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اله  علىاشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد اهلل و  علىالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 

 وصحبه وسلم.

ه وسلم "من يعلمن قوله صلي اهلل  قا  الدراسة. وانطالالقدير الذي وفقني إلتمام هذه  علىشكر اهلل الأبداية 
 ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" )رواه الترمذي( 

وهذا خير مكان يعترف فيه بالفضل لذويه، لذا ال يسعني بعد أن انتهيت من هذه الدراسة إال أن أتقدم 
واخص ، هو عليهابالشكر الوفير واالمتنان العظيم لكل من ساهم في إخراج هذا العمل بالصورة التي 

الذي غمرني بفيض  الدكتور/نبيل عبد الرحمن أبو شمالةبالشكر والتقدير مشرفي وأستاذي الفاضل 
 علمه، وكثير نصحه، وجميل صبره.

 السادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة: ىكما أتقدم بخاص شكري وعظيم امتناني إل

أكرم إسماعيل سمور                      كتور/والد محمد رمضان األغا وزير الزراعة السابق الدكتور/األستاذ 
 لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتوجيهها نحو الدقة والشمول.

الفاضل المشهراوي النائب األكاديمي واألخ حسين األخ الفاضل الدكتور أحمد  ىوالشكر موصول إل
 دعمهما المتواصل .على  مسير شئون العمادة باألكاديمية مطيرعبد الرزاق المهندس سمير 

 .كل باسمه ولقبه اإلستبانةكما أشكر األساتذة األفاضل الذين قاموا بتحكيم 

لي  ما قدموه وتي وزمالئي في وزارة الزراعة باإلدارة العامة للتخطيط والسياسات علىأخ ىوأخيرا  ال أنس
 من عون في أنجاز هذه الرسالة.

المهندس أحمد الدلو، المهندس  األستاذ نعيم أبو غلوة،، األستاذ نزار المخمن اإلخوة  كما أشكر كال  
 غسان أبو منديل على ما قدموه من مساعدة وعون لي في إتمام هذا العمل. 

 أسأل اهلل أن يسدد خطانا لما فيه الخير

 الباحث

 شكر وتقدير
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 ملخص الدراسة

ره على التنمية الدراسة إلى التعرف على واقع وأساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأث تهدف
 .أمام التنسيق بين تلك المنظمات وتحديد المعوقات التي تقف حائال   ،الزراعية المستدامة في قطاع غزة

منهجية  لتحقيق أهداف الدراسة بأفضل صورها استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كما اعتمدت
 .اإلستبانةية أسلوب المجموعات البؤر  على متكاملة في جمع البيانات اشتملت

المسئولين في الوزارة وفي منظمات المجتمع المدني  كأبرزها: إدراخلصت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة 
الة لتطبيق هذا التنسيق على األرض، وذلك ليات فع  آ في وجود ألهمية التنسيق ومع ذلك فهناك ضعف

الحكومي من جهة وأيضا  عدم وجود  بسبب ضعف اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين المنظمات والقطاع
المختصة من جهة أخرى. من جانب  توالوزارا اتتحديد للمهام واألدوار الواجب القيام بها بين المنظم

منظمات المجتمع المدني فان نقص التمويل و التنافس عليه هو السبب الرئيسي في عدم استخدام أدوات 
تنفيذ مشاريع مشتركة. من وجهة نظر المستفيدين، فان عدم  فعالة للتنسيق مثل تبادل الموارد البشرية و

 إشراكهم في تحديد احتياجاتهم من قبل منظمات المجتمع المدني من أهم معوقات التنسيق.

في المقابل أظهرت الدراسة أن التنسيق له نتائج اقتصادية على صعيد التنمية الزراعية على المستوى 
ا التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج الوطني وعلى مستوي المزرعة أهمه

 المحلي، على مستوى المزرعة فان  التنسيق يؤدي إلى زيادة دخل المزارع و استدامة المشروع.

تطوير اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين  عدد من التوصيات كان أهمها:إلى خلصت الدراسة 
لقطاع الحكومي في إطار من حوكمة جديدة للقطاع الزراعي مبني على إنشاء اطر المنظمات األهلية وا

تنسيقية  للمنظمات الزراعية و للمزارعين أنفسهم، إضافة لذلك أوصت الدراسة بضرورة  تطوير عملية 
تحسين مستوي ل عقد دورات تدريبية  التنسيق في إطار مهني ومؤسساتي. كما أكدت الدراسة على ضرورة

وأن يرتبط عمل هذه المنظمات ببرامج تنموية منظمة  في التنسيقارة العليا لمنظمات المجتمع المدني اإلد
 يتم إعدادها وفقا  للخطة الوطنية للقطاع الزراعي.
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Study abstract 
This study aimed to identify the reality and methods of coordination between civil society 
organizations and its impact on sustainable agricultural development in Gaza Strip, and to 
identify the obstacles that hinder in the way of coordination between those organizations. 

To achieve study objectives, it used the descriptive analytical method and adopted an 
integrated approach for data collection included (focus groups and questionnaire). 

The study concluded several important results: both administrators in the ministry and in the 
civil society organizations realized the importance of coordination, however the lack of 
effective mechanisms for  implementing real coordination, due to the weakness of the legal 
framework leading the relationship between organizations and public sector, on the other 
hand  the lack of identification of tasks, roles to be carried out between competent ministries 
and organizations, for civil society organization the lack of funding and competing is the 
main reason of un using effective tools in coordination: exchanging human resources, 
achieving co projects . From beneficiaries view, the lack of involving them in identifying their 
needs by civil society organizations considered the most important obstacles in coordination. 
On the other side, the study showed that coordination has economic results at the level of 
agricultural development in national and farm levels; the most important is farm expansion 
area and increasing the contribution of agriculture to Gross Domestic Product. At the farm 
level, the coordination leads to increase farmer income and project sustainability. 

The study found a number of recommendations, the most important is: the development of 
the legal framework regulated the relationship between NGOs and public sector in new 
framework of governance for agricultural sector based on the establishment of frameworks 
for coordinating agricultural organizations and farmers themselves, in addition to the study 
recommended to develop the coordination process in a professional and institutional. The 
study emphasized the need to hold training sessions to improve the level of senior 
management of civil society organizations in coordination and link the work of these 
organizations with organized developmental programs which must be prepared in 
accordance with the national plan for the agricultural sector. 
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 مقدمة:

تحديات ومخاطر  ورخاصة مع ظه تغيرا  عميقا  في أنحاء العالم تتغير اتجاهات التنمية الزراعية      
وقتنا الحاضر أن  ييتوقع من الزراعة فو ، البشر توفير الغذاء لألعداد المتزايدة من إلىباإلضافة ،  جديدة

إذ يتوقع منها أن تساعد في استعادة البيئة الهشة ، تخدم جملة من األهداف العالمية المتنامية والمتنوعة
دارة الموارد الطبيعية المتناقصة ت االقتصادية تحوالالومع ، والغد اليومسبل عيش كريم لمزارعي وتوفير  ،وا 

تطلب المصالح، ي ن متناقضعليفاككيانات وأفراد جدد العالمية وتأثيرها على القطاع الزراعي وظهور 
 للعمل، ةعليفاطرق أكثر و إيجاد تحالفات  ،تشكيالت الناشئةالو  الزراعية بأهدافها الجديدة التنمية يقتحق

بداعية من التنظيم.تعتمد عل  ى أشكال جديدة وا 

تعتبر تحديات القطاع الزراعي كبيرة قياسا باألهداف المطلوب تحقيقها و نظرا لكثرة في فلسطين و 
خالل ، من التنمية االقتصاديةرئيسا في  ا  دور القطاع الزراعي  يلعبالمعوقات التي تواجهه، ومع ذلك 

قطاع غزة )الجهاز المركزي  في%( 7.7) بنسبة 2012 لعامل اإلجمالي المحلي لناتجفي ا همتمساه
 لسكانوظيفته الرئيسة في إنتاج الغذاء لألعداد المتزايدة من ا. إضافة إلى (2011 ،لإلحصاء الفلسطيني
 .وخلق فرص عمل

إال انه لم يكن له النصيب الكافي من  الرغم من األهمية االقتصادية والوطنية للقطاع الزراعي، علىو 
تعاقبة المالعامة للحكومات الفلسطينية  اتبالموازن الوطني بحيث لم  يزيد نصيب القطاع الزراعي التمويل
 ،%60 نسبةوالنفقات االستهالكية تتجاوز  بفي الوقت الذي كان فيه نصيب الروات%، 1من بأكثر 

قطاع الزراعي الدوليين بالقطاعات اإلنتاجية ومنها ال نحينتراجع اهتمام الما قدباإلضافة إلى ذلك ف
 يتجاوز لمحيث  األرض والمياه، وهيبعناوين السيادة الوطنية  مرتبطأن هذا القطاع علما  ب، خاصة

% بما 6أكثر من  إلى (2011 نهايةوحتى  1999)نصيب هذا القطاع من أموال المانحين منذ العام 
 . (2012 ،لإلحصاء الفلسطيني)الجهاز المركزي  يشمل الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي وكذلك المياه

والتي ترتب عليها فوز حركة المقاومة اإلسالمية  2006التي أجريت في العام  االنتخابات التشريعية وبعد
 موتحول الدعقطاع غزة،  علىحصار وما تبعها من  بنتائجها،المجتمع الدولي  افوعدم اعتر  )حماس(،
مليون دوالر أمريكي للعام  32 بحوالي هذا الدعم  قد ر ثمباشرة  إلى منظمات المجتمع المدني، حي الدولي
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( منظمة 41( والبالغ عددها )2012 ،)وزارة الزراعةللمنظمات العاملة في القطاع الزراعي فقط  2010
 .(2013، الداخلية ) وزارةحسب إحصائية وزارة الداخلية 

يجب الزراعي  لقطاعاركيه تنموية لتش و في إطار خطط وبرامج عملية تنسيق دائمة وفاعلة إلىوللوصول 
تأتي قيمة هذه الدراسة  ، ومن هذا الجانبن في هذا القطاع بعيدا عن التحيزعليدراسة و تحليل أهم الفا

ضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني الزراعية فيما بينها من جانب، و بينها و  علىفي التأكيد 
من أهم  ، الن ذلك يعتبر) الجهات الحكومية و المستفيدين( بين األطراف ذات العالقة من جانب آخر

 . واجب وطني وأخالقيإضافة إلى كونه  التنمية الزراعيةعوامل نجاح 

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة 0-0-0

بعيدا  عن التنسيق مع الحكومة  لمنظمات المجتمع المدني مباشرةمعظم التمويل الخارجي تحول في ظل 
لوحظ من تكرار وازدواجية للمشاريع الزراعية وعدم ارتباطها بخطة شاملة ومنظمة وما  ،في قطاع غزة

ومن هنا تكمن اإلشكالية الرئيسية  ،القطاع الزراعي يف الفلسطينية ةالتنمي أهدافتحقيق  علىتعمل 
 التنمية الزراعية وأثره علىمنظمات المجتمع المدني الزراعية  بينالتنسيق  ضرورة بتوضيحللدراسة 

 .المستدامة في قطاع غزة

 :التالي النحو على ةللدراس يسيمكن صياغة السؤال الرئ و

 ؟ قطاع غزة يالمستدامة ف التنمية الزراعية وأثره على المدنيمنظمات المجتمع  بينالتنسيق واقع ما 

 :ةالتاليعنه التساؤالت الفرعية  وينبثق

 ما واقع التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة؟ .1
 ؟في قطاع غزة الزراعية نيمنظمات المجتمع المد بين التنسيق ا طبيعةم .2
 ؟والقطاع الحكومي في قطاع غزة  الزراعية نيمنظمات المجتمع المد بين التنسيق ما طبيعة .3
 ما أساليب التنسيق المتبعة بين منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة؟ .4
 في قطاع غزة؟ المدني الزراعية منظمات المجتمع بينمعوقات التنسيق  ما .5

 



5 
 

 فرضيات الدراسة: 0-0-3

 بين التنسيق"طبيعة بين (  ≥ 0.05) اللةد مستوى عند إحصائيةذات داللة  عالقة توجد .1
 لتحقيق فذهاوكفاءة التدخالت التي تنفيما بينها وبين األطراف الفاعلة " منظمات المجتمع المدني 

 منها الفرضيتين الفرعيتين التاليتين: ويفرع .المستدامة التنمية الزراعية

بين طبيعة التنسيق بين (  ≥ 0.05)توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . أ
 منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

بين  التنسيقة طبيعبين (  ≥ 0.05) اللةد مستوى عند إحصائيةذات داللة  عالقة توجد . ب
التنمية دورها في تحقيق و والقطاع الحكومي" في قطاع غزة المجتمع المدني  ت"منظما
 .المستدامة الزراعية

أساليب التنسيق المتبعة بين (  ≥ 0.05) اللةد مستوى عند توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2
 .المستدامة لزراعيةالتنمية افي منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و دورها في تحقيق 

بين استجابات  عينة (  ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة .3
بين منظمات المجتمع  التنسيقالدراسة في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة حول واقع 

 لخبرة(.لمتغير)عدد سنوات ا تعزي قطاع غزة المستدامة فيالتنمية الزراعية  علىالمدني وأثره 

بين استجابات  عينة (  ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة .4
بين منظمات المجتمع  التنسيقالدراسة في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة حول واقع 

 لمتغير)عمر المنظمة(. تعزي قطاع غزة المستدامة فيالتنمية الزراعية  علىالمدني وأثره 

 :همية الدراسةأ  0-0-2

في  إليهامن زاوية لم يتم التطرق  منظمات المجتمع المدنيتتناول عمل  أنهاهذه الدراسة في  أهمية تنبع
و لكنها تسلط الضوء على  وينها،بطبيعة تك أوبعينها  بمؤسسةالزاوية ال تتعلق  هذهالدراسات السابقة. 

تدخالتها و معرفة مدى  ييمتق إلى من خالل دراسة موضوعية تسعى ،المنظمات مجتمعة تلكعمل 
أخرى. لذلك فهي تسعى إلى  جهة من المزارعين ولحاجات جهة، من الزراعية التنمية لبرامج ابتهااستج

معرفة كفاءة التدخالت المنفذة بواسطة المنظمات العاملة في القطاع الزراعي من خالل دراسة مدى وعي 
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معرفة  و أيضا   أخرىو بين الوزارة المختصة من جهة  تلك المنظمات بعملية التنسيق بينها من جهة
، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تتلخص فاعليتهاالمستخدمة في عملية التنسيق و مدى  ساليباأل
 في:

ُتجرى على واحدة من أهم القطاعات االقتصادية المؤثرة في المجتمع الفلسطيني وتلعب دور هام  .1
ه المنظمات بجهود راقية للنهوض بالقطاع الزراعي والمساعدة في بناء ومركزي فيه حيث تشارك هذ

 اقتصاد زراعي مقاوم معتمد على الذات. 
 .(2010مليون دوالر للعام  32ترصد النتائج لحجم تمويل سنوي ضخم يقدر بحوالي ) .2
 .تمثل إضافة لألدبيات اإلدارية والتي تقدم نموذجا  جديدا في التقييم محوره التنسيق .3
 سعي الدراسة إلى تطوير آليات تنسيق فع الة بين األطراف الفاعلة في القطاع الزراعي.ت .4
 تسعى لتقديم نتائج وتوصيات للمهتمين وصانعي القرار بما يخدم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. .5

 هداف الدراسة:أ 0-0-4

زيادة  علىفاهيم إبداعية تعمل وم آليات علىتصور يعتمد  إلىالمساعدة في الوصول  إلىالدراسة تهدف 
 كفاءة التدخالت في القطاع الزراعي وذلك من خالل اآلتي:

 تقديم توصيات ومقترحات يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة. .1
ني واألطراف الفاعلة األخرى في القطاع منظمات المجتمع المد بينالتنسيق  تسعى لتحسين مستوى .2

  في قطاع غزة.راعي الز 
 .  في قطاع غزة العمل على تطوير آليات إبداعية للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني .3
 . في قطاع غزة منظمات المجتمع المدني بينمعوقات التنسيق  التغلب على .4

 محددات الدراسة: 0-0-5

 :ةالتالي الحدود في الدراسة حدودتتمثل 

المجتمع المدني الزراعية بقطاع غزة في المراكز التالية )رئيس مجلس العاملين في منظمات الحد البشري: 
 إدارة، مدير تنفيذي، مسئول التنسيق أو مسئول عالقات عامة(.

 قطاع غزة. الحد المكاني:
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 (.2113منظمات المجتمع المدني الزراعية المرخصة من قبل وزارة الداخلية للعام ) الحد القانوني:

.  2013 – 2006 :الزماني الحد

 صعوبات الدراسة: 0-0-6

 فيما يأتي:تتلخص  واجهت الباحث عدة صعوبات أثناء إعداد هذه الدراسة

لمنظمات  )نظرا  لالختالف بين إحصائيات وزارة الزراعة ووزارة الداخلية(دقيقولكن غير توفر دليل  .1
نوانه مما أدى إلى المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة حيث أن هناك عدد منها يغير مكانه وع

 . صعوبة الوصول إلى بعض هذه المنظمات

 .إحجام بعض المنظمات عن التعاون واالهتمام بالدراسة .2

ضعف اإلدراك لدى بعض العاملين في منظمات المجتمع المدني الزراعية بأهمية األبحاث العلمية  .3
 .مما يعكس محدودية الوعي نحو أهمية الدراسات العلمية

مات لدى بعض العاملين في منظمات المجتمع المدني عن منظماتهم مما أعاق قلة وضعف المعلو  .4
 . عملية البحث والدراسة

قلة المراجع في موضوع التنسيق بين منظمات المجتمع المدني الزراعية حيث أن أغلب الدراسات  .5
 .السابقة تطرقت إلى دور منظمات المجتمع المدني في التنمية

 مصطلحات الدراسة: 0-0-7

 مجتمع المدني:ال  

يشير إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها 
، استنادا  إلى نخرياآلوجوٌد في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو 

 .(World bank, 2006) ةاعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيري

 :التنمية الزراعية المستدامة 

إدارة وصيانة عرفت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة)الفاو( التنمية الزراعية المستدامة بأنها "
 الحاليةتحقيق المتطلبات اإلنسانية  المؤسسات والتقنيات تضمن بحيثالموارد الطبيعية األساسية 
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ن مثلوالمستقبلية صيانة األرض والمياه والموارد الوراثية  علىيجب أن تعمل  استراتيجيةهكذا  ". وا 
، 2010والنباتية والحيوانية، كما يجب أن تكون مقبولة تقنيا  واقتصاديا  من المجتمع".)األشرم، 

 (.72ص

 :التنسيق 

ختلفة من خالل جلب التوازن بين النشاطات الم إلى"هو أحد عناصر العملية اإلدارية، التي تهدف       
ربطها ببعضها البعض وتوجيهها بحيث تتكامل عبر خطوات العمل المختلفة لتحقيق هدف نهائي مع منع 

 .(132، ص2001االزدواجية والتضارب".)النمر وآخرون، 

  ستدامةالمالتنمية: 

سية للجميع عرفتها اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بأنها" التنمية التي تقضي بتلبية الحاجات األسا 
وتوسيع الفرصة أمام المجتمع إلرضاء طموحاتهم إلى حياة أفضل ونشر القيم التي تشجع أنماطا  
استهالكية ضمن حدود اإلمكانيات البيئية التي يتطلع المجتمع إلى تحقيقها بشكل معقول") أبو زنط 

 (. 23، ص 2009وغنيم، 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة

 الدراسات الفلسطينية. 0-3-0

 الدراسات العربية. 0-3-3
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تعددت الدراسات حول منظمات المجتمع المدني بمسمياتها المختلفة و دورها في التنمية ومن أهم 
 الدراسات التي قامت و بحثت في هذا المجال ما يأتي:

 دراسات الفلسطينية:ال1-2-1

 (." سياسات لتفعيل الحركة التعاونية الفلسطينية ".3103دراسة: حامد ) .0

 التعاونية الحركةوفاعلية  أداءهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات المطلوبة لتطوير 
 .طينيةالفلس التعاونية الحركةلية عاوف أداء لتطوير المطلوبة السياسات تحديد، وكذلك الفلسطينية

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 األعضاء.لتأسيس تعاونيات دون حاجة مشتركة لدي  األفرادتدفق التمويل الخارجي دفع بعض  . أ
لتوجه التعاونيات للتمويل الخارجي وهذا يعتبر خلال  ىعدم االلتزام المالي ألعضاء التعاونيات، أد . ب

 ي أداء دور تنموي .تقصيرها ف إلىأساسيا ويؤدي 
 ضعف تمثيل التعاونيات في االتحادات يفقدها مصدرا  للتعاون والقوة ويشتت الممولين . . ت

 . نخرياآلتواضع مهارات العاملين وصعوبة التواصل واالتصال من قبلهم مع  . ث

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
 الفلسطينية.ية العمل على تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالحركة التعاون . أ
 إشراك الجهات المختصة في المجاالت المتنوعة للعمل التعاوني مثل وزارتي الزراعة واالقتصاد  . ب
 .التعاون والتنسيق بين التعاونيات العاملة لالستفادة من خبراتها . ت

(" الدور التمويلي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعية 3100دراسة: أبو منديل ) .2
 " .المستدامة

، وأيضا  ومؤشراتها فلسطين في المستدامة الزراعية التنمية برامج على التعرفإلى الدراسة هذه هدفت 
 المجتمع منظمات واقعودراسة  الفلسطيني الزراعي للقطاع ةاليالح المتاحة التمويل مصادر على التعرف
 .لزراعيةا للتنمية وتمويلها عملها مجاالت حيث من غزة قطاع في الزراعية المدني

 الدراسة ما يلي: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
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مراعاة التركيز على  الفقر دونالتوجه الرئيس لمنظمات المجتمع المدني هو التخفيف من  . أ
نما بصورة إغاثية.  األبعاد التنموية، وا 

 .                  ظمات مع أولويات التنمية المحليةعدم مالئمة أولويات هذه المن . ب
 دمت الدراسة مجموعة من التوصيات:قو 

ربط برامج منظمات المجتمع المدني في فلسطين ببرامج تنموية منظمة يتم إعدادها وفقا   . أ
 لمتطلبات المجتمع وأولوياته التنموية .

 االهتمام بالبعد التنموي والمعتمد على دراسات الجدوى االقتصادية . . ب
، بحيث (وزارة الزراعة) لسلطة الوطنية الفلسطينيةتطوير العالقة بين منظمات المجتمع المدني وا . ت

 .تأخذ هذه العالقة الشكل التكاملي
 .اختيار طرق اتصال فاعلة بين هذه المنظمات مع السلطة والممولين . ث

 ".دور وأداء المؤسسات األهلية والمعوقات التي تواجهه عملها."(3112سعد وجودة ) دراسة: .2

على  التنمية، والتعرف في المدني المجتمع منظمات مساهمةى دمعلى  التعرفإلى الدراسة هذه هدفت 
 من مجموعة وضع إلىالمستهدفة، وكذلك هدفت  للفئات ووصولها والنشاطات البرامج نشرآليات 

 .المدني المجتمع منظمات تطوير في تساعد التوصيات

 الدراسة ما يلي: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 

 في المؤسسات األهلية. عدم وضوح فكرة التمكين . أ
 التنموية. ستراتيجيةاالغياب الرؤية  . ب
 .عدم توفر نماذج ناجحة للتشبيك والشراكة . ت

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
 التفاعل بين المؤسسات األهلية والجهات المستفيدة. . أ
 .زيادة التنسيق بين مؤسسات العمل األهلي وتطوير رؤية مشتركة بينهما . ب
 ت المشاركة على المستوي الجماعي.توضيح ايجابيا . ت
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 (."تقييم دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية في فلسطين".3116دراسة: الهندي ) .4
 مجاالت حيث من فلسطين في العاملــة الحكومية غير المنظمات واقع على التعرفإلى هدفت الدراسة 

 بما فلسطين في العاملة الحكومية غير المنظمات عمل لتحسينآليات  اقتراح،  و أداءها ومنهجية عملها
 البيئة واقع تنمية في الحكومية غير المنظمات دور على التعرفو  الشاملة االقتصادية التنمية يخدم

 االقتصادية. التنمية أهداف يخدم فيما والقانونية السياسية
 الدراسة ما يلي: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 

مج التي تقوم بها المنظمات وعدم ارتباطها بخطة تنموية شاملة أدت إلى تشتيت عفوية البرا . أ
 .جهودها

ضعف التنسيق بين الجمعيات األهلية والعاملة في فلسطين، وبين الجمعيات األهلية والسلطة  . ب
 .الفلسطينية سبب من أسباب فشل الجمعيات في تحقيق التنمية

ة بين الجمعيات األهلية العاملة في قطاع غزة % من عينة الدراسة بأن العالق8883يعتقد  . ت
 والسلطة الفلسطينية هي عالقة تكاملية.

 نظم اإلدارة التقليدية في الجمعيات األهلية هي التي تحول دون وجود تنسيق قوي بين الجمعيات. . ث

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 

 .اع غزة الطابع المهنييجب أن يأخذ التنسيق بين الجمعيات األهلية العاملة في قط . أ
 .وشكل العالقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة الوطنية الفلسطينيةتطوير نوع  . ب

."دور وأداء المنظمات غير الحكومية 3116دراسة البنك الدولي، مركز بيسان للبحوث واإلنماء  .5
 الفلسطينية في قطاع الصحة والتعليم والزراعة".

 تحديدو  وأداءها والزراعة معليوالت الصحة قطاعات في المنظمات هذه دور إبراز إلىالدراسة هذه هدفت 
 .التنمية عملية في مساهمتها لتحسينأساليب  واقتراح والضعف القوة ماكنأ

 الدراسة ما يلي: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 

اضح بشكل و  نأخرى يتفاوت دور هذه المنظمات غير الحكومية بالقياس مع مزودي خدمات . أ
 . روكبي

 %.53 يشكل دور المنظمات غير الحكومية في قطاع الزراعة إلى ما يقارب . ب
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 :التوصيات من مجموعة الدراسة وقدمت

 . هناك عالقة تشابكيه بين المنظمات غير الحكومية والسلطة في قطاع الزراعةأن يكون  . أ
الموضوعية وتقيم ضرورة أن تستكمل المنظمات غير الحكومية بعض العمل في قضايا تحسين  . ب

 األثر.

 (."المنظمات غير الحكومية الفلسطينية_ دراسة تنموية_"3115)مدراسة: إبراهي .6

الفلسطينية،  المحافظات في الحكومية غير للمنظمات الجغرافي التوزيع على التعرفإلى هدفت الدراسة 
براز  عالقةو كذلك  الفلسطيني المجتمع في الرئيسية القطاعات تنمية في الحكومية غير المنظمات دور وا 
 .الفلسطينية التنمية خطة بأهداف الحكومية غير المنظمات أهداف

 الدراسة ما يلي: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 

 استحالة قيام تنمية شاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة طالما هي تحت سلطة االحتالل. . أ
من خالل المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا كان للمساعدات التي تلقاها الشعب الفلسطيني  . ب

 في عملية صموده.

 ضعف التعاون والتنسيق بين المنظمات أدى إلى ضعفها بالقيام بدورها المتوقع. . ت
منها في  8مؤسسة  15انخفاض نسبة المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة حيث بلغ عددها  . ث

 % من إجمالي عدد المنظمات. 2.6في قطاع غزة، وقد شكلت نسبتها  7الضفة الغربية و

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
 االهتمام بالمؤسسات العاملة في مجال الزراعة وتقديم الدعم لها وخاصة في الضفة الغربية. . أ
 االهتمام بضرورة تقديم الدعم المالي للمؤسسات العاملة. . ب

لتمكينهم من عمل مشاريع  تدعيم العاملين في المؤسسات الحكومية من خالل دورات التدريب . ت
 تساعدهم على تقديم خدمات أفضل للجمهور الفلسطيني.

