ع    إاألراضي، على عكس عملية التقييم، حيث       

 في التنسيق بين الجهـات المنفـذة        اً، وتبين أن هنالك ضعف    )من المشرفين فقط  % 50قرابة  (متدنية  
 وحتى بين الشركاء، ودلت نتائج الدراسة على عدم االلتزام          – وزارة الزراعة    –والجهات الرسمية   

بـط نتـائج المـشروع      تم مقارنة ور  ت األراضي، وأنه ال     إستصالحبإعداد تقرير حول تأثير برامج      
  نتـائج  ، ودلـت  )االستدامة، التأثير، الكفاءة، الفعالية، الترابط، العالقة     ( بالمعايير المفترضة تنمويا    

 األراضـي مـن خـالل       إستصالحالدراسة على أن طرق جمع البيانات والمعلومات عن مشاريع          
رصد لهـا   تُرين، وال   المزارعين محدودة، و أن برامج استصالح األراضي ال تشكل فرصة للمستثم          

 شديد عليها، وبخصوص متابعة الجهات المـشرفة         مع العلم بأن هناك رغبة وإقباالً      ،الموارد الكافية 
 ، في هذا المجـال    اًوالمنفذة للمزارعين وتقديم الخدمات لهم دلت نتائج الدراسة على أن هناك ضعف           



و   

 المشروع، كمـا دلـت نتـائج        ربط المزارع بالمشرف تضعف بعد االنتهاء من      توأن العالقة التي    
 وأن هذه المشاريع تساهم بدرجة      ،نه ال يتم عمل دراسات التقييم البيئي لمثل هذه المشاريع         أالدراسة  

 وتمنع مصادرة األراضي إال     ، وتحافظ على التربة من االنجراف     ،كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية    
ا دلت نتائج الدراسة علـى أن الجامعـات         أنها تساهم بدرجة أقل في حل مشكلة البطالة والفقر، كم         

ن والهيئات المحلية هي األقل مشاركة ومتابعة لمشاريع استصالح األراضي،          يوالخبراء واالستشاري 
وأن المتابعة تتم من خالل طاقم المشروع، وأن الموارد الالزمة للمتابعة والتقييم خـصوصا غيـر                

ـ       وداده،   وال ترصد من خالل موازنة المشروع عند إع        ،كافية  اًدلت نتائج الدراسة على أن هناك فهم
  . في اإلجابات حول مفهوم المتابعة والتقييم تحديداًاًغير واضح وتناقض

  
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضي 

ي المؤسسات الحكومية أو غير في محافظة الخليل، اقترحت الدراسة توعية األفراد العاملين ف
حكومية، حول أهمية ودور المتابعة والتقييم في إنجاح وتطوير البرامج التنموية المستقبلة، ال

 وإنشاء ، مجال المتابعة والتقييمتعمل فيوالتركيز على بناء القدرات من خالل تدريب طواقم 
ية وشمولية، وتم اقتراح وحدات متخصصة في جميع الدوائر والمؤسسات تعمل بشفافية ومنهج
تحديد وتشكيل لجان من إدراج نشاطات المتابعة والتقييم كجزء من الموازنة الخاصة بالمشاريع، و

المشاريع اإلنمائية، وتوسيع القاعدة المشاركة لضمان تكامل ها الجهات المشاركة لمتابعة وتقييم
ريقة وأسلوب لجمع البيانات التأكيد على استخدام أكثر من طواستمرارية العمل التنموي، و

مع  لضمان تغطية أفضل للجوانب المتعلقة بالمشروع، ؛والمعلومات الخاصة بالمشاريع التنموية
التأكيد على أهمية القيام بالتقييم في مراحله المختلفة، إلعطاء صورة واضحة عن أهمية هذه 

كوادر العلمية بالمساهمة في البرامج وارتباطها بالحاجات التنموية، وتفعيل دور الجامعات وال
، وأخيرا تنظيم وإعداد دليل  بشكل عام، والمتابعة والتقييم بشكل خاصالمشاركة في برامج التنمية

للمتابعة والتقييم بمعايير تتالءم وطبيعة هذه البرامج، ويساعد على الكشف عن دور هذه البرامج في 
، يتم من خالله تطبيق  لجميع الجهاتاً وميسر للتحديثإحداث تنمية زراعية مستدامة، يكون قابالً

  . الحديثةبالمنهجيات واألسالي
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Monitoring and evaluation in the land reclamation programmes in the 
West Bank: Hebron Governerate - case study 
 
Abstract: 
 
This dissertation was carried out between September 2009 and February 2010. The data 
were collected in Hebron district from the supervisors and the beneficiaries of the land 
reclamation programmes in Hebron. 
 
This dissertation aimed to identify the monitoring and evaluation of the land reclamation 
programmes and their role in the development by defining the following criterions and 
their problems. Assess the supervisors and the beneficiaries’ orientation towards their roles 
in the management process of these programmes. 
 
To achieve these aims two validated questioners were used in this dissertation، one for the 
supervisors and the other for the beneficiaries’. A total of 37 questioners were distributed 
over the supervisors، coordinators and their managers whom working in the land 
reclamation field at Hebron district within the governmental and the nongovernmental 
organizations، of which 32 questioners considered as Simple random sampling. Another 
295 questioners from the second questioner were distributed over the beneficiary farmers 
whom considered as Matched simple sampling. The sampling procedure done according 
the descriptive standards، while the data analyzed by using the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS). 
 
The results showed that the continuation of the land reclamation programmes must follow 
on، in contrast with the evaluation process، whereas there are less than 50% of the 
supervisors who are answered the questions related to the evaluation process. There was a 
clear weakness in the coordination between the executor and the official part (Ministry of 
Agriculture). Although there was no commitment in reporting the effect of the land 
reclamation programmes as well as there were no comparison between the results of the 
programmes and the supposed standards. 
 
Moreover the results showed that there were limitations on the data collection methods and 
this kind of programmes are not suitable for the investors despite that there is a strong 
desire for this kind of programmes. 
 
On the other hand the results showed that the relationship between the supervisors and the 
beneficiaries' farmers became weaker once the programme finished. The results also 
presented that the environment evaluation for this kind of programmes is ignored، despite 
it contributes to increase the planted area، reserve the soil from erosion. As well as this 
kind of programmes has very little effect in solving unemployment and poor problems.  
 
Experts، policy makers and consultants are the less likely participants in land reclamation 
programmes. There was insufficiency in the necessary resources especially for the 
evaluation part which is not considered in the programme's planning and budget. 
Moreover، there was misunderstanding between the monitoring and evaluation definition. 
 
Upon the final results of this dissertation، the recommendations focus on the awareness of 
the employees in the governmental and nongovernmental organizations about the 
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importance and the contribution of the programmes monitoring and evaluation and how it 
affects the success and the development of the future programmes. Focus on qualified 
employees and offering training sessions about the programmes. Encourage the following 
up activities for the evaluation and consider it as a part from any programme. Professional 
committees should be formed to follow up the success and the evaluation of the 
development programmes in order to expand the participation and ensure  the continuity of 
the programme. In order to ensure maximum success of the development programmes، 
different types of data collection should be used as well as evaluating the programme on a 
regular basis. Activate the participation of Universities and the experts' role in the 
development programmes. Preparing a manual that explain the monitoring and evaluation 
standards and the process for the development programmes، that helps to increase the 
importance and the effects of these programmes in the development، and this manual 
should be update، flexible and capable to any change and available to any participant in the 
development programmes. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة
 

   المقدمة1.1

  
 إال حديثا، حيث لم يكن فـي الـسابق فهـم        لم يبدأ  التقييم المنظم لجهود البرامج والمشاريع التنموية     

مـشاريع  في البرامج وال  المتابعة والتقييم    تعدواضح لهذه العملية اإلدارية المقترنة بالتخطيط، حيث        
هذه العملية   خطة إستراتيجية تطمح لتنمية حقيقية،       ةعداد أي إلأساسيين يستعان بهما    مكونين  التنموية  

ن ن انتهاج أساليب وآليات منظمة للمتابعة والتقييم تحس       إص أمام التحسين المستمر، ولهذا ف      الفر تتيح
يذها، من خالل تقديم اقتراحـات      التخطيط السليم لها وضمان تنف    والمشاريع  البرامج و فعالية وكفاءة   

باستخدام التقييم كوسيلة لتشغيل وإدارة المشاريع، وتعزيز دور األفراد والمنظمات المعنية، والكشف            
 وتحقيق النزاهة، وكـشف النتـائج للجمهـور         ،عن المعلومات على نطاق واسع لضمان المحاسبة      

  .د والمساندة من الرأي العاميوالمعنيين لكسب التأي
  
غيـر   الزراعة الفلسطينية والمؤسسات     على رأس أولويات وزارة    استصالح األراضي   برامج تبات
حكومية العاملة في القطاع الزراعي في فلسطين، لما تحققه من أهـداف إنمائيـة، مـن خـالل                  ال

االستخدام األمثل لهذه المصادر، وزيادة الرقعة الزراعية، وتنويع المحاصـيل الزراعيـة، ووقـف              
استصالح األراضي ضمن التوجهـات     تأتي برامج   وحاصل على التربة والغطاء النباتي،      التدهور ال 

اإلستراتيجية التي تتبعها العديد من الجهات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، والهادفة للمساعدة في             
 وتحـسين الظـروف     ، وتشغيل األيدي العاملة   ،الحد من مخاطر عدم األمن الغذائي، ومحاربة الفقر       

  .لمعيشية في المجتمعات الريفية الفلسطينيةا
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 كما ينبغي االهتمام بإيجاد نظـم       ،ظام صحيح للمتابعة والتقييم   تطبيق ن   في مثل هذه البرامج    ويتعين
 ينبغـي   ، وبمجرد تحديد النظام األمثل للمتابعة والتقييم      ،وآليات للمتابعة والتقييم تؤدي دورها بنجاح     

تلـف  بـين مخ   ارة وتشغيل النظام بالتنـسيق    مية الداعمة والمطلوبة إلد   إعداد البنية األساسية التنظي   
  .الجهات المتعاونة في المشروع

  
 ورفـع   ،وتطوير قواعد البيانات  ها،  وتحليلومعالجتها  البيانات  تحديد المسئوليات لجمع      هذا تطلبوي

لسهل التعامل معه من    تقارير عن النتائج، ولضمان فعالية نظام المتابعة والتقييم ينبغي أن يكون من ا            
 وبحيث يتبع النظام    ، بحيث تكون مدخالت البيانات بسيطة ولكن تأتي مخرجاتها مفيدة         ،خالل تقييمه 

ولة الوصـول إليـه مـن قبـل          وسـه  ،أساليب واضحة في المعالجة والتحليل من جانب المعنيين       
  .مستخدميه

  
 ونحكومية والمستفيدي الغير   تؤسساالمانحة ووزارة الزراعة والم   في الوقت الذي تمارس الجهات      

ن تقييم هذه البرامج ال يتم في الغالب        إ األراضي، ف  استصالحعة تنفيذ برامج    كشريك دورهم في متاب   
وال ترصد له ميزانيات، إال إذا طلبت الجهات المانحة ذلك، وفي العادة إذا تم التقييم يتم مع انتهـاء                   

 هذه المشاريع بشكل منطقي وعلمي، ولهذا       لىمترتبة ع تقييم ال يعكس اآلثار ال    مثل هذا ال  والمشروع،  
في برامج استصالح األراضي فـي محافظـة         واقع المتابعة والتقييم  تبرز أهمية البحث في دراسة      

  .التي يتم العمل بهاوطرق جمع البيانات ، وتحديد المعايير المعنيينالشركاء ومعرفة  ،الخليل
  

طية موضوع وجوانب هذه الدراسة، ولم تخرج بتوصيات        ك دراسات كافية تعمل على تغ     كن هنا لم ت 
واضحة ومحددة، واقتصرت الدراسات الصادرة في الغالب على الجهات المانحة، وتنطـوي فـي              
إطار معرفة ما أحدثته برامج الدعم المقدمة من قبلهم، وفي الغالب ال تعطي فكـرة شـمولية عـن                   

، و ال تمـارس     اًوفي الغالب يكون المقيم خارجي    الموضوع، وقد تقتصر على تقارير مالية وإدارية،        
جميع الجهات دورها في تقييم هذه البرامج، بشكل يحدد االحتياجات والرغبات لكل جهـة، ويـرى                
الكثيرون أن وزارة الزراعة تتحمل مسؤولية المتابعة والتقييم كجهة رسمية مسئولة عـن تطبيـق               

  .السياسات التنموية في القطاع الزراعي
  

  ررات الدراسة  مب2.1

  
ك العديد من المبررات التي ساهمت في تحديد مشكلة البحث، والبحث في موضـوع المتابعـة                هنا

  :، ومن أهم هذه المبررات  األراضياستصالحبرامج والتقييم في 
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 ،، تكلفتها عالية، وبالتالي من المهم دراسـتها       عد برامج ضخمة  ت  األراضي استصالح برامج •
  .وانبهاوإعادة النظر في بعض ج

ـ    األراضي استصالحبرامج  تستحق الجهود الكبيرة المبذولة في       •  ويقـاس دورهـا     ،ميأن تق
 .التنموي في الواقع الفلسطيني

بـرامج  فـي   كعملية إدارية   منشورة تغطي المتابعة والتقييم     كافية و ال توجد دراسات علمية      •
لي، على حد علـم     ، وتقيس مدى فاعليتها وكفاءتها على المستوى المح        األراضي استصالح
 .الباحث

 .األهمية االستراتيجية والوطنية للتوسع في دراسة موضوع المتابعة والتقييم •

 لكـون   في التوسع في دراسة موضوع المتابعـة والتقيـيم،        للباحث  رغبة واهتمام شخصي     •
   .إهتماماته و الباحثالموضوع يأتي ضمن مجال عمل

  
  مشكلة الدراسة3.1

  
المتابعـة   في جوانب كثيرة على مر السنوات، ولكون          األراضي تصالحاسبرامج  رغم تحسن أداء    

لى وجود جوانب ضعف     من عملية التخطيط لهذه البرامج، إال أن الواقع يشير إ          اً أساسي اًالتقييم جزء و
التقييم لهذه البرامج، ال سيما فيما يتعلق بعملية رصد وتقيـيم األثـر، وألن المتابعـة                في المتابعة و  

ن طمـوح   إوكفاءة برامج استصالح األراضي، ف     وسائل المساءلة، ووسائل قياس فاعلية       منوالتقييم  
  : تية اإلجابة على مشكلة البحث اآلهذه الدراسة

  
  ؟نجاح هذه البرامجإفي  األراضي ا في برامج استصالحم المتابعة والتقييم التي يتم تطبيقه دورما
  

  أهمية الدراسة4.1 

  
  :في ما يأتي  الصعيد العلميىعلتكمن أهمية هذه الدراسة 

  
بالمتابعة  تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية كونها من الدراسات العلمية الميدانية المرتبطة           •

 العلمي في اختيار مصادر الدراسة ومنهجها العلمـي،         األسلوب، فقد اتبعت الدراسة     والتقييم
  .اليةوأداة القياس المستخدمة، بهدف الحصول على نتائج ذات ثقة ع

 ،مساهمة الدراسة في تقديم صورة واضحة عن واقع المتابعة والتقييم في البرامج التنمويـة              •
 . هذه العمليةأهميةو
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 .ون والمهتمونجديدة يستفيد من نتائجها الباحثإضافة دراسة علمية  •

، المتابعة والتقييم في برامج أخرى    موضوع  إثارة وتشجيع الباحثين اآلخرين على البحث في         •
 .صا فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم ودورها في تعزيز التنميةوخصو

 
  :فيو تكمن أهمية هذه الدراسة على الصعيد التطبيقي 

  
•  حكوميـة  الغيـر   لة في وزارة الزراعة والمؤسسات      اع القرار والجهات المسؤو   نّتزويد ص

لمتابعـة   بيـان أهميـة ا     العاملة في مجال استصالح األراضي بنتائج واقتراحات من شأنها        
إعادة النظر في المنهجية المتبعة للمتابعة والتقييم في هذه البرامج، والتـي مـن              والتقييم، و 

  .شأنها زيادة فاعلية البرامج
 .بالمتابعة والتقييم من نتائج الدراسة في تطوير نماذج تقييميهاستفادة مؤسسات ذات عالقة  •

 .تعزيز مهارة البحث العلمي لدى الباحث •
  

  لدراسة أهداف ا 5.1
  

 تساهم في إحداث تنمية زراعية، لكونهـا تعمـل           األراضي استصالحبرامج  أن  أصبح من المعلوم    
ن هدف  هذه الدراسة هو      إها االستمرارية والبقاء، وعليه ف    على استغالل الموارد على نحو يضمن ل      

فة على تنفيـذ    ، من خالل دراسة اتجاهات المستفيدين، والجهات المشر       المتابعة والتقييم واقع  دراسة  
مكـن إيجـاز    وي . غير الحكومية  ؤسساتالمم في    كانوا في القطاع الحكومي أ     اًهذه المشاريع سواء  
   :أتيأهداف الدراسة فيما ي

  
  . األراضياستصالحبرامج التعرف على واقع المتابعة والتقييم في  •
 . األراضياستصالحبرامج تحديد معايير المتابعة والتقييم المطبقة في  •

 دورهـم فـي   ، نحو     األراضي استصالحبرامج  اتجاهات المبحوثين المشرفين على     معرفة   •
 جمـع البيانـات     طرقعلق بمراحل المتابعة والتقييم، و    ، وخصوصا فيما يت   المتابعة والتقييم 
 . والمعايير المتبعة، والجهات المشاركة في هذه العملية والمعلومات،

 نحو دورهـم فـي      ، األراضي استصالحج  براممعرفة اتجاهات المبحوثين المستفيدين من       •
، وخصوصا فيما يتعلق بكيفية ادارة هذه البرامج وأهميتها، وخطة تنفيـذها            المتابعة والتقييم 

ودورها في نجاح هذه البرامج، باالضافة لطرق جمع البيانات وكفاءة الجهـات المـشرفة              
 .ومقومات النجاح

 . األراضياستصالحبرامج  التعرف على مشاكل  ومعوقات المتابعة والتقييم في •
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   أسئلة الدراسة 6.1

  
 علـى   المتعلقـة بالمـشرفين    اآلتية و   التساؤالت لى من خالل هذه الدراسة اإلجابة ع      يحاول الباحث 

  : في محافظة الخليلهذه البرامج من  والمزارعين المستفيدينبرامج استصالح األراضي
  

يحـاول الباحـث مـن       :ح األراضي أسئلة الدراسة المتعلقة بالمشرفين على برامج استصال       •
مـا واقـع     :، والمتعلق بالمـشرفين   اآلتيالرئيسي  سؤال   ال لىخالل هذه الدراسة اإلجابة ع    

 ؟المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضي من وجهة نظر المشرفين على هذه البرامج            
  :وفيما يأتي األسئلة الفرعية

  
o   بمراحل المتابعة وعناصـر     معرفة ضي األرا استصالحبرامج   المشرفين على    لدىهل 

 يم ؟ومكونات التقي

o     باستخدامها في جمـع      األراضي استصالحبرامج  ن على   وما الطرق التي يقوم المشرف 
 المعلومات في المتابعة التقييم ؟البيانات و

o  ؟التقييمو بمعايير المتابعة معرفة  األراضياستصالحبرامج  المشرفين على لدىهل 

o   فـي   بالجهات التي تـشارك    معرفة األراضيلى برامج استصالح     المشرفين ع  لدىهل 
 التقييم ؟والمتابعة 

o   مـشاكل ومعوقـات    طالع  على    إ األراضي المشرفين على برامج استصالح      لدىهل
 التقييم ؟ والمتابعة

  
يحـاول   : من برامج استـصالح األراضـي       المستفيدين بالمزارعين الدراسة المتعلقة    أسئلة •

ما  :، والمتعلق بالمستفيدين  سؤال الرئيسي اآلتي   ال ن الدراسة اإلجابة ع   الباحث من خالل هذه   
ارعين المستفيدين  واقع المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضي من وجهة نظر المز          

  :وفيما يأتي األسئلة الفرعية من هذه البرامج ؟
  

o   ألراضـي فـي     ا إدارة برامج استـصالح   كيفية   ب معرفة المزارعين المستفيدين    لدىهل
  محافظة الخليل؟

o   األراضـي فـي     خطة برامج استـصالح   اطالع  على     المزارعين المستفيدين    لدىهل 
 محافظة الخليل؟
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o   األراضي في محافظـة      بأهمية برامج استصالح   معرفة المزارعين المستفيدين    لدىهل 
 الخليل؟

o     تـصالح  وما عالقتها في نجـاح بـرامج اس        ،ما رأي المزارعين المستفيدين بالمتابعة 
 األراضي في محافظة الخليل؟

o   اإلشـرافية  لبـرامج      بكفاءة الجهات التنفيذيـة و     معرفة المزارعين المستفيدين    لدىهل
  األراضي في محافظة الخليل؟استصالح

o   طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة      اطالع على    المزارعين المستفيدين    لدىهل
 األراضي في محافظة الخليل؟ والتقييم  المتبعة في برامج استصالح

o  من هم شركاء المتابعة والتقيـيم فـي          على تحديد  دروناق ون المستفيد ونهل المزارع 
  األراضي في محافظة الخليل؟برامج استصالح

o  األراضي في محافظة الخليل؟مقومات النجاح في برامج استصالحما   
 

    فرضيات الدراسة7.1

  

 المـشرفين علـى بـرامج استـصالح     -ص المبحـوثين   يحاول الباحث التعرف على تأثير خصائ     
، حيث قسمت الفرضـيات     على اجاباتهم -األراضي والمستفيدين من هذه البرامج في محافظة الخليل       

  :كاآلتي
  

 :الفرضيات ذات العالقة بالمشرفين على برامج استصالح األراضي في محافظـة الخليـل             •
لتخصص، المؤسسة، نـوع العمـل،   المؤهل العلمي، ا( المبحوثين  خصائص تأثير لمعرفة

  :اآلتية االحصائية الفرضيات اعتمدت اجاباتهم على )طبيعة العمل، سنوات الخبرة
  

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
 المشرفين على برامج استـصالح األراضـي       المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 .لمتغيرات خصائص المبحوثينمراحل المتابعة تعزى ب تهمحول معرف

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
 المشرفين على برامج استـصالح األراضـي      المبحوثين  إلجابات  ات الحسابية   المتوسط

 .حوثينلمتغيرات خصائص المبتعزى  عناصر ومكونات التقييمب حول معرفتهم

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
 المشرفين على برامج استـصالح األراضـي      المبحوثين  ات الحسابية إلجابات    المتوسط
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لمتغيـرات  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم تعزى         ب حول معرفتهم 
 .خصائص المبحوثين

o 0.05(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ال توجد فر α ≤ (  فـي
  المشرفين على برامج استـصالح األراضـي       المبحوثينات الحسابية إلجابات    المتوسط

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينمعايير المتابعة والتقييم تعزىب حول معرفتهم

o 0.05(حصائية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإل α ≤ (  فـي
 عن  المشرفين على برامج استصالح األراضي     المبحوثينإلجابات  ات الحسابية   المتوسط

 . المبحوثينتعزىرأيهم في دور الشركاء في كل من المتابعة والتقييم  

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
 ن ع  المشرفين على برامج استصالح األراضي     المبحوثينإلجابات  ات الحسابية   المتوسط

  األراضـي  استـصالح برامج  رأيهم في مشاكل ومعوقات كل من المتابعة والتقييم في          
 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى

 
الفرضيات ذات العالقة بالمزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي في محافظة            •

الجنس، المهنة الرئيسية، المؤهل العلمي، السنة  (المبحوثين  خصائص يرتأث لمعرفة :الخليل
،  النـشاط الزراعـي    ،التي تم تنفيذ المشروع الزراعي فيها، المؤسسة التي نفذت المشروع         

أكثر من  تأهيل  أو زراعة األشتال، استفاد       / مساحة األرض التي تم تنفيذ نشاط استصالح        
 من جهة مانحة، الرضا عن نـسبة مـساهمتك فـي            من مشروع زراعي، استفاد من أكثر     

 اعتمـدت  اجاباتهم على ) األراضي، الموافقة على عرض مشروع جديداستصالحمشاريع 
  :اآلتية االحصائية الفرضيات

 
o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي

الح األراضـي   تفيدين من برامج استـص    المس المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    
 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى إدارة البرنامج حول معرفتهم بكيفية

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
الح األراضـي   المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزىخطة البرنامج ب حول معرفتهم

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
الح األراضـي   المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى رأيهم في أهمية البرنامج حول
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o 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ال تو α ≤ (  فـي
 رأيهـم   حولالح  المستفيدين من برامج استص    المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزىفي دور المتابعة في نجاح المشروع 

o  0.05(اإلحصائية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة α ≤ (  فـي
الح األراضـي   المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 لمتغيرات خصائص   تعزى رأيهم في كفاءة الجهات التنفيذية واإلشرافية للمشروع         حول
 .المبحوثين

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ ( ـ ي ف
المستفيدين من برامج استـصالح األراضـي        المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزىطرق جمع البيانات والمعلومات ب معرفتهم حول

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
الح األراضـي   المستفيدين من برامج استـص     نالمبحوثيالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 لمتغيـرات خـصائص     تعـزى الشركاء في المتابعـة والتقيـيم       تحديد   رأيهم في    حول
 .المبحوثين

o   0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ (  فـي
األراضـي  الح  المستفيدين من برامج استـص     المبحوثينالمتوسطات الحسابية إلجابات    

 . لمتغيرات خصائص المبحوثينتعزى رأيهم في مقومات النجاح حول

  
   هيكليه الدارسة8.1

  

  : فصول موزعة كما يأتي ةتشتمل الدراسة على خمس
  

 المقدمة، المبررات، المشكلة، :يعرض خلفية الدراسة، وتشمل  :  الفصل األول
لية  وتفصيل هيك،األهمية ، األهداف، األسئلة وفرضيات الدراسة

  . وحدود ومحددات الدراسة،الدارسة
  . والدراسات السابقة،اإلطار النظري تضمني  :  الفصل الثاني
 والمجتمع الذي أجريت عليه ا وأدواته،يتطرق إلى منهج الدراسة  :  الفصل الثالث

 وإجراءات التحقق من صدق ، وخصائصها، الدراسةةالدراسة ، وعين
  .إلحصائي لخصائص العينة التحليل ا وأداة الدراسة وثباتها،

يعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم   :  الفصل الرابع
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 ، ثم عرض ومناقشة تلك النتائج،الحصول عليها من المبحوثين
  . والتحقق من صحة الفرضيات،واإلجابة عن أسئلة الدراسة

 التي بنيت على نتائج يتضمن هذا الفصل االستنتاجات والمقترحات  :  الفصل الخامس
  الدراسة

  
   حدود الدراسة9.1

  
  :تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي

  
  .2010  أيار حتى2009 أيلولبدأت الدراسة في : الحدود الزمنية  •
 .، الضفة الغربية، فلسطينمحافظة الخليل: الحدود المكانية   •

 :شملت كال من: الحدود البشرية  •
 

o في محافظة الخليلراضي األاستصالحبرامج لى المشرفين ع  .  
o  برامج استصالح األرضي في محافظة الخليلمن المزارعين المستفيدين. 

 
  محددات الدراسة 10.1

  
 ومجتمع الدراسة، وهم    ،ينتان أداة الدراسة، أي االستب    من خالل دة  تحددت الدراسة بالمعلومات الوار   

 برامج   من ونالمستفيد ونلمزارعااستصالح األراضي في محافظة الخليل، و     برامج   على   ونالمشرف
 باستثناء المستفيدين من نشاط الطرق الزراعية، التي تم تنفيذها خالل الفتـرة             ،استصالح األراضي 

   ).2005-2008(الزمنية 
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

    والدراسات السابقةاإلطار النظري
  

  (Monitoring)م المتابعة  مفهو1.2

  
فقد ترجمت   مفهوم المتابعة من المفاهيم اإلدارية الحديثة، ورد في أكثر من مرجع بمسميات مختلفة،            

  الباحـث   ، إال أن  )ابعة، المراقبة، الرصـد   المت( لعدة معاني منها     (Monitoring)نجليزية  الكلمة اإل 
  . توضيحا لهذه العملية اإلدارية األكثرا المتابعة، كونهالصحيحة هي ترجمتها  بأنيرى

   
 تهدف أساساً   ، مهمة إدارية مستمرة   االمتابعة بأنه ) 2004صندوق األمم المتحدة للسكان،   (ف  فقد عر 

إلى تزويد مديري البرامج والجهات المعنية األساسية بتعليقات بانتظام وبدالئل مبكرة على حـدوث              
له  وتَتَبع المتابعة األداء الفعلي مقابل ما كان مخططاً          ،حدوثه في إنجاز النتائج المنشودة    تقدم أو عدم    

 وهي تنطوي عموماً على جمع وتحليل بيانـات عـن           ، وذلك وفقاً لمعايير محددة مسبقاً     ،أو متوقعاً 
  . كما تنطوي على التوصية بتدابير تصحيحية،عمليات ونتائج البرامج

  
  المتابعة على أنهـا جمـع المعلومـات        ) 2002،للتنمية الزراعية الصندوق الدولي   ( ف  في حين عر

 من أجل المساعدة في صنع القرار فـي التوقيـت المناسـب، وضـمان               ؛وتحليلها بصورة منتظمة  
  وتوفير أساس للتقييم والتعلم، والمتابعة وظيفة مستمرة تستخدم الجمع المنهجي للبيانـات            ،المساءلة

ع جار بمؤشرات مبكرة للتقدم المحـرز       لتزويد اإلدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في أي مشرو       
  .واألهداف المنجزة

  
التي تتضمنها العمليـة التخطيطيـة      المتابعة أنها إحدى الخطوات الرئيسية      ) 1995مختار،( فوعر

 وبقصد اكتشاف   ،التي تستهدف التأكد من أن تنفيذ البرامج والمشروعات يتم وفق الخطة الموضوعة           
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 وكـذلك اكتـشاف   ، والمحافظة على اسـتمرارها ،ألقل اإلبقاء عليها  أو على ا   ،نواحي القوة لتنميتها  
 وتقليل اآلثار السلبية الناتجـة عـن        ، أو عالجها عند حدوثها    ، لتجنبها قبل حدوثها   ،جوانب القصور 

  . ى تحقيق أهداف الخطة بأفضل صورة في أقل وقت بما يؤدي في النهاية إل،حدوث هذا القصور
  

فهي جزء أساسي من عملية التخطيط       أن هنالك تقارب في مضمونها،       ابقةيتضح من التعريفات الس   
 المتعلقة بالمشروع أو البرنامج     البيانات والمعلومات ومراجعة  للبرامج والمشاريع، تعمل على جمع      

 للجهـات   رفـع التوصـيات    و  والكشف عن نقاط القوة والـضعف،       بهدف تحليلها،  بشكل متواصل 
استمرارية العمل، وتحديـد    وقت المناسب، بشكل يضمن     سبة في ال  المسؤولة التخاذ االجراءات المنا   

  . العمل وتحقيق هدف البرنامجلضمان تنفيذ خطةاالنحرافات ومعالجتها، 
  

  أهمية المتابعة 2.2

  
  :من خالل عدة مستويات تتمثل في اآلتيتكمن أهمية المتابعة في البرامج والمشاريع التنموية 

  
 ،ة وضرورية للتأكد من تنفيذ الخطة وفق األسس الموضـوعة         المتابعة هام : بالنسبة للخطط  •

  . تحقيق األهداف المرسومةإلى واالتجاه السليم المؤدي ،والتوقيت المحدد
تكمـن أهميتهـا مـن    : بالنسبة للجهات المشرفة والمنفذة والعاملة في البرنامج أو المشروع   •

 ،تحمـل مـسئولياتهم  خالل مساعدة جميع المشتركين في برامج ومشروعات الخطة علـى        
 ومـساعدتهم علـى     ، وبأعلى معـدالت أداء    ، في تنسيق وتعاون وتكامل    ،والقيام بواجباتهم 

يل ما أمكن مـن الفاقـد البـشري          والتقل ،التوصل للحلول المناسبة للمشكالت التي تواجههم     
 .ادي والزمني عند تنفيذ البرامج والمشروعات التي تتضمنها خطة العملموال

 برامج ومـشروعات    وإدارةيجابية في تنفيذ    زيادة معدل مشاركتهم اإل   : فيدين  تبالنسبة للمس  •
 ،الخطة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج أو المشروعات التي تتـضمنها الخطـة             

المكتـب االقليمـي     (. الهـدف  ابات التـي تعـوق تحقيـق هـذ        والقضاء علـى الـصعو    
  )2006،لليونسيف

  
   (Evaluation)مفهوم التقييم  3.2

  

هناك خالف بين المهتمين بهذا المجال حول المصطلح الصحيح استعماله للتعبير على هذه العمليـة               
التي تهتم بقياس نشاط معين حسب معايير معينة، فهناك من يسمي هذه العملية بالتقييم رجوعاً على                
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 فهي تحتـوي    ،ك من يطلق عليها التقويم     وهنا ، معيار تقاس به هذه القيمة     معرفة قيمة الشيء حسب   
على معنى أوسع حيث تشمل عنصر اإلصالح وإدخال ما هو مناسب حسب حكم المالحظ أو المهتم                

 إلى حالة تعتبـر أحـسن مـن         ر الحالة التي يوجد عليها الشيء أو الموضوع        وذلك لتغيي  ،بالعملية
ورد في معجـم    ، و بيان القيمة  بمعنى   التقييم استعمال   1968لغويا جوز مجمع القاهرة سنة      ،  سابقتها

   .قدر قيمتهأي : قيم الشيء تقييماً): الوسيط(
  

عمليـة   أنهب) 2004 ، صندوق األمم المتحدة للسكان   ( هفقد عر ل ف ، التقييم مفهوم ل ريفاتهناك عدة تع  
 تهدف إلى تقييم أهمية وأداء ونجاح أو فشل البرامج أو المشاريع المستمرة أو المنتهية               ،محددة زمنياً 

 وذلـك إلرشـاد     ، أسئلة محددة  نالتقييم بشكل انتقائي لإلجابة ع    نهجياً وموضوعياً، ويجري    تقييماً م 
 ولتقديم معلومات عما إذا كانت النظريات والفرضيات األساسية         ،أو مديري البرامج  /صنّاع القرار و  

ـ  ، وما لم يكن فعاالً، وأسباب ذلك      المستخدمة في إعداد البرنامج صحيحة، وعما كان فعاالً        دف  ويه
  . التقييم عادة إلى تحديد أهمية وصحة تصميم البرنامج وكفاءته وفعاليته وتأثيره وقابليته لالستمرار

  
وموضوعي إلى  (أنه فحص منهجي    على  التقييم  ) 2002الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،   (ف  وعر

أسـئلة  لمشروع مخطط جار أو مستكمل، والهدف من التقييم هو اإلجابـة عـن              ) أقصى حد ممكن  
 والحكم على القيمة الكلية لجهد مبذول لتحقيق غاية استخالص الدروس التي تفيد فـي             ،إدارية معينة 

 واتخاذ القرارات في المستقبل، وتسعى عمليـات التقيـيم          ، ووضع الخطط  ،تحسين اتخاذ اإلجراءات  
يق أهداف المنظمة،   عموما إلى تحديد الكفاءة والفعالية والتأثير واالستدامة وأهمية المشروع في تحق          

وينبغي أن يتضمن التقييم معلومات موثوقة، وأن يتضمن الدروس المكتسبة التي تـساعد الـشركاء               
  .والوكاالت الممولة في اتخاذ القرارات

  
عرفت  من خالل لجنة المساعدات اإلنمائية ،)OECD)1999  -منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

   ل المنهجي والموضوعي، ألنشطة التنمية المستمرة أو المنتهية، مـن           من التحلي  التقييم على أنه نوع
 والهدف من التقييم هو تحديد مدى تحقيق األهداف، والفاعليـة،           حيث تصميمها، وتنفيذها، ونتائجها،   

   .والكفاءة، واألثر، واالستمرارية
  

  العملية التخطيطية التي تتضمنها التقييم بأنه إحدى الخطوات الرئيسية ) 1995مختار، (ف عركما 
   ، ومعدل تحقيق كل هدف، ومدى ما حققته من أهداف،نجازات الخطةإالتي تستهدف التعرف على 

 واالستفادة من هذه البيانات والمعلومـات فـي خطـة          ،ورأي المستفيدين من البرامج والمشروعات    
  .العمل المستقبلية
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يهـدف الـى   والمستكملة، أ الجارية ألنشطة التنميةيتضح بأن التقييم هو فحص منهجي وموضوعي  
من مدى تحققها، من خالل دراسة المعايير وهي الكفاءة،         التحقق من إنجاز األهداف المعلنة، والتأكد       

  .الفاعلية، األثر، االستدامة، واالستمرارية، وغيرها
  

التي المنهجية   تم التركيز على مفهوم      نهأ السابقة والمتعلقة بمفهوم التقييم يالحظ       ريفاتمن خالل التع  
 للطريقة التي سينجز بها شيء، وهي مجموعة من األساليب واإلجـراءات والتقنيـات              اًوصفتعني  

ن إ ،التحليلية تُستخدم لجمع وتحليل المعلومات المالئمة لتقييم برنامج أو عنـصر أو نـشاط محـدد               
 .ي وفق خطة ومنهج واضحالتقييم يجر

 
رة لموضوع أو   لذاتية، واآلراء المسبقة أو االتجاهات المغاي     لنزعة ا ايد  تعني أن تح  فموضوعية  لا أما

، لـضمان التوصـل إلـى       تضمن عدم إطالق األحكام المسبقة حول شيء معين       ت نتائج البحث، كما  
  .األهداف والنتائج بشكل علمي وصحيح

  
  أهداف التقييم 4.2

  
 ، وأثـره  ، وفعاليته ،اءته ومدى كف  ،يهدف التقييم بشكل عام إلى تحديد مالءمة أي برنامج أو مشروع          

  :ما يأتيهداف الرئيسية لتقييم البرامج ومن األ، واستدامته
  

توفير ما يلزم من معلومات التخاذ قـرارات مـستنيرة بـشأن العمليـات أو الـسياسة أو                   •
  .اإلستراتيجية المرتبطة بالتدخالت البرنامجية الجارية أو المقبلة

يتوقـع  ، حيث   )لدان التي تُنفَّذ فيها البرامج    نحين والب الما(إظهار المساءلة أمام صنّاع القرار       •
لى اسـتخدام المـوارد     إ و ،أن يؤدي تحسين عملية صنع القرار والمساءلة إلى نتائج أفضل         

  )2002الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،(. بكفاءة أكبر
  
  :أتيما يداف األخرى لتقييم البرامج  األهمنو
  

بما يـنجح ومـا ال       والمساهمة في مجموعة المعارف المتعلقة       ،إتاحة عملية التعلُّم الجماعي    •
 .ينجح وأسباب ذلك

 .أو تحسينهما/التحقق من جودة البرنامج وإدارته و •

 .تكرارها أو التوسع فيها أو راتيجيات الناجحة من أجل تمديدهاتحديد االست •
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 .تعديل االستراتيجيات غير الناجحة •

 .برامج والمشاريعخالت الافوائد تدأو / وقياس تأثيرات •

ضـمان   و ، مخرجات البـرامج    المحافظة على   في للمساهمةإتاحة الفرصة للجهات المعنية      •
 .جودتها

صـندوق األمـم    ( .إثبات صحة البرامج للمانحين والشركاء والمستخدمين اآلخرين      أو  تبرير •
  )2004،المتحدة للسكان

  
  والعملية التخطيطية ككل العالقة بين المتابعة والتقييم 5.2

  
المتابعة والتقييم ارتباط وثيق، فكالهما أداتان ضروريتان لتوفير ما يلزم من معلومات من أجل              بين  

 ومن أجل إظهار المساءلة، والتقييم ليس بديالً عن المتابعة، كما أن المتابعة             ،اتخاذ قرارات مستنيرة  
مان أنواعاً مختلفـة مـن      ، ولكنهما يقد   نفسها ليست بديالً عن التقييم، وكالهما يستخدمان الخطوات      

  .المعلومات، وبيانات المتابعة التي تنشأ بصفة منتظمة هي بيانات ضرورية للتقييمات الناجحة
  

 بيانات عـن المؤشـرات       وذلك بجمع   له، والمتابعة تتابع باستمرار األداء في ضوء ما كان مخططاً        
 مستمرة عما إذا كان يجـري        معلومات ، وهي توفر   وتحليلها غراض المتابعة والتقييم  التي توضع أل  

جالت وتقديم تقارير   من خالل نُظم حفظ س    ) مخرجات، نواتج، غايات  (إحراز تقدم نحو تحقيق نتائج      
وتفحص المتابعة كالً من عمليات البرامج والتغيرات التـي تحـدث فـي ظـروف               بصفة منتظمة،   

 مكامن القوة ومكـامن     المجموعات والمؤسسات المستهدفة نتيجة ألنشطة البرامج، وهي تحدد أيضاً        
 ،تجربـة  تعزز عملية الـتعلُّم مـن ال  تابعةعلومات األداء الناتجة عن المالضعف في أي برنامج، وم    
 . ومديرو البرامج والمشرفون هم عادة الذين يجرون عمليـة المتابعـة           وتُحسن عملية صنع القرار،   

 من العملية التخطيطية،    اً تعتبر جزء  عملية المتابعة والتقييم  و. )2004،صندوق األمم المتحدة للسكان   (
 التخطيط يمكن أن ينقسم إلى نـوعين عملية ن  إفالمختلفة،  فعند التخطيط للبرامج والمشاريع التنموية      

  :رئيسين، هما
  

الفاعلية، واألجهزة التي يـتم     والذي يعطي اهتماما أكثر لمعايير الكفاءة،       : التخطيط اإلداري  •
  .من خاللها تقديم الخدمات

  ومواجهة مـشكالتهم   ،وهي المتصلة بإشباع حاجات المواطنين    : طيط للخدمات التنموية  التخ •
  ، ووصولها لمستحقيها، واالستفادة منها،، بقصد تحسين أساليب تقديم هذه الخدماتوحلها

  )1995مختار،(.وتحقيق الهدف من تقديمها •
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مـن  صها  يلخمكن ت ، ي نمفهوميلا ما بين    ةفروق واضح هناك  ولتبيان العالقة بيت المتابعة والتقييم،      
  ).1.2(الجدول خالل 

  
، 1991،  (UNICEF)منظمة األمـم المتحـدة للطفولـة       (لتقييمالمتابعة وا الفروق بين   : 1.2 جدول

  )2000مايو /  ، أيار (WFP)برنامج األغذية العالمي
  

  المتابعة

  

  التقييم

 تنفيـذ   يجري في المراحل الهامة من قبيل منتصف مدة       : دوري  عملية مستمرة
   أو بعد فترة كبيرة من إنجاز البرنامج، أو عند انتهائه،برنامج

 مخططة باإلنجازات الالفعليةتحليل متعمق، يقارن اإلنجازات   تتابع، وتشرف، وتحلل، وتوثِّق التقدم

تركز على المدخالت واألنشطة والمخرجـات      
وعمليات التنفيذ واستمرار المالءمة والنتـائج      

  توى النواتجالمحتملة على مس

يركز على المخرجات بالنسبة للمـدخالت، والنتـائج بالنـسبة          
قيق النتائج؛ والمالءمة بوجـه  للتكلفة؛ والعمليات المستخدمة لتح   

 واالستدامة،  واألثر،عام

تجيب على ما نُفِّذ من أنشطة وما تحقق مـن          
  نتائج

ويـساهم فـي بنـاء    . يجيب على سبب وكيفية تحقيق النتـائج  
 اذج للتغييرنظريات ونم

تُنبه المديرين إلى المشاكل وتتـيح خيـارات        
  لألعمال التصحيحية

 يقدم للمديرين خيارات من حيث االستراتيجيات والسياسات

تقييم ذاتي من قبل مديري البرامج والمشرفين       
  وأصحاب المصلحة في المجتمع والمانحين

ين أو خارجي من قبل مديري البرامج والمشرف      /تحليل داخلي و  
أو /وأصحاب المصلحة في المجتمـع المحلـي والمـانحين و         

 .المقيمين الخارجيين

  
 أن المتابعة والتقييم تنتميان بل تندمجان في العملية األم وهي العملية التخطيطية،             ىيمكن التوصل إل  

 المتابعة والتقييم هو معـزز ومـدعم        ونجاح ومنها مشاريع استصالح األراضي،      ، التنموية للبرامج
 والدروس من خالل النتائج التـي     جاح البرامج والمشاريع، ألن التخطيط السليم واستخالص العبر         لن

ن نجاح عمليـة  إمية هذه البرامج من عدمها، و   أه لبرامج والخطط التنموية سيوضح   تصل لواضعي ا  
  .المتابعة والتقييم في برنامج أو مشروع ما هو معزز ومحفز إلنجاح مشروع جديد يخطط له

  
  الوحدات المستخدمة في عملية التقييم  6.2

  
يجب إدراك أن هناك أنشطة قد ال توجد لتقييمها معايير أو مؤشرات مالئمـة،وفي هـذه الحـاالت                  

  .ينبغي توجيه أسئلة مالئمة متعلقة بالنشاط المراد تقييمه
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افـة  بها األعمال باالستناد إلـى ثق     تقاس  ف أنها المستويات أو الدرجات التي       تعر: المعايير •
تكون المعايير فنية أو اجتماعية، والمعايير الفنية مخصصة عادة بدرجة عالميـة             معينة،وقد

والغرض الرئيسي للمعايير هو حفز التفكير المـؤدي إلـى الحكـم، وينـدر              . إلى البرامج 
الوصول إلى هذا الحكم بمجرد جمع القيم العددية الناتجة عن معايير تقييم كمي معينة، ومع               

ن ذلك لـن يكـون      أعايير كمية لتقييم البرامج، ولو       أن توضع م   -حيثما أمكن - ذلك ينبغي 
ما يتعلق األمر بالمعايير االجتماعية، ولذا كثيـرا مـا          نمكنا عمليا على الدوام، وخاصة حي     م

يكون من الضروري اللجوء إلى تقييم مبني على تقدير نوعي بدال من التقييم الكمي،  فمثال                
مياه الشرب هو مستوى فني معين لنقاء الماء، والمعيار االجتمـاعي           المعيار الفني لضمان    

   .لضمان استمرار توفير المياه هو وجود تنظيم اجتماعي للمحافظة على التزويد بالمياه
  

 ويـورد تفاصـيل     ،مقياس كمي أو نوعي ألداء برنامج يستخدم إلثبات التغيير        : المؤشرات •
و تحقيقها فعالً، ولكي تكـون المؤشـرات مفيـدة          مدى العمل على تحقيق نتائج البرنامج أ      

لمراقبة وتقييم نتائج البرنامج، من المهم تحديد مؤشرات تكون مباشرة وموضوعية وعملية            
 وهي أدوات للتقييم تستطيع قياس التغيير بصفة مباشرة أو غير           ،ومالئمة، وتحديثها بانتظام  

ية كإبداء مالحظة ما على أمـر       مباشرة، وقد تصاغ هذه المؤشرات في صورة كيفية أو كم         
 كمؤشر على اإلرهاق أو المـرض،       ،من األمور، حين يقال مثال إن وجه فالن مصفر اليوم         

 كمؤشر على عدم الفاعلية أو الجاذبية في        ،من الدراسة ) يزوغون(أو حين يقال إن الطالب      
  )1995مختار،  ( .العملية التعليمية

  
 إال أن االهتمام إنما يرتكز على المؤشرات الكمية اإلحصائية          ومع إدراكنا ألهمية المؤشرات الكيفية    

 أو تطورهـا عبـر      ، ورصد أبعادها الحالية   ، وتقدير حجمها  ،دقة في وصف الحالة    أكثرباعتبارها  
الزمن، وبعبارة أخرى هي معيار إحصائي أو مقياس كمي حسب الـسياق الـذي توظـف فيـه،                  

 كما يدل عليه المعنى     –ن المؤشر اإلحصائي    أتفات إليه   ى منها، ومما يجب االل    والمصادر التي تستق  
نه ليس هو الواقع الحي في تجـسده        إمثيالً رمزياً في صورة كمية، أي        إنما يمثل الواقع ت    –اللغوي  

ومجمل خصائصه وعالقاته، فدرجة الحرارة لدى اإلنسان أو معدل ضغطه أو عدد نبضات قلبه هي               
  .ة تماما، وإنما هي مؤشرات يستعين بها الطبيب واقع حالته الصحية أو المرضيتليس
  

فالمؤشرات ترصد معطيات هذا التغير والتطور الكمي والنوعي في مستوى المعيشة ونوعية الحياة             
. على البعدين الزماني والمكاني، ولدى الذكور واإلناث، وفي مختلف الطبقات والشرائح االجتماعية           

ي متابعـة حالـة اإلنـسان       المجتمع يمثل خطوة أساسية ف    وهذا الرصد لمؤشرات حالة اإلنسان في       
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كذلك تتم االستفادة من هذه المؤشرات من خالل التعرف على مدى مـا حققـه توظيـف             ،  المعيشية
التعـرف علـى التوظيـف      والموارد واستثمارها من إشباع الحتياجات اإلنسان وحاجاته ومطالبه،         

 التنمية البشرية في جوانبهـا الماديـة واالجتماعيـة          األمثل للموارد في تفاعلها وتأثيرها على حالة      
  . والثقافية والمعنوية والروحية

  
نه يقيس بالفعل   أ، أما صحة المؤشر فتعني      حساسية المؤشر المؤشر و إلى صحة    المهم اإلشارة ومن  

م هـذا المؤشـر مـن قبـل          تعني مدى االعتماد عليه حتى لو استخد       هي و ،ما هو مراد منه قياسه    
  .ن النتائج ستكون هي ذاتهاإن في أوقات مختلفة وتحت ظروف مختلفة فيلفأشخاص مخت

  
 فمثال معدل وفيـات الرضـع       ،أما حساسية المؤشر فتعني أن المؤشر يتأثر بحالة أو ظاهره معينة          

مقياس غير مباشـر     فهو مقياس مباشر للوفيات و     ،مؤشر حساس لمستوى العناية الصحية باألطفال     
  .  يتعلق بأي عمل صحي نه الأ  منللصحة بالرغم

  
  :هيلتقييم  ول على توجيه إطار تنموي تيةسوف تساعد إجابات األسئلة اآلو
   

يد للبرنامج أو المشروع من المستوى السياسي الرسمي، أي الجهات الحكومية           يهل يوجد تأ   •
  والدولة؟ 

 هل تم إشراك الفئة المستهدفة في التخطيط للمشروع أو البرنامج؟ •

ى المناطق الجغرافيـة  كيف يتم اإلنفاق عل و ، القومي ينفق على الفئة المستهدفة     كم من الناتج   •
  ؟أو السكانية

 اهتماماتها؟ انية ينفق على الفئة المستهدفة وكم من الميز •

  في البلدان المتقدمة من ميزانيتها؟  نفسها الفئة المستهدفةما نسبة اإلنفاق على •

 ؟  نفسها الخدماتين بحاجة إلىلى خدمات إلى الذ نسبة الذين حصلوا عما •

 )2007الصباغ،(  كفاءة األشخاص الذين يديرون تقديم هذه الخدمات؟ما أهلية و •

  
  معايير المتابعة والتقييم 7.2

  

لمشروع ، ففي   لتقييم تختلف من مشروع آلخر تبعا للغاية النهائية أو للهدف بعيد المدى             الإن عملية   
  يقيم من خاللها إكتمال وجودة أعمال رئيسية ومعايير اصر عن هنالك المشاريع التنموية وجد أن

  : المعاييرأهم هذه  خاللها تقييم األثر، وفيما يأتي يمكن منالتقييم، و
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 ، والـسياسات  ،االحتياجات:  مدى مالءمة النتائج بالنسبة إلى     معيارهذا ال يفحص   :المالءمة •
وسياسـات  يـستهدفها البرنـامج،     ت الفئات التي     واحتياجات وأولويا  ،واألولويات الوطنية 

 بل الجهات األخرى وشركاء التنمية اآلخرين،      وميزته النسبية مقا   ،الجهات الممولة وأولويات  
 قـد    ويحدد أية تغيرات ربما تكـون      ،يزال منطقياً  ويتحقق التحليل مما إذا كان البرنامج ال      

 وربمـا   ، لم تعد موجودة    فالمشاكل واالحتياجات األصلية ربما    حدثت في سياقه أثناء التنفيذ،    
تكون السياسات واألولويات قد تغيرت نتيجة للعوامل السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة            

 في نهاية األمر، ما إذا      امل، أو حتى بسبب أنشطة البرنامج، ويحدد التحليل       وغيرها من العو  
ساسـية  ة األ ومن بين األسـئل    .كانت النتائج مازالت صحيحة أم أنها ينبغي إعادة صياغتها        

 :)2004،صندوق األمم المتحدة للسكان( يأتيالمرتبطة بالمالءمة ما 
  

o االحتياجات والسياسات واألولويات : 

o  هل تلبي النتائج المخططة للبرنامج االحتياجات الوطنية؟ 

o  وهل تتماشى مع أولويات الحكومة وسياساتها؟ 

o  ؟ أهداف الجهات الممولة وهل تتماشى مع 

o سكان المستهدفون مفيدة؟وهل يعتبرها ال 

o  وهل هي متكاملة مع تدخالت المانحين األخرى؟ 

o هل ينبغي تعديل النتائج أو إلغاؤها أو إضافة نتائج جديدة فـي ضـوء االحتياجـات                 و
   واألولويات والسياسات الجديدة؟

 

تعبير عن األثر الشامل الذي يحدثه البرنامج أو الخدمة أو المؤسسة على التنمية : التأثير •
وهكذا يهدف تقييم التأثير إلى تحديد أي تغيير . االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها

  بغية زيادة إسهامها في التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة،؛ضروري في اتجاه البرامج
ويؤدي ذلك كله في النهاية إلى نقل المجتمع من وضع اجتماعي واقتصادي وسياسي معين 

أفضل منه خالل فترة زمنية محددة، وكذلك  تستهدف  بناء اإلنسان الذي إلى وضع آخر 
يستطيع تحمل مسئوليات بناء وتغيير المجتمع وتنميته اجتماعيا واقتصاديا،  بما يؤدي إلى 

  :ما يأتيفيلخص أن يكتسب في النهاية خصائص شخصية وصفات سلوكية محددة، وي
  

o واالنفعالية، والنفسية،لحاجات الجسميةالقدرة على االعتماد على النفس إلشباع ا ، 
 .والعقلية

o بحيث يمكن لإلنسان أن يحلل ويرى األبعاد ،القدرة على التفكير العلمي المنطقي 
 . ويتبين إيجابياته وسلبياته، ويفسر أسباب حدوثه،والجوانب المختلفة لكل موقف
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o  اءة مشتركة تعود جل تحقيق أهداف إيجابية بنأالقدرة على التعاون مع اآلخرين من
 . وعلى المجتمع ككل، وعلى الجماعة،بالنفع والفائدة على الفرد

o سرته ولمجتمعهأل أي أن يكون هذا اإلنسان منتجا نافعا لنفسه و،القدرة على اإلنتاج. 

o بما يؤدي باإلنسان إلى زيادة معدل ،القدرة على التجديد واالبتكار والتفكير المبدع 
تصلة مستمرة للتطور واالرتقاء بأسلوب حياته وحياة  وأن يسعى بصورة م،طموحه

 )1995مختار،.(اآلخرين نحو األفضل 
 

 أو المـدى الـذي      ،البرنامج على مدى تحقيق المخرجات    في  فعالية  ال يركز معيار  :الفعالية •
 ي النواتج المحددة واألثر المحدد،     وما إذا كان من المحتمل أن يسهم البرنامج ف         ،ستتحقق به 

في حالة إجراء تقييم    (كن األمر كذلك، سيحدد التقييم ما إذا كان ينبغي تعديل النتائج            وإذا لم ي  
من أجل المساعدة علـى     ) في حالة إجراء تقييم نهائي    (أو تمديد البرنامج    ) في منتصف المدة  

  :أتيساسية المرتبطة بالفعالية ما يومن بين األسئلة األ .تحقيق النتائج المحددة
  

o مـدى جـودة     ؟ وما تحققت أو ستتحقق المخرجات المخططة     مدى   إلى أي : المخرجات 
  المخرجات؟

o   معت بيانات عن مؤشرات اإلنجاز؟ وهل توفر أدلة         : البيانات المتعلقة بالمؤشراتهل ج
كافية بشأن إنجاز مخرجات البرنامج والمساهمة في تحقيق النواتج واآلثار؟ وهل مـن             

 الضروري جمع بيانات إضافية؟

o   اإلنجازات من حيث تحقيق اإلنصاف والمساواة بين الجنـسين          ما: نسينالوضع بين الج 
 ؟)غير مخططة/مخططة(

o ؟)غيـر مخططـة   /مخططـة ( اإلنجازات فيما يتعلق بتنمية القدرات       ما: نمية القدرات ت 
 )2004،صندوق األمم المتحدة للسكان(

  
لة ما أو تحسين تخفيف مشكمثل وهي درجة بلوغ األهداف المقررة سلفا للبرنامج : الفاعلية •

 وينبغي ان يشمل تقييم الفاعلية أيضا تقييم الرضا أو االمتعاض ،حالة ما ليست على ما يرام
 ويهدف تقييم ،ت البرنامج أو الخدمة أو المؤسسةالذي يبديه المجتمع المعني نحو تأثيرا

ى بلوغ الفاعلية إلى تحسين صياغة البرنامج وشكل الخدمات والمؤسسات الشبابية بتحليل مد
وينبغي حيثما كان ممكنا إجراء تحليل نوعي لمالءمة وفائدة اإلنجاز الذي تم مهما . أهدافها

و ، كان هذا التحليل غير موضوعي ومجرد انطباعي ريثما يتم إعداد طريقة أدق للقياس
  :يمكن ذكر أهم هذه المتغيرات باختصار أيضا من خالل النقاط التالية
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o داث تغيير في أنماط سلوك المستفيدين من المشروعمدى قدرة المشروع على إح.  
o مدى قدرة المشروع على تنمية و إثراء معارف المستفيدين من المشروع.  
o             مدى قدرة المشروع على تعديل أو تغيير اتجاهات المستفيدين من المشروع مثل االتجاه 

  لى الغيرإلى االستقاللية و االعتماد على النفس بدال من االتكالية و االعتماد ع
o مدى قدرة المشروع على إكساب المستفيدين خبرات و إتقان مهارات جديدة.  
o مدى قدرة المشروع على إحداث تغيير في المكانة االجتماعية للمستفيدين .  
o              مدى قدرة المشروع على إحداث تعديل أو تغيير في الظروف البيئية غير المرغوبـة. 