 (."دور الجمعيات الخيرية اإلغاثية في االقتصاد الفلسطيني ".3115دراسة: مقداد ) .7

 أثر األمثل، وبيان األسلوب هوالي الح االغاثي الدعم أسلوب كان إذا ما معرفةإلى الدراسة هذه هدفت 
 . الفلسطيني االقتصاد أداء وعلى الفلسطيني الشعب صمود لىع الخيري الدعم

 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
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يالحظ أن العالقات التنسيقية بين الجمعيات ضعيفة ولم ترقى للمستوى المطلوب كما أن عالقتها  . أ
 بالجهات الرسمية تحتاج إلى تطوير، بشكل يخدم االقتصاد الفلسطيني.

 ة العليا في الجمعيات بأهمية التنسيق فيما بينها لتطوير عملها.يوجد وعي لدي اإلدار  . ب
يوجد تحفظات لدى مدراء العديد من الجمعيات على القانون الذي ينظم عملها وعالقتهـا مع  . ت

 الجهات الرسمية. 

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
 ضرورة تطوير الكادر اإلداري في الجمعيات الخيرية .  . أ
العالقة التنسيقية بين الجمعيات الخيرية المختلفة بما يحقق األهداف االجتماعية ضرورة تطوير  . ب

 والتنموية  لهذه الجمعيات . 

ضرورة تبني أسلوب دعم مشاريع خاصة بدال  من الدعم العيني المباشر والسعي لتحقيق أساليب  . ت
 االستدامة.

لفلسطينية فيما بينها ومع ("عالقة المنظمات غير الحكومية ا2002دراسة: لداودة وآخرون ) .8
 السلطة الوطنية الفلسطينية والممولين".

عالقة المنظمات غير الحكومية فيما بينها في الضفة الغربية وقطاع على  التعرفإلى هدفت الدراسة 
 عالقة المنظمات غير الحكومية مع السلطة الفلسطينية والممولين.، والتعرف على غزة

 : ةليالتا النتائج الدراسة أظهرت
 .تعدد أنماط العالقات التي أقامتها المنظمات غير الحكومية . أ
% من المنظمات غير الحكومية تعاني من عجز مالي أثر على االستقرار الوظيفي 52.3 . ب

 للعاملين فيها.
يعتبر التنسيق والتشاور سمة مشتركة لدي جميع المنظمات، وعدد المنظمات الداخلة في عمليات  . ت

 ها في التنسيق.التشاور أكثر من عدد
يعود ارتفاع مستوي التنسيق والتشاور كعالقة، إلى كونهما ال يتطلبا أكثر من موافقة على  . ث

 مواضيع طارئة.
 عمليات التمويل المشترك للمشاريع والبرامج قليلة، وهذا يعكس ضعف التعاون المشترك. . ج
 كشفت الدراسة ضعفا  عاما  في مضامين العالقة مع السلطة الفلسطينية. . ح
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أن التمويل الخارجي للمنظمات قائم على رؤية مسبقة من الممول نفسه، وان تأثير المنظمات في  . خ
 أجندة الممولين ضعيفة.

 أهمها: التوصيات من مجموعة الدراسة قدمت
 تقليص درجة تشتت هذه المنظمات من خالل تفعيل الشبكات واالتحادات. . أ
 ي انعكست كحالة فصل بين المنظمات.ضرورة الخروج من حالة الفصل بين الضفة وغزة والت . ب
 االستفادة من خبرات المنظمات الكبيرة. . ت
 إيجاد منابر تنسيقية عامة وقطاعية. . ث
 مأسسة العالقة بين االتحادات العاملة. . ج
 ضرورة السعي نحو توسيع مصادر التمويل، ووضع ضوابط له. . ح

لم العربي، األهمية الحاسمة "المنظمات األهلية والتنمية في العا.(3111دراسة سوليفان  ودجاني ) .9
 كة القوية بين الحكومة والمجتمع المدني " .اللشر 

التعرف على واقع المجتمعات العربية في البلدان مجتمع الدراسة، وأهمية الشراكة  إلىهدفت هذه الدراسة 
 بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني من حيث الواقع والمأمول.

 :ةالتالي ئجالنتا الدراسة وأظهرت
 والوظائف.االزدواجية في المهام  . أ
 فقدان الدعم الحكومي. . ب

 يمتع العاملين في المنظمات بالخبرة والمهارة والمستوى التعليمي المناسب. . ت

 .، مما أوجد ازدواجية في المهام والوظائف للعاملينضعف الهيكل الداخلي لهذه المنظمات . ث

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
إلقاء اللوم بالكامل على الحكومات، ولكن المنظمات األهلية نفسها تتحمل جزء من  جبال ي . أ

 مسئولية فشلها.
ضرورة إجراء انتخابات لمسئولي المنظمات األهلية، ويجب أن تتصف هذه االنتخابات بالنزاهة  . ب

 .والمكاشفة والشفافية
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 حو تنمية مجتمعية " ن –(." مؤسساتنا األهلية ودروها في فلسطين 0111) ةدراسة: نخل .11
التعريف بالمؤسسات ، و هلية في تنمية المجتمع الفلسطينيدور المؤسسات األإظهار  الدراسة ت هذههدف

وأهدافها وأيضا  المشاكل التي  وأنواعها،األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث تاريخ نشأتها 
 تواجهها.
 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
مات المجتمع المدني الفلسطينية بمهام متنوعة في النواحي االقتصادية والصناعية اضطالع منظ . أ

 والزراعية وخدمات التعليم والصحة واإلغاثة.
، وعدم عدم تطوير الواقع اإلداري للمنظمات األهلية الفلسطينية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة . ب

 خرى.مع المنظمات األ قوجود وحدة أو إدارة خاصة بالتنسي
نقص الموارد المالية وعدم انتظامها يؤثر سلبا  على استمرار منظمات المجتمع المدني الفلسطينية  . ت

 في تقديم الخدمات.

 ضعف الكادر اإلداري وعدم إدراكه ألهمية التنسيق والشراكة مع المنظمات األخرى. . ث

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
 من أجل التخلص من التبعية للممول األجنبي. ضرورة االعتماد على الموارد الذاتية . أ
 ضرورة تطوير الكادر اإلداري لهذه المنظمات من أجل تحسين دورها. . ب
 (."نحو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الذات " .0111دراسة: كرزم ) .00

زراعية وغير الرسمي للخطط والسياسات ال الشعبي،طرح البديل اإلنتاجي الزراعي إلى  هدفت الدراسة
لى العربية بشكل عام، والدولية الرسمية المرسومة للضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص تحليل نقدي ، وا 

ينطلق معظمها من حقيقة كون االقتصاد  القائمة والتيلألطروحات والسياسات واالستراتيجيات الزراعية 
 الفلسطيني ملحق باالقتصاد اإلسرائيلي .

 :ةلتاليا النتائج الدراسة وأظهرت
 تعمل منظمات المجتمع المدني على سد العديد من الفجوات الخدماتية الزراعية. . أ
 متخصصة في الضفة والقطاع. )رسمية أو غير رسمية(أبحاثغياب مراكز  . ب

 ضعف وضوح آليات محددة للتنسيق، وبعدها عن الطابع المؤسساتي والمهني. . ت
 .تعاني منظمات المجتمع المدني من صعوبات في التمويل . ث
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 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
 األبحاثنوع من التكامل بينها وبين مراكز  إليجادتكثيف عمل منظمات المجتمع المدني  . أ

 والتجارب الرسمية في مجال التنمية الزراعية.
 المجدي والمعتمد على الذات . اإلنتاجيوجوب اعتماد النظام  . ب
 المجتمع المدني.مشاركة المزارعين بصياغة خطط تطوير منظمات  . ت

 العربية: الدراسات 0-3-3
" تقويم دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع القاعدية في .(3111دراسة:)عبد الكريم،  .0

 .أنشطة التنمية الزراعية واستدامتها"
معرفة مساهمة المنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية الريفية في إحداث إلى الدراسة  ت هذههدف

معرفة المعوقات ، و تنمية زراعية لتحسين األحوال المعيشية لهذه المجتمعات)في الريف السوداني(
والمشاكل التي تحول دون استمرارية التنمية الزراعية بعد نهاية دعم المنظمات المعنية بالتنمية بالمنطقة 

 نطقة.المستهدفة والخروج بتوصيات وحلول تساعد في استمرارية العمل التنموي بالم
 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
إن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع القاعدية لها دور فاعل في إرساء دعائم التنمية  . أ

 الزراعية والريفية بالمنطقة.

وجود اهتمام من قبل إدارات المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات األخرى المهتمة  . ب
 بتحقيق التنمية.

 زيادة في إنتاجية الفدان للمحاصيل الزراعية المختلفة أثناء عمل المنظمات. وهنالك . ت

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
دراسة كل جوانب العمل الزراعي والحياة الريفية بصورة عامة وتحديد العوامل المؤثرة في أوضاع  . أ

 المنطقة مما يساعد على استمرارية العمل التنموي بها.  
المستفيدين والمنفذين وذلك بزيادة جرعات التدريب بهدف تحقيق أهداف برامج  رفع قدرات . ب

 المنظمات. 
 .خلق تنظيم فاعل داخل هذه المجتمعات للمتابعة والتقييم أثناء تنفيذ برنامج التنمية وبعده . ت
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 ." معوقات التشبيك بين المنظمات غير الحكومية".(3112، دراسة:)إبراهيم .3
في  المعوقات التي تواجه الشبكات بين المنظمات غير الحكومية علىالتعرف  إلىالدراسة  ت هذههدف

المعوقات التي يتم التعرف  علىتصور مقترح للتغلب  إلىالتوصل جمهورية مصر العربية، وكذلك إلى 
 ا.عليه

 :إلىحاجة الشبكات  ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
 .الشبكات شراكة فعالة مع أطراف عديدة لضمان استمرارية . أ

 .ية وقانونية تعتبر حجر الزاوية في المجتمع المدنيتوجود قواعد مؤسسا . ب
 الديمقراطية . هناك تحديات مرتبطة بالثقافة السائدة مثل . ت

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
 .ضرورة االهتمام بتطبيق الحوكمة في المنظمات الغير حكومية . أ
 هلية.إبراز أهمية التشبيك بين المنظمات األ . ب

 .أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية"(."3112:)مالوي، دراسة .3
براز أهمية المجتمع المدني في ، و إعطاء خلفية نظرية عن قطاع المجتمع المدنيإلى  هدف الدراسة ا 

مناقشة أهم المشاكل الرئيسية التي وأيضا   عملية التنمية من خالل الشراكة مع القطاعين العام والخاص
 .تقديم االقتراحات التي تسهم في تحفيز األداء القطاع معه هذا تواج

 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
وبتكلفة اقل من القطاع  أعلىمنظمات المجتمع المدني تستطيع تقديم خدمات بمستوي جودة  . أ

 الحكومي.
من جهة  يالقطاع الحكومبين المنظمات من جهة، و والتعاون  وتبادل المواردمن خالل التنسيق  . ب

يمكن لهذه المنظمات المساعدة في حل كثير من المشاكل المعقدة، من خالل تقديم  أخرى،
 اقتراحات وذلك لقربها من المجتمع بشكل اكبر.

 والجهات الحكومية لم يرقى للشكل المطلوب.منظمات المجتمع المدني التعاون والتنسيق بين  . ت
 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 

 والتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص في تحقيق التنمية.الشراكة  . أ
 تأهيل وتدريب قيادات المجتمع المدني على العمل التنسيقي والمجتمعي. . ب
 تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية عمل منظمات المجتمع المدني. . ت
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دراسة حالة  –تحقيق التنمية الريفية بالسودان (."أثر الجمعيات التعاونية في 3114 ،بيومي)دراسة: .4
 ". -للجمعيات التعاونية الزراعية بوالية الخرطوم

لى  إبراز أثر الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الريفيةإلى  الدراسة تهدف مشاكل  علىالتعرف وا 
 يات.وتقدم أعمار العاملين في الجمع التعليمالجمعيات التعاونية من حيث مستوي 

 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
 افتقاد صيغة المشاركة الفعالة في اإلنتاج . . أ
 لألعضاء لعدم تسديدهم للرسوم. االلتزامتعاني الجمعيات من صعوبات مالية بسبب ضعف  . ب
 الحقيقي بين األعضاء والجمعية. االتصالضعف  . ت

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
بين العضو والجمعية ألن ذلك يؤدي لنتائج أفضل لتنمية  اإلنتاج اعتماد صيغة المشاركة في . أ

 الريف.
 ضرورة دعم الجمعيات التعاونية وغرس روح االعتماد على الذات . . ب
 .تعيين مرشد زراعي في الجمعيات التعاونية ليقوم بواجبه نحو أعضاء الجمعية . ت

المجتمع المدني وتحقيق  "العالقة بين المحددات التنظيمية لمنظمات.(3112بركات، :(دراسة .5
 .العالقات التنسيقية"

طبيعة العالقة بين المحددات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني  علىالتعرف إلى الدراسة  ت هذههدف
العالقات التنسيقية بين  علىالتعرف في مملكة البحرين، وأيضا  إلى  إقامة عالقات تنسيقية علىوقدرتها 

 التباين في هذه العالقات فيما بين هذه المنظمات. علىلتعرف منظمات المجتمع المدني وا
 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
يوجد ارتباط بين قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها وقدرتها على تحقيق العالقات التعاونية  . أ

 التنسيقية.
حددة لها وتحقيق اإلمكانيات والتسهيالت المتوفرة للمنظمة تلعب دور مهم في تحقيق األهداف الم . ب

 .األخرىفاعليتها المجتمعية مع األطراف 
 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 

ضرورة توفير معلومات عن التجارب والنجاحات التي حققتها منظمات المجتمع المدني في الدول  . أ
 .األخرى
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 بناء شبكة معلوماتية عن منظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين. . ب
 ة مستقبلية لدور منظمات المجتمع المدني وكيفية التعاون فيما بينها.ضرورة بلورة رؤي . ت

 

 األجنبية: الدراسات 0-3-2
الحالة  –(." التحدي في عالقة الحكومة والمنظمات األهلية Abdellateef,2000دراسة:)  .0

 األثيوبية".
The challenge in the relationship between the government and civil 
society organizations - the Ethiopian case. " 

 ناقشت حيث أثيوبيا، في العاملة األهلية المنظمات تخص هامة مواضيع  علىهذه الدراسة للتركيز  هدفت
 .منها تعاني التي والمشاكل عملها ومجاالت المنظمات هذه تاريخ

 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
 . واالقتصاديي االجتماع التخلف مثل عميقة مشاكل من تعاني وبياأثي في العاملة األهلية المنظمات

 تغييرات إجراء خالل من إال أثيوبيا في العاملة األهلية بالجمعيات النهوض يمكن ال بأنه أوضحت كما
 . وحقيقية جذرية
 :التوصيات من مجموعة الدراسة وقدمت
وبية ال يمكن أن يتم بمعزل عن المجتمع معالجة المشاكل التي تعاني منها المنظمات األهلية األثي . أ

 .المدني األثيوبي

 . عالقة المنظمات غير الحكومية بالحكومة والمجتمعات المحلية(Jelinek,2006)دراسة  .2
"NGO Relation with Government and Communities in Afghanistan" 

والمنظمات الغير حكومية في  البحث في العالقة بين الجهات الحكومية والمحليةهدفت الدراسة إلى 
الصيغة األفضل لمشاركة المنظمات غير ، و إيجاد التوترات بينهم علىأفغانستان، وذلك للتعرف 

 الحكومية مع الجهات الحكومية اإلقليمية والمحلية وضمان التنسيق الفاعل بينهم. 
 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
 ر الحكومية لم تراعي احتياجات الفئات األكثر احتياجا.المشاريع المنفذة من قبل المنظمات غي . أ
الحكومية، مما أثر سلبا  على تنسيقية بين المنظمات غير الحكومية والجهات العالقات ضعف ال . ب

 .عمل هذه المنظمات



21 
 

 قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات:و 
نشاءمع المنظمات غير  استراتيجيةعلى الحكومة تطوير شراكة  . أ أسس للتواصل  الحكومية وا 

 والتنسيق.
 يجب على المنظمات غير الحكومية تخطيط برامجها بالتنسيق مع خطة التنمية الرسمية للحكومة. . ب
عداد التقارير ومراعاة مبدأ النزاهة  . ت مواصلة المنظمات غير الحكومية إحراز التقدم في التخطيط وا 

 والشفافية.

  (Swanson, Burton,2002)  تجربة الصيـن في مكافحة الفقردراسة:  .3
China’s Experience in Fighting Poverty                                                

أهم المداخل التي ساهمت في تحول االقتصاد الصيني نحو اقتصاد السوق عن  إبرازهدفت الدراسة إلى 
والريفي اع الزراعي حداث تغيرات في هيكل القطوذلك من خالل إطريق تطوير جمعيات المزارعين، 

أصحاب المزارع لالستفادة من التقنيات الحديثة، والفرص المتاحة في األسواق، أصبحت  ولمساعدة
المشتركة التي تعمل على تحسين التشبيك والترابط واالتصال، الذي ساهم  اآلليةجمعيات المزارعين بمثابة 

نشاء المش روعات الريفية للمستلزمات والمخرجات في العمل على إيجاد فرص توليد الدخل الريفي وا 
الزراعية. وتحملت الجمعيات جزءا  كبيرا  من تكلفة العمل، ولم يكن من الصعب إيجاد اإلطار القانوني 

 لتلك التنظيمات في مستوياتها المختلفة.

 :ةالتالي النتائج الدراسة وأظهرت
تعددة وسائل االتصال تتصف جمعيات المزارعين بالصين بأنها متعددة الوظائف وكذلك م . أ

 بالمستويات األخرى.
 وتعمل الجمعيات على الترابط الفعال مع األسواق والتجار وموردي المدخالت . . ب
عملت نظم اإلرشاد للزراعة في الصين على تجميع جهود أجهزة التنمية الزراعية والريفية التي  . ت

لممارسات ومن ثم انخفاض كانت تعمل فرادى وتعاني من االزدواجية في األداء والتكرار في ا
الكفاءة عموما إلى تجميع جهودها وتكاملها في مركز يطلق عليه المركز اإلرشادي للزراعة 
التقنية، بما يخلق موارد جديدة يمكن من خاللها التركيز على أولويات اإلرشاد بما يتفق والتنمية 

 الريفية.
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 الدراسة بما يلي: وأوصت 

 الجمعيات، وتدريب المزارعين باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.  استمرار الدعم الحكومي لهذه . أ
 زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الصينية في األسواق العالمية. . ب

 الدراسات السابقة: علىالتعقيب  0-3-4
تطرقت أغلب الدراسات السابقة إلى موضوع الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني وتأثير هذا 
الدور وانعكاساته على واقع القطاعات االقتصادية المختلفة بشكل عام، وفي السنوات األخيرة ومع تعدد 
الفاعلين في القطاع الزراعي وتحول اغلب التمويل الخارجي إلى منظمات المجتمع المدني بعيدا  عن 

لتنسيق بين جميع األطراف القطاع الحكومي، تأتي هذه الدراسة وفي هذه الظروف البالغة التعقيد لدراسة ا
الفاعلة في القطاع الزراعي وتبلور رؤية تنموية تشارك فيها جميع األطراف الفاعلة، وتصميم وتخطيط 
برامج ومشاريع تدخل تأخذ بالحسبان حصر واستخدام المصادر والموارد المتاحة، مع االستخدام األمثل 

يجاد و  تطوير الرابط التفاعلي فيما بين جميع األطراف لتفادي والتوظيف األمثل آلليات التنسيق القائمة، وا 
 المشاركة الرمزية للوصول إلى تنمية زراعية مستدامة.

دراسة بين محلية وعربية وأجنبية  تسعة عشر بلغت على مجموعة من الدراسات السابقة الباحث اطلعو 
اسات إلى العديد من وقد تطرقت هذه الدر  ،2112 -1888تمحورت هذه الدراسات بين األعوام من 

 المعلومات التي تهم موضوع الدراسة:

دراسات تناولت دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االقتصادية بشكل عام والتنمية الزراعية  .1
(، 2118( ، )مالوي،2118( ، )عبد الكريم، 2111بشكل خاص  مثل دراسة )أبو منديل، 

( و 1888(، )كرزم،2115(، )مقداد،2115،إبراهيم (، )2116(، )الهندي،2116)بيسان، 
 (.1888)نخلة،

(، 2111دراسات تناولت العالقة فيما بين المنظمات نفسها وما بين الحكومة مثل:  )أبو منديل،  .2
(، 2111؛ وآخرون،لدوادة (، )2113)بركات،، Jelinek,2006)(،) 2116)الهندي،

(Abdellateef,2000) ،(.2111، )سوليفان و دجاني 
 (2114، ، )بيومي(2112، تناولت دور الجمعيات التعاونية في التنمية مثل: )حامد دراسات .3

 .  (Swanson, 2002)و



23 
 

ـــــــات التـــــــي تواجههـــــــا مثـــــــل: دراســـــــة  .4                      دراســـــــات أخـــــــرى تناولـــــــت أداء المؤسســـــــات األهليـــــــة والمعوق
 .(2118، ، ودراسة ) إبراهيم(2118، )سعد وجودة

 :أواًل: أوجه االتفاق

 الدراسات السابقة على عدة أمور منها: اتفقت

مع معظم الدراسات في تناولها للتعرف علي دور المنظمات في تحقيق  تاتفق األهداف:من حيث  . أ
التنمية بشكل عام، والتعرف علي واقع العالقات بين المنظمات والقطاع الحكومي، وكذلك التعرف 

 على معوقات التنسيق بينهم. 
(، )عبد الكريم، 2011توافقت هذه الدراسة مع دراسة )أبو منديل،  اسة:من حيث مجتمع وعينة الدر  . ب

( من حيث استهدافها لمنظمات المجتمع المدني الزراعية، بينما استهدفت 2004(، )بيومي، 2009
 باقي الدراسات منظمات المجتمع المدني بشكل عام.

خدام اإلستبانة كأداة قياس اتفقت مع جميع الدراسات السابقة على است من حيث أدوات الدراسة: . ت
 رئيسية، وذلك بهدف قياس مجاالت ومتغيرات.

تباينت درجات التوافق في نتائج الدراسات السابقة التي أوردها الباحث وفقا  من حيث نتائج الدراسة: . ث
 للهدف الرئيس من الدراسة.

 ثانيًا: أوجه االختالف

التنسيق بين منظمات المجتمع المدني  حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع من حيث الهدف: . أ
الزراعية في قطاع غزة وذلك بهدف الربط بين الفاعلين الرئيسين في القطاع الزراعي والوصول 

 بالتدخالت الحاصلة إلى نتائج اقتصادية وفعالة.
حيث أن الدراسة تمت في قطاع غزة في ظل ظروف خاصة وهي الحصار على  من حيث البيئة: . ب

 الدعم المالي مباشرة إلى المنظمات بعيدا  عن الحكومة في قطاع غزة. قطاع غزة وتحول
المسئولة عن التنسيق بين  اإلشرافيةحيث كان مجتمع الدراسة أصحاب الوظائف  من حيث المجتمع: . ت

 منظمات المجتمع المدني الزراعية وليس كل المنظمات.
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ستخدام اإلستبانة، باإلضافة إلى من حيث شمولية المنهج المستخدم، تم ا من حيث أداة الدراسة: . ث
المجموعات البؤرية مع الخبراء في المجتمع المدني وأيضا  مع المستفيدين من مشاريع المنظمات 

 والمقابالت مع المسئولين في وزارة الزراعة.

 ثالثًا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

تجارب الحديثة لتلك الدراسات مما مهد تمت االستفادة في اختيار منهج الدراسة واالطالع على ال . أ
 إلى أهدافها. لالطريق للدراسة الحالية للوصو 

االطالع على األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة وبالتالي انتقاء ما يتناسب منها مع موضوع  . ب
 الدراسة الحالية تمهيدا لبناء أدوات الدراسة والمتمثلة في اإلستبانة والمجموعات البؤرية.

 الستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في تقديم التوصيات واالقتراحات للدراسة الحالية.ا . ت

 عن الدراسات السابقة:الحالية رابعا: ما تميزت به الدراسة 

أول جهد ميداني للتعرف على واقع التنسيق بين منظمات  -بحسب علم الباحث -تمثل الدراسة . أ
الربط بين الفاعلين في القطاع الزراعي وقياس أثره على التنمية  المجتمع المدني الزراعية  بهدف
 الزراعية المستدامة في قطاع غزة.

تميزت الدراسة باستخدامها ألسلوب المجموعات البؤرية  مع الخبراء في مجال منظمات المجتمع  . ب
 ل عليها.وذلك بهدف تأكيد النتائج المتحص نالمدني وأيضا مع القطاع الخاص ممثال  بالمستفيدي
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 مقدمة:

يعتبر قطاع غزة الواقع جنوب غرب فلسطين بمثابة شريط طويل نسبيا ، يضيق ويتسع عرضه حيث      
( كيلو متر في وسط القطاع، في حين يصل عرضه إلى 7.5( كيلو متر، ويبلغ عرضه)45يبلغ طوله)
دها ( كيلومتر في النهاية الجنوبية عند رفح، وتبلغ المساحة اإلجمالية لقطاع غزة بحدو 12حوالي )
، ويقطن القطاع أكثر من مليون ونصف المليون نسمة معظمهم من الالجئين ع( كيلومتر مرب365الحالية)

الفلسطينيين، و هي تعتبر أعلى كثافة سكانية في العالم مما ضاعف العبء على القطاع الزراعي و أث ر 
، وبالرغم من إعالنها على النمط الزراعي بحيث تحولت الزراعة في معظمها إلى زراعة مروية مكثفة

االنسحاب من طرف واحد، ال زالت إسرائيل تسيطر فعليا  وبصورة مطلقة على جميع المعابر البرية وكذلك 
المجال الجوي والمياه اإلقليمية لقطاع غزة، هذا عدا عن االنتهاكات شبة اليومية التي تتمثل في 

 Sourani,2010).لية والشرقية لقطاع غزةاالجتياحات واالعتداءات اليومية على طول الحدود الشما
,p73). 

سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة،  ،لعبت الزراعة دورا  هاما  في االقتصاد الفلسطيني ولقد     
الثالثة عقود  لخال اإلجماليوبالرغم من ذلك فإنها شهدت تذبذبا  واضحا  في حصتها من الناتج المحلي 

نهاية  %( في35.8ن )م اإلجماليلقطاع الزراعي من الناتج المحلي حصة اانخفضت األخيرة، حيث 
وهذا يدل على أن  ،م2012%( في العام 4.78) حواليإلى  الستينات و السبعينيات من القرن الماضي

-1968شكل نموا  سالبا  خالل فترة االحتالل من ) في الناتج المحلي اإلجمالي قطاع الزراعةمساهمة 
 .( 2013اعة،)وزارة الزر .(2012

 القراءة التاريخية للقطاع الزراعي: 2-2-2

يمكن  2111_1848من خالل القراءة التاريخية للقطاع الزراعي في فلسطين خالل الفترة من عام      
التي عصفت  ىمالحظة أنها مرت بأربع مراحل أساسية، تم تقسيمها حسب األحداث السياسية الكبر 

ياسية تؤثر تأثيرا بالغ الوضوح علي الزراعة، وذلك من خالل السياسات بالمنطقة، وقد كانت كل مرحلة س
الزراعية التي يتم تطبيقها في كل مرحلة، وهي التي من الممكن أن يطلق عليها "الزراعة السياسية" بمعني 
أن الزراعة في كل فترة من هذه الفترات كانت ُتصبغ بالوضع السياسي السائد، وهذه المراحل 

  (24_23، ص2111وزارة الزراعة،  استراتيجيةهي.)
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 :1967_1948المرحلة األولي 

وهما تاريخان مفصليان في تاريخ القضية 1967 _1948وهي المرحلة الممتدة ما بين عامي        
إلى  ن% من األراضي الفلسطينية و شردت الفلسطينيي77الفلسطينية، حيث أقيمت دولة االحتالل على 

ما تبقى من األراضي الفلسطينية )الضفة و القطاع(. في هذه الفترة شكلت الزراعة  الدول المجاورة و إلى
% من حجم االقتصاد 31العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني تحت االحتالل حيث تجاوزت نسبها 

 .(64، ص2112)صالح، الفلسطيني

ة الشجرية  التي شكلت تميزت تلك الفترة بالزراعة المكثفة المروية و خاصة محاصيل البستنو       
ألف دونم وكان  71الحمضيات أهمها. بلغت المساحة المزروعة من الحمضيات في هذه الفترة حوالي 

اإلنتاج يصدر إلى دول متعددة عربية و أوربية، وقد ساهمت في رفع مستوي دخل المزارعين، وخلق 
صاد الفلسطيني، و لكن أهم نتائج فرص عمل وحركة اقتصادية ملموسة وكان لذلك أثر كبير في دفع االقت

هذه الفترة هو استنزاف الخزان الجوفي. أما المحصول االستراتيجي الثاني فهو مجموعة الخضار حيث 
كان اإلنتاج يغطي وبدرجة معقولة االحتياجات المحلية، وقد ساهمت هذه المجموعة أيضا في خلق فرص 

تعتمد على الري األمر الذي أثر أيضا  على  عمل معقولة خالل هذه الفترة، وكانت معظم الخضار
المخزون الجوفي للمياه. أما المحصول االستراتيجي الثالث فهو مجموعة المحاصيل الحقلية والتي كانت 

 (25، ص2010وزارة الزراعة،  استراتيجيةتعتمد في جزء مهم منها على األمطار، والباقي على الري.)

 1994_1967المرحلة الثانية 

 (.   15، ص2009جراءات أثرت القطاع الزراعي أهمها: )أبو شماله،إاالحتالل  مارسحيث       

فتح سوق العمل داخل دولة االحتالل بأجور عالية مقارنة بالدخل الزراعي وهو األمر الذي أدي إلى هجر 
ت االقتصاد كثير من األراضي الزراعية. وعليه فقد أصبح االقتصاد الزراعي الفلسطيني مكونا  من مكونا

 عاما  من االحتالل. 27اإلسرائيلي، وذلك من خالل 

 1987انتفاضة األقصى عام  عغالقات و التحكم في التصدير خاصة بعد اندالفرض سياسة اإل . أ
 مما أدى عرقلة التصدير و تأثر محاصيل كثيرة بهذه اإلجراءات منها الحمضيات.
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المزارعين بإحالل الخضروات بدال  من  إتباع سياسة زراعية جديدة للقطاع قامت على إغراء . ب
الحمضيات من خالل دعم مستلزمات اإلنتاج، وفرص تسويقية مغرية، حيث تفوق قيمة إنتاج 

 دونم من الخضروات ضعف دونم الحمضيات.
و اإلجراءات إلى تراجع مساحة الحمضيات و استبدالها بالدفيئات و  تأدت هذه السياسا . ت

 ر عبر دولة االحتالل و هي التوت األرضي و الزهور. المحاصيل التصديرية التي تصد

 -:2006_1994المرحلة الثالثة 

و أنشأت وزارة الزراعة الفلسطينية التي  1884أقيمت السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو سنة       
اعية من أجل تحقيق تنمية زر  1888حاولت إعداد أول سياسة زراعية فلسطينية في مؤتمر الخليل سنة 

مستدامة، لكن هذه السياسة اصطدمت بالمعوقات التي كانت تضعها إسرائيل لمنع تنمية القطاع الزراعي 
 .(66، ص2012)صالح،  الفلسطيني و التي تمثلت في:

السيطرة على االقتصاد واالقتصاد الزراعي الفلسطيني من خالل اتفاقية باريس والتي أحكمت  . أ
 إلى درجة كبيرة، وسلبته حرية االنطالق أو الحركة. السيطرة على االقتصاد الفلسطيني

السيطرة على المعابر و اإلغالق المتكرر لألراضي الفلسطينية و منع التبادل الحر للمنتجات  . ب
 الزراعية عبر الضفة و غزة من جهة و عبرهما و عبر العالم الخارجي من جهة أخرى.

 .2111د انتفاضة األقصى سنة مصادرة مساحات واسعة من األراضي الزراعية خاصة بع . ت

 نتيجة لذلك أغرقت إسرائيل األسواق الفلسطينية بالمنتجات اإلسرائيلية دون رقابة. . ث

تحول جزء من العاملين في إسرائيل و الذين منعوا من دخولها إلى العمل في القطاع الزراعي مما  . ج
 ضاعف استخدام الزراعة المكثفة و استنزاف للخزان الجوفي.

 : 2006_1948مشتركة بين المراحل الثالثة األولي العوامل ال

وزارة  استراتيجيةبمالحظة المراحل الثالث يمكن اكتشاف أنه يجمع بينها عوامل عدة أهمها ما يلي:)     
 .(24، ص2010الزراعة، 

 االستجابة للضغوط واألوضاع السياسية والمعيشية. . أ
تصنف بحاجتها لكميات كبيرة من  ستراتيجيةاستنزاف الخزان الجوفي نظرا  ألن المحاصيل اال . ب
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 المياه.
 الحاجة إلى استيراد معظم مستلزمات اإلنتاج من الخارج. . ت
تصدير معظم كميات المنتج االستراتيجي بغض النظر عن مدي استهالكه للمياه ومدي حاجة  . ث

 السوق المحلي إليه.
اه" على شكل منتج زراعي اإلصرار على سياسة "التصدير" بالرغم من أنها في الواقع "تصدير مي . ج

إلى دول ال تعاني "أزمة مياه" كما نعاني، وهو األمر الذي أدي إلى تدهور الخزان الجوفي 
واستنزافه حتى درجة وصولنا إلى عدم إمكانية استخدامها منزليا )الشرب خصوصا ( دون معالجة، 

اشرة "للضخ الجائر" " كنتيجة مبفمن "الجفاويضاف إلى ذلك عشرات اآلبار بل ومئات قد عانت 
 في االستخدامات الزراعية.

 استهالك مياه ذات جودة عالية ومنافسة لإلنسان في معظم الحاالت. . ح

 تعدد الفاعلين في القطاع الزراعي . خ

 حتى اآلن: _ 2006المرحلة الرابعة 

، 2006 -1948وهي المرحلة التي تم فيها إعادة قراءة السياسات الزراعية والواقع الزراعي للفترة       
 –والمواطن  -وقد سميت بمرحلة "إعادة هيكلة القطاع الزراعي"، وذلك إلعادة توجيهه لخدمة المزارع 

 داليوم "االقتصاوفوق كل ذلك "تعزيز الصمود" من خالل بلورة ما سمي  -ودورة رأس المال -والعامل
 الزراعي المقاوم".

" إعادة هيكلة القطاع الزراعي " العديد من القضايا ولقد تجاوزت وزارة الزراعة بقطاع غزة خالل       
الهيكلية" قد تم استنباطها من القراءة التاريخية  ةعليها "إعادوالمشاكل، ولعل أهم المحاور التي اعتمدت 

، 2010وزارة الزراعة،  استراتيجية)الزراعي المقاوم" دعلم "االقتصاالسابقة، األمر الذي قاد إلى تبلور 
 (.24ص

 همية القطاع الزراعي في االقتصاد الفلسطيني:أ 3-0-3

تعتبر الزراعة في فلسطين جزءا  ومكونا  رئيسيا  من مكونات النسيج الوطني والثقافي واالقتصادي 
واالجتماعي الفلسطيني، باإلضافة لألهمية التقليدية للزراعة بالنسبة للشعوب والدول األخرى فإنها تكتسب 

أنها تمثل عنوان للصمود والتشبث باألرض المستهدفة بالمصادرة حينا، أهمية خاصة في فلسطين حيث 
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وباالستيطان حينا آخر، كما أنها تعتبر المحرك للقطاعات االقتصادية األخرى مثل الصناعة والتجارة، 
 تينوتزداد أهميتها من كونها تشكل مالذا  ومصدرا  للدخل والغذاء في األزمات مثلما حدث بعد االنتفاض

 لي والثانية.األو 

وعلى الرغم من أن قطاع الزراعة وصيد األسماك شهد انخفاضا  كبيرا  في األعوام األخيرة نتيجة       
م حوالي 2012للعام  GDPاالستهداف اإلسرائيلي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي 

 (.2012، م )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2011%، بانخفاض عن العام 4.9

 إال انه ال يزال يشكل جزءا مهما في االقتصاد الفلسطيني، وتتمثل أهميته بالتالي: 

مع العدو اإلسرائيلي فهو قطاع  ستراتيجيةيمثل القطاع الزراعي خط الدفاع األول في المواجهة اال . أ
الصراع، والذي يسيطر على القطاع الزراعي يسيطر على األرض التي هي محور الصراع 

 (3، ص1998عامة.)الفرا،  بصفه
يعتبر القطاع الزراعي هي حجر الزاوية في التنمية االقتصادية كما أن القطاع الزراعي يمثل  . ب

 المصدر الرئيس في احتياجات التنمية الزراعية )عمالة، مادة خام، أموال، كساء(.
لزراعية تمثل تمثل الزراعة أحد مصادر التصدير والحصول على النقد األجنبي، حيث الصادرات ا . ت

 % من إجمالي الصادرات.15نحو 
 تشكل الزراعة أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي اإلجمالي. . ث
تمثل الزراعة قطاعا  أساسيا  لتوفير فرص عمل حقيقية يمكن فتحها أمام جيوش الباحثين عن  . ج

 فرصة عمل في االقتصاد الوطني الفلسطيني.
ت القطاع الزراعي من األسمدة، واآلالت، أدوات التعبئة ارتباط العديد من الصناعات باحتياجا . ح

والتغليف، وكذلك اعتماد عدة صناعات على القطاع الزراعي كمصدر للمواد الخام) الصناعات 
 الغذائية، المنسوجات(، مما جعل القطاع الزراعي يلعب دورا هاما  في تنمية قطاع الصناعة.

فر الغذاء من الفواكه والخضروات واللحوم البيضاء المساهمة في تحقيق األمن الغذائي حيث يو  . خ
 واللحوم الحمراء والحليب.

%( من قيمة 15المساهمة في تقليص العجز في الميزان التجاري وذلك في مساهمته بنسبة) . د
 الصادرات.

 مكافحة التصحر من خالل زراعة األشجار الحرجية المعمرة في المناطق الحدودية والجبلية. . ذ
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 (59، ص2007ابية في المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي.)عليوة، المساهمة اإليج . ر
 يساعد القطاع الزراعي على تحقيق االكتفاء الذاتي النسبي في بعض المحاصيل، مثل الخضار. . ز

 :القطاع الزراعي في قطاع غزة 3-0-2

اخلية والخارجية، ويحتل القطاع الزراعي مكانة خاصة في قطاع غزة نتيجة للعديد من العوامل الد      
ومن العوامل الداخلية صغر مساحة قطاع غزة و التزايد السكاني المتسارع، باإلضافة إلى ضعف 
القطاعات االقتصادية األخرى. أما العوامل الخارجية المؤثرة تتمثل في الحصار االقتصادي المفروض 

الخارجي، هذه العوامل مجتمعة  م، وعدم وجود عالقات تجارية مع العالم2006على قطاع غزة منذ العام 
جعلت من القطاع الزراعي ركيزة أساسية رافعة للقطاعات االقتصادية األخرى في ظل بروز مفاهيم جديدة 
حالل الواردات، واالعتماد على الذات، باإلضافة لما تقوم به الزراعة  مثل االقتصاد الزراعي المقاوم، وا 

السكان، بما ينعكس على األمن القومي بأبعاده المختلفة. ولقد من توفير الغذاء لألعداد المتزايدة من 
كما  (2013الزراعة،  ة) وزار % 7.7م  بنسبة  2012ساهمت الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

 يتضح من الجدول التالي:

 (1جدول رقم) 

 ر( بالمليون دوال 3103-3114ع غزة خالل الفترة )قطافي  اإلجماليالناتج المحلى 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النشاط االقتصادي

 111 137.2 93 93.9 89.4 87.6 90.3 93.5 115.6 الزراعة وصيد األسماك

GDP 1444 1656.7 1409.1 1169.8 1161.6 1236.9 1344.6 1682.8 1391 الناتج المحلي اإلجمالي 

GDP  فينسبة مساهمة الزراعة  8.3 5.6 6.7 7.1 7.7 8.0 6.6 8.3 7.7 

 2013المصدر: وزارة الزراعة 

في الناتج المحلي  2010ويالحظ من الجدول السابق انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي للعام 
%، ويفسر هذا االنخفاض إلى اآلثار التدميرية للحرب اإلسرائيلية في العام 6.6 إلى GDPاإلجمالي
 ضافة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية األخرى.قطاع غزة ، باإل على 2008-2009
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 الميزان التجاري الزراعي: 3-0-4

في وضع وتنفيذ  ألهميتهوالواردات و نظرا  ألهمية الميزان التجاري الزراعي والذي يشمل كال  من الصادرات 
هدف تعديل وضع الميزان الخطط الخاصة بالتنمية الزراعية التي من شأنها إحداث التغيرات المطلوبة ب

 .اليالتجاري الزراعي وتخفيض العجز الح

ونظرا  للسياسات اإلسرائيلية الهادفة لتدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، فقد عملت إسرائيل على جعل 
األراضي الفلسطينية سوقا  لتسويق منتجاتها، وفي المقابل فرض الكثير من العراقيل أمام المنتج الزراعي 

يني من حصار وتحكم للشركات اإلسرائيلية الناقلة للبضائع الفلسطينية وأيضا من تأخير للمنتجات الفلسط
 الزراعية الفلسطينية المصدرة عبر المعابر اإلسرائيلية مما أدي إلى الكثير من الخسائر للقطاع الزراعي.

ق الفلسطينية بحرية كاملة قد سمحت سلطات االحتالل للمنتجات اإلسرائيلية بالدخول إلى األسواول     
، في حين فرضت حظرا على دخول المنتجات الفلسطينية إلى األسواق اإلسرائيلية، إال  1967منذ عام 

بموجب تصاريح لم تكن تعطى إال عندما كانت تلك األسواق تعاني عجزا مؤقتا في إحدى السلع، ومع أن 
ن اإلغالق أل غير قانوني بالضفة الغربية، إال كميات ألبأس بها من المنتجات الزراعية كانت تصدر بشك

المزارعين الخسائر  ويؤدي إلى تكبيدمنع  التصدير  يتسبب في المستمر المفروض على قطاع غزة كان
 (25،ص2008، الفادحة )عورتاني

ذي ونتيجة لالتفاق االقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل والمعروف باتفاق باريس، وال
وبالطبع فأن ذلك يضعف  نظم العالقة بين الجانبين بشكل غير متكافئ، بفائض كبير لصالح إسرائيل

القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الفلسطينية ونالحظ حجم العجز في الميزان التجاري الزراعي مع منع 
تي يمر بها التسويق الزراعي في إال بشكل قليل جدا ، وباإلضافة لجملة من العراقيل والمعوقات ال التصدير

ومن هذه المعوقات على سبيل المثال إغالق المعابر في وجه  ،قطاع غزة بشقيه المحلي والتصديري
، حيث توقف التصدير 2007الرابع عشر من يونيو  االنقسام بين شطري الوطن في التصدير منذ أحداث

لى أسواق ال جانب اآلخر، مما أدي إلى وجود العجز في من محافظات غزة إلى المحافظات الشمالية وا 
( 2، ويوضح الجدول رقم )استيراد مستلزمات اإلنتاجفي وزيادة  الميزان التجاري الزراعي لصالح إسرائيل،

 قيمة الصادرات والواردات الزراعية لمحافظات غزة وهي كالتالي:
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 (2جدول رقم) 
 (باأللف دوالر)2012إلى عام  2005عام قيمة الصادرات والواردات الزراعية لمحافظات غزة من 

 السنة
 قيمة الواردات قيمة الصادرات

للدول  إلسرائيل
 العربية

 المجموع من الخارج من إسرائيل المجموع للخارج

3115 10382 5877 13034 29295 96302 20473 006776 
3116 6693 1115 9919 17727 88945 44231 022076 
3117 7131 4929 8938 21000 84285 26164 001441 
3112 0 0 0 0 128060 17274 045225 
3111 0 0 0 0 170446 18287 022722 
3101 0 0 3500 3500 202673 26823 331416 
3100 0 0 3550 3550 234600 25298 351212 
3103 1 306 4054 4271 340121 42671 321751 

 2013المصدر: وزارة الزراعة 

من بشكل كبير  )مستلزمات اإلنتاج((، نالحظ ارتفاع كمية الوردات2دول السابق رقم)لنظر إلى الجوبا
وذلك الحتياجات تنفيذ الخطة العشرية للتنمية الزراعية المستدامة من قبل وزارة الزراعة الجانب اإلسرائيلي 

 ، نظرا  لعدم توفر بديل آخر. الفلسطينية في قطاع غزة

 في قطاع غزة : المستدامة الزراعية التنمية مشاكل و معوقات 2-2-5
 :غزة أهمهاالتي تواجه تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في قطاع  المعوقاتبرزت العديد من 

 معوقات سياسيةأواًل: 

 الحدود والمعابر: . أ

عدم امتالك السيادة على الحدود والمعابر، وانعدام السيادة الوطنية الفلسطينية على األراضي 
ر، مما يعيق عمليات االستيراد والتصدير، باإلضافة إلى اتفاقية باريس االقتصادية وما لها من والمعاب

 آثار سلبية على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
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 تجريف األراضي الزراعية . ب

تمثل عمليات التجريف صورة أخرى من صور االعتداء على األراضي الزراعية في قطاع غزة،       
تمرارها تهديدا مباشرا  لألمن القومي ومستقبل الزراعة في قطاع غزة، ألنها تؤدي إلى والتي يعني اس

تخريب التربة الزراعية، وبالتالي تناقص اإلنتاجية وعدم قدرتها على سد حاجة السكان.)الجدبة، 
 (273، ص2010

 مشكلة المياه: . ت

غزة، حيث يوجد ثالث مشكالت  تعد مشكلة المياه من ابرز معوقات التنمية الزراعية في قطاع      
رئيسية وهي نقص المياه و ملوحتها وتلوث المياه الجوفية، باإلضافة إلى سرقة إسرائيل لمياه الخزان 

 (6، ص2010)الوحيدي،الجوفي لقطاع غزة في المنطقة الحدودية.

 : فنية ثانيا: معوقات

راعية في حالة هبوطها سياسات زراعية تشجيعية تخطط لدعم أسعار المنتجات الز عدم وجود  .1
ألقل من التكلفة، كما هو الحال في العديد من الدول النامية والمتطورة، التي تدعم اإلنتاج 

 .الزراعي في حالة هبوط أسعارها عن مستويات محددة
ضعف الخطط المتعلقة بتحسين البنية التحتية المطلوبة لتطوير النشاط الزراعي، وبخاصة شق  .2

 اعية، واستصالح األراضي، ومنع انجراف التربة.وتعبيد األراضي الزر 
ضعف خدمات التسويق والتخزين للمنتجات الزراعية، وذلك للتحكم النسبي في عملية عرض  .3

المنتجات الزراعية ومحاولة ضبط األسعار. كما أن المحاوالت التي قامت لغرض عمل ثالجات 
ت السوق الفلسطينية تعاني من نقص شديد لتخزين المنتجات الزراعية لم يقدر لها النجاح، وما زال

 (20، ص2008،)عورتاني في قطاع تخزين المنتجات الزراعية بشكل خاص.
نقص التمويل التشغيلي والتطويري للنشاط الزراعي، وضعف التسهيالت المصرفية المقدمة  .4

 (30، ص2008)عورتاني للقطاع الزراعي،وعدم اهتمام المستثمرين بالمشاريع الزراعية.
دم توفر رأس المال لتطوير األراضي الزراعية، الن المزارع ال يستطيع توفيرها نتيجة الرتفاع ع .5

حجام البنوك عن تمويل المشاريع الزراعية األمر الذي  األسعار المتعلقة بالمدخالت الزراعية، وا 
 ترك بعض المزارعين ألراضيهم بدون زراعة. إلىيؤدي 
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األمر على النشاط  آخر وينطبقالزراعية من جيل إلى فتت الملكية ومشكلة توارث األرض ت .6
بين الورثة  التناحرالزراعي، وبخاصة مع تعقيد عملية فرز األراضي الزراعية وتسجيلها ومشاكل 

 (24، ص2008على من منهم يتولى النشاط الزراعي.)صبري، 

 طبيعية: مشكالت و معوقاتثالثًا: 

 مشكلة الجفاف: . أ

سبب تذبذب األمطار من عام آلخر، وزيادة نسبة التبخر مما يؤثر على تنتج هذه المشكلة ب      
ة خاصة زراعة المحاصيل الحقلية، كما تؤثر األمطار على المخزون المائي الجوفي من يالزراعة البعل

المياه العذبة الذي بدأ يتأثر بوضوح من هذه المشكلة، التي أثرت على األنظمة المائية في قطاع 
 (.2012زراعة،)وزارة الغزة.

 مشكلة األمراض النباتية: . ب

% من قيمة اإلنتاج الزراعي، وتحتاج هذه 30تسبب األمراض النباتية أضرارا  وخسائر تقدر ب       
األمراض إلى استخدام المبيدات التي يتحكم فيها االحتالل، وتظهر أنواع جديدة من األمراض لها 

 (208، ص2010ائر فادحة بالزراعة.)الجدبة، القدرة على التكيف مع المبيدات مما يلحق خس

 مشكلة التصحر: . ت

حيث نجد أن نطاقات عديدة من األرض الزراعية في قطاع غزة تعاني من التصحر، أي من       
تناقص قدراتها اإلنتاجية، ومرد ذلك عوامل عدة مثل: ملوحة المياه وجفاف التربة والزحف العمراني 

 (210، ص2010تجاهها.)الجدبة، 

 السكانية:معوقات رابعًا: 

من أكبر التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة، ويعود ذلك عد العامل السكاني ي
إلى ارتفاع معدالت النمو السكاني من ناحية، وقلة األراضي الزراعية من ناحية أخرى، األمر الذي يؤدي 

زراعية، وتناقص حصة الفرد منها، باإلضافة إلى الضغط إلى زيادة الضغط السكاني على المساحات ال
 المتزايد على المياه والمرافق األخرى.
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 مقدمة:

يجد المتتبع لتاريخ التنمية على الصعيد العالمي واإلقليمي أنه طرأ تطور مستمر وواضح على       
التنمية بوصفها مفهوما  ومحتوي، وكان هذا التطور استجابة واقعية لطبيعة المشكالت التي تواجهها 

الزمن في هذا المجال.)غنيم المجتمعات، وانعكاسا  حقيقيا  للخبرات الدولية التي تراكمت عبر 
 ( 19، ص2010وأبوزنط،

 :تطور مفهوم التنمية 3-3-0

بصورة أساسية مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث لم   Developmentمفهوم التنمية رظه      
سميث" في  مالبارز "آديستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره بصورة أولية في عصر االقتصادي البريطاني 

ألخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إال على سبيل االستثناء، فالمصطلحان الربع ا
، وبعد ظهور مسألة "التقدم االقتصادي"، "التقدم المادي" :ااستخدما للداللة على حدوث التطور هماللذان 

لتحديث)حالوة و تطوير اقتصاديات أوروبا الشرقية كانت االصطالحات المستخدمة هي التصنيع وا
 (.20، ص2010صالح،

م على أنها" العملية المرسومة لتقدم المجتمع اجتماعيا  1955وعرفت األمم المتحدة التنمية عام        
شراكه"، ثم عادت وعرفتها عام  م 1956واقتصاديا ، وتعتمد بقدر اإلمكان على مبادرة المجتمع المحلي وا 

هالي وجهود السلطات الحكومية لتحسين األحوال االجتماعية والثقافية بأنها " العمليات التي توحد جهود األ
واالقتصادية للمجتمعات المحلية تحقيقا لتكامل هذه المجتمعات في إطار حياة األمة ومساعدتها على 

 (.15، ص1999المساهمة في التقدم القومي".)الجوهري وآخرون، 

ه أن مفهوم التنمية بدأ في علم االقتصاد ليدل على وفي دراسة أخرى ذكر عبد الرحيم أبو كريش      
إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف إكسابه القدرة على التطوير الذاتي المستمر 
بمعدل يضمن التحسن المستمر المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعني زيادة قدرة المجتمع ككل على 

ألساسية المتزايدة ألعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات االستجابة للحاجات ا
 (.11، ص2012عن طريق ترشيد استغالل الموارد االقتصادية المتاحة )صالح، 



38 
 

وفي دراسة حديثة عرف العالول وآخرون التنمية بأنها" عملية مقصودة للتغير االيجابي في كافة       
ى تحسين جودة حياة الناس بعدالة وزيادة قدرتهم على المشاركة بفاعلية في إدارة مجاالت الحياة تهدف إل

 (.36، ص2012شئونهم دون تطويق قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.)العالول وآخرون، 

سان( عرف االقتصادي الفرنسي الشهير فرانسوا بييرو التنمية بأنها ) تنمية كل اإلنسان و كل إنوقد       
وهذا يشمل كل الجوانب التي تتعلق بحياة اإلنسان من صحة و تعليم و رفاهية و في كل مكان دون 

البعد األخالقي و الذي تناوله العالم  لتهميش مناطق أو أقاليم معينة وقد اتسع مفهوم التنمية ليشم
الذي أكد أن التنمية  و 1998األمريكي من أصول هندية )أمارتيا سين( و الحائز على جائزة نوبل سنة 

يجب أن تراعي االحتياجات األساسية لإلنسان و العدالة االجتماعية و حقوق اإلنسان.  ةعملية أخالقي
والتنمية تشير إلى العمليات التي يقوم بها المجتمع من خالل جهود منظمات المجتمع المدني والجهود 

مشكالتهم وتلبية احتياجاتهم عبر تخطيط  الحكومية وأيضا  القطاع الخاص لترتيب أوضاعهم، وتحديد
وتمويل المشروعات االجتماعية واالقتصادية الالزمة باالعتماد على الموارد المتوفرة. ومن هنا يتم تدعيم 
الجهود األهلية للمجتمع المحلي بالجهود الحكومية وذلك لتحسين الحالة االقتصادية واالجتماعية 

ة بذلك عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاطات في المجتمع بما والحضارية لهذا المجتمع، والتنمي
طالق لقدراته للعمل  يحقق رفاهية اإلنسان وكرامته، وهي أيضا بناء لإلنسان وتحرير وتطوير لكفاءاته وا 