 )1995مختار،(

  
 فهو يقـدر النتـائج التـي        ت البرنامج، تدخال" إنتاجية" البرنامج    كفاءة معياريقيس   :الكفاءة •

 ويركـز   البرنامج أثناء فترة زمنية محـددة،     تحققت بالنسبة للنفقات والموارد المستخدمة في       
 ،التحليل على العالقة بين كمية وجودة وحسن توقيت المدخالت، ومـن بينهـا الموظفـون              

 والتكاليف المتنوعة، وكمية وجودة وحـسن       ،دات والمع ، والتدريب ، والسفر ،واالستشاريون
 وهو يتحقق مما إذا كان هناك مبـرر كـاف للنفقـات             توقيت المخرجات المنتجة والمقدمة،   

ومـن بـين    ُأنفقت بشكل اقتصادي قدر اإلمكان،       ويفحص ما إذا كانت الموارد قد        ،المتكبدة
  : أتيألساسية المرتبطة بالكفاءة ما ياألسئلة ا

  
o هل المخرجات الفعلية أو المتوقعة تبرر التكـاليف المتكبـدة؟ وهـل ُأنفقـت               :التكاليف 

  الموارد بشكل اقتصادي قدر اإلمكان؟
o أو من  /ممولة وطنياً و  (هل تداخلت أنشطة البرنامج مع تدخالت مماثلة أخرى         : التكرار

 أو كانت تكراراً لتدخالت من هذا القبيل؟) مانحين آخرين

o  ـ كفأ إلنجاز مخرجات أكثر وأفضل بو     اك طرق ووسائل أ   هل هن : الخيارات البديلة طة اس
 )2004،صندوق األمم المتحدة للسكان(المدخالت المتوافرة؟ 

  
 ، ومعرفة أسباب اإلنجـازات    ،مقارنة األنشطة الجارية مع مواعيدها المحددة      ل اداستنا :التقدم •

استعراض التقدم   والدالئل المشيرة إلى عالج أية أسباب للقصور، والغرض من           ،أو القصور 
 والتتبع في هذا السياق هـو المتابعـة         ،هو تسهيل التتبع والمراقبة التنفيذية لألنشطة الجارية      

اليومية لنشاط ما أثناء تنفيذه للتأكد من ان العمليات تمضي حسب مخططها ومواعيدها، وهو              
 ،والمعـدات  ، واإلمدادات ، وشؤون العاملين  ، والمنجزات الرئيسية  ،يترصد األنشطة الجارية  

 )1995مختار،.(واألموال التي أنفقت بالنسبة إلى الميزانيات المخصصة
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 أو احتمـال    ، استدامة البرنامج من مدى استمرار نتائج البرنـامج        معياريتحقق    :االستدامة •
 وتُفحص العوامل التي تؤثر فـي       البرنامج وتوقف الموارد الخارجية،   استمرارها بعد انتهاء    
 ومـن المهـم     جهات المعنية،  األولوية المخصصة للبرنامج من قبل ال      االستدامة على أساس  

على وجه الخصوص استعداد تلك الجهات لمواصلة دعم أو تنفيذ أنشطة محـددة، أو حتـى       
 ويقدر التحليل أيـضاً مـدى       طق أخرى أو قطاعات أخرى من البلد،      تكرار األنشطة في منا   

ج علـى   شرية الالزمة للحفاظ على نتائج البرنـام      توافر اإلدارة المحلية والموارد المالية والب     
  :أتيساسية المرتبطة باالستدامة ما يومن بين األسئلة األالمدى الطويل، 

 
o  توقـف الـدعم     هل من المحتمل أن تستمر إنجازات البرنامج بعـد        : االستدامة المحتملة 

هـل   و  المشاركون على استعداد لمواصلة أنشطة البرنامج بشكل مستقل        الخارجي؟ وهل 
أو السكان  /قادرون على ذلك؟ وهل دمجت أنشطة البرنامج في الممارسات الحالية و          هم  

  .المستهدفين

o صـندوق االمـم المتحـدة      (هل خصصها النظراء لمواصلة أنشطة البرنامج؟     : المواردو
هي القـدرة علـى االسـتمرارية       ويمكن تعريف االستدامة على أنها      . )2004،للسكان

  يمكن أن يكون من خـالل  للمشروع او المؤسسة، و الذي   رد الذاتية باالعتماد على الموا  
  :احد الطرق التالية

  

 .طرق مختلفة لجذب جهات تمويلية أخرى لدعم المشروعاتباع  

  .تمويل من قبل المجتمع المحلي 
  .مشاركة اكبر على شكل عمل تطوعي 
 .عو المشرتالعمل على تسويق أجزاء من مكونا 

 .تحصيل رسوم 

  )1995مختار،.(مدر للدخلمن النوع ال خلق مشروع 
  

 أو  ، إلى إجمالي عدد المستحقين لخـدمات      مشروع ما مدى استفادة الناس من     هي   :الكفاية   •
 أو مدى تغطية خـدمات المـشروع لفئـة          ،مدى نجاح المشروع في حل مشكالت المجتمع      

  )2008 العمل التنموي،مركز(.سكانية معينة
  

ك تحديات ، إال أن هناالستخالص العبر والنتائج ة والتقييم،تضح أهمية معايير المتابعت وعليه
  )2.2 جدول (لتقييما تحقيق هدف ميمكن أن تقف عائقا أمامرتبطة بمعايير القياس منهجية 
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مقتبسة : المصدر،  معايير القياس والتحديات المنهجية   : أهداف التقييم المرتبطة باألداء   :  2.2جدول  
  1999. ة للتنمية الدوليةبتعديل من الوكالة الدانمركي

 
 التحدي المنهجي  معايير القياس الهدف من التقييم

 المالءمة
 

احتياجات وأولويات وسياسات 
السكان الذين يستهدفهم البرنامج، 

  . والشركاء

 ،عدم وجود توافق آراء بشأن االحتياجات واألولويات
عدم تقدير تلك االحتياجات واألولويات تقديراً أو

 .فتقار إلى سياسات واضحة واالً،صحيحا

 الفعالية
 

النواتج والمخرجات واآلثار  •
  .المتفق عليها

ت المتأثرة، حالة المؤسسا •
والبنية  المستهدفين، والسكان

التحتية، قبل تدخالت 
 .البرنامج

 ،التعبير عن النتائج المنشودة بطريقة غير واضحة •
  . أو متغيرة، أو محيرة،أو متعددة

  . تحديداً سيئاتحديد مؤشرات النتائج •
االفتقار إلى معلومات أساسية عن المؤسسات  •

 والبنية التحتية ، والناس المتأثرين،المتأثرة
  .المتأثرة

  .سوء معرفة الصالت بين السبب والنتيجة •
صعوبة عزو نتائج إلى البرنامج المحدد نتيجة  •

 . لوجود متغيرات تتداخل معه

 مماثلة أو وجود تدخالت الكفاءة
 ووجود ،ضلى مماثلةممارسات فُ

 .معايير لما يعتبر منطقياً

  ؟ المعايير التي يجب استخدامها كمرجعما

 عوامل االستدامة االستدامة
 

االستدامة على المدى الطويل هي حالة فرضية 
وال يمكن التنبؤ بجميع العناصر المتدخلة . متصورة

 .التي يمكن أن تضر باالستدامة

  
  .التقييم الجهات المنفذة لعملية 8.2

  
يكـن باالمكـان    مراجعة العديد من الدراسات واألبحاث حول الجهة التي تقوم بتقييم المشاريع، لم             ب

 ك من يؤيد فكرة القيام بالتقييم من طرف من شاركوا في اإلشـراف والتنفيـذ              حسم الموضوع، فهنا  
  .ة على البرنامج، إلضفاء نظرة جديم الخارجيك من يعارض ذلك ويؤيد فكرة المقيللبرنامج، وهنا

  
ولطبيعـة  ،  خارجيـة  أمانت داخليـة    أكواء   يوضح مزايا وعيوب الجهات المقيمة س      (3.2)جدول  ال

وخصوصية برامج استصالح األراضي، يرى الباحث أن القيام بعملية تقييم من عـدة مـستويات،               
توصيات أكثر  تضمن مشاركة الجهات المقيمة الداخلية والخارجية، قد تحقق أفضل النتائج وتتوصل ل           

  .مالءمة وفاعلية
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  )ب،ت(. السعدي، س:، المصدرة للمشاريعمزايا وعيوب الجهات المقيم : 3.2جدول 
  

  م من داخل المشروعمقيال  م من خارج المشروعمقيال  

يعطي نظرة جدية عن المشروع وتوصياته       •  مزاياال
  .مسموعة

متخصص في الميدان وله خبرة في التقيـيم       •
 .يهايمكن االعتماد عل

ال يستفيد شيئا من التقييم باسـتثناء تقـدير          •
 .علمي

  .سهولة إعطاء حكم مجرد وغير متحيز •

لديه قدرة كافية على فهم مواقف وتصرفات        •
  .يعرف المشروع معرفة جيدة، والعاملين

 .طرف في هيكل البرنامج والمشروع •

  .قد يتمنى جني مصلحة من وراء التقييم •

  . وسلطتهوعالمشر ليس طرفا في هيكل •  عيوبال
قــد ال يفهــم بــسرعة خبايــا المــشروع  •

 مما  يتسبب في     ،واألشخاص المشتركين فيه  
بعض التشكك من طـرف العـاملين فـي         

  . أوال يفهمون سر عمله،المشروع

  .اًيكون متحيزال صعب عليه أ •
 .قد ال تكون توصياته مسموعة •

قد ال تكون لديه المعرفة والخبـرة الكافيـة          •
  التي تميزه عن غيره

  
  :تيةمسؤول عن التقييم العناصر اآلحتى نستطيع إجراء تقييم ناجح يجب أن يستوفي الو
  

ينبغي أن تتوافر لدى األشخاص العاملين في مجال تصميم أنشطة التقييم واالضطالع بهـا               •
  .وإدارتها كفاءات التقييم األساسية

لة وأن يكونوا قد تلقـوا      ينبغي أن تكون لدى المقيمين الخلفية التعليمية والمؤهالت ذات الص          •
 .تدريبا على التقييم

 .ينبغي أن تكون لدى المقيمين خبرة عملية مهنية ذات صلة بالتقييم •

من الضروري أن تكون لدى المقيمين دراية تقنية محددة بشأن المنهجية أو الـنهج الـذي                 •
ينـة، ومـن    سيلزم للتقييم المحدد الذي سيضطلع به، وكذلك مهارات إدارية وشخـصية مع           

 .الالزم أن يكون لديهم إلمام بتلك المنهجية أو بذلك النهج

ينبغي أن يراعي المقيمون المعتقدات والسلوكيات والعادات في عالقاتهم مع جميع أصحاب             •
 .المصلحة وأن يتصرفوا بنزاهة وأمانة

 .ينبغي أن يكفل المقيمون اتسام اتصاالتهم مع األفراد باالحترام •

أن يحرص المقيمون على عدم الكشف عن هوية األفراد المبلغين وأن يحموا سـرية              ينبغي   •
 .أولئك األفراد

  )2005األمم المتحدة، ( .المقيمون مسؤولون عن أدائهم وناتجهم •
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  من يجب إشراكهن عملية التقييم والمسؤول ع 9.2

  
 الكاملـة   اإلداريـة من خطوات العملية     التقييم كجزء ال يتجزأ      إجراء المبدأ الذي ينبغي بمقتضاه      إن

مختلـف  تنفيـذ تلـك العمليـة ب       الخطـط و   إعداد عن   المسئولةالجماعات   و األفراد أنيعني ضمنا   
  : هذا يشمل و، مسؤولية التقييمأيضاالتنفيذية تتحمل المستويات السياسية و

  
ـ الغيـر    المستفيدين، و )أصحاب المصلحة ( الفئة المستهدفة من المستفيدين      •  مـن   رينمباش

  .المشاريعالبرامج و
 .المشاريع  البرامج ووإدارةطاقم تنفيذ  •

 .الجهات الممولة للبرامج والمشاريع •

، أو   منظمـات دوليـة    أو ،أهلية أو مؤسسات    ، ذات عالقة، كهيئات حكومية    أخرى أطراف •
 )2007الصباغ،( .ن وجامعاتي وخبراء أكاديمي،مراكز مختصة

  
  قتصادية وإدارة المشروعاتدوى اال عالقة التقييم بالج10.2

  
 وإن كافة المؤشرات المستخدمة في ،إن التقييم عنصر من ضمن عناصر الجدوى للمشروع

 أو حسب ، أو نسب، أو أثمان،وفق مقاييس ة للتقييم، وتحدد قيمها عدديادراسات الجدوى تكون قابل
للبدائل المتاحة ) طلقة ونسبيةم( في اآلخر إلى تقييمات يؤديقرائن قابلة للتحديد المقارن، وكل ذلك 

وعند الحديث عن الجدوى بين التقييم التجاري والتقييم االقتصادي القومي،  .للمشروع المستهدف
يقتضي المنطق االقتصادي بأن يعمل المستثمر على تحقيق الربح الصافي الكافي لضمان التراكم 

 حول محتوى هذا -رة تتفاوت غير أن النظ،الرأسمالي الضروري الستثمار نشاطه االقتصادي
 بين الذاتية المجردة والجماعية الشاملة، فحسب النظرة الذاتية المجردة يكون تعظيم الربح –الربح 

التجاري المالي المباشر هدفا كليا للمستثمر الفرد، وفي المقابل بموجب النظرة الجماعية الشاملة ال 
  ).2009،هوشيار معروف(صاد والمجتمع الربحية إال بتعميم المنفعة لمجموع االقت تكتمل

  
م أسباب فشل مشروع ما فإننا نهـدف        بالنسبة إلدارة المشاريع وعالقتها بالتقييم، فعندما نتكلم ونقي       و

  إن:(Karl Popper) ومنهم كـارل بـوبر   ،إلى التعلم من األخطاء الماضية، يقول بعض الفالسفة
، فعندما تتناقل وسائل اإلعالم األخبار عن       الل الفشل  وإنما من خ   ،المعرفة ال تتقدم من خالل النجاح     

نه يتبع ذلك طلبات إلجراء تحقيقات يعلـن        إن الناحية المالية أو البشرية، ف     فشل مشروعات مكلفة م   
ن أن يتخـذوا اإلجـراءات     و شيوع أسباب الفشل، يـستطيع اآلخـر       عن نتائجها للجمهور، وبمجرد   
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ال  .قبال، هذا اإلجراء ال يتم إال بعد عملية تقيـيم شـاملة      الالزمة لمنع حدوث مثل هذه األسباب مست      
 بمعنى أنها فـي     ،، وإنما يمثل فشل نظام     عزلة يحدث الفشل في المشاريع التنموية أو االقتصادية في       

لـى أو يـسمح     ك صفات أو خلال في النظام يؤدي إ       ج لنظام معين ، كأن نقول بأن هنا       الحقيقة مخر 
  :حد هذين المعيارينأام سيفشل إذا توفر فيه ن النظإبالفشل، وبمعنى عام ف

  
المستخدمين، أو األطراف و،  اإلدارة: مثلعدم تلبية المشروع لمتطلبات من لهم عالقة به، •

 ، أو الزمن أو االنجاز،األخرى المتأثرة به، فقد يتضمن الفشل عدم تلبية متطلبات التكاليف
  .لعالقةأو النوعية، أو األمان، أو األهداف األخرى ذات ا

االنتهاء بنتائج غير مرغوب فيها من قبل األفراد المهتمين، فالمشروع الفاشل ال يلبي  •
 بل يتركهم في حالة أسوأ مما كانوا عليها قبل ،)المتعهد(تطلعات المستخدم أو المطور له 

  ).2009،هوشيار معروف (.المشروع
  

  : ةومن أسباب فشل البرامج والمشاريع مشكلة الرقابة والمتابع
  

صعب مراقبتها بفعالية، ووجود جماعات عمل وحزم عمل المدى توجود مهام عمل طويلة  •
نجاز إدة ال تسمح بمتابعة كبيرة يصعب اإلشراف عليها ، ووجود محطات لمراحل متباع

  .نجازوع وبيان النسبة المئوية لهذا اإلالمشر
 أو التقييم ويقوم ، أو االختيار،يق، أو التوثصفات التصميم والتنفيذعدم التقييد بمعايير أو موا •

 .نجاز تقييم مفصل، وعدم استخدام التقييم لمعرفة ظهور المشكالتإالمدققون ب

عدم محاولة حل المشكالت الظاهرة مبكرا في المشروع فبدال من أن تكون عملية الرقابة  •
 .مانعة ووقائية ، فإنها عالجية أو الحقة

 .ين لألموال الالزمة لضمان تنفيذ أهداف المشروععدم توفر التنبؤ أو التخطيط الالزم •

 أو المنتج النهائي للمشروع، ،إعطاء النظام اإلداري أهمية أكبر من األفراد في النظام •
 أو التحايل ، وتشجيعهم على التخريب،ويؤدي هذا إلى تقوية نزعة األفراد لمقاومة الرقابة

 )2005نصير،. (على إجراءات الرقابة

  
   البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييمطرق جمع 11.2

  
تختلف طرق جمع البيانات وتتعدد أشكالها، إن دراسة هذه الطرق تهدف إلى التوصل إلى المعلومة               
الصحيحة واألكثر دقة، بعيدا عن االنحياز والميول التي قد تكون غير مقصودة، وجدير بمن يعمـل                
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أن يبحث عن الطريقة األكثر مالءمة       و ،اإللمام بهذه الطرق  في مجال المتابعة والتقييم أن يكون لديه        
  .، وأن يجيد استخدامها، والجمع بين أكثر من طريقةمعلوماتال وبياناتاللجمع 

  
 التـي   على أكثر من مرجع ومصدر بخصوص طرق جمع البيانات والمعلومات         طالع الباحث   بعد ا 

األكثر تفصيال   يعتبر   )2002،لي للتنمية الزراعية  الصندوق الدو (بأن   ، فقد تبين  تخدم المتابعة والتقييم  
 والـذي يمكـن     ،ايجابياتهـا وسـلبياتها   بين   و ،وضح كيفية استخدام هذه الطرق     قد و ،لهذه الطرق 

 أهم  فيما يأتي  و . هذه الطرق  لمعرفة نبذة عن  ) 1.1(ملحقال إنظر،   لفهم هذه الطرق   استخدامه كمرجع 
  : الرئيسيةهذه الطرق

  
  .طرق أخذ العينة •
 .طرق المتابعة والتقييم األساسية •

 .طرق المناقشة الجماعية •

 .طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا •

 .طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن •

 .طرق تحليل الصالت والعالقات •

 )2002،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( .طرق الترتيب وتحديد األولويات •
 

   مفهوم التنمية12.2

  
ـ وم التنمية بشكل مستمر وواضح استجابة لطبيعة المشكالت التي تواجه         تطور مفه  ا المجتمعـات،   ه

 من  فقد وضح كلٌ   .وتلبية وانعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمن في هذا المجال           
   :مفهوم التنمية من خالل أربع مراحل وهي) 2007غنيم، عثمان، وأبو زنط، (
  

تميزت هذه المرحلة التي امتدت منذ نهاية الحرب        وا للنمو االقتصادي،    التنمية بوصفها رديف   •
العالمية الثانية وحتى منتصف العقد السادس من القرن العشرين باالعتماد على إسـتراتيجية             

وقـد   التصنيع وسيلة لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة وسريعة،          
رى بديلة بعدما فشلت إستراتيجية التصنيع فـي تحقيـق          تبنت بعض الدول استراتيجيات أخ    

  .التراكم الرأسمالي المطلوب، ومنها إستراتيجية المعونات الخارجية
فكرة النمو والتوزيع، حيث بدأ مفهوم التنمية فيها يشمل أبعـادا           المرحلة الثانية وهي مرحلة      •

قتصادية فقط، فقد أخذت     بعدما كان يقتصر في المرحلة السابقة على الجوانب اال         ،اجتماعية
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الالمـساواة مـن خـالل تطبيـق        لبطالـة و  التنمية تركز على معالجة مشكالت الفقـر وا       
 ا والمشاركة الشعبية في إعـداد خطـط التنميـة وتنفيـذه           ،استراتيجيات الحاجة األساسية  

  .ومتابعتها
ظهر فيها مفهوم   والمتكاملة،  / المرحلة الثالثة مرحلة التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة       •

التنمية الشاملة، التي تعني تلك التنمية التي تهتم بجميع جوانب المجتمع والحيـاة، وتـصاغ               
 وليس من أجل زيادة معـدالت النمـو         ،أهدافها على أساس تحسين ظروف السكان العاديين      

االقتصادي فقط، ومن السمات التي غلبت على هذا النوع من التنمية معالجة كل جانب مـن    
 ووضعت الحلول لكل مـشكلة علـى        ،وانب المجتمع بشكل مستقل عن الجوانب األخرى      ج

، األمر الذي جعل هذه التنمية غير قادرة على تحقيق األهداف المنشودة في كثير من               دانفرا
لى تعزيز التنمية المتكاملة التي تعنى بمختلف جوانب التنمية ضمن أطر           إ ودفع   ،المجتمعات

  .كانيالتكامل القطاعي والم
 مرحلة التنمية المستديمة، وهي الفترة التي أصبحت المـشاكل البيئيـة  هي المرحلة األخيرة    •

 تهدد الحياة فوق كوكب األرض، وعموما ورد مفهوم التنمية المستديمة ألول مرة فـي               منها
، وعرفت التنمية في هذا التقرير علـى أنهـا تلـك            1987تقرير اللجنة العالمية للبيئة عام      

 التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيـال المقبلـة فـي تلبيـة                 التنمية
تنمية على أنها تلك التنميـة      ال) Webester،1997قاموس ويبستر   ( احتياجاتهم ، وعرف    

غنـيم،   (.التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو تدميرها كليا أو جزئيا            
  )2007عثمان، وأبو زنط، 

  
التنمية المستدامة بأنهـا إدارة لقاعـدة المـوارد الطبيعيـة           ) 2003التالوي، عبد المعطي،  (عرف  و

وصونها، وتوجيه التغيير التكنولوجي والمؤسسي، بما يضمن تحقيق واستمرار إشـباع الحاجـات             
تيـة  البشرية الحاضرة والمقبلة، وهذه التنمية تصون موارد األرض والمياه والموارد الوراثيـة النبا            

 .والحيوانية، وال تتسبب في تدهور البيئة، كما أنها مالئمة فنيا وصالحة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيـا              
 التنمية الزراعية المستدامة، علـى أنهـا إدارة وصـيانة المـوارد             عرف) 2008،  البنك الدولي (و

   . والمستقبليةت اإلنسانية الحاليةالطبيعية األساسية بحيث تضمن المؤسسات والتقنيات المتطلبا
  

  برامج استصالح األراضي 13.2

  

تأتي برامج استصالح األراضي ضمن التوجهات اإلستراتيجية التي تتبعها العديد من الجهات الدولية             
الداعمة للشعب الفلسطيني، والهادفة للمساعدة في الحد من مخاطر عدم األمن الغـذائي، ومحاربـة               
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، حيث  ن الظروف المعيشية في المجتمعات الريفية الفلسطينية       وتحسي ، وتشغيل األيدي العاملة   ،الفقر
علـى رأس أولويـات وزارة الزراعـة الفلـسطينية           استصالح األراضي  برامجأصبح العمل في    
 االسـتخدام   كونها تعمل على  حكومية العاملة في القطاع الزراعي في فلسطين،        الوالمؤسسات غير   

الزراعية، وتنويع المحاصيل الزراعية، ووقف التـدهور       ، وزيادة الرقعة    للمصادر الطبيعية األمثل  
، وزارة الزراعة، برنامج    الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   ( .الحاصل على التربة والغطاء النباتي    

  )2005،األمم المتحدة االنمائي
   

  :مفهوم البرنامج، المشروع 1.13.2.

  
 أنـه تـدخل محـدد زمنيـاً ومـشابه         علىالبرنامج  ) 2004صندوق األمم المتحدة للسكان،   (عرف  
 ويـستخدم نهجـاً متعـدد    ، ولكنه يشمل عدة قطاعات أو مواضيع أو منـاطق جغرافيـة     ،لمشروع

  .  وتشترك فيه مؤسسات متعددة، وقد يكون مدعوماً من عدة مصادر تمويلية مختلفة،التخصصات
  

ر المشروع خـالل     عملية تؤدي إلى تحقيق الهدف، ويم      المشروع على أنه  ) 2005 نصير،(وعرف  
هذه العملية بعدة مراحل مميزة، يطلق عليها دورة حياة المشروع، وتتغير المهام واألفراد والتنظـيم               
اإلداري والموارد األخرى مع تقدم حياة المشروع من مرحلة إلى المرحلة التي تليها، وينمو الهيكل               

م يتراجع كلما اقترب المـشروع       ث ،التنظيمي للمشروع ونفقاته مع كل مرحلة حتى يصل إلى الذروة         
  .من نهايته

  
من خالل دليل تنفيذ مشروع تطوير األراضي  )2008،وزارة الزراعة والتعاون االيطالي ( تفعر  

   ، أنها برامج تهدف لتحسين الظروف المعيشيةبرامج استصالح األراضيفي جنوب الضفة الغربية، 
 التدهور الحاصل في التربة والغطاء النباتي، مـن  لى وقفإة الفقر في المجتمعات الريفية، و     ومكافح

 استصالح وتأهيل األراضي الزراعية والقابلة للزراعة، وتزويدها بأنظمـة          : منها ،خالل عدة أنشطة  
  .  وإنشاء آبار جمع مياه األمطار، وشق وتأهيل طرق زراعية، وتوفير أشجار مثمرة،حصاد مائي

  
 عرفت مفهوم استصالح األراضـي      -ات الصادرة عنها   من خالل المنشور   )2009،وزارة الزراعة (

 زراعية منتجة وبجدوى     إلى أراضٍ  ، وغير القابلة للزراعة   ،على أنه تحويل األراضي غير المستغلة     
 التي  وهو عبارة عن مجموع العمليات الفيزيائية      ،اقتصادية، وذلك عن طريق االستصالح الفيزيائي     

راعيـة بالطريقـة     غير قابلة لممارسة العمليـات الز       وعرة تؤدي إلى تحويل األراضي من أراضٍ     
  وتـشمل   منتجة وقابلة الستخدام الميكنة الزراعية واآلالت الزراعية المختلفـة،         السليمة إلى أراضٍ  
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بنـاء  وتـسوية األرض،    وإزالة وتجريف الصخور،    : تيةمكونات مشاريع االستصالح النشاطات اآل    
شق طريق زراعي موصل للموقـع      و،  اً دونم 20ر لكل   حفر آبار جمع بمعدل بئ    وجدران استنادية،   

عمل سياج حول المواقـع  وزراعة المواقع المستصلحة باألشجار بعد تسميدها، والمراد استصالحه،  
  .المستصلحة

  
ومن خالل دليل تنفيذ بـرامج استـصالح األراضـي          ) 1997 (جان االغاثة الزراعية الفلسطينية   ل

ات األراضي المرتفعة تتم من خالل مجموعـة مـن النـشاط           برامج استصالح    المرتفعة، بينت أن  
 في  التي تسعى في المحصلة النهائية إلى حماية األرض وزيادة إنتاجها، حيث يتركز العمل            المتكاملة  

بنـاء  و،  )االستصالح الثقيل ( تسوية األرض وشق الطرق الزراعية،    : تيةالبرنامج في النشاطات اآل   
  .حفر آبار جمعوزراعة األرض بأشتال األشجار المثمرة، وراضي، تسييج األوالجدران االستنادية، 

  
ضي غير الصالحة للزراعة    أنه تحويل األرا  باستصالح األراضي   ) 1987العالول، خليل ،    (وعرف  

 االستـصالح   ، منهـا  أن هناك عدة أشكال مـن االستـصالح       ذكر  و،   صالحة للزراعة  إلى أراضٍ 
 ،رض باستعمال آالت أو أدوات ميكانيكية على عمق معين        الميكانيكي، حيث يتم عن طريق قالبة األ      

هذه الطريق تهيئ التربة لزراعـة األرض، وغالبـا مـا يـتم             و،  وتنظيفها من الحجارة والصخور   
 .االستصالح في المناطق الجبلية التي تشكل النسبة األكبر من مساحة الضفة الغربية

  
  :أهداف برامج استصالح األراضي 2.13.2.

  

 ومتطلبـات   ، والبرنامج الزمني  ،نجاز العمل حسب الميزانية   إ: مشروع هدف بثالثة أبعاد   يوجد لكل   
ستهدفة للعمل المنـوي     التكاليف الم  وهيتكاليف المسموح بها للمشروع،     تمثل الميزانية ال  ونجاز،  اإل
نجاز إل ا بعدبعد الجدول الزمني الفترة الزمنية التي سيتم خاللها انجاز العمل، أما ُ           نجازه، ويتضمن ُ  إ

  ).2005نصير،. (فيمثل ما علينا عمله للوصول إلى النتائج النهائية
  

إلـى  تهدف   األراضي   استصالحبرامج  بين أن   ) 2002 (  للتنمية  البنك االسالمي  صندوق األقصى، 
لى وقف التدهور الحاصل فـي      إ و ، ومكافحة الفقر في المجتمعات الريفية     ،تحسين الظروف المعيشية  

النباتي بشكل عام، وحماية األراضي من المصادرة واعتداءات االحتالل، وما يبرر           التربة والغطاء   
 ،هذا الهدف هو الحاجة لزيادة الرقعة الزراعية، ووقف التدهور الحاصل على التربة نتيجة اإلهمال             

معدالت البطالة المرتفعة وخصوصا في محافظـة الخليـل،         إلى  والعزوف عن الزراعة، باإلضافة     
2009 كـانون أول، -تـشرين أول ( دورة 2009بع الرابع  مسح القوى العاملة للر نتائج على فبناء (
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الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد سجلت محافظة الخليل النسبة األعلى للبطالة             
  %).23.6( حيث بلغت النسبة ،من بين محافظات الضفة الغربية

  
اريع استصالح األراضي هـي شـريحة صـغار وفقـراء           ن الشريحة األساسية المستهدفة من مش     إ

المزارعين، وعند اختيار األسرة يتم مراعاة أن يكون االختيار على أسـاس االختيـار بالمـشاركة                
 مما يضمن أن تكون الشريحة المستفيدة هي الشريحة األكثر فقـرا، وفـي              ،والعدالة وتكافؤ الفرص  

  .سها اختيار العائالت المرشحة لالستفادة من البرنامجالعادة يتم اعتماد معايير واضحة يتم على أسا
  

  : حسب مالءمتها لالستخدام- الضفة الغربية–ة يتصنيف األراضي الفلسطين 3.13.2.

  

 علـى دراسـة    األراضيستصالحلمشاريع امن المؤسسات المنفذة درجت العادة أن تقوم لجنة فنية      
، ومعاينة المواقع   ستفادة من هذه البرامج والمشاريع    ال الراغبين ل  الطلبات المقدمة من قبل المزارعين    

بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث كانت آراء الفنيين وأصحاب الخبرة في هذا المجال تركز على               
طبيعة المنطقة، ومعدالت سقوط األمطار، ودرجة االنحدار، ونسبة الصخور وغيرها من العوامـل             

، اختيار المواقع بـشكل      نجاح المشروع في المستقبل    على التي قد تؤثر بشكل مباشر أوغير مباشر      
عام تم بناء على الخبرات الفنية للمهندسين والعاملين في مجال االستصالح، وأحيانا لظروف خاصة              

  .لجدار الفصل والمستوطناتاتتمثل في نهج تنمية الصمود لدى المزارعين في مناطق 
  

 األراضـي    وتـصنيف  عملت على تقـسيم   ) 2010مركز أبحاث األراضي،  ( الدراسة الصادرة عن  
، حيث قسمت األراضي في الضفة       للتطوير والتنمية  مالءمتهامدى  حسب  مزروعة  الغير  الفلسطينية  

، أراضي تصلح للغابات وأخـرى تـصلح         تقسيمات، أراضي صالحة لالستصالح    الغربية الى ثالثة  
الـضفة الغربيـة وعلـى       مستوى   للمراعي، هذه الدراسة أظهرت هذه التقسيمات والتصنيفات على       

  . يبين ذلك)4.2(كل محافظة، والجدول مستوى 
  

يوضح المساحة التي يمكن استصالحها على مستوى الـضفة الغربيـة ومحافظـة             ) 4.2(الجدول  
الخليل، والنسبة المئوية لهذه المساحة مقارنة بالمساحة االجمالية للضفة و محافظـة الخليـل، هـذه        

عد األحدث في مجال تحديد االحتياجات واألولويات للعمـل ضـمن مـشاريع             النتائج والمعلومات ت  
استصالح األراضي ومدى مالءمة هذه األراضي لالستخدامات المتعددة، والتـي تمكـن الجهـات              

ا    الحكومية وغير الحكومية من العمل بها، والتطوير عليها        يتضح كذلك مـن نتـائج الدراسـة        ، آم
محافظة القدس والخليل ذات األولوية العالية في مـشاريع          أن   الصادرة عن مركز أبحاث األراضي    
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رام اهللا ونابلس و طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وجنين وسـلفيت           محافظة   تليها   ،استصالح األراضي 
محافظة الخليل لها األفـضلية فـي إعـادة تأهيـل           ، في حين تبين أن      وطوباس وأريحاعلى التوالي  

، )16.(،  )15.(،  )14.(،  )13.(،  )12.(، مرفق المالحـق     ت لحم األراضي الرعوية لتليها مدينة بي    
، والتي تبين تصنيف األراضي غير المزروعة، ومدى مالءمتهـا لالستـصالح والمراعـي              )17.(

والغابات، على شكل خرائط على مستوى الضفة الغربية بشكل عام وعلى مستوى محافظة الخليـل               
اضي المالئمة لالستصالح ضـمن درجـات تبـين     يبين تقسيم األر (5.2) الجدولبشكل خاص، و

  .األكثر مالئمة، فالعالية، فالمتوسطة، فاألقل مالئمة
  

الغابات، والمراعـي فـي الـضفة       والمالئمة لالستصالح،   ومزروعة  الغير  األراضي  : 4.2 جدول
  2010مركز أبحاث األراضي،: ، المصدر ومحافظة الخليلالغربية

  
  حافظة الخليلم  الضفة الغربية

المساحة   تقسيم األراضي

2كم  

النسبة المئوية من 

 مساحة الضفة الغربية

المساحة 

2كم  

 مساحةالالنسبة المئوية من 

المحافظة الغير مزروعة في  

 %3.2 15.3 % 6.7  378.4 أراضي تصلح للغابات
 %44.5 212.0 % 14.3 810.7 أراضي تصلح للمراعي

 %52.2 248.7  % 8.2 467.0 أراضي تصلح لالستصالح
 %100.0 476 % 29.2 1656.1  المجموع

  
 ومحافظـة  المالئمة لالستصالح في الضفة الغربيـة ومزروعة الغير األراضي تقسيم :  5.2جدول

  2010مركز أبحاث األراضي،: ، المصدرالخليل
  

  محافظة الخليل  الضفة الغربية
تقسيم األراضي 

  لمالئمة لالستصالحا
  المساحة

 2 كم

من النسبة المئوية 

  مساحة الضفة الغربية

المساحة 

 2كم

غير  مساحةالالنسبة المئوية من 

  المحافظة مزروعة فيال

 %12.55 31.2 12.7 59.2  األكثر المالئمة
 %60.11 149.5 49.1 229.5  عالية المالئمة

 %27.34 68.0 37.9 177.0  متوسطة المالئمة
     0.3 1.3  األقل مالئمة
 100 248.7 100 467.0  المجموع

  
 الصادرة عن مركز أبحاث األراضي، ويرى الباحث أنها         الدراسةبها  أوصت  من التوصيات التي    و

  :جديرة بالذكر التوصيات اآلتي
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التـي  ولدراسـة،   لنتائج هذه ا  تعديل استراتيجيات التنفيذ الحالي الستصالح األراضي وفقا         •
  .واالقتصادي التقني أو على الصعيد االجتماعي صعيديمكن أن تكون إما على ال

التـي   و ،اعتماد سياسات واستراتيجيات فعالة لتنمية األراضي، وتخطيط استخدام األراضي         •
تشكل جوهر سياسات تنمية    ل ،ينبغي أن تستند على قاعدة بيانات معلوماتية لتطوير األراضي        

  .األراضي
نتائج ينبغي أن يتم ترجمة الحيث  ، هذه الدراسةعن ت التي نتجلوماتنشر النتائج والمع •

كون بمثابة دليل للوزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية تعلى مستوى المحافظات، و
  .الفلسطينية في اختيار األراضي لالستصالح

إجراء الدراسات والبحوث التكميلية لتعظيم نتائج هذه الدراسة وتعزيز التأثيرات على  •
  .القطاع الزراعي

  
   :راضيالعوامل المحددة الستصالح األ 4.13.2.

  
 واختيارد يتحديتم مراعاتها عن تم ذكرها سابقا، و التي  والمعاييرهنالك العديد من العوامل

  : األراضي لالستصالح، من هذه العوامل 
 

، طارمن المساحة المزروعة تعتمد على األم% 90  منأكثر :معدالت األمطار السنوية •
تي ال يقل معدل األمطار السنوي فيها وعليه ينصح بالقيام بعملية االستصالح في المناطق ال

ملم، ذلك ألن االستصالح في المناطق األقل من ذلك يكون غير اقتصادي وذات 300عن 
  .مردود ضئيل ومتدني، أما في المناطق ذات المعدالت المرتفعة فيكون هذا العامل ثانويا

 يزيد عمـق    حيث ال ينصح بإجراء عمليات االستصالح في األراضي التي ال          :عمق التربة  •
سم، في حين ينصح بإجراء عملية االستصالح اآللي في األراضي التـي  30التربة فيها عن   

 .سم50يزيد عمق التربة فيها عن 

 40عـن   فيهـا    يزيد الميل    باالستصالح اآللي في األراضي التي    ال ينصح    :ميالن األرض  •
 عملية االستـصالح أو     ترتب عليها العديد من المخاطر سواء أثناء      ي، ذلك ألنه    درجة مئوية 

  .ناهيك عن التكاليف العالية بعدها،
  

  ،%50ة كربونات الكالسيوم فيها عن ال ينصح بإجراء االستصالح في األراضي التي تزيد نسبكما 
 تحديد نوعية االشتال المراد زراعتها بعـد االستـصالح         ه يرافق ،تحديد موقع االستصالح  يتم  يه  لعو

  )1987العالول، خليل ،  (.من المشروعالمرجوة  القتصادية وذلك لتحقيق الجدوى ااآللي،
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  ر المشاريع في التنمية الزراعية  دو14.2

  
 والتـي   ،المشاريع الزراعية مشتقة من البرامج الزراعية التي تمثل فرعا من السياسات الزراعيـة            

القتـصادية  التي تمثل إحدى مكونات خطة التنميـة ا     ،تتحد بدورها في ضوء خطة التنمية الزراعية      
خطة الزراعية ومن   مكونات الالزمة لتنفيذ ال   التمثل المشاريع الزراعية إحدى     وواالجتماعية الشاملة،   

 حيـث أن    ، والمشروع الزراعي   -أيا كان مستواه   -ك تداخال كبيرا بين التخطيط      المعروف أن هنا  
ـ     ،األخير يمثل وسيلة هامة يتم من خاللها تنفيذ الخطة         د يتطلـب مـشروعات      أي أن التخطيط الجي

  .مختارة بدقة وذات جدوى مقبولة فنيا واقتصاديا
  

يلزمها تخطيط دقيق، وبصورة عامة يمكن تعريف المشروع الزراعـي          كذلك  المشروعات المختارة   
 ، وخالل فترة زمنية محددة للتنمية الزراعيـة       ،على أنه نشاط معين في نطاق منطقة إنتاجية معلومة        

 مـشاريع استـصالح     توصـنف . ة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة     إحدى مكونات خط   هيوالتي  
   ) 1992الثنيان،وسالم،  (.األراضي ضمن المشاريع التنموية

  
   الدراسات السابقة15.2

  
إن دراسة المتابعة والتقييم من الدراسات الحديثة التي تهدف لألخذ بعـين االعتبـار المالحظـات                

ذية الراجعة عن طبيعة المشاريع والنشاطات المنفذة، مـن         والتقييمات، من خالل الحصول على التغ     
 وإدراكهـا   ،دراسة أهم المشاكل األساسـية    إلى  حقيق أهدافها، باإلضافة    أجل ضمان التوصل إلى ت    

متابعـة فعاليـة المـشروع لجميـع الفئـات          راح الحلول المالئمة والممكنة، و    بصورة مبكرة، القت  
فيدين من البرامج والمشاريع في تصميمها وتنفيذها، بشكل        المستهدفة، من خالل دمج ومشاركة المست     

 ومـن هـذه الدراسـات       ،يشجع على االستمرارية واالستدامة للنتائج التي من المتوقـع تحقيقهـا          
  :والمقترحات

 
بعنوان التقييم النهائي لمشروع استصالح األراضي في محافظة        ) : 2007،وزارة الزراعة ( دراسة  
 تقيـيم   إلـى هدفت  و لصالح وزارة الزراعة الفلسطينية،      أعدت هذه الدراسة   الضفة الغربية،    -نابلس

األداء والتنفيذ لمشاريع استصالح األراضي في منطقة نابلس، وتحليل أثر المشروع علـى الحيـاة               
االقتـصادي، وكيـف   البيئـي، و  والمعيشية للمجتمعات المستفيدة، من خالل تقييم األثر االجتماعي،       

 -سـبانية سة التعـاون اإل    من خالل مؤس   وهي الجهة الداعمة للمشروع    - بانيةسإلأثرت المساعدة ا  
        ن مجتمع الدراسة من المستفيدين من      على التخفيف من معاناة األهالي المستفيدين من المشروع، تكو
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 في محافظة نابلس، بينما تكونت عينة الدراسة        اًموقع) 15(مشروع استصالح األراضي، المنفذ في      
  : اآلتية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائجينفيدمست) 107(من 

  
  .أن معظم المستفيدين من المزارعين قد استفادوا من مختلف أنشطة المشروع •
 .الطريقة التي تم بها تنفيذ المشاريعب نوغالبية المنتفعين مقتنع •

 . وضعف المتابعة من المنظمين،ك انتقاد بسبب تأخير التنفيذكان هنا •

 .لمستفيدينية لالمشروع سيؤدي إلى تحسين الدخل واألوضاع االجتماعأظهرت الدراسة أن  •

من الناحية االقتصادية أظهرت الدراسة وجود توفير في اإلنفاق على السلع األساسية مـن               •
 .غذاء وماء

 .ن حماسهم لتنفيذ مشاريع مشابهةوأظهر المستفيد •

 .نجازات على مستويات النشاطات أكثر مما كان مخططا لهاإل •

  
ك دراسات أخرى خالل     ولم يكن هنا   ،المالحظ أن الدراسة تمت بعد االنتهاء من تنفيذ المشروع        من  

، ومدير  )وزارة الزراعة (فترة التنفيذ، اقتصرت الدراسة على مشاركة المستفيدين والجهات الرسمية          
ع، المشروع، باإلضافة إلى ذلك تمت اإلشارة من خالل فقرات الدراسة إلى مقومات نجاح المـشرو              

  .فعالية التكلفةونجازات، اإلوالرضا عن التخطيط، وأثره، واستدامته، و
  

 للمستفيدين،  ةان، ومن خالل إعداد استب    ةختيار عينة عشوائي  إطريق  عن  جمعت  البيانات والمعلومات   
زيارة فريق الدراسة لبعض المواقع التي تـم تنفيـذ          تمت  وه مع المستفيدين،    ج وجها لو  ا تعبئته تتم

مراجعة تقارير المـشروع،    إلى  ة الصور الفوتوغرافية، باإلضافة     تم استخدام طريق  ويها،  المشروع ف 
  .ولقاء ممثلي وزارة الزراعة ومدير المشروع

  
بعنوان تقييم مشروع تطوير األراضي المرتفعة في محافظة الكرك من          ) : 2003العنانزة،  (دراسة  

لى قياس مدى رضا المـزارعين عـن        خالل مستوى رضا المشتركين بالمشروع، هدفت الدراسة إ       
 من حيث الدعم الفني المقدم ووسائله ، ومدى إدراك           المنفذ في محافظة الكرك    االشتراك بالمشروع 

 المشروع في تحسين    ، وأثر لتعرف على وسائل استصالح األراضي    وا المزارعين ألهمية المشروع،  
ستفيدين من المشروع منـذ عـام        مجتمع الدراسة من المزارعين الم     تكون ولقد   .وضع المزارعين 

ينـة عـشوائية    قصبة والكرك، ولوائي المزار والقصر، حيث تم أخـذ ع         ال، في كل من لواء      1964
وصلت الدراسـة إلـى النتـائج        من المزارعين في محافظة الكرك، وقد ت       ة استبان 127بسيطة من   

  :لملخصة ادناها
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يجابي للمشروع في تقليـل     ر اإل  الدو بينت من درجة الرضا، و    ياًأظهرت النتائج مستوى عال    •
  .االنهيارات األرضية

 .رافاتجن من اإلي المستفيدينحفاظ على أراضنجاح المشروع في ال •

، وزيـادة إنتاجيـة األرض، وزيـادة مـساحة          ل المستفيدين نجاح المشروع في زيادة دخ     •
 . والتوسع في زراعة األشجار المثمرة،األراضي المزروعة