درة والبناء. وهي اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها واالستخدام األمثل لها من أجل بناء الطاقة اإلنتاجية القا
 ( 16، ص2012على العطاء المستمر.)صالح، 

وبالرغم من تعدد تعريفات التنمية بتعدد واختالف المدارس الفكرية، حيث أن أدبيات التنمية تحتوي 
تعريفات متعددة، إال أن مجمل التعريفات توضح أن التنمية شاملة لمناحي الحياة المختلفة، ولها أبعاد 

ياسي واالجتماعي والثقافي واإلداري والحضاري، كما أنه يتم عن طريقها متعددة كالبعد االقتصادي والس
إحداث تغيير متكامل مقصود للمجتمعات المحلية وذلك من أجل نقل هذه المجتمعات إلى وضع آخر 
أفضل، مع العمل على التحكم المستمر في التغيرات التلقائية التي تحدث في كل مجتمع، وبلورة وتطوير 

 مع االلتزام في تلك العملية كلها باإلطار العام لخطة الدولة.  أساليب ضبطها
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 تطور المناهج المختلفة للتنمية الزراعية و الريفية: 3-3-3

ظل االعتقاد ألكثر من قرن من الزمـان بـان التنميـة الريفيـة هـي نفسـها التنميـة الزراعيـة بهـدف زيـادة       
ن الغذاء و ذلك باالعتماد على الزراعـة المكثفـة و الميكنـة. زاد هـذه اإلنتاجية لتلبية االحتياجات المتزايدة م

روبا مع نهاية الحرب العالمية وزيادة الطلب على الغـذاء مـع تـدمير البنيـة التحتيـة فـي و التوجه خاصة في أ
كل مع ظهور مشاو  .ستراتيجيةو االعتماد على الواليات المتحدة في استيراد السلع اال األوربيةمعظم الدول 

 الجوع في الهند و الكثير من الدول النامية بدأت الحاجة إلى استخدام مجموعة مـن الوسـائل لزيـادة اإلنتـاج
 فـي والتوسـع الحبـوب، مـن الغلـةعاليـة  أصـناف تطـوير فـي والتكنولوجيا، والمشـاركة ،والتطوير البحث مثل
 والمبيـــدات االصــطناعية واألســمدة جنـــةالمه البــذور وتوزيــع اإلدارة،أســاليب  وتحـــديث للــري، التحتيــة البنيــة

 (. 49، ص 2010)غنيم وأبو زنط، .للمزارعين الحشرية
ممــا ، ســنوات األربعينيــات و وأواخــر الســتينات مــن القــرن الماضــي هــذه الوســائل و اإلجــراءات تركــزت بــين

ـــاج ـــع فـــي الزراعـــي أدى إلـــى زيـــادة اإلنت ـــامي العـــالم فـــي العـــالم والســـيما أنحـــاء جمي ـــالثورة فيمـــا عـــر  الن ف ب
                                            .الجـــــــــــوع مـــــــــــن شـــــــــــخص مليـــــــــــار مـــــــــــن أكثـــــــــــر إنقـــــــــــاذ فـــــــــــي الفضـــــــــــل لهـــــــــــا كـــــــــــان والتـــــــــــي الخضـــــــــــراء
 (298، ص2003، )أبو النصر

أزمـــة محبطـــة آلمـــال كثيـــرين فـــي أواخـــر  إلـــىأرض الواقـــع، فلقـــد انتهـــت عمليـــة التنميـــة االقتصـــادية  ىوعلـــ
 نــات، فــالفقراء ازداد عــددهم فــي بلــدان العــالم الثالث)وخاصــة فــي المنــاطق الريفيــة(الســبعينات وبدايــة الثماني

بينمــا تضــاعفت أرقــام العجــز فــي موازينهــا التجاريــة الزراعيــة، وتحــت وطــأة األزمــة... اعتــرف الــبعض مثــل 
Demeter   وأن الضـــرورة بـــأن التضـــحية بالتنميـــة الزراعيـــة لصـــالح التنميـــة الصـــناعية كـــان خطـــأ فادحـــا ،

تقتضـــي إعـــادة مراجعـــة مقولـــة "الهيكليـــة القطاعيـــة" كأحـــد األبعـــاد الرئيســـية للتنميـــة االقتصـــادية، بحيـــث ال 
، وبــذا أخــرىإضــعاف قطــاع لصــالح آخــر أو تهمــيش فئــات اجتماعيــة لصــالح فئــات  إلــىتنســحب الهيكليــة 

 علـىموقعهـا -يـة الثمانينـاتومنـذ بدا-فهومها الشـامل ) التنميـة الريفيـة المتكاملـة(بماحتلت التنمية الزراعية 
ــــا  ــــة االقتصــــادية جنب ــــات التنمي ــــىرأس أولوي ــــة إل ــــاطق الريفي ــــي المن ــــذات ف ــــر وبال         .جنــــب مــــع مكافحــــة الفق

 (11، ص1998)لقوشة، 

مرت التدخالت منذ نهاية القرن الماضي بعدة مراحل بدأت بالمشروعات اإلنتاجية و انتهت بظهور و 
 (154، ص2009وهي كالتالي:)أبو شمالة،  تدامةالمجتمع المدني و التنمية المس
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 3111 ،صدر: أبو شمالةالم  (0شكل رقم )

 التنمية الزراعية المستدامة:                              3-3-2

تعرف التنمية الزراعية المستدامة بأنها "مجموعة السياسات واإلجراءات التي تقدم لتغيير بنيان       
القطاع الزراعي بما يؤدي إلى تحقيق االستخدام األمثل للموارد الزراعية، وتحقيق زيادة في اإلنتاج  وهيكل

واإلنتاجية الزراعية، بهدف رفع معدل الزيادة في الدخل القومي وتحقيق مستوي معيشة مرتفعة ألفراد 
 (4، ص2003المجتمع في األجيال المختلفة دون اإلضرار بالبيئة".)أبو النصر، 
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إدارة وصيانة لألمم المتحدة)الفاو( التنمية الزراعية المستدامة بأنها " منظمة األغذية والزراعة وعرفت      
 الحاليةتحقيق المتطلبات اإلنسانية  المؤسسات والتقنيات تضمن بحيثالموارد الطبيعية األساسية 

ن مثل هكذا ةوالمستقبلي رض والمياه والموارد الوراثية يجب أن تعمل على صيانة األ استراتيجية". وا 
 (.72، ص2010والنباتية والحيوانية، كما يجب أن تكون مقبولة تقنيا  واقتصاديا  من المجتمع".)األشرم، 

وبغض النظر عن تعدد التعريفات، فإن أي نظام زراعي مستدام عليه أن يلبي الشروط التالية       
 (136-135، ص2009مجتمعة: )زغيب وزينة، 

بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية، والزيادة من حيوية النظام الزراعي  :ةمة البيئيالسال . أ
البيئي بأكمله، بدءا من البشر والمحاصيل والحيوانات، والكائنات الحية الدقيقة في التربة)إدارة 

 لمتجددة.التربة(، والحد من فقدان العناصر الغذائية والكتلة الحيوية والطاقة، واستخدام الموارد ا
أن ينتج المزارعون من إنتاج ما يكفي لتحقيق االكتفاء الذاتي أو إدرار  يأ االقتصادية:الجدوى  . ب

الربح أو األمرين معا، والحصول على عوائد كافية تغطي نفقات العمالة، ومتطلبات اإلنتاج. وال 
خرى مثل تقاس الجدوى االقتصادية بإنتاج المزرعة المباشر )الغلة( وحسب، بل بوظائف أ

 المحافظة على الموارد والحد من المخاطر.
توزيع الموارد والقدرات اإلنتاجية بشكل يلبي الحاجات األساسية لكافة أفراد  العدالة االجتماعية: . ت

المجتمع، وضمان حقوق استخدام األرض ورأس المال الكافي والمساعدة التقنية وفرص التسويق 
في صنع القرار، في الحقل والمجتمع. إذ أن االضطراب ويتم إفساح المجال للجميع للمشاركة 

 االجتماعي قادر على تهديد النظام االجتماعي بأكمله، بما في ذلك الزراعة.
: احترام كل إشكال الحياة كالنبات والحيوان واإلنسان واإلقرار أساسا بكرامة كل البشر، اإلنسانية . ث

ة، واحترام القيم اإلنسانية األساسية، كالثقة ومراعاة العالقات والهيئات والموروثات المجتمعي
والشرف والتعاون والرأفة. ويشمل ذلك المحافظة على الكرامة والسالمة الثقافية والروحية للمجتمع 

 وتعزيزها.
: أي قدرة النظام الزراعي على التكيف مع التغيرات المستمرة المؤثرة على القدرة على التكيف . ج

ي، والسياسات، والطلب في السوق. ويشمل ذلك تطوير التقنيات الزراعة، مثل النمو السكان
 الجديدة المناسبة والقدرة على االبتكار في المجاالت االجتماعية و الثقافية.
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وبالرغم من أن الزراعة التقليدية كانت مالئمة بشكل من األشكال لمكافحة الفقر والجوع ومن ناحية       
اسية واألفقية، ولكنها لم تكن مالئمة بيئيا  واجتماعيا ، ويمكن للمعايير اإلنتاجية، من خالل الزراعة الر 

، أو لجوء المزارعين من ةالسابقة أن تتعارض، بحيث يكون التعارض بين الحاجات الحالية والمستقبلي
خالل االتحادات الممثلة لهم في التحكم بأسعار المنتجات الزراعية، أو من خالل االستخدام الجائر 

بة، ولذا وجب وجود قوانين وتشريعات لضمان االستدامة للتنمية الزراعية كونها محرك أساسي للتنمية للتر 
 (.98، ص1998، لقوشه)  والنمو االقتصادي العام

أعلى  ا  في التنمية الزراعية كثيرا ما تقع زيادة اإلنتاج على رأس سلم األولويات . إال أن هناك حدو       
ذا تجاوزنا هذا الحد فسيتآكل النظام البيئي، وقد ينهار الحقا، و سوف تكون إلنتاج األنظمة البي ئية. وا 

ء ما لتلبية الحاجات )الطلب(، أي ينبغي المحافظة على مستوى يالموارد المتبقية كافية لبقاء عمل ش
 (28، صReijntjes،1992مستدام من الناحية البيئية. )

يلخص أبو النصر أهداف التنمية الزراعية المستدامة   :امةالمستد أهداف التنمية الزراعية 3-3-2-0
 -( هي:5، ص2003في أربعة محاور: )أبو النصر، 

 تحقيق األمن الغذائي وبتكلفة مناسبة. . أ
 تصحيح أو تخفيف خلل الميزان التجاري. . ب
 توفير العمالت الصعبة. . ت
 في قطاع الزراعة. اليخلق تراكم رأسم . ث

الزراعية المستدامة حتى تتحقق البد من توفر مجموعة من الشروط وفي  هذه األهداف أو الغايات للتنمية
 (45، ص 2010)تودارو،  -مقدمتها:

 أراضي زراعية مناسبة.  . أ
 مياه وتكنولوجيا متطورة.  . ب
 الجودة.  عاليةأصناف نباتية وحيوانية  . ت
 إدارة متقدمة.  . ث
 بيئة مناسبة ضمن إطار سياسي واجتماعي مناسب. . ج
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طة تنموية للزراعة المستدامة وشمولية لها بعدها الزمني االستراتيجي، وأدوات تنفيذ وجميعها تندرج في خ 
مناسبة تدفع القطاع الزراعي إلى أن يكون فاعال في التنمية االقتصادية الوطنية ويحقق الدور المطلوب 

 منه في ظل تحديات العولمة والتبعية االقتصادية والسياسية.

 زراعية المستدامة:التنمية ال أساليب  3-3-2-3

 (306، ص2003،التنمية الزراعية المستدامة وهي:)أبو النصرويحدد أبو النصر أساليب       

 .والبشرية الطبيعية الموارد ومسح تقييم . أ
 .والبشرية الطبيعية الموارد استغالل أساليب . ب
 .الموارد تلك استغالل في المؤثرة والخارجية لداخليةل االعوام تحديد . ت
 على للرد التكيف أساليبو  للمجتمع الحضاري واإلرث للبيئة متهائمال ومدى مستخدمةال التقنية . ث

 .البيئة تحديات
 اليالح االستخدام ظروف احسب وتصنيفه المتشابهة البيئية األحزمة تحدد إيكولوجية خريطة رسم . ج

 . الكامنة ومقدرتها
 .بيئيا   ةالمتناسق للتنمية مدخال   تصلح إيكولوجية مناطق إلى القطر تقسيم . ح
 مراعاة نصيب األجيال المستقبلية من ثروة المجتمع. . خ
وهناك عدة وسائل تساعد على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، هذه الوسائل بال شك لها ارتباطها       

 (112، ص2003، رومانوالوثيق بالبيئة وهي: )
ليات سواء عن طريق وتتم هذه العم حصر الموارد المتاحة والتعرف عليها بدقة ووضوح: . أ

المسوحات الزراعية أو التصوير الجوي أو اإلحصائيات الزراعية التي تقوم بها جهات 
االختصاص. وتشمل الموارد األرضية الزراعية وتصنيفها والمياه ومصادرها ونسبة الملوحة فيها 

التقاوي وأصناف النبات وفصائل الحيوان الزراعي، واآلالت والمعدات الزراعية المستخدمة و 
والمبيدات واألسمدة العضوية والكيماوية وقوة العمل الزراعي ورأس المال والمؤسسات واإلدارة. 
وهي بداية طبيعية وضرورية ووسيلة هامة من اجل تحقيق األهداف، فعلى أساسها يتم تحديد 

لية مدي القدرة على تحقيق األهداف أم ال وأيضا  تحديد مصادر توفيره، وهذه كلها أساس عم
 التنمية الزراعية. 
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والمتاح من الموارد هو ملك المجتمع بأسره، وهو ملك   تحديد وسائل استخدام الموارد المتاحة: . ب
القادمة، وعلى ذلك فان استخدام الموارد المتاحة من اجل التنمية  لاألجيال الحالية واألجيا

األجيال القادمة هذا من جهة  فالمستدامة يجب أن يحقق توازن في أهداف األجيال الحالية وأهدا
وتحديد أسس استخدام الموارد هام وضروري في المحافظة عليها من جهة أخرى، فمن القول 
الشائع في عمليات التنمية أنها تحتاج إلى حشد الطاقات واستغالل اإلمكانيات المتاحة وهذا الفهم 

المتاحة لخدمة أهداف  الصحيح من حيث المبدأ ولكن ليس على اإلطالق، فاستغالل الموارد
التنمية يجب أال يكون على حساب نضوب واستهالك هذه الموارد وبصفة خاصة، تلك القابلة 

صالحها يحتاج إلى استثمارات كبيرة.   للنفاذ أو الموارد التي ترهق وتستنزف وا 

 تحقيق التنمية الزراعية المستدامة: آلياتركائز و   3-3-2-2

 (205-204، ص2002على عدة ركائز يمكن توضيحها كالتالي: )عطا،  مةالمستداتقوم التنمية       

 تنمية الموارد البشرية والطبيعية وصيانتها ومقاومة التصحر. . أ
 بمكافحة التلوث البيئي عن طريق اآلتي: ستراتيجيةمكافحة التلوث البيئي: حيث تهتم اال . ب

 مكافحة المتكاملة والحيوية.تقليل استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية وتطبيق برامج ال .1
 إعادة استخدام ومعالجة المخلفات الريفية والحضرية إلنتاج األعالف واألسمدة والطاقة.  .2
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد معالجتها في الري دون اإلضرار بخواص  .3

 التربة الزراعية.
الزراعي الراسي: حيث اهتمت التوسع الزراعي األفقي واستصالح أراضي جديدة والتوسع  . ت

ضافة موارد أرضية جديدة تمشيا  مع اال ستراتيجيةاال العامة  ستراتيجيةبضرورة التوسع األفقي وا 
للدولة، وكذلك تنشيط دور القطاع الخاص في برامج استصالح األراضي، واالستمرار في زيادة 

 ستراتيجيةبوب وبعض السلع االاإلنتاج من المحاصيل المختلفة وتحقيق االكتفاء الذاتي من الح
األخرى، باإلضافة إلى تحسين وصيانة األراضي الزراعية واالهتمام بالعمل اإلرشادي والبحث 

 الزراعي ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد المائية. 
التنمية االقتصادية واالجتماعية: من التوجهات المستقبلية للتنمية الشاملة، إقامة المشروعات  . ث

 قة.العمال
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يتم تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة والتي تأخذ في اعتبارها البعد البيئي من خالل الحفاظ على       
 (206-205، ص2002البيئة عن طريق اآلليات اآلتية: )عطا، 

عادة استخدامها في الري. . أ  ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي قبل صرفها إلى المصارف وا 
ئية لمشروع استصالح األراضي لتجنب اآلثار الضارة لتنفيذ مثل هذه االهتمام بالدراسات البي . ب

المشروعات وخاصة المياه المخلوطة بمياه الصرف الزراعي إما مباشرة أو بعد خلطها بمياه الري 
وتحقيق االستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها كمصدر للمياه بالنسبة 

 قي.الستصالح األراضي والتوسع األف
ترشيد استخدام المياه باستخدام وسائل الري الحديثة وخاصة في األراضي القديمة والعناية  . ت

 للحفاظ على إنتاجية األراضي الجديدة. والمغطىبالصرف السطحي 
تحسين خواص التربة الزراعية والعمل على حمايتها من التدهور وتحسين عمليات الري والصرف  . ث

لتربة وانخفاض إنتاجيتها مع رفع كفاءة الصيانة لمشاريع الصرف حتى ال يكون سببا  في تدهور ا
 المكشوف والمغطي.

 تقليل الفاقد الناتج من سوء استخدام المياه. . ج
عداد برامج المكافحة المتكاملة للحفاظ  . ح التوسع في استخدام المياه الجوفية واستغاللها في الري وا 

 على التربة والمياه.
 لريفية لزيادة فعاليتها ومساهمتها في برامج التنمية الزراعية.تحديث المؤسسات والمنظمات ا . خ
التوسع األفقي وتوزيع األراضي على الشباب الخريجين وذلك يعمل على زيادة المساحة  . د

المستصلحة، واالستمرار في تمليكك جزء من هذه األراضي للشباب الخريجين لعالج مشكلة 
 جة.البطالة وتحقيق المزيد من فرص العمل المنت

التنمية التكنولوجية من خالل تشجيع أنشطة البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيا المالئمة  . ذ
 لظروف الزراعة.

تشجيع اإلنتاج الزراعي العضوي لتنمية الصادرات الزراعية ويتطلب ذلك االستمرار في تقليل  . ر
متكاملة، والزراعات استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية والتوسع في استخدام المكافحة ال

المتطورة التي تستهدف التصدير بالدرجة األولي وتوفير المعلومات واإلرشاد المتطور حول 
 احتياجات األسواق الخارجية ومواصفات الجودة الشاملة.
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 العوامل الفاعلة التي تساهم في تحقيق عملية التنمية الزراعية المستدامة 2-2-3-4
مل الفاعلة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي يمكن تناولها والتي من هناك العديد من العوا       

أهمها:الموارد المالية واستثماراتها، المناخ، الموارد المائية األرضية ومكافحة التصحر، المشكلة السكانية، 
تنوع الحيوي، النساء المبيدات الكيميائية، األسمدة وبدائلها، البحوث الزراعية واستثماراتها، العولمة، ال

 ( 61، ص2010(:)الماحي، 2الشكل رقم ) يف الفاعلةالعوامل الريفيات، ويحدد الماحي 

 

 العوامل الفاعلة التي تساهم في تحقيق عملية التنمية الزراعية المستدامة: (3شكل رقم)    

 (.3101من إعداد الباحث بناًء على )الماحي، لالشك المصدر:

 :نمية الزراعية والريفية المستدامة باألهداف اإلنمائية لأللفيةعالقات الت 3-3-2-5
قرر أول مؤتمر قمة لألرض )مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية(، الذي عقد في ريو دي       

، إدماج فكرة التنمية الزراعية والريفية المستدامة في الخطة الشاملة للقرن الحادي 1992جانيرو في 

التنمية
الزراعية
المستدامة

تنوع
حيوي

نساء
ريفيات

موارد
مالية
واستثما
راتها

مناخ

موارد
مائية

موارد
ارضية

ومكافحة
تصحر

مشكلة
سكانية

مبيدات
كيميائية

أسمدة
وبدائلها

بحوث
زراعية
واستثما
راتها

عولمة
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ين. ومن بين األهداف اإلنمائية العالمية ، أشير بوجه خاص إلى اثنين منها هما: التنمية الزراعية والعشر 
 (FAO،2007) والريفية المستدامة، واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية:

 ( أهمية التنمية الزراعية والريفية المستدامة كما يلي:3ويوضح الشكل رقم)

                                                             أهداف جدول أعمال القرن  

 

 األهداف اإلنمائية لأللفية
 
 

 األهداف البرامجية للمنظمة
 
 

 المجاالت البرامجية الموسعة
 

 (: عالقة التنمية الزراعية المستدامة باألهداف اإلنمائية األلفية3شكل رقم)                   
 (FAO،3115منظمة الزراعة والغذاء )  المستدامة والزراعية ةالتنمية الريفي  جيةاستراتيالمصدر:                   

 مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة: 3-3-2-6

ورؤية مستقبلية للتنمية الزراعية، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية  استراتيجيةإن وضع       
ا عليهوفهم عميقين للحالة الراهنة لمؤشرات التنمية، ومقدار واتجاه التغيرات التي طرأت يستدعي معرفة 

في ضوء الضغوط الناتجة من العمليات التنموية المختلفة والقوي المحركة لها، وما تحدثه هذه الضغوط 
 (38، ص2007المنظمة العربية للتنمية الزراعية، .)صحة اإلنسان والموارد الطبيعية علىمن تأثيرات 

حسب  تقاس التنمية الزراعية المستدامة بعدة مؤشرات دولية وتقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعيةو 
ومن هذه المؤشرات التي  بحساب المؤشرات ومقارنتها بين األقطار العربية  م2007التقرير السنوي للعام 
 تم حسابها ما يلي:

وهو حاصل قسمة الناتج الزراعي على  لناتج المحلي اإلجمالي:أ. األهمية النسبية للناتج الزراعي من ا
 (:4، وهو في قطاع غزة كما في الشكل رقم)الناتج المحلي اإلجمالي

 لزراعية والريفية المستدامةالتنمية ا

 استئصال الفقر المدقع والجوع االستدامة البيئية

اإلدارة المتكاملة للموارد 
 الطبيعية

التكثيف المستدام لنظم 
 اإلنتاج المتكاملة

 سبل المعيشة المستدامة

1،2،3 12،11 1838،11 
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 األهمية النسبية للناتج الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي :(4شكل رقم)

 2013المصدر: وزارة الزراعة 

 إنتاجية العامل الزراعي:ب.

متوسط إنتاجية العامل الزراعي الكفاءة اإلنتاجية للعامل الزراعي بصفة عامة، والكفاءة يعكس مؤشر      
التكنولوجية لقطاع الزراعة بصفة خاصة، ومن المعروف أن إنتاجية العامل الزراعي في الدول األوربية و 

، 2007الزراعية،  أمريكيا يفوق نظيره العربي والعالمي بأكثر من عشرة أضعاف.)المنظمة العربية للتنمية
عدد العمال الزراعيين، ويوضح شكل رقم  على(. وهو يساوي حاصل قسمة اإلنتاج الزراعي المحلي 9ص
 م.2012-2005(، إنتاجية العمل الزراعي في الفترة ما بين العام 5)
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 إنتاجية العامل الزراعي :(5شكل رقم)      
 2013المصدر: وزارة الزراعة       

 مئوية لألراضي الزراعية من المساحة األرضية:ال النسبةج.

المساحة األرضية الكلية، وتقدر النسبة المئوية  علىوهي تساوي حاصل قسمة األراضي الزراعية  
% من إجمالي مساحة الوطن العربي، 5.1م بحوالي 2005لألراضي الزراعية في الدول العربية عام 

، 2007%.)المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 11.9ي بحوالي المستوي العالم علىبينما تقدر هذه النسبة 
في نسبة  2010-2005( أن هناك استقرارا  نسبيا  خالل الفترة ما بين 6(. ويوضح الشكل رقم) 12ص

 المساحة األرضية. إلى األراضي الزراعية



 النسبة المئوية لألراضي الزراعية من المساحة الكلية :( 6شكل رقم)

 2013زارة الزراعة المصدر: و 
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 نصيب الفرد من األراضي الزراعية: د.

عدد السكان، ويشير نصيب الفرد من األراضي  علىوهي تساوي حاصل قسمة األراضي الزراعية        
درجة االختالل بين عدد السكان ومساحة األراضي الزراعية المتاحة في الدولة وان هناك  إلى الزراعية

هكتار للفرد وعالميا   0.23ط نصيب الفرد من األراضي الزراعية عربيا  عند حوالي استقرارا  نسبيا  لمتوس
 (13، ص2007هكتار للفرد.)المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  0.24عند حوالي 

 م.2012-2005نصيب الفرد من األراضي الزراعية في قطاع غزة خالل الفترة إلى  (3ويشير الجدول)

 (2جدول رقم)

 رد من األراضي الزراعيةنصيب الف

 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 المتغير

المساحة 
 المزروعة الكلية

176104 171607 160613 170012 158902 170448 189066 

 1644893 1588691 1561906 1486861 1471900 1471592 1416802 السكان

% 0.12 0.11 0.1 0.12 0.11 0.11 0.12 

 2013المصدر: وزارة الزراعة 

 إجمالي القوي العاملة:إلى  نسبة القوي العاملة الزراعية ه.

 ،العاملة الزراعية أحد عناصر اإلنتاج الرئيسية في التنمية الزراعية في الوطن العربي ىوتعتبر القو      
م وتمثل 2005مليون عامل عام  29.91الي ويقدر حجم القوي العاملة الزراعية في الوطن العربي بحو 

مليون عامل. كما أنها تمثل  97.7% من إجمالي القوي العاملة المقدرة نفس العام بحوالي 30.6حوالي 
 1360مستوي العالم والمقدرة نفس العام بنحو  على% فقط من إجمالي القوي العاملة الزراعية 2.2نحو 

 (27، ص2007لتنمية الزراعية، مليون عامل زراعي.)المنظمة العربية ل

إجمالي القوي العاملة في البلد، ويشير الشكل إلى  وهي تساوي حاصل قسمة عدد العمال الزراعيين
 إجمالي القوي العاملة في قطاع غزة. إلى نسبة القوي العاملة الزراعيةإلى  (7رقم)
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 ملةإجمالي القوي العاإلى  نسبة القوي العاملة الزراعية :(7شكل رقم)

 2013المصدر: وزارة الزراعة 

 :نصيب العامل الزراعي من األراضي الزراعية و.

مساحة األراضي الزراعية المتاحة من  علىويوضح هذا المؤشر مدي كثافة مورد العمالة الزراعية      
عي من جهة، ومدي استخدام التقانات الحديثة الموفرة الستخدام العنصر البشري في عمليات اإلنتاج الزرا

هكتار  2.39، ويقدر متوسط نصيب العامل الزراعي من المساحة المنزرعة عربيا  بحوالي أخرىجهة 
هكتار للعامل الزراعي.)المنظمة العربية للتنمية  1.13للعامل، بينما يصل هذا المتوسط عالميا  لنحو 

عدد العمال ى إل (. ويساوي هذا المؤشر حاصل قسمة األراضي الزراعية28، ص2007الزراعية، 
    ، ويشير الجدول التالي إلى ذلك:الزراعيين في البلد

 (4جدول رقم)

 نصيب العامل الزراعي من األراضي الزراعية

 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 المتغير

نصيب العامل من األراضي 
 الزراعية

2.9 2.4 2.67 2.51 2.65 3.42 3.38 

 2013المصدر: وزارة الزراعة 
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 المبحث الثالث

 منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة

 منظمات المجتمع المدني تعريف 3-2-0

 تسميات منظمات المجتمع المدني  3-2-3

 منظمات المجتمع المدني في فلسطين نشأة 3-2-2

 التاريخي لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين التطور 3-2-4

 منظمات المجتمع المدني الفلسطينيةبين  تالعالقا تطور 2-3-5

 في قطاع غزة المجتمع المدني منظمات 2-3-6

 عالقة منظمات المجتمع المدني بالقطاع الحكومي واقع 2-3-7
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 :مقدمة

إعطاء مفهوم ضيق لتعريف المجتمع المدني باعتباره ال إلى  تتجه بعض الدراسات و األبحاث      
إال بوجود المجتمع السياسي أو الدولة الوطنية، وفي هذا التحديد تعميم ال يستقيم  ينمو ويزدهر ويتطور
الفريدة من نوعها حيث نما المجتمع المدني في  مع الحالة الفلسطينية وخصوصا في بعض األحيان

ن يحل محل الدولة تنظيما في المنطقة حيث انه كايعتبر األكثر حراكا و فلسطين في ظل غياب الدولة و 
 .في فترات متفاوتة من التاريخ الفلسطيني

منتصف القرن التاسع عشر،  إلى يعود بروز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بمفهومها الحالي      
م،و بخالف معظم منظمات 1877وبالتحديد عند إنشاء جمعية " سوسنه صهيون" في القدس في العام 

لم التي نشأت و تطورت في إطار الدولة الوطنية،  فان منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني في العا
. 1909الفلسطيني نشأت في أواخر الحكم العثماني في فلسطين بإصدار قانون الجمعيات العثماني سنة 

تطورت هذه الجمعيات في ظل االنتداب البريطاني و االحتالل اإلسرائيلي، و هذا بدوره خلق عالقة من 
شك و الريبة بينها و بين السلطات القائمة كونها سلطات احتالل ال تمثل مصالح المجتمع ال

 .(94، ص2004الفلسطيني)أبراش، 
وقد ارتبط عمل المجتمع المدني الفلسطيني تاريخيا  بالمتغيرات الجيوسياسية، وظل رافدا  هاما من       

كة الوطنية الفلسطينية منذ انتهاء الحرب العالمية روافد العمل الوطني، وداعما  ومساندا  أساسيا  للحر 
عالن االنتداب البريطاني 1917األولي، واحتالل فلسطين في العام  ، وقيام دولة 1922ا عام عليهم، وا 

 ( 239: 2012)المشهراوي، % من التراب الفلسطيني.78م على 1948إسرائيل في عام 

 تعريف منظمات المجتمع المدني:  3-2-0

 على( المجتمع المدني بأنه هو "المجتمع الذي تنظم فيه العالقات بين أفراده 1999رف الجابري)يع     
أساس أغلبية حزبية، وتحترم فيه حقوق  علىأساس الديمقراطية في المجتمع الذي يمارس فيه الحكم 

 أخرىبعبارة  هاألقل. وأن علىالمواطن السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية في حدها األدنى 
، والقضاء المستقل، نمثل: البرلماالمجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات بالمعني الحديث للمؤسسة 

 (69، ص2002.)األشقر، والجمعيات. الخواألحزاب، والنقابات، 

وعرف العالول وآخرون المجتمع المدني بأنه " مجموعة من التنظيمات المستقلة غير الربحية التي      
المجال العام ما بين األسرة والدولة، وتنشأ بإرادة حرة ألفرادها لتحقيق مصالح أفرادها أو مصالح  تمأل
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المجتمع ضمن عالقة تعاونية وتكاملية ورقابية ومدافعة مع الدولة والقطاع الخاص في إطار القيم 
 ( 15، ص2012واألخالق الحميدة التي تراعي خصوصية ثقافة مجتمعاتها.)العالول،

وعرف أبراش المجتمع المدني بأنه: " كل المؤسسات واألنشطة التي تتيح لألفراد التمكن من       
 (3، ص2001الخيرات والمنافع العامة، دون تدخل مباشر من الحكومة".)أبراش، 

رابطات المواطنين) خارج نطاق أسرهم إلى  وتعرف األمم المتحدة المجتمع المدني بأنه:" يشير      
، وهو ال يشمل وأيديولوجياتهمم وأعمالهم التي ينضمون إليها طوعا لطرح مصالحهم وأفكارهم وأصدقائه

النشاط الذي يحقق ربحا) القطاع الخاص أو القطاع العام( ويتسم بأهمية خاصة بالنسبة لألمم المتحدة 
ات كل من المنظمات الجماهيرية) من قبيل منظمات الفالحين أو المنظمات النسائية أو منظم

المتقاعدين(، ونقابات العمال، والروابط المهنية، والحركات االجتماعية، والمنظمات الدينية والروحية، 
 (.41، ص2012والمنظمات األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية التي تبغي المنفعة العامة".)الكفارنة،

ملئ الفراغ بين األسرة و الدولة و و بناء على ما سبق يمكن تعريف المجتمع المدني بأنه: الفضاء الذي ي 
الذي يتكون من األفراد و األحزاب السياسية و النقابات التي تمثل العمال و الفالحين و غيرهم و 
الجمعيات ضمن عالقات مبنية على الديمقراطية و في إطار مؤسساتي و قانوني تضمنه الدولة و 

 مؤسساتها.

حلت منظمة التحرير الفلسطينية وأحزابها  في فترة االحتاللوفي الحالة الفلسطينية و في غياب الدولة 
 .لألحزاب السياسية معظم منظمات المجتمع المدني في فلسطين تبعيةهذا ما يفسر محل الدولة و 

( الجمعية أو الهيئة 2م في المادة رقم)2000وقد عرف قانون الجمعيات والهيئات األهلية الفلسطيني للعام 
معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق  األهلية أنها" شخصية

أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو 
 لتحقيق منفعة شخصية".

لن تسعفنا في  وجود مجتمع مدني في بلد ما، علىوالشك هنا أن المقاييس والمؤشرات المتبعة في التعرف 
إذا اعتبرنا المجتمع المدني يعني تلمس نقاط تفصل ما هو مدني أو اجتماعي عن  الفلسطينية ألنهالحالة 

ما هو سياسي، أو ما هو عام عن ما هو خاص، فإنه في الحالة الفلسطينية يتداخل العام مع الخاص 
وحتى اليوم يعيش تحت االحتالل،  والسياسي مع المدني، نظرا  ألن الشعب الفلسطيني ومنذ أمد بعيد
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وبالتالي لم يعرف دولة وسلطة سياسية وطنية يمكن في مواجهتها بلورة مجتمع مدني أو الخاص في 
مواجهة العام، فالسلطة القائمة هي سلطة احتالل وهذا يفسر العالقة المبنية على عدم الثقة في معظم 

دولة باعتبار أن األخيرة كانت على مر التاريخ أما األحيان بين المجتمع المدني و منظماته و بين ال
 سلطة احتالل و انتداب و إدارة مصرية أو أردنية .

 :تسميات منظمات المجتمع المدني 2-3-2

بسبب حداثة المفهوم واختالف وجهات النظر بشأنه اختلفت تسمياته باختالف وجهات النظر       
(01ص، 2102ا .)العالول،عليهق يعلالت المختلفة وهذه بعض التسميات المتداولة مع

 المجتمع األهلي: . أ

لم يميز العديد من الباحثين بين المجتمع المدني والمجتمع األهلي، ولكن بعض الباحثين ميز بين 
رثية بينما المجتمع المدني ال المفهومين حيث اعتبروا أن المجتمع األهلي يشمل المنظمات اإل

اعتبار المنظمات الدينية منظمات ارثيه، بينما فضل إلى  لمانيينيشملها، وذهب الليبراليين والع
بعض رواد الفكر اإلسالمي تسمية المجتمع المدني بالمجتمع األهلي حتى يخرجوا من الجدل الذي 
أقامه الغرب حول مفهوم المدنية والذي وضع ضد الكهنوتية والدينية، بينما المجتمع المدني في 

 ليس كهنوتي ولكنه يلتزم باألصول الدينية. الفكر اإلسالمي هو مجتمع
 :منظمات غير حكومية . ب

يقصد بها جميع منظمات المجتمع المدني والكثير يقصد بها الجمعيات الخيرية أو األهلية،  البعض
غير دقيق ألنه يشمل جميع القطاعات غير الحكومية وهي منظمات المجتمع  المسمىلكن يبقي 

 المدني والقطاع الخاص.
 ت الفاعلة غير الحكومية:الجها . ت

وهي شبيه بمسمي المنظمات غير الحكومية وهي ال تستثني أيضا  القطاع الخاص من منظمات 
المجتمع المدني، كما أن المصطلح قد يشمل بعض الشخصيات المجتمعية البارزة التي ليس لها 

 طبيعة تنظيمية.
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 منظمات غير ربحية: . ث

 المسمىجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية أو األهلية، لكن يقصد بها الكثيرون بأنها منظمات الم
 (01، ص2102)العالول،ال يستثني القطاع الحكومي ألن القطاع الحكومي هو قطاع غير ربحي.

 القطاع الثالث:  . ج
ويقصد به قطاع المجتمع المدني والذي يعتبر القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والقطاع 

والكيان  و أوروبا صطلح في كل من الواليات المتحدة األمريكيةالخاص، ويستخدم هذا الم
 اإلسرائيلي.

 : القطاع المستقل . ح
نفسه في تسيير شئونه ولكن هذا  علىويقصد به القطاع المستقل وغير التابع للحكومة والذي يعتمد 

 نفسه في تسيير أموره. علىال يستثني القطاع الخاص فهو أيضا  قطاع يعتمد 
 اعدة الذاتية:منظمات المس . خ

شبيه بمسمي القطاع المستقل، وهو أيضا  ال يستثني القطاع الخاص فهو أيضا  قطاع  المسمىوهذا 
نفسه في تسيير أموره ويقدم مساعدات للمجتمع من خالل صناديق المسئولية  علىيعتمد 

 (01، ص2102)العالول، االجتماعية.
 القطاع التطوعي: . د

مبدأ التطوع وغير الساعية للربح،  علىوالقائمة بشكل أساسي  ويقصد به منظمات المجتمع المدني
لكن هذا المفهوم ال يستثني بعض المؤسسات التطوعية التابعة للحكومة مثل المجالس البلدية التي 

 أعمالهم باستثناء رئيس البلدية. علىال يتقاضي أعضاؤها في الغالب رواتب 
 المنظمات الطوعية الخاصة: . ذ

مبدأ التطوع وغير الساعية للربح،  علىالمجتمع المدني والقائمة بشكل أساسي ويقصد به منظمات 
قد استدرك الخلط الذي وجد في مسمي القطاع التطوعي باستثنائه للمنظمات  المسمىولكن هذا 

 التطوعية الحكومية بكلمة الخاصة.
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 منظمات المجتمع المدني في فلسطين: نشأة 3-2-2

نهاية فترة الحكم العثماني، عندما  إلى منظمات المجتمع المدني في فلسطينتعود بدايات تنظيم عمل 
م، وهذا ما يفسر سبب إطالق مسمي الجمعيات العثمانية 1908صدر قانون الجمعيات العثمانية في عام 

 المطبق في قطاع غزة.

طان إلى جانب تركز عمل المجتمع المدني الفلسطيني في ظل االنتداب على مقاومة االحتالل و االستي
العمل الخيري. ثم توسع دوره في عهد اإلدارة األردنية والمصرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ليشمل 

مقاومة االحتالل بع  إلى قضايا اجتماعية و دينية إلى جانب االنشغال بالسياسة، ثم تحول دوره مرة أخرى
م االستيطان و تقدم الخدمات اإلغاثية من خالل تنظيم اللجان التي تدافع عن األرض و تقاو  48عام 

للشعب الفلسطيني و كان ابرز هذه الجمعيات لجان اإلغاثة الطبية و الزراعية و اتحاد لجان العمل 
 الصحي و الزراعي.

 التطور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين: 3-2-4

جيوسياسية، وظل رافدا  هاما من روافد العمل ارتبط عمل المجتمع المدني الفلسطيني تاريخيا  بالمتغيرات ال
الوطني، وداعما  ومساندا  أساسيا  للحركة الوطنية الفلسطينية منذ انتهاء الحرب العالمية األولي، واحتالل 

عالن االنتداب البريطاني 1917فلسطين في العام  ، وقيام م دولة إسرائيل في عام 1922ا عام عليهم، وا 
 راب الفلسطيني.% من الت78م على 1948

ومرورا  بفترة اإلدارة األردنية و المصرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاء باالحتالل اإلسرائيلي  
وتشجيعها للعمل األهلي  1965م، ثم قيام منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1967لبقية فلسطين عام 

بعد اتفاقية أوسلو ظهرت ادوار  94نية عام التطوعي في بداية السبعينيات. و مع إنشاء السلطة الفلسطي
 جديدة للمجتمع المدني لها بعد تنموي أكثر منه سياسي.

 و يمكن تقسيم فترات تطور فيها المجتمع المدني الفلسطيني كما يلي:

امتازت هذه المرحلة بحرية تكوين الجمعيات، وتحفيز الطوائف و  مرحلة أواخر الحكم العثماني: . أ
 علىم، الذي يقوم 1909يلها من خالل إصدار قانون الجمعيات العثماني في العام تشك علىاألقليات 
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موافقتها من خالل الترخيص،  علىفلسفة حرية العمل األهلي من خالل اإلشعار للجهات اإلدارية ال 
 نشاط الجمعيات في تلك الفترة على النشاط االجتماعي و الديني بعيدا عن السياسة. علىوغلب 

إضافة إلى نشاطها االجتماعي التمثل في تقديم المساعدات اإلغاثية، نتداب البريطاني: مرحلة اال  . ب
 لعبت الجمعيات في هذه الفترة دورا سياسيا في التصدي للهجرة اليهودية ومصادرة األراضي و المطالبة 

األردنية  وقد خضعت األراضي الفلسطينية خالل هذه المرحلة لإلدارةالنكسة: إلى  المرحلة من النكبة . ت
في الضفة الغربية واإلدارة المصرية في قطاع غزة، وطبق على الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية 

م، أما في قطاع غزة فاستمر العمل بقانون الجمعيات 1966( لسنة 33قانون الجمعيات األردني رقم)
يجة حالة اإلحباط التي العثماني. ومثلث هذه المرحلة تراجعا  في دور ووجود الجمعيات الخيرية نت

حرية  علىأصابت المجتمع الفلسطيني بعد النكبة، إضافة لتشديد قبضة النظام األردني والمصري 
وحركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالرغم من ذلك فإن نشاط هذه 

العودة باعتبارهما محور حق  علىالجمعيات قد تركز حول مقاومة كافة مشاريع التوطين والتأكيد 
 (22، ص2002العمل لهذه المرحلة.)بيسان،

مرحلتين إلى  ( قسم  هذه المرحلة1999)فان الباحث نخلة (:0114-0167الفترة ما بين العام) . ث
 (242-241، ص2012المشهراوي،(:رئيسيتين

 األهلي عملال وتنشيط تنظيم إعادة صعيد على هاما   تطورا  هذه المرحلة  شهدت :السبعينات مرحلة -
  الممثل كونها على واالتفاق(  ف.ت.م) الفلسطينية التحرير منظمة قوة بروز مع وخاصة الفلسطيني
 التي بالخارج، الشعبية االتحادات من العديد بإنشاء قامت والتي الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي
 لجان إنشاء ختلفةالم وفصائلها ف.ت.م دعمت كما. الفلسطيني الشعب صمود تعزيز إلى هدفت
 االحتياجات لبعض خالق بشكل استجابت والتي غزة وقطاع الغربية الضفة في التطوعي العمل

 .المختلفة واألولويات
 العمل على وأثرت 2891 عام لبنان من ف.ت.م خروجهذه المرحلة  شهدت :الثمانينات مرحلة -

 الوطني النضال في لمركزيةا الحلقة غزة وقطاع الغربية الضفة الفلسطيني باعتبار األهلي
 وهيئات ولجان ُأطر إنشاء على المختلفة الفلسطينية الفصائل تركيز إلى أدى مما الفلسطيني،
شملت  متنوعة خدمات وتقديم جهة، من السياسي العمل ممارسة خاللها من تستطيع ومؤسسات

إلنسان، والمرأة، ومراكز م، والصحة، واإلعالم، وحقوق ايعلمجاالت الحياة المدنية: التنمية، والت
ولجان  البحث، والتدريب التنموي والمهني، إضافة إلى خدمات إغاثة قدمتها الجمعيات الخيرية
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 والصحية الزراعيةمن خالل عدد من األطر الزكاة، لتواجه مشكالت الفقر التي خلفها االحتالل 
 ...الخ.والشبابية والفالحية والطالبية والنقابية والنسوية

 السلطة الوطنية الفلسطينية حتى وقتنا الحاضر: مرحلة -
لم يكن من السهل إيجاد صيغة مناسبة تنظم العالقة بين  1993بعد قيام السلطة الفلسطينية سنة 

التناقض نظرا و  لعالقة بمراحل مختلفة من التنافسالسلطة و تلك المنظمات، حيث مرت تلك ا
بعض عمليات التنسيق و التشاور ولم ترق إلى  شهدت لكنها أحيانالغياب قانون ينظم هذه العالقة و 

 المستوى المطلوب. 

 منظمات المجتمع المدني الفلسطينية:العالقات بين  تطور 2-3-5

مجتمع هو ضرورة بلورة رؤية واضحة حول ضرورة وجود  ،إن المسألة الجوهرية في هذا المجال     
عالقاته الداخلية من جهة و  دف تنظيم به ،له خصائص وسمات ومصالح خاصة به ،منسجم مدني

ولن تتمكن منظمات المجتمع المدني من صياغة  ،من جهة أخرى عالقته بالقطاع العام والقطاع الخاص
ذا لم تبلور رؤية ،إذا لم تكن موحدة ،متكافئة لشروط التعاقد مع الدولة والقطاع الخاص مشتركة  وا 

موضوعات السياسة العامة  ،تماعية والثقافية وأبعد من ذلكواالج ةاالقتصادي التنميةوواضحة لموضوعات 
 ( 81ص ،2112 ،)عبد الهادي . بالمعنى الواسع للكلمة

وضعف متزايد  ،بيز في أجواء العمل الح ،عملت هذه المنظمات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية      
ضبط أطرها الجماهيرية التي أصابها  خاصة التنظيمات اليسارية على ،المختلفةالحزبية لقدرة التنظيمات 

على مراكزها المهنية التي  ة بعض التنظيمات السياسيةوضعفت أيضا  سيطر ، الوهن منذ بداية التسعينات
 ،منذ نهاية الثمانينات ،أصبحت أكثر قدرة على االستقاللية بفضل النمو العاصف في التمويل األجنبي

واألمريكية وحملت مرحلة ما  األوربيةة مع األوساط التمويلية هذه المراكز لعالقات جيد مسئوليوتطوير 
 ،بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أعباء المرحلة السابقة فيما يخص العالقات فيما بين هذه المنظمات

ن كانت بمظاهر جديدة أحيانا   فقد استمر التنافس بين المنظمات ووجود االزدواجية في البرامج التي  ،وا 
منظمات وترافق معها تطور كبير على شكل وطبيعة العالقات في أوساط  ،محاوالت لتجاوزهاتجري 

والحاجة  ،التي تميزت بتنوعها الغني من جهة ،وبلورت أنماطا  متباينة من العالقات ،المجتمع المدني
 (46-45ص ،2111،)ماس . من جهة أخرى ائهغناوا  الماسة إلى تطويرها 
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عشية قيام السلطة  ،المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن هنا بادرت بعض     
على أسس قطاعية مثل طاقم شئون المرأة أو بناء تكتل  ،إلى إنشاء تكتالتها الخاصة، الوطنية الفلسطينية

أوساط معينة من  أووهدفت هذه المبادرات إلى توحيد جهد قطاعات  . مثل شبكة المنظمات األهلية ،عام
 ،إضافة إلى االتحادات والشبكات القائمة قبل ذلك ،لمواجهة استحقاقات المرحلة الالحقة ،هذه المنظمات

مثل االتحاد العام للجمعيات الخيرية )االتحادات اللوائية في الضفة الغربية ( الذي يضم في عضويته ما 
 ه مئات الجمعياتواالتحاد التعاوني الزراعي الذي يضم في صفوف ،جمعية خيرية 411يقارب 

 (46، ص2111)ماس،.

يؤدي إلى تحقيقها إلنجازات ملموسة على  ،ولقد أثبتت التجربة أن اتفاق المنظمات األهلية وتكاتفها     
على صعيد إقرار قانون المنظمات األهلية  ،كما حصل مثال   ،صعيد مصلحة وأهداف القطاع األهلي

بنك الدولي في إنشاء مشروع المؤسسات األهلية الحتياجات أو على صعيد موائمة مبادرة ال ،الفلسطينية
 (81ص ،2112 ،)عبد الهادي . وأولويات القطاع األهلي

 :الفلسطينية فيما بينها منظمات المجتمع المدنيالعوامل المؤثرة في عالقات  2-3-5-2

لمـدني بـدورها المتوقـع يوجد العديد من المحددات التنظيمية التـي تسـاهم فـي قيـام منظمـات المجتمـع ا      
منهــــا، ومــــن أهــــم هــــذه المحــــددات الحجــــم، والعمــــر أو فتــــرة التأســــيس، والقــــوة اإلداريــــة ألعضــــائها، درجــــة 
ـــــــــــــــــــنظم، اإلمكانيـــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــوائح وال ـــــــــــــــــــاء التنظيمـــــــــــــــــــي، الل اســـــــــــــــــــتقالليتها، وضـــــــــــــــــــوح أهـــــــــــــــــــدافها، البن

 (86، ص2114والتسهيالت،....الخ.)بركات،

داف وخصوصيتها، أو بتعبير مماثل األهداف وذلك من حيث عمومية األه أهداف المنظمة: . أ
 واألهداف التكتيكية، ويمكن تناول أهداف المنظمة في إطار: ستراتيجيةاال
 مدي مالئمة أهداف المنظمة. -
 مدي مرونة أهداف المنظمة. -
 مدي وضوح أهداف المنظمة للعاملين بها. -

 ويمكن تناولها في إطار: القوة اإلدارية:ب . ب

 .التعليميةومستوياتهم  حجم العاملين بالمنظمة -
 فهم كال منهم ألدواره أو لمسئولياته. ىمد -
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 طبيعة العالقات بين العاملين بالمنظمة. -
 وضع الخطط واألهداف. علىالقدرة  -
 اتخاذ القرارات لتحقيق أهداف المنظمة. علىالقدرة  -

 ويمكن تناولها في إطار: اإلمكانيات والتسهيالت: . ت
 المنظمة.مدي كفاية الموارد واإلمكانات ب -
 طرق توظيف واستخدام الموارد الالزمة للمنظمة. -
 الموارد واإلمكانات المتاح توفرها. -

يمكننا أيضا  إضافة في عالقات منظمات المجتمع المدني السابقة  باإلضافة لألبعاد التحليلية المؤثرة 
بل العامل الجغرافي)مكان مقر المنظمة الرئيس( وهذا العامل بحسب دراسة أجريت من ق

(، بعنوان: عالقات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة 2111معهد)ماس،
الوطنية الفلسطينية والممولين. وجدت الدراسة أن العامل الجغرافي غير مؤثر بحد ذاته في توجه 

التباينات بحسب المنظمات غير الحكومية نحو إقامة األشكال المختلفة من العالقات فيما بينها، وتعود 
 ، وهي حسب نوع المنظمة والمنطقة.ىعوامل أخر  إلى الدراسة التي تظهر بين منظمات المناطق المختلفة

عالقات المنظمات  على(، والتي أظهرت تأثير عوامل عدة 2111وبحسب الدراسة السابقة لمعهد)ماس، 
السابقة، توجد ثالثة عوامل رئيسية  المبحوثة، وتفاوت درجة وضوح تأثير هذه العوامل باإلضافة للعوامل

 الفلسطينية مع بعضها وهي : منظمات المجتمع المدنيفي عالقة تؤثر 

حيث يوحد هذا العامل المنظمات غير الحكومية في مواجهة متطلبات الصراع مع  العامل السياسي: . أ
المتشابهة نجد أنها  الحزبية أو السياسة ةاأليدولوجياالحتالل خاصة في القدس، كما وأن المنظمات ذات 

تتكتل في صف واحد، على الرغم من عدم وجود قواسم مهنية تستدعي مثل هذه العالقة . )عبد الهادي، 
 (81، ص2112

إذ ا بالنسبة للمنظمات التي تتكتل على أساس سياسي، نالحظ أن هذا العامل يقوي العالقات فيما بين 
يما بينها بطبيعة العالقة المتحركة بين القوى السياسية ألن المنظمات المتقاربة سياسيا ، ويوهن العالقة ف

هدف تعزيز نفوذ االتجاه السياسي يطغى على باقي االعتبارات، ومن ثم فإن هذا يعزز التوجه الذي يقول 
 بأن المنظمات تفتقر إلى رسالة ورؤية واضحة .

قليل من المنظمات، ( أن عدد 2111أظهر البحث الذي أجرته )ماس،  التنافس على التمويل: . ب
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معينة تستأثر بمعظم الدعم الخارجي، وهي منظمات محسوبة في العادة على اليسار،  مواصفاتوالتي لها 
خصوصا  حزب الشعب، ويصفها خصومها عادة بأنها أقرب للتجاوب مع أجندة الممولين، فقبل قيام 

من منظمة التحرير واللجنة  تمويل السلطة الوطنية الفلسطينية كانت تحظى المنظمات المؤيدة لفتح على
 المشتركة، وفي المقابل حرمت المنظمات المحسوبة على اليسار من هذه الفرصة .

 العالقات: ةشخصن . ت

عالقات المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة  فاعليةارتبطت        
صورة عامة، ويتضح ذلك جيدا  عند مالحظة بشخص مسئولها األول بصورة خاصة، وكادرها المسئول ب

 .(45، ص2114تأثير تغيير المدير العام على اتجاه وعمق العالقات التي تقيمها المنظمة . )المغربي، 

مما سبق يمكن القول أن الثالثة عوامل المشكلة لطبيعة العالقات بين المنظمات غير الحكومية 
فت للنظر أنه هذه العوامل، ال تدعم جوانب المهنية في األداء، الفلسطينية قد تبدو طبيعية، ولكن من المل

فمثال  لم نجد أن المنظمات يمكن أن تقيم عالقات حسب مستوى التنسيق أو حسب المنطقة الجغرافية 
المغطاة، وكذلك واضح تماما  غياب الشكل المتكامل لهذه المنظمات والذي بموجبه يتم العمل وفقا  لهياكل 

 مج مدروسة .معروفة وبرا

( أن التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الفلسطينية مع بعضها 2112ويؤكد )برنامج دراسات التنمية، 
البعض دون الحد المطلوب، وقد غلب على هذه العالقة روح المنافسة غير الشريفة والتسابق إلى 

 ة .المصادر التمويلية المتوفرة وبما ال يخدم المصلحة الوطنية الفلسطيني
ومن المالحظ أن طبيعة العالقات بين المنظمات األهلية في فلسطين، إنما هو نتاج لعوامل خارجية بعيدة 
عن المهنية، وكان األصل أن تكون هذه العالقات هي ناتج طبيعي لبرنامج وطني وتنموي حقيقي، هذا 

 البرنامج ومراحله هي التي تفرض صياغة هذه العالقات وليس العكس.