 
 اعتمد أسلوب جمع البيانات من خالل االستبانة، ودعم دراسته مـن            -تهومن خالل دراس  -العنانزة  

  .خالل المراجعات التي قام بها للدوائر الرسمية
  

، ولم يطبـق علـى       بشكل مفصل وكاف   زراعيةالقتصادية و الجتماعية وا ال ا لجوانبطرق ل م الت تيلم  
 فـي حـين     ،رارية والفاعلية واألثر  يمية معايير المتابعة والتقييم مثل االستدامة واالستم      ي التق دراسته

  .اكتفى بقياس الرضا
  

مالئمة األراضي الفلسطينية لالستـصالح     بعنوان مدى   ): 2010مركز أبحاث األراضي ،    ( دراسة
حيث هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تعزيز آلية اتخاذ القرارات           والتطوير في الضفة الغربية،     

والتي ال تستخدم لألغراض الزراعية في الضفة الغربيـة،         ذات األهمية في مجال تطوير األراضي       
لتكون بمثابة المرجعيـة العلميـة لـصانعي القـرار          من خالل توفير البيانات والمعلومات الالزمة       

 للوصول إلى االستخدام السليم واألمثل لهذه       والفنيين في القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية      
ة، وفقا لمـدى    عوزرمإعداد خرائط تصنيف للمناطق غير ال     ة إلى   هذه الدراس  كما هدفت  .األراضي

مالءمتها ألغراض التنمية واالستصالح، والتعرف على العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية          
التي تأثير على عملية استصالح األراضي، وكذلك وجود تصور عام عن حجـم االسـتثمار فـي                 

  . لبي احتياجاتهتطوير األراضي بشكل ي
  

وإعـداد  اسـتعراض األدبيـات ذات الـصلة،        المنهجية التي اتبعت خالل هذه الدراسة تمثلت في           
 ونظـم   ،المواد المتمثلة في الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية والخرائط الموضـعية         ومراجعة  

ات  االجتماعي واالقتصادي للمجتمع   الوضعالمعلومات الجغرافية والبرمجيات، باإلضافة للتحقق من       
 تخطيط ورسم وحدة الخرائط على أساس التضاريس والتـي          ، و المتاخمة للمناطق التي تم تحديدها    

باإلضافة لذلك تـم تحديـد      ،  الصرف، و الميلو ،والمنحدرات، والمنخفضات  ،المرتفعات: تتألف من 
تحديد مدى مالءمـة    ،  خصائص كل وحدة أراضي من حيث شدة االنحدار، نسبة الصخور والمناخ          

  . ي لالستصالح بنيت على أساس إعطاء وزن لكل عاملاألراض
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تحديد األراضي المناسبة لالستصالح والغابات والمراعـي علـى أسـاس وصـف             إضافة لذلك تم    
 تطبيق التحليل المـذكور   ، وتم   السمات المادية للوضع االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات المحيطة      

مستوى الضفة الغربية    والغابات والمراعي على     إعداد خرائط مالئمة األراضي لالستصالح    و ،أعاله
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية .مستوى المحافظةبشكل عام وعلى 

  
 .2 كم467 يمة لالستصالح في الضفة الغربية ه المالئالمساحة •

ومساحة األراضي الصالحة للمراعـي     ،   2 كم 378 يمساحة األراضي الصالحة للغابات ه     •
 .2 كم811هي 

) ٪12.7: (تـي  على النحو اآل   2كم) 467(الـ مت مساحة األرضي المالئمة لالستصالح    قس •
األقـل  ) ٪0.3( المالئمـة،    ةمتوسـط ) ٪73.9( المالئمة ،    ةلياع) ٪49.1(األكثر مالئمة،   

 . مالئمة

محافظة  تليها   ،محافظة القدس والخليل ذات األولوية العالية في مشاريع استصالح األراضي          •
  .س و طولكرم وبيت لحم وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس وأريحاعلى التواليرام اهللا ونابل

  .محافظة الخليل لها األفضلية في إعادة تأهيل األراضي الرعوية لتليها مدينة بيت لحم- •
  

حول تقييم تدهور ) : 2007، "األسكوا"اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( دراسة 
الصادرة عن األمم المتحدة، راسات مختارة من منطقة االسكوا،  داألراضي والحد منه، وهي

دة عن البرامج والمشاريع  إلى معلومات محدواً، في هذه الدراسة أجريت التقييمات استناد2007
 دراسة مجموعة من الحاالت ت، واستكملت بأبحاث مكتبية استنادا إلى مصادر مختلفة، تمالمعنية
، ولكون األردن ) متحدةمارت العربية الورية العربية السورية، اإل، الجمهمصر، األردن ( امنه

تم اختيار هذه الحاالت  - في الظروف والمناخوتحديدا-هما أقرب للواقع الفلسطيني وسوريا 
على الشراكة الوثيقة مع المستفيدين، ومشاركتهم باألنشطة في الغالب ، هذه المشاريع تشدد لدراستها

 والسبل الممكنة لخفضها من ،يجري التطرق إلى العوامل المسببة لتردي المواردالتي يتم تنفيذها، و
خالل نهج متكامل إلدارة الموارد يشترك فيه السكان المقيمون في المنطقة والمستخدمون للموارد 

  .الطبيعية
  

ور يهدف هذا المشروع لوقف تده :ربد، األردنإية الموارد الزراعية، مشروع اليرموك لتنم:  أوال
 واسترجاع خصوبة التربة، واالستخدام األمثل الطويل األمد للقدرة اإلنتاجية للمياه ،الموارد

سنوات، من خالل   واستمر لمدة عشر1999مشروع عام واألراضي، تم البدء بتنفيذ هذا ال
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وحكومة 
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األردن، المستفيدون المستهدفون هم سكان منطقة المشروع، مع إعطاء اهتمام خاص ألكثرهم فقرا 
هدف المشروع كذلك إلى تعزيز دخل سكان المنطقة، وخلق  والمعوقون، وحرمانا، بمن فيهم النساء

 وتم ،فرص عمل، ولتحقيق األهداف المذكورة أعاله وفر المشروع الدعم التقني والمالي للمستفيدين
  .تشجيعهم على تنفيذ تدابير حفظ التربة والمياه وتحسين اإلنتاج الزراعي

  
ن، وعن ي بوصف عام حول منطقة المشروع، وعن المستفيدين وهم فقراء المزارعالدراسة تبدأ

 ، ومحدودية الموارد الطبيعية، األسباب التي تقف وراء فقرهم، وعن مساهمة القطاع الزراعي
  .التي قد تعترض المشروعمناقشة التحديات و
  
توفير الدعم التقني يقوم على حول طبيعة األنشطة التي تم تنفيذها، ذكرت الدراسة بأن البرنامج و

إنشاء البرك في مجاري وبناء الخزانات وآبار الجمع، والجداران االستنادية، والقروض، ووالمالي، 
 ساهمت في تعزيز -من الدراسةوكما يتضح -الوديان، وإقامة بعض السدود، هذه النشاطات 

 ومستوى الدخل لدى ،االستخدام المستدام لموارد األرض والمياه، وعلى تحسين األمن الغذائي
  .أصحاب المصلحة وهم المستفيدون

  
الدراسة على أهمية العمل الجماعي والنهج التشاركي في متابعة وتقييم هذه المشاريع، حيث ركزت 

طة، من التخطيط إلى ، بحيث ساهم المستفيدون في جميع األنشاستخدم المشروع نهج تشاركيا
 بخدمات اإلرشاد والدعم الموجه، وتم التركيز على أنه ال تمويل أو تنفيذ ألي  النهجإقترنالتنفيذ، 

مبادرة ال يتم اقترحها من المجتمع المحلي، كطريقة لتشجيعهم على المشاركة وااللتزام بمجموعات 
من األمور األخرى التي ركز عليها المشروع تقوية قدرة المؤسسات الزراعية تدفع نحو التنمية، و

 وخدمات إرشادية اً تقنياً لهذه المؤسسات دعموفرالريفية المحلية، بما فيها وزارة الزراعة، مما 
وحول إمكانية التكرار والنقل لهذه البرامج لمناطق أخرى، يتضح من  .أفضل ألصحاب العالقة

ي الدراسة أنه يمكن تكرارها بالكامل وبكل سهولة، إذ أن هذه البرامج تعتمد على خالل ما ورد ف
اللجنة االقتصادية  (. وتستخدم تقنيات وخبرات وتجارب جرى تطويرها محليا،نمط هيكلي

  )2007واالجتماعية لغربي آسيا،
  

تم البدء في  :مشروع مكافحة التصحر في منطقة جبل بشري، الجمهورية العربية السورية: ثانيا
 مؤسسات سورية ه سنوات، اشترك في تنفيذ، واستمر لمدة عشر1995مشروع عام تنفيذ هذا ال

 والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي ،لفة، والوكالة األلمانية للتعاون التقنيتمتخ
كان هذه المنطقة سف( والمناخ، والسكان، ،بوصف عام لمنطقة المشروع الدراسةبدأت  ولقد .القاحلة
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، وعن مساهمة القطاع الزراعي ، ومحدودية الموارد الطبيعية، و مناقشة )رحلبدو منهم % 60
 من تداالتحديات التي تواجه هذه المناطق، من عوامل طبيعية ومناخية واجتماعية، والتي أثرت وز

  .حدة التصحر
  

ى تحليل عمليات التصحر  ركزت وهدفت إل-كما يتضح من الدراسة-برامج وأنشطة المشروع 
التي تشهدها هذه المنطقة عن طريق رصد مختلفة تدابير مكافحة التصحر وتقييمها، حيث جرى 
وضع خرائط موضوعية عديدة بقصد دعم التقييم البيئي، ودراسة التغيرات خالل فترة تنفيذ 

باتي في هذه المنطقة المشروع، واألسباب التي تكمن وراء هذه التغيرات، وإلعادة تأهيل الغطاء الن
تم زراعة آالف البذور سنويا من نباتات المراعي، وبناء البرك والخزانات وبأحجام وأغراض 

استخدمت وسائل متخلفة في متابعة وتقييم التغيرات على المنطقة من خالل استخدام ومتعددة، 
   .GISالصور الفضائية و أنظمة الـ 

  
ي والنهج التشاركي من خالل إيجاد إطار مالئم يشتمل ركزت الدراسة على أهمية العمل الجماع

بينت وعلى هياكل وعمليات تنظيمية ومؤسسية وقانونية وسياسية تعزز تخطيط البرامج وتنفيذها، 
الدراسة أنه قد أجريت دراسات ومسوح عديدة اقتصادية واجتماعية من أجل التوصل إلى تفهم 

تهم، في حين ركز المشروع على أهمية الجوانب أفضل لمواقف الناس وقدراتهم، ومخزون معرف
االجتماعية، ومواقف المجتمع إزاء المساهمة في نهج الحماية، هذا النهج التشاركي شجع على 
المبادرات المحلية، وعزز من المعرفة لدى السكان، وتوصل إلى مساهمة في وضع الخطط 

اد المسوح على إجراء مقابالت مع واألنشطة المستقبلية لمكافحة التدهور، وقد استند في إعد
أصحاب المصلحة المحليين، وجمع البيانات، وتنظيم التدريب، وعقد االجتماعات، والقيام بزيارات 

ن باالستحسان، وإضافة دووافز، األمر الذي قابله المستفيميدانية، وتنظيم برامج إعالمية، وتقديم الح
تمع تحديد المشاكل السائدة التي يواجهها المجذلك وضحت الدراسة أنه أجريت كذلك دراسة لإلى 

 تقييما لإلستراتجية، وأثر المساعدة التقنية على تلك االستراتيجيات، ةفيما يتعلق بالموارد، متضمن
التي  وتبادل الخبرات ،التواصلووتحليال القتصاد األسر، لضمان استدامة الموارد الطبيعية، 

للجهات أهمية المشاركة  إلى الدراسة  وأشارتكان، تحسين األوضاع المعيشية للس فيتساهم
ضرورة تحسين التواصل، وتحديد أولويات المناطق من حيث المشاكل وتحسين ب أوصتو ،المعنية

  .السياسات والتشريعات، وبناء القدرات ونقل الخبرات
  

 لم وحول إمكانية تكرار وتقبل فكرة المشروع مرة ثانية فقد وضحت الدراسة أن مشروع بشري
يكن إنمائيا كأي من البرامج والمشاريع التي تنفذ في المناطق الريفية، فهو مشروع يهدف إلى 
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توضح كيفية تقييم أسباب تدهور األراضي، وغيره من مظاهر تردي البيئة وأشكال المعالجة 
المقترحة لمكافحة التدهور والتصدي له، ولهذا افتقر هذا المشروع إلى بعض الخصائص التي 

ن نجاح البرامج اإلنمائية على مدى السنين، ومن هذه الخصائص عدم توفر المستحقات التي تضم
ابعتها، وحول نتائج  ومتاتضمن مشاركة مستمرة من أصحاب المصلحة في تصميم البرامج، وتنفيذه

ك بعضها يستحق إجراء مزيد من الدراسات، والبعض اآلخر جاهز يمكن تطبيقه في المشروع فهنا
  . أخرىمشاريع 

  
مشروع مكافحة التصحر يرموك لتنمية الموارد الزراعية وما يالحظ على دراسات تقييم مشروع ال

ف تم، ونتائجها الستخالصي المبني على تلخيص ما تم وكيا من النوع ما منطقة جبل بشري، أنهفي
 نجاح  حقيقة عام، ال يعكس بالضرورة معلومات محددة، وتميل نحو إعطاء انطباعإلىمبنية استنادا 

 مع أنها ركزت على جوانب مهمة وذات عالقة مباشرة في حال إجراء ،وديمومة هذه المشاريع
  )2007اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،(. عملية التقييم

  
 إلدارةتطوير القدرات مشروع بعنوان تقييم ): 2008الوكالة اليابانية للتعاون الدولي،(دراسة 
 و UNDP تشرف على تنفيذه مؤسسة الـالذي ،لبة في محافظة أريحا واألغوارت الصالنفايا

 خالل األعوام  وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية،، الحكومة اليابانية منبتمويلو
 باإلضافة تقييم ومناقشة أهداف المشروع ومدى تحقيقها، إلى، حيث هدفت الدراسة )2005-2008(

  هذه الدراسة مجموعة من واألنشطة التي مورست أثناء التنفيذ، أعدلمشروع مخرجات اتحققإلى 
تمت الدراسة من و والخامس ممثل عن الجانب الفلسطيني، ونيابانيخمسة أشخاص، أربعة منهم 

ء لجنة التنسيق المشتركة، انات على موظفي المجالس والهيئات المحلية وأعضاخالل توزيع استب
 وشرائح مختلفة من ، والعمال والسائقين،طاقم مجلس الخدمات المشتركلقاءات مع إلى إضافة 

، فهي  عند قيامها بعملية التقييموكما هو متبع لدى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .المجتمع المحلي
بدأ  ت،التي تنفذها على مستوى العالمقد تكون شبه موحدة في المشاريع  ،تقوم على آلية معينة

ة عامة عن المشروع، وطبيعة القطاع التابعة له، والمعلومات األساسية عن المشروع، بإعطاء فكر
، ويحتوي التقرير المدخالت والمخرجاتوالغرض من المشروع، وام ، الهدف الععن ولمحة عامة 

  .كذلك على أسماء أعضاء فريق التقييم، وفترة إعداد التقييم، ونتائج التقييم
  

  االستدامة، واألثر، والمالءمة، : ( تيةتقييم يشمل المعايير اآلز عن نتائج الفي الغالب يتم إعطاء موج
 حيث يتضح من خالل الدراسة بأن المشروع يتالءم ،)الكفاءةوالفعالية، والعالقة أو الشراكة، و

وخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية من جانب، والسياسة اليابانية للتعاون التقني والخبرات من 



  40

النسبة لفعالية المشروع، فقد قيمت  بماأر، ويرتبط ويتالءم مع  قوانين البيئة الفلسطينية، جانب آخ
بالنسبة للتأثير فقد و والتأخير في وصولها، ،بدرجة ليست عالية لعدم توفر بعض المعدات الالزمة

ذا وأن انعكاسات ه ،يجابية من خالل توفير خبرات جيدةإرات المشروع يوضحت الدراسة بأن تأث
يجابية على باقي مناطق السلطة، أما بالنسبة الستدامة المشروع، فقد تم التعريج إالمشروع ستكون 

الجانب و ،الجانب التقنيو ،على مواضيع لها عالقة بذلك من خالل مناقشة الجانب القانوني
قيق هذه يفية تشجيع تحشرح حول كتخلل التقرير و االقتصادي، ب والجان،جانب الماليالو ،التنظيمي

 بخالصة للموضوع ، وتوصيات ذات عالقة بإنجاح المشاريع في دراسةالت ختتماوالمعايير، 
، ومن التوصيات المهمة حول المستقبل، والدروس المستفادة من هذه الدراسة وفرص تكرارها

المشروع هو تمديد المشروع من أجل تعزيز استدامته، واستدامة مجلس الخدمات المشترك الذي تم 
  . باقي محافظات الوطنإلى الخبراتأسيسه في أريحا واألغوار، وتحقيق االستدامة المالية، ونقل ت
  

بعنوان التقييم الخارجي المستقل  :)2002منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ( دراسة 
 من تسعة من فريق مكون، 2001في عام أجريت هذه الدراسة للبرنامج الخاص باألمن الغذائي، 

الدراسة تمت  ،اً نامياً بلد18 من أصل اً بلد12 تمت في ،من كبار الخبراء االستشاريين الخارجيين
لبية الحتياجات اإلدارة  وت والزراعة،األغذيةالرئاسية التابعة لمنظمة ستجابة لطلب األجهزة ا

 ،الغذائي إعداد تقرير محاسبة موثوق للبرنامج الخاص لألمن  هذه الدراسة إلىتهدف الداخلية،
 ومكامن القوة ،وتوسيع قاعدة المعارف لالستفادة منها في المستقبل، من خالل تحديد القضايا الناشئة

 الممولة وموظفي المنظمة، إضافة  بعد مناقشات مع الحكومات والجهات الدراسةتمت ،والضعف
  . زيارات ميدانية لعينة من مواقع تنفيذ المشاريعإلى 

  
 اً من نقاط القوة الفريدة من نوعها التي يمكن التأسيس عليهـا فـي البـرامج               حدد فريق التقييم عدد   

المقبلة، بما فيها دور البرنامج الخاص لألمن الغذائي في إذكاء الوعي على المستوى القطري بشأن               
 وما أسهم به في تعزيز الملكية القطرية لمبادرات البرنامج الخاص لألمـن الغـذائي               ،األمن الغذائي 

لتغذية في نطاق الحوار بشأن     تركيز المناقشات على الزراعة واألغذية وا     و ،ستوى القطري على الم 
 ،ضرورة اعتماد منهج متعدد األوجه للتنميـة الزراعيـة        و ،التشديد على المناهج التشاركية   و ،رالفق

واسـتخلص التقيـيم عـدة      . والتركيز على مساعدة النساء من خالل أنشطة تنويع اإلنتاج الزراعي         
الذي " االقتصاد الجزئي "ج الموجه نحو    وس من األنشطة السابقة، منها التركيز المبكر على اإلنتا        در

التشديد على المجاالت ذات اإلمكانـات العاليـة التـي          و ، مع الوقت إلى برنامج أكثر مرونة      تحول
وفتـرات   ،ثر أقّل على األمن الغذائي لألسـر       لكن كان لها أ    ،عالجت قضايا األمن الغذائي القطري    

  . التنفيذ القصيرة جداً والعدد القليل من المواقع للمرحلة األولى من البرنامج
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 من جانب  براهين تثبت اعتماد التكنولوجياالحظ فريق التقييم من خالل مشاهداته الميدانية أن هناك
واصلة  وبراهين أقّل عن م، شاركوا مباشرة في البرنامج الخاص لألمن الغذائينالمزارعين الذي

 كما سأل فريق التقييم عما إذا كان ين لم يشاركوا،استخدامها أو اعتمادها من قبل المزارعين الذ
يستحسن توزيع مدخالت مجانية أو مدعومة لما قد يكون لذلك من تأثير على االستدامة بعد انتهاء 

  . ألمن الغذائيفترة البرنامج الخاص با
  

بديلة في المستقبل للبرنامج الخاص لألمن الغذائي، بما في ذلك وأوصى فريق التقييم باعتماد مناهج 
تحديد البلدان ذات األولوية لتلقي الدعم، نظراً للموارد المحدودة التي يمكن توفيرها؛ وإعطاء أولوية 

 كما حدد الفريق المجاالت ، المهمشةالفئات مع التشديد بقدر أكبر على ،أكبر لألمن الغذائي لألسر
 مثلج داخل أنشطة البرنامج الخاص لألمن الغذائي إلى عناية ملموسة بقدر أكبر، التي تحتا

 ووكاالت ،الروابط بالمانحين اآلخرينو ،المساواة بين الجنسينو ، قضايا البيئة،االختالف الموسمي
 والموافقة على اعتماد إطار زمني ،القضايا المؤسسيةو ،ية بالمزارعينالتنمية والمنظمات المعن

 خروج محددة لكل بلد لنقل إستراتيجية كما أوصى الفريق بإعداد ل لتحقيق األثر المرجو،وأط
 وبأن يولي البرنامج الخاص لألمن الغذائي عناية أكبر لرسم ،المسؤوليات إليه في نهاية فترة التنفيذ

لدان على  وزيادة القدرة على تلبية احتياجات الب، وتحسين الرصد والتقييم،خرائط األمن الغذائي
ورأت لجنة البرنامج في دورتها السابعة والثمانين في . ضوء الموارد الفنية والبشرية المتوافرة

 ورحبت بالرد اإليجابي إلدارة المنظمة الذي ، أن التقييم مستقل ومعمق وموضوعي2002أيار /مايو
 وشددت اللجنة على الحاجة ،يدعو إلى االستفادة من التقييم لتعزيز البرنامج الخاص باألمن الغذائي

 وإلى تحديد سبل معالجة األمن ، وإلى مشاركة أصحاب الشأن على نطاق واسع،إلى الملكية القطرية
 ورحبت اللجنة بإبداء إدارة المنظمة نيتها ،الغذائي لألسر في إطار البرنامج الخاص لألمن الغذائي
  . ج الخاص لألمن الغذائيفي إرساء نظام رصد عملي وأكثر فعالية ألنشطة البرنام

  
بعنوان أثر مشروع تطوير واد األردن في لواء الشونة الجنوبية، دراسة           ) : 2001كساسبة،( دراسة  

والزراعيـة   التعرف على اآلثار االقتصادية واالجتماعية     فية، هدفت هذه الدراسة إلى    في التنمية الري  
نظـر  حكومة لتطوير المنطقة من وجهـة       والمشاكل التي يعاني منها السكان، الناجمة عن جهود ال        

 10 أسرة ، في حين شكلت عينة الدراسة نحـو           5222 مجتمع الدراسة من      تكون .السكان المحليين 
  :تيةوصلت الدراسة إلى النتائج اآلأسرة، وقد ت) %523 (

  
  .الظروف الطبيعية في منطقة الدراسة تساعد على قيام نشاط زراعي بدعم جهود الحكومة  •
 . ومشاكل يعاني منها السكان،اجتماعية وزراعيةيجابية اقتصادية وإار هناك آث •
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إحصائية في آراء السكان في التجمعات موضوع الدراسة حـول          داللة  ال توجد فروق ذات      •
  .آثار المشروع

  
 في جمع البيانـات     تيةح أن الباحث استخدم الطرق اآل     من خالل االطالع على منهجية الدراسة يتض      

االسـتبانة بالمقابلـة الشخـصية،      والمالحظة الميدانية،   وابلة عينة عشوائية طبقية،      مق :والمعلومات
المعلومات الثانوية كالتقارير والنشرات والسجالت الصادرة عن الدوائر الحكومية فـي المنطقـة،             و

خـرى ذات عالقـة     ومن المالحظ كذلك اقتصار مجتمع البحث على األسرة، دون مشاركة جهات أ           
  . حول موضوع الدراسةمهم ومعرفة دورهئ آرابالدراسة ألخذ

  
 هذه :)2009إعداد إطار المتابعة والتقييم لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية في وزارة التخطيط،( 

الدراسة المقدمة بالتعاون مع وزارة التخطيط الفلسطينية، والممولة من االتحاد األوروبي تهدف 
 و لتطوير نظام تقييم عملية تنفيذ خطة اإلصالح ،راتإلنشاء وحدات متابعة وتقييم في الوزا

 ومتابعة وضع السياسات، ،والتنمية الفلسطينية كجزء من الممارسات الجيدة في مجال إدارة األداء
 يستند إلى أساليب منهجية عملية وواقعية في المتابعة والتقييم من أجل تعزيز لنظام المقترحاهذا 

التقدم في عملية تنفيذ ومراقبة اإلصالح والتنمية الفلسطينية والبرامج التفاهم والمساءلة في تحقيق 
  .اا بعملية صنع السياسات ومراجعتهوالمشاريع المرتبطة بها وصلته

  
تحديد المؤشرات، وتخطيط نظام المتابعة، : تؤكد هذه الدراسة على أهم خطوات عملية المتابعة من

توفير المعلومات للجهات والشروع بالتدخل، وومات، تحليل المعلوجمع المعلومات بشكل مستمر، و
  . واستخالص الدروس،تقييم المعلوماتوالممولة، 

  
 بناء الترتيبات والعالقات مع الشركاء :خرج المقترح بعدد من التوصيات واالقتراحات منها

ة الرئيسيين والوزارات والمؤسسات الرئيسية ومؤسسات أخرى بما فيها قطاع المنظمات األهلي
حيثما كان ذلك عمليا، والتخطيط إلعادة النظر ومراجعة المؤشرات على مستوى المشاريع أو 

المهارات الالزمة لتنفيذ نظام تحديد القدرات ووالبرامج مع الوزارات والمؤسسات الرئيسية، 
تخالص تطوير إستراتيجية اتصال لتبادل النتائج من المتابعة التي تساعد على اسوالمتابعة والتقييم، 

 . الفوائد من العملية من حيث تبادل المعلومات

  
بعنوان تقييم الجهات المانحة في دعم وتمويل المشاريع من وجهـة نظـر     ): 2006حبش،  ( دراسة  

 تقييم ومعرفـة واقـع   إلى هدفت  وقدمجالس الخدمات المشتركة، وهي دراسة حالة لمحافظة جنين،         
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أظهرت نتائج الدراسة التي تمت من      ولس،  اانحة لهذه المج  المنح والمساعدات المقدمة من الجهات الم     
 أنه ال توجد منهجية واضحة ومحـددة وذات هيكـل           أسلوب المقابلة، خالل جمع البيانات باستخدام     

عالقة والتعامل بين مجالس الخدمات المشتركة والجهات المانحة، وأن هذه المجالس           إجرائي موحد لل  
صرف الهبات المالية المقدمة، باستثناء ما تم االتفاق عليـه مـع             صالحية أو حرية في      ةال تملك أي  

، وأن غالبية المشاريع الممولة هي مشاريع خدماتية فقط، واتضح من نتائج الدراسة             الجهات الممولة 
 ،كون لهـا الرقابـة اإلداريـة والماليـة        ت تشترط أن    -على اختالف مسمياتها  -أن الجهات المانحة    

  .التي تنفذهاوالوصاية على المشاريع 
  

بعنوان تقييم البرامج التدريبية في المؤسسات األهلية النسوية من وجهـة           ): 2008أبو كشك، (دراسة  
رغم ما تبذله تلك المؤسسات مـن       و هنظر المتدربات في محافظة رام اهللا، أظهرت نتائج الدراسة أن         

نها من الحصول على فرصة      أن تلك البرامج لم تعط المرأة مهارات تمك        إال ،جهود في تمكين المرأة   
استقالل للمرأة مـن خـالل      عمل، أو توفير مصدر دخل لها، وأن هذه البرامج لم تساهم في توفير              

 وهذا بدوره عامل سلبي ومؤشر على عدم اهتمام الجمعيات بالمشاريع المدرة            ،المشاريع االقتصادية 
تياجات النساء وهذا مؤشـر سـلبي       ح على ا  ة أنه لم يتم تحديد الدورات بناء      للدخل، وأشارت الدراس  

بـل   ضرورة تقيـيم البـرامج مـن ق        : التوصيات التي أوصت بها الباحثة     لتلك البرامج، ومن  آخر  
 النظر في مضمون تلك البرامج، والبحث عن فئة تستفيد من تلك             إلعادة ؛المؤسسات األهلية النسوية  

  . كافة األصعدة القدرة والمهارة فيي المرأةالبرامج مع التركيز على البرامج المتكاملة التي تعط
  

  :تعقيب على الدراسات السابقةال 16.2

  
للجهات القائمة عليهـا ومعـدي هـذه        ، تبعا   أهداف الدراسات السابقة ومنهجياتها وأساليبها    تعددت  
جهات حكومية أو منظمات دوليـة،      أو صادر عن    ك دراسات أكاديمية وأخرى معدة      ، فهنا الدراسات

 فـي الغالـب      تغـط  حديدا ألهدافها ومجتمع دراستها ولم    يمية ظهرت وكأنها أكثر ت    الدراسات األكاد 
الجوانب التي من المفترض تغطيتها في حال القيام بعملية تقييم شـاملة، حيـث تناولـت جوانـب                  

في حين اتسمت الدراسات المعدة والصادرة عـن المنظمـات الدوليـة            وجهات محددة،   ومواضيع  
، وإعطاء فكرة عن أهميـة تنفيـذ         المشاريع والبرامج ومدى تحقيقها    ات ومخرج بمناقشتها ألهداف 

  هذه المشاريع   آلثار الفعلية المترتبة عن تنفيذ،    قياس ا القيام ب ، دون   وتوفير الدعم الالزم لهذه البرامج    
،  بيئيـة  اً كانـت اقتـصادية أم اجتماعيـة أم        ، سواء ومدى ارتباطها بالجوانب التنموية   في الغالب،   
بـأن  يتضح  وؤشرات الدالة على ذلك بشكل مفصل،       مراعاتها للمعايير والم  محدودية   إلى   باإلضافة

،  ولم   ، أي خالل مراحل تنفيذ المشروع      سابقة تقييميه دراسات    إلى مجمل الدراسات السابقة لم تستند    
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 أي أن هذه الدراسات تمت بعد تنفيـذ البرنـامج أو            تعتمد مؤشرات ومعايير واضحة يمكن قياسها،     
 والجهـات المـسؤولة،     ، وآراء المستفيدين  ،لب على نتائج مراحل المتابعة     وبنيت في الغا   ،شروعالم

 ومدى إحداثها   ،قياس اآلثار المترتبة عن هذه البرامج والمشاريع      مقارنة و قيام ب األمر الذي يصعب ال   
  .لتغيير معين

  
 ، والمقابالت الشخـصية   ،أما بالنسبة لطرق جمع البيانات والمعلومات فكادت تنحصر في االستبانة         

 أي القيام بعملية استخالصـية      ،لمراجعات واألبحاث المكتبية   باإلضافة إلى ا   ،والمالحظات الميدانية 
 باسـتثناء دراسـة     ، الـسابقة  تذلك لم تعتمد غالبية الدراسا     باإلضافة إلى    ،لهذه البرامج والمشاريع  

ة والتي يتم من خاللها توضيح مـدى اسـتدامة           مناقشة المعايير ذات الداللة التنموي     ،الوكالة اليابانية 
، إن اختيار طريقة واحـدة أو جهـة بعينهـا       المتوقعة بغض النظر عن النتائج     هذه البرامج وآثارها  

ال تعكـس حقيقـة      بعملية تقييم لمشروع أو برنامج القت العديد من االنتقادات التي قد             الستناد إليها ل
 التأكيد على العمل الجماعي والنهج التشاركي لجميع الجهات          ومن هنا تأتي أهمية    ،واقع هذه البرامج  
الجهات القائمة  أن  أظهرت الدراسات السابقة    ن في حال القيام بعملية المتابعة، كما        والشركاء العاملي 

على عملية تقييم المشاريع اعتمدت على مقيمين وخبراء خارجيين، أي من خارج الهيكل التنظيمـي          
اءة الجهات المنفذة لهذه البـرامج،       وخطة وكف  إدارة كما يتضح يع، ولم تناقش    لهذه البرامج والمشار  

، وفي الغالب لم تتطـرق إلـى         وعلى الجوانب الفنية   ،وذهبت باتجاه التركيز على رضا المستفيدين     
 علـى لغـة     ة وكثيرا ما ورد في سطور هذه الدراسات ما يدل على أن النتائج مبني             لجوانب البيئية، ا

  .ا سوف يحدثه وم،المستقبل
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  اجراءتهامنهجية الدراسة و
  

  تمهيد 1.3

  
يستعرض هذا الفصل منهج وأداة الدراسة التي اختارها الباحث الجراء دراسته، وكـذلك مجتمـع               

قـة التـي اتبعهـا      يلدراسة وخصائصها، والطر  الدراسة الذي أجرى عليه الباحث الدراسة، وعينة ا       
الباحث للتأكد من صدق أداة الدراسة، وكيفية التحقـق مـن ثبـات األداة، والتحليـل االحـصائي                  

  .لخصائص العينة
  

  منهج الدراسة 2.3

  
األراضي في محافظة الخليل،    استصالح   الدراسة إلى معرفة واقع المتابعة والتقييم في برامج          هدفت

دراسة لجأ الباحث إلى دراسة مسحية تستكشف واقع المتابعة والتقييم فـي بـرامج              الولتحقيق هدف   
مـن خـالل عينـة مـن        و ،برامجوالمشاريع  هذه ال األراضي من خالل المشرفين على      استصالح  

  . األراضياستصالحالمزارعين المستفيدين من برامج 
  
ـ     إ، حيث   ميدانيقد استخدم المنهج الوصفي ال    و ل هـذا النـوع مـن األبحـاث         نه يعد األنـسب لمث

 فهو يهدف الى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطهـا                ،والدراسات
بالظواهر األخرى وذلك للوصول الى المعرفة الدقيقة لمشكلة الدراسة ولتحقيق فهـم أفـضل وأدق               

  )2007قنام،.(للظواهر المتعلقة بها والوقوف على دالالتها



  46

  لدراسة اأداة 3.3

  

 المـستفيدين مـن بـرامج استـصالح         المزارعينو األداة الخاصة بالمشرفين  قام الباحث بتصميم    
 والدراسـات   ، بعد االطالع على األدبيات ذات الـصلة باألبحـاث         ، وذلك األراضي وهي االستبانة  

   . نفسهالسابقة التي عملت على الموضوع
  

  :اضي على برامج استصالح األراستبانة المشرفين 1.3.3.

  

  :فهي تتكون من ثالثة أقسام رئيسية هي، بخصوص محتوى ومضمون استبانه المشرفين
  

ا  متغير (12) تشتمل على     وهي يتناول المتغيرات المستقلة الخاصة بالمشرفين    : القسم األول  •
الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، طبيعة العمل ، المؤسسة، نوع العمل، سنوات الخبرة            ( ً

 الخبرة العملية للمشرفين، وجود قسم متابعة في الدائرة التي          ، األراضي حاسنصالفي برامج   
ها المشرف، عدد العاملين في قسم المتابعة والتقييم في المؤسسة التـي تبـع لهـا                يلإنتمي  ي

تقارير / األراضي، االطالع على دراسات     استصالح  المشرف، القيام بمتابعة وتقييم برامج      
  ). األراضياستصالحلق ببرامج عن المتابعة والتقييم تتع

 تنـاول   فـتم يتناول المتغيرات التابعة التي تمثل موضوع البحث والدراسة ،          : القسم الثاني  •
عناصـر  ومراحـل المتابعـة،     : مجاالت رئيسية وهي    ) 8(مجاالت الدراسة التي شملت     

ر المتابعـة   معاييوطرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم،        وومكونات التقييم،   
مشاكل ومعوقات المتابعة في برامج     والشركاء في التقييم،    والشركاء في المتابعة،    ووالتقييم،  

 .ياألراضاستصالح مشاكل ومعوقات التقييم في برامج واألراضي، استصالح 

استصالح يتناول خمسة مقترحات لتطوير موضوع المتابعة والتقييم في برامج          : القسم الثالث  •
 .(8.1)ظر ملحق ، اناألراضي

  
  : برامج استصالح األراضياستبانة المزارعين المستفيدين من 2.3.3.

  
  : فهي تتكون من ثالثة أقسام رئيسية، هي المستفيدين،لمزارعينابخصوص محتوى استبانة 

  
 تشتمل على   هي، و  المستفيدين يتناول المتغيرات المستقلة الخاصة بالمزارعين    : القسم األول  •

الجنس، المهنة الرئيسية، المؤهل العلمي، السنة التـي تـم تنفيـذ            العنوان،  (  :اً متغير )12(
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مـساحة األرض   ،   النشاط الزراعي  ،المشروع الزراعي فيها، المؤسسة التي نفذت المشروع      
أكثر مـن مـشروع     من  تأهيل  أو زراعة األشتال، استفاد       / التي تم تنفيذ نشاط استصالح      

 استصالحنحة، الرضا عن نسبة مساهمتك في مشاريع        زراعي، استفاد من أكثر من جهة ما      
  .)األراضي، الموافقة على عرض مشروع جديد

يتناول المتغيرات التابعة التي تمثل موضوع البحث والدراسـة، حيـث قـام             : القسم الثاني  •
إدارة :  مجاالت رئيسية وهي     )8(الباحث في هذا القسم بتناول مجاالت الدراسة التي شملت          

كفـاءة  ودور المتابعة في نجاح المـشروع،       وأهمية البرنامج،   وخطة البرنامج،   والبرنامج،  
طرق جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة والتقيـيم،          و اإلشرافية،   –الجهات التنفيذية   

 .الشركاء في المتابعة والتقييم، مقومات النجاحو

 حاستصالقييم في برامج    خمسة مقترحات لتطوير موضوع المتابعة والت      يتناول: القسم الثالث  •
  .(9.1)، إنظر ملحق  في محافظة الخليلاألراضي

  

  اة صدق األد4.3

  
ا على  م، فقد تم عرضه    المستفيدين لمزارعيناستبانة ا  و ،لمشرفيناستبانة ا للتحقق من مستوى صدق     

 جميعهم من األكاديميين والباحثين العاملين في        ذوي  االختصاص في الموضوع،     من المحكمين ) 7(
 التي اشـتملت عليهـا      ة بغرض التأكد من أن فقرات كل مجال من مجاالت االستبان          ،جال الزراعة م

 ومن أجل الوصول الى درجة عالية من المصداقية فـي قيـاس             األداة تعبر عن الغاية من المجال،     
تم تعديل بعض العبارات كي تصبح أكثر وضـوحاً مـن            وبعد عدة مراجعات واستشارات      الهدف،

 االنتهـاء مـن عمـل التعـديالت         بعدو ،لمجاالت التي تندرج تحتها   إلى ا ها  ؤة وانتما حيث الصياغ 
أخرجت االستبانة بالـشكل    و ،والتغييرات التي أوصى  بها المحكمون أصبحت األداة ناضجة للعمل         

 ، وقد كان لهؤالء المحكمين أحسن األثر في تطـوير           (10.1) انظر الملحق    ، هي عليه  ذيالنهائي ال 
 المزارعين من خالل فحصها وتوزيعها على عينة مـن          ةاختبار استبان  تم  ولقد   . ستبانةوتحسين اال 

 ،االستبانة  األمر الذي ساهم في تبسيط     ،المزارعين، المالحظات التي جمعت تم أخذها بعين االعتبار       
  .وعرضها بشكل أفضل

  
   ثبات األداة5.3

  
 وانسجامها بعضها مـع     ،ر فقراتها المختلفة  يقصد بثبات األداة مدى استقرار درجات أفراد العينة عب        

ألفا لفحص ثبات االتساق الداخلي للمجاالت لكل مـن         -نباخولذلك فقد تم استخراج معامل كر     ،  بعض
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 من   المستفيدين  المزارعين ة المشرفين من خالل إجابات المشرفين المتجاوبين، وكذلك استبان        ةاستبان
 ةلفا لمجاالت اسـتبان   أ-قد تم احتساب معامل كرونباخ     و ،خالل إجابات عينة المزارعين المتجاوبين    

 ةلفا لمجاالت اسـتبان   أ-يبين معامل كرونباخ  ) 1.3(الجدول  ،   المزارعين ةالمشرفين ومجاالت استبان  
معامل كرونباخ الفـا لمجـاالت      يبين  ) 2.3(جدول   على برامج استصالح األراضي، وال     المشرفين

  األراضي في محافظة الخليلاستصالح مج االستبانة للمزارعين المستفيدين من برا
  

 األراضـي استصالح  ألفا لمجاالت االستبانة للمشرفين على برامج       -معامل كرونباخ :  أ -1.3 جدول
   .في محافظة الخليل

  
  معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المجال

  0.78 9 المتابعة في مرحلة ما قبل التنفيذ
  0.59  7 المتابعة في مرحلة التنفيذ

  0.78  7 المتابعة في مرحلة ما بعد التنفيذ
  0.87  23  الثالثمراحلالمجال المتابعة في 

  0.92  20 عناصر ومكونات التقييم قبل االعتماد والتنفيذ
  0.84  7 عناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة التنفيذ

  0.82  7  عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ
  0.95  34  الثالثمراحلاليم في مجال عناصر ومكونات التقي

  -  2 طرق أخذ العينة
  0.74  9 طرق المتابعة والتقييم األساسية

  0.78  6 طرق المناقشة الجماعية
  0.39  4 طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا

  0.13  3 طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن
  0.84  6 طرق تحليل الصالت والعالقات

  0.76  4 تحديد األولوياتطرق الترتيب و
  0.87  34 مجال جميع طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

  0.68  7 معيار االستدامة في المتابعة والتقييم
  0.64  5 معيار الكفاءة في المتابعة والتقييم
  0.73  7  معيار التأثير في المتابعة والتقييم
  0.87  7 يممعيار الفعالية في المتابعة والتقي

  0.67  4 معيار الترابط في المتابعة والتقييم
  0.75  4 معيار العالقة في المتابعة والتقييم

  0.92  34 مجال جميع معايير المتابعة والتقييم
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 األراضياستصالح  ألفا لمجاالت االستبانة للمشرفين على برامج       -معامل كرونباخ :  ب -1.3 جدول
   .في محافظة الخليل

  
  معامل كرونباخ ألفا   الفقراتعدد  المجال

  0.80  8  الشركاء في المتابعة
  0.78  8  الشركاء في التقييم

جميع مراحل المتابعة والتقييم وجمع البيانات والمعايير والشركاء في         

  المتابعة والتقييم

141  
0.99  

  0.83  18   األراضياستصالحمشاكل ومعوقات المتابعة في برامج 
  0.87  18   األراضي استصالحفي برامجمشاكل ومعوقات التقييم 

 استـصالح جميع مشاكل ومعوقات المتابعة والتقيـيم فـي بـرامج           

  األراضي

36  
0.88  

  
 جـدا لهمـا، وهـذان       اًمتدني لفاأ-أن هناك مجالين يعتبر معامل كرونباخ     ) 1.3(يالحظ من الجدول  

  : المجاالن هما 
  

  .طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا •
  .لتغيير المستندة إلى الزمنطرق أنماط ا •

  
 حيـث أن    ، لهما اًلفا متوسط أ- يعتبر معامل كرونباخ   مجالينأن هناك   ) 1.3(وكما يالحظ من الجدول   

  :ان المجاالن هما، وهذ% 70المعامل يقل عن 
  

  .معيار المتابعة في مرحلة التنفيذ •
 .معيار الكفاءة في المتابعة والتقييم •

  
لفا على ثبـات    أ- ويدل ارتفاع معامل كرونباخ    اًلفا عالي أ-مل كرونباخ وأما بقية المجاالت فيعتبر معا    

هذه المجاالت، وأما بالنسبة إلى ثبات األداة الكلي فيمكن تقسيم األداة إلى قسمين بـسبب مقياسـين                 
مختلفين، حيث يوجد مقياس مراحل المتابعة والتقييم وجمع البيانات والمعايير والشركاء في المتابعة             

  ، وأما مقياس مشاكل ومعوقات المتابعة %99  وقد بلغ لهذا المقياس معامل كرونباخ الفا والتقييم،
 الجـدول  و .%88لفا  أ- األراضي فقد بلغ لهذا المقياس معامل كرونباخ       استصالحوالتقييم في برامج    

يالحـظ مـن أن     ، حيـث     المستفيدين  المزارعين ةلفا لمجاالت استبان  أ-يبين معامل كرونباخ  ) 2.3(
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 وثبـات األداة    ،ويدل على ثبـات مجـاالت الدراسـة       ،  لفا لمجاالت الدراسة عالٍ   أ-مل كرونباخ معا
  .%96للمزارعين، وقد بلغ معامل كرونباخ الفا ألداة المزارعين 

  
استـصالح  معامل كرونباخ الفا لمجاالت االستبانة للمزارعين المستفيدين من بـرامج           :  2.3جدول  

  األراضي في محافظة الخليل
  

 معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  جالالم

 0.72  8  إدارة البرنامج

  0.77  8  خطة البرنامج
 0.83  8  أهمية البرنامج

 0.89  9  دور المتابعة في نجاح المشروع

 0.88  5   اإلشرافية–كفاءة الجهات التنفيذية 

 0.87  13  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

  0.78  8  ابعة والتقييمالشركاء في المت
 0.77  10  مقومات النجاح

  0.96  69  جميع مجاالت الدراسة
  

   التحليل اإلحصائي6.3

  
اعتمد تحليل بيانات هذه الدراسة على التكـرارات، والنـسب المئويـة، وحـساب المتوسـطات،                

إحصائية على   كما تم اختبار فرضيات الدراسة لإلجابة فيما إذا توجد داللة            ،واالنحرافات المعيارية 
الفروق بين فئات المتغيرات المستقلة في عينة الدراسة،وقد اعتمد اختبـار الفرضـيات باسـتخدام               

  .تحليل التباين األحادي للعينات المستقلة، و) t-test(اختبار 
  

  مجتمع الدراسة 7.3

  
المشرفين على برامج استـصالح األراضـي فـي         مجتمع  : همامستقلين  جتمعين  مالدراسة  بحثت  

  .المستفيدين من برامج استصالح األراضي في محافظة الخليلالمزارعين مجتمع  و.حافظة الخليلم
  

 والمـزارعين   ، يوضح توزيع المشرفين العاملين على برامج استصالح األراضـي         )3.3(الجدول  
  .مجاربحسب السجالت الرسمية للمؤسسات المنفذة للمشاريع وال
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 -ينالمستفيد على برامج استصالح األراضي والمزارعين        المشرفين – مجتمع الدراسة : 3.3جدول  
  .المنفذةموزع حسب السجالت الرسمية للمؤسسات 

 
  أعداد المستفيدين  أعداد المشرفين  المؤسسة  الرقم

  150 6   الخليل-اتحاد لجان العمل الزراعي  1
  161 4   الخليل- اإلغاثة الزراعية-جمعية التنمية الزراعية   2
  250 2   الخليل- آكاد -ي للتطوير الزراعيالمركز العرب  3
  87 2   الخليل-المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية   4
  7 2   الخليل-مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  5
  260 6   الخليل-مركز أبحاث األراضي  6
  53 6  مديرية زراعة الخليل  7
  37 3  مديرية زراعة دورا  8
  10 2   رصد-للتنمية المستدامة مركز الريف   9

  201 4   الخليل-مركز الخدمات الزراعية  10
  1216 37  المجموع

  
  :األراضي في محافظة الخليل المشرفين على برامج استصالحدراسة مجتمع 1.7.3 

  

 وقدلخليل،  األراضي في محافظة ا    استصالح مجعلى برا لمشرفين   ا  من جميع  دراسةالمجتمع   يتكون
 العاملة في مجال استـصالح      لمؤسسات حسب السجالت الرسمية ل    اًمشرف) 37 (إلجماليابلغ عددهم   

من مارسوا عملية اإلشراف والمتابعة خالل فترة تنفيذ        هم  المشرفون   ،األراضي في محافظة الخليل   
مجتمع الدراسة الــ     ،)2008 – 2005( األراضي، في األعوام مابين    مشاريع وبرامج استصالح  

ـ  اًسواء،   الخليل ة في محافظ   ومنسقي هذه المؤسسات   يري مد يشمل كذلك ) 37( ـ  ت كان  م أ ة الحكومي
 التي عملت في مجال استصالح األراضـي        المؤسساتيبين  ) 1.3(والشكل  ،  غير حكومية  مؤسسات

  . لتمثيل كل مؤسسة والنسبة المئوية،عداد المشرفينإلى أ ، باإلضافةفي محافظة الخليل
  

  :ين المستفيدين من برامج استصالح األراضي في محافظة الخليل مجتمع دراسة المزارع2.7.3.

  
األراضي في محافظـة الخليـل،       يتكون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدين من برامج استصالح        

 مسجلين في السجالت الرسمية للمؤسسات التي عملت على تنفيـذ           اًمستفيد) 1216(حيث تم رصد    
  .لخليلاستصالح األراضي في محافظة ا مشاريع
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  توزيع مجتمع دراسة المشرفين حسب المؤسسة يوضح رسم بياني : 1.3شكل 
 

  دراسةعينة ال 8.3

  

 برامج استصالح األراضـي     علىعينة المشرفين    : الدراسة يعينتين تبعا لمجتمع  جاء المبحوثين في    
 .ليلستصالح في محافظة الخاالبرامج ارعين المستفيدين من عينة المز و.في محافظة الخليل

 
  :على برامج استصالح األرضي المشرفيندراسة عينة  1.8.3.

  
     الذين قاموا ومنسقي المؤسساترائهم ومدشرفين الم جميع المشرفين علىةتم توزيع  استبان

 – 2005(بـين     األعوام ما   خالل ، محافظة الخليل  األراضي في استصالح  باإلشراف على مشاريع    
 أي مـا نـسبته      ،ة استبان )32(تم استرجاع    أنه   إالع الدراسة،   بهدف المسح الشامل لمجتم    ،)2008
ـ  صدفية،عينةُ ك عينة الدراسة  معاملةتتم وعليه  من مجتمع الدراسة،  % 86.5  وصـف  أتيوفيما ي

  :لمشرفين وفقاً لمتغيرات الدراسةاعينة دراسة تفصيلي ل
  

  :ح األراضيلمشرفين على برامج استصال لخصائص عينة الدراسة الديمغرافية 1.1.8.3.
  

ويعلق على الخصائص األساسية للمبحوثين والتي لها دور فـي          ،  يستعرض هذا الجزء من الدراسة      
الجـنس،  ( :اجاباتهم حول معرفتهم بواقع المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضـي، وهـي            

امج  سـنوات الخبـرة فـي بـر         نوع العمل،  المؤهل العلمي، التخصص، طبيعة العمل ، المؤسسة،      
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هـا  يلإنتمـي   ي الخبرة العملية للمشرفين، وجود قسم متابعة في الدائرة التـي            ، األراضي اسنصالح
المشرف، عدد العاملين في قسم المتابعة والتقييم في المؤسسة التي تبع لها المشرف، القيام بمتابعـة                

تقيـيم تتعلـق    تقارير عن المتابعـة وال    /  األراضي، االطالع على دراسات      استصالحوتقييم برامج   
  ).4.3انظر جدول (، ) األراضياستصالحببرامج 

  
  خصائص عينة الدراسة الديمغرافية للمشرفين على برامج استصالح األراضي:  4.3جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  المتغير

 %96.9 31 ذكر
  الجنس

 %3.1 1  أنثى

 %75 24  فما دون  بكالوريوس
  المؤهل العلمي

 %25 8  ماجستير فأعلى

 %90.6 29 زراعة
  التخصص

 %9.4 3 غير زراعة

 %15.6 5  إداري-مكتبي

  طبيعة العمل %31.3 10  فني–ميداني 
 %53.1 17  )مكتبي وميداني( االثنان معا 

 %25 8 حكومية
  المؤسسة

 NGO's 24  75% غير حكومية –منظمات أهلية 

 %59.4 19 دائم
  نوع العمل

 %40.6 13  بعقد-مؤقت

 %65.6 21   سنوات1-5

وات الخبــرة فــي ســن %15.6 5   سنوات6-10
  برامج تطوير األراضي

 %18.8 6   سنة فأكثر11

 %53.1 17  2005 األراضي قبل استصالح العمل  ضمن برامج  لهسبق

 %75 24  مؤسستكم/ يوجد قسم للمتابعة والتقييم في دائرتكم 

عدد العاملين في قـسم      79.2% 19 1-3
 %20.8 5 3أكثر من   المتابعة والتقييم

 %90.6 29 نعم

 %6.3 2 ال

القيام بمتابعـة وتقيـيم     
 استــصالحبــرامج 
 %3.1 1  ال أعلم  األراضي

تقارير عن المتابعة والتقييم تتعلـق ببـرامج        / طالع على دراسات    اال
   األراضياستصالح

22 68.8% 
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هم من الذكور، ويرى الباحث بأن ذلك       أن الغالبية العظمى من المشرفين      ) 4.3(يتضح من الجدول    
م اإلناث، ناهيك   ئ والتي ال تال   ، في الميدان  ونيعود لطبيعة ومتطلبات األعمال التي يمارسها المشرف      

تدني نسبة اإلناث العامالت في المجال الزراعي مقارنة بالذكور، كما يتضح مـن الجـدول أن                عن  
جموع المبحوثين، وتعـد هـذه النـسبة جيـدة          من م % 25حملة الشهادات العليا يشكلون ما نسبته       

 يعكس واقع الكفاءات العلمية العاملة في هذه المؤسسات، ويتضح كذلك أن الغالبية العظمى              اًومؤشر
شروط العمـل  إلى سبب ذلك يعود أن  في المجال الزراعي، ويرى الباحث ونمن المبحوثين مختص  
يل مختصين في المجال الزراعي، ألنهم      استصالح األراضي، والتي تشترط تشغ     كمشرف في برامج  

  .األقدر على اإلدارة واإلشراف على هذه البرامج الزراعية
  

من المبحوثين يمارسون العمل الميداني، ويرى      % 85أن ما يقارب    )  4.3(كما يتضح من الجدول     
ث  حي ،ألراضي الباحث أن السبب يعود لطبيعة العمل الذي يمارسه المشرفون في برامج استصالح           
   .يستلزم اإلشراف والمتابعة الميدانية، وأن عملهم المكتبي تكميلي ومتمم للعمل الميداني

  
 ويـرى الباحـث أن    ،حكوميةالأن المبحوثين هم من المؤسسات غير       ) 4.3(كما يتضح من الجدول     

 السبب في هذه الزيادة هو أن هذه المؤسسات هي من تقوم بعملية تنفيذ هذه البـرامج والمـشاريع ،        
 تمارس دور اإلشراف والمتابعة في الغالب، ومن األسـباب          -كجهة حكومية -وأن وزارة الزراعة    

  .استصالح األراضي في المحافظة حكومية العاملة في مجالالاألخرى تعدد هذه المؤسسات غير 
  

  وهي ، % 40أن العاملين بعقود ووظائف مؤقتة يشكلون ما نسبته ) 4.3(كما يتضح من الجدول 
، ويرى الباحث أن السبب في ارتفاع هذه النسبة يعود إلى أنـه مـع كـل                  إلى حد ما   مرتفعةنسبة  

 يتم تعيين مشرف أو أكثر علـى ميزانيـة          ،األراضي في مجال استصالح  يراد تنفيذه   مشروع جديد   
المشروع، األمر الذي يجعل المشرف يبحث عن عمل جديد مـع نهايـة المـشروع، أو أن تقـوم                   

 ين المشرف وهذا األسلوب المتبع في تشغيل    له بتوجيهه للعمل على مشروع جديد،       المؤسسة المشغلة   
مشرفين لـم   من ال % 65ما يزيد عن     أنأيضا  يتضح  وكما  . في حالة عدم استقرار وظيفي      يجعلهم  

هذه النسبة تتوافق إلى حد ما مع المتغيـر         أن   سنوات، ويرى الباحث     تتجاوز سنوات خبرتهم خمس   
جين الجـدد   يسبة كبيرة منهم من الخـر     لمشرفين بوظائف وعقود مؤقتة، وأن ن      وهو عمل ا   ،السابق

هم مـن أصـحاب     من المشرفين   % 18العمل، ويظهر الجدول كذلك أن ما يزيد عن         في  الراغبين  
  .في هذا المجالطويلة الخبرة ال
  

  .متغيرات الدراسةتوزيع المشرفين حسب لرسم بياني ، يمثل )2.3(الشكل 
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  متغيرات الدراسةم بياني توزيع المشرفين حسب رس:  2.3شكل 
  

من المشرفين المبحوثين قد عملوا في سـنوات سـابقة علـى            % 53.1أن  ) 2.3 (شكليتضح من ال  
 الخبرة، ويرى الباحث أن هذه      ومن المشرفين حديث  % 46.9 األراضي، وأن نسبة     استصالحبرامج  

مـن المـشرفين    % 75يتضح أن ما نسبة     ما  ك .النتيجة تتفق مع متغير سنوات الخبرة السابق الذكر       
مـن  % 79.2يؤكدون على وجود قسم للمتابعة والتقييم في مؤسساتهم دون تحديـد ماهيتـه، وأن               

المشرفين الذين أجابوا بوجود قسم للمتابعة في مؤسستهم يؤكدون على وجود عدد من العاملين فـي                
  .قسم المتابعة ال يتجاوز ثالثة موظفين

  
أقسام المتابعة والتقييم تتبع في الغالب للمؤسسات الحكومية، وزارة الزراعة، وأنه           ويرى الباحث أن    
  . وتحديدا في مكان الدراسة، في المتابعة والتقييم في هذه المؤسساتونال يوجد مختص

  
تقارير عـن المتابعـة      و من المشرفين اطلعوا على دراسات    % 68.8 أن   (2.3)لشكل  يتضح من ا  و

األراضي، ويرى الباحث أن هذه النسبة تتطابق مع متغير طبيعة العمل            ستصالحوالتقييم في برامج ا   
مـن  % 68.7 وهم يمثلـون مـا نـسبته         ،ين والمشرفين الذين ترتبط طبيعة عملهم باإلدارة      يلإلدار

  . المبحوثين، وان اطالعهم ناتج عن االحتكاك مع الجهات التي لها عالقة بالتقييم والمتابعة
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   :المستفيدين من برامج استصالح األراضي المزارعين دراسةعينة  2.8.3.

  
 التي تم الحصول عليها      من برامج استصالح األراضي    تم اختيار العينة من قوائم أسماء المستفيدين      

 ملف  األسماء على تم إدخال جميع    و،  اًمستفيد) 1216 (حيث تم رصد   ،المؤسسات المنفذة جميع  من  
 دراسـة تم حساب عينـة      و . لتحديد عينة الدراسة   ائية المنتظمة استخدم أسلوب العينة العشو   واكسل،  

من خالل الحاسب اآللي على الموقع      في محافظة الخليل،     المستفيدين من برامج استصالح األراضي    
  ).3.3(، كما يتضح من الشكل )http://www.surveysystem.com/sscalc.htm(االلكتروني 

  

 
  

  . االلكتروني، يوضح طريقة أخذ العينة ونتائجها الموقعى الحاسب األلي عل: 3.3شكل 
  

اسـم  ) 340(، بعد ذلك تم فـرز       اًمستفيد) 292(حاجة لعينة تتكون من      هناك   ظهر أن من الحاسب   
 على المستفيدين من مشاريع استـصالح       ةاستبان) 340 (ـمستفيد من مجتمع الدراسة، تم توزيع ال      
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ب في أخذ عدد أكبر من المطلوب هـو لـضمان           السب، و األراضي لضمان استرجاع أكبر عدد منها     
 وقرية في   اًتجمع) 38(تعبئة االستبانات المطلوبة لتغطية الدراسة، وألن مجتمع الدراسة موزع على           

، وبعد عملية   ةاستبان) 314 (االستبانات التي تم إسترجاعها   و .(11.1)، إنظر الملحق    محافظة الخليل 
 صـالحة   ةاسـتبان ) 295(، ليتبقى مـا مجموعـه       ةتباناس) 19(فحصها وتدقيقها تم إتالف وشطب      
  . دراسة المزارعين المستفيدينمن مجتمع % 24.2للتحليل، وهذه العينة تمثل ما نسبته 

  
 حسب المؤسسة المنفذة والعدد الـذي تـم          المزارعين المستفيدين  عينة  نتائج يوضح) 5.3(الجدول  

  . االستبيانات وجمععيوضح آلية توزي) 4.3( الشكل .اختياره من كل مؤسسة
  

  .المستفيدين والعدد الذي تم اختياره من كل مؤسسةالمزارعين عينة دراسة : 5.3جدول 
  

  العينة  المؤسسة  الرقم
  43   الخليل-اتحاد لجان العمل الزراعي  1
  50   الخليل- اإلغاثة الزراعية-جمعية التنمية الزراعية  2
  67  الخليل - آكاد -المركز العربي للتطوير الزراعي  3
  25   الخليل-المركز الفلسطيني للتنمية واالقتصادية واالجتماعية   4
  1   الخليل-مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  5
  77   الخليل-مركز أبحاث األراضي  6
  16  مديرية زراعة الخليل  7
  12  مديرية زراعة دورا  8
  3   رصد-مركز الريف للتنمية المستدامة   9

  50   الخليل-مات الزراعيةمركز الخد  10
  340  المجموع

  

  
  

  . من برامج استصالح األراضيآلية توزيع وجمع استبيانات عينة المزارعين المستفيدين: 4.3شكل 
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استـصالح  بـرامج   المـستفيدين مـن     لمزارعين   خصائص عينة الدراسة الديمغرافية ل     1.2.8.3.

   :األراضي في محافظة الخليل
  

 والتي  ،)6.3جدول   (لدراسة ويعلق على الخصائص األساسية للمبحوثين     يستعرض هذا الجزء من ا    
 :لها دور في اجاباتهم حول معرفتهم بواقع المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضي، وهـي              

الجنس، المهنة الرئيسية، المؤهل العلمي، السنة التي تم تنفيذ المشروع الزراعي فيهـا، المؤسـسة               (
تأهيـل  أو    / مساحة األرض التي تم تنفيذ نشاط استصالح        ،   النشاط الزراعي  ،التي نفذت المشروع  

أكثر من مشروع زراعي، استفاد من أكثر من جهة مانحة، الرضا عن            من  زراعة األشتال، استفاد    
  .) األراضي، الموافقة على عرض مشروع جديداستصالحنسبة مساهمتك في مشاريع 

  

  من برامج استصالح األراضيلمزارعين لديمغرافية لخصائص عينة الدراسة ا :أ- 6.3جدول
  

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

  الجنس %91.5 270 ذكر
 %8.5 25  أنثى

 %52.2 154 مزارع

 %27.8 82 موظف

 %10.5 31 عامل
  المهنة الرئيسية

 %9.5 28 غير ذلك

 %18.0 53 أمي

 %43.1 127  ثانوية فما دون

 %14.6 43 م متوسطدبلو
  المؤهل العلمي

 %24.4 72 بكالوريوس ودراسات عليات
2005 49 16.6% 
2006 38 12.9% 
2007 30 10.2% 

السنة التي تـم تنفيـذ      
 المشروع الزراعي فيها

2008 178 60.3% 
المؤسسة التي نفـذت     %9.5 28   وزارة الزراعة-حكومية 

 %90.5 267 غير حكومية-منظمات أهلية   المشروع

 %59.7 176 تصالح أراضاس

 %28.8 85  تأهيل أراض

 %67.1 198  زراعة أشتال

 %9.2 27  طرق زراعية
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  من برامج استصالح األراضيلمزارعين خصائص عينة الدراسة الديمغرافية ل :ب- 6.3جدول
  

  النسبة المئوية  العدد  المتغير

 %48.5 143  بئر لتجميع المياه

 %46.8 138  جدران استنادية

 66.8 181  دونم1-5

 27.7 75  دونم6-10

األرض التي تـم تنفيـذ      مساحة  
تأهيـل  أو    / نشاط استـصالح    

 5.5 15  دونم10أكثر من   زراعة األشتال

 22.7 67  أكثر من مشروع زراعيمن استفاد 

 65.7 44  استفاد من أكثر من جهة مانحة

 58.0 171   األراضي استصالحالرضا عن نسبة مساهمتك في مشاريع

 83.1 245  الموافقة على عرض مشروع جديد

  
 من هذه المشاريع والبرامج متدنية، ويرى الباحث        ناثأن نسبة استفادة اال   ) 6.3(يتضح من الجدول    

لعادات والتقاليـد   إلى ا  منها ما يتعلق بالحيازة وملكية األرض، باإلضافة         ،أن ذلك يرجع لعدة أسباب    
 المشروع تعطي فرصة لإلناث أكبر منها للذكور، األمر الذي          ، مع العلم بأن معايير منح     ةاالجتماعي

هم من المـوظفين،    % 27.8أن ما نسبته    أيضا  يتضح   و .استغله بعض المستفيدين من هذه البرامج     
يرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس واقع القطاع الزراعي الذي يشكل مصدر دخل إضـافي لهـذه                 و

ويتضح أن نسبة المـستفيدين مـن       ،  عمل لغير المستفيدين  فرصة  نفسه  الفئة، وأنه يشكل في الوقت      
من يحملـون شـهادة دبلـوم       ممن المستفيدين هم    % 39عالية، فما نسبته    الي المؤهالت العلمية    وذ

  .متوسط فأعلى، وهذا إلى حد ما يتوافق مع متغير المهنة الرئيسية
  
استـصالح األراضـي     ريعأن هناك زيادة في نسبة المستفيدين من مشا       ) 6.3(يتضح من الجدول    و

 خالل السنوات السابقة، ويرى الباحث أن سـبب ذلـك يعـود    اً نسبياًوانخفاض) 2008(خالل العام  
لطبيعة الظروف والمتغيرات السياسية التي مرت بها السلطة الوطنية الفلـسطينية خـالل األعـوام               

مـن الجـدول    ضح  ويت،   تمويل خارجي لتنفيذ هذه البرامج     ، والتي أعاقت وصول   )2006-2007(
أن الغالبية العظمى من المستفيدين استفادوا من خالل مؤسسات غير حكومية، وهذا يتوافـق               )6.3(

مـن المـستفيدين نفـذت    % 7.4مع مجتمع دراسة المستفيدين حيث أظهرت الكشوف الرسمية  أن          
نفذت مشاريع عن طريق المؤسـسات غيـر        % 92.6مشاريعهم عن طريق وزارة الزراعة، وأن       

  .حكوميةال
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مـن  % 59.7من المبحوثين استفادوا من توزيع األشتال، وأن        % 67.1أن  ) 5.3 (شكليتضح من ال  
% 46.5يليهـا    آبـار، مـن   اسـتفادوا   % 48.5يليها   المبحوثين استفادوا من استصالح األراضي،    

  ادوا استف% 9.2استفادوا من تأهيل أراض، و أخيرا % 28.8يليها استفادوا من الجدران االستنادية،
  .وهي النسبة األقل من المستفيدين زراعية،الطرق من ال

  
 ويتالءم مع طبيعة النشاطات التي تنفذ خالل برامج ومشاريع          ،يرى الباحث أن هذا التوزيع واقعي     و

 األراضي، حيث تشمل نشاطات استصالح األراضي زراعة أشتال وإنشاء آبار وعمـل             استصالح
  .ل في طبيعة النشاط المنفذجدران استنادية، بمعنى هناك تكام

  
والسبب في أن أقل نسبة من المستفيدين هم ضمن نشاط الطرق الزراعية، يرجع إلى أنه لم تـدرج                  
قوائم المستفيدين من هذه المشاريع ضمن مجتمع الدراسة، الختالف آلية العمـل معهـم، ولكثـرة                

 قـد   ناشر، أي ربمـا يكونـو     ن بشكل غير مب   و وألن المستفيدين من هذا النشاط هم مستفيد       ،عددهم
  .لطرق الزراعيةإلى ااستفادوا من نشاط زراعي باإلضافة 

  

  
  

  .المستفيدين حسب النشاط الذي تم تنفيذهالمزارعين رسم بياني توزيع :  5.3شكل 
  

% 94.5 وأن   ،ا بأقل من ستة دونمـات     ومن المبحوثين استفاد  % 66.8أن  ) 6.3 (شكليتضح من ال  
 وذلك ألن معايير العمل فـي       ،، يرى الباحث أن هذه النسبة طبيعة      ات دونم استفادوا بأقل من عشرة   
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هذه البرامج تشترط االستفادة بمساحة محددة، بهدف توزيع الفائدة على أكبر عدد من المـزارعين،               
  .وألن هدف هذه المشاريع أن تخدم صغار وفقراء المزارعين

  

  
  

  .متغيرات الدراسةب ين حسالمستفيدالمزارعين رسم بياني لتوزيع :  6.3شكل 
  

أن الغالبية العظمى من المبحوثين استفادوا من مشروع زراعي واحد فقط،           ) 6.3 (شكليتضح من ال  
أكثر من  من  منهم أي من الذين استفادوا      % 65.7 وأن   ،أكثر من مشروع  من  استفادوا  % 22.7وأن  

لطبيعة المشاريع المختلفـة    يرى الباحث أنه    ومشروع زراعي تلقوا المشاريع من أكثر من مؤسسة،         
المنفذة في المجال الزراعي، ولتعدد المؤسسات العاملة في هذا المجال، ولعدم وجود مرجعية وآلية              

أكثـر  من  مشتركة واضحة بين المؤسسات العاملة في تحديد المستفيدين، يمكن للشخص أن يستفيد             
  .من مشروع 

  
المقدمة من قبل المزارع لتنفيـذ المـشروع        أن الرضا عن نسبة المساهمة      ) 6.3(شكليتضح من ال  

 ،ن السلبية تكمن في تعدد آليات العمل من قبل المؤسسات العاملة          أيجابية إلى حد ما، ويرى الباحث       إ
ورغبة المزارعين في الحصول على مساعدات إضافية، كما يتضح من الجدول أن هنـاك رغبـة                

يع إضافية، ويرى الباحث أن ذلـك يـدل         شديدة من المزارعين المستفيدين في الحصول على مشار       
  .على أهمية البرامج والمشاريع المنفذة، ويعكس مدى رضا المزارعين عن هذه البرامج
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

   ومناقشتها الدراسةجنتائ
  

   مقدمة1.4

  
ت المبحوثين باستخدام   راء عملية التحليل اإلحصائي إلجابا     نتائج الدراسة بعد إج    يعرض هذا الفصل  

اعتمد الباحث قيم المتوسط الحسابي لهذا الغـرض         وقد،   ثم يناقش هذه النتائج    )(SPSSـبرنامج ال 
  .قياس من خمس درجات حسب سلم ليكرتباستخدام م

  

 علـى بـرامج     رفين المـش  ةاستبان :فيما يأتي يناقش الباحث نتائج دراسته، من خالل مناقشة نتائج         
استبانة المزارعين المستفيدين مـن بـرامج استـصالح         ستصالح األراضي في محافظة الخليل، و     ا

 .األراضي في محافظة الخليل

  
  مشرفين على برامج استصالح األراضيلااستبانة دراسة  نتائج 2.4

  
رامج استـصالح   المشرفين على بة تناقش النتائج الخاصة باستبان(29.4) وحتى  (1.4)الجداول من

  :، حيث تم إعتماد مقياس ليكرت اآلتياألراضي في محافظة الخليل
  
 مراحل : تية، فيما يخص مجاالت الدراسة اآل)0-4(، )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، مطلقا( •

المتابعة، عناصر ومكونات التقييم، طـرق جمـع البيانـات والمعلومـات، معـايير المتابعـة                
 . لمتابعة والتقييموالتقييم،الشركاء في ا

، فيما يخـص مجـال      )1-5(،  )موافق بشدة،موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة       ( •
  .مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم
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 المـشرفين   ةباستبانالمتعلقة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجاالت الدراسة       : 1.4 جدول
  .مرتبة تنازليا

  
 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال  مجاالت الدراسة

 )0-4(، )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، مطلقا(مقياس ليكرت فيما يخص المجاالت التالية 

 0.3 3.5 مراحل المتابعة
 0.4 3.5 مراحل التقييم

 0.5 3.1 الشركاء في المتابعة
 0.5 2.9 الشركاء في التقييم

 0.4 2.9 معايير المتابعة والتقييم
 0.4 1.8 بيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم جمع الطرق

 )1- 5( ،)يد، غير موافق، غير موافق بشدةموافق بشدة،موافق، محا(فيما يخص المجاالت التالية مقياس ليكرت 

 0.5 3.7  األراضياستصالحمشاكل ومعوقات المتابعة في برامج 
 0.5 3.6  األراضياستصالحمشاكل ومعوقات التقييم في برامج 

  
عناصر ومكونات التقيـيم    ت المشرفين حول مراحل المتابعة و      أن استجابا  (1.4)يتضح من الجدول    

هي األعلى، وأن طرق جمع البيانات والمعلومات كانت المتدنية، فـي حـين تقاربـت اسـتجابات                 
تتضمن  المشرفين   ةمع العلم بأن استبان    .المشرفين حول آرائهم في مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم       

مراحـل  (  :الدراسـة التاليـة   مجاالت  ب المشرفين  أسئلة محددة حول مدى إلمام المبحوثين       وأجزاء  
 عندما فحـصت     أنه  والسبب ،)المتابعة ، عناصر ومكونات التقييم،مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم       

 يوضـح   (2.4)الجـدول    .جميع األسئلة ن  ن ال يستطيع اإلجابة ع    االستبانة تبين أن بعض المشرفي    
  .توزيع إجابات المبحوثين حسب اإللمام بمجاالت الدراسة

  
  .توزيع إجابات المبحوثين حسب اإللمام بمجاالت الدراسة المتعلقة باستبانه المشرفين: أ- 2.4جدول

  
 نعم  ال

 % العدد % العدد
 المجال

  :مراحل المتابعة
 هل أنت ملم بمرحلة ما قبل التنفيذ ؟ 93.8 30 6.3 2
 هل أنت ملم بمرحلة التنفيذ ؟ 93.8 30 6.3 2
 هل أنت ملم بمرحلة ما بعد التنفيذ ؟ 84.4 27 15.6 5

 :عناصر ومكونات التقييم
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بمجـاالت الدراسـة المتعلقـة باسـتبانه      توزيع إجابات المبحوثين حسب اإللمـام : ب- 2.4جدول
  .المشرفين

  
 نعم  ال

 % العدد % العدد
 المجال

 هل أنت ملم بعناصر ومكونات التقييم قبل االعتماد والتنفيذ؟ 59.4 19 40.6 13
 هل أنت ملم بعناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة التنفيذ؟ 46.9 15 53.1 17
  التنفيذ؟إتمامهل أنت ملم بعناصر ومكونات التقييم بعد 53.1 17 46.9 15

 :مشاكل المتابعة والتقييم
 ؟ األراضياستصالحكل ومعوقات المتابعة في برامجهل أنت ملم بمشا 87.5 28 12.5 4

 ؟ األراضياستصالحهل أنت ملم بمشاكل ومعوقات التقييم في برامج  50.0 16 50.0 16

  
 كانـت   اًأن نسبة اإلجابة على المجاالت المتعلقة بالمتابعـة سـواء         ) 2.4(يتضح من الجدول    حيث  

  .)مشاكلهوعناصره ومكوناته، (  المتعلقة بالتقييم عالية إذا ما قورنت بالمجاالت) مراحلها،مشاكلها(
  

 بموضـوع    األسـئلة التـي تتعلـق      نعدل على معرفة وقدرة المشرفين على اإلجابة        هذه النتائج ت  
عـدم اإللمـام    النسبة المتدنيـة حـول       من عملهم اليومي، و    اًالمتابعة، كونه يشكل في الغالب جزء     

لمـشاريع وبـرامج استـصالح    بعملية التقييم ال تقوم     هذه المؤسسات  بأن فسري قدبموضوع التقييم   
طالع المشرفين على حيثيات هـذه      إل القيام بعملية التقييم ال يتم       في حا  و ،من ناحية فعلية  األراضي  

  .العملية ونتائجها
  

  : معرفة المشرفين بمراحل المتابعة وعناصر ومكونات التقييم 1.2.4.

  
  بمراحل المتابعة وعناصر وكونات المتابعة والتقييم، من يمكن التعرف على مدى معرفة المشرفين 

   :خالل االجابة عن السؤال اآلتي
  

متابعة وعناصـر ومكونـات     هل لدى المشرفين على برامج استصالح األراضي معرفة بمراحل ال         
   التقييم ؟

  
 كما هـو     وذلك ، هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        نبة ع ولإلجا

  .  (10.4) ، (9.4) ، 8.4)، (7.4) ،(6.4) ،(5.4)، (4.4) ، (3.4)واضح من الجداول 
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 حـسب  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمراحـل المتابعـة مرتبـة تنازليـا    :   3.4جدول
  .استجابات المشرفين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مراحل المتابعة

 0.27 3.64 نفيذالمتابعة في مرحلة الت
 0.42 3.53 المتابعة في مرحلة ما قبل التنفيذ
 0.51 3.35 المتابعة في مرحلة ما بعد التنفيذ

  
المشرفين على دراية ومعرفة أكثر بمرحلة التنفيذ ومرحلة مـا قبـل             أن   (3.4)يتضح من الجدول    

فين، وهـي فـي الغالـب    ها جميع المشر  في التنفيذ هي المرحلة التي يشارك       التنفيذ، حيث أن مرحلة   
تـشكل األقـل    ، وأن مرحلة ما بعد التنفيذ        والقيام بمهامهم  ،التزام مفروض عليهم إلنجاح المشروع    

 مهام الجهات اإلدارية العليـا    تتعلق ب ، و ، كونها في الغالب تميل نحو التقييم      معرفة بالنسبة للمشرفين  
  .مشاريعلل
  

 أنـه يـتم التجهيـز    (4.4)يتضح من الجدول لمتابعة أما بالنسبة لمرحلة ما قبل التنفيذ من مراحل ا       
كانت تدل على معرفتهم بهذه المرحلـة،         وأن مجمل االستجابات   ،والترتيب لهذه المرحلة بشكل جيد    

ـ تم متابعة اإلجراءات والبيانات الالزمـة، و      توأنه دائما توضع النماذج الخاصة بهذه المرحلة و        تم ت
 في المتوسط الحسابي    اًة متطلبات األعمال، غير أن هناك تدني      توعية المشرفين بمسئولياتهم، ومراجع   

 فيما يخص موضوع مراجعة خطة التنمية الزراعية، وتحديد معايير اختيـار            باتيجاإلوتشتت في ا  
 والمتطلبات االستشارية إلنجاح المشروع، ويرى الباحـث        ،المشرفين، والتنسيق مع الجهات المعنية    

بات نجاح المشروع، مع اهتمام أقل بأهمية ربط هذا النجـاح بالخطـة              أكبر بمتطل  اًأن هناك اهتمام  
  .التنموية ومتطلباتها

  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مرحلة ما قبل التنفيذ مرتبة تنازليـا  : أ- 4.4جدول

  حسب استجابات المشرفين
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات مرحلة ما قبل التنفيذ

 0.62 3.75 توضع نماذج لتقارير المتابعة الدورية عن سير العمل
 0.63 3.72 تم متابعة اإلجراءات الالزمة للتنفيذت
 0.63 3.72 تم متابعة البيانات الالزمة للتنفيذت
 0.54 3.69 تم توعية المشرفين على هذه البرامج بمسئولياتهم الكاملة وبأدوارهمت
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 ابي واالنحراف المعياري لفقرات مرحلة ما قبل التنفيذ مرتبة تنازليـا  المتوسط الحس:أ- 4.4جدول
  حسب استجابات المشرفين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات مرحلة ما قبل التنفيذ

 0.59 3.69 تم مراجعة متطلبات األعمال التنفيذية الالزمةت
 0.80 3.44 لبرامجتم مراجعة خطة التنمية الزراعية عند اإلعداد لهذه ات
 0.75 3.34 تم تحديد معايير الختيار المشرفين على تنفيذ هذه البرامجي
 0.88 3.25 تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع معايير وأسس التنفيذي
 0.81 3.16 تم مراجعة المتطلبات االستشارية الالزمةت

  
 حـسب   رحلة التنفيذ مرتبة تنازليـا    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات م     : 5.4 جدول

  استجابات المشرفين
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات مرحلة التنفيذ

 0.42 3.78 تعالج المشاكل واالنحرافات البسيطة خالل عملية التنفيذ
 0.49 3.78  وطلب الوثائق الدالة على ذلكاإلنفاقتم متابعة ت
 0.44 3.75 ات بشكل مستمرتم متابعة عملية تنفيذ النشاطت

 0.44 3.75 يتم تنفيذ زيارات ميدانية متواصلة لمواقع العمل
 0.49 3.63 نجاز الخطوات الالزمةإتقارير الدورية لعملية التنفيذ وتفحص ال

 0.62 3.56 يتم االلتزام بمعايير التنفيذ
 0.62 3.25 يتم االلتزام بالخطة الزمنية في تنفيذ نشاطات البرنامج

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمرحلة التنفيذ في المتابعة           (5.4)يتضح من الجدول    

، وأن نسبة التشتت في االستجابات ليست كبيرة، حيث يـتم خـالل هـذه المرحلـة معالجـة                   عاٍل
 مـن    وتفحص التقارير،  ، والقيام بزيارات ميدانية   ، وتنفيذ األنشطة  ،االنحرافات والمشاكل، واإلنفاق  

خالل االلتزام بالمعايير، ويتضح كذلك أن هنالك مرونة في ما يخص االلتزام بالخطة الزمنية فـي                
  .تنفيذ األنشطة

  
ويرى الباحث أن ذلك مؤشر حول قيام وممارسة المشرفين لدورهم المحدد لهم وفق خطة العمـل،                

العليا للبـرامج والمـشاريع،   وفيما يخص االلتزام بالخطة الزمنية، فهي في الغالب مسؤولية اإلدارة       
 وآليات وإجـراءات الـصرف،      ،والتي قد تتأثر بعدة عوامل خارجية، منها الحصول على التمويل         

  . وتوفر المستلزمات،والظروف السياسية
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مرحلة ما بعد التنفيذ مرتبـة تنازليـا  :   6.4جدول
  حسب استجابات المشرفين

  

 قرات مرحلة ما بعد التنفيذف
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.34 3.88 يتم إعداد التقارير النهائية عن البرنامج
 0.76 3.44 يتم توضيح كيفية استخدام وإدارة الموارد المالية
 0.79 3.34 يتم توضيح كيفية استخدام وإدارة الموارد البشرية

 0.68 3.28  األراضي في الوقت المحدد لهاتصالحاسيتم التأكد من تنفيذ برامج 
 0.96 3.28 يتم تزويد الشركاء بالتقارير النهائية عن البرنامج

 0.74 3.19  األراضي لألهداف المحددة لها استصالحيتم التأكد من تحقيق برامج
 األراضي ومدى نجاحها فـي تحقيـق       استصالح التقارير حول تأثير برامج      إعداديتم  

 0.97 3.03 فاألهدا

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمرحلة ما بعد التنفيذ فـي             (6.4)يتضح من الجدول    

، حيث يتم في هذه المرحلة إعداد التقارير النهائية، وفي الغالب يـتم توضـيح كيفيـة                 المتابعة عالٍ 
 المحدد، مع تزويد الـشركاء      استخدام وإدارة الموارد المالية والبشرية من خاللها، وااللتزام بالوقت        

 على الرغم من وجود تشتت في استجابات المشرفين حول ذلك، ويتـضح بـأن هنـاك                 ،بالتقارير
 في متوسط االستجابات فيما يتعلق بإعداد تقارير حول تأثير هذه البـرامج، ومـدى               اً نسبي اًانخفاض

  .تحقيقها ألهدافها
  

مستويات اإلداريـة العليـا للبرنـامج، وأن دور         ويرى الباحث أن هذه المرحلة في الغالب تخص ال        
  .نجازاتقارير المطلوبة حول مدى تحقيق اإلالمشرفين يقتصر على تزويد إدارة المشروع بالت

  
  أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بفقرات عناصر ومكونات         (7.4)يتضح من الجدول    

د تكون معلومة وضرورية للقيام بعمليـة تقيـيم         ، وهي عناصر تكا   التقييم قبل االعتماد والتنفيذ عالٍ    
لمشاريع، وليس بالضرورة أن هذا االرتفاع مؤشر على قيام المؤسسات بعملية التقيـيم لمـشاريع               ا

استصالح األراضي، ودليل ذلك تدني النسبة اإلجمالية للمجيبين على هذه الفقرات مـن االسـتبانة               
على متغيـر    بناء) 32( من أصل    اًمبحوث) 19(سة  بشكل عام، فقد أجاب على هذا الجزء من الدرا        

 وهي الجهة ذات االختصاص فيما      ،مبحوثين فقط يمارسون العمل اإلداري    ) 3(طبيعة العمل، منهم    
يمارسون ) 9(مبحوثين يمارسون العمل اإلداري والميداني معا، و      ) 7(يتعلق بالقيام بعملية التقييم، و    



  68

 دراسة تقييميه لدى جهات التنفيـذ أو الجهـات          ةنه ال توجد أي   العمل الميداني، ومن المالحظ كذلك أ     
عملـت  حول المشاريع التي    ) حكومية كانت أو غير حكومية    ( ذات االختصاص في محافظة الخليل      

  .تنفيذهاعلى 
  

 حـسب اسـتجابات   عناصر ومكونات التقييملالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :  7.4جدول
  المشرفين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ت التقييمعناصر ومكونا

 0.36 3.63 عناصر ومكونات التقييم قبل االعتماد والتنفيذ
 0.54 3.45 عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ

 0.55 3.33 عناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة التنفيذ

  
ن أجابوا على هذا الجزء من الدراسة        أن متوسط استجابات المشرفين الذي     (8.4)يتضح من الجدول    

، مـع انخفـاض محـدود فـي         حول معرفتهم بعناصر ومكونات التقييم قبل االعتماد والتنفيذ عالٍ        
متوسطات استجابات المشرفين فيما يتعلق بتحديد األنـشطة والمهـام، والـصالحيات للمـستويات              

، ر الخاصة باألداء الفعلـي للبـرامج       إضافة للمعايي  ،المختلفة، واألهداف والخطط التفصيلية للبرامج    
ويرى الباحث أن هذه الفقرات من أهم األساسيات الالزمة للبدء بعملية تقييم سليمة، وال تقل أهميـة                 

  .  عن باقي العناصر األخرى، وأن عدم إلمام بعض المبحوثين قد أثر على ترتيب هذه اإلجابات
  

ري لفقرات عناصر ومكونـات التقيـيم قبـل         المتوسط الحسابي واالنحراف المعيا   : أ  -8.4 جدول
  االعتماد والتنفيذ مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات عناصر ومكونات التقييم قبل االعتماد والتنفيذ

 0.23 3.95 تحدد الجهات المستفيدة من البرنامج
 0.23 3.95  المعتمدة للبرنامجوازنةتوضح الم

 0.32 3.89 تحدد الجهات المسئولة عن تنفيذ البرنامج
 0.32 3.89 تحدد الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج

 0.37 3.84 يتم تصميم تقارير المتابعة واالنجاز
 0.42 3.79 تحدد األهداف العامة للبرنامج

 0.54 3.79  األراضياستصالحيتم وضع ملخص عام عن برامج 
 0.56 3.74  الموارد الالزمة للتنفيذيتم تحديد
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونـات التقيـيم قبـل            : ب-8.4 جدول
   حسب استجابات المشرفيناالعتماد والتنفيذ مرتبة تنازليا

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات عناصر ومكونات التقييم قبل االعتماد والتنفيذ

 0.58 3.68 توزع األعمال على األفراد العاملين على البرنامج
 0.58 3.68 يتم توضيح الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ البرنامج

 0.51 3.58 تخصص الموارد لألعمال المراد تنفيذها
 0.61 3.58 تحدد مسئوليات كل فرد في البرنامج

 0.70 3.53 توضح أسس جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمشروع
 0.61 3.53 تشرح طرق وأساليب العمل

 0.61 3.53 توضح األسس التي تم بناء عليها إعداد التقارير
 0.77 3.47 يتم تحديد األنشطة والمهام المطلوبة

 0.68 3.37 تحدد صالحيات المستويات المختلفة في البرنامج
 0.90 3.37 تحدد األهداف التفصيلية للبرنامج

 0.65 3.26 ير قياس األداء الفعلي للبرنامجيتم بناء معاي

 0.76 3.16 يوضح التخطيط التفصيلي للبرنامج

  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة  :  9.4جدول

   حسب استجابات المشرفينالتنفيذ مرتبة تنازليا
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لتنفيذفقرات عناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة ا

 0.80 3.47 يتم التأكد من مالءمة المعايير وتحديد المقاييس الخاصة باألداء
 0.62 3.41 يتم قياس مؤشر األداء بحيث يتضمن الكفاءة والفاعلية

 0.62 3.41 يتم التأكد من االستخدام األفضل للموارد
 0.86 3.35 يتم قياس األداء الفعلي

تم مقارنة األداء الفعلي بالمعايير الموضوعة لتحقيـق أهـداف          ت
 0.83 3.24 المشروع

 0.83 3.24 يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء األداء الفعلي
 0.81 3.18 يتم تواصل االتصال بالجهات الحكومية

  
عناصر ومكونات  ب حول معرفتهم المجيبين   أن متوسط استجابات المشرفين      (9.4)يتضح من الجدول    

 مقارنة مع عناصر ومكونات التقييم ما قبل االعتماد والتنفيـذ           ،ل األق كانالتقييم خالل مرحلة التنفيذ     
 وتقـاس مؤشـرات     ،مة المعـايير  ءأنه في الغالب يتم التأكد من مال       ويتضح   وفقرات ما بعد التنفيذ،   
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 محدود في متوسـط اسـتجابات       األداء التي تم افتراضها في مرحلة ما قبل االعتماد، مع انخفاض          
ويـرى  ،  لي، والتواصل مع الجهات الحكومية    المشرفين فيما يتعلق بالفقرات التي تخص األداء الفع       

، وخصوصا أن هذه المرحلة يـصعب       اإلجابات من   التأكدالباحث أن هذا االنخفاض مبني على عدم        
  . بها في ظل المتغيراتالتكهن

  
نحراف المعياري لفقرات عناصر ومكونات التقييم بعد إتمـام   المتوسط الحسابي واال : 10.4جدول

   حسب استجابات المشرفينالتنفيذ مرتبة تنازليا
  

 فقرات عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.33 3.88 تجهيز تقرير نهائي عن النتائج النهائية للبرنامج
 0.39 3.82 التقيد بالميزانيات المقررة للصرف في كافة مستلزمات التنفيذيتم التأكد من مدى 

 0.51 3.59 التأكد من مدى االلتزام بالعمل على تحقيق األهداف المحددة
 0.62 3.47 يقاس مدى االلتزام بخطوات التنفيذ في مختلف مراحل البرنامج

 0.93 3.35 قياس األثر المترتب على تنفيذ البرنامج
 1.09 3.24 س مؤشرات محددة حول مدى التقدم بالعملقيا

 SOWT 2.76 1.15 )القوة ، الضعف، الفرص، التهديدات(طريقة مواطن يتم استخدام 

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بفقرات عناصر ومكونات          (10.4)يتضح من الجدول    

رير النهائي حول البرنامج الذي يـشمل النتـائج         ، فيما يخص تجهيز التق    التقييم بعد إتمام التنفيذ عالٍ    
والميزانيات وتحقيق األهداف، مع انخفاض محدود في متوسط استجابات المـشرفين فيمـا يتعلـق               

دراسـة  إلى   والمؤشرات الدالة على تقدم العمل، باإلضافة        ، و قياس األثر   ،بااللتزام بخطوات التنفيذ  
تعلقة ببرامج استصالح األراضي، األمر الـذي يـدل         نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الم     

  .  نجازات في إعداد التقارير االعتماد على تقارير اإلعلى
  

   :طرق جمع البيانات والمعلومات في برامج استصالح األراضي. 2.2.4

  
  :يمكن التعرف على طرق جمع البيانات والمعلومات من خالل االجابة عن السؤال اآلتي

  
 جمـع البيانـات     باستخدامها فـي   على برامج استصالح األراضي      ونالمشرفيقوم  الطرق التي    ما
  المعلومات في المتابعة التقييم ؟و
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، السـتجابات    هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة         نولإلجابة ع 
 ابعـة والتقيـيم،    المشرفين على فقرات الدراسة الخاصة بطرق جمع البيانات والمعلومات فـي المت           

 (17.4) ،(16.4)،(15.4) ،(14.4) ،(13.4)، (12.4) ، (11.4)ضح من الجداولمووذلك كما هو 
،. (18.4)  
  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لطرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة  :  11.4جدول
   حسب استجابات المشرفينوالتقييم مرتبة تنازليا

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي نات والمعلومات في المتابعة والتقييمطرق جمع البيا

 0.54 2.98 طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا
 0.63 2.65 طرق المتابعة والتقييم األساسية

 0.49 2.23 طرق أخذ العينة
 0.68 2.04 طرق أنماط التغيير المستندة إلى الزمن

 0.72 1.46 طرق المناقشة الجماعية
 0.64 0.71 طرق تحليل الصالت والعالقات
 0.56 0.39 طرق الترتيب وتحديد األولويات

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول طرق جمع البيانات والمعلومـات           (11.4)يتضح من الجدول    

لومـات   بالمجمل، وأن طرق الحصول على المع      اًالتي يتم استخدامها في المتابعة والتقييم، كان متدني       
يتـضح   و. أي األكثر استخداما، تالها طرق المتابعة والتقييم األساسية،موزعة مكانيا كانت األعلى ال

 أنه يتم أحيانا استخدام طرق أخذ العينة وأنماط التغيير المستندة إلى الزمن، ويتضح كـذلك أن                 أيضا
ديد األولويات نادرا   طرق المناقشة الجماعية وطرق تحليل الصالت والعالقات وطرق الترتيب وتح         

  .ما يتم استخدامها
  

سات السابقة، ومن األسباب التي تعيق اسـتخدام        اويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع أغلبية الدر        
  :طرق جمع البيانات والمعلومات بشكل أوسع هو

  
 الطرق بحاجة لتدريب المشرفين والعاملين في مجال المتابعة والتقييم بشكل           هذه استخدام أن •

  .جيد
وفهـم واضـح    تطبيق هذه الطرق يحتاج لمزيد من الوقت والجهد، وتحتاج لعملية تنظـيم              •

 .حتى تعكس الفائدة المرجوة من استخدامهالطبيعة البيانات المراد جمعها، 
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طرق ال تـتالءم وطبيعـة       وهناك   ، وعمل البرامج والمشاريع تختلف فيما بينها      تنفيذآليات   •
 .البرنامج

  . القيام بجمع المعلومات والبيانات بعدة أشكالوال الكافية لتغطية م األفي العادة ال ترصد •
  

 حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات طرق أخذ العينة مرتبة تنازليا :  12.4جدول
  استجابات المشرفين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات طرق أخذ العينة

 0.94 2.66 عن طرق أخذ العينة غير العشوائيةتجمع البيانات والمعلومات
 1.12 1.81 تجمع البيانات والمعلومات عن طريق أخذ العينة العشوائية

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول استخدام طريقـة جمـع البيانـات             (12.4)يتضح من الجدول    

لى أن األعمال اليومية التي     عذلك  يدل  وعشوائية،  الوالمعلومات بأخذ العينة، كان لصالح العينة غير        
 تستدعي جمع البيانات والمعلومات من جميع المستفيدين، وأن ال عشوائية فـي             ونيقوم بها المشرف  

المتابعة، وأن استخدام أسلوب العينة العشوائية في جمع البيانات والمعلومات يتفق والقيام بدراسـات              
ومـن  .  وهو ما تشير إليه نتائج هذه الدراسة       التقييم من خالل أخذ عينة عشوائية ممثلة تعكس واقع،        

ك عوامل في العادة تؤثر على الطرق التي تستخدم في المتابعة والتقييم وفي صـحة               ن هنا أالمعلوم ب 
والتي في الغالـب تتـأثر      -طريقة أخذ العينة، وحجم العينة الممثلة       و مجتمع الدراسة،    : منها ،النتائج
 ومستوى  ، والوقت المتاح  ،د المجموعات التي سيجري تحليلها    ، وعد ة والموارد المتوفر  ،-وازنةبالم
يتضح أن متوسط استجابات المشرفين حول اسـتخدامهم لطـرق          وكما  .  وغيرها من العوامل   ،الثقة

 وبالتالي تعتبر األكثـر اسـتخداما لكونهـا تقـيس            نسبياً جمع البيانات والمعلومات األساسية عالٍ    
 ، وطريقة القياسات الماديـة والحيويـة      ،ر المسبقة عن المستفيدين   التغيرات، باستثناء طريقة التقاري   

المصلحة، التي تعتبر من الطرق المهمة لمثل هذه البرامج، وتحديـدا فـي حـال                وتحليل أصحاب 
  .دراسة واقع هذه المجتمعات

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول استخدامهم لطرق جمـع البيانـات   (14.4)يتضح من الجدول   

ا فـي    وتحديد ، من المعلومات  اً كبير اً، مع العلم بأنها تقدم قدر     مات بالمناقشة الجماعية متدنٍ   والمعلو
المشاريع التشاركية، و يتضح أنه أحيانا يتم استخدام طريقة استثارة الفكـر، وطريقـة مجموعـات             

ة، التركيز، ومواطن القوة، ويتضح كذلك أنه نادرا ما يتم استخدام أسـلوب المجموعـات االسـمي               
  . استخدام طريقة األداء المسرحيمطلقاً ال يتم وة األحالم المتحققة، قوطري
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات طرق المتابعة والتقيـيم األساسـية   :  13.4 جدول
   حسب استجابات المشرفينمرتبة تنازليا

  

 فقرات طرق المتابعة والتقييم األساسية
المتوسط 

 الحسابي

ف االنحرا

 المعياري

 0.79 3.34 يتم استخدام طريقة المراقبة المباشرة في جمع البيانات والمعلومات
 1.03 3.31 يتم استخدام طريقة استعراض الوثائق في جمع البيانات والمعلومات

 1.03 2.97 يتم استخدام طريقة المقابالت شبه المنظمة في جمع البيانات والمعلومات
انات والدراسـات االستقـصائية فـي جمـع البيانـات           سـتب يتم استخدام طريقة اال   

 والمعلومات

2.72 1.35 

 1.20 2.69  الحالة في جمع البيانات والمعلوماتةيتم استخدام طريقة دراس

 1.24 2.56 في جمع البيانات والمعلومات)  الفائدة-التكلفة (يتم استخدام طريقة تحليل 

 1.31 2.34 مستفيدين في جمع البيانات والمعلوماتيتم استخدام طريقة تقارير مسبقة عن ال

 1.03 1.97 يتم استخدام طريقة القياسات المادية الحيوية في جمع البيانات والمعلومات

 0.86 1.91 يتم استخدام طريقة تحليل أصحاب المصلحة في جمع البيانات والمعلومات

  
ت طرق المناقـشة الجماعيـة مرتبـة    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرا : 14.4جدول

   حسب استجابات المشرفينتنازليا
  

 فقرات طرق المناقشة الجماعية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.29 2.38 يتم استخدام طريقة استثارة الفكر في جمع البيانات والمعلومات
نـات  فـي جمـع البيا    ) مجموعـات مـصغرة   ( يتم استخدام طريقة مجموعات التركيز    

 1.28 2.09 والمعلومات
فـي جمـع البيانـات      ) القوة ، الضعف، الفـرص، التهديـدات      (تستخدم طريقة مواطن    

 0.96 1.72 والمعلومات
 1.19 1.41 في جمع البيانات والمعلومات) رتيب البسيطالت( يستخدم أسلوب المجموعات االسمية

 0.86 0.91 بيانات والمعلوماتيتم استخدام طريقة األحالم المتحققة أو الرؤى في جمع ال
 0.44 0.25 يتم استخدام طريقة األداء المسرحي أو تمثيل األدوار في جمع البيانات والمعلومات

  
تدريب تحتاج إلى   ك بعض المحاذير من استخدام طرق المناقشة الجماعية التي          ويرى الباحث أن هنا   

 وبالتالي ال تعكس وجهات نظر      ،النقاشجيد، وذلك خوفا من أن يستحوذ بعض المشاركين فيها على           
  .الجميع، ومن هنا تأتي أهمية استخدام أكثر من طريقة وأسلوب في جمع البيانات والمعلومات
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات طرق الحـصول علـى معلومـات     : 15.4جدول
   حسب استجابات المشرفينموزعة مكانيا مرتبة تنازليا

  

 الحصول على معلومات موزعة مكانيافقرات طرق 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.37 3.84 يتم استخدام الجوالت الميدانية في جمع البيانات والمعلومات
يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط لنظام المعلومات الجغرافية فـي جمـع البيانـات              

 0.90 3.19 والمعلومات
 1.14 3.00 لفوتوغرافية وشرائط الفيديو في جمع البيانات والمعلوماتيتم استخدام طريقة الصور ا

 1.03 1.91  التخطيطية في جمع البيانات والمعلومات-يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط 

  
 أن متوسط استجابات المشرفين حول استخدامهم لطرق الحصول علـى           (15.4)يتضح من الجدول    

 فيما يتعلق بجمع البيانات والمعلومـات عـن طريـق الجـوالت             عموزعة مكانيا مرتف  الالمعلومات  
أنه يتم في الغالب جمع البيانات عن طريق نظام          كما ويضح ايضا     . وهي دائمة االستخدام   ،الميدانية

صين مـدربين   ت والتي بحاجة لمخ   ، وهي من الطرق الحديثة االستخدام     ،GISالمعلومات الجغرافية   
لبرامج، التي تعطي صورة أوضح للمـستويات العليـا عـن حجـم             قادرين على التعامل مع هذه ا     
الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو كذلك وسـيلة للتوثيـق         وتستخدم  التغيرات على أرض الواقع،     

 وهي طريقة تقليدية تستخدم في الغالب لعمليـة التوثيـق والتقـارير             ،مساعدة في جمع البيانات   الو
مع العلم  ،   في الترتيب األخير من حيث االستخدام      ةائط التخطيط طريقة إعداد الخر  وتأتي  الصحفية،  

بأن هذه الطرق في العادة تتناول المعلومات عن قضية ذات مستوى معين من التوزيع الجغرافـي،                
  . وقد تكون قضايا تتعلق باألرض واستخداماتها

  
ير المـستندة إلـى   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات طرق أنماط التغي:   16.4جدول

   حسب استجابات المشرفينالزمن مرتبة تنازليا
  

 فقرات طرق أنماط التغيير المستندة إلى الزمن
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.15 3.09 يتم استخدام طريقة اليوميات في جمع البيانات والمعلومات
 1.08 1.53 لمعلوماتيتم استخدام طريقة التقاويم الموسمية في جمع البيانات وا

يتم استخدام طريقة االتجاهات التاريخية والخطوط الزمنيـة فـي جمـع البيانـات          
 1.16 1.50 والمعلومات
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طرق أنمـاط التغييـر    لماستخدامه أن متوسط استجابات المشرفين حول (16.4)يتضح من الجدول    
 أعلى في   ، كان ت زمنية محددة     والتي تساعد على فهم التغيرات المرتبطة بوحدا       المستندة إلى الزمن  

االتجاهـات التاريخيـة    لك أن طريقة التقـاويم الموسـمية و       طريقة استخدام اليوميات، ويتضح كذ    
عـالي  والخطوط الزمنية هي الطرق األقل استخداما، ويالحظ كذلك من خالل االنحراف المعياري ال            

، وأن هذه الطـرق عـادة مـا          حول استخدام هذه الطرق     في استجابات المبحوثين   اًك تشتت بأن هنا 
  .تستخدم في حال القيام بعملية تقييم للمشاريع

  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات طرق الترتيب وتحديـد األولويـات     17.4 :جدول

  مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفين
  

 فقرات طرق الترتيب وتحديد األولويات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

يتم استخدام طريقة الترتيب أو الخرائط البيانية ذات الجيـوب فـي جمـع البيانـات                
 0.88 0.56 والمعلومات

 0.80 0.41 يتم استخدام طريقة المقاييس النسبية أو الساللم في جمع البيانات والمعلومات
 0.65 0.34 يتم استخدام طريقة تحديد درجات المصفوفة في جمع البيانات والمعلومات

يستخدم  رسم الخرائط االجتماعية أو ترتيب درجات الزمـان فـي جمـع البيانـات                
 0.57 0.25 والمعلومات

  
الترتيب وتحديد األولويـات     أن متوسط استجابات المشرفين حول طرق        (17.4)يتضح من الجدول    

ويتضح كذلك أنـه     جدا، وأن طريقة الترتيب أو الخرائط البيانية نادرا ما يتم استخدامها،             اً متدني كان
، مـع   ال يتم استخدام طريقة المقاييس النسبية وطريقة درجات المصفوفة ورسم الخرائط االجتماعية           

العلم بأن هذه الطرق بحاجة لتدريب يتالءم وطبيعة البرنامج أو المشاريع، وقد تتداخل أكثـر مـن                 
  .طريقة من الطرق األخرى مع هذه الطريقة

  
حول طـرق تحليـل     المبحوثين  أن متوسط استجابات المشرفين     اه،  ادن (18.4)يتضح من الجدول    و

 جدا، وهذا يدل على أنه نادرا ما يتم  استخدام هذه الطـرق فـي جمـع                  الصالت والعالقات متدنٍ  
مع العلم بأن هذه الطرق عادة مـا تـساعد علـى فهـم              ،  البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم    

 وجماعـات   اً، أفراد  كافة  والصالت بين الشركاء على المستويات     التغيرات التي تحدث في العالقات    
ومؤسسات، وحول القضايا واألسباب والنتائج المترتبة عن هذه المشاريع والتكهن بمـا هـو غيـر                

  .متوقع
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات طرق تحليل الـصالت والعالقـات    : 18.4جدول
  المشرفينمرتبة تنازليا حسب استجابات 

  

 فقرات طرق تحليل الصالت والعالقات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.67 0.94 يتم استخدام طريقة أشجار المشاكل واألهداف في جمع البيانات والمعلومات
 0.79 0.78 في جمع البيانات والمعلومات) خرائط الذهن ( يتم استخدام طريقة الصور الغنية 

 1.08 0.75 في جمع البيانات والمعلومات)  مخرجات -مدخالت ( لبياني للنظم يستخدم الرسم ا
فـي جمـع البيانـات      ) نـسيج العنكبـوت   (يتم استخدام طريقة عجلة الرصد والتقييم       

 0.83 0.63 والمعلومات
 0.87 0.59 يتم استخدام طريقة الرسم البياني للصالت الموسمية في جمع البيانات والمعلومات

 0.88 0.56 في جمع البيانات والمعلومات )نتيجةللسبب وال( لبياني االنسيابي لألثرالرسم ا

  
  :  في برامج استصالح األراضيمعايير المتابعة والتقييم .3.2.4

  
هل لدى المشرفين    :يمكن التعرف على معايير المتابعة والتقييم من خالل االجابة على السؤال اآلتي           

 التقييم ؟وعرفة بمعايير المتابعة معلى برامج استصالح األراضي 

  
لفقرات الدراسة   هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية          نولإلجابة ع 
 ،(21.4)، (20.4) ،(19.4)  :وذلك كما هو واضح من الجداولير المتابعة والتقييم، ياالخاصة بمع

(22.4)، (23.4)،(24.4)، (25.4).  
  

 حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعايير المتابعة والتقييم مرتبة تنازليا :  19.4جدول
  استجابات المشرفين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي معايير المتابعة والتقييم

 0.49 3.30 العالقة
 0.41 3.25 االستدامة
 0.54 3.04  الترابط
 0.53 2.83 التأثير
 0.73 2.68 الفعالية
 0.59 2.66 الكفاءة
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 أن متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعايير المتابعة والتقييم،          (19.4)يتضح من الجدول    
ثـم  ثم الترابط،    ، معيار العالقة أوال، ثم االستدامة،     تيكان عالية إلى حد ما، وجاء على الترتيب اآل        

  .للمشرفين المبحوثينمعيار التأثير والفعالية والكفاءة، حسب المتوسط الحسابي 
  

 حـسب  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات االستدامة مرتبـة تنازليـا  :   20.4جدول
  استجابات المشرفين

  

 فقرات االستدامة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.50 3.44  األراضي قابلة لالستمرار والتطوراستصالحيجابية لبرامج التأثيرات اإل
كافية تساعدهم على العمـل بـشكل        على الجانب التقني اكتسبوا مهارات       ونلالعام

 0.56 3.44 فضلأ
 0.66 3.38 المتوفرة قادرة على تقديم خدمات أفضل) البشرية، المادية( اإلمكانيات 

 0.61 3.38  األراضي يساهم في تحقيق مخرجات أفضلاستصالحالهيكل التنظيمي لبرامج 
ضي بحاجة لدراسة الجوانب االقتصادية على أساس التكلفـة          األرا استصالحبرامج  
 0.83 3.38 ةعوالمنف

 0.69 2.91 الجوانب القانونية واألنظمة المعمول بها تساهم في الحفاظ على االستمرارية
 0.97 2.81 رصد لها الموارد الكافيةتاألراضي فرصة للمستثمرين و استصالحتشكل برامج 

  
 ومن خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار االستدامة،          (20.4)يتضح من الجدول    

 األراضي قابلة لالستمرار والتطور، وأن العاملين اكتـسبوا مهـارات كافيـة             استصالحأن برامج   
ـ تساعدهم على االستمرار في العمل وتقديم األفضل، وأن الهياكل التنظيمية ال           ي يـتم اعتمادهـا،     ت

 مع التأكيـد علـى ضـرورة دراسـة          ،ألنظمة تساهم في تحقيق نتائج أفضل     والجوانب القانونية وا  
الجوانب االقتصادية لهذه البرامج، في حين يتضح أن برامج استصالح األراضي لـم تـشكل بعـد                

 ما يتم من    اًرصد لها األموال الكافية، وأن تمويل هذه المشاريع غالب        ت للمستثمرين، ولم    ةفرصة جيد 
بحاجة لفتـرة طويلـة     هي  طبيعة المشاريع الزراعية التي     إلى  لسبب في ذلك    ايعود  قبل المانحين، و  

  . ولتعرضها المباشر للظروف والتغيرات الخارجية والمنافسة،نسبيا السترداد رأس المال
  
 أن استدامة هذه المشاريع تتحقـق  )2003مركز التميز للمنظمات غير الحكومية،( مع   الباحث تفقوي

  :في حال 
  

  . على التالؤمة، وقادرشاريع مرنة في وجه الضغوطات والصدمات الخارجية هذه المكانت •
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 .لو توقف الدعم الخارجي، قدرتها على االستمرار •

 .الطبيعية واستمرارية الموارد إنتاجيةقدرتها على المحافظة على  •

 .عدم تأثيرها على المجاالت األخرى، ومصلحة اآلخرين •

 . من قبل المزارعين أنفسهم ونقل التجارب لتنفذ،إمكانية تكرارها •
 

قتصادية مـن   إلابالموارد  الستدامة عالقة بالموارد البيئية من خالل المحافظة عليها، و        لوربما تكون   
جتماعية عنـدما يـتم تحقيـق      وباإل على مر الزمن،     اإلنفاقخالل المحافظة على مستوى محدد من       

  .قادرة على متابعة أدائها ووظائفهامؤسسية عندما تكون هذه المؤسسات الالعدالة االجتماعية، و
  

 حـسب  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقـرات الكفـاءة مرتبـة تنازليـا    :   21.4جدول
  استجابات المشرفين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات الكفاءة

 0.83 3.13  األراضياستصالحيتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لبرامج 
 0.88 3.00 مدى القدرة االقتصادية على تحويل المدخالت إلى نواتجيتم قياس 

 0.96 2.91  األراضياستصالحك متابعة للمستفيدين من برامج هنا
 1.00 2.91  يتالءم ومخرجات البرنامجستصالحاالالجهد المبذول في برامج 

 0.97 1.34   األراضياستصالحك عزوف عن اإلقبال على برامج ناه

  
   ومن خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار الكفاءة، (21.4)الجدول يتضح من 

تم دراسة الجدوى االقتصادية لهذه البرامج، وقياس مدى القـدرة االقتـصادية علـى تحويـل                تأنه  
المدخالت إلى نواتج، وال يعني ذلك أن هذه البرامج تعامل معاملة المشاريع الصناعية أو التجاريـة                

اب الجدوى االقتصادية، ويرى الباحث أن النواتج ربما تكون لها عوائد اجتماعية تتمثل فـي      في حس 
            وتـوفير   ، عاملـة  الحد من الفقر والبطالة كما يتضح من المجاالت األخرى للدراسة، وتشغيل أيـد 

االحتياجات الغذائية لضمان توفير األمن الغذائي لألسر، وربما تكون اقتصادية على شـكل تـوفير               
 اقتـصادية فهـي     م كانت الفائدة اجتماعيـة أ     اًدخل إضافي من مبيعات المحاصيل المنتجة، وسواء      

 متابعة المستفيدين مؤشر لجدوى هـذه        كذلك بأن   كما ويتضح  . لمشكلة التنمية  بمجملها تعتبر حلوالً  
ك رغبـة وحاجـة لمـشاريع       هنـا وأن    وأن الجهد المبذول يتالءم ومخرجات البرامج،      ،المشاريع

 .، من وجهة نظر المـشرفين      أهمية وجدوى هذه البرامج     على  األمر الذي يدل   ،صالح األراضي است
من خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار التأثير، أن هذه البرامج            ويتضح ايضا و  

امج  وتحافظ على التربة بشكل كبير، وأنه غالبا ما تساهم هذه البر           ،تساهم في زيادة الرقعة الزراعية    
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في المحافظة على األراضي من المصادرة، وتساهم في حل مشكلة البطالة والفقر ، فـي حـين أن                  
المؤسسات العاملة في مجال استصالح األراضي ال تقوم بدراسات تقييم األثـر البيئـي، وأن هـذه                 

ـ   . وخصوصا فيما يتعلق بالبيئة    ،البرامج ربما تحدث بعض األضرار واآلثار السلبية       ث ويرى الباح
أن معيار التأثير من المعايير المهمة التي يجب أن تدرس في حال القيام بعملية المتابعـة والتقيـيم،                  
وأن هذا المعيار يعكس طبيعة الواقع التنموية لهذه المشاريع، من خالل تركيزه على المـشاكل ذات                

  .العالقة المباشرة بمشاكل ومعوقات التنمية الزراعية
  

 حسب استجابات لحسابي واالنحراف المعياري لفقرات التأثير مرتبة تنازلياالمتوسط ا :  22.4جدول
  المشرفين

  

 فقرات التأثير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.55 3.66  األراضي في زيادة الرقعة الزراعيةاستصالحساهمت برامج 
 0.57 3.50  األراضي في الحفاظ على التربة من االنجرافاستصالحساهمت برامج 

 0.74 3.31  األراضي في الحفاظ على األراضي من المصادرةاستصالح برامج ساهمت
 0.88 2.84  األراضي في الحد من مشكلة البطالةاستصالحساهمت برامج 
 0.90 2.66  األراضي في الحد من مشكلة الفقراستصالحساهمت برامج 

 1.06 1.97  األراضياستصالحمج تقوم بعض المؤسسات بدراسات لتقييم األثر البيئي لبرا
 1.09 1.91  األراضي بعض اآلثار السلبية غير المتوقعةاستصالحأحدثت برامج 

  
 حـسب  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الفعاليـة مرتبـة تنازليـا   :   23.4جدول

  استجابات المشرفين
  

 فقرات الفعالية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.91 2.88 قياس الزيادة في الرقعة الزراعيةيتم 
 0.95 2.84 يتم قياس مدى التطور في إستراتيجية برامج استصالح األراضي

 0.84 2.75 يتم قياس مدى تطور قدرات وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومية
 1.06 2.69  فرص عمل هذه البرامج منتوفرما يتم قياس 

 0.98 2.59  التربة والمياهيتم قياس مدى الحفاظ على
 1.05 2.50 يتم قياس مدى المساهمة في نقل مدخالت اإلنتاج ومنتجات المزارعين

 1.02 2.50 دائميتم قياس القدرة على إدارة مناطق الحصاد المائي بشكل 
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 ومن خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار الفعاليـة،           (23.4)يتضح من الجدول    
اك نسبة تشتت عالية في استجابات المشرفين ، إذا ما قورن بالمعايير األخرى، حيث تـشير                أن هن 

الزراعيـة، والتنمويـة    والفقرات إلى أن عملية القياس الفعلي لنتائج ومخرجات المشروع اإلدارية،           
  .لبرامج استصالح األراضي تتم بشكل محدود

  
 ألهميـة هـذه البـرامج ومـدى         اً واضح اً فهم كة مع فقرات معيار التأثير أن هنا      ويتضح بالمقارن 

 أن هذا الفهم لم يعكس بأدلة علمية ودراسات منشورة حول طـرق             إالمساهمتها في عملية التنمية،     
 دون البحث في    ،زاتنجا تقارير حول اإل   إعطاءقياس أهداف هذه المشاريع، وأن األمر يقتصر على         

  .األثر التنموي لهذه البرامج ومدى فاعليتها
  
 ومن خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار التـرابط،           (24.4)ضح من الجدول    يت

  إلى  األراضي من شأنه تحقيق األثر، باإلضافة      استصالح في أنشطة برامج      وتكامالً اًأن هنالك ترابط  
 فـي   اًي نسب اً في استجابات المشرفين وانخفاض    اًلترابط مع احتياجات المزارعين، غير أن هناك تشتت       ا

  .المتوسط الحسابي بخصوص العالقة التي تربط المزارعين بالجهات المشرفة أو المنفذة
  

ويرى الباحث أن دراسة وقياس معيار الترابط بشكل سليم من خالل عمليـات المتابعـة والتقيـيم،                 
هـذه  يساهم بشكل أفضل في التحقق من نتائج المشاريع، وآليات تنفيذها، وأن الترابط والتكامل في               

الفقرات يقتصر على نشاطات المشروع والبرنامج الواحد، والترابط مع احتياجات المزارعين جـاء             
واإلقبال المتزايد من قبل المزارعين على تقديم طلبـات          ، على المالحظات الشخصية للمشرفين    بناء 

  .عدة جهاتاالنتفاع بمشاريع في المستقبل األمر الذي يفسر أهمية دراسة هذا المعيار من خالل 
  

 حـسب  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات التـرابط مرتبـة تنازليـا    :  24.4جدول
  استجابات المشرفين

  

 فقرات الترابط
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.68 3.16 األراضي من شأنها تحقيق األثر  استصالحك ترابط في أنشطة برامجهنا
 0.57 3.16  األراضي من شأنها تحقيق األثراستصالحمج ك تكامل في أنشطة براهنا

 0.72 3.00  األراضي مترابطة مع احتياجات المزارعيناستصالحتعد برامج 
 1.02 2.84 ك عالقات تربط المستفيدين مع الجهات المشرفة والمنفذة للبرامجهنا



  81

 حـسب  تبـة تنازليـا  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات العالقـة مر  :  25.4جدول
  استجابات المشرفين

  
  فقرات العالقة

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.62 3.50  األراضي ذات صلة مباشرة بخطة وبرامج التنميةاستصالحبرامج 
 0.50 3.41  األراضي مالئمة لطبيعة المنطقة والمواقع المختارةاستصالحبرامج 
 0.68 3.16 وية للفئات المستهدفة األراضي تشكل أولاستصالحبرامج 
 0.75 3.13  األراضي تشكل أولوية في العمل التنموي لدى الجهات الرسميةاستصالحبرامج 

  
 ومن خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمعيار العالقـة،           (25.4)يتضح من الجدول    

 وهي من األمور التي ينظر      ،أن برامج استصالح األراضي ذات صلة مباشرة بخطة وبرامج التنمية         
مة لطبيعـة المنطقـة والمواقـع       ءيجابي، وأن هذه البرامج تعتبر في الغالب األكثر مال        إلها بشكل   
 وهذا يدل على أن اختيار هذه المواقع جاء بناء على معايير فنية مسبقة لتـضمن نجـاح                  ،المختارة

أخيرا تشكل أولوية في العمل التنموي      المشروع، وأن هذه البرامج تشكل أولوية للفئات المستهدفة، و        
السبب في ذلك أن الجهات الحكومية في الغالب ال تدعم من ناحيـة ماليـة               و ،لدى الجهات الرسمية  

ومادية مثل هذه البرامج والمشاريع، ويقتصر دورها على التنسيق والبحث مـع الجهـات المانحـة         
ها في دعم هذه المـشاريع فـي ظـل          والشركاء عن تمويل هذه البرامج، وهذا ال ينتقص من دور         

  .الظروف والقيود التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية
  

  : شركاء المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضي 4.2.4.

  
هل لدى المشرفين    :يمكن التعرف على شركاء المتابعة والتقييم من خالل االجابة عن السؤال اآلتي           

 هذا  نولإلجابة ع  التقييم ؟ وبعة  ي معرفة بالجهات المشاركة في المتا     على برامج استصالح األراض   
  .(27.4)) ، (26.4)الجداولانظر(السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  
 ومن خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بالـشركاء فـي            (26.4)يتضح من الجدول    

ات المنفذة للمشروع تأتي في المرتبة األولى، وأنـه غالبـا مـا تـشارك               عملية المتابعة، أن الجه   
ـ و، الجهات الرسمية الحكوميـة،  ونالمزارعوالمنظمات األهلية،     والمنظمـات الدوليـة،   ونالممول

 والخبراء في   ينتم مشاركة الجامعات واالستشاري   تمتابعة المشاريع، وأنه أحيانا      والهيئات المحلية في  
  .التدني في نسبة مشاركة الجامعاتالحظ ويهذه البرامج، 
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الشركاء في المتابعة مرتبة تنازليـا           : 26.4 جدول
  حسب استجابات المشرفين

  

 فقرات الشركاء في المتابعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.51 3.75 الجهات المنفذة للمشروع شريك أساسي
 0.74 3.31  األراضياستصالحم مشاركة المنظمات األهلية فيما يتعلق بمتابعة برامج تت
 0.93 3.31  األراضياستصالحتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بمتابعة برامج ن
 0.63 3.28  األراضياستصالحتم مشاركة الجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة برامج ت
 0.83 3.22  األراضياستصالحولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق بمتابعة برامج تم مشاركة الممت
 0.74 3.03 األراضي استصالحتم مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمتابعة برامج ت
 0.84 2.75  األراضياستصالحتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بمتابعة برامج ت
 استـصالح لخبراء فيما يتعلق بمتابعـة بـرامج        ا ،ناالستشاريجامعات ، تم مشاركة ال  ت

 1.11 2.25 األراضي

  
 العمل  ةويرى الباحث أن الشراكة السليمة المبنية على أسس واضحة ومحددة تساهم في توسيع دائر             

  يجابية عن دور هذه الجهات في تعديل االنحرافات بشكل سريع، وبغض إ وتعكس صورة ،التنموي
  . عن ترتيب االيجابات حول األكثر مشاركة من وجهة نظر المشرفينالنظر

  
 :، يعود لعدة أسـباب منهـا      الترتيب المتأخر للهيئات المحلية من حيث المشاركة      ويرى الباحث أن    
النظرة الـسلبية   ويجابية من قبل بعض أعضاء المجالس،       إلغير ا وبعض التدخالت   طبيعة البرنامج،   

 ،المتـأخرة  هذه الدرجـة     تحتلهي أن    بخصوص الجامعات فمن البد    ام أ .حو أداء بعض المجالس   ن
 بعـض   إعطـاء دورهـا علـى      ال تمارس مثل هذا الدور، وقد يقتصر      وذلك ألنها من ناحية فعلية      

  . ة المتابعة في هذه المشاريعمالحظات التي من شأنها تصويب حالال
  

حول معرفتهم بالـشركاء فـي       ومن خالل متوسط استجابات المشرفين       (27.4)يتضح من الجدول    
المنظمـات األهليـة،     و الجهـات المنفـذة،   وتم مشاركة الممـولين،     تعملية التقييم، أنه في الغالب      

الجهـات  ،   والمنظمات الدولية، في تقييم المشاريع على التـوالي        ،الجهات الحكومية والمزارعين،  و
ن، األمر الذي قد يفسر علـى أن        الممولة تتصدر قائمة الشركاء في التقييم، من وجهة نظر المشرفي         

هذه الجهات تعتبر األكثر حرصا ورغبة في إجراء التقييم لهذه البرامج، في حين يتضح بأن الهيئات                
  . ما تشارك في تقييم المشاريعنادراًالمحلية والجامعات 
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 يـا المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الشركاء في التقييم مرتبـة تنازل  :  27.4جدول
  حسب استجابات المشرفين

  

 فقرات الشركاء في التقييم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.67 3.41  األراضياستصالحتم مشاركة الممولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.76 3.41  األراضياستصالحتم مشاركة الجهات المنفذة للمشروع فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.74 3.03  األراضياستصالحتم مشاركة المنظمات األهلية فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.95 2.94  األراضياستصالحتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.86 2.91  األراضياستصالحتم مشاركة الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 0.87 2.88  األراضياستصالحلهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتقييم برامج تم مشاركة ات
 0.93 2.31  األراضياستصالحتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بتقييم برامج ت
 استـصالح  ،الخبراء فيما يتعلق بتقيـيم بـرامج         يناالستشاري،تم مشاركة الجامعات  ت

 0.92 2.25 األراضي

  
  : اكل ومعوقات المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضيمش 5.2.4.

  
هل لدى   :يمكن التعرف على مشاكل ومعوقات المتابعة والتقييم من خالل االجابة عن السؤال اآلتي            

 التقييم ؟وشاكل ومعوقات المتابعة على ملى برامج استصالح األراضي اطالع المشرفين ع

  
 وذلك كما هـو     ،راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     هذا السؤال تم استخ    نولإلجابة ع 

  .(29.4) ، (28.4)واضح من الجداول
  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمشاكل ومعوقات المتابعـة فـي بـرامج             :أ-28.4 جدول
   األراضي مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفيناستصالح

  
   األراضياستصالح مشاكل ومعوقات المتابعة في برامج

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.64 4.24 المتابعة تتم من خالل طاقم البرنامج
 0.62 4.21  األراضياستصالحنشاطات المتابعة مدرجة ضمن هيكلية برامج 

 0.80 4.17 المتابعة نظام متكامل
 1.01 4.10 ام بعملهاالجهات المسؤولة عن المتابعة يتوفر لديها الخبرة الكافية للقي
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمشاكل ومعوقات المتابعة فـي بـرامج            :ب-28.4 جدول
   حسب استجابات المشرفين األراضي مرتبة تنازليااستصالح

  
   األراضياستصالحمشاكل ومعوقات المتابعة في برامج 

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.72 4.10  الجهد الكافي لسد الثغراتتبذلن المتابعة الجهات المسؤولة ع
 0.75 4.07 يتم استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات

 0.76 4.00 ك التزام معقول بالمتابعة لدى الموظفين والشركاء في البرنامجهنا
 0.73 3.97 ك تكامل وتعاون بين القائمين على المتابعة وشركاء البرنامجهنا
 1.01 3.90 قارير ووثائق المتابعة تعالج المشاكل وتقوم على حلهات

 0.62 3.79 المتابعة تراعي االحتياجات واإلمكانيات للشركاء
 0.99 3.76 ستطيع استخدام طرق المتابعة المختلفةتهناك خبرات كافية 

 1.02 3.76 المتابعة التزام مفروض من الخارج والمانحين
 0.91 3.59 ير واألثرالمتابعة تقيس التأث

 0.91 3.52 ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات المتابعة

 1.10 3.17 المتابعة تركز على الجوانب المادية والمالية

 1.23 3.10 المتابعة عمل روتيني

 1.05 3.10 عمليات إشرافية خارجيةعلى التعديالت الناجمة عن المتابعة تتم بناء 

 1.12 2.55  الذي يقدم للمانحينقريريانات تتم أثناء كتابة التالمتابعة مجرد جمع ب

  
 ومن خالل متوسط استجابات المشرفين حول معرفتهم بمشاكل ومعوقات          (28.4)يتضح من الجدول    

المتابعة، أن المتابعة تتم من خالل طاقم المشروع،وأن نشاطات المتابعة مدرجـة ضـمن هيكلـة                
 تبـذل  و ،توفر لديها الخبـرة   تامل، والجهات المسؤولة عن المتابعة      البرامج، وأن المتابعة نظام متك    

، وأنه يتم استخدام طرق متعددة في جمع البيانات، وهناك التزام وتكامل وتعـاون بـين                ياً كاف اًجهد
  .الشركاء في البرامج

  
كـون  ه ال يوجـد وضـوح وإجمـاع         ويتضح من خالل المتوسط الحسابي الستجابات المشرفين أن       

مـا يتعلـق المـوارد      إلـى ل   من الخارج ومن المانحين أم ال، باإلضـافة          اً مفروض اً التزام المتابعة
المرصودة لذلك، مع العلم بأنه يوفر للمشرفين العاملين على هذه المشاريع والبـرامج اإلمكانيـات               

  وتحديدا في مرحلة التنفيذ، وهناك عدم وضوح حول كون المتابعـة عمـالً             ،الالزمة للقيام بمهامهم  
 ومجرد جمع للبيانات لكتابة التقارير الالزمة للجهات المانحة أم ال، ويفسر هذه النتيجة نسبة               اًروتيني

  .التشتت العالية في استجابات المشرفين على هذه الفقرات



  85

أو  شرف أو الموظـف بتكـرار النـشاطات اليوميـة         مالباحث أن الروتين يتمثل في قيام ال      ويرى  
يز المتابعة   تغيير، ولكن ما يم    إحداث، دون    -تقديم إرشادات والت،  جوو من زيارات،    -األسبوعية

وجود مـستجدات يوميـة علـى    هو برامج استصالح األراضي  ن من خاللوالتي يمارسها المشرف  
  . حد ما مع توجهات المبحوثينإلى عليها، وهذا ال يتوافق باإلشراف نواألعمال التي يقوم

  
قـارير  ك آلية واضحة فـي إعـداد الت  هناات يرى الباحث أن وحول كون المتابعة مجرد جمع للبيان     

إعداد هذه التقارير مع بدايـة كـل        ب ومن إدارة أي برنامج عادة ما تق      أورفعها للجهات المسؤولة، و   
جعة من الميدان، ومن شأن هذه اآلليـة فـي          ا لتتفق وطبيعة المعلومة الالزمة والتغذية الر      ،مشروع

ها وخصوصا إذا كـان     لجهد في إعداد التقارير النهائية، وسهولة تحلي      جمع البيانات توفير الوقت وال    
  .ك أكثر من مشرفوهنا ،مكان التنفيذ في أكثر من موقع

  
 ومن خـالل متوسـط اسـتجابات        (29.4)يتضح من الجدول    أما بالنسبة لمشاكل ومعوقات التقييم      

موافقة على أن التقييم التـزام      المشرفين المجيبين حول معرفتهم بمشاكل ومعوقات التقييم، أن هناك          
 وأن تقارير ووثائق التقييم تعالج المشاكل، وأن التقييم نظام متكامل ويقيس            ،مفروض من المانحين    

التأثير واألثر، ويراعي احتياجات وإمكانيات الشركاء، وأنه في الغالب يـتم التعاقـد مـع جهـات                 
  .طيع القيام بذلكستت هناك خبرات كافية نخارجية للقيام بالتقييم، مع أ

  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمشاكل ومعوقـات التقيـيم فـي بـرامج     : أ- 29.4جدول

   األراضي مرتبة تنازليا حسب استجابات المشرفيناستصالح
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  األراضياستصالحمشاكل ومعوقات التقييم في برامج 

 0.68 4.06  الخارج والمانحينالتقييم التزام مفروض من
 0.25 4.06 تقارير ووثائق التقييم تعالج المشاكل وتوصي بحلها

 0.97 4.00 التقييم يقيس التأثير واألثر
 0.63 4.00 التقييم نظام متكامل

 0.85 3.94 التقييم يتم عن طريق التعاقد مع جهات خارجية
 0.62 3.88 التقييم يراعي االحتياجات واإلمكانيات للشركاء

 0.66 3.81 يتم استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات
 0.79 3.69 التعديالت الناجمة عن التقييم تتم بناء على تقييمات خارجية

 1.01 3.69 ؟ األراضياستصالحنشاطات مدرجة ضمن هيكلية برامج 
 0.96 3.63 ايتوفر لدى الجهات المقيمة الخبرة الكافية للقيام بعملهم
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمشاكل ومعوقات التقيـيم فـي بـرامج    : ب- 29.4جدول
   حسب استجابات المشرفين األراضي مرتبة تنازليااستصالح

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  األراضياستصالحمشاكل ومعوقات التقييم في برامج 

 0.89 3.50  التقييم وشركاء البرنامجك تكامل وتعاون بين القائمين علىهنا
 1.41 3.44 ك خبرات كافية نستطيع استخدام طرق التقييم المختلفةهنا

 1.15 3.44 ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات التقييم
 1.15 3.44 التقييم يركز على الجوانب المادية والمالية

 0.73 3.44 تبذل الجهات المقيمة الجهد الكافي لمعالجة الثغرات
 1.08 3.31 ك التزام معقول بالتقييم لدى الموظفين والشركاء في البرنامجهنا

 1.15 3.13 التقييم عمل روتيني
 1.32 3.00 التقييم مجرد جمع بيانات تتم أثناء كتابة التقارير الذي يقدم للمانحين

 1.53 2.75 التقييم يتم من خالل طاقم المشروع

  
ـ  توفر موارد مالية كافية للقيام بهـذه العمل إجماع علىعدم ك  أن هنا ح  يتض (29.4)جدول  من     ، ةي

، لمقيمة الجهـد الكـافي    وهل التقييم يركز على الجوانب المادية والمالية أم ال، وهل تبذل الجهات ا            
 وحول أهمية والتقييم ومدلوالته، وهل التقييم يتم مـن قبـل            ،ك التزام معقول بالتقييم أم ال     وهل هنا 

مشكلة فعلية في فهم وإدراك مفهوم التقييم، وعدم        ك  أن هنا  ىومن  النتائج ير    .المشروع أم ال  طاقم  
  .ستصالح ربما سببه عدم إلمام المبحوثين بهذه العمليةاالوعي ألهمية القيام بعملية التقييم لبرامج 

  
  :مقترحات المشرفين على برامج استصالح األراضي 6.2.4.

  

ستصالح، والتي يمكن االطالع عليها بشيء من التفصيل        االعلى برامج   تعددت مقترحات المشرفين    
، والتي تمحورت حول عمل دليل، وتشكيل لجان لمتابعة المشاريع، والتوعيـة،            (12.1)في الملحق   

  .والتخطيط الجيد، وإجراء عملية التقييم بشمولية، وضرورة ممارسة الجهات الرسمية لدورها
  

   المستفيدين من برامج استصالح األراضيلمزارعيناإستبانة   نتائج دراسة 3.4

  
 المزارعين المـستفيدين مـن   ة تناقش النتائج الخاصة باستبان(38.4) وحتى  (30.4)الجداول من 

 موافق بشدة، ( :حيث تم إعتماد مقياس ليكرت اآلتي     ،  األراضي في محافظة الخليل   برامج استصالح   
 .، فيما يخص جميع مجاالت الدراسة)1-5(، )ةموافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشد
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 حـسب    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجاالت الدراسة مرتبـة تنازليـا          : 30.4 جدول
  .استجابات المزارعين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجاالت الدراسة

 0.57 4.05 الشركاء في المتابعة والتقييم
 0.62 3.70 مقومات النجاح
 0.68 3.66 خطة البرنامج
 0.76 3.54 إدارة البرنامج
 0.70 3.47 أهمية البرنامج

 0.66 3.46  اإلشرافية–كفاءة الجهات التنفيذية 
 0.94 3.45 طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

 0.88 3.30 دور المتابعة في نجاح المشروع

  
تائج مجاالت الدراسة، حيث يتضح من استجابات المزارعين         يلخص نتائج مجمل ن    (30.4)الجدول  

المستفيدين أن هناك موافقة على ضرورة توسيع قاعدة  الشركاء في المتابعة والتقييم، وموافقة على               
 وعـدم وضـوح فـي       اًفي حين يتضح أن هناك تفاوت     . مقومات النجاح، وخطة البرامج، وإدارتها    

حول أهميـة وكفـاءة الجهـات        في المتوسط الحسابي     ضخفامبني على االن  جابات المزارعين   ستا
 دور المتابعة فـي نجـاح       حوللطرق التي يتم من خاللها جمع البيانات، و       إلى ا المشرفة، باإلضافة   

  . المشروع
  

  : إدارة برامج استصالح األراضي .1.3.4

  
هـل لـدى     :يمكن التعرف على كيفية إدارة هذه البرامج من خالل االجابة عـن الـسؤال اآلتـي               

ولإلجابة   األراضي في محافظة الخليل؟    المزارعين المستفيدين معرفة بكيفية إدارة برامج استصالح      
ذلك كما هو واضح مـن   هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و   نع

   . (31.4)ولالجد
  

 حول معـرفتهم بكيفيـة إدارة      ومن خالل متوسط استجابات المزارعين       (31.4)يتضح من الجدول    
 ،البرامج، أنه هناك موافقة بدرجة كبيرة على أنه يمكن تنفيذ المشاريع في المستقبل بـشكل أفـضل                

مبنية على الخبرة التي اكتسبها المزارع من خالل العمل في هـذه المـشاريع،   قد تكون وهي نتيجة  
التي تبني عالقة واضحة بين المزارع      طالع المزارع على اتفاقية العمل، وهي من األمور         إوأنه يتم   
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ـ        من خالل    من شأنها إنجاح المشروع و     ،والمؤسسة  اًتحديد التزامات كل طرف، وأن هنـاك التزام
 وهذا مؤشر يعكس دقة التخطيط لهذه البرامج، وأن الفتـرة           ،بتنفيذ خطة العمل وفق الخطة الزمنية     

  .كافيةكانت المحددة للمشروع 
  

 حـسب  حسابي واالنحراف المعياري لفقرات إدارة البرنامج مرتبة تنازليا المتوسط ال:  31.4جدول
  .استجابات المزارعين

  

 فقرات  إدارة البرنامج
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.92 4.11 يمكن تنفيذ نشاطات المشروع بشكل أفضل في المستقبل
 1.06 4.11 تم اطالعك على اتفاقية العمل وبنودها

 1.08 3.79 تزام بتنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطة الزمنيةتم االل
 1.12 3.78 انتهى المشروع وفق الخطة الزمنية المتفق عليها

 1.18 3.59  المدة الزمنية المحددة لتنفيذ نشاطات المشروع كانت كافية
 1.12 3.01 بنود االتفاقيةباإلجراءات الجزائية كانت بسبب عدم االلتزام العقوبات و

 1.35 2.88 تم تزويدك  بالنشرات واإلرشادات  التي من شأنها إنجاح المشروع
 1.14 2.42 الطرق مثال-  في المشاريع التي تم طرحها للعطاءات-تعطاءاشاركت في فتح ال

  
 فـي إجابـات     اًوتشتت في المتوسط الحسابي     اًضاأن هنالك انخف   (31.4)من الجدول   حين يتضح   في  

ـ حول  و،  ن الجزائية التي تفرض على المزارعي     واإلجراءاتعقوبات  الالمزارعين بخصوص     دتزوي
ـ ي  لم   ربماالعديد من المزارعين    قد يكون السبب أن     و،  المزارعين بالنشرات واإلرشادات    واتعرض

 فـي   اًعالي اً هنالك  تشتت    نتيجة أن  كن ول ، األمر الذي دفعهم بالتوجه نحو اإلجابة المحايدة،       للعقوبات
هذه مثل  و،  دا عدم االلتزام ببنود االتفاقية     ع  وجود أسباب أخرى   تشير إلى  ربما،  رعين المزا إجابات

  .شرفة والمتعدد المؤسسات المنفذةاألسباب ليس من السهل التنبؤ بها في ظل 
  

 ءوبنـا أنـه   يرى الباحث   فتزويد المزارعين بالنشرات    تدني المتوسط الحسابي حول     أما بخصوص   
ريع يتم توزيع نشرات على المزارعين، غير أن بعض المشاريع ال تقوم            على ما ورد في أدلة المشا     

، وخصوصا مشاريع الجدران االستنادية، ومن األسباب األخرى أن المؤسسات تختلـف            بهذا النشاط 
فيما بينها حول تقديم اإلرشادات الزراعية، ومن وجهة نظـر الـبعض أن هـذه مـسؤولية وزارة                  

 ، النـشرات  توزيع يدل ذلك على أنه يتم       ربما تاستجابعالي في اال  حول نسبة التشتت ال    و الزراعة،
  . للجميعولكن بشكل غير شامل
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   طبيعة المشاريع المنفذة بسبب، وذلك  في فتح العطاءاتن يشاركو الويتضح كذلك أن المزارعين
   اءات، وتحديدا في آليات الدفع وطرح العطى منهجيتها في التنفيذ،م التعديل علتي فترة الدراسة ف

و ) ....باجر، جرافة، تراكتور،  ( ات  قوم المزارع بنفسه بتشغيل العمال واآللي     يحيث تعتمد على أن     
 وخالل  ، المطلوب منه  عملل ا إتمام وهو يتكفل بالدفع لحين      ، وغيرها من المستلزمات   ،شراء األشتال 

بتـسديد   -البات الماليـة  ومن خالل إتمام المط   - ة فيما بعد  س لتقوم المؤس  الفترة الزمنية المحددة له،   
 طـرح   أسـلوب  المشاريع ما زالـت تتبـع        بعضهناك  مع العلم بأن     المزارع،   المبالغ التي دفعها  

 بـاقي   عـن  حـد مـا      إلى آلية العمل فيها تختلف      نظراً ألن ،   مثل شق الطرق الزراعية    ،العطاءات
  .المشاريع

  
  : خطة برامج استصالح األراضي .2.3.4

  
  طة العمل في برامج استصالح األراضي، يمكن ذلك من خالل االجابة للتعرف على طبيعة سير خ

 األراضـي   هل لدى المزارعين المستفيدين اطالع  على خطة برامج استصالح          :على السؤال اآلتي  
  في محافظة الخليل؟

  
 وذلك كما هـو     ، هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        نولإلجابة ع 

   . (32.4)ولدمن الجواضح 
  

 حـسب   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات خطة البرنامج مرتبة تنازليا: 32.4 جدول
  .استجابات المزارعين

  

 فقرات  خطة البرنامج
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.97 3.95 أهداف وغايات المشروع كانت معلومة لديك قبل البدء بالعمل
 0.93 3.92 ارك كمستفيد من المشروع كانت واضحة لديكشروط اختي

 1.06 3.81 التزامات كل طرف من شركاء المشروع كانت واضحة
 1.08 3.72  تعبئة طلب االستفادة من المشروع تمت بمساعدة الموظف المسؤول

 1.11 3.65 ...)خرائط،( الوثائق المتممة لقبول الطلب كان من السهل عليك تجهيزها 
 1.11 3.64  للجميعاًم طلب االستفادة من المشروع كان متاحتقدي

 1.28 3.53 شاركت في  لقاءات توضح الهدف من المشروع
 1.08 3.04 تمت الموافقة على منحك المشروع مباشرة
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خطـة  اطالعهم علـى     ومن خالل متوسط استجابات المزارعين حول        (32.4)يتضح من الجدول    
 كـل طـرف مـن       لتزاماتشروط االستفادة وا  وى أن أهداف وغايات     ك موافقة عل  البرامج، أن هنا  

 ، وأنعـن الخطـة   وهو مؤشر يعكس رضا المزارعين       ومعلومة، ةالمشروع كانت واضح  أطراف  
مـن   وهذه األمور    ، بمساعدة الموظف المسؤول   ئت وعب ،كانت متاحة من المشاريع   طلبات االستفادة   
كان مـن الـسهل     من المزارعين   الوثائق التي طلبت    أن  من المالحظ كذلك    ، و عالقةمقومات بناء ال  

  متاحـة  وهل كانـت   ، طلبات االستفادة  حول انخفاض المتوسطات الحسابية فيما يخص      و ،تجهيزها
  وأن لكل مؤسسة   ،في هذه المجال   المؤسسات العاملة    ن السبب يكمن في تعدد    أيرى الباحث   ،  للجميع
تغطيـة  محدودية  ن  ، وأ ن اتفقت في الجوهر   ، وإ ينطلبات االنتفاع على المزارع   ل هاتعميمفي  طريقة  
 اًوقيـود اً لمؤسسات تفرض شروط   وعدم القدرة على تلبية رغبات الجميع تجعل من هذه ا          ،المشروع
  . الجهات المستفيدةإلختيار

  
   خلل في  وجودربما يدل ذلك علىفمن هذه المشاريع المباشرين  أنه تم أخذ رأي المستفيدين بماو 

 في استجابات المزارعين حول     عدم وضوح ك  ، ويتضح كذلك أن هنا    المشاريعطلبات   طريقة تعميم 
، وهو من المؤشرات التي يجب دراسـتها         أم ال  الموافقة على منح المشروع مباشرة    ب قيام المؤسسة 

  .والتأكد منها ومن خالل دراسات مستفيضة وأوسع
  

  : أهمية برامج استصالح األراضي 3.3.4.

  

هل لـدى المـزارعين      :همية هذه البرامج من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي        يمكن التعرف على أ   
 هذا السؤال   نولإلجابة ع  اضي في محافظة الخليل؟   المستفيدين معرفة بأهمية برامج استصالح األر     

    (33.4)ولعيارية وذلك كما هو واضح من الجدتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات أهمية البرنـامج مرتبـة تنازليـا    :  أ- 33.4جدول
  .حسب استجابات المزارعين

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات  أهمية البرنامج

 0.97  4.16 شكل المشروع أولوية بالنسبة لك
 0.97 4.05 ساهم المشروع في زيادة المساحة المزروعة لديك

 0.97 3.76 خدمة مزروعاتك بشكل أفضلفي مشروع ساهم ال
رفع مستوى معرفتـك فـي مجـال التقنيـات          في  ساهم المشروع   

 1.13 3.49 الزراعية



  91

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات أهمية البرنامج مرتبـة تنازليـا  : ب- 33.4جدول
  .حسب استجابات المزارعين

  
 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال فقرات  أهمية البرنامج

 1.25 3.48  أرضكاستصالحأشبع المشروع حاجتك في 
 1.17 3.17 ساهم المشروع  في تحسين وضعك االقتصادي
 1.19 3.17 ساهم المشروع في تخفيض تكاليف اإلنتاج لديك

 1.25 3.02 ساهم المشروع في الحد من مشكلة البطالة لديك أو ألفراد أسرتك

  
      ، أن متوسط استجابات المزارعين حـول معـرفتهم بأهميـة البرنـامج         (33.4)ول  يتضح من الجد  

  احة ـيدل على أن مشاريع استصالح األراضي كانت ذات أولوية بالنسبة لهم، وأنها زادت من المس
كما يتضح أن النـشاطات التـي       ،   وبدرجة عالية   وخدمت مزروعاتهم بشكل جيد    ،المزروعة لديهم 
 وربما يعود السبب للمعرفة     ،عالية شاريع لم تعمل على رفع مستوى معرفتهم بدرجة       رافقت تنفيذ الم  

 استـصالح لم تشبع حـاجتهم فـي       أن هذه المشاريع    ن، و والتي يتمتع بها المزارع   المسبقة  والخبرة  
  .لمزيد من المشاريعفي االمزارعين رغبة على يدل  وهذا ،أراضيهم بدرجة عالية

  
  المزارعين م تساهم بشكل واضح في تحسين وضع      لن هذه المشاريع    أ (33.4)من الجدول   يتضح  و

يرى ومشكلة البطالة لديهم،    لم تعمل على حل     ، و  بشكل كبير  ض تكاليف اإلنتاج  تخفلم  ، و االقتصادي
 وأن ما   ، بفرصة استصالح مساحة كبيرة من أرضه       أن المزارع لم يحظ    الباحث أن السبب يكمن في    

وأقل، وأن   استصلحوا خمسة دونمات     مشاريع استصالح األراضي   المستفيدين من    من% 67يقارب  
 وبالتالي ربما كانت إجاباتهم بالمحايـدة       ، حسب عينة الدراسة   ن وعمال ومنهم موظف % 48أكثر من   

 بـرامج  بأن العديد مـن نـشاطات        مع العلم  حول مساهمة هذه المشاريع بحل مشكلة البطالة لديهم،       
 ، مثل بناء الجدران االستنادية    ، عاملة من خارج األسرة    يل أيد  األراضي تتم من خالل تشغ     استصالح

تقوم علـى اسـترداد     ال  هذه المشاريع   مثل  أن  ووالحراثة وغيرها،   ) باجر، جرافة ( وعمل اآلليات   
 تحسين وضعهم االقتصادي، وخصوصا أن الزراعـة        لتعمل على  لموسرأس المال بشكل سريع وم    

ن المجتمع الفلـسطيني، وأن هـذه       الدخل الثاني لنسبة كبيرة م    ها على أساس أنها     يلإعادة ما ينظر    
ولهـذا   تهدف لتأمين احتياجاتهم الغذائية والمحافظة على مستوى معين من األمن الغذائي،             المشاريع

  . حد ماإلىة يتعتبر استجابات المزارعين منطق
  

 المـشاريع سـوف     هـذه  مردود، وأن   ةمختلفة ومتعدد ن نشاطات هذه المشاريع     إفوكما هو معلوم    
أن االنخفاض في معدالت استجابات المزارعين ناجم عـن الرغبـة فـي             و،  نعكس بعد مدة طويلة   ي
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طبيعـة  المكن تحقيقه من خـالل هـذه البـرامج          تحقيق أثر هذه المشاريع بسرعة، األمر الذي ال ي        
  .التغيرات البطيئة عليها مقارنة بالمشاريع االقتصادية األخرى

  
  : عة في نجاح برامج استصالح األراضيدور المتاب 4.3.4.

  
 ما رأي  :يمكن التعرف على دور المتابعة في نجاح هذه البرامج من خالل االجابة عن السؤال اآلتي              

 فـي محافظـة     في نجاح برامج استصالح األراضي    عالقتها  ما  و ؟ المتابعةبالمزارعين المستفيدين   
  الخليل؟

 
، حـول رأي    عياريـة توسطات الحسابية واالنحرافـات الم     هذا السؤال تم استخراج الم     نولإلجابة ع 

  وذلك المزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي، وما عالقة ذلك بنجاح هذه البرامج، 
  . (34.4)ولكما هو واضح من الجد

  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات دور المتابعة في نجـاح المـشروع   : 34.4 جدول

  . حسب استجابات المزارعينليامرتبة تناز
  

 فقرات  دور المتابعة في نجاح المشروع
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.10 3.89 الجهات المنفذة عملت على متابعة تنفيذ مشروعك
 1.16 3.51 االستمرار في استصالح أرضكفي لجهات المنفذة شجعتك على الرغبة متابعة ا

 1.15 3.37  زادت من خبرتكمتابعة الجهات المنفذة 
اللقـاءات، االجتماعـات، الزيـارات      (تنوعت أشكال المتابعة من قبل الجهات المنفـذة         

 1.25 3.36 )الميدانية
 1.10 3.35 متابعة الجهات المنفذة عملت على حل مشاكل العمل بمرونة
 1.17 3.33 متابعة الجهات المنفذة خفضت من تكاليف العمل والمصاريف

 1.21 3.17 تك وتوصياتك للجهات المنفذة كانت تؤخذ بالحسبانمقترحا
 1.27 3.04 تواصلت متابعة الجهات المنفذة لمشروعك بعد االنتهاء من المشروع

 1.37 2.71 تقوم وزارة الزراعة من خالل مديرياتها بمتابعة مشروعك
  

فـي  وعالقتهـا   متابعة  الب رأيهم أن متوسط استجابات المزارعين حول       (34.4)يتضح من الجدول    
 في استجابات المزارعين حول     اً عالي اًك تشتت يتضح أن هنا   ، كما  بالمجمل اًكان متدني نجاح المشروع   

لصالح الجهات المنفـذة    مرتفعة الى حد ما و     كانت   اإلجاباتفجميع فقرات هذا المجال من الدراسة،       
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االسـتمرار فـي    فـي   رغبـة   وع، وشجعت المزارعين على ال    التي عملت على متابعة تنفيذ المشر     
غير أن المتوسط الحسابي كان منخفضا حول قيـام المتابعـة بزيـادة خبـرة            استصالح أراضيهم،   

 علـى حـل     لم تعمل ، وأن المتابعة    وعن تنوع أشكال المتابعة من قبل الجهات المنفذة       ،  المزارعين
، وحـول   درجة كبيرة  ب اإلنتاج من تكاليف    لم تخفض ، وأن المتابعة     بدرجة عالية ومرضية   المشاكل

 ،لم تكن معدالت اإلجابة عالية     ل متابعة الجهات المنفذة للمشروع     وتواص األخذ بتوصيات المزارعين  
 كانـت  بمتابعة المشاريع المنفذة، فقـد       -ومن خالل مديرياتها  -أما فيما يتعلق بقيام وزارة الزراعة       

لمشرفين التي تؤكد على أن حجـم       ، حيث تتفق هذه النتيجة مع نتائج ا       مرضيةر  متدنية وغي  النتيجة
ـ     ن قيام   إمع وزارة الزراعة محدود، وعليه ف     التنسيق والتعاون    تي أالوزارة بمتابعة هذه المشاريع يت

من ف وعليه   ،دون علم ومعرفة الوزارة   ها االعتيادية، مع العلم بأن هناك مشاريع نفذت         ضمن نشاطات 
  .الطبيعي أن تكون متابعة هذه المشاريع محدودة

  
عالقتهـا   لم تكن عالية، األمر الذي سينعكس على         رضا عن دور المتابعة   درجة ال رى الباحث أن    يو

ن على أهمية ودور هذه البرامج في إحداث تنميـة،          مع العلم بأن المزارعين متفقو    بنجاح المشروع،   
دور الجهـات    و ،وأهميتهـا  يستدعي دراسة معمقة في أشـكال المتابعـة          ن هذا الموضوع  إوعليه ف 

  . بشكل أفضلالمتابعة وتقديم الخدماتفي  باالستمرار ختلفةالم
  

  : كفاءة الجهات التنفيذية واالشرافية لبرامج استصالح األراضي 5.3.4.