 نظمات المجتمع المدني في قطاع غزةم 3-2-6

 المسجلة فيأن عدد الجمعيات  ،2113لعام لتشير تقارير وزارة الداخلية الفلسطينية حول الجمعيات 
 :التالي( جمعية وهي موزعة جغرافيا  حسب الجدول 863) بلغقطاع غزة 
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 (5جدول رقم )

 (22/06/2023)الجمعيات المسجلة في محافظات قطاع غزة حتى تاريخ 

 النسبة العدد المحافظة

 %24.24 222 الشمال

 %54.57 472 غزة

 %22 55 الوسطى

 %22.55 200 خان يونس

 %8.65 75 رفح

 %200 863 المجموع

 .(2113غزة، مديرية الشئون العامة، دائرة الجمعيات) - وزارة الداخلية المصدر:        

على نصيب األسد من هذه الجمعيات حيث يبلغ عدد  أن مدينة غزة تستحوذ (5رقم )يالحظ من الجدول 
%( من إجمالي الجمعيات العاملة في قطاع 54857( جمعية أي نسبة )471الجمعيات العاملة فيها )

إضافة إلى كونها العاصمة  غزة،ويعود ذلك لكون مدينة غزة تمثل التجمع السكاني األكبر في قطاع  ،غزة
 .غزةالسياسية واالقتصادية لقطاع 

 األهلية و التنمية الزراعية المنظمات 3-2-6-0

إلى –وتلعب االقتصادية الفلسطينية،  مساحة واسعة ومتنوعة من القطاعات المنظمات األهليةتغطي 
دور ا  رئيسيًّا في تحريك عجلة االقتصاد الفلسطيني من خالل البرامج والمشاريع التي  -جانب الحكومة

 يم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في شتى المجاالت.تنفذها؛ هذا باإلضافة إلى تقد
في قطاعي المنظمات األهلية والقطاع  الفاعلينوبناء على ذلك؛ تعتبر الشراكة ما بين األطراف    

الحكومي عامال محوريا لنجاح عملية التنمية في أي قطاع من القطاعات االقتصادية التي تغطيها تلك 
توحيد الجهود والرؤى للتدخالت الممكنة للتغلب  الفاعلينشراكة هؤالء  المنظمات، حيث يتم من خالل

 على المشكالت التي من الممكن أن تواجه تلك القطاعات.
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شراكة الممكنة بين كل من المنظمات األهلية والقطاع الحكومي ما بين التنسيق لا مستويات تتباين 
ا تتعلق بالتخطيط بالمشاركة كما حدث مؤخر ا من والتعاون لما فيه الصالح العام، إلى خطوة أكثر تقدم

(، ثم ارتقى إلى خطوة 2016-2014إعداد خطة التنمية التشاركية متوسطة المدى للقطاع الزراعي )
وفي جميع تلك المستويات يعتبر التنسيق خطوة مهمة ، التنسيق والشراكة في إطار  مؤسسيأعلى تتعلق ب

  .من أجل تحقيق هدف جماعي بأقل تكلفة ممكنة الفاعلينون جميع لنجاح تلك الشراكة والذي يعني تعا
 
 :تعداد منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة 2-3-6-2

 (6جدول )
 منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزةتعداد 

 
 الجمعيات األهلية

 )منظمات غير حكومية(
 جمعيات مركزها الضفة

 جمعيات 5 جمعية أهلية مقرها قطاع غزة 26 عددها في قطاع غزة

 اعليهجهة اإلشراف 
اإلدارة العامة –وزارة الداخلية 

 للخدمات العامة
اإلدارة العامة –وزارة الداخلية 

 للخدمات العامة
 من إعداد الباحث بناء  على معلومات من وزارة الداخلية ووزارة الزراعةالمصدر:             

( منظمة 36( أن عدد منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة هي )6ويظهر من الجدول رقم)
( منظمات مركزها الضفة الغربية ولها فروع في قطاع 5بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، باإلضافة لعدد)

ير غزة، وتم استثناء الجمعيات التعاونية ألنها ربحية ويطبق عليها قانون وزارة العمل، وأيضا  الشركات الغ
 ربحية تم استبعادها ألنها غير فاعلة وتتبع وزارة االقتصاد الوطني.

 :توزيع منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة 2-3-6-3

وقوعها في  إلى تتوزع منظمات المجتمع المدني الزراعية في المحافظات الجنوبية والتي سميت بذلك نسبة
قطاع غزة وهي محافظة غزة، محافظة شمال غزة،  طول وعرض علىجنوب فلسطين، والتي تنتشر 

يوضح توزيع منظمات  (7محافظة الوسطي، محافظة خان يونس ومحافظة رفح، والجدول التالي رقم)
 المجتمع المدني الزراعية في محافظات غزة:
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 (7جدول رقم)
 توزيع منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة

 سبةالن عدد المنظمات المحافظة م.
 %23 02 محافظة غزة 0

 %05 6 محافظة شمال غزة 3

 %03 5 محافظة الوسطي 2

 %23 02 محافظة خان يونس 4

 %1 4 محافظة رفح 5

 م2113المصدر: إحصائيات وزارتي الداخلية والزراعة للعام               

 ( نالحظ ما يلي:7ومن الجدول رقم) 

دني الزراعية في محافظة غزة، ويعزي ذلك لوجود % من منظمات المجتمع الم32تمركز نسبة  . أ
 مركز القرار المالي واإلداري وأيضا  لتمركز عمل المنظمات الدولية.

% من المنظمات الزراعية في محافظة خان يونس، ويعزي ذلك الن مساحة 32أيضا  وجود نسبة  . ب
ان يونس المحافظة خان يونس هو األكبر بين محافظات غزة حيث تبلغ مساحة محافظة خ

 ( دونم.116111)
% من عدد المنظمات الزراعية العاملة في قطاع 64أن محافظتي غزة وخان يونس حظيتا بنسبة  . ت

وتمركز القرار المالي والسياسي  سغزة، ويرجع ذلك لكبر المساحة الزراعية في محافظة خان يون
 .في محافظة غزة

بعد المحافظة عن مركز إلى  ويعزي ذلكقلة منظمات المجتمع المدني الزراعية في محافظة رفح،  . ث
 القرار، وأيضا لصغر المساحة المستغلة في الزراعة.

 عالقة المنظمات األهلية بالحكومة )وزارة الزراعة نموذًجا( واقع 3-2-7
بشأن  2000لسنة  (1)كما سبق ذكره تنتظم عالقة المنظمات األهلية بالوزارة ضمن إطار قانون رقم 

والهيئات األهلية وتخضع له. أما فيما يتعلق بواقع تلك العالقة ومدى مقاربته للقانون أو  الجمعيات الخيرية
القانون  ( من6فإن شوط ا كبير ا قد ُقطع في مجال تطبيق القانون وذلك فيما يتعلق بتطبيق المادة رقم ) ،ال

خصص عملها للقيام بتلك وهذا يتم أوال  بأول في وزارة الزراعة من خالل دائرة المنظمات األهلية الم
 المهام. 
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( يتم تطبيقها بنسبة كبيرة والمتعلقة بضرورة التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه 10كما أن المادة )      
بالتنسيق والتعاون مع  -وزارة الزراعة–الصالح العام بين المنظمات األهلية والحكومة. حيث تقوم 

كاتحاد لجان العمل الزراعي ومركز العمل التنموي واإلغاثة المنظمات العاملة في القطاع الزراعي 
الزراعية على سبيل المثال. ويأخذ هذا التنسيق والتعاون عدة أشكال منها، التنسيق في مجال إقرار 
مقترحات المشاريع والبرامج التي تنوي تلك المنظمات تنفيذها وتوضيح أولويات التدخل، التنسيق في مجال 

لفئات المرشحة لالستفادة من المشاريع التي تنفذها تلك المنظمات للتأكد من استحقاقها اختيار أسماء ا
ولضمان عدم حدوث ازدواجية في االستفادة، هذا باإلضافة إلى متابعة عطاءات األسعار التي تعلنها تلك 

 (2013المنظمات.)أبو شمالة، 
تطور هذه  األهلية مرت بمراحل مهمة أدت إلىإن العالقة بين وزارة الزراعة و المنظمات  و يمكن القول 

 :العالقة أهمها
تعني باألساس تبادل اآلراء والمعلومات حول قضايا معينة تخص جانبا من  عملية التشاور: . أ

تشترط التخطيط ألعمال مشتركة أو عالقة ممأسسة أو إطار عمل مشترك يلزم  العمل. والجوانب 
 الطرفين.

بناء إلى  من التشاور، وهي تتضمن عملية التشاور فيما تتجاوزها هي درجة أرقي عملية التنسيق: . ب
 استراتيجيةإطار عمل مشترك قصير المدى مرتبط بموقف أو برنامج أو مشروع وال يتضمن رؤية 

 مشتركة.
هو العملية الناتجة عن التشاور والتنسيق، وهو يتضمن التخطيط والتنفيذ لبرامج  عملية التعاون: . ت

مع مشاركة   2111قد يتضمن تمويال  مشتركا . و هذا بدا من بداية العام  وأعمال مشتركة. و 
التنمية الزراعية المستدامة وتطور هذا العام إلعداد خطة التنمية  استراتيجيةالمنظمات األهلية في 

 متوسطة المدى للقطاع الزراعي بمشاركة كافة المنظمات األهلية العاملة في القطاع الزراعي
مصالح مشتركة بعيدة  إلى التشبيك عند الوصول إلى وتصل العالقة يك و الشراكة:عملية التشب . ث

المدى بين المنظمات يحكمها إطار ممأسس له تمويله الخاص لهذا الغرض و نحن في بداية هذا 
الطريق حيث تم انجاز خطة األتمتة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني و تنفيذ بعض البرامج 

.) أبو شمالة،  وتا و مكافحة سوسة النخيليبسولأ البرامج الطارئة مثل مكافحة التوتاالمشتركة خاصة 
2113). 
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لقد خطت وزارة الزراعة خطوات جادة لتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين المنظمات األهلية العاملة في 
نظمات من عالقة تنافسية القطاع الزراعي، وبذلت جهود ا حثيثة لتغيير طبيعة العالقة بينها وبين تلك الم

أو قانونية بحتة إلى عالقة تكاملية. وكمثال على ذلك عززت الوزارة فكرة وجود تجمع عنقودي للقطاع 
في القطاع الزراعي من وزارة زراعة  الفاعلينالزراعي وشاركت فيه، بحيث يضم هذا التجمع جميع 

ق بينهم في جميع القضايا المحورية التي ومنظمات أهلية دولية وأخرى أهلية محلية ويهدف إلى التنسي
 تتعلق بالقطاع الزراعي وكيفية التدخل بشأنها.

 ،2118،دليل المنظمات األهليةمسؤوليات المنظمات األهلية هي:) أنوتنظر وزارة الزراعة على       
 (8ص

 .فاعليتهاتعزيز وتطوير اطر وآليات التنسيق مع وزارة الزراعة وزيادة  . أ
 أهمية وضرورة التنسيق والتعاون فيما بينها.تطوير الوعي ب . ب

 تزويد وزارة الزراعة بالبيانات المتعلقة بالمشاريع الزراعية. . ت
 تعزيز صمود المزارع على أرضه.و التوجه إلى إقامة مشاريع تنموية طويلة األمد  . ث

 توفير مشاريع خلق فرص عمل لخدمة الفئات المتضررة. . ج

 ل المنظمات األهلية.تطوير وتطبيق الشفافية والمهنية داخ . ح

 المساهمة في تحديد ووضع األولويات الوطنية في القطاعات التنموية المختلفة. . خ

 بناء القدرات والتطوير المؤسسي وتطوير المصادر البشرية . د
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 مقدمة:

ابتة في الحياة، أنه إذا أريد ألي هدف جماعي أن يتحقق بأعلى درجة من الكفاءة من الحقائق الث      
جراء التنسيق بين أنشطتهم. هذا فضال عن تطلب  فإن ذلك يقتضي بالضرورة تكتل الجهود البشرية وا 
م الشعور العام بالتعاون لديهم واالستعداد الجاد من جانب الجميع في اتجاه واحد نحو تحقيق الهدف العا

 (359، ص2001)شيحا،  .عليهالمتفق 

التنسيق من اختالف وجهات النظر بشأن كيفية تحقيق األهداف الجماعية أو إلى  وتنبع الحاجة      
كيفية عمل المجموعة بانسجام وتوافق، حيث غالبا ما يفسر األشخاص األهداف المتشابهة بطرق مختلفة، 

ومن ثم تصبح مهمة المدير التوفيق  اآلخرينداف مع جهود وكثيرا ما ال تتفق جهودهم لتحقيق تلك األه
، 1999)العالق،  بين االختالفات في كيفية أداء العمل وتوقيته واالهتمامات واألهداف الفردية والجماعية

 (315ص

كبر حجم المنظمات بحيث إلى  ويعتبر التنسيق من األنشطة اإلدارية الهامة وترجع أهمية التنسيق      
عدد كبير من الوحدات اإلدارية، وبعضها قد يتداخل مع األنشطة التي تقوم بها  علىشتمل أصبحت ت

مختلف أجزاء المنظمة، كما تبرز أهمية التنسيق كذلك بين المنظمة وغيرها من المنظمات األخرى في 
  .(251، ص1997)كشك،  البيئة وذلك نتيجة تزايد عدد هذه المنظمات

ارقي إلى  انه وسيلة للوصولإلى  ات بين منظمات المجتمع المدني، باإلضافةوالتنسيق احد أوجه العالق
أشكال العالقات بين المنظمات وهي العالقة المعبر عنها بالشبكات أو بمصطلح التشبيك، ويمتاز التنسيق 
بأهمية خاصة في مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وذلك لتجنب التكرار واالزدواجية في 

، مما ينعكس إيجابا  فاعليةت، ولقلة الموارد المتاحة والوصول لتحقيق األهداف المرسومة بكفاءة و الخدما
 ديمومة واستمرار التمويل وتحقيقا  للتنمية المستدامة المطلوبة في كافة القطاعات االقتصادية.  على

تمع المدني بغرض تحقيق أن ما يهمنا في هذه الدراسة هو التنسيق بين منظمات المجإلى  وتجدر اإلشارة
 األهداف المشتركة للمنظمات وكفاءة التدخالت في الوصول للتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
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 :تعريف التنسيق 3-4-0

يعرف لسان العرب التنسيق بأنه: مشتق من نسق، ويعرف كلمة نسق بمعني االستواء فنقول نسق       
 .(179، ص1997نظور، )ابن م بعض علىالكالم إذا عطف بعضه 

التنسيق أنه أحد أهداف اإلدارة وليس أحد إلى  وينظر الكثير من الكتاب والباحثين في ميدان اإلدارة      
فإن التنسيق الفعال بين األنشطة هو محصلة األداء الفعال لجميع وظائفها وهي:  عليهوظائفها، و 

 .(43ص ،2008)العجمي،  التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة

أنه وظيفة أساسية من وظائف اإلدارة فهم يعرفون التنسيق بأنه:  علىويعرف بعض الكتاب التنسيق       
عنصر هام من العناصر األساسية لتكامل العمل وتالفي التناقض والتضارب واالزدواج في األداء الذي 

 .(207، ص1987)رشيد،  فشل المنظمة ويضر بمصالحهاإلى  يؤدي

التنسيق بأنه" التوفيق بين نشاط الجماعة التي تعمل إلى  أشار الدكتور سليمان محمد الطماويوقد      
تحقيق غرض مشترك، وبث االنسجام بين أفرادها، بحيث يبذل كل منهم قصارى جهده في تحقيق  على

 .(362، ص1994)شيحا،  الغاية المشتركة"

جلب التوازن بين إلى  لية اإلدارية، التي تهدفوهناك من يري بأن التنسيق "هو أحد عناصر العم     
النشاطات المختلفة من خالل ربطها ببعضها البعض وتوجيهها بحيث تتكامل عبر خطوات العمل 

    .(132، ص2001)النمر وآخرون،  المختلفة لتحقيق هدف نهائي مع منع االزدواجية والتضارب"

ة عالقة مناسبة بين عدة وحدات، وهذا بدوره يتضمن وعرف ديفيد جونز التنسيق بأنه "عملية إقام     
ا بين عليهإجراءات عمل متفق  تإلى سياسا محاولة ربط تلك الوحدات في إطار تعاوني للتوصل

 .(209، ص2003)بركات،  المنظمات"

ي ويفرق الدكتور إبراهيم درويش بين التنسيق الذي يتم)داخل التنظيم اإلداري الواحد( وبين ذلك الذ     
يتم في إطار الجهاز اإلداري للدولة. فيعرف النوع األول بأنه " يعني بإيجاز تحقيق االرتباط واالنسجام 
بين أنشطة التنظيم اإلداري ابتغاء تحقيق األهداف المنوطة به، والوفاء بالحاجات التي قام من أجلها، أو 

بأنه " يعني إحداث الترابط واالنسجام  مواجهتها ". ويعرف النوع الثاني عليهالتصدي للمشاكل التي يجب 
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بين مختلف التنظيمات اإلدارية قي الجهاز اإلداري من أجل تكامل النشاط اإلداري ابتغاء تحقيق وظائف 
 .(362، ص1994)شيحا،  اإلدارة العامة وأداء دورها "

فاألول ، Coordinationومفهوم التنسيق Cooperationوالبد هنا من مالحظة الفرق بين مفهوم التعاون 
أهداف طوعية، أي بمحض اإلرادة، بينما التنسيق إلى  يعني تعامل المجموعة مع بعضهم بهدف الوصول

هو: وظيفة يتم فيها توجيه العاملين في التنظيم بشكل مقصود وبموجب سلطة بهدف الوصول أو تحقيق 
 أهداف محددة وفي زمن محدد. 

نـــه مكمـــل للعمليـــة اإلداريـــة ولـــيس عنصـــرا  رئيســـيا فيهـــا، فهـــم أ علـــىالتنســـيق إلـــى  وهنـــاك مـــن ينظـــر     
أنـه يعنــي التنظــيم أو أداه مــن  علــىمختلفـون مــن حيــث موقعـة فــي العمليــة اإلداريـة، ومــنهم مــن ينظـر إليــه 

أدواته، فرغم اعتقادهم بأهمية التنسيق في العملية اإلدارية إال أنهم يعتقـدون أنـه يمـارس مـن خـالل التنظـيم 
ا، ويتحـدث بهـذا المعنـي ممـن يوافقـون هـذه عليهـملة لهذه الوظيفـة مـن وظـائف اإلدارة المتعـارف كعملية مك

أن التنظيم عبارة عن شكل بنائي يـوفر أداة التنسـيق لتنفيـذ األهـداف، وأن وجـود  إلى الرؤية عندما يشيرون
                      هـــــــــــذا الهيكـــــــــــل البـــــــــــد أن يتضـــــــــــمن الـــــــــــذي يحقـــــــــــق الكثيـــــــــــر بســـــــــــهولة وانســـــــــــياب األعمـــــــــــال اإلداريـــــــــــة

 .(31، ص1998)السعدان، 

الرغم من تعدد وجهات نظر الباحثين والمهتمين بتعريفهم للتنسيق إال أنها تتفق حول المحاور  علىو  
 األساسية التالية:

ن التنسيق يعني تكامل الجهود الجماعية داخل المنظمة وبينها وبين المنظمات األخرى ذات إ . أ
 األهداف المشتركة. العالقة من أجل تحقيق

 بث روح التعاون واالنسجام في العمل المشترك. . ب
 منع التضارب واالزدواجية في العمل. . ت
 تكامل األعمال المشتركة والمتداخلة. . ث
 انسيابية كافة الجهود عبر جميع القنوات في بوتقة واحدة. . ج
 رفع الروح المعنوية الجماعية لجميع األعضاء. . ح
 تقليل التكلفة . خ
 الفاعلية.و زيادة الكفاءة  . د
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حينما تتعد الجهات التي تشارك في انجاز األهداف فإن التنسيق ضروري لتحديد أولويات العمل  . ذ
 وترتيبه، بما يكفل التوافق بين الجهود لتحقيق الهدف المشترك بدون تعارض أو ازدواجية.

 أهمية التنسيق: 3-4-3

ة لكافــة النشــاطات اإلداريــة، فهــو يمــارس تبــدو أهميــة التنســيق فــي الشــعور بضــرورة ممارســته بالنســب      
للتوفيـــق بـــين الجهـــود البشـــرية داخـــل المنظمـــة اإلداريـــة الواحـــدة، وهـــو يمـــارس أيضـــا  للتوفيـــق بـــين أعمـــال 
المنظمة وبين غيرها من المنظمات اإلدارية المختلفة سواء كانت هذه المنظمات فـي نفـس المسـتوي أو فـي 

للـربط بـين أعمـال المنظمـات اإلداريـة نفسـها وبـين المؤسسـات  مستوي مغاير، وهو يمارس فضـال عـن ذلـك
في الدولة، والتنسيق له دور ال يمكن إنكاره في نطاق العالقات التي تنشأ بين هـذه المنظمـات والمؤسسـات 

 أخـــــــــرى                   مـــــــــن ناحيـــــــــة، وبـــــــــين األفـــــــــراد والجماعـــــــــات ذوي المصـــــــــالح الخاصـــــــــة بـــــــــالمجتمع مـــــــــن ناحيـــــــــة 
 (.360-359، ص1994)شيحا، 

وازدادت أهمية التنسيق زيادة كبيرة في وقتنا الحاضر، ولم يعد مجرد عنصر من عناصر العملية       
القول بأن التنسيق يعتبر المبدأ األول إلى  اإلدارية بل أضحي بمثابة الروح لهذه العملية، مما دعي البعض

 .(59، ص2010يدروس، )الع لإلدارة وأن بقية المبادئ مساعدة له أو مشتقة منه

التخطيط السليم لكي تسير األنشطة في اتجاه واحد  علىأن التنسيق الفعال يعتمد  Dimockويري       
لسياسات الفرعية، أن هناك أهمية كبري للتنسيق بين الخطط وا االمخططة. كملتحقيق األهداف 
أن تكون أنشطة  علىعمل للمنظمة، فالغرض األساسي من التنسيق عامة هو ال والسياسات العامة

 .(Dimock, 1983,p89) المنظمة داخلها ومع أنشطة المنظمات األخرى متزامنة

وعند ممارسة عمليات التوجيه والقيادة في المنظمة، فإن محور هذه العملية ما هو إال نشاط تنسـيقي       
ا يمنـع تـأخيره، كمـا مـن شـأنه بين األنشطة المتعددة في التنظيم. وهذا بدوره يمنع التعـارض فـي العمـل، كمـ

التأكـد مـن تحقيـق إلـى  أن يضع حدا  لالنحرافات أثناء سير العمل، وهـو بـذلك مكمـل لعمليـة الرقابـة الهادفـة
األهــداف المخططــة وتعــديل االنحرافــات، ومــن خــالل التنســيق يمكــن معرفــة ووصــف مــا يجــري مــن عمــل 

ـــــــــــــ جـــــــــــــراءات. غي ـــــــــــــل أ روا   قصـــــــــــــي أغـــــــــــــراض التنســـــــــــــيقأن توصـــــــــــــيل المعلومـــــــــــــات والتوجيهـــــــــــــات يمث
(Waldo,1970,p102). 
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ما سبق فإن أهمية التنسيق تنبع من تدخله في جميع العمليات اإلدارية، لكي يحقق التوافق  علىبناء      
العوامــل األخــرى التــي ترفــع مــن إلــى  باإلضــافة االمنظمــة. هــذوالتكامــل بــين مختلــف األنشــطة اإلداريــة فــي 

، ويتضح ذلك بسبب اتساع حجم العمل وتنوع نشاط المنظمات، وتعـدد درجة أهمية التنسيق في المنظمات
ــــــــــــــى الوحــــــــــــــدات بهــــــــــــــا، ــــــــــــــق قواعــــــــــــــد التخصــــــــــــــص وتقســــــــــــــيم العمــــــــــــــل بالمنظمــــــــــــــات إل ــــــــــــــب تطبي                                     جان

 .(366-365، ص2001)شيحا، 

 التنسيق: أهداف 3-4-2

المهام بحيث تتحقق األهداف بعيدا  عن  إحداث نوع من التناغم في أداءإلى  يهدف التنسيق      
 .(16، ص2010)العريني،  االزدواجية والتكرار والتداخل في االختصاصات

أن يمسك كل خيوط التنظيمات اإلدارية، ليعمل منها بوصلة باتجاه تحقيق إلى  يهدف التنسيق      
عملية إلى  ءا  من عملية التخطيط، وذلك بدممكنة تكلفة وبأقل الكفاية مناألهداف المرسومة بأعلى درجة 

هو الهدف األساس لكن  االعبر. وهذالتنفيذ وال تكتمل العملية إال بمراجعة تحقيق األهداف واستخالص 
 .(198، ص2009حبتور، بن مثل:) أخرىثمة أهداف 

 منع االزدواج والتكرار في األنشطة اإلدارية: . أ
تحقيق أهداف واحدة أو متشابهة، وفي  لىعفقد يحدث أن تتعدد المنظمات اإلدارية التي تقوم 

تنظيم وتوحيد جهود هذه المنظمات حتى يتم الوفاء  علىمثل هذه الحاالت يعمل التنسيق 
 باألهداف المشتركة بأقل جهد وبأقل تكلفة.

 منع المنافسة: . ب
يا  المصدر الالزم لها "مواد أولية أو عنصرا  بشر  علىفقد تتنافس المنظمات اإلدارية في الحصول 

التوفيق بين احتياجات هذه المنظمات وتحديد أولويات  على"فيعمل التنسيق في هذه الحالة 
 ا.عليهالحصول 

 منع التعارض في االختصاصات:ت . ت
استئصال جذور التعارض واالحتكاك في األداء، مع إلزامه لقطاعات التنفيذ إلى  التنسيق يؤدي

التقيد بالنظم واللوائح، أي أنه يعتبر مظهرا  من المختلفة بعدم تجاوز الحدود المقررة لألداء و 
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خلق عالقات عمل طيبة داخل المنظمة  علىمظاهر االنضباط التنظيمي فضال عن كونه يساعد 
 .ىخر أو بينها وبين المنظمات األ

 االستدامة و الحفاظ على الموارد:   . ث
انت الفوائد للفئات المشتركة االستدامة بمدي ديمومة المشروع بعد انتهائه، وفيما إذا ك علىيستدل 

ا، وأيضا في حسن استغالل الموارد عليهفي عملية التنسيق ستستمر بعد تحقيق األهداف المتفق 
 المتاحة فيما تم التنسيق من اجلها.

 وسيلة وغاية: . ج
يعتبر التنسيق وسيلة وغاية، فهو وسيلة لكونه يستهدف اإلسهام في تحقيق أهداف التنظيم، وغاية 

 علىإليه كأساس في بناء التنظيمات اإلدارية وكأحد الوظائف األساسية التي يقع  حيث ينظر
  .(16، ص2010 ،)العريني عاتق القيادة اإلدارية النهوض بها

 التنسيق:  أنواع 3-4-4

التنسيق عملية مستمرة ال تنقطع من بداية العملية اإلدارية وحتى نهايتها، وفي كل مرحلة من مراحل 
نوع معين من التنسيق بحسب ما يتطلبه الوضع أو كلما دعت الحاجة إلى  دارية تدعو الحاجةالعملية اإل

 والضرورة إلزالة التضارب والتنافس واالزدواج أو إحداث التكامل بين جهتين أو أكثر.