  
ال }يمكن التعرف على رأي المزارعين بالجهات التنفيذية واإلشرافية من خالل االجابة علـى الـس             

اإلشرافية  لبرامج استصالح     الجهات التنفيذية و   معرفة بكفاءة هل لدى المزارعين المستفيدين      :اآلتي
 هذا الـسؤال تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية            نولإلجابة ع  األراضي في محافظة الخليل؟   

   . (35.4)ولعيارية وذلك كما هو واضح من الجدواالنحرافات الم
  

ة علـى   أن متوسط استجابات المزارعين حول كفاءة الجهـات المـشرف     (35.4)يتضح من الجدول    
 اً في حل المشاكل، وأن أسلوبهم كـان واضـح         اًالمشاريع، كانت لصالح المشرفين الذين أبدوا تعاون      

ا اكتسبوه من خبرات مـن      م، وأن متابعتهم كانت مرضية، في حين كانت نسبة رضاهم ع          اًومفهوم
ب فـي أن    السبوربما يكمن    األمر الذي أكدته أكثر من فقرة من فقرات الدراسة،           ،المشرفين متدنية 

نسبة عالية من العاملين في هذه المشاريع هم من ذوي الخبرة القصيرة في هذا المجـال، ولكـون                  
 ،تـساعده علـى حـل مـشاكله        ةوغير روتيني المزارع في العادة يبحث عن إرشادات متخصصة        

   . من األموروخصوصا فيما يتعلق باألمراض ومشاكل التربة وغيرها
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 اإلشـرافية   –االنحراف المعياري لفقرات كفاءة الجهات التنفيذية       المتوسط الحسابي و  : 35.4لدوج
  . حسب استجابات المزارعينمرتبة تنازليا

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  اإلشرافية–فقرات   كفاءة الجهات التنفيذية 

 1.10 3.71 ن كانوا متعاونين معي على حل المشاكلوالمشرف
 1.10 3.61  في إيصال الفكرةاً ومفهوماًأسلوب المشرفين كان واضح

 1.08 3.52 متابعة المشرفين لي أثناء العمل كانت مرضية
 1.14 3.50 اكتسبت خبرات جديدة من خالل المشرفين على المشروع

 1.32 2.90 ما زلت على اتصال مع المشرفين على المشروع

  
  شروع، وهو ما شرف مع انتهاء الممنسبة كبيرة من المزارعين انتهت عالقتهم بالويضح كذلك أن 

 حيث ينتقل المشرف للعمل على برامج أخرى، ويبقى الدور لمرشـدي وزارة             تم الحديث عنه سابقاً   
   .الزراعة

  
  : طرق جمع البيانات والمعلومات من وجهة نظر المستفيدين 6.3.4.

  

هل لـدى    :ال اآلتي يمكن التعرف على طرق جمع البيانات والمعلومات من خالل االجابة عن السؤ           
المزارعين المستفيدين اطالع على طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم  المتبعة في              

 هذا السؤال تم استخراج المتوسـطات       نولإلجابة ع   األراضي في محافظة الخليل؟    برامج استصالح 
   . (36.4)ولعيارية وذلك كما هو واضح من الجدالحسابية واالنحرافات الم

  
 أن متوسط استجابات المزارعين حـول طـرق جمـع البيانـات             (36.4)يتضح من الجدول    حيث  

 من تسليمه، حيـث يـتم مناقـشة          على أنه يتم الموافقة على الطلب بعد مدة زمنية         والمعلومات، دلّ 
الطلب ودراسته، ومن ثم تتم الموافقة عليه، وهذه اإلجابة تتعارض مع فقرة سابقة ضـمن مجـال                 

لبرنامج حول أنه يتم الموافقة على طلبك مباشرة، ويرى الباحث أن هذه النتيجة أكثر دقة من                خطة ا 
  .طالع المزارعين على االتفاقيةإ، ويتم سابقتها

  
 بشكل مباشر، والمقابلة تـتم وجهـا    المزارعينتم مراقبة مشاريعأنه ت(36.4) من الجدول يتضح و

ت ونماذج خاصة وخرائط، باإلضافة لجمـع البيانـات    لوجه، وأن جمع البيانات كان من خالل طلبا       
ـ  .ميدانيـة الجوالت  المن خالل معرفين في القرية، وأن إرشادهم يتم من خالل            ي حـين دلـت      ف

المتوسطات الحسابية على أن هناك آراء متضاربة حول تشجيع المزارعين على حـل مـشاكلهم،               
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نـسبة  السابقة، ويتضح كـذلك أن      وتصوير وجمع الصور عن مشروعاتهم بشكل أقل من الحاالت          
دراسـة  أن  ، و  التي تهدف لجمع البيانات    المجموعات المصغرة كبيرة من المزارعين لم تشارك في       

  . زيارة المشروع بشكل موسميأنه ال تتم ، و منه بعد فترة انتهاء العملال تتم المشروع 
  

 حول الطرق المتبعة في جمـع       ويرى الباحث أن هذه النتائج تتوافق إلى حد ما مع نتائج المشرفين           
البيانات التي تكاد تقتصر على الطرق االعتيادية واألساسية مـن جـوالت وزيـارات ومقـابالت                

أن بعض المزارعين راضٍ عن طريقة      جابات المزارعين   ست التشتت الكبير في ا    دالئل منوغيرها، و 
  .المتابعة، والبعض اآلخر غير راضٍ

  
لمعلومات في واالنحراف المعياري لفقرات طرق جمع البيانات وا المتوسط الحسابي :   36.4جدول

  . حسب استجابات المزارعينمرتبة تنازلياالمتابعة والتقييم 
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي فقرات  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

 0.70 4.03 منيةالموافقة على طلبك بالحصول على المشروع تمت بعد مدة ز
 1.02 3.87 طالعك على االتفاقيات والنماذج الخاصة بالمشروعإتم 

 1.05 3.83 تمت  مراقبة مشروعك بشكل مباشر
 1.06 3.81 )وجها لوجه ( تمت مقابلتك بشكل شبه منظم 

 0.96 3.79 ق الطلب أو االستبانةي عن طرجمع البيانات عنك تم
 1.16 3.65 طلب منك إعداد الخرائط ألرضك
 1.07 3.61  من خالل معرفين في القريةجمع البيانات عن المزارعين تم

 1.15 3.52 تم إرشادك من خالل الجوالت والزيارات الميدانية ألرضك
 1.17 3.29 تم تشجيعك على إيجاد حلول ممكنة لمشكالتك

تم تصوير وجمع الصور الفوتوغرافيـة وشـرائط الفيـديو عـن      
 1.19 3.37 مشروعك
 1.25 2.91  من خالل مجموعات صغيرة من المزارعيناآلراءتم جمع 

 1.23 2.89 تمت  دراسة مشروعك والتطورات عليه بعد فترة انتهاء العمل
 1.32 2.55 يتم زيارة مشروعك بشكل موسمي لتقييم التطورات عليه

  
  : الح األراضيشركاء المتابعة والتقييم من وجهة نظر المستفيدين من برامج استص 7.3.4.

  

ـ    :يمكن التعرف على شركاء المتابعة والتقييم من خالل االجابة عن السؤال اآلتي            ن وهـل المزارع
 األراضي فـي     من هم شركاء المتابعة والتقييم في برامج استصالح        ن على تحديد  درواقن  والمستفيد
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عياريـة  النحرافات الم  هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية وا       نلإلجابة ع  محافظة الخليل؟ 
   . (37.4)ولوذلك كما هو واضح من الجد

  
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الشركاء في المتابعة والتقييم مرتبة :  37.4 جدول

  . حسب استجابات المزارعينتنازليا
  

 فقرات   الشركاء في المتابعة والتقييم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.77 4.35  في متابعة وتقييم المشروعاًضرورة أن تكون وزارة الزراعة شريكترى 
 0.77 4.30  في متابعة وتقييم المشروعاً أساسياًتعتبر نفسك شريك

 فـي متابعـة وتقيـيم       كاءن للمشاريع والبرامج شـر    وترى ضرورة أن يكون الممول    
 0.89  4.13 المشروع

 0.75 4.09  في متابعة وتقييم المشروعاًشروع شريكلجهات المنفذة للماترى ضرورة أن تكون 
 0.79 4.08  في متابعة وتقييم المشروعاًضرورة أن تكون المنظمات األهلية شريكترى 
 فـي متابعـة     كاءالخبـراء شـر    و ،االستشاريونوضرورة أن تكون الجامعات ،    ترى  

 1.03 3.97 المشروع
 0.94 3.96  في متابعة وتقييم المشروعاًشريكضرورة أن تكون الهيئات والمنظمات الدولية ترى 
 1.22 3.54  في متابعة وتقييم المشروعاًضرورة أن تكون المجالس البلدية والقروية  شريكترى 

  
 أن متوسط استجابات المزارعين حول الـشركاء فـي المتابعـة            (37.4)يتضح من الجدول    حيث  

لى إشراك أكبر عدد ممكـن مـن الجهـات ذات           عبشكل كبير   شير إلى الرغبة والموافقة     يوالتقييم،  
  . األراضي استصالحالصلة والعالقة بتقييم ومتابعة مشاريع وبرامج

  
 كجهـة   في هذه البرامج ومتابعتهـا    وتشير النتائج إلى ضرورة أن تقوم  وزارة الزراعة بالمشاركة           

يـام بعـض    ك تردد حول مشاركة المجالس المحلية، األمر الذي يفـسر ق          ، في حين هنا   اختصاص
المجالس في التدخل مع الجهات المشرفة والمنفذة، والتي قد توجه بوصـلة االسـتفادة مـن هـذه                  

  . المشاريع باتجاه معين ال يعكس رغبة وتوجهات المزارعين
  

  : مقومات نجاح برامج استصالح األراضي  8.3.4.

  
مقومـات  مـا    : اآلتي يمكن التعرف على مقومات نجاح هذه البرامج من خالل االجابة عن السؤال           

   األراضي في محافظة الخليل؟النجاح في برامج استصالح
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عيارية وذلك كمـا هـو    هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم  نولإلجابة ع 
   . (38.4)ولواضح من الجد

  
 حسب نازليا المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مقومات النجاح مرتبة ت:  38.4 جدول

  .استجابات المزارعين
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مقومات النجاحفقرات 

 0.81 4.29  األراضي تمنع انجراف التربةاستصالحمشاريع 
 0.88 4.10  األراضياستصالحهنالك زيادة طلب على مشاريع 

 0.87 4.04 شعرت بتغيير ايجابي بعد تنفيذ المشروع نحو العمل في أرضي
 1.09 4.04 لديك الرغبة بالحصول على مشروع مرة أخرى

 0.93 3.91 عملك في أرضك من خالل المشروع شجع اآلخرين على العمل
 1.06 3.87 ساهمت أنشطة المشروع بتنمية روح العمل الجماعي لديك

 1.19 3.46 لديك رضا عن الدعم الفني المقدم من المشروع
 1.24 3.21 شروعلديك رضي عن مساهمتك في الم

 1.22 3.05 تأهيلها لديك كانت كافية/ المساحة التي تم استصالحها 
 1.40 3.04 زراعة واختيار أصناف األشتال كانت بإرادتك

  
هـذه المـشاريع    مقومات نجاح   حول   أن متوسط استجابات المزارعين      (38.4)يتضح من الجدول    

 األراضي تمنع انجراف التربة، وأن هناك       استصالح  إلى أن مشاريع    النتائج تشيرو،  مرتفع إلى حد ما   
ساهمت بتنميـة روح     نحو العمل في األرض، و     اً ايجابي اً أحدثت تغيير  هازيادة في الطلب عليها، وأن    

يتضح كذلك أن الرضا عن الدعم الفني، ومـساهمة المـزارع ، والمـساحة              وكما   .العمل الجماعي 
بدرجة كبيرة، وما يميز هذه الفقرات، هـو التـشتت          المستصلحة وزراعة األشتال، لم تكن مرضية       

، حيث  الواضح في استجابات المزارعين، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع زراعة واختيار األشتال          
يرى بعض المزارعين في عملية تحديد أصناف األشتال له أنها غير مرضية، ويرى فـي بعـض                 

تها من مبـدأ الثقـة بالجهـات المنفـذة،          األصناف أنها غير مالئمة لمنطقته، ومع ذلك يقوم بزراع        
  .وااللتزام  بالعقد الموقع

  
  : المزارعين المستفيدين من مشاريع وبرامج استصالح األراضيمقترحات  9.3.4.

  
  ، والتي يمكن  بشكل كبيرتعددت مقترحات المزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي
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التأكيـد علـى    ، والتـي تمحـورت حـول        (13.1) االطالع عليها بشيء من التفصيل في الملحق      
استمرارية المتابعة للمشاريع المنفذة، وتوعية المزارعين وحول تطوير آلية تنفيذ المشاريع، والتأكيد            
على رغبتهم بمشاريع اضافية ومساندة، وزيادة مساهمة الجهات المنفذة لدعم المزارع وغيرها مـن              

  .المقترحات
  

  مناقشة نتائج الدراسة 4.4

  
إجراء عملية تقييم مناسـبة،     يتطلب   تحديد مدى نجاح أي برنامج أو مشروع         أصبح من المعلوم أن   

 -أي البـرامج  -، وأنهـا    والمحددة لهـا  للتأكد من أن هذه البرامج استوفت معايير التقييم المختارة          
لى مبالغة   ألنها قد تنطوي ع    ،نجاز، وليس الهدف من ذلك تقديم حلول جاهزة       اتصفت بالفعالية في اإل   

نجازات فقط   اتخاذ القرار، فاالعتماد على اإل     نجاز، وبالتالي تؤثر سلبا في عملية      اإل ر مستوى يفي تقد 
 ألن االستنتاجات المستخلصة من هذه العملية تعطـي         ،لتحديد مسار السياسة العامة هو نهج مضلل      

 حري بالجهات المـسؤولة      نجاحها أو فشلها، وعلى هذا األساس      إمكانيةأجوبة نهائية بدال من رؤية      
هـذه  ووالمشاريع أن تعتمد معايير قابلة للقياس وتتالءم وطبيعة البرنامج،          لبرامج  ا عملية تقييم    عن

، ومـا يالحـظ علـى بعـض         المعايير بمجملها عادة ما تعكس صورة البرنامج من ناحية تنموية         
علـى  فيهـا    التركيـز     األراضي أنـه يـتم     استصالحدراسات والتقارير التي أجريت على برامج       ال
  .نجازات وما تم تحقيقه، دون القياس الفعلي ألثر هذه البرامجاإل
  
استصالح األراضي ليس بالمسألة البسيطة، فمن المالحـظ أن         يد عناصر النجاح في برامج       تحد إن

 ،هذه البرامج لها أهداف متعددة تنبثق من الهدف العام الرئيسي، وهو تحسين الظـروف المعيـشية               
 تطوير  :ك أهداف فرعية مثل    وفي الوقت ذاته هنا    ، في الغالب   في المجتمعات الريفية   ،ة الفقر ومكافح

تـسهيل وصـول    وزيادة الرقعة الزراعيـة،     و،  ةقدرات وزارة الزراعة والمؤسسات غير الحكومي     
 فرص عمل للعـاطلين عـن       وإيجاد تقنيات حصاد مائي متنوعة،      إدخالو حقولهم،   إلىالمزارعين  
نجـازات  إ، ولكنها تؤثر فـي       بالنسبة للشركاء والمستفيدين     تتفاوت أهمية هذه األهداف   العمل، وقد   

 وتؤثر في التزامات الشركاء والمستفيدين، وقد تتماشى األهداف الثانويـة مـع الهـدف               ،البرنامج
سي،  أنه أحيانا تعوق األهداف الثانوية تحقيق الهدف الرئي        إالالرئيسي، فيسهل تنفيذ البرامج بأكملها،      

ك بعض االختالف في استجابات المبحوثين حول بعض محـاور الدراسـة،            نالحظ أن هنا  ومن هنا   
  .وخصوصا فيما يتعلق بموضوع تحسين الوضع االقتصادي، والحد من مشكلة البطالة والفقر

  
  من أهداف برامجالتي تمنع انجراف التربة،   الجدران االستناديةإن إقامةوعلى سبيل المثال 
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حققـوا   هـم قد ال يشعرون أن   من هذا النشاط    ، غير أن المزارعين المستفيدين      ح األراضي استصال 
 الزراعيـة، ولـم تـزودهم       اإلنتاجيـة  لم تحسن     الجدران إقامةالهدف المنشود من البرنامج، ألن      
    مع أن هدف إقامة الجـدران ال يظهـر          رفع مستوى دخلهم،     إلى بالمدخالت الالزمة لذلك، ولم تؤد

، وأهمية تحديد أهداف البـرامج       الزراعي اإلرشادة، ومن هنا تأتي أهمية التوعية ودور        أثره بسرع 
   .التنموية بشكل واضح ومفهوم للجميع

  
متوقعـة  الغير  لبرامج والمشاريع البحث عن بعض النتائج       ل عملية التقييم وقياس األثر      من أهداف و

أو  تكون سلبية    قد والتي   رعين المستفيدين، والتي ال يمكن التعرف عليها ما لم يتم التواصل مع المزا          
وحدات تسويقية، وعمليـات    ومتوقعة إنشاء جمعيات زراعية،     الغير  اإليجابية   ومن النتائج    يجابية،إ

  . للمنتجاتالتصنيع
  

استـصالح  غير أنه ال يـتم فـي بـرامج          تمر عملية المتابعة والتقييم السليمة في مراحل متعددة،         
 ، وذلـك   وهذا ما يتضح من خالل الدراسة والدراسات السابقة        ،ه المراحل األراضي القيام بجميع هذ   

ن تقييم البرامج بإجراء    إرة هذه البرامج، وكما هو معلوم ف      ألسباب تتعلق بالموارد المالية وسياسة إدا     
مقارنة بين ما كان عليه الوضع قبل البرنامج وما أصبح عليه بعد بدء البرنامج أو تنفيذه بالكامـل،                  

  . المشروعلى وأكثرها وصفا لآلثار المترتبة ع أفضل التقييمات،هو من
  

والسبب )  ومسار المشروع  وهو مقارنة بين الوضع الحالي    ( ومن مراحل التقييم، التقييم أثناء التنفيذ       
 أن خطط المشروع ال يمكن أن تكون مضمونة تماما، وألن المشروع قد يتعرض لعـدة                ئهفي إجرا 

يـة الفلـسطينية،    تكهن بها في ظل الظروف التي تعيشها الـسلطة الوطن         مؤثرات خارجية يصعب ال   
 والتقييم أثناء التنفيذ ستساعد في توجيه المشروع من خـالل االسـتمرار بتنفيـذ               تابعةوبالتالي الم 

  . والتقييم في هذه المرحلة عادة ال يشمل األهداف، أو وضع خطة بديلة، أو تعديلها،الخطة
  

مقارنة بين النتائج النهائية وأيـن وصـل        ( نفيذ أو االنتهاء من المشروع وهي       مرحلة التقييم بعد الت   
 والتقيـيم سـيجعلنا     ،ن المشروع قد نجح دون أن نقيمه      إ، وفي العادة ال نستطيع أن نقول        )المشروع
 والتخطيط للمشاريع المستقبلية، والتقييم كما هو معلوم في هـذه المرحلـة             ،في رسم السياسة  نستفيد  

    . يع عناصر ومكونات ومخرجات المشروع دون استثناءيشمل جم
  

 األراضي تستلزم وجود شراكة وعالقة متبادلة بين المستفيدين         استصالحعملية متابعة وتقييم مشاريع     
 المناسـبة   واألنـشطة والشراكة الحقيقية تعني أن يقوم الناس بتحديد أولوياتهم         والمؤسسات المنفذة،   
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ومن فوائد هذه المشاركة أنها تزيد من        ،ن ثم تنفيذ هذه النشاطات بأنفسهم     لتحقيق هذه األولويات، وم   
 ويزداد تفاعلهم مـع  ، قدرتهم على مراقبة عملية التنميةيد من وتز،التنموي لدورهم وإدراكهمفهمهم  

ـ ، وهذه العالقة ما كانت لتنجح لوال وجود مصداقية وثقة بين شركاء المـشروع، وي             المشاريع ضح ت
 التزامات كـل    ات المنفذة، تحدد في الغالب    توقيع اتفاقية مع الجه   ب في الغالب يقومون     دينالمستفيبأن  

 وغيرها من األمور التنظيمية، فـي  اإلرشاداتتحقيق االستدامة في المشروع، وتقبل   لضمان  طرف  
تضع الشركاء في إطار عالقة     من المالحظ أن توقيع هذه االتفاقية       و زمني محدد ومتفق عليه،      إطار
نظمة، وبالتزام الشركاء بشروط وبنود االتفاقية يستمد البرنامج أسسا متينة لوجوده، وينظـر كـل               م

طرف لآلخر على أنه شريك جدير بالمصداقية والثقة، وهذا الترتيب يؤسس لعالقة سليمة وطويلـة               
ـ       ،األمد  ن مـصداقية  إشطة وفعاليـات البـرامج التنمويـة،         ويعزز مفهوم وأهمية المشاركة في أن

 ولوال الثقة التي تتمتع بها هذه       ن في نجاح أي برنامج،    اين أساس المؤسسات المنفذة وسمعتها عنصر   ا
 ن وقتهم وجهدهم ووظفوا أموالهم في مشاريع مماثلـة،        وسات بشكل عام لما استثمر المزارع     المؤس

 فـي   مشاركة جهات متعـددة   الرغبة القوية ب   حول   ما كانت نتائج استجابات المزارعين المستفيدين     و
  . على أهمية بناء الثقة والمصداقية في العمل إال دليالً األراضياستصالحمتابعة وتقييم مشاريع 

  
 أن فـشل    : وذلك ألسباب أبرزها   ،دون العمل الجماعي   األراضي أن تنجح     استصالحن لبرامج   ال يمك 

ة، وأن عدم   المشروع في منطقة يعطي انطباعا عاما عن هذه المنطقة لدى الجهات الرسمية والعامل            
 الطبيعـة،    واقع أصعب قد يصل لمرحلة تدهور الموارد       إلىالمحافظة على هذه المشاريع سيعيدها      

ولذلك من الضروري اعتماد نهج منسق يسمح بضم أكبر عدد من المزارعين إلى البرنامج، واألهم               
 نطاق عمل شبه    بأن يسمح لهم الخيار في تنظيم أنفسهم، والدليل على ذلك أن الزراعة والتنمية هي             

 تتبـادل موارد، والفي إدارة نفسها  الممارسات تعتمدجماعي، مما يعني أن الفئات المستفيدة غالبا ما        
  . وغيرها من األمورالدعم عن طريق تقاسم اليد العاملة وخدمات التسويق

  
  :نتائج دراسة المشرفين والمستفيدين من برامج استصالح األراضي الخليلمقارنة  1.4.4.

  
  :يما يلي مقارنة بين نتائج بعض المحاور الخاصة باستبانة المشرفين والمزارعينف
  

بخصوص االلتزام بتنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطة الزمنيـة وحـول االنتهـاء مـن                •
 أن   لصالح المشرفين، أي   اًك فارق  أن هنا  -ومن خالل المتوسط الحسابي   -يتضح  : المشروع

نيـة وميعـاد     تنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطـة الزم        يتم المشرفين أكثر موافقة على أن    
أن اإلجراءات المتبعـة مـن قبـل        ب ويمكن تعليل ذلك  ه، من المزارعين المستفيدين،     ئانتها
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، التدقيق في الطلب  والجهات المشرفة والمنفذة للمشاريع، والتي تبدأ بتعبئة الطلب لالستفادة،          
، بدء العمل في المـشروع    و،  توقيع االتفاقيات وتجهيز األوراق،   و،  القيام بالكشف الميداني  و

 في العادة تأخذ مدة طويلـة وفتـرات زمنيـة           ثناء التنفيذ وغيرها من النشاطات    والمتابعة أ 
متباعدة إلى حد ما، من وجهة نظر المستفيدين، في حين تعتبر هذه اإلجـراءات اعتياديـة                

 وربما يحدث   ،لجهات المنفذة  تأتي وفق الخطة الزمنية من وجهة نظر المشرفين وا         ومتسلسلة
  . تأخير اضطراري، ومن هنا ظهر التعارض في االستجابات

من -يتضح   :بخصوص كون مشاريع استصالح األراضي تشكل أولوية بالنسبة للمزارعين         •
ـ  أن هنـا -خالل المتوسط الحسابي للفقرات الدالة حـول هـذا الموضـوع         فـي  اًك تقارب

ألمر الذي يؤكد على أهمية هذه البرامج التنموية،        رفين والمزارعين، ا  ـتجابات المش ــاس
  . وجهات نظر الفئات المستهدفة مع الجهات المسؤولة وتقارب

 : في تحسين الوضع االقتصادي للمزارعين     مساهمة مشاريع استصالح األراضي   بخصوص   •
 أن اسـتجابات    -من خالل المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضـوع         -يتضح  

 كانت أعلى من المزارعين المستفيدين، وربما يعود ذلـك ألن المـشرفين علـى               المشرفين
 ليس سريعا، فـي حـين ينظـر     أن المردود االقتصادي لمثل هذه المشاريع     بمعرفة ودراية   

 على تأمين احتياجاتهم الغذائيـة      تساعدن لهذه المشاريع على أنها مشاريع معمرة        والمزارع
  .بعد مدة زمنية

مـن  -يتـضح    : األراضي في الحد من مشكلة البطالة      استصالحاريع  بخصوص مساهمة مش   •
 أن استجابات المشرفين كانـت      -خالل المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضوع       

 الجهات المنفذة والمـشرفة تقـوم   إلى أنأعلى من المزارعين المستفيدين، وربما يعود ذلك        
ها خالل فترة تنفيـذ المـشروع للجهـات         على حساب فرص العمل وأيام العمل التي توفر       

يره من  المشاركة في التنفيذ، في حين قد ال يشعر المزارع بهذه الفرص التي أتيحت له ولغ              
كون ما يقارب   إلى  مل خالل فترة المشروع، باإلضافة      نجاز الع إالشركاء الذين ساهموا في     

 .من المبحوثين المزارعين هم من العاملين والموظفين% 50الـ

مـن  -يتضح   : األراضي في تخفيض تكاليف اإلنتاج      استصالح وص مساهمة مشاريع  خصب •
 أن اسـتجابات المـشرفين      -خالل المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هـذا الموضـوع         

 أن  إلـى المزارعين المستفيدين كانت متقاربة إلى حد ما وغير مرتفعة، وربما يعود ذلك             و
ة بل مشاريع تأسيسية تعمل على أسـاس االسـتثمار          هذه المشاريع ال تعتبر مشاريع مساند     

ال تساهم فـي تخفـيض تكـاليف        فهي  حقق في فترة قصيرة، وعليه      تالطويل ونتائجها ال ت   
  . بشكل ملحوظ وسريعاإلنتاج
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مـن  -يتضح   : األراضي في زيادة المساحة المزروعة     استصالحبخصوص مساهمة مشاريع     •
أن استجابات المشرفين أعلـى     - هذا الموضوع    خالل المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على     

، وربما يعود ذلك إلى أن المزارعين المستفيدين كانوا         ن المزارعين المستفيدين بشكل عام    م
مـن  يستغلون هذه األراضي من خالل زراعتها بالمحاصيل الحقلية أو الرعي أو غيرهـا              

غلت في الماضي إال    ستإوان  -ن على أن هذه األراضي      والنشاطات، في حين ينظر المشرف    
 وأن النشاطات التي مورسـت سـاهمت بزيـادة          ،أنها لم تكن مجدية من ناحية اقتصادية      -

  .المساحة بالزراعات الدائمة، ومن هنا جاء الفارق في المتوسطات الحسابية
 :بخصوص دور الجهات المنفذة التي عملت على متابعة تنفيذ المـشروع بهـدف إنجاحـه               •

أن اسـتجابات    - الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضـوع       من خالل المتوسط  -يتضح  
المشرفين والمزارعين المستفيدين تقاربت بشكل كبير، ويدل ذلك على الدقـة فـي المهـام               

 المهـام،   ، وعلى دورهم في تنفيذ هذه     إداراتهمالمحددة للمشرفين على هذه البرامج من قبل        
  .واصلة والمستمرة خالل فترة التنفيذ المشاريع من خالل المتابعة المتإنجاح وضرورة

من خـالل   -يتضح   :بخصوص تواصل المشرفين مع المزارعين بعد االنتهاء من المشروع         •
 أن استجابات المشرفين أعلـى مـن        -المتوسط الحسابي للفقرات الدالة على هذا الموضوع      

ى تواصـل   المزارعين المستفيدين، وربما يدل ذلك على أن المزارعين والمشرفين كانوا عل          
، األمر  ةتبعه انقطاع سببه انتقال المشرف إلى مشاريع ومواقع جديد        فترة التنفيذ،   خالل  جيد  

ذ لم يستمر، فـي حـين يعتقـد         الذي لمسه المزارع، فالتواصل الذي تعود عليه فترة التنفي        
  .ن ان الجهات المسؤولة عنهم والجهات الرسمية يجب أن تمارس هذا الدوروالمشرف

من خـالل المتوسـط     -تضح   ي : الطلب على مشاريع استصالح األراضي     بخصوص زيادة  •
المـزارعين   أن اسـتجابات المـشرفين و      -الحسابي للفقرات الدالة على هـذا الموضـوع       

 بالطلب على هذه المشاريع، وهذا يتوافق       اًك تزايد ن هنا أ ولصالح   ،المستفيدين كانت متقاربة  
 .اريع تشكل أولوية للمزارعينمع النتيجة الدالة على أن هذه البرامج والمش

من خـالل المتوسـط     -يتضح   :بخصوص أن هذه المشاريع تساهم في منع انجراف التربة         •
المـزارعين   أن اسـتجابات المـشرفين و      -الحسابي للفقرات الدالة على هـذا الموضـوع       

ن المشاريع تساهم في منع انجراف التربة، وهذا يـدل          أ ولصالح   ،المستفيدين كانت متقاربة  
  . التقارب في وجهات النظر وأهمية هذه البرامج والمشاريععلى

مـن خـالل اسـتجابات المـشرفين        -يتضح  : صوص طرق جمع البيانات والمعلومات    بخ •
أن الطرق التي يتم استخدامها في       -والمزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي     

المراقبـة المباشـرة،     و والحقليـة، المتابعة والتقييم غالبا ما تقتصر على الزيارات الميدانية         
نظـام المعلومـات الجغرافيـة،      والتصوير الفوتوغرافي،   وجتماعات،  إلعقد ا والمقابالت،  و
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وزارة الزراعـة   (النتائج والمالحظات على دراسـات      وتقديم الخرائط، وهي ما تتوافق مع       
طـرق  مع العلم بأن هنالك العديـد مـن ال        )  2001كساسبة،(،  )2003العنانز،(،  )2007،

الحيوية التي ال تستخدم في متابعة وتقييم هذه المشاريع، والتي ربما تعكس صورة أوضـح               
 . تساهم في تحديد االحتياجات واألولويات بشكل أفضلوعن أهمية هذه البرامج التنموية، 

من خالل استجابات المـشرفين     -يتضح   :بخصوص الجهات المشاركة في المتابعة والتقييم      •
ـ   أن هنا  -تفيدين من برامج استصالح األراضي     المس والمزارعين  علـى   اً وتأكيـد  اًك توافق

 أكثر من جهة وطرف في متابعة وتقييم هذه المشاريع، لضمان تعزيز مبدأ             إشراكضرورة  
  .الشراكة والمساءلة والمحاسبة، من قبل الجميع ولخدمة واستمرارية هذه المشاريع التنموية

  
حـول  ) 2007،وزارة الزراعـة  ( تتوافق مع نتائج دراسة      أنهايظهر  من خالل نتائج هذه الدراسة      ف

 الخاصة بتأخير وضعف المتابعة، وحول أهمية هذه المشاريع في تحسين الـدخل             المالحظاتبعض  
وتوافقت نتائج الدراسـة مـع نتـائج دراسـة           .مستقبال، وحماسة المستفيدين لتنفيذ مشاريع مشابهة     

يجابي الذي تقدمه هذه المشاريع، ونجاح المـشروع         اإل حول درجة الرضا والدور   ) 2003،العنانز(
 من االنجراف، ونجاح هذه المشاريع في زيادة دخولهم، وزيادة           المزارعين أراضيفي الحفاظ على    

أيـضاً  هذه الدراسة   نتائج  وتوافقت   كما   .المساحة المزروعة، والتوسع في زراعة األشجار المثمرة      
يجابية االقتصادية واالجتماعية والزراعية الناجمة     اآلثار اإل حول  ) 2001كساسبة،(اسة  مع نتائج در  

وحول ضرورة إشراك جهات مختلفة في عملية التقييم فقـد توافقـت    . حد ماإلىعن هذه المشاريع    
  ).2008أبو كشك،(نتائج الدراسة مع دراسة 

 
   اختبار فرضيات الدراسة5.4

  

وضـع أساسـات    دراسته والتعمق بها، و   بعاد  بلورة أفكاره وتحديد أ   على  تساعد الفرضيات الباحث    
  .استخالص النتائج من تحليل البياناتو ،السير في البحث بتسلسل ضمن إطار محدد متابعة وللبحث

  
  : تفسير نتيجة االختبار 1.5.4.

  
 ونـستنتج أنـه ال      ، ال ترفض الفرضية الصفرية    0.05 أعلى من    .sig عندما تكون القيمة المعنوية   

وعندما تكون القيمـة   ).≥ α 0.05(اللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية توجد فروق ذات د
 ونستنتج أنه توجـد فـروق ذات داللـة    ،ترفض الفرضية الصفرية0.05   أقل من .sigالمعنوية 

  ).≥ α 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
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  .ستصالح في محافظة الخليلاالج شرفين على برامالمالمبحوثين  اختبار فرضيات دراسة 2.5.4. 

  
 عدد، وبسبب ال   الدراسة  في هذا الجزء من الدراسة تم اختبار فرضيات الدراسة تبعا لجميع متغيرات           

  . باعتماد المتغيرات الرئيسية، ودمجها، قام الباحث عن عملية التحليلالكبير من الجداول الناتج
بكالوريوس فمـادون،   :( ة اآلتية مستقلال اتلمجموعل) t-test( باستخدام اختبار    اتتم اختبار الفرضي  

 ،)NGOs غيـر حكوميـة      -حكومية ، منظمات أهلية     (،  )زراعة ، غير زراعة   (،)ماجستير فأعلى 
) ANOVA( باسـتخدام اختبـار التحليـل األحـادي          اتتم اختبار الفرضـي   ، كما   )دائم ، مؤقت  (

 10-6 سـنوات،    5-1(،  ) االثنان معا     فني، –إداري، ميداني   -مكتبي  (: اآلتية للمجموعات المستقلة 
  .) سنة11سنوات، أكثر من 

  

  :مراحل المتابعةب  حول معرفتهم على اجاباتهمشرفينمتاثير خصائص ال. 1.2.5.4

  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     : األولىنتائج اختبار فحص الفرضية     

 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثين إلجابات في المتوسطات الحسابية) ≥ α 0.05( اإلحصائية 
، ملخصة  لمتغيرات خصائص المبحوثين  مراحل المتابعة تعزى    ب  حول معرفتهم  استصالح األراضي 

  ).39.4(ادناه في جدول 
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بمراحل المتابعة: 39.4 جدول 
  

المتابعة في مرحلة 
  ما قبل التنفيذ

لمتابعة في مرحلة ا
  التنفيذ

المتابعة في مرحلة 
  ما بعد التنفيذ

  المتغيرات  جميع مراحل المتابعة
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.27 1.13- 0.40 0.86- 1.00 0.00 0.03 2.25- المؤهل العلمي

  0.17 1.42 0.83 0.22 0.16 1.45 0.049 2.05  التخصص

 0.19 1.35- 0.04 2.13- 0.14 1.52- 0.92 0.11-  المؤسسة

 0.24 1.21- 0.35 0.94- 0.07 1.85- 0.50 0.68-  نوع العمل

 0.08 2.81 0.06 3.20 0.57 0.57 0.13 2.17  طبيعة العمل

 0.68 0.39 0.87 0.13 0.24 1.50 0.72 0.33  سنوات الخبرة

  
طبيعة العمـل، سـنوات     نوع العمل،   :(أن كل من المتغيرات اآلتية    ) 39.4(تشير معطيات الجدول    

الداللـة  ، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى                  )الخبرة
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 حول معرفتهم بجميع مراحل المتابعة، تعزى لهذه المتغيرات، وبذلك قبلت )≥ α 0.05(اإلحصائية 
 α 0.05(إلحصائية  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اوجود ويتضح ايضا .الفرضية

المتابعة في ما قبل التنفيـذ،      بمرحلة   معرفتهم حول بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم    ) ≥
  . والتخصصتعزى إلى  المؤهل العلمي

 
 أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي كانت أعلى لحملة           بالنسبة لمرحلة ما قبل التنفيذ     حيث تبين 

 فقـد بلـغ المتوسـط       س أما بالنسبة لحملة البكالوريو    ،)3.72(توسط الحسابي الماجستير فقد بلغ الم   
، وعليه فان حملة الماجستير والدكتوراه هم األكثر معرفة وعلما بهـذه المرحلـة،              (3.46)الحسابي

ويعزى ذلك إلى أن حملة الماجستير والدكتوراه، وبحكم خبرتهم األكاديمية والفنية، مؤهلون لإلجابة             
رحلة ما قبل التنفيذ، وهي مرحلة تهيئة وتجهيز وإعداد للنمـاذج ومراجعـة للخطـة               على فقرات م  

  .التنموية والتنسيق مع الجهات المعنية
  

 زراعة حيث بلغ المتوسـط      نأما بالنسبة لمتغير التخصص فقد كانت لصالح المشرفين المتخصصي        
 وعليـه   (3.07)حسابي لهم    زراعة بلغ المتوسط ال    ن، أما بالنسبة لغير المتخصصي    (3.57)الحسابي  

فان المتخصصين في المجال الزراعي كانوا األكثر معرفة وعلمـا بهـذه المرحلـة مقارنـة مـع                  
التخصصات األخرى ويعزى ذلك لمعرفتهم وخبرتهم بمتطلبات العمل لهذه المشاريع، وألن العمـل             

  .في هذه المشاريع يحتاج في الغالب إلى مختصين في المجال الزراعي
  

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية          أنه   (39.4)ن الجدول   يتضح م 
)0.05 α ≤ (حول معرفتهم بمرحلة المتابعة مـا بعـد   في المتوسطات الحسابية إلجابات المشرفين 

التنفيذ تعزى للمؤسسة، حيث أجاب المشرفون من المؤسسات غير الحكومية بمتوسـطات حـسابية              
  .(3.04) بمتوسط حسابي أقل حين أجاب المشرفون من المؤسسات الحكومية، في(3.45)أعلى

  
وبعد مراجعة الفقرات تبين أن المشرفين في المؤسسات غير الحكومية أكثر موافقة من المـشرفين               
في المؤسسات الحكومية حول أنه يتم التأكد من تحقيق برامج استصالح األراضي ألهدافها، وأنـه               

خدام وإدارة الموارد البشرية، وأنه يتم تزويد الشركاء بتقارير نهائيـة حـول             يتم توضيح كيفية است   
  .البرامج والمشاريع

  
 الحكومية أحيانا، وتحديـدا     روقد يعزى ذلك لعدم االنسجام والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغي         

دة حيث عملت المؤسسات غير الحكومية في تلك الفتـرة دون العـو           ) 2007-206(خالل السنوات   
  .والتنسيق مع الوزارات ذات االختصاص لطبيعة الظروف السياسية في تلك الفترة
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  :مراحل المتابعةب تاثير خصائص المشرفين على اجاباتهم حول معرفتهم. 1.2.5.4

  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             نتائج اختبار فحص الفرضية الثانية      

المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثين المتوسطات الحسابية إلجابات في ) ≥ α 0.05 ( اإلحصائية 
، .لمتغيرات خصائص المبحوثين  تعزى   عناصر ومكونات التقييم  ب  حول معرفتهم  استصالح األراضي 

  ).40.4(ملخصة ادناه في جدول 
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بعناصر ومكونات التقييم : 40.4جدول 
  

ناصر ومكونات ع

التقييم قبل االعتماد 

  والتنفيذ

عناصر ومكونات 

التقييم خالل مرحلة 

  التنفيذ

عناصر ومكونات 

التقييم بعد إتمام 

  التنفيذ

جميع عناصر 

ومكونات التقييم في 

  ثالثلمراحل الا
  المتغيرات

T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 
 0.64 0.47- 0.24 1.23- 0.51 0.67- 0.95 0.07  المؤهل العلمي

 0.30 1.07 0.42 0.83 0.63 0.49 0.25 1.18  التخصص

 0.22 1.26- 0.27 1.14- 0.048 2.16-  0.29 1.09-  المؤسسة

 0.35 0.95- 0.58 0.56- 0.11 1.70- 0.52 0.65-  نوع العمل

 0.80 0.23 0.73 0.33 0.31 1.26 0.93 0.07  طبيعة العمل

 0.47  0.78 0.52 0.68 0.47 0.79 0.59 0.54  سنوات الخبرة

  
المؤهل العلمـي، التخـصص، نـوع       :(أن كل من المتغيرات اآلتية    ) 40.4(شير معطيات الجدول    ت

، ليس لها عالقة إحـصائية أو ال يوجـد فـروق ذات داللـة               )العمل، طبيعة العمل، سنوات الخبرة    
ومكونـات التقيـيم،   حول معرفتهم بعناصر  )≥ α 0.05(الداللة اإلحصائية إحصائية عند مستوى 

توجـد فـروق ذات داللـة       أنـه    ويتضح منه ايضا     .عزى لهذه المتغيرات، وبذلك قبلت الفرضية     ت
فـي المتوسـطات الحـسابية إلجابـات     ) ≥ α 0.05 (  إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

ث أجاب   حول معرفتهم بعناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة التنفيذ تعزى للمؤسسة، حي           نيالمشرف
، فـي حـين أجـاب       (3.47)المشرفون من المؤسسات غير الحكومية بمتوسطات حـسابية أعلـى         

  . (2.86) حسابية أقلت بمتوسطاالمشرفون من المؤسسات الحكومية
  

وبعد مراجعة فقرات هذه المرحلة تبين أن المشرفين العاملين في المؤسسات غير الحكومية كـانوا               
لين في المؤسسات الحكومية في أنه يتم قياس مؤشر األداء والتأكـد            أكثر موافقة من المشرفين العام    
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من االستخدام األفضل للموارد واتخاذ اإلجراءات المناسبة بناء على ذلك، وأنه يـتم مقارنـة األداء                
  الفعلي بالمعايير الموضوعة لتحقيق األهداف ومالئمة المعايير، 

  
وما لتحقيق رؤيتها ورسالتها، فهي في الغالـب        ويعزى ذلك لكون المؤسسات غير الحكومية تسعى د       

تركز على بعض المفاهيم والمصطلحات التي تحاول من خاللها التميز، األمر الذي لم تركز عليـه                
  .لهذه الدرجة المؤسسات الحكومية

  
بطـرق جمـع البيانـات        على اجابـاتهم حـول معـرفتهم       تاثير خصائص المشرفين  . 3.2.5.4

  :والمعلومات

  
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             : ار فحص الفرضية الثالثة   نتائج اختب 
المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثين في المتوسطات الحسابية إلجابات ) ≥ α 0.05  ( اإلحصائية

طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقيـيم تعـزى          ب  حول معرفتهم  استصالح األراضي 
  ).41.4(ملخصة ادناه في جدول . بحوثينلمتغيرات خصائص الم

  
التخصص،المؤسـسة، نـوع العمـل،      :(أن كل من المتغيرات اآلتية    ) 41.4(تشير معطيات الجدول    

، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند             )طبيعة العمل، سنوات الخبرة   
ثين بطرق جمع البيانات والمعلومـات،   حول معرفة المبحو)≥ α 0.05(الداللة اإلحصائية مستوى 

  .تعزى لهذه المتغيرات، وبذلك قبلت الفرضية
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بطرق جمع البيانات: أ-41.4جدول 
  

 طرق أخذ العينة
   

ــة   ــرق المتابع ط

  والتقييم األساسية

طرق المناقـشة   

  الجماعية

طرق الحـصول علـى     

  المتغيرات  ة مكانيامعلومات موزع
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.31 1.04- 0.16 1.45- 0.34 0.97- 0.92 0.10-  المؤهل العلمي

 0.96 0.05- 0.860.390.680.501.780.08  التخصص

 0.16 1.45- 0.950.35-1.430.16-1.600.12-  المؤسسة

 0.26 1.14- 1.650.11-1.520.14-1.870.07-  نوع العمل

 0.75 0.29 0.66 0.42 0.62 0.49 0.32 1.18  طبيعة العمل

 0.75 0.29 1.180.320.490.620.420.66  سنوات الخبرة
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  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بطرق جمع البيانات: ب-41.4جدول 
  

طرق أنماط 

التغيير المستندة 

  إلى الزمن

الت طرق تحليل الص

  والعالقات

طرق الترتيب 

وتحديد األولويات

  

جميع طرق جمع 

البيانات والمعلومات في 

  المتغيرات  المتابعة والتقييم

T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.049 2.06- 0.00 3.22- 0.04 2.11- 0.85 0.20-  المؤهل العلمي

 0.44 0.78 0.66 0.45 0.62 0.50- 0.91 0.11  التخصص

 0.17 1.40- 0.93 0.09- 0.41 0.84- 1.00 0.00  مؤسسةال

 0.29 1.07- 0.19 1.35 0.70 0.39 0.81 0.24-  نوع العمل

 0.93 0.07 0.83 0.18 0.90 0.10 0.39 0.97  طبيعة العمل

 0.93  0.07 0.83 0.18 0.90 0.10 0.39 0.97  سنوات الخبرة

  
   إحصائية عند مـستوى الداللـة اإلحـصائية         ذات داللة  اًفروقأن هناك    (41.4)يتضح من الجدول  

)0.05 α ≤ ( طـرق جمـع البيانـات    ب حول معرفتهمفي المتوسطات الحسابية إلجابات المشرفين
، وتحديدا حول طرق تحليـل الـصالت        والمعلومات في المتابعة والتقييم تعزى إلى المؤهل العلمي       

 البيانات والمعلومات في المتابعـة       جمع طرقجميع  والعالقات، وطرق ترتيب وتحديد األولويات، و     
  ، حيث تبين أن حملة الماجستير والدكتوراه من المشرفين أجابوا بمتوسطات حسابية أعلـى              والتقييم
 فما دون والذين    س، بالتالي هم أكثر معرفة واستخداما لهذه الطرق، مقارنة بحملة البكالوريو          (2.05)

  .االنخفاض العام في المتوسطات الحسابية، على الرغم من  (1.71)أجابوا بمتوسط حسابي
  

ويعزى ذلك إلى أن حملة الشهادات العليا ربما كانت حظوظهم في التدريب واكتساب الخبرات أكثر               
،  بحاجة إلى تـدريب جيـد السـتخدامها        من حملة البكالوريوس فما دون، مع العلم أن هذه الطرق         

اقي الطرق، مع أن المتوسط الحسابي لحملة        المشرفين حول ب   تويالحظ أن هناك تقارب في استجابا     
  . فما دون في جميع الطرقسالماجستير والدكتوراه أعلى منه لحملة البكالوريو

  
بطـرق جمـع البيانـات        على اجابـاتهم حـول معـرفتهم       شرفينتاثير خصائص الم  . 4.2.5.4

  :والمعلومات

  
صائية عنـد مـستوى الداللـة       ال توجد فروق ذات داللة إح     : نتائج اختبار فحص الفرضية الرابعة    

 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات ) ≥ α 0.05(اإلحصائية  
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.  لمتغيرات خصائص المبحـوثين    معايير المتابعة والتقييم تعزى   ب  حول معرفتهم  استصالح األراضي 
  ).42.4(ملخصة ادناه في جدول 

  

  مشرفين المتعلقة بمعايير المتابعة والتقييمنتائج فرضيات المبحوثين ال: 42.4 جدول 
  

  المتغيرات  معيار الفعالية  معيار التأثير  معيار الكفاءة  معيار االستدامة
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.65 0.46 0.77 0.30 0.71 0.37- 0.97 0.03-  المؤهل العلمي

 0.84 0.20- 0.68 0.41 0.44 0.78 0.66 0.45  التخصص

 0.07 1.91- 0.24 1.20- 0.09 1.74- 0.04 2.20-  المؤسسة

 0.33 1.01- 0.03 2.29- 0.00 3.43- 0.09 1.75-  نوع العمل

 0.66 0.42 0.63 0.47 0.70 0.36 0.85 0.16  طبيعة العمل

 0.66 0.42 0.63 0.47 0.70 0.36 0.85 0.16  سنوات الخبرة

  المتغيرات  جميع معايير المتابعة والتقييم  عالقةمعيار ال  معيار الترابط
T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 

 0.90 0.13 0.76 0.31- 0.82 0.23  المؤهل العلمي

 0.56 0.59 0.35 1.19 0.69 0.40  التخصص

 0.02 2.42- 0.04 2.11- 0.02 2.49-  المؤسسة

 0.02 2.51- 0.00 3.04- 0.045 2.09-  نوع العمل

 0.94 0.06 0.76 0.28 0.40 0.96  طبيعة العمل

 0.94 0.06 0.76 0.28 0.40 0.96  سنوات الخبرة

  

المؤهل العلمي، التخـصص، طبيعـة      :(أن كل من المتغيرات اآلتية    ) 42.4(تشير معطيات الجدول    
، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              )العمل، سنوات الخبرة  

 حول معرفتهم بمعايير المتابعة والتقييم، تعزى لهـذه المتغيـرات،   )≥ α 0.05(حصائية الداللة اإل
  .وبذلك قبلت الفرضية

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية           أنه   (42.4)يتضح من الجدول    

)0.05 α ≤ (والتقيـيم  بعةمعايير المتاب  حول معرفتهمفي المتوسطات الحسابية إلجابات المشرفين 
، تعزى للمؤسسة، حيث تبـين      )االستدامة، الترابط، العالقة، وجميع معايير المتابعة والتقييم      : ( اآلتية

أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤسسة كان لصالح المؤسسات غير الحكومية فقد بلغ المتوسط الحسابي              
، تمت مراجعـة فقـرات      (2.64)، أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية بلغ المتوسط الحسابي         )3.04(
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الدراسة التي لها عالقة بهذه المعايير وتبين أن المشرفين في المؤسسات غير الحكومية كانوا أكثـر                
موافقة من المشرفين في المؤسسات الحكومية حول كون الجوانب القانونية واألنظمة المعمول بهـا              

ة لدراسة الجوانب االقتصادية، وأنهـا      تساهم في الحفاظ على هذه المشاريع، وأن هذه البرامج بحاج         
تشكل فرصة للمستثمرين، وتوفر لها الموارد الكافية، هذا فيما يتعلق باالسـتدامة، وحـول معيـار                
الترابط تبين أن المشرفين من المؤسسات غير الحكومية كانوا أكثر موافقـة حـول كـون بـرامج            

 عالقات تربطهم بالمستفيدين، أمـا      استصالح األراضي مترابطة مع احتياجات المزارعين، ووجود      
بالنسبة لمعيار العالقة فقد تبين أن المشرفين من المؤسسات غير الحكوميـة أكثـر موافقـة مـن                  
المشرفين في المؤسسات الحكومية على أن هذه البرامج تشكل أولوية للفئات المستهدفة وأنهـا ذات               

  .صلة مباشرة بخطة التنمية
  

المؤسسات غير الحكومية أولوا اهتماما أكبر بإضفاء صورة إيجابيـة          من المالحظ أن العاملين في      
حول المشاريع وأهميتها، وقد يعزى ذلك لكون هذه المؤسسات تعمل وبشكل شبه أساسي على هـذه                

  .البرامج، وتسعى دوما لتوفير الدعم الذي يساهم باستمراريتها على العطاء والتواصل
  

  د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  توجأنه  (42.4)كما يتضح من الجدول 
)0.05 α ≤ (حول معرفتهم بمعيارفي المتوسطات الحسابية إلجابات المشرفين )  ،الكفاءة، والتـأثير

، حيث تبـين أن الفـروق       تعزى إلى نوع العمل   ) والترابط والعالقة وجميع معايير المتابعة والتقييم       
، أما  )3.17(ل كانت لصالح العاملين بشكل مؤقت فقد بلغ المتوسط الحسابي           بالنسبة لمتغير نوع العم   

  .(2.78)بالنسبة للعاملين بشكل دائم بلغ المتوسط الحسابي 
  

حيث تبين أن المشـرفين العاملين بشكل مؤقت أكثر موافقة من المشرفين الدائمين على أنـه يـتم                 
ة االقتصادية على برامج استصالح األراضي،      إعداد دراسة جدوى اقتصادية، ويتم قياس مدى القدر       

هذا بخصوص معيار الكفاءة، وبخصوص معيار التأثير فقد تبين أيضا أن المشرفين العاملين بشكل              
مؤقت أكثر موافقة على أن هذه البرامج أحدثت بعض اآلثار السلبية غير المتوقعة، وأن المؤسسات               

 الترابط فقد تبين أن المشرفين العاملين بشكل مؤقت    تقوم بدراسة تقييم أثر بيئي، أم بخصوص معيار       
أكثر موافقة حول أن هناك ترابطاً في أنشطة برامج استصالح األراضي، وحول وجود عالقة تربط               
المستفيدين مع الجهات المشرفة، أما بالنسبة لمعيار العالقة فقد تبين أن المشرفين العـاملين بـشكل                

لبرامج تشكل أولوية للفئات المستهدفة، وأن هذه البـرامج ذات          مؤقت أكثر موافقة حول كون هذه ا      
  . صلة مباشرة بخطة وبرامج التنمية وأن هذه البرامج مالئمة لطبيعة المنطقة
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دور الشركاء فـي كـل مـن المتابعـة           على اجاباتهم حول     شرفينتاثير خصائص الم  . 5.2.5.4

  :والتقييم

  
جد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة           ال تو : ج اختبار فحص الفرضية الخامسة    نتائ

 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات ) ≥ α 0.05(اإلحصائية  
 لمتغيـرات خـصائص     دور الشركاء في كل من المتابعة والتقييم تعزى        حول   استصالح األراضي 

  ).43.4(ملخصة ادناه في جدول . المبحوثين
  

  نتائج فرضيات المبحوثين المشرفين المتعلقة بالشركاء والمشاكل والمعوقات: 43.4 جدول 
  

  الشركاء في التقييم الشركاء في المتابعة

مشاكل ومعوقات 

المتابعة في برامج 

  تطوير األراضي

مشاكل ومعوقات 

التقييم في برامج 

  تطوير األراضي
  المتغيرات

T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. T / F Sig. 
 0.46 0.76 0.10 1.71 0.63 0.48 0.98 0.02  المؤهل العلمي

 0.41 0.86- 0.63 0.49- 0.45 0.77 0.34 0.98  التخصص

 0.78 0.28- 0.02 2.38- 0.08 1.82- 0.00 4.33-  المؤسسة

 0.28 1.12- 0.08 1.83- 0.54 0.63- 0.04 2.11-  نوع العمل

 0.61 0.51 0.62 0.50 0.62 0.49  0.89 0.11  طبيعة العمل

 0.61 0.51 0.62 0.50 0.62 0.49 0.89 0.11  سنوات الخبرة

  
المؤهل العلمي، التخـصص، طبيعـة      :(أن كل من المتغيرات اآلتية    ) 43.4(تشير معطيات الجدول    
، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              )العمل، سنوات الخبرة  

عزى لهذه المتغيرات، وبـذلك قبلـت    حول رأيهم بدور الشركاء، ت)≥ α 0.05(الداللة اإلحصائية 
  .الفرضية

  
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية           أنه   (43.4)يتضح من الجدول    

)0.05 α ≤ (تعـزى  الشركاء في المتابعة ب رأيهم حول في المتوسطات الحسابية إلجابات المشرفين
 تبين أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤسسة كانت لصالح المؤسسات غير الحكومية فقد             للمؤسسة، حيث 

، أما بالنسبة للعاملين في المؤسسات الحكوميـة بلـغ المتوسـط            )3.30(بلغ المتوسط الحسابي لهم     
، وبعد مراجعة فقرات الدراسة تبين أن المشرفين من المؤسسات غير الحكوميـة             (2.56)الحسابي  

ة من المشرفين في المؤسسات الحكومية حول مشاركة الجامعات والخبراء واالستشاريين           أكثر موافق 
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والممولين والجهات الحكومية والمنظمات األهلية والهيئات المحلية في عملية متابعة هـذه البـرامج            
  .والمشاريع

  
ـ             ة فـي   ويميل الباحث نحو إجابة المشرفين في المؤسسات الحكومية، وخصوصا أن عملية المتابع

الغالب من مسؤولية الجهات المنفذة والمشرفة، وأن إجابات المؤسسات غير الحكومية مبنية علـى              
  .ثقافة تعزيز الشراكة والعمل التشاركي الجماعي

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية            أنه   (43.4)يتضح من الجدول    

)0.05 α ≤ (تعـزى  دور الشركاء في المتابعـة   حول ابات المشرفينفي المتوسطات الحسابية إلج
لنوع العمل، حيث تبين أن الفروق بالنسبة لمتغير نوع العمل كانت لصالح العاملين بشكل مؤقت فقد                

، (2.96)، أما بالنسبة للعاملين بشكل دائم بلغ المتوسط الحسابي لهـم            )3.34(بلغ المتوسط الحسابي    
ن بشكل مؤقت أكثر موافقة من الموظفين العاملين بشكل دائم علـى            حيث تبين أن المشرفين العاملي    

مشاركة المؤسسات األهلية والجهات الحكومية والممولين والهيئات المحلية والجامعـات والخبـراء            
  .واالستشاريين في عملية المتابعة

  
التقييم مشاكل ومعوقات كل من المتابعة و      على اجاباتهم حول     تاثير خصائص المشرفين  . 6.2.5.4

  : األراضياستصالحبرامج في 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة     :نتائج اختبار فحص الفرضية السادسة
 المـشرفين علـى بـرامج    المبحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات ) ≥ α 0.05(اإلحصائية  

 استـصالح برامج  والتقييم في    رأيهم في مشاكل ومعوقات كل من المتابعة         ناستصالح األراضي ع  
  ).43.4(ملخصة ادناه في جدول .  لمتغيرات خصائص المبحوثين تعزىاألراضي

  
المؤهل العلمي، التخصص،نوع العمل،    :(أن كل من المتغيرات اآلتية    ) 43.4(تشير معطيات الجدول    

إحصائية عند  ، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة            )طبيعة العمل، سنوات الخبرة   
عـزى لهـذه    حول رأيهم بمشاكل ومعوقـات المتابعـة، ت  )≥ α 0.05(الداللة اإلحصائية مستوى 

أن ) 43.4(أما فيما يتعلق بمشاكل التقييم تشير معطيات الجدول          .المتغيرات، وبذلك قبلت الفرضية   
ـ                د مـستوى   جميع المتغيرات، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحـصائية عن

عـزى لهـذه المتغيـرات،    حول رأيهم بمشكل ومعوقات التقييم، ت ، )≥ α 0.05(الداللة اإلحصائية 
  .وبذلك قبلت الفرضية
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     توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية          أنه   (43.4)يتضح من الجدول    
)0.05 α ≤ (المتابعة هم في مشاكل ومعوقات حول رأيفي المتوسطات الحسابية إلجابات المشرفين 

تعزى للمؤسسة حيث تبين أن الفروق بالنسبة لمتغير المؤسسة كانت لصالح العاملين في المؤسسات              
، أما بالنسبة للعاملين في المؤسسات الحكومية بلغ        )3.83(غير الحكومية فقد بلغ المتوسط الحسابي       

  .(3.40)المتوسط الحسابي لهم 
  

  :اختبار الفرضيات للمشرفين ملخص نتائج . 7.2.5.4

  

  :فيما يأتي ملخص نتائج إختبار فرضيات المشرفين على برامج إستصالح األراضي
  

المتابعة في مرحلة مـا  (توجد فروق إحصائية تعزى إلى المؤهل العلمي للمشرف من حيث           •
جميـع  وطرق الترتيب وتحديد األولويات،     وطرق تحليل الصالت والعالقات،     وقبل التنفيذ،   

المؤهـل العلمـي    حملـة   ، حيـث أن     ) مراحل جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة       
دكتوراه أعلى في المتوسط الحسابي ويعني أنهم أكثر استخداما لمتطلبات المتابعة           /ماجستير

  .والتقييم المذكورة
توجد فروق إحصائية تعزى إلى تخصص المشرف من حيث المتابعة في مرحلة مـا قبـل                 •

 وهذا يعنـي أنهـم      ، أن المتخصصين في الزراعة أعلى في المتوسط الحسابي        التنفيذ، حيث 
 .أكثر استخداما للمتابعة في مرحلة ما قبل التنفيذ

المتابعة فـي   (المشرف من حيث    بها  توجد فروق إحصائية تعزى إلى المؤسسة التي يعمل          •
ار االستدامة فـي    معيومرحلة ما بعد التنفيذ عناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة التنفيذ،           

جميع معـايير المتابعـة والتقيـيم،       ومعيار الترابط في المتابعة والتقييم،      والمتابعة والتقييم،   
 غير حكومية   -ن الذين يعملون في منظمات أهلية       ي، حيث أن المشرف   )الشركاء في المتابعة  و

NGOs    تابعـة  أنهم أكثر استخداما لمتطلبـات الم     ذلك   ويعني   ، أعلى في المتوسط الحسابي
والتقييم المذكورة، وكذلك توجد فروق إحصائية في مشاكل ومعوقات المتابعة فـي بـرامج              

 غيـر حكوميـة     -تطوير األراضي حيث أن المشرفين الذين يعملون في منظمات أهليـة            
NGOs    أنهم أكثر موافقة على ضـرورة تجنـب          ذلك  ويعني ، أعلى في المتوسط الحسابي 

 .امج تطوير األراضيمشاكل ومعوقات المتابعة في بر

معيار الكفاءة في   (من حيث   ) دائم، مؤقت بعقد  (توجد فروق إحصائية تعزى إلى نوع العمل       •
معيـار  ومعيار الترابط في المتابعة،     ومعيار التأثير في المتابعة والتقييم،      والمتابعة والتقييم،   

 الذين عملهم مؤقـت     حيث أن المشرفين  ) الشركاء في المتابعة  والعالقة في المتابعة والتقييم،     
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 أنهم أكثر استخداما لمتطلبـات المتابعـة والتقيـيم           ذلك أعلى في المتوسط الحسابي ويعني    
 .المذكورة

 
  : اختبار فرضيات المزارعين.3.5.4

  

حكوميـة   (،)ذكر، أنثى ( : اآلتية المستقلة اتمجموعلل) t-test( باستخدام اختبار  اتتم اختبار الفرضي  
تـم اختبـار    ، كما و    )ال-النشاط المنفذ، نعم  ( ،  ) غير حكومية  – أهلية    وزارة الزراعة، منظمات   –

مزارع، موظـف،   (: ( للمجموعات المستقلة  ANOVA)( باستخدام تحليل التباين األحادي    اتالفرضي
، 2005 (،)وية فما دون، دبلوم متوسط، بكالوريوس ودراسـات عليـا         نأمي، ثا (،  )عامل، غير ذلك  

يمكـن  وفي مـا يـأتي       ).) دونم 10 دونم، أكثر من     10-5م،   دون 1-5 (،)2008،  2007،  2006
  :، في الفرضية اآلتيةفرضيات الدراسةتلخيص 

 
في المتوسـطات  ) ≥ α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  

 المتابعة  بواقعحول معرفتهم    المستفيدين من برامج استصالح األراضي       المبحوثينالحسابية إلجابات   
 . لمتغيرات خصائص المبحوثين تعزىوالتقييم،

  
نتائج فرضيات المبحوثين المستفيدين المتعلقة بادارة وخطة وأهمية ودور المتابعـة           : أ-44.4جدول  

  .  في نجاح البرنامج
  

  أهمية البرنامج  خطة البرنامج  إدارة البرنامج
دور المتابعة في 

  المتغيرات  نجاح المشروع
T / FSig. T / FSig. T / FSig. T / F Sig. 

 0.180.85- 0.600.55- 0.16 1.41 0.09 1.71  الجنس

 0.01 3.80 0.03 2.94 0.10 2.11 0.051 2.67  المهنة الرئيسية

 0.87 0.23 0.12 1.95 0.24 1.42 0.32 1.16  المؤهل العلمي

 0.37 1.06 0.37 1.05 0.02 3.25 0.15 1.78  سنة تنفيذ المشروع

 0.10 1.63 0.30 1.04 0.82 0.23 0.97 0.04  لمشروعل المنفذةالمؤسسة 

 0.000 3.95 0.041 2.05 0.001 3.31 0.000 3.92 استصالح أراضي :النشاط

 0.760.45- 0.560.58- 1.700.09- 1.290.20-  أراضي تأهيل :النشاط

 1.700.09- 1.970.051- 1.950.052-  1.100.27-  زراعة أشتال :النشاط

 0.21 1.26 0.01 2.45 0.69 0.39 0.54 0.61  طرق زراعية :النشاط

 0.00 3.98 0.00 3.74 0.00 3.11 0.01 2.70  بئر لتجميع المياه :النشاط
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 المتعلقة بادارة وخطة وأهمية ودور المتابعة        المبحوثين المستفيدين  فرضياتنتائج  : ب-44.4جدول  
    .في نجاح البرنامج

  

  أهمية البرنامج  خطة البرنامج  دارة البرنامجإ
دور المتابعة في 

  المتغيرات  نجاح المشروع
T / FSig. T / FSig. T / FSig. T / F Sig. 

 0.10 1.64 0.15 1.44 0.24 1.18 0.48 0.71  جدران استنادية :النشاط

 0.054 2.96 0.13 2.03 0.02 3.95 0.01 4.62  مساحة األرض

ــن   ــأكثر م ــتفادة ب االس
  شروعم

4.59 0.00 4.86 0.00 4.74 0.00 6.23 0.00 

 2.090.04- 0.83 0.21 1.390.17- 1.960.054-االستفادة من أكثر من جهة 

 0.00 6.97 0.00 5.39 0.00 7.41 0.00 7.50  الرضا عن نسبة المساهمة

الموافقة علـى مـشروع     
  جديد

4.59 0.00 4.59 0.00 4.74 0.00 6.23 0.00 

  
 المتعلقة بكفاءة الجهات المنفذة، وطرق جمع فرضيات المبحوثين المستفيديننتائج :  أ- 45.4 جدول

    .البيانات، والشركاء، ومقومات النجاح
  

كفاءة الجهات 

  اإلشرافيةوالتنفيذية 

طرق جمع 

   البيانات

الشركاء في 

  المتابعة والتقييم
  المتغيرات  مقومات النجاح

T / F Sig. T / FSig. T / F Sig. T / FSig. 
 0.70 0.39 0.38 0.88 0.29 1.07 0.35 0.95  الجنس

 0.08 2.31 0.004 4.47 0.02 3.24 0.03 3.15  المهنة الرئيسية

 0.02 3.26 0.30 1.22 0.59 0.64 0.71 0.46  المؤهل العلمي

 0.25 1.39 0.91 0.18 0.07 2.38 0.13 1.89  سنة تنفيذ المشروع

 المنفذةالمؤسسة 
  وعلمشرل

0.76 0.45 -0.870.39 -2.09 0.04 1.36 0.18 

استصالح : النشاط
  أراضي

4.01 0.0005.81 0.000 1.21 0.23 2.39 0.02 

 1.580.12- 0.86 0.18 0.170.86- 0.86 0.17-  أراضي تأهيل: النشاط

 1.860.06- 0.39 0.86- 1.530.13- 0.01 2.60-  زراعة أشتال: النشاط

 0.09 1.71 0.66 0.45 0.10 1.65 0.26 1.13  يةطرق زراع: النشاط

بئر لتجميع : النشاط
  المياه

2.49 0.01 3.82 0.00 -0.31 0.76 2.57 0.01 
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نتائج فرضيات المبحوثين المستفيدين المتعلقة بكفاءة الجهات المنفـذة، وطـرق   :  ب- 45.4 جدول
  . جمع البيانات، والشركاء، ومقومات النجاح

   
 الجهات كفاءة

  إلشرافيةا-التنفيذية

طرق جمع 

   البيانات

الشركاء في 

  المتابعة والتقييم
  المتغيرات  مقومات النجاح

T / F Sig. T / FSig. T / F Sig. T / FSig. 
 0.36 0.92 0.92 0.11- 0.04 2.04 0.57 0.56  جدران استنادية: النشاط

 0.24 1.42 0.91 0.10 0.01 5.13 0.25 1.40  مساحة األرض

ستفادة بأكثر من اال
  مشروع

4.01 0.00 4.18 0.00 0.41 0.68 6.96 0.00 

 1.400.16- 0.31 1.03 1.940.06- 0.01 2.71-االستفادة من أكثر من جهة 

 0.00 9.98 0.00 2.99 0.00 5.87 0.00 6.19  الرضا عن نسبة المساهمة

الموافقة على مشروع 
  جديد

4.01 0.00 4.18 0.00 0.41 0.68 6.96 0.00 

  
الجنس، النـشاط الزراعـي     :( أن كل من المتغيرات اآلتية     (45.4)) 44.4(تشير معطيات الجداول    

، ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى                 )تأهيل األراضي 
  حول جميع مجاللت الدراسة، تعزى لمتغيرات الدراسـة، وبـذلك  )≥ α 0.05(الداللة اإلحصائية 

  .قبلت الفرضية
  

  :اختبار الفرضيات للمزارعيننتائج ملخص . 1.3.5.4
  

فيما يأتي ملخص نتائج اختبار فرضيات المزارعين المستفيدين من برامج استصالح األراضي فـي              
  .محافظة الخليل

  
 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود،(45.4)  (44.4)ول ايتضح من الجد •

 تعزى إلـى  المهنـة   بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم) ≥ α 0.05(اإلحصائية 
 :الرئيسية من حيث

  
o  من بقية   (3.17) الذي بلغ  أقل في المتوسط الحسابي   هو  العامل  أن   حيث   ،أهمية البرنامج 

، في حين بلغ المتوسط الحـسابي        وهذا يعني أن العامل هو أقل موافقة من غيره         ،المهن
  .ألعلى وهو ا(3.61)للمزارع
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o           على في المتوسط الحـسابي    األدور المتابعة في نجاح المشروع، حيث أن المزارع هو 
، في   وهذا يعني أن المزارع هو أكثر موافقة من غيره         ، من بقية المهن   (3.45)الذي بلغ   

 .وهو األقل(3.08) حين بلغ المتوسط الحسابي للعامل 

o     زارع والموظف أعلى في المتوسـط       اإلشرافية،  حيث أن الم     –كفاءة الجهات التنفيذية
 أكثـر   مـا  وهذا يعني أن المزارع والموظـف ه        على التوالي،  (3.59)(3.40)الحسابي

 . وهو األقل(3.14)م، في حين بلغ المتوسط الحسابي للعامل موافقة  ورضا من غيره

o                طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم، حيث أن المـزارع أعلـى فـي
،  وهذا يعني أن المزارع هو أكثر موافقة من غيره          ، (3.58) الذي بلغ  الحسابيالمتوسط  

 .  وهو األقل(3.37)في حين بلغ المتوسط الحسابي للعامل 

o    الذي بلـغ     حيث أن العامل هو أقل في المتوسط الحسابي        ،الشركاء في المتابعة والتقييم 
، في حين بلـغ     ة من غيره   وهذا يعني أن العامل هو أقل موافق       ، من بقية المهن   (3.71)

 . وهو األعلى(4.11)المتوسط الحسابي للموظف 
 
 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية         وجود (45.4)يتضح من الجدول     •

)0.05 α ≤ (تعزى إلى المؤهل العلمـي مـن   بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم 
 ،(3.49) والذي بلـغ     قل في المتوسط الحسابي   حيث مقومات النجاح، حيث أن األمي هو أ       

، في حين وصل المتوسـط الحـسابي        وهذا يعني أن األمي أقل موافقة على مقومات النجاح        
 .وهو األعلى(3.84) للدبلوم المتوسط 

 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية         وجود (44.4)يتضح من الجدول     •
)0.05 α ≤ (تعزى إلى السنة التي تـم تنفيـذ   بحوثينسابية إلجابات المفي المتوسطات الح 

في المتوسط   أقل   2007 و 2006المشروع فيها من حيث خطة البرنامج، حيث أن  العامين           
والذي بلغ المتوسط  ، 2008 و 2005من العامين  على التوالي،  (3.50)،(3.37)الحسابي 

ي أن المزارعين أقل موافقـة علـى        وهذا يعن  على التوالي،    (3.75)،(3.72)الحسابي لهما   
 .2007 و2006خطة البرنامج في العامين 

 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية         وجود (45.4)يتضح من الجدول     •
)0.05 α ≤ (تعزى إلى المؤسسة التي نفـذت  بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم 

المنظمات األهلية  المستفيدين من    والتقييم، حيث أن     المشروع من حيث الشركاء في المتابعة     
  هـم  وهذا يعنـي أن    ،(4.07) الذي بلغ     أعلى في المتوسط الحسابي    NGO’sغير الحكومية   

  الحكومية  المزارعين الذين استفادوا من المؤسسات      من  موافقة على مشاركة الشركاء،    أكثر
 . (3.84)والذي بلغ المتوسط الحسابي لهم 
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 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         وجود (45.4)،(44.4)ول  اديتضح من الج   •
 تعزى إلـى النـشاط   بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم) ≥ α 0.05(اإلحصائية 
 : من حيثالزراعي

 
o    أهميـة البرنـامج،    وخطة البرنامج،   وإدارة البرنامج،    (:استصالح األراضي من حيث

طرق جمـع   و اإلشرافية،   –كفاءة الجهات التنفيذية    ومشروع،  دور المتابعة في نجاح ال    و
تنفيـذ  حيث أن المزارعين الذين تم      ) مقومات النجاح والبيانات والمعلومات في المتابعة،     

 ،(3.47)،  (3.58) الـذي بلـغ     أعلى في المتوسط الحسابي     لهم استصالح أراض نشاط  
وهذا يعنـي أنهـم أكثـر     ، على التوالي(3.63) ، (3.66)،(3.77) ،(3.77) ،(3.61)

  .الذين لم يتم تنفيذ نشاط استصالح األراضي لهمموافقة ورضا من 
o         لهم نشاط   نفذ اإلشرافية، حيث أن من      –زراعة أشتال من حيث كفاءة الجهات التنفيذية 

 وهذا يعني أنهم أقل موافقـة       ،(3.35) الذي بلغ    زراعة أشتال أقل في المتوسط الحسابي     
الذين لم ينفذ لهـم نـشاط زراعـة         من   اإلشرافية   - التنفيذية عن كفاءة الجهات  ورضا  
 .األشتال

o            أعلى  لهمق زراعي   ي طر تم شق طرق زراعية  من حيث أهمية البرنامج، حيث أن من 
عـن أهميـة    وهذا يعني  أنهم أكثر موافقـة ورضـا          ،  (3.88)في المتوسط الحسابي    

 .البرنامج

o       دور وأهمية البرنـامج،    وخطة البرنامج،   وإدارة البرنامج،   (بئر لتجميع المياه من حيث
طرق جمع البيانات   و اإلشرافية،   –كفاءة الجهات التنفيذية    والمتابعة في نجاح المشروع،     

 بئـر   حفـر حيث أن المزارعين الذين تـم       ) مقومات النجاح ووالمعلومات في المتابعة،    
 ،3.51)( ،(3.59) ، (3.63)،3.80)( لتجميع المياه أعلـى فـي المتوسـط الحـسابي    

من الذين لم يـتم  وهذا يعني أنهم أكثر موافقة  على التوالي، ) (3.05، (3.78)،(3.70)
 .حفر بئر ماء لهم

o                 جدران استنادية من حيث  طرق جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة، حيـث أن
 الـذي بلـغ      في المتوسـط الحـسابي     أعلى جدران استنادية    بنيت لهم المزارعين الذين   

 . موافقة ورضا من غيرهمكثرا يعني أنهم أ وهذ،(3.56)
 
 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        وجود (45.4)،  (44.4)ول  ايتضح من الجد   •

 تعزى إلـى مـساحة   بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم) ≥ α 0.05(اإلحصائية 
 :من حيثاألرض التي تحتاج إلى استصالح أو زراعة أشتال في حال نفذت مشاريع 
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o        فـي المتوسـط     علىدونم أ ) 10-5(مساحة  المستفيدين ب إدارة البرنامج ، حيث أن فئة 
 علـى إدارة      موافقة ورضا من غيرهم    كثر وهذا يعني أنهم أ    ،(3.62) الذي بلغ    الحسابي
 .البرنامج

o      دونم أعلـى فـي المتوسـط        )10-5(مساحة  مستفيدين ب خطة البرنامج، حيث أن فئة ال 
 على خطـة     وهذا يعني أنهم أكثر موافقة ورضا من غيرهم        ،(3.82)  الذي بلغ  الحسابي
 .البرنامج

o               مـستفيدين  طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعـة والتقيـيم، حيـث أن فئـة ال
 وهذا يعني أنهـم     ،(3.67) بلغ   يالحسابي الذ  دونم أعلى في المتوسط      )10-5(مساحةب

جمع البيانات والمعلومـات بـشكل       على استخدام طرق     أكثر موافقة ورضا من غيرهم    
 .أوسع

 
 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         وجود (45.4)،(44.4)ول  ايتضح من الجد   •

  تعزى إلى االسـتفادة بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم) ≥ α 0.05(اإلحصائية 
يـة البرنـامج،   أهموخطة البرنامج، وإدارة البرنامج، (أكثر من مشروع زراعي من حيث      ب
طـرق جمـع    و اإلشـرافية،    –كفاءة الجهات التنفيذية    ودور المتابعة في نجاح المشروع،      و

من حيث أن المزارعين الذين استفادوا      ) مقومات النجاح والبيانات والمعلومات في المتابعة،     
 ،(3.56)،(3.55) ،(3.83) الذي بلغ    أكثر من مشروع زراعي أعلى في المتوسط الحسابي       

أكثر موافقة ورضـا   أنهم  وهذا يعني، على التوالي(3.55) (،  (3.76)، (3.64)،(3.45)
 . الذين لم يستفيدوا إال من مشروع واحدمن غيرهم

 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        وجود (45.4)،  (44.4)ول  ايتضح من الجد   •
تعزى إلى االسـتفادة   بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم) ≥ α 0.05(اإلحصائية 

 :أكثر من مشروع زراعي من حيثمن من أكثر من جهة مانحة في حالة االستفادة 

  
o               دور المتابعة في نجاح المشروع، حيث أن المزارعين الذين استفادوا من أكثر من جهة

 والذي  أكثر من مشروع زراعي أقل في المتوسط الحسابي       من  مانحة في حالة االستفادة     
عن دور المتابعة في نجاح المـشروع،       هذا يعني أنهم أقل موافقة ورضا        و ،(3.06)بلغ  
المزارعين الذين لم يستفيدوا من أكثر من جهة، حيث بلغ المتوسط الحـسابي لهـم               من  

(3.49). 

o     اإلشرافية، حيث أن المزارعين الذين استفادوا من أكثـر مـن      –كفاءة الجهات التنفيذية 
 أكثر من مشروع زراعي أقل في المتوسط الحـسابي        من  جهة مانحة في حالة االستفادة      
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عن كفـاءة الجهـات التنفيذيـة        وهذا يعني أنهم أقل موافقة ورضا        ،(3.09)والذي بلغ   
 .(3.77) الذين لم يستفيدوا حيث بلغ المتوسط الحسابي لهم من غيرهمواإلشرافية، 

 
مستوى الداللـة    فروق ذات داللة إحصائية عند       وجود (45.4)،(44.4)ول  ايتضح من الجد   •

 تعزى إلى الرضا عن بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم) ≥ α 0.05(اإلحصائية 
خطة البرنـامج،   وإدارة البرنامج،   ( األراضي من حيث     استصالح برامجنسبة المساهمة في    

 اإلشرافية،  –كفاءة الجهات التنفيذية    ودور المتابعة في نجاح المشروع،      وأهمية البرنامج،   و
مقومـات  والشركاء في المتابعة والتقيـيم،      وطرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة،       و

 األراضـي   برامج استصالح ن عن نسبة المساهمة في      يحيث أن المزارعين الراض   ) النجاح
 ،(3.97)  ،(3.69) ،(3.90) ، (3.74)،(3.59) الـذي بلـغ   أعلى في المتوسط الحـسابي 

عن محاور  وهذا يعني أنهم أكثر موافقة ورضا       ى التوالي،    عل ،(3.73) ،(3.67) ،(4.13)
 .الذين ليس لديهم رضا عن نسبة المساهمةمن الدراسة 

 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        وجود (45.4)، (44.4)ول  ايتضح من الجد   •
  تعزى إلى الموافقـة بحوثينفي المتوسطات الحسابية إلجابات الم) ≥ α 0.05(اإلحصائية 

أهمية البرنـامج،   وخطة البرنامج،   وإدارة البرنامج،   (على عرض مشروع جديد من حيث       
طـرق جمـع    و اإلشـرافية،    –كفاءة الجهات التنفيذية    ودور المتابعة في نجاح المشروع،      و

حيث أن المزارعين الذين لهم موافقـة       ) مقومات النجاح والبيانات والمعلومات في المتابعة،     
 ،(3.45) ،(3.56) والـذي بلـغ      على في المتوسط الحـسابي    على عرض مشروع جديد أ    

وهذا يعني أنهم أكثر موافقة على التوالي،  ،(3.55) ،(3.83) ، (3.55)،(3.55) ،(3.64)
 .ورضا من غيرهم
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مقترحات والاالستنتاجات 
  

  اجات االستنت1.5

  
ل الباحث الى االسـتنتاجات      توص – الرابع   –بعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة في الفصل السابق         

  :اآلتية
  

إداريـة لهـا    توجد ضبابية ورؤية غير واضحة في فهم عملية المتابعة والتقيـيم، كعمليـة               •
 .مراحلها وعناصرها ومعاييرها وطرق جمعها

 المـشاريع   متابعـة بعمليـة    تقـوم  األراضي   مشاريع استصالح الجهات المشرفة والمنفذة ل    •
 . ومحددة األهداف، ووفق خطط موضوعة مسبقا،بانتظام

  للمشاريع المنفذة،  تقييم األراضي بعملية    ة والمنفذة لبرامج استصالح   ال تقوم الجهات المشرف    •
مع العلم   لها معاييرها، ،  وفق منهجية متكاملة  ، و تتم وفق خطة زمنية   يجب أن   إدارية  كعملية  

 . يعتبر بعض التقارير المنشورة عن مؤسسته عملية تقييممنك هناأن ب

ك استخدام محدود للطرق التي يتم من خاللها جمع البيانات والمعلومات فـي المتابعـة               هنا •
 ،أولويات الفئات المـستهدفة   واضحة عن احتياجات و   غير  والتقييم، من شأنه إعطاء صورة      

  .ع بشكل سليموقياس األثر المترتب عن تنفيذ المشاري
 إلـى معرفة بمعايير المتابعة والتقييم مبنية على الخبرات الشخصية والعملية، وال تـستند             ال •

 .تقوم على قياسهادراسات وممارسات فعلية 

 في متابعة وتقييم    ك رغبة ورضا عن مشاركة جميع الجهات ذات العالقة واالختصاص         هنا •
 .استصالح األراضيمشاريع 
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بالتالي تحـسن    و ،في تحسين دخلهم  استصالح األراضي   ن مشاريع   نجح بعض المستفيدين م    •
 .ض األسر دون أن يحسن ذلك من دخلهاأمنهم الغذائي، في حين تحسن األمن الغذائي لبع

يجابية التـي   ، ولآلثار اإل  األراضيية وأهداف مشاريع استصالح     هنالك إدراك ووعي ألهم    •
 .تحدثها

 . األراضيحخطيط برامج استصال وتإدارةك رضا عن هنا •

وتحديدا فيما يتعلق بنقل     ،والمشرفة الجهات المنفذة     الذي تقوم به   ك عدم رضا عن الدور    هنا •
 . وتقديم اإلرشادات، والدعم الفني، الحديثةالخبرات والتقنيات الزراعية

 األراضـي   ذة والمشرفة على مـشاريع استـصالح      ك عدم تواصل ما بين الجهات المنف      هنا •
 .تهاء من المشروع بعد االنوالمستفيدين

رصد وجد بعض المشاكل والمعوقات التي تحد من القيام بعملية المتابعة والتقييم، تتمثل في              ت •
 والتنسيق بين المؤسسات العاملة في القطاع       الموارد البشرية، تدريب   و الدعم المالي الكافي،  

 .الزراعي

ى القيـام بمتابعـة     تدخالت الجهات الممولة ترجمت على أنها هي الجهة األكثر حرصا عل           •
 .وتقييم هذه المشاريع

األراضي ألهدافها التنموية، ما كان ليـتم لـوال         برامج ومشاريع استصالح    نجاح وتحقيق    •
 .المتابعة والتخطيط لهذه البرامجنجاح عملية 

  
  المقترحات 2.5

  

  : هي أقسامإلى ثالثة نتائج واستنتاجات الدراسة  علىبناءتوصل إليها التي قسم الباحث المقترحات 
  

  .حكوميةالغير للجهات الرسمية والمؤسسات حات مقتر •
 .حات للمستفيدين من البرامج التنمويةمقتر •

 . والباحثينحات لألكاديميينمقتر •
 

  :حكوميةالغير للجهات الرسمية والمؤسسات مقترحات . 1.2.5

  

  .أهمية ودور المتابعة والتقييمالبرامج ب فيتوعية األفراد العاملين  •

 .المتابعة والتقييمنظام  والمهارات الالزمة لتنفيذ القدرات بناء •

 . للمتابعة والتقييم تعمل بمنهجية واضحة تضمن الشفافية والشموليةإنشاء وحدات متخصصة  •
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تنفيذ جميع مراحل لضمان المشروع موازنة طات المتابعة والتقييم كجزء من إدراج نشا •
  .المتابعة والتقييم وفق الخطة الزمنية

تحقيق لضمان في عملية المتابعة والتقييم والتنسيق بين الشركاء وسيع القاعدة المشاركة ت •
 .نالمستفيديمشاركة ، والتركيز على هذه العملية ألهدافها

المتابعة التأكيد على استخدام أكثر من طريقة وأسلوب لجمع البيانات والمعلومات الخاصة ب •
   .كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعية أفضل للمشاريع التنموية، لضمان تغطوالتقييم ل

ساعد على الكشف عن يالبرامج،  والتقييم بمعايير تتالءم وطبيعة تنظيم وإعداد دليل للمتابعة •
 لجميعل اً للتحديث وميسردور هذه البرامج في إحداث تنمية زراعية مستدامة، يكون قابالً

 .، ودراسة احتياجاتها التطويريةء من تنفيذهاالتأكيد على متابعة وتقييم المشاريع بعد االنتها •

 .وحدهالى الجهات الخارجية أو الحكومية  أال تقتصر عملية التقييم عةضرور •

  
  :مقترحات للمزارعين المستفيدين من البرامج التنموية. 2.2.5

 
 .ضرورة المشاركة الفاعلة في االجتماعات والنشاطات المرادفة لهذه البرامج والمشاريع •

 .  روح العمل الجماعي للمساعدة في إيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل والمعوقاتتنمية •

 .ضرورة مشاركة وتنظيم المزارعين ضمن جمعيات فاعلة وقادرة على توفير الخدمات •

ضرورة التواصل مع الجهات التي عملت على تنفيذ المشروع واالستفادة من الخدمات  •
 . من التجارب والمشاهدات الناجحةاإلرشادية المتوفرة لديها، واالستفادة

 
  :مقترحات لألكاديميين والباحثين. 3.2.5

 
 مشاريع وبرامجالمترتبة عن تنفيذ   والبيئيةجتماعيةاالقتصادية واآلثار االوقياس تقييم  •

 . أخرى تنمويةتطوير األراضي وبرامج

 .ات واألولوياتدورهم في تحديد االحتياجو ،في المتابعة ندراسة أهمية الشركاء التنمويي •

 .دراسة مدى مساهمة الجوانب القانونية واألنظمة المعمول بها في استمرارية هذه البرامج •

 .مساهمتها في معالجة معوقات التنمية ومدى ،تقييم مخرجات هذه المشاريع والبرامج •
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الـصندوق الـدولي للتنميـة       (طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقيـيم        : 1.1 ملحق
  )2002 الزراعية،

 
  الرقم

  

  الطريقة

  طرق أخذ العينة  1
و اعتبار لخـصائص    تهدف هذه الطريقة للتوصل دون معرفة سابقة أ       : طريقة أخذ العينة العشوائية     1.1

معينة، إلى عينة يمكن اعتبار أنها ممثل أصحاب المصلحة األساسـيين الـذين يتـأثرون بأنـشطة                 
مشروع من المشاريع، ومن زاوية المتابعة والتقييم تلزم العينـة لتوجيـه اسـتخدام طـرق جمـع           

  .المعلومات
ية اختيار صـريح بنـاء علـى        تهدف هذه الطريقة إلجراء عمل    : طريقة أخذ العينة غير العشوائية      2.1

تقديرك لمن بالضبط ينبغي أن تدرجه في عينتك، وعندما ال يتسنى أخذ العينة العشوائية باستطاعتك               
أن تختار طريقة أخذ عينة هذه لدراسة تأثر أصحاب المصلحة األساسيين بتدخل مشروع ما، وقـد                

 إلـى أشـخاص معينـين أو        تريد بدال من ذلك منظورا محددا بدرجة كبيرة، بحيث تسعى عمـدا           
  .مجموعات معينة، وتلزم لتوجيه استخدام أساليب جمع المعلومات

  طرق المتابعة والتقييم األساسية  2
طريقة تحليل أصحاب المصلحة تساعد على تحديد كنـه أولئـك           : طريقة تحليل أصحاب المصلحة     1.2

 يتيح تحديد كنه أولئك الذين يجـب        الذين تحاول أن تشركهم عند تصميم نظام للمتابعة والتقييم، كما         
النظر في احتياجاتهم إلى المعلومات، ومن الممكن أيضا استخدامه لوضـع عينـة مالئمـة لجمـع       
البيانات، وهذه الطريقة مفيدة في لحظات مختلفة أثناء المشروع، حيث يمكن أن تساعدك على تحديد               

مشروع ونظامـه للمتابعـة   ) صميم أو إعادة ت( أصحاب المصلحة الذين يجب إشراكهم في تصميم     
والتقييم، وعلى تقييم مصالحهم وصالتها بالمشروع وبالمتابعة والتقييم، ويمكن أن تستخدمها أثنـاء             
مرحلة معينة أو لعنصر معين من العناصر المكونة للمشروع لتحليل عالقات أصحاب المـصلحة،              

ية التي تؤثر في أصحاب المـصلحة       بما في ذلك التعاون والصراعات، مع مراعاة العوامل الخارج        
وأنشطتهم ، ويمكن أن تساعد في القيام بعملية اختيار مالئمة ألهم أصحاب المصلحة بالنسبة للمهمة               

القضية المطروحة، ويمكن أن تساعد على توفير أساس وإستراتيجية للمـشاركة طيلـة مراحـل               / 
  .   المشروع  مما ييسر ألصحاب المصلحة التعلم من بعضهم البعض

تهدف هذه الطريقة لفهم التطور واألداء التاريخيين لمشروع أو منظمة،          : طريقة استعراض الوثائق    2.2
من خالل العودة لوثائق المشروع أو المنظمة، سواءاً كانت فـي شـكل مكتـوب أم إلكترونـي أم                   

ومات خط األساس   فوتوغرافي أم فيديو، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن توفر معل            
بشأن منطقة مشروع، أو مؤشر معين، ويمكن أن توفر أيضا خلفية جيدة لألنـشطة الجاريـة اآلن                 

  . للمساعدة على تفسير ما إذا كانت تحدث تغيرات، ولماذا تحدث أو لماذا ال تحدث
الماديـة  الغرض من استخدام هذه الطريقة قيـاس التغيـرات          : طريقة القياسات المادية البيولوجية     3.2

مع الزمن، باستخدام أي وحـدة      ) مثال الصحة، والتغذية، الزراعة، واالئتمان    ( المتعلقة بأي مؤشر    



  128

قياس مقبولة، وأي أسلوب مقبول للقياس وهذا يمكن أن يوفر من زاوية المتابعة والتقيـيم بيانـات                 
  .ثرموثوقة، ويمكن التحقق منها إحصائيا حيث تشكل أساسا مهما لقياس التغير واأل

الهدف من استخدامها الحصول على معلومات مفيدة وجيدة للتوقيت، عن          : طريقة المراقبة المباشرة    4.2
طريق مالحظة ما يفعله الناس؛ للمساعدة على اتخاذ قـرارات بـشأن تحـسين أداء مـشروع أو                  
استخالص استبصارات واستنتاجات تصلح كفروض إلجراء دراسات أكثر تركيزا، وهذه الطريقـة            

يوية من زاوية المتابعة والتقييم لتكملة البيانات التي جمعت، ويمكن استخدامها لفهم السياق الـذي               ح
  .تجمع فيه المعلومات، ويمكن أن تساعد في تفسير النتائج

يعرف  أيضا باسـم اإلطـار       ( تهدف هذه الطريقة إلى توفير إطار       :  الفائدة –طريقة تحليل التكلفة      5.2
عداد قائمة تفصيلية بمجموعة الفوائد والتكاليف التي تكتنـف قـرارا، وذلـك             من أجل إ  ) المحاسبي

للمساعدة في إزالة األنشطة الباهظة التكلفة التي تحقق فوائد قليلة، واالسـتخدام المعيـاري لهـذه                
الطريقة من زاوية المتابعة والتقييم هو تقييم مشروع عن طريق مقارنة القياسات النهائيـة الفعليـة                

يف والفوائد بتلك المقترحة في تصميم المشروع، ومن الممكن في بعـض األحيـان إجـراء                للتكال
مقارنات مع مشاريع أخرى تقدم خدمات ومنتجات مماثلة، وثمة استخدام آخر هو تقيـيم تكـاليف                

  .وفوائد عناصر مشروع من قبل أنشطة أو مؤشرات محددة
دف للحصول على بيانات من عدد كبير من النـاس          ته: طريقة االستبيانات والدراسات االستقصائية     6.2

بطريقة منظمة وفقا ألسئلة محددة، غالبا بطرائق تتيح التحليل اإلحـصائي، وتـشكل االسـتبيانات               
والدراسات االستقصائية من زاوية المتابعة والتقييم، أساس دراسات كثيـرة فـي مجـال المتابعـة           

  .نة عن مسائل أو مؤشرات محددة بشأن األداءوالتقييم؛ ألنها تتيح جمع بيانات مركزة من عي
تهدف هذه الطريقة للحصول على معلومات وجها لوجه من فرد أو           : طريقة المقابالت شبه المنظمة     7.2

مجموعة صغيرة، باستخدام سلسلة من األسئلة العريضة لتوجيه المحادثة، ولكن مع إتاحة الفرصـة              
ابالت شبه المنظمة حيوية من زاويـة المتابعـة والتقيـيم           لنشوء أسئلة جديدة نتيجة للمناقشة، والمق     

( الكتساب فهم متعمق للقضايا النوعية على وجه الخصوص، وحيث إن المقابالت تكون مفتوحـة               
) اإليجابية والـسلبية    ( فإنها تساعد في تقييم اآلثار غير المقصودة        ) وإن كان توجهها قوائم مرجعية    
  .  ات والمنتجات وجودتها وما إلى ذلكواآلراء المتعلقة بمالءمة الخدم

تقوم هذه الطريقة على تسجيل قصة حياة، أو تتابع أحداث بمرور الزمن فيما             : طريقة دراسة الحالة    8.2
. يتعلق بشخص، أو مكان، أو أسرة معيشية، أو منظمة؛ من أجل اكتساب فهم أعمق ألثر مـشروع                

ث التغير بطرائق معينة؟ ومن أجل معرفة تجـارب         كيف يتعامل الناس مع التغير؛ ولماذا يحد      : مثال
الناس وأحالمهم وعوائق التخطيط للمستقبل، وتضفي دراسة الحالة من زاوية الرصد والتقييم حيـاة              
على ما قد يكون بغير ذلك بيانات دون وجه إنساني، فضال على أنها تتيح الفهم المتعمـق للـسياق                   

 التي قد تجمع من خالل وسائل أخرى، وتتيح فهم العوامل           الكامن وراء البيانات العامة أو الملخصة     
  .البشرية الكامنة وراء تلك البيانات

  طرق المناقشة الجماعية  3
تهدف هذه الطريقة للحصول على أفكار كثيرة بسرعة من مجموعـة أفـراد             : طريقة استثارة الفكر    1.3

اس على التفكيـر تفكيـرا ناقـدا        دون االنغماس في مناقشة تفصيلية، وينطوي ذلك على تشجيع الن         
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وخالقًا، بدال من مجرد التوصل إلى قائمة خيارات أو إجابات أو اهتمامات ، وهذه الطريقة  تكـون               
في الغالب من زاوية المتابعة والتقييم خطوة أولى في مناقشة تعقبها طرق أخرى، فعلى سبيل المثال                

حديد درجات مصفوفة ، أو عنـد وضـع رسـم           تكون طريقة استثارة الفكر مفيدة عند بدء عملية ت        
  .انسيابي لألثر، أو عند البدء في وضع تحليل ألصحاب المصلحة

يتم من خالل هذه الطريقة استخدام المناقشة الجماعية لجمع معلومـات           : طريقة مجموعات التركيز    2.3
ـ               ارين عامة، وترتيب التفاصيل، أو جمع آراء بشأن قضية من مجموعة صغيرة من أشـخاص مخت

يمثلون وجهات نظر مختلفة، ومن الممكن استخدام هذه الطريقة أيضا لبنـاء توافـق فـي اآلراء،                 
وطريقة مجموعات التركيز تصلح من زاوية الرصد والتقييم لتقييم اآلراء المتعلقة بالتغير، وتقيـيم              

  .نوعية خدمات المشروع، أو مقدمي الخدمات، وتحديد مجاالت التحسين
تعمل هذه الطريقة على توليد أفكـار،       ): أسلوب الترتيب البسيط    ( وب المجموعة االسمية  طريقة أسل   3.3

وتمكين مجموعة من التوصل إلى توافق في اآلراء فيما يتعلق بوضع قائمة بالمشاكل أو القضايا أو                
ومن أشكال هذه الطريقة تشجيع الناس على إيجـاد حلـول           . اإلجراءات، يحدد فيها ترتيب كل منها     

نة لمشكالت معينة، وهذه الطريقة من زاوية الرصد والتقييم وعلى غرار استثارة الفكر تـدعم               ممك
الطرق األخرى ، فمن الممكن أن تساعد مثال على توليد قائمة بمـسائل أو مؤشـرات األداء ذات                  
األولوية، وتحديد ترتيب أصحاب المصلحة بحسب األولوية أثنـاء تحليـل ألصـحاب المـصلحة،               

  .لرسوم البيانية االنسيابية لألثر بغية تحديد ترتيب اآلثار حسب أولوية كل منهاومتابعة ا
تعمل هذه الطريقـة علـى     : )SWOT(طريقة مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات          4.3

تحديد مواطن القوة، ومواطن الضعف، والفرص، والتهديدات بالنسبة إلى مـشروع، أو مجموعـة،         
يتغير بها هذا التقييم بمرور الزمن، وهذه الطريقة مفيدة في المتابعة والتقيـيم عنـد               والكيفية التي س  

إجراء تقييم نوعي مثال للخدمات التي يوفرها المشروع، والعالقات بين أصـحاب المـصلحة فـي                
  .المشروع، ومنظمات الشركاء التنفيذيين، والمجموعات المحلية، وفريق المشروع ذاته

تقوم هذه الطريقة على إجراء مناقشة مركزة حول أحالم الناس          :  المتحققة أو الرؤى     طريقة األحالم   5.3
أو رؤاهم المشتركة فيما يتعلق بمستقبل مشروع أو نشاط آخر، وهذا من منظور المتابعة والتقيـيم                
طريقة جيدة لتحديد المؤشرات، وفهم ما إذا كان أصحاب المصلحة األساسيون يشعرون أن رفاههم              

 أو ال يتزايد، ومساعدة أصحاب المصلحة في المشروع على التفكير في مالءمـة األنـشطة                يتزايد
  .استنادا إلى رؤى الناس بشأن التنمية

تشجع هذه الطريقة مجموعات من الناس على أداء مشاهد         : طريقة األداء المسرحي وتمثيل األدوار      6.3
 فيما يتعلق بتدخل مشروع ما، وعندئـذ  من حياتهم بشأن التطورات والقضايا والمشاكل التي ظهرت  

يمكن مناقشتها، واألداء المسرحي يمكن أيضا أن يساعد مجموعة على تحديد المؤشرات التي ستفيد              
  .في متابعة وتقييم تدخل المشروع، وتحديد التغيرات المنبثقة عنه

  طرق الحصول على معلومات موزعة مكانيا  4
تهدف إلى تقديم عرض بصري للمعلومات في سياق جغرافـي          : )التخطيطية(طريقة رسم الخرائط      1.4

معين استنادا إلى تصورات أصحاب المصلحة ألية قضية من قضايا التركيـز ومـن المؤشـرات                
  :الجاري متابعتها وتقييمها
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المادية، من قبيل الموارد المتاحة، واستخدامها، والمجاالت الرئيسية التي تنطوي على مشاكل،             •
قترحة، واألماكن التي توجد فيها مشاكل تدهور األراضي، وتلك التي لوحظـت            والمبتكرات الم 

  .فيها تحسينات، أو فيما يتعلق بموضوع محدد مثل تجارب زراعية محددة
  .االجتماعية، أي ملكية الموارد الطبيعية أو تمايز استخدامها •

منظمة في منطقة من أجل مراقبة      تتم هذه الطريقة من خالل القيام بجولة        : طريقة الجوالت التفقدية    2.4
من قبيل حاالت ظهور األعشاب، أو تغيرات على التربة، والتباينات فـي نوعيـة            (مؤشرات معينة   

  ).وكمية الموارد الطبيعية أو استخدام المبتكرات في مناطق مختلفة
جغرافية قـائم   طريقة استخدام نظام للمعلومات ال    : طريقة رسم الخرائط لنظام المعلومات الجغرافية       3.4

على الحاسوب، ويمثل اإلحداثيات الجغرافية في خريطة بالغة الدقة، إلدراج المعلومـات المتعلقـة 
بالتغيرات الحاصلة في المؤشرات الجغرافية أو االجتماعية أو الزراعية، ويمكن لنظام المعلومـات             

عقدة التي تجمع  مـن خـالل   الجغرافية من زاوية الرصد والتقييم أن يساعد على تحليل البيانات الم       
مثل توزيع الغابات، أو الكثافات     ( طرق أخرى بالنظر إلى أن الطبقات المختلفة للمعلومات المكانية          

يمكن إجراء عملية مواكبة لها باسـتخدام لوحـات         ) السكانية، أو حتى أنشطة التخطيط المجتمعي       
تطاعة نظام المعلومات الجغرافية أن     شفافة تيسيرا لفحص العالقات بين الموضوعات المختلفة، فباس       
  يعرض بعض بيانات المتابعة والتقييم بدرجة كبيرة من الدقة

تساعد هذه الطريقة على تتبع التغيرات المالحظة من        : طريقة الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو      4.4
بدءا من  ( لفة  سلسلة من الصور الفوتوغرافية أو شرائط الفيديو متوالية صورت على مستويات مخت           

استخدام آلة تصوير عادية على مستوى األرض ووصوال إلى الصور الفوتوغرافية الجويـة التـي               
، وهذه الطريقة يمكن مـن زاويـة        )تلتقط بواسطة األقمار االصطناعية  من طائرة أو من الفضاء         

تكـون مفتوحـة   الرصد والتقييم أن تركز على مؤشرات محددة، أو المسائل المتعلقة باألداء، أو أن        
بدرجة أكبر إذا ُأعطيت آلة التصوير  إلى أصحاب المصلحة وطلب منهم تقييم التغيرات التي يرون                

  .أنها هامة
  طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن  5

أو اآلراء بمـرور    /طريقة تعتمد على تسجيل األحداث والحقائق وردود الفعل و        : طريقة اليوميات     1.5
التي سجلها أصحاب المصلحة أو المجموعات ، وهذه الطريقة تفيـد مـن زاويـة               الزمن بالصيغة   

الرصد والتقييم في التعبير عن التفاصيل التي قد تغفل بغير ذلك، والتي قد تفسر السياق الذي حدث                 
فيه تغير، كما أن هذه الطريقة قد تعزز فهم كيفية حدوث تغير، ومن الممكن اسـتخدامها للتركيـز                  

  .و مؤشرات محددة بشأن األداءعلى مسائل أ
تهدف إلى التوصل إلى تفهـم تـاريخي للتغيـرات          : طريقة االتجاهات التاريخية والخطوط الزمنية      2.5