 (199، ص2009وتختلف أنواع التنسيق وهناك منها اآلتي: )حبتور،       

 رجي:التنسيق الداخلي والتنسيق الخا . أ
والتنسيق الداخلي هو الذي يتم بين الفروع واألقسام المختلفة التابعة لمنظمة واحدة لغرض إيجاد 
نوع من التوافق واالنسجام بين نشاط األفراد داخل كل فرع أو قسم وبين نشاط األفراد في الفروع 

 واألقسام المختلفة داخل المنظمة.
ن التوافق واالنسجام بين أوجه نشاط المنظمة الواحدة أما التنسيق الخارجي فيقصد به إيجاد نوع م

اختالف مستوياتها. ومثال ذلك  علىككل، وبيت أوجه النشاط الذي تقوم به غيرها من المنظمات 
 التنسيق الذي يتم بين المحافظات أو بين المحافظة والقرى الداخلة في واليتها.
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 التنسيق الرأسي واألفقي: . ب
سلطة في المنظمة الواحدة )المدير العام( مثال ، وأسفل سلطة  علىبين أوالرأسي هو الذي يربط 

في التنظيم كرئيس الفرع. أما األفقي فهو التنسيق الذي يتم بين المستويات المتماثلة في المنظمة 
 .والمنظمات األخرى الواحدة

 التنسيق الجماعي: . ت
ل فرد لدور اآلخر لتتكامل وهو الذي يستهدف تضافر جهود الجماعة، ويتم من خالل معرفة ك

 الجهود فيما بينهما إلنجاز المهام المطلوبة.
 التنسيق الموضوعي: . ث

هو الذي يستهدف إزالة التضارب الناشئ عن تنفيذ الخطط والبرامج ذات األهداف والمضامين 
زالة أي خلط بالنسبة للتفسيرات الخاصة بالموضوع الواحد.  المختلفة، وا 

 التنسيق اإلجرائي: . ج
النوع من التنسيق هو الذي يستهدف تحقيق االنسجام بين كافة النظم اإلجرائية المعمول بها، هذا 

 .تحقيق الهدف منها بال مشاكل أو تعقيدات ال مبرر لهاى إلى بحيث تكون هذه اإلجراءات أدع
 التنسيق المادي: . ح

يفي بحاجة كل جهة هو نوع من أنواع التنسيق يتضمن االستفادة من المواد المتاحة، بالقدر الذي 
 (200: 2009)بن حبتور، من الجهات المشاركة.

 التنسيق الزمني: . خ
هو التنسيق الذي يكون عند الحاجة لترتيب األولويات في عمليات التنفيذ للوحدات المشاركة 

 والتي ترتبط بمواعيد زمنية محددة.

 مبادئ التنسيق: 3-4-5

فكرا   ت( أول من ابتكر (Mary Parker Folletوليت يري البعض انه ربما كانت " ماري باركر ف      
بناءا  عن "مفهوم التنسيق" حيث أنها فرقت بين المبادئ واألساليب، ووضحت الظروف التي يمكن عن 

 (200،  ص1997طريقها تحقيق تناسق الجهود.)أبو الخير، 

 (367ص، 1994)شيحا،  :ومن المبادئ التي ينبغي توافرها لتحقيق التنسيق الفعال ما يلي 
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 أن هناك تناسبا  طرديا  بين ضرورة التنسيق وبين ضخامة حجم التنظيم واتساع نطاق اإلدارة. . أ
 ضرورة التنسيق. إلى كلما اتسع مجال األخذ بمبدأ تقسيم العمل في التنظيم كلما زادت الحاجة . ب
بر عامال مؤثرا  في أن هناك ارتباطا  جذريا  بين التنسيق كوظيفة وبين بناء التنظيم، فالتنسيق يعت . ت

 البناء التنظيمي هيكال ووظيفة.
السلطة التي يمنحها التنظيم لإلداريين حسب المراكز والمستويات  علىإن التنسيق يعتمد  . ث

 كفاءة المرؤوسين ودرجة الفهم والتعاون المتبادل بينهم. علىالمختلفة، كما يعتمد أيضا  
م ألهدافه وسياساته كلما سهل تحقيق التنسيق الجيد كلما زاد فهم األفراد في جميع مستويات التنظي . ج

 والفعال.
التعديالت الالزمة لمواجهة ما  إحداث علىأن يكون التنسيق مرنا ، األمر الذي يساعد  يجب . ح

 يستجد من ظروف.
سهولة  إلى كلما انتشرت روح التعاون االختياري بين العاملين في المنظمة. كلما أدي ذلك . خ

 يق ما يسمي بالتنسيق التلقائي.وتحقيق التنسيق وتحق
المدير تنفيذها هي: القواعد، األهداف، والهرمية. وهي تعد  علىإن أول األساليب التي ينبغي  . د

طرق  إلى أبسطها، كما أنها تيسر عملية التنسيق بصفة رئيسية، ويتحول المديرون بشكل نمطي
، 1999)العالق،  قيق التنسيقعندما ال تصبح هذه األساليب فعالة في المدى الطويل لتح ىأخر 
 .(320ص

ال يقف عند حد معين، وال يكون مرهونا  بفترة معينة،  أنهالتنسيق عمل مستمر ودائم، بمعني  أن . ذ
. وذلك فإن األخرىبوظائفه اإلدارية  اإلداريالخطة، ويستمر مع قيام  بإعدادفهو يبدأ عند القيام 

 م المستمر.التنسيق يستلزم القيام بدور المتابعة والتقيي
 االتصال ومنافذ طرق كانتكلما  الخطة. بإعداد القيام عند أي مبكرا   التنسيق يبدأ أن يجب . ر

 .وفعالية بسهولة التنسيق تحقق كلما وجيدة مباشرة
 الخطة. تتطلبها التي البرامج تنفيذ وأساليب الخطة أهداف تحقيق وسائل ليشمل يمتد التنسيق إن . ز
متانة البناء  علىفاءة القيادة اإلدارية التي تقوم بوظيفة التنسيق و ك علىتتوقف سالمة التنسيق  . س

القيادة اإلدارية هو  علىالتنظيمي للجهاز اإلداري، ولذلك يري علماء اإلدارة أن معيار الحكم 
 مدي نجاحها بالقيام بمهام التنسيق.
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خبرات العلمية في أساس علمي عن طريق االستعانة بال علىمبدأ العلمية: يعني ارتكاز التنسيق  . ش
 (18، ص2006مجال التنسيق.) المهيزع،

 مبدأ المركزية: يعني مركزية التنسيق ال مركزية التنفيذ. . ص
 مبدأ اإللزامية: يعني االلتزام بالتنسيق المحدد في الخطة المعدة مسبقا . . ض
 التطبيق. علىمبدأ الواقعية: أن يتوافق التنسيق مع اإلمكانيات المتاحة من حيث الواقع والقدرة  . ط
 مبدأ التوقيت: يتطلب التنسيق الجيد توقيتا  مناسبا . . ظ

 وسائل التنسيق: 3-4-6

لكي تنجح عملية التنسيق في تحقيق أهدافها فالبد للقيادة اإلدارية في المنظمات المختلفة أن تمتلك قدرة  
قطعا  أن تقتصر مهمة وال يشترط  ،وكفاءة عاليتين للتنسيق بين المنظمة وسائر المنظمات التي ترتبط بها

 القادة اإلداريين دون غيرهم و تتركز و سائل التنسيق فيما يلي: علىالتنسيق 

 اللقاءات المباشرة بين القيادات اإلدارية. . أ
 المجالس. . ب
 اللجان. . ت
 االجتماعات الدورية. . ث
 التنسيق عن طريق وسائل االتصال المختلفة. . ج

 وسوف نقوم بشرحها بالتفصيل كما يلي:

 مباشرة بين القيادات اإلدارية. اللقاءات ال . أ

تحقيق التجانس بين من يعملون معه، والتوفيق  علىحيث يعمل كل قائد في تنظيمه ونطاق إدارته        
وزارته  إلى والتي تتمثل بالوزير بالنسبة العليابين نشاطاتهم لكي تتحقق األهداف المرسومة. حتى القيادة 

م مهمة التنسيق بين األقسام عليهسسات العامة أو األهلية، فإنهم تقع أو رئيس مجلس اإلدارة بالنسبة للمؤ 
تحقيق االنسجام  علىالرئيسية في الوزارة أو المؤسسة. ويكون كل واحد منهم مسئوال، مسؤولية قيادية، 

ة والترابط بين رؤساء األقسام، وتنمية "روح الفريق" الواحد بينهم وال يضير القائد االستعانة بأهل الخبر 
 .(Delnek, 2006, p45)والتجربة والرأي السديد فيما يعترضه من مشكالت خالل عمله التنسيق
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قناعهم بروح التساند والترابعليالقيادة ال علىو   طا أن تشرك أعضاء التنظيم في رسم سياسته، وأهدافه وا 
 لتحقيق أهداف التنظيم.

يري اإلدارات والمصالح والفروع" كقناة تنسيق وهنا يأتي دور القيادات الوسطي "رؤساء األقسام ومد     
، والقيادة في المستويات الدنيا. هذه القيادات لها الدور الفعال في انسياب العمل ووضع العليابين القيادات 

 والعملي.  الفعلياألهداف موضع التطبيق 

 المجالس. . ب

ة معينة، أو بين القادة في منظمات وهي المجالس التي يتم تشكيلها بين القادة اإلداريين في منظم       
زالة  علىسبيل الدوام، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر والعمل  علىمتعددة  تحقيق األهداف المشتركة وا 

 .(372، ص1994) شيحا،  ما قد يعترضها من احتماالت التداخل أو التشابك

 اللجان. . ت

ها لتحقيق التنسيق بين احدي المنظمات يقصد باللجان في هذا الخصوص اللجان التي يتم تشكيل        
اإلدارية وغيرها من المنظمات التي ترتبط بها. ويتم تشكيل هذه اللجان من كبار اإلداريين والمسئولين، 
وقد يتم تشكيلها بصفة دائمة أو بصفة عرضية لحل مشكلة معينة، وتوجد هذه اللجان داخل الوزارات 

 .(373-372، ص1994حا، )شي والشركات والمؤسسات الغير حكومية

 .(203، ص2009حبتور، بن وهذه اللجان لها أهمية في عمل اآلتي:)

 في تطبيق أساليب اإلشراف لتوحيد التوجيه. -
 التنسيق بين البرامج طويلة األمد والقصيرة. -
 تحقيق المرونة في معالجة الظروف المستجدة. -
 سار التنظيم.توحيد الخبرات الواسعة للمديرية باتجاه هدف تحقيق حسن م -

 االجتماعات الدورية. . ث

وهذه االجتماعات تتيح الفرصة للمشتركين فيها لتبادل اآلراء واألفكار، وهذه المناقشات تتيح الفرصة       
لتحقيق االنسجام والترابط بين الوحدات اإلدارية في المنظمة وتكامل أنشطتها أو بينها وبين المنظمات 

 .(261، ص1997)كشك،  األخرى المتشابهة معها
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درجة إحساس كل عضو في التنظيم بقدرته في التعبير بحرية عن  علىويعتمد نجاح هذه اللقاءات        
أهمية هذه  إلى اب اإلدارةت  أفكاره وآرائه بحيث يستفيد المديرين من هذه األفكار وتلك اآلراء. ويشير كُ 

لتنسيق لما تحققه من فوائد جمة منها: )شيحا، االجتماعات الدورية ألعضاء التنظيم فيما يتعلق بوظيفة ا
 .(374-373، ص1994

 أنها تعطي لكل عضو في التنظيم الشعور بوحدة العمل وترابطه. -
 أنها تعتبر وسيلة إلحاطة أعضاء التنظيم بالمشاكل الجديدة وسبل حلها من الناحية العملية. -
التي قد يكون لها شأن في  إعطاء فرصة حسنة للمرؤوسين لطرح مقترحاتهم علىأنها تعمل  -

 تسيير العمل وتنسيقه بين أقسام التنظيم.
 نقاط الخالف والتعارض بين األقسام المختلفة في التنظيم. علىتفيد في التعرف  -

غير أنه رغم المزايا التي تحققها تلك اللقاءات أو االجتماعات إال أنه قد تحول بعض الصعوبات دون 
عقدها خشية الكشف عن أوجه القصور أو النقص الذي قد يعتري  عقدها كعدم رغبة المديرين في

حجب المسائل الحيوية  علىأو أن يعمل المديرين  ،تحريك مسؤوليتهمإلى  األمر الذي قد يؤدي، المنظمة
 والهامة واالكتفاء بعرض األمور قليلة األهمية وغير المؤثرة في حياة المنظمة.

 ختلفة.التنسيق عن طريق وسائل االتصال الم . ج
التنسيق عن طريق وسائل االتصال المكتوبة ومنها المنشورات الدورية، والتقارير المكتوبة التي  -

 من اإلدارات المختلفة داخل المنظمة أو بين المنظمات األخرى . إدارةتقدمها كل 
التنسيق عن طريق أجهزة االتصال الحديثة بحيث تسهل مهمة نقل األفكار والمعلومات التي  -

 القاعدة األساسية للتنسيق.تشكل 
التنسيق عن طريق االتصاالت غير الرسمية، وهذا النوع من االتصاالت مكمل لالتصاالت  -

تنمية العالقات الودية بين األفراد المهتمين بالتنسيق،  علىالرسمية حيث تعمل هذه االتصاالت 
األخرى، أو  علىخاصة عندما يكون التنسيق بين شخصين أو منظمتين ليس ألحدهما سلطة 

 نفس المستوي اإلداري. علىليس 

، 1999لتحقيق التنسيق، ومن أبرزها ما يلي:)العالق،  أخرىوذكر الدكتور بشير العالق أساليب       
 .(317-316ص
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 التنسيق بالقواعد أو اإلجراءات: . ح

 علىوف يكون قادرا  إذا كان العمل المطلوب أداؤه يمكن التنبؤ به، ويمكن تخطيطه مسبقا ، فإن المدير س 
وهكذا فإن القواعد واإلجراءات  ،تابعيه أو مرؤوسيه القيام بها علىالتحديد المسبق لألفعال التي يجب 

 تكون مفيدة لتنسيق األنشطة الروتينية المتكررة. 

 التنسيق باألهداف: . خ

 يقوم معظم المديرين بتحديد األهداف والغايات لمرؤوسيهم لتسهيل التنسيق.

 الهرمي:التنسيق  . د

ن جميــــع المــــديرين يســــتعملون سلســــلة األوامــــر لتحقيــــق إاســــتخدام القواعــــد واألهــــداف فــــ إلــــى إضــــافة      
 علــىالتنســيق. وهكــذا عنــدما تنشــأ حالــة ليســت محــددة بالقواعــد أو األهــداف، فإنــه يــتم تــدريب المرؤوســين 

إلـــى  ن المرؤوســـين يـــذهبانتوصـــيل المشـــكلة للمـــديرين. إن اســـتخدام التنســـيق الهرمـــي )اثنـــان أو أكثـــر( مـــ
رئيســهما طلبــا  للقــرار، وســيكون فــاعال  طالمــا أن عــدد االســتثناءات أو المشــكالت التــي تــدفع المــدير التخــاذ 

أما في حالة تعدد وتعقـد المشـكالت، فـإن المـدير سـوف يكـون مـثقال  بشـكل يفـوق  ،قرار بصددها ليس كبيرا  
ــــــــــــىطاقتــــــــــــه  ــــــــــــىدر التحمــــــــــــل، عنــــــــــــدها يصــــــــــــبح المــــــــــــدير غيــــــــــــر قــــــــــــا عل  أداء وظيفتــــــــــــه بفعاليــــــــــــة                            عل

 (74، ص 2010)العيدروس، 

 استخدام التكامل المستقل للتنسيق: . ذ

إن وظيفة التكامل المستقل هي تنسيق األنشطة للعديد من األقسام المتداخلة. ويختلف ممارسو        
)أي غير متصلين( األقسام التي  عن التكامل عن رجال االتصاالت في أن األولين يكونوا مستقلين

التنسيق معها. وبدال  من ذلك، يكونوا مسئولين أمام المدير الذي يكون مسئوال عن األقسام  علىيشرفون 
 (75، ص 2010)العيدروس، مستوي األفراد واألقسام. علىالتي يتم التنسيق بينها. وقد يحصل التكامل 

 التنسيق من خالل التكيف المتبادل: . ر

لتكيف المتبادل يحقق التنسيق من خالل االتصاالت غير الرسمية. ويعد ذلك مدخال بسيطا للتنسيق، إن ا
وهكذا فإنه يستخدم في األشكال البسيطة للمنظمات مثال ، بواسطة شخصين يحركان كتلة خشبية ثقيلة. 
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ي اللحظة التي يبدأ ويمكن أن يحدث التنسيق هنا بمجرد قيام أحد الشخصين بالعد)واحد، اثنان، ثالثة( ف
 فيها كال الشخصين الرفع بتنسيق تام فيما بينهما.

النقيض من ذلك، فأن التكيف المتبادل يستخدم أيضا  في معظم الحاالت المعقدة، حيث تتغير  علىو  
الحاالت بسرعة كبيرة جدا ، وحيث العمل الواجب أداؤه ال يمكن التنبؤ به حتى أن اإلجراءات والتنظيمات 

 ية لن تفي بالغرض. النمط

أن تفهم القوي العاملة أن هناك  علىتحقيق التنسيق أن تعمل اإلدارة  علىومن أهم العوامل التي تساعد 
 مصالح مشتركة بينها وبين مصالح المشروع، وهذا يتطلب الفهم الكامل ألهدافه وأغراضه.

لسياسات، وتوزيع المسئوليات وتحديد الدقة في رسم الخطط وا علىوالتنسيق الجيد يعتمد اعتمادا  كبيرا  
القدرة  علىنشاط المشروع. كما يتوقف  علىالعالقات، واختيار الكفاءات الفنية واإلدارية التي تشرف 

 عاتقهم مسئولية اإلدارة. علىوالكفاية واإلحاطة الشاملة التي ينبغي أن يتصف بها من تقع 

نسيق الجيد والتنسيق الممتاز، فيعرفان التنسيق الجيد بين الت Donnel, Koontsويفرق األستاذان        
فور ظهورها، أما التنسيق الممتاز فهو الذي يتوقع  Critical Pointبأنه الذي يزيل المواقف الحرجة 
 (206ص ، 1997، منع ظهورها.)أبو الخير علىحدوث مثل هذه المواقف ويعمل 

 التنسيق:  مزايا 3-4-7

 (320-319، ص1999ما يمكن إيجازها باالتي:)العالق، من مزايا التنسيق       

يستهدف التنسيق منع التشابك والتداخل في المنظمة، األمر الذي يساعد في تحقيق األهداف  . أ
 بكفاءة عالية.

منع حدوث االزدواجية في الوظائف اإلدارية، خاصة داخل المشروعات الضخمة مما يساهم في  . ب
 لطرق وأقل وقت وتكلفة.تحقيق األهداف بأقل جهد وبأقصر ا

إن التنسيق وسيلة تستهدف اإلسهام في تحقيق أهداف، كما إنه أساس ينبغي وجوده في تقسيم  . ت
 العمل والتخصص.

هناك حاجة ملحة للتنسيق بين المنظمة وبين فروعها اإلقليمية وفيما إذا كانت المنظمة تشبع  . ث
 المستوي القومي أو المحلي. علىحاجات أو خدمات سواء 



83 
 

تنسيق ضروري في المجاالت الجديدة التي تظهر باستمرار في المنظمة، أو في أي مجال من ال . ج
 مجاالت أجهزة التنفيذ أو أجهزة المشورة، وكذا في مختلف العمليات الميدانية لنشاط المنظمة.

 التنسيق: مجاالت 3-4-2

أهم مجاالت التنسيق وهي في دراسة تناولت مجاالت التنسيق أثناء األزمات والكوارث تم ذكر      
 .(1997كالتالي:)مسعود، 

 لتنسيق أثناء مرحلة التخطيط:  ا . أ

ضمان استنباط السيناريوهات والقرارات السليمة للعمل بين المنظمات ومن خالل تنسيق وجمع إلى  ويهدف
أيضا  وتصنيف وتحليل المعلومات وتحديد األسلوب األمثل لها، وتنسيق كيفية أسلوب طلبها وتداولها و 

مسئوليات األفراد، وتنسيق أسلوب التعاون بين عناصر التخطيط والتحليل من جهة، وبين عناصر جمع 
 .أخرىوتحليل المعلومات من جهة 

 التنسيق أثناء مرحلة التنفيذ: . ب

ضمان توحيد جهود كل اإلدارات المعنية والمختصة أثناء عملية التنفيذ، وأن يكون هناك إلى  ويهدف
ة المعلومات واألنشطة الخاصة بالمتابعة الدقيقة والموقوتة لكل خطوات سيناريو العمل، ضمان في سيول

 مع االستعداد لتنسيق تدفق الجهود اإلضافية لعدم تضارب اختصاصاتها أثناء مرحلة التنفيذ.

 التنسيق بعد انتهاء العمل: . ت

نسيق تداول المعلومات ضمان التأكد من تحقيق األهداف طبقا  للمخطط المرسوم، مع تإلى  ويهدف
الجديدة بما يضمن إعادة السيناريوهات األخرى وتعديلها بما يتناسب مع الموقف الجديد، مع تنسيق إعادة 

 سواء باإلمكانيات المتوفرة أو باالستعانة بمصادر جديدة. عليهما كانت إلى  األوضاع

 التنسيق بين الطواقم اإلدارية الميدانية: . ث

يق عمل المجموعات المختلفة مع القطاعات األخرى، بما يضمن أداء العمل طبقا  تنسإلى  ويهدف أساسا  
 للخطط المرسومة ومنعا لعرقلة العمل.
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 التنسيق بين المستويات اإلدارية: . ج

يحددها المستوي األعلى عن مهام ومسئولية كل جهة،  وتعليماتويتم هذا التنسيق من خالل أوامر 
هذه المهام والمسئوليات، ويتم هنا تنسيق توقيت  علىجراء التنسيق بناء وبعدها يقوم كل مسئول إداري بإ

مكانيات كل عنصر في المنظومة القيادية، ومن المفضل أن يتم ذلك من خالل محاضر عمل مكتوبة  وا 
ضمان العمل بالقرارات المتخذة، ويجب األخذ  علىا من المستوي األعلى لكي يتم التأكيد عليهومصادق 
 أهمية وجود نظام ولوائح تحدد أساليب التنسيق الواجب إتباعها.باالعتبار 

تطوير ومركز  PNGOهذا التنسيق كما يحدث في شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية  علىومثال 
 . NDC األهلية تالمؤسسا

 التنسيق: معوقات 3-4-1

جاالت العمل المختلفة، ومما يتسم التنسيق بأهميته وارتباطه بكافة وظائف اإلدارة واألنشطة وم      
الشك فيه أن اتساع مجاالته وارتباطه يتطلب الممارسة الفعالة له حتى يدعم الجهود ايجابيا من أجل أداء 
الوظائف للمنظمة ولكافة المنظمات األخرى التي تسعي لتحقيق هدف مشترك، إال أن التنسيق قد يواجه 

إذا تعددت الجهات المسئولة عن العمل وتعددت  وخاصة فاعليتهبعض المعوقات التي قد تحد من 
مراجعها ومن يتلقون التوجيهات منها ولم يكن هناك ترابط لدرجة التكامل فيم بينهما، حيث تختلف وجهات 
النظر وتختلف اآلراء وخاصة في وجود تعدد للمنظمات واختالف في المستوي واإلمكانيات. في هذه 

 (38-35:ص2006)الفهيد، :معوقات ما يليالحالة تبرز المعوقات ومن هذه ال

عدم وضوح األهداف من التنسيق بين المنظمات، مما يجعل كل فرد يتصرف في حدود فهمه  . أ
 وتصوراته الشخصية وما يراه مناسب سواء من الرؤساء أو المرؤوسين.

مهام عدم االهتمام بالربط الفعال لوظيفة التنسيق مع كافة الوظائف واألنشطة والمجهودات وال . ب
 بالمنظمة الواحدة ومع بقية المنظمات األخرى المعنية بتحقيق التنمية .

ترسيخ وتعميق مفاهيم وقيم التعاون والمشاركة في روح الجماعة مما يعيق  علىعدم الحرص  . ت
 تحقيق التنسيق لفوائده.

نظمة إن من أهم جوانب معوقات التنسيق ما يتعلق بعدم التكامل بين التنظيم والتنسيق في الم . ث
غفال وظيفة التنسيق، فالبد أن يتم التنسيق في إطار تنظيمي واضح المعالم.  وا 
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 التدريب المستمر لتدعيم عمليات التنسيق داخل المنظمة وخارجها. علىمحدودية الحرص  . ج
إغفال تنمية وتطوير األساليب المتبعة في التنسيق وممارستها، بصورة مستمرة مع األخذ في  . ح

 يث من أساليب ومعدات وغيرها.االعتبار بما هو حد
عدم إدراك قيمة وأهمية توحيد الجهود، يشكل عدم الفهم لطبيعة وظيفة التنسيق، حيث يفرغها من  . خ

 معناها الحقيقي.
تدني االهتمام بعملية الدراسة العلمية لإلجراءات والنماذج الناجحة المرتبطة بتحقيق التنمية مما  . د

 يعيق التنسيق واألداء الفعال.
نشاء الروابط عن طريق )اإلنترنت(إن ا . ذ ، INTERNETالهتمام ببناء نظم معلومات حديثة وا 

داخل المنظمة ومع المنظمات األخرى، حيث ذلك من العناصر التي تمكن من التنسيق الفعال، 
 ممارسة وظائف التنسيق. علىذلك يؤثر سلبا   علىوعدم الحرص 

رأسي، داخل المنظمة، وغير ذلك( مع عدم الحرص إغفال االهتمام بمستويات التنسيق )األفقي، ال . ر
 التكامل بين هذه المستويات.  على

عدم االهتمام بالمراجعة والتقويم المستمر لألداء التنسيقي وأدواته وفعاليته، وذلك لتدعيمه وتطوير  . ز
 أساليبه.

كعدم توفر التنسيق،  علىالقيام باالتصال الناجح الذي يساعد  علىعدم توافر العوامل المساعدة  . س
 ىخر األدوات واإلمكانيات الالزمة ألجهزة االتصاالت مثل الحاسوب وأدوات االتصال الحديثة األ

 .(275، ص1987)أبو الخير،  وغيرها
أساليب العمل أو أساليب  علىالفروق الفردية واختالف التجارب الشخصية قد تعيق االتفاق  . ش

 .(22، ص2011)العريني،  تنسيق محددة
 اث وكثرة المستجدات في الساحة الدولية والمحلية.تسارع األحد . ص
 تباين مصالح ومنطلقات األطراف المشاركة بالتنسيق. . ض
 التمويل علىالتنافس  . ط
 القوانين والتشريعات الحكومية قد تشكل عائقا  للتنسيق. . ظ
 النقص في الخبرات والمهارات للمسئولين عن التنسيق.  . ع
 عدم وجود إطار مؤسسي. . غ
 .حزاب السياسيةتبعية المنظمات لأل . ف
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 عوامل نجاح التنسيق:  3-4-01

لكي يصبح التنسيق فعاال  ويسهم في تحقيق األهداف فالبد من توافر العديد من العوامل ومن       
 (24-23، ص2011)العريني،:أهمها

 العوامل المرتبطة  بالبيئة: . أ

المستويات لكي يتم تبادل كافة  علىإن عملية التنسيق بين المنظمات تتطلب أن يكون هناك اتصاالت 
المعلومات واألفكار، فإذا توافرت البيئة المناسبة لتبادل هذه المعلومات وكان المناخ المحيط بالمنظمات 

التنسيق أن يتجاوز في تناوله  علىصحيا  ومناسبا  فسوف تكون فرص نجاح عملية التنسيق كبيرة، ويجب 
ه اإلقليمي والدولي من خالل اعتماده تنسيقا شبكيا في للقضايا الكبيرة حدوده المحلية لكي يأخذ بعد

اتصاالته وتغذية معلوماته ومعارفه، بدال من كونه تنسيقا ورقيا وداخليا، وأن يواجه المشاكل والظواهر 
قياداتها وتنظيماتها  علىبعضها و  علىنفسها و  علىالمجتمعية ليكون شموليا ، بحيث تنفتح المنظمات 

 البيئية.