المتتابعة التي حدثت فيما يتعلق بنقاط معينة موضع اهتمام، وهذا يمكن من زاوية المتابعة والتقيـيم                
مناقشات لتقييم إمكانية عزو تغيرات معينة      أن يركز على مؤشرات محددة، ويستخدم كمنطلقات في         

إلى أنشطة المشروع، ووضع قائمة بالتغيرات في السياق تساعد علـى تفـسير اآلثـار المحتملـة                 
  . للمشروع

بحـسب  ( تتم من خالل استطالع البيانات وتسجيلها لفترات زمنية مميزة          : طريقة التقاويم الموسمية    3.5
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إلظهار التغيرات التي تحدث بمرور الزمن على هيئة        ) ى األسبوع   الموسم أو السنة أو الشهر أو حت      
دورات، ويمكن أن تساعد التقاويم من جهة المتابعة والتقييم على القيام مثال، بتقييم مـا إذا كانـت                  
االختناقات التي حدثت بانتظام يجري حلها، أم ال، وما إذا كانت هذه االختناقات يمكن عزوها إلـى                 

   أفضل وقت لمتابعة أو تقييم مسائل أو مؤشرات معينة تتعلق باألداءالمشروع، وتبين
  طرق تحليل الصالت والعالقات  6

من خالل هذه الطريقـة     ): أو الرسم البياني للسبب والنتيجة    ( طريقة الرسم البياني االنسيابي لألثر        1.6
تحديد تأثيرات أو آثار تغير     يتم فهم المسببات أو األسباب التي تساهم في مشكلة أو قضية معينة، أو              

معين، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن تساعد في توسيع نطـاق االستبـصارات                
بشأن األثر لتشمل اآلثار اإليجابية والسلبية، المتوقعة وغير المتوقعة، المباشرة وغيـر المباشـرة،              

أساس المؤشرات التي يجري تتبعها بمزيـد       ويمكن أن تساعد في تحديد التأثيرات العامة التي تشكل          
  .من االنتظام، أو كميا باالستعانة أيضا بطرق أخرى

تقوم هذه الطريقة على تقديم عرض مصور للعناصـر         ): أو خرائط الذهن    ( طريقة الصور الغنية      2.6
 معين بما يشمل أصـحاب المـصلحة  ) مشروع ( التي يلزم النظر فيها، أو التي تعتبر هامة لوضع     

والقضايا والتفاعالت والصالت بين تلك العناصر، ومن زاوية المتابعة والتقييم يمكـن أن تـساعد               
أو /الصور الغنية في تحديد الجوانب التي يلزم رصدها، وما هي مؤشرات التغير التي يلزم تتبعها و               

  .من هم أصحاب المصلحة األساسيين الذين يلزم إشراكهم في جهود الرصد والتقييم
تهدف هذه الطريقة إلـى  ): تشاباتي البياني/ أو رسم فين ( طريقة الرسم البياني للصالت المؤسسية       3.6

أي ( تصوير مدى تفاعل األفراد أو المنظمات أو المشاريع أو الخدمات فيما بينها، واألهمية النسبية               
 من زاوية المتابعـة     لكل منهم بالنسبة للقضية الجاري تقييمها، وهذه الطريقة يمكن        ) ديناميات القوة 

والتقييم استخدامها لرصد نوعية العالقات، وكيفية تغير هذه العالقات، ولتحديد مجـاالت المـشاكل              
  .التي يلزم فيها القيام بعمل تصحيحي

تعمل هذه الطريقة على تحديـد مـشكلة أساسـية، وتأثيراتهـا،           : طريقة أشجار المشاكل واألهداف     4.6
األهداف األساسية واألنشطة الضرورية لمعالجة المشكلة ، والتوصـل         وأسبابها الجذرية، وإيضاح    

إلى اتفاق بشأن تلك األهداف،  واألنشطة، وتساعد هذه الطريقة على بدء عملية إعـداد أو تنقـيح                  
مصفوفة إطار منطقي بطريقة قائمة على التشارك ومفهومه، وهذه الطريقة مـن زاويـة المتابعـة                

لمشروع من أجل تنقيح اإلطار المنطقي القائم، والتوصـل إلـى رؤيـة             والتقييم حاسمة في بداية ا    
  .واضحة لألهداف المحددة، والنواتج التي سيجري رصدها 

يتم من خالل هذه الطريقة إعداد دليل بـصري         ): أو نسيج العنكبوت  ( طريقة عجلة الرصد والتقييم       5.6
غايتها المثلى، أو في مقارنة مـوقعين       يساعد في تقييم القضية الجاري رصدها أو تقييمها من حيث           

أو أكثر من مواقع الرصد، وكيف تتغير بمرور الزمن، ومن الممكن أيضا استخدام هـذه الطريقـة                 
لقياس مدى نجاح المشروع في بلوغ األهداف المتوقعة، أو تغير قدرات إحدى المنظمـات بمـرور               

وسيلة بصرية لقياس التغيرات في الترتيب      الزمن، ويوفر نسيج العنكبوت من زاوية المتابعة والتقييم         
  .حسب مؤشرات مختارة

تتيح هذه الطريقة إجـراء تحليـل تفـصيلي         ): النواتج  –أو المدخالت ( طريقة الرسم البياني للنظم       6.6
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مثل مزرعة أو غابة أو منظمة أو حتى منطقة جغرافيـة           ( لتدفقات المدخالت والنواتج في نظام ما       
ية للنظم يمكن أن تساعد في تحليل المدخالت الالزمة لنجاح النظـام، ونجـاح              والرسوم البيان ) أكبر

نواتجه، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن تساعد في تقييم ما إذا كانت االختناقـات                 
مثال يجري تخفيفها، أو ما إذا كانت تظهر اختناقات جديدة، وأين تتحقق مكاسب كمية مـن حيـث                  

  .ات في النواتج، وأين تحول المدخالت دون تحقيق تقدم، وما إلى ذلكحدوث زياد
حاسـمة  / تعمل هذه الطريقة على تحديد المجاالت التي حدثت فيها تغيرات هامة            : طريقة أهم تغير    7.6

 فيما يتعلق باألهداف الرئيسية، بدال من البحث عـن االتجاهـات            – سواءاً كانت إيجابية أم سلبية       –
بظاهرة معينة، وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم أن تساعد في تتبع قصص              فيما يتعلق   

التكـافؤ  "أو  " تعزيز القدرات   " التغيرات المتعلقة بقضايا يكون تحديدها تحديدا كميا أقل سهولة مثل         
  " . بين الجنسين

  طرق الترتيب وتحديد األولويات   7
تهدف هذه الطريقة إلى تحديـد األسـر        : ة أو ترتيب درجات الرفاه    طريقة إعداد الخرائط االجتماعي     1.7

 االقتصادية، وهذه الطريقة    –المعيشية على أساس مؤشرات محددة سلفا تتعلق باألحوال االجتماعية          
مثال ، ميسوري الحال نسبيا ، أو       (  االقتصادية   –تركز على ترتيب نسبي ألحوال الناس االجتماعية        

 بدال من إجراء تقدير في المطلق، وهذه الطريقة يمكن مـن زاويـة المتابعـة                )حالتهم سيئة نسبيا    
والتقييم أن تساعد في تحديد األسر المعيشية التي تستفيد من المشروع، وما إذا كانت تنتمـي إلـى                  

  .المجموعة المستهدفة المقصودة 
سبية بين مختلف خيارات    تعمل هذه الطريقة على إجراء مقارنة ن      : طريقة تحديد  درجات المصفوفة      2.7

قضية محددة، أو حلول لمشكلة، وإجراء تحليل تفصيلي لمدى تفضيل الناس ألحد الخيارات علـى               
خيار آخر، وأسباب ذلك، وتبين درجات المصفوفة مدى استيفاء الخيارات للمعايير المحددة سـلفا،              

 الناس بشأن ما، مـثال بـشأن        وهذه الطريقة يمكن من زاوية المتابعة والتقييم استخدامها لفهم آراء         
مقدمي الخدمات، وبشأن مختلف أنواع أنشطة المشروع التي ترمي إلى الحد من مـشكلة، وبـشأن                

  ) .من قبيل أنواع البذور ومصادر المياه( مختلف التكنولوجيات 
بية قبـل   يتم من خالل هذه الطريقة إجراء مقارنة للمزايا النـس         : طريقة المقاييس النسبية أو الساللم      3.7

أشـبه  ( وبعد األوضاع المتعلقة بالمؤشرات المحددة، وهذه الطريقة يمكن أن تسفر عن رسم بياني              
أو مؤشرات مكتوبـة إذا كـان مـن         / أو تكون على هيئة أسئلة      ) بسلم من مؤشرات تمثلها رموز    

نب النوعية  الصعب تصويرها، ويصلح استخدام هذه الطريقة من زاوية المتابعة والتقييم لتقييم الجوا           
المتعلقة على سبيل المثال باحترام المرأة لذاتها، ومشاركة المجموعات المهمشة، أو تعزيز القدرات،             

  .وهي أمور يصعب بغير ذلك تقديرها
تقدر هذه الطريقة التغيرات أو األنماط  فـي اآلراء          : طريقة الترتيب والخرائط البيانية ذات الجيوب       4.7

مة من الخيارات من خالل عملية تحديد عام وحيد للرتب ، وهـذه الطريقـة            العامة للناس بشأن  قائ    
قيمة من زاوية المتابعة والتقييم لتقدير آراء الناس فيما يتعلق بقائمة من الخيارات القابلة للمقارنة ،                
مثال فيما يتعلق باتخاذ القرارات في منظمة محلية أو الممارسات الشخصية بالنسبة إلى أي موضوع               

  .قبيل إدارة األراضي، أو النظافة العامة أو الشخصيةمن 



  133

  مالئمة لالستصالح في الضفة الغربيةالخريطة توضح األراضي غير المزروعة و : 2.1ملحق 
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  مالئمة للمراعي في الضفة الغربيةال خريطة توضح األراضي غير المزروعة و: 3.1 ملحق 
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  مالئمة للغابات في الضفة الغربيةالروعة وخريطة توضح األراضي غير المز  :4.1ملحق 
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  مالئمة لالستصالح في محافظة الخليلالخريطة توضح األراضي غير المزروعة و : 5.1ملحق 
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  مالئمة للمراعي في محافظة الخليلالخريطة توضح األراضي غير المزروعة و : 6.1ملحق 
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  مالئمة للغابات في محافظة الخليلالخريطة توضح األراضي غير المزروعة و : 7.1ملحق 
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  .استبانه المشرف : 8.1ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  
  

  اســـتبانة
  :ـة /  أختي الموظف -أخي 

  

  تحية طيبة وبعد ،،،
  

  :راء دراسة بعنوان يقوم الباحث بإج
  

  المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية

  دراسة حالة محافظة الخليل

  
 تخـصص بنـاء     –وذلك استكماال لمتطلبات نيل درجة الماجستير في التنمية الريفيـة المـستدامة           

  .  معهد التنمية الريفية المستدامة، جامعة القدس–مؤسسات 
  

تكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية، لما لذلك من أهميـة              راجيا من حضر  
على صدق نتائج الدراسة، علما أن المعلومات الواردة ستستعمل ألغراض البحث العلمـي فقـط،               

  .وستعامل بسرية تامة
  

  وتقبلوا وافر الشكر والتقدير

  
  

  الباحث 

باسل إبراهيم موسى عمرو
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  .يانات الشخصيةالب: القسم األول 

  :يرجى وضع رقم اإلجابة المناسبة في المربع المقابل 
  

  (    )  أنثى) 2(ذكر              ) 1:        (الجنس   -1

دكتوراه     ) 3(ماجستير                 ) 2             (سبكالوريو) 1:(المؤهل العلمي    -2
  غير ذلك) 4(

(    ) 

 (    )  غير زراعة) 2(عة           زرا) 1:    (التخصص   -3

 (    )  2+1)  3( فني     –ميداني ) 2( إداري   - مكتبي) 1:  (طبيعة العمل   -4

 غير حكومية –منظمات أهلية ) 2(حكومية        ) 1:      (المؤسسة التي تعمل بها   -5
NGO's 

(    ) 

 (    )  أخرى حدد) 3( بعقد      –مؤقت ) 2(دائم       ) 1(هل تعمل كموظف ؟    : نوع العمل  -6

 (    )  ال) 2(نعم      ) 1( ؟   2005هل سبق وعملت ضمن برامج استصالح األراضي قبل   -7

 10- 6)   2( سنوات     5-1)   1:  (سنوات الخبرة في برامج استصالح األراضي   -8
   سنة15   أكثر من )4( سنة                    15-11)   3(سنوات                 

(    ) 

 انتقل الى –ال ) 2(نعم    ) 1:   (مؤسستكم؟ / هل يوجد قسم للمتابعة والتقييم في دائرتكم   -9
  -11السؤال 

(    ) 

 (    )   3أكثر من ) 2        (3- 1)  1:         (عدد العاملين في قسم المتابعة والتقييم   -10

نعم    ) 1 :    (- بغض النظر عن الجهة –استصالح المنفذة ؟هل يتم متابعة وتقييم برامج   -11
  ال أعلم) 3(ال                              ) 2(

(    ) 

تقارير عن المتابعة والتقييم تتعلق ببرامج استصالح األراضي؟   / هل اطلعت على دراسات   -12
  ال                              ) 2                        (نعم             ) 1(

(    ) 

  
  : القســـم الثاني 

  : عند اإلجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 
  

  :مراحل المتابعة 

  :مرحلة ما قبل التنفيذ :  أوال

  - الى المرحلة التالية انتقل–ال ) 2(نعم             ) 1(هل أنت ملم بمرحلة ما قبل التنفيذ ؟          

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة الرقم

            يتم مراجعة خطة التنمية الزراعية عند اإلعداد لهذه البرامج  -1
يتم توعية المشرفين على هذه البرامج بمسئولياتهم الكاملة  -2

  وبأدوارهم 
          

             هذه البرامجيتم تحديد معايير الختيار المشرفين على تنفيذ  -3
            توضع نماذج لتقارير المتابعة الدورية عن سير العمل   -4
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            تتم متابعة اإلجراءات الالزمة للتنفيذ   -5
            تتم متابعة البيانات الالزمة للتنفيذ  -6
            تتم مراجعة متطلبات األعمال التنفيذية الالزمة  -7
            ية الالزمةتتم مراجعة المتطلبات االستشار  -8
            يتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع معايير وأسس التنفيذ  -9

  هل أنت ملم بمرحلة التنفيذ ؟ :مرحلة التنفيذ    :ثانيا

  - انتقل الى المرحلة التالية–ال ) 2(نعم       ) 1(

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة الرقم

            ذ النشاطات بشكل مستمرتتم متابعة عملية تنفي  -1
            يتم االلتزام بمعايير التنفيذ   -2
            يتم تنفيذ زيارات ميدانية متواصلة لمواقع العمل  -3
            تفحص التقارير الدورية لعملية التنفيذ وإنجاز الخطوات الالزمة  -4
            تعالج المشاكل واالنحرافات البسيطة خالل عملية التنفيذ  -5
            يتم االلتزام بالخطة الزمنية في تنفيذ نشاطات البرنامج  -6
            تتم متابعة اإلنفاق وطلب الوثائق الدالة على ذلك  -7

  هل أنت ملم بمرحلة ما بعد التنفيذ ؟     : مرحلة ما بعد التنفيذ:   ثالثا

  - انتقل الى عناصر ومكونات التقييم–ال ) 2(نعم                  ) 1   (

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة الرقم

يتم التأكد من تحقيق برامج استصالح األراضي لألهداف   -1
  المحددة لها

          

يتم التأكد من تنفيذ برامج استصالح األراضي في الوقت المحدد   -2
  لها

          

            يتم توضيح كيفية استخدام وإدارة الموارد المالية  -3
            يح كيفية استخدام وإدارة الموارد البشريةيتم توض  -4
يتم إعداد التقارير حول تأثير برامج استصالح األراضي ومدى نجاحها   -5

  في تحقيق األهداف
          

            يتم إعداد التقارير النهائية عن البرنامج   -6
            يتم تزويد الشركاء بالتقارير النهائية عن البرنامج  -7
  

  : عند اإلجابة الصحيحة Xرة يرجى وضع إشا
  

  :عناصر ومكونات التقييم 

  :عناصر ومكونات التقييم قبل االعتماد والتنفيذ :  أوال

  - انتقل الى المرحلة التالية–ال ) 2(نعم          ) 1(       هل أنت ملم بهذه العناصر والمكونات ؟ 

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا دائما  العبارة  الرقم

             وضع ملخص عام عن برامج إستصالح األراضييتم  -1
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            تحدد األهداف العامة للبرنامج  -2
            تحدد الجهات المستفيدة من البرنامج  -3
            توضح الموازنة المعتمدة للبرنامج  -4
            تحدد الجهات المسئولة عن تنفيذ البرنامج  -5
            تحدد الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج  -6
            توزع األعمال على األفراد العاملين على البرنامج  -7
            تخصص الموارد لألعمال المراد تنفيذها  -8
            تحدد مسئوليات كل فرد في البرنامج  -9

            تحدد صالحيات المستويات المختلفة في البرنامج  -10
            يتم تصميم تقارير المتابعة واالنجاز  -11
            ح أسس جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمشروع توض  -12
            توضح األسس التي تم بناءا عليها إعداد التقارير   -13
            يوضح التخطيط التفصيلي للبرنامج  -14
            تحدد األهداف التفصيلية للبرنامج  -15
            يتم تحديد األنشطة والمهام المطلوبة  -16
            الالزمة للتنفيذيتم تحديد الموارد   -17
            تشرح طرق وأساليب العمل  -18
            يتم توضيح الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ البرنامج  -19
            يتم بناء معايير قياس األداء الفعلي للبرنامج  -20
  :عناصر ومكونات التقييم خالل مرحلة التنفيذ :  ثانيا

  - انتقل الى المرحلة التالية–ال ) 2(نعم           ) 1(ونات ؟         هل أنت ملم بهذه العناصر والمك
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا دائما  العبارة  الرقم

            يتم التأكد من مالءمة المعايير وتحديد المقاييس الخاصة باألداء  -1
            يتم قياس األداء الفعلي  -2
ة لتحقيق أهداف تتم مقارنة األداء الفعلي بالمعايير الموضوع  -3

  المشروع
          

            يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء األداء الفعلي  -4
            يتم قياس مؤشر األداء بحيث يتضمن الكفاءة والفاعلية  -5
            يتم التأكد من االستخدام األفضل للموارد   -6
            يتم تواصل االتصال بالجهات الحكومية   -7

  
  : عند اإلجابة الصحيحة X يرجى وضع إشارة

  عناصر ومكونات التقييم بعد إتمام التنفيذ :  ثالثا

   انتقل الى طرق جمع البيانات–ال ) 2(نعم        ) 1(هل أنت ملم بهذه العناصر والمكونات ؟ 

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا دائما  العبارة الرقم
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احل يقاس مدى االلتزام بخطوات التنفيذ في مختلف مر  -1
  البرنامج

          

يتم التأكد من مدى التقيد بالميزانيات المقررة للصرف في كافة مستلزمات   -2
  التنفيذ

          

            التأكد من مدى االلتزام بالعمل على تحقيق األهداف المحددة  -3
           SWOTيتم استخدام   -4
            قياس مؤشرات محددة حول مدى التقدم بالعمل  -5
            ير نهائي عن النتائج النهائية للبرنامجتجهيز تقر  -6
            قياس األثر المترتب على تنفيذ البرنامج  -7

أي الطرق التالية يتم العمل بها في برامج إستصالح .طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم

                                          األراضي؟                                                            

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  طرق أخذ العينة : أوال 
تجمع البيانات والمعلومات عن طريق أخذ العينة   -1

  العشوائية
          

تجمع البيانات والمعلومات عن طرق أخذ العينة غير   -2
  العشوائية

          

  لمتابعة والتقييم األساسية طرق ا: ثانيا 
يتم استخدام طريقة تحليل أصحاب المصلحة في جمع   -1

  البيانات والمعلومات
          

يتم استخدام طريقة استعراض الوثائق في جمع البيانات   -2
  والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة القياسات المادية الحيوية في جمع   -3
  البيانات والمعلومات

          

م استخدام طريقة المراقبة المباشرة في جمع البيانات يت  -4
  والمعلومات

          

في جمع )  الفائدة–التكلفة (يتم استخدام طريقة تحليل   -5
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة االستبيانات والدراسات االستقصائية   -6
  في جمع البيانات والمعلومات

          

المقابالت شبه المنظمة في جمع يتم استخدام طريقة   -7
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة دراسة الحالة في جمع البيانات   -8
  والمعلومات

          

          يتم استخدام طريقة تقارير مسبقة عن المستفيدين في   -9
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  جمع البيانات والمعلومات
  :طرق المناقشة الجماعية : ثالثا 

 استثارة الفكر في جمع البيانات يتم استخدام طريقة  -1
  والمعلومات

          

 مجموعات - يتم استخدام طريقة مجموعات التركيز  -2
   في جمع البيانات والمعلومات-مصغرة

          

أسلوب الترتيب ( يستخدم أسلوب المجموعات االسمية   -3
  في جمع البيانات والمعلومات) البسيط 

          

 - الفرص– الضعف –القوة (تستخدم طريقة مواطن   -4
  في جمع البيانات والمعلومات) التهديدات

          

يتم استخدام طريقة األحالم المتحققة أو الرؤى في جمع   -5
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة األداء المسرحي أو تمثيل األدوار   -6
  في جمع البيانات والمعلومات

          

  : موزعة مكانيا طرق الحصول على معلومات: رابعا 
 التخطيطية في –يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط   -1

  جمع البيانات والمعلومات
          

يتم استخدام الجوالت الميدانية في جمع البيانات   -2
  والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة إعداد الخرائط لنظام المعلومات   -3
  الجغرافية في جمع البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو   -4
  في جمع البيانات والمعلومات

          

  
  : عند اإلجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  
 مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  :طرق أنماط التغيير المستندة الى الزمن : خامسا 
 جمع البيانات يتم استخدام طريقة اليوميات في  -1

  والمعلومات
          

يتم استخدام طريقة االتجاهات التاريخية والخطوط   -2
  الزمنية في جمع البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة التقاويم الموسمية في جمع البيانات   -3
  والمعلومات
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  :طرق تحليل الصالت والعالقات : سادسا 
في ) خرائط الذهن ( ر الغنية يتم استخدام طريقة الصو  -1

  جمع البيانات والمعلومات
          

الرسم البياني للسبب ( الرسم البياني االنسيابي لألثر   -2
  في جمع البيانات والمعلومات) والنتيجة 

          

يتم استخدام طريقة الرسم البياني للصالت الموسمية في   -3
  جمع البيانات والمعلومات

          

طريقة أشجار المشاكل واألهداف في جمع يتم استخدام   -4
  البيانات والمعلومات

          

نسيج ( يتم استخدام طريقة عجلة الرصد والتقييم   -5
  في جمع البيانات والمعلومات) العنكبوت 

          

في )  مخرجات –مدخالت ( يستخدم الرسم البياني للنظم   -6
  جمع البيانات والمعلومات

          

  : وتحديد األولويات طرق الترتيب: سابعا 
يستخدم  رسم الخرائط االجتماعية أو ترتيب درجات   -1

  الزمان في جمع البيانات والمعلومات
          

يتم استخدام طريقة تحديد درجات المصفوفة في جمع   -2
  البيانات والمعلومات

          

يتم استخدام طريقة المقاييس النسبية أو الساللم في جمع   -3
  وماتالبيانات والمعل

          

يتم استخدام طريقة الترتيب أو الخرائط البيانية ذات   -4
  الجيوب في جمع البيانات والمعلومات

          

  
  

  :معايير المتابعة والتقييم 
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  االستدامة: أوال 

التأثيرات االيجابية لبرامج استصالح األراضي قابلة   -1
  رار والتطورلالستم

          

المتوفرة قادرة على تقديم ) البشرية، المادية( اإلمكانيات   -2
  خدمات أفضل 

          

الجوانب القانونية واألنظمة المعمول بها تساهم في الحفاظ   -3
  على االستمرارية 

          

العاملون على الجانب التقني اكتسبوا مهارات كافية   -4
  تساعدهم على العمل بشكل أفضل
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الهيكل التنظيمي لبرامج إستصالح األراضي يساهم في   -5
  تحقيق مخرجات أفضل

          

برامج استصالح األراضي بحاجة لدراسة الجوانب   -6
   على أساس التكلفة والنفعةةاالقتصادي

          

تشكل برامج استصالح األراضي فرصة للمستثمرين   -7
  وترصد لها الموارد الكافية

          

  كفاءة ال: ثانيا 

يتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لبرامج استصالح   -1
  األراضي

          

يتم قياس مدى القدرة االقتصادية على تحويل المدخالت   -2
  إلى نواتج

          

            هنالك عزوف عن اإلقبال على برامج استصالح األراضي  -3
            هنالك متابعة للمستفيدين من برامج استصالح األراضي  -4
الجهد المبذول في برامج إستصالح األراضي يتالءم   -5

  ومخرجات البرنامج
          

  
  : عند اإلجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

  التأثير: ثالثا 

ساهمت برامج إستصالح األراضي في الحد من مشكلة   -1
  الفقر

          

 األراضي في الحد من مشكلة ساهمت برامج إستصالح  -2
  البطالة

          

ساهمت برامج إستصالح األراضي في الحفاظ على   -3
  التربة من االنجراف

          

ساهمت برامج إستصالح األراضي في الحفاظ على   -4
  األراضي من المصادرة

          

ساهمت برامج إستصالح األراضي في زيادة الرقعة   -5
  الزراعية

          

ج إستصالح األراضي بعض اآلثار السلبية أحدثت برام  -6
  غير المتوقعة

          

تقوم بعض المؤسسات بدراسات لتقييم األثر البيئي   -7
  لبرامج إستصالح األراضي
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            الفعالية: رابعا 

يتم قياس مدى تطور قدرات وزارة الزراعة والمؤسسات   -1
  غير الحكومية 

          

            ة الزراعيةيتم قياس الزيادة في الرقع  -2
            يتم قياس مدى الحفاظ على التربة والمياه  -3
يتم قياس مدى المساهمة في نقل مدخالت اإلنتاج   -4

  ومنتجات المزارعين
          

يتم قياس القدرة على إدارة مناطق الحصاد المائي بشكل   -5
  دائم

          

            يتم قياس مدى توفر فرص عمل   -6
طور في إستراتيجية برامج استصالح يتم قياس مدى الت  -7

  األراضي
          

  الترابط: خامسا 

تعد برامج إستصالح األراضي مترابطة مع احتياجات   -1
  المزارعين

          

هنالك ترابط في أنشطة برامج إستصالح األراضي من   -2
  شأنها تحقيق األثر

          

هنالك تكامل في أنشطة برامج إستصالح األراضي من   -3
  تحقيق األثرشأنها 

          

هنالك عالقات تربط المستفيدين مع الجهات المشرفة   -4
  والمنفذة للبرامج

          

  العالقة : سادسا 

برامج إستصالح األراضي ذات صلة مباشرة بخطة   -1
  وبرامج التنمية

          

برامج إستصالح األراضي مالئمة لطبيعة المنطقة   -2
  والمواقع المختارة

          

ستصالح األراضي تشكل أولوية للفئات برامج إ  -3
  المستهدفة

          

برامج إستصالح األراضي تشكل أولوية في العمل   -4
  التنموي لدى الجهات الرسمية 

          

   :الشركاء في المتابعة
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

تتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بمتابعة   -1
  مج إستصالح األراضيبرا
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تتم مشاركة المنظمات األهلية فيما يتعلق بمتابعة برامج   -2
  إستصالح األراضي

          

            الجهات المنفذة للمشروع شريك أساسي  -3
يتم مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق   -4

  بمتابعة برامج إستصالح األراضي
          

حكومية فيما يتعلق بمتابعة برامج تتم مشاركة الجهات ال  -5
  إستصالح األراضي

          

تتم مشاركة الممولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق   -6
  بمتابعة برامج إستصالح األراضي

          

تتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بمتابعة برامج   -7
  إستصالح األراضي

          

الخبراء فيما يتعلق تتم مشاركة الجامعات ،االستشاريون ،  -8
  بمتابعة برامج إستصالح األراضي

          

  حدد: جهات أخرى مشاركة   -9
  : عند اإلجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  
   :الشركاء في التقييم 

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

تتم مشاركة المزارعين المستفيدين فيما يتعلق بتقييم برامج   -1
  ح األراضياستصال

          

تتم مشاركة المنظمات األهلية فيما يتعلق بتقييم برامج   -2
  إستصالح األراضي

          

تتم مشاركة الجهات المنفذة للمشروع فيما يتعلق بتقييم   -3
  برامج إستصالح األراضي

          

تتم مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتقييم   -4
  برامج إستصالح األراضي

          

تتم مشاركة الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقييم برامج   -5
  إستصالح األراضي

          

تتم مشاركة الممولين للمشاريع والبرامج فيما يتعلق بتقييم   -6
  برامج إستصالح األراضي

          

تتم مشاركة الهيئات المحلية فيما يتعلق بتقييم برامج   -7
  إستصالح األراضي

          

كة الجامعات ،االستشاريون ،الخبراء فيما يتعلق تتم مشار  -8
  بتقييم برامج إستصالح األراضي
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  حدد: جهات أخرى مشاركة   -9
   :مشاكل ومعوقات المتابعة في برامج اسنصالح األراضي

   انتقل إلى الجزء التالي –ال ) 2(نعم                ) 1: (هل أنت ملم بمشاكل ومعوقات المتابعة 

  العبارة  مالرق
موافق 

  بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

نشاطات المتابعة مدرجة ضمن هيكلية برامج إستصالح   -1
  األراضي

          

            ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات المتابعة  -2
هناك التزام معقول بالمتابعة لدى الموظفين والشركاء في  -3

  البرنامج
          

            بعة التزام مفروض من الخارج والمانحينالمتا -4
            المتابعة عمل روتيني  -5
المتابعة مجرد جمع بيانات تتم أثناء كتابة التقرير التي تقدم  -6

  للمانحين
          

            المتابعة تركز على الجوانب المادية والمالية -7
            المتابعة تقيس التأثير واألثر  -8
            عي االحتياجات واإلمكانيات للشركاء المتابعة ترا -9

التعديالت الناجمة عن المتابعة تتم بناء على عمليات  -10
  إشرافية خارجية

          

هناك تكامل وتعاون بين القائمين على المتابعة وشركاء  -11
  البرنامج

          

            تقارير ووثائق المتابعة تعالج المشاكل وتقوم على حلها -12
            استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات يتم  -13
هناك خبرات كافية تستطيع استخدام طرق المتابعة  -14

  المختلفة
          

الجهات المسؤولة عن المتابعة يتوفر لديها الخبرة الكافية  -15
  للقيام بعملها

          

الجهات المسؤولة عن المتابعة تبذل الجهد الكافي لسد  -16
  الثغرات

          

            المتابعة نظام متكامل  -17
            المتابعة تتم من خالل طاقم البرنامج -18
  :    مشاكل ومعوقات أخرى-19
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  : عند اإلجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 
  

   :مشاكل ومعوقات التقييم في برامج إستصالح األراضي
   انتقل إلى الجزء التالي–ال ) 2     (نعم           ) 1: (هل أنت ملم بمشاكل ومعوقات التقييم 

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            نشاطات مدرجة ضمن هيكلية برامج إستصالح األراضي  -1
            ترصد الموارد الكافية لتنفيذ نشاطات التقييم -2
ركاء في هنالك التزام معقول بالتقييم لدى الموظفين والش -3

  البرنامج
          

            التقييم التزام مفروض من الخارج والمانحين -4
            التقييم عمل روتيني  -5
التقييم مجرد جمع بيانات تتم أثناء كتابة التقارير التي تقدم  -6

  للمانحين
          

            التقييم يركز على الجوانب المادية والمالية -7
            ألثر التقييم يقيس التأثير وا -8
            التقييم يراعي االحتياجات واإلمكانيات للشركاء  -9

           التعديالت الناجمة عن التقييم تتم بناء على تقييمات خارجية -10
هناك تكامل وتعاون بين القائمين على التقييم وشركاء  -11

  البرنامج
          

            تقارير ووثائق التقييم تعالج المشاكل وتوصي بحلها -12
            يتم استخدام طرق متعددة لجمع البيانات والمعلومات  -13
            هناك خبرات كافية نستطيع استخدام طرق التقييم المختلفة -14
            يتوفر لدى الجهات المقيمة الخبرة الكافية للقيام بعملها -15
            تبذل الجهات المقيمة الجهد الكافي لمعالجة الثغرات -16
            تقييم نظام متكامل ال -17
            التقييم يتم من خالل طاقم المشروع -18
            التقييم يتم عن طريق التعاقد مع جهات خارجية -19
  :    مشاكل ومعوقات أخرى -20
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  : مقترحات لتطوير موضوع المتابعة والتقييم في برامج إستصالح األراضي :القسم الثالث 

  

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

• ......................................................................................................... 

  

" شاكرا لكم حسن تعاونكم "
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  . المستفيدين-استبانه المزارعين  : 9.1ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  
  

  استبانه

  
  :المزارع ــة /  أختي -أخي 

  

  تحية طيبة وبعد ،،،
  

  :حث بإجراء دراسة بعنوان يقوم البا
  

  المتابعة والتقييم في برامج استصالح األراضي في الضفة الغربية

  دراسة حالة محافظة الخليل
  

 تخـصص بنـاء     –وذلك استكماال لمتطلبات نيل درجة الماجستير في التنمية الريفيـة المـستدامة             
  .  معهد التنمية الريفية المستدامة، جامعة القدس–مؤسسات 

  
 من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية، لما لذلك من أهميـة                راجيا

على صدق نتائج الدراسة، علما أن المعلومات الواردة ستستعمل ألغراض البحث العلمـي فقـط،               
  .وستعامل بسرية تامة

  
  وتقبلوا وافر الشكر والتقدير

  
  الباحث 

باسل إبراهيم موسى عمرو



  .البيانات الشخصية : القسم األول

  :يرجى وضع رقم اإلجابة المناسبة في المربع المقابل 
  

  (    )  : التجمع / العنوان   -1
 (    )  أنثى) 2(ذكر               ) 1: (الجنس   -2

 (    )  غير ذلك) 4(عامل          ) 3(موظف        ) 2(مزارع        ) 1: (المهنة الرئيسية   -3

  ثانوية فما دون   ) 2(أمي                  ) 1:              (لعلمي المؤهل ا  -4
بكالوريوس ودراسات عليا      ) 4(دبلوم متوسط         ) 3                              (

(    ) 

      2006) 2                    (2005)  1: (السنة التي تم تنفيذ المشروع الزراعي فيها  -5
)3( 2007)             4 (2008  

(    ) 

 –منظمات أهلية ) 2( وزارة الزراعة        –حكومية ) 1: (المؤسسة التي نفذت المشروع   -6
  غير حكومية

  

7-  

  ال) 2(نعم                  ) 1(استصالح أراض        ) 1:     (الذي تم تنفيذه النشاط 
  ال ) 2(نعم                  ) 1( أراض            تأهيل) 2                            (
  ال) 2(نعم                  ) 1(زراعة أشتال            ) 3                            (
  ال) 2(نعم                  ) 1(طرق زراعية           ) 4                            (
  ال) 2(نعم                  ) 1(ر لتجميع المياه        بئ) 5                            (
  ال) 2(نعم                   ) 1(جدران استنادية         ) 6                            (

(    ) 

  : تأهيل  أو زراعة األشتال ما هي مساحة األرض / في حال تم تنفيذ نشاط استصالح   -8
   دونم10أكثر من ) 3( دونم            10-5)  2         ( دونم            1-5)  1 (

(    ) 

 (    )  -11- انتق الى السؤال–ال ) 2(نعم       ) 1:  (هل استفدت بأكثر من مشروع زراعي   -9

 (    )  ال) 2(نعم                  ) 1:     (هل استفدت من أكثر من جهة مانحة   -10

  : ساهمتك في مشاريع استصالح األراضي هل أنت راض عن نسبة م  -11
  ال) 2(نعم                  ) 1 (

(    ) 

 (    )  ال) 2(نعم                 ) 1:  (لو عرض عليك مشروع جديد هل توافق  -12

  
  القسم الثاني 

  : عند اإلجابة الصحيحة Xيرجى وضع إشارة 

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

ير غ

موافق 

  بشدة

  إدارة البرنامج

            تم اطالعك على اتفاقية العمل وبنودها  -1
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            تم االلتزام بتنفيذ نشاطات المشروع وفق الخطة الزمنية   -2
            انتهى المشروع وفق الخطة الزمنية المتفق عليها  -3
            المدة الزمنية المحددة لتنفيذ نشاطات المشروع كانت كافية  -4
تم تزويدك  بالنشرات واإلرشادات  التي من شأنها إنجاح   -5

  المشروع
          

 في المشاريع التي تم طرحها -شاركت في فتح العطاءات  -6
  للعطاءات الطرق 

          

العقوبات واإلجراءات الجزائية كانت بسبب عدم االلتزام   -7
  ببنود االتفاقية 

          

            فضل في المستقبليمكن تنفيذ نشاطات المشروع بشكل أ  -8
  خطة البرنامج

            شاركت في  لقاءات توضح الهدف من المشروع   -1
أهداف وغايات المشروع كانت معلومة لك قبل البدء   -2

  بالعمل
          

            تقديم طلب االستفادة من المشروع كان متاحاً للجميع  -3
ف تعبئة طلب االستفادة من المشروع تمت بمساعدة الموظ  -4

  المسؤول
          

            تمت الموافقة على منحك المشروع مباشرة  -5
الوثائق المتممة لقبول الطلب كان من السهل عليك   -6

  ...)خرائط ، إثبات ملكية، ( تجهيزها 
          

            شروط اختيارك كمستفيد من المشروع كانت واضحة لك  -7
            التزامات كل طرف من شركاء المشروع كانت واضحة  -8

  أهمية البرنامج
            شكل المشروع أولوية بالنسبة لك  -1
            أشبع المشروع حاجتك في تطوير أرضك  -2
ساهم المشروع في رفع مستوى معرفتك في مجال التقنيات   -3

  الزراعية
          

            ساهم المشروع  في تحسين وضعك االقتصادي  -4
ة لك أو ألفراد ساهم المشروع في الحد من مشكلة البطال  -5

  أسرتك
          

            ساهم المشروع في تخفيض تكاليف اإلنتاج لديك  -6
            ساهم المشروع في خدمة مزروعاتك بشكل أفضل  -7
            ساهم المشروع في زيادة المساحة المزروعة لديك  -8

  دور المتابعة في نجاح المشروع
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             الجهات المنفذة عملت على متابعة تنفيذ مشروعك  -1
تواصلت متابعة الجهات المنفذة لمشروعك بعد االنتهاء من   -2

  المشروع
          

متابعة الجهات المنفذة شجعتك على الرغبة في االستمرار   -3
  في استصالح أرضك

          

            متابعة الجهات المنفذة زادت من خبرتك  -4
متابعة الجهات المنفذة خفضت من تكاليف العمل   -5

  والمصاريف
          

متابعة الجهات المنفذة عملت على حل مشاكل العمل   -6
  بمرونة

          

اللقاءات، (تنوعت أشكال المتابعة من قبل الجهات المنفذة   -7
  )االجتماعات، الزيارات الميدانية

          

           مقترحاتك وتوصياتك للجهات المنفذة كانت تؤخذ بالحسبان   -8
            ديرياتها بمتابعة مشروعكتقوم وزارة الزراعة من خالل م  -9

   اإلشرافية–كفاءة الجهات التنفيذية 

            المشرفون كانوا متعاونين معي على حل المشاكل   -1
            متابعة المشرفين لي أثناء العمل كانت مرضية  -2
            اكتسبت خبرات جديدة من خالل المشرفين على المشروع  -3
            ومفهوماً في إيصال الفكرةأسلوب المشرفين كان واضحاً   -4
            ما زالت على اتصال مع المشرفين على المشروع  -5

  

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم                                                             

            تم إطالعك على االتفاقيات والنماذج الخاصة بالمشروع  -1
الموافقة على طلبك بالحصول على المشروع تمت بعد   -2

  مدة زمنية
          

            جمع البيانات عنك تم عن طريق الطلب أو االستبانة  -3
 تم من خالل معرفين في جمع البيانات عن المزارعين  -4

  القرية
          

            تمت  مراقبة مشروعك بشكل مباشر  -5
            )وجها لوجه ( تمت مقابلتك بشكل شبه منظم   -6
          تمت  دراسة مشروعك والتطورات عليه بعد فترة انتهاء   -7
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  العمل
تم جمع اآلراء من خالل مجموعات صغيرة من   -8

  المزارعين
          

            ك على إيجاد حلول ممكنة لمشكالتكتم تشجيع  -9
            طلب منك إعداد الخرائط ألرضك  -10
تم إرشادك من خالل الجوالت والزيارات الميدانية   -11

  ألرضك
          

تم تصوير وجمع الصور الفوتوغرافية وشرائط الفيديو   -12
  عن مشروعك

          

            هيتم زيارة مشروعك بشكل موسمي لتقييم التطورات علي  13
  

  العبارة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  :الشركاء في المتابعة والتقييم

            تعتبر نفسك شريكاً أساسياً في متابعة وتقييم المشروع  -1
ترى ضرورة أن تكون المنظمات األهلية شريكاً في متابعة   -2

  وتقييم المشروع
          

كون الجهات المنفذة للمشروع شريكاً ترى ضرورة أن ت  -3
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون الهيئات والمنظمات الدولية شريكاً   -4
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون وزارة الزراعة شريكاً في متابعة   -5
  وتقييم المشروع

          

شاريع والبرامج شريكاً ترى ضرورة أن يكون الممولين للم  -6
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون المجالس البلدية والقروية  شريكاً   -7
  في متابعة وتقييم المشروع

          

ترى ضرورة أن تكون الجامعات ،االستشاريون ،الخبراء   -8
  شركاء في متابعة المشروع

          

            حدد: أخرى   -9
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  رةالعبا  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

  مقومات النجاح

            لديك رضا عن الدعم الفني المقدم من المشروع  -1
            لديك رضا عن مساهمتك في المشروع  -2
عملك في أرضك من خالل المشروع شجع اآلخرين   -3

  على العمل
          

            راضيهنالك زيادة طلب على مشاريع تطوير األ  -4
            لديك الرغبة بالحصول على مشروع مرة أخرى   -5
            تأهيلها لك كانت كافية/ المساحة التي تم استصالحها   -6
            زراعة واختيار أصناف األشتال كانت بإرادتك  -7
            مشاريع تطوير األراضي تمنع انجراف التربة  -8
وع نحو العمل في شعرت بتغيير ايجابي بعد تنفيذ المشر  -9

  أرضي
          

ساهمت أنشطة المشروع بتنمية روح العمل الجماعي  -10
  لديك

          

  

  : مقترحات لتطوير العمل والمتابعة في برامج إستصالح األراضي : القسم الثالث 

• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  
• .........................................................................................................  

  

" شاكرا لكم حسن تعاونكم" 
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  .قائمة بأسماء المحكمين : 10.1ملحق 
  

  العنوان  االسم

   نابلس-جامعة النجاح الوطنية -محاضر   حسان أبو قاعود. د
   الخليل-جامعة بوليتكنك فلسطين -محاضر   سهيل سلطان. د
   رام اهللا-وزارة الزراعة الفلسطينية -وكيل مساعد   زكريا سالودة. د
   الخليل-اإلغاثة الزراعية - عمدير فر  عبد الغني سياعرة. د
   فلسطين- UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي -رنامج مدير ب  ةركايد الجناز.م.أ
   رام اهللا- المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية واالجتماعية -رئيس مجلس إدارة   داود االستنبولي.م.أ

   رام اهللا-اإلحصاء الفلسطيني - إحصائي ومحلل   ماهر طنوس
  رية تربية جنوب الخليل  مدي– وزارة التربية والتعليم - مشرف تربوي  منى طهبوب. أ
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  . الخليلمنها وتوزيعها على التجمعات في محافظةالمستفيدين  خريطة محافظة الخليل تبين المواقع التي تم جمع عينة دراسة المزارعين  :11.1ملحق
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 التوزيع العددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمشرفين مبوبة إلى مقترحات رئيسية :12.1 ملحق
  )من األكثر تكرارا إلى األقل تكرارا(ب األهمية مرتبة حس

  

  المقترح الرئيسي
عدد المقترحات 

 الفرعية

النسبة 

 المئوية

عمل دليل خاص للمتابعة والتقييم يشمل  األهداف والمعايير وآليـات العمـل             
 ونماذج خاصة بالتقييم والمتابعة

6 24% 

ك فيها كل من المؤسـسات      تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم المشاريع اإلنمائية يشتر      
 الداعمة الدولية والمنظمات األهلية المنفذة والبيئة والوزارات ذات العالقة 

5 20% 

توعية شركاء التنمية على أهمية التقييم والمتابعة وتدريب طواقم فنية للعمل في            
 هذا المجال

5 20% 

 %12 3 ضرورة التخطيط لتقييم المشاريع الزراعية

يم شامل لبرامج استصالح األراضي تشمل األثر االجتماعي        ضرورة إجراء تقي  
 األراضـي فـي     إستصالحواالقتصادي لمعرفة مدى نجاح مخرجات مشروع       

 إحداث تنمية

3 12% 

على الوزارات المعنية أن تمارس دورها في متابعة وتقييم المشاريع وتقديم ما            
 يلزم من خدمات

3 12% 

 %100 25  المجموع
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لعددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمزارعين مبوبة إلى مقترحات رئيسية مرتبة التوزيع ا: 13.1
  .)من األكثر تكرارا إلى األقل تكرارا(حسب األهمية 

  

  المقترح الرئيسي
عدد المقترحات 

 الفرعية

  النسبة 

 المئوية

التأكيد على استمرارية متابعة وتقييم المشاريع المنفذة لضمان نجاحها خالل 
 لتنفيذ وما بعدها من قبل الجهات المعنية والشركاء مرحلة ا

63 15.3 

 – فنية -مقترحات تتعلق بآلية تنفيذ أنشطة المشاريع المختلفة في المستقبل
 إدارية

52 12.6 

توعية المزارعين حول أهمية البرامج والمشاريع المنفذة، وتبيان خطط العمل 
ة الفنية المتواصلة من خالل عقد ومراحلها، باإلضافة لتقديم الخدمات اإلرشادي

 ..... توزيع نشرات- اجتماعات - محاضرات -دورات 

43 10.4 

 10.4 43 زيادة الطلب على مشاريع استصالح األراضي وأهميتها

زيادة نسبة مساهمة الجهة الممولة في المشروع وتخفيض نسبة مساهمة 
 المزارع في المشروع

40 9.7 

ل من السابق تراعي الشفافية والنزاهة في اختيار اعتماد معايير واضحة وأفض
 المستفيدين وتوزيع المشاريع في المستقبل وتشجع المشاريع الناجحة

33 8.0 

 7.0 29 توفير مشاريع مساندة تساهم في إنجاح المشروع وديمومته

رقابة على األموال واألشخاص والمؤسسات العاملة واإلشراف عليها من 
 اص الجهات ذات االختص

21 5.1 

ضرورة دعم المزارع وزيادة حجم المشاريع المقدمة للمزارعين في المناطق 
ذات األولوية والمعرضة لالستيطان والجدار من خالل توفير قروض زراعية 

  تقديم المنح الزراعية-

18 4.4 

 3.9 16 توفير مصادر للمياه من خالل تنفيذ مشاريع حفر أبار مياه وتوسيعها

 3.6 15 عاون والتشاور مع المزارعين في تنفيذ المشاريع وتحديد نشاطاتهأهمية الت

 2.7 11 التركيز على أهمية شق الطرق الزراعية

دراسة حال المشرفين على المشاريع ومدى قدرتهم على تحمل أعباء العمل و 
 أهمية تغيير بعضهم

10 2.4 

 1.9 8 ات الزراعيةتوفير األسواق المناسبة في تسويق اإلنتاج ودعم الجمعي

 1.5 6 دراسة جدوى المشاريع من الجهة المساهمة والمنفذة للمشاريع 

 1.2 5 القيام بمشاريع لمنع انجراف التربة 

 %100 413  المجموع
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  فهرس المالحق
  

  رقم ال

  

  الصفحة  عنوان الملحق

 127  ...................طرق جمع البيانات والمعلومات في المتابعة والتقييم 1.1
خريطة توضح األراضي غير المزروعة والمالئمة لالستـصالح فـي           2.1

 133  ........................................................الضفة الغربية
خريطة توضح األراضي غير المزروعة والمالئمة للمراعي في الضفة          3.1

 134  ...............................................................الغربية
خريطة توضح األراضي غير المزروعة والمالئمة للغابات في الضفة          4.1

 135  ...............................................................الغربية
خريطة توضح األراضي غير المزروعة والمالئمة لالستـصالح فـي           5.1

 136 .......................................................محافظة الخليل
خريطة توضح األراضي غير المزروعة والمالئمـة للمراعـي فـي            6.1

 137 .......................................................محافظة الخليل
خريطة توضح األراضي غير المزروعـة والمالئمـة للغابـات فـي             7.1

 138 .......................................................محافظة الخليل
 139 استبانه المشرفين على برامج استصالح األراضي في محافظة الخليل 8.1
استبانه المزارعين المستفيدين من ببرامج استصالح األراضـي فـي           9.1

 152 .......................................................محافظة الخليل
 158 ...............................................قائمة بأسماء المحكمين 10.1
خريطة محافظة الخليل تبين المواقع التي تـم جمـع عينـة دراسـة               11.1

 159  ................المزارعين منها وتوزيعها على التجمعات في المحافظة
رفين مبوبـة إلـى     التوزيع العددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمـش       12.1

من األكثر تكرارا إلى األقـل      (مقترحات رئيسية مرتبة حسب األهمية      
 160  ...............................................................تكرارا

التوزيع العددي والنسبي للمقترحات الفرعية للمزارعين مبوبـة إلـى           13.1
كثر تكرارا إلى األقـل     من األ (مقترحات رئيسية مرتبة حسب األهمية      

 161  ..............................................................)تكرارا
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  فهرس األشكال
  

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  
 52  .......رسم بياني يوضح توزيع مجتمع دراسة المشرفين حسب المؤسسة 1.3
 55  ....................ةمتغيرات الدراسرسم بياني توزيع المشرفين حسب  2.3
الحاسب األلي على الموقع االلكتروني، يوضـح طريقـة أخـذ العينـة              3.3

 56  ................................................................ونتائجها
 مـن بـرامج     آلية توزيع وجمع استبيانات عينة المزارعين المـستفيدين        4.3

 57  ....................................................استصالح األراضي
 60  ....المستفيدين حسب النشاط الذي تم تنفيذهالمزارعين رسم بياني توزيع  5.3
 61  .......متغيرات الدراسةالمستفيدين حسب المزارعين رسم بياني لتوزيع  6.3
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  فهرس الجداول

  
  عنوان الجدول  رقم ال

  

  الصفحة

 15  ............................................متابعة والتقييمالفروق بين ال 1.2
 22  .........................................أهداف التقييم المرتبطة باألداء 2.2
3.2 23 .................................ة للمشاريعمزايا وعيوب الجهات المقيم 
 لالستصالح، والغابات، والمراعـي     األراضي غير المزروعة والمالئمة    4.2

 31  .....................................في الضفة الغربية ومحافظة الخليل
تقسيم األراضي غير المزروعة والمالئمة لالستصالح في الضفة الغربية          5.2

 31  .......................................................ومحافظة الخليل
استصالح ألفا لمجاالت االستبانة للمشرفين على برامج       -كرونباخمعامل   1.3

 48  ........................................... في محافظة الخليلاألراضي
معامل كرونباخ الفا لمجاالت االستبانة للمزارعين المستفيدين من برامج          2.3

 50  .................................األراضي في محافظة الخليلاستصالح 
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