 لمرتبطة بالعاملين:العوامل ا . ب
أن يتفهم المديرين طبيعة وظيفة التنسيق وأهداف المنظمة المطلوب تحقيقها خالل أي فترة زمنية،  .1

شرح  عليهمعرفة تامة باألهداف المطلوبة فإنه من الصعوبة  علىذلك أنه إذا لم يكن المدير 
 مرؤوسيه وتحديد ما يطلب منهم من أعمال.إلى  وتوصيل المعلومات

ذا لم يكن الشخص المكلف بها إن عم .2  علىلية التنسيق هي عملية اتصاالت وتبادل معلومات، وا 
وقد يؤدي  ،كما ينبغيإلى  علم تام بمضمون هذه المعلومات فإنه ال يستطيع بالتالي أن يوصلها

أن يستقبل منه األشخاص هذه المعلومات بطرق مختلفة وتكون النتائج عندئذ مختلفة إلى  ذلك
 مطلوب وما قد ينفذ أو قد نفذ. بين ما هو

إلشراك العاملين بتنفيذ الخطط في التنسيق لكي يشعروا بأهمية مواقعهم وكذلك أهمية التوافق بين  .3
 األفكار والنتائج بين اإلدارات المختلفة نحو تحقيق األهداف المرسومة.

ن تطلب اإلدارة تحقيقها. ذلك أنه من الصعب أ علىأن تستشعر اإلدارة مطالب األفراد وتعمل  .4
نحو ما وفي حدود وقت معين إذا كانت مطالب أو احتياجات هذا  علىمن الفرد أن يؤدي عمال 

 .وفر االحتياجات المطلوبة لألقساماإلدارة أن ت علىالفرد غير محققه. كذلك يجب 
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فر بين أن يكون هناك توافق بين اإلدارات المختلفة لكي يتم تحقيق فعالية التنسيق األفقي. فالتنا .5
حدة قد  علىتحقيق المكاسب الشخصية أو الذاتية لكل إدارة  علىمديري هذه اإلدارات والمنافسة 

يخل بمبدأ توحيد الجهود المشتركة نحو تحقيق األهداف وهو ما يهدف إليه 
 (73-72ص، 2007التنسيق.)الشعالن،

 عوامل مرتبطة بالمنظمة: . ت
 .فاعليةجعل الجهود أكثر إنتاجية و  علىحيث أن التخطيط يساعد  التخطيط السليم: .1
يقوم التنظيم بخلق مناخ مالئم للتنسيق بين العاملين في المنظمة الواحدة، وبين  التنظيم الجيد: .2

 المنظمات ذات العالقة بعضها ببعض.
عطاء الصالحيات: .3 إن التحديد الواضح للمسئوليات يساعد في وجود تنسيق في اتخاذ  التفويض وا 

 (188ص، 2007زدواجية وتضارب األعمال.)السواط،القرارات ومنع اال
في المراحل األولي من تحديد األهداف والخطط واتخاذ القرارات، حتى ال  يجب أن يتم التنسيق .4

تقوم اإلدارات أو األقسام أو األفراد باتخاذ سلسلة الحقه من القرارات والسياسات المتناقضة مع 
 بعضها البعض.

ما ينبغي أن  إلى تجاوز معالجة المشاكل والسلبيات الحالية، ليمتد لىع أن يصبح للتنسيق القدرة .5
 ووقتيا   في أهدافه وسياساته وبرامجه، بدال من كونه تنسيقا إجرائيا   ، تنسيقا  استراتيجيا  عليهيكون 

   .(31ص، 2006)الكبيسي،

 :والسلطة الفلسطينية منظمات المجتمع المدنيأشكال العالقة بين  2-4-22

 من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى منظمات المجتمع المدنيظهر شكالن من العالقة بين       
 .(222-221، ص2112)المشهراوي،

 .شراكة وتنسيق ةعالق األول:الشكل 

غالبا ما تتم هذه العالقة مع المنظمات ذات اإلمكانيات الكبيرة، كلجان اإلغاثة الزراعية والطبية وتنبع هذه 
من تقدير كل طرف ألهمية دور الطرف اآلخر، ولضرورة التنسيق والتعاون في بعض المجاالت، العالقة 

وبعض األنشطة. فالسلطة ال تستطيع تجاهل دور المنظمات غير الحكومية، وتاريخها، واإلنجازات التي 
حلي. كذلك حققتها في التطور االقتصادي واالجتماعي وعالقاتها التاريخية مع الممولين، والمجتمع الم
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األمر بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، والتي نظرت إلى متغير وجود السلطة كأساس في تقليص حجم 
الدعم والدور الذي يمكن أن تلعبه في التخطيط، والتنفيذ لمجمل البرامج التنموية. فالساحة لم تعد خالية 

أوجه التعاون المشترك والذي أخذ من من الوجود المنظماتي للسلطة كما كان األمر في ظل االحتالل ، و 
 أشكاال عديدة نذكر منها :

 عقد اللقاءات والورش والمؤتمرات المشتركة. . أ
 مشاركة القطاع األهلي في إعداد وتطوير العديد من الخطط التنموية القطاعية. . ب
 التنفيذ المشترك للعديد من الفعاليات والبرامج التنموية المختلفة. . ت
للوزارات  ستراتيجيةع األهلي في بلورة وتطوير العديد من الخطط االمساهمة ومشاركة القطا . ث

 المختلفة.
دارية مختلفة. . ج  االستعانة بالعديد من الخبراء العاملين في القطاع األهلي في مجاالت فنية وا 
 نشوء عالقات تعاقدية بين بعض الوزارات والعديد من المنظمات األهلية. . ح
 ريبية تنظمها المنظمات األهلية في مجاالت مختلفة.مشاركة كوادر السلطة في دورات تد . خ
تسهيل ودعم الوزارات للعديد من البرامج التي طورتها المنظمات األهلية بأشكال مختلفة مثل:  . د

 المباركة، أو التوصية، أو التزكية لدى الجهات الممولة.
لمشاركة في وضع دعوة العديد من الوزارات ومؤسسات السلطة المنظمات األهلية للمساهمة أو ا . ذ

 استراتيجياتها أو مناقشة خططها التنموية.
قيام التلفزيون واإلذاعة الفلسطينية بتبني بعض برامج المنظمات األهلية ونشر أخبارها وتغطية  . ر

 أنشطتها إعالميا.
 توقيع بعض الوزارات على مذكرات تفاهم يجمعها والمنظمات األهلية العاملة في هذا المجال. . ز

 : : عالقة تنافسيةالشكل الثاني

حيث تتنافس المنظمات األهلية من جهة والسلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى على الدور  
والمجال، وعلى تقديم الخدمات، والسبب الرئيسي في هذا الصراع هو التمويل ، فالمنظمات غير الحكومية 

ة العربية والدولية، والجهة الفاعلة في رسم شكلت قبل قيام السلطة المتلقي األول للمساعدات، والمنح المالي
لخطط التنمية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد قيام السلطة تقلص هذا الخطوط األساسية 

 الدور إلى مستويات دنيا، وأصبح تنظيم العالقة وترسيمها متطلبا  تنمويا  ومدنيا .
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في بناء المجتمع  األهليةحول دور المنظمات  واإلنماءث بناءا  على دراسة قام بها مركز بيسان للبحو و 
 أن%( إلى 9898ما نسبته ) أي أهليةمؤسسة  291 أشارت، أهليةمؤسسة  102المدني، والتي شملت 

ضروريا لبناء مجتمع مدني وديمقراطي. وعند السؤال  أمراعالقات ايجابية مع السلطة الوطنية يعتبر  إقامة
 :(9ة مع السلطة الفلسطينية كانت اإلجابات كما في الجدول رقم)األسباب إلقامة عالقعن 

 (8جدول رقم) 

 أسباب إقامة عالقة مع السلطة الفلسطينية

 المؤشر
عدد الذين 
 النسبة% أجابوا نعم

عدد الذين 
 النسبة% أجابوا ال

 مجموع كلي
 النسبة العدد

العالقة تعكس 
تكامال وتوزيعا 

 لألدوار
132 63.8% 53 27.7% 185 100% 

العالقة تسمح 
بالتأثير في 

 سياسات المنظمة
27 13% 158 85.4% 185 100% 

يمكن الحصول 
دعم مادي  على

 ومعنوي
35 16.9% 150 81.1% 185 100% 

 المصدر: مركز بيسان للبحوث واإلنماء/ رام اهلل

عالقة مع السلطة  امةإق أن%( ال تعتقد 2091ما نسبته ) أهلية أيمؤسسة  11 أنإلى  اإلشارةتجدر 
 الفلسطينية ضروري لبناء مجتمع مدني وديمقراطي.

هناك  أنإلى  1002السياسات االقتصادية )ماس( صدرت في حزيران  أبحاثلمعهد  أخرىدراسة  وأشارت
بصورة سلبية وعزت والسلطة الوطنية،  األهليةالمنظمات بعض بين جو من التوتر أثر على العالقة 

 منها: عوامل مختلفة ة الدراسة ذلك لعد

: التمويل سبب من أسباب توتر العالقة بين المنظمات غير الحكومية التمويلالتنافس على  . أ
والسلطة الوطنية في وجود دعم الطرفين، األمر الذي يخلق مساحة احتكاك مشتركة. وتري 

بعض  إلى وجهالسلطة الفلسطينية أحيانا، أنها العنوان الصحيح ألشكال معينة من الدعم الذي ي
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المنظمات غير الحكومية، هذا عدا عن رغبة السلطة الوطنية في ضبط مصادر التمويل لهذه 
 المنظمات، ومعرفه حجمه وأوجه. 

الدور السياسي الذي تلعبه المنظمات يعتبر األهلية: الدور السياسي الذي تلعبه المنظمات  . ب
لتأثير من خالل سعيها ل األهليةمنظمات متناقض نوعا ما، نتيجة للدور الذي تقوم به ال األهلية

 .أخرىبالسياسات العامة للسلطة الوطنية وتعزيز الديمقراطية من جهة 

وهذا العامل يولد التوتر في العالقة بين الطرفين،  رؤية لعمل المنظمات غير الحكومية:غياب  . ت
وجهاته حيث توفر مثل هذه الرؤى يسمح نقاش بين المنظمات حول مبادئ وأسس العمل وت

ا في حل التعارضات بين السلطة عليهقواعد متعارف  إلى التوصل علىوحدوده، مما يساعد 
 . الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية، أو فيما بين األخيرة

على مركزية  إدارةوخاصة ميل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرض  :حداثة تجربة السلطة . ث
سب الدراسة فإن تأثير هذا العامل مؤقت، واحتماالت تطوره جميع مكونات المجتمع، وبالجمال بح

 .أكثر من اتجاه  علىمفتوحة 
( و الذي نص 2000لسنة  1انتظمت هذه العالقة عقب صدور قانون الجمعيات األهلية ) قانون رقم 

 .(2013أبو شمالة، :(على تنظيم تلك العالقة من خالل المواد التالية

، والتي تنص على متابعة الوزارة المختصة ألنشطة الجمعيات ( من القانون6رقم )المادة  -
والمنظمات التي تعمل في مجال اختصاصها والتثبت من أن أموالها قد صرفت في سبيل الغرض 

 الذي خصصت من أجله.     
( والمتعلقة بضرورة التنسيق لما فيه الصالح العام بين المنظمات األهلية 10) المادة رقم -

وث ازدواجية في االستفادة، هذا باإلضافة إلى متابعة عطاءات األسعار التي تعلنها والحكومة. حد
 تلك المنظمات.

( والتي تنص على ضرورة تزويد المنظمة األهلية الوزارة  الحكومية  المختصة 13) المادة رقم -
 بالتقارير المالية واإلدارية بعد أربعة شهور كحد أقصى من نهاية كل سنة مالية.

لمجال الزراعي ترسخت هذه العالقة إلى ميثاق شرف انتهى بتوقيع ) مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة في ا
و المنظمات األهلية( يحكم عالقة المنظمات األهلية العاملة في القطاع الزراعي بوزارة الزراعة، حيث تم 

راعي بين الوزارة و تلك إبرامه في عهد السلطة الفلسطينية وينص على تعزيز التعاون في المجال الز 
 المنظمات. 
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والجدل حول شرعية الحكومة في  2007عادت هذا العالقة إلى التوتر بعد االنقسام السياسي سنة       
تضاعف بعد تلك الفترة غزة من جهة و خشية تلك المنظمات انقطاع التمويل األجنبي من جهة أخرى.

لحكومة الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة تحول جزء كبير من عدد تلك المنظمات وفاقت ميزانياتها ميزانية ا
الدعم الموجه للقطاع إليها حيث قدرت حجم المشاريع التي نفذتها تلك المنظمات العاملة في القطاع 

مما يظهر مدى الحاجة إلى  (، 2013،) وزارة الزراعة 2010مليون دوالر لسنة  32الزراعي فقط ب 
منظمات من جهة و بينها و بين الجهات الحكومية من جهة أخرى من اجل التنسيق الفعال بين تلك ال

توظيفها بشكل صحيح و فعال في خدمة القطاع الزراعي، و ضمان كفاءة و فعالية التدخالت من اجل 
 تحقيق تنمية زراعية مستدامة. 

 ما يلي:رة بليبرز من جديد بعد االنقسام حيث تميزت هذه الفت منظمات المجتمع المدنيو عاد دور 
الحصار المالي للحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس، وأيضا  لحكومة الوحدة الوطنية من  . أ

 خالل قطع مساعدات المانحين.
تحويل مساعدات المانحين الدوليين مباشرة لمنظمات المجتمع المدني التي تلتزم غالبا بأجندة  . ب

منظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات  المانحين، متجاوزة الحكومة الفلسطينية، مما أعطي
 الخيرية دورا بارزا ومهما خالل هذه الفترة.

الدور االغاثي وتسيير قوافل فك الحصار البحرية  علىاقتصار دور منظمات المجتمع المدني  . ت
 قطاع غزة. علىمنها والبرية وكان من أبرزها قافلة الحرية والتي تسببت بتخفيف جزئي للحصار 

 كومتين في قطاع غزة ورام اهلل باإلغالق المتبادل للكثير منظمات المجتمع المدني.قيام الح . ث

عمل منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وفق أجندات وسياسات الخطة التنموية التي  . ج
 اعليه علىأعدتها حكومة سالم فياض بالتوافق مع المانحين، والتي كانت تتلقي التمويل بناء 

 .(89ص ،1022)العالول، 

وقد أوضح دليل اإلدارة الرشيدة في المنظمات األهلية الصادر عن شبكة المنظمات األهلية في        
 .(1،ص1009م أن العمل األهلي قد تطور خالل أربعة مراحل أساسية وهي:)الصوراني، 1009العام

تاج عالقة دينية طابع خيري ن وخالل هذه المرحلة أخذ العمل األهلي)التطوعي( الطابع الخيري: . أ
شكل نقد أو أي شكل من  علىأساس تقديم العوم من الجامع أو الكنيسة للمحتاجين  علىتقوم 

 أشكال التطوع.
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 خالل هذه المرحلة ارتبط العمل األهلي بشخصيات ذات سمات شخصية تهدف طابع المظهر: . ب
 استكمال دورها االجتماعي. إلى

م مر الشعب الفلسطيني 2889شعب الفلسطيني في العام نتاج النكبة التي حلت بال طابع اإلغاثة: . ت
 بمأساة مازال يعاني منها، وأخذ العمل األهلي شكل إغاثة المنكوبين من المشردين الذين نزحوا

 من فلسطين. أخرىمناطق  إلى
خالل هذه المرحلة ونتاج لضعف دور م.ت.ف في استمرارية الكفاح المسلح  الطابع التنموي: . ث

لسطيني للبحث عن بديل ألدوات النضال وذلك من خالل خلق منظمات ذات أدي بالشعب الف
طابع تنموي، فقد تم تشكيل بعض المنظمات الطوعية في نهاية السبعينات من القرن الماضي، 

للعمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاع  العلياوكان من ابرز منظمات العمل التطوعي "اللجنة 
ا في بداية الثمانينات من القرن الماضي عشرات اآلالف  وعملت غزة" والذي بلغ عدد أعضائه

مخيمات العمل التطوعي في المدن  علىتنفيذ كثير من األنشطة التطوعية، وتمركز عملها  على
 مساعدة المزارعين في مواسم قطف الزيتون والحمضيات. إلى والقرى الفلسطينية، باإلضافة
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 :مقدمة

جراءاتها محورا رئيسيا يتم من خالله انجاز  الجانب التطبيقي من الدراسة، وعن تعتبر منهجية الدراسة وا 
المعلومات  إلى واستخدام طرق مختلفة لتحليلها والوصولطريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة 

للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، المطلوبة 
 ها. وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيق

الدراسة، وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة وعينة ومجتمع  متبعنهج الللمتناول هذا الفصل وصفا 
بها م ، ومدى صدقها وثباتها. كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي قاوكيفية بنائها وتطويرها عدادهاإ

وينتهي الفصل يانات الدراسة، واألدوات التي استخدمها لجمع بأداة الدراسة وتقنينها،  تصميمفي  الباحث
يلي وصف لهذه  اوفيم، واستخالص النتائجلبيانات بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا

 .اإلجراءات

 الدارسة: أسلوب 3-2

، المنهج الوصفي التحليليالباحث استخدم بناء  على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد 
على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفُا دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا   والذي يعتمد

وكميا ، كما ال يقف هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها 
ا التصور عليهت يبني وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجا

 .يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوعالمقترح بحيث 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

مصادر البيانات  إلى دراسةفي معالجة اإلطار النظري لل ه الباحث: حيث اتجالمصادر الثانوية . أ
العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات 
وهنا تم االعتماد على المكتبات سواء واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، 

كانت جامعية أو مكتبات تخص مؤسسات معينة وأيضا  ما نشر من خالل وزارة الداخلية الفلسطينية 
منظمات المجتمع المدني وما نشر من خالل وزارة ال باعتبارها هي الجهة المسئولة عن تنسيق أعم

، وفي هذا الصدد ال بد من اإلشارة صادرة عن مركز اإلحصاء الفلسطينيوالنشرات ال الزراعة أيضا  
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إلى نقص المراجع واألبحاث التي تناولت هذا الموضوع، وفي هذا اإلطار واجه الباحث مشكلة حقيقية 
مات ضمن إطار الموضوع، ولذلك لجأ الباحث ما أمكن إلى جمع تمثلت في كيفية الوصول إلى معلو 

 .األولية  هاالمعلومات من خالل مصادر 

البيانات المنشورة والمصادر الثانوية لم تحقق الغرض بشكل كلي، لذلك تم  حيث أن: المصادر األولية . ب
 االعتماد على جمع البيانات من مصادرها والمتمثلة في:

الزراعية والتي لها دور في التنمية  )الفاعلة(ولين عن المنظماتمع المسئ مجموعات بؤرية -
 .في قطاع غزة  المستدامة

شكل مجموعات بؤرية، والتعرف منهم  علىلجهات المستفيدة من هذه المنظمات مقابالت مع ا -
سهامات هذه األعمال في تحقيق التنمية عن طبيعة العمل الزراعية المستدامة في قطاع ، ودور وا 

 غزة.

بين الوزارة التنسيق  واقع حولوالتعرف على رأيهم في وزارة الزراعة شفهية مع مسئولين قابالت م -
 ومنظمات المجتمع المدني الزراعية.

للبحث،  كأداة رئيسة (Questionnaire) اإلستبانةأيضا  جمع البيانات األولية ل استخدم الباحث -
لهذا الغرض، لما لها من أهمية ميدانية  وأيضا في توفير الوقت والجهد. صممت خصيصا  

 :اإلستبانةخطوات بناء   3-2-2

واقع " لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة بعد الرجوع إلى مشكلة وأسئلة وفرضيات وأهداف الدراسة، 
، واتبع " التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة علىالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثره 

 .اإلستبانةلخطوات التالية لبناء الباحث ا
الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في و  اإلدارياألدب اإلطالع على  . أ

 وصياغة فقراتها. اإلستبانةبناء 
 اإلستبانةعددا  من أساتذة الجامعات الفلسطينية في تحديد أبعاد المشرف و استشار الباحث  . ب

 .وفقراتها
 .اإلستبانةالت الرئيسية التي شملتها تحديد المجا . ت
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. . ث
 ( فقرة.73في صورتها األولية وقد تكونت من خمسة مجاالت و ) اإلستبانةتم تصميم  . ج
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على المشرف وعدد من المحكمين اإلداريين من أعضاء هيئة التدريس في  اإلستبانةتم عرض  . ح
( يبين أسماء 2ظمات المجتمع المدني الزراعية، والملحق رقم )الجامعات والعاملين في مجال من

 أعضاء لجنة التحكيم.
من حيث الحذف أو اإلضافة والتعديل،  اإلستبانةفي ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  . خ

 (.5) ق( فقرة، ملح49في صورتها النهائية على ) اإلستبانة رلتستق
  focus group :البؤرية المجموعة 3-1-2

هي طريقة منهجية من طرق البحث العلمي، تستخدم بهدف جمع معلومات حول  المجموعة البؤرية:      
أفراد، يتم  10-5موضوع محدد، وتتكون من مجموعة منتخبة وذات اهتمامات مشتركة يتراوح عددها من 
الت بين جميع دعوتهم للمشاركة في حلقة نقاشية عن موضوع محدد، ويتم خاللها مجموعة من التفاع

المشاركين ، تحت قيادة باحث  يقوم بتنظيم التفاعل والنقاش الذي يتم حول الموضوع محل النقاش من 
اجل التوصل إلى مجموعة من التصورات، أو اإلدراكات، أو االتفاقات الجماعية، حول هذا الموضوع، 

 (2010مري،( دقيقة. )العا 120-60وتستمر هذه الحلقة النقاشية مدة تتراوح من )

 : الدراسةمجتمع   3-2

يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبذلك فان مجتمع الدراسة هو مجتمع الدراسة 
جميع األفراد أو المؤسسات الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة. وبناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها 

منظمات المجتمع المدني الزراعية في قطاع غزة ممن  فان المجتمع المستهدف يتكون من العاملين في
.وتم ، يعملون كرؤساء لمجالس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ومسئولي التنسيق أو مسئولي العالقات العامة

( منظمة بحسب 41اختيار منظمات المجتمع المدني الزراعية المحلية في قطاع غزة والبالغ عددها)
م وتم استثناء منظمات المجتمع المدني الدولية نظرا  الختالفها من 2113عام إحصائية وزارة الداخلية ل
أكثر من دولة وتواجد  إلى المنظمات األم في الخارج وامتداد نشاطها إلى حيث كبر الحجم وتبعيتها

ات لهذه المنظمات في الخارج وأيضا  تم استثناء الجمعيات التعاونية ألنها تعمل في قطاع العليااإلدارات 
 بجانب القطاع الزراعي.  أخرىاقتصادية 
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المنظمات المتواجدة في قطاع غزة دون الضفة الغربية، وذلك لصعوبة  علىواقتصرت الدراسة جغرافيا 
قطاع غزة واالنقسام السياسي بين شطري  علىاالتصال أو الوصول لهذه المنظمات بسبب الحصار 

 الوطن.

 :()أسلوب المسح الشاملعينة الدراسة 3-3

( منظمة، 41استهدفت الدراسة جميع منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي وعددها)
عاملين في هذه المنظمات ممن يعملون لل تم استخدام أسلوب المسح الشاملولصغر مجتمع الدراسة 

امة، وبلغ عددهم كرؤساء لمجالس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ومسئولي التنسيق أو مسئولي العالقات الع
 استبانة 113مجتمع الدراسة وقد تم استرداد  ىعل استبانة( 123)تم توزيع ( فردا ، حيث 123)

 %.82بنسبة

 :أداة الدراسة  3-4

التنمية الزراعية  علىالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثره واقع "تم إعداد استبانة حول
 " المستدامة في قطاع غزة

 لدارسة من قسمين رئيسين:تتكون استبانة ا

البيانات األولية وتنقسم إلى معلومات خاصة بالمنظمة )عمر المنظمة، وهو عبارة عن القسم األول: 
، هل يوجد منسق عالقات عامة، هل يوجد اتفاقيات نطاق خدمات المنظمة، عدد العاملين في المنظمة

( ومعلومات تتعلق االجتماعي مع منظمات أخرى، هل تمتلك المنظمة موقع على شبكة التواصل
 بالشخص المجيب على االستبيان)المركز الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة(.

 مجاالت: 4فقرة، موزع على  48، ويتكون من مجاالت الدراسةعبارة عن  ووه الثاني:القسم 

، ويتكون من ألطراف الفاعلةطبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبين ا: المجال األول
 ( فقرة، مقسم إلى قسمين:18)

 ( فقرة.11، ويتكون من )طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيأوال:      

 ( فقرات.7، ويتكون من )طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكوميثانيا:     
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 ( فقرة.8ويتكون من ) ،لمجتمع المدنيأساليب التنسيق بين منظمات ا:المجال الثاني

 ( فقرة.11ويتكون من ) ،معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيالمجال الثالث:

 ( فقرة.12ويتكون من ) ،مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة: المجال الرابع

 (:8حسب جدول )الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان  ليكرتتم استخدام مقياس 

 (5جدول )

 الخماسي كرتيدرجات مقياس ل

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 2 الدرجة

" وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة  غير موافق بشدة( لالستجابة " 1اختار الباحث الدرجة )
 % وهو يتناسب مع هذه االستجابة.21هو

 صدق االستبيان:  3-5

قام الباحث بالتأكد من قد ما وضعت لقياسه، و  اإلستبانةأن تقيس أسئلة  اإلستبانةيقصد بصدق       
 (116، ص2111)الجرجاوي، بطريقتين: اإلستبانةصدق 

       صدق المحكمين "الصدق الظاهري": . أ

الجامعات الفلسطينية على مجموعة من المحكمين تألفت من أكاديميين في  اإلستبانةعرض الباحث 
ومن أخصائيين في مجال عمل منظمات المجتمع المدني الزراعية  وأسماء المحكمين بالملحق رقم 

(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء 2)
 (.3رقم )انظر الملحق  -المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
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 صدق المقياس: . ب

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

مع المجال الذي تنتمي  اإلستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات       
عينة استطالعية  علىوقد جري التحقق من صدق االتساق الداخلي لإلستبانة بتطبيقها إلية هذه الفقرة، 

وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك ( فردا  من خارج عينة الدراسة، 31ن )مكونة م
والدرجة الكلية للمجال  اإلستبانةمن خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 

 (114، ص2111)الجرجاوي،  نفسه.

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع " مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل11جدول )يوضح 
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة " والدرجة الكلية للمجال المدني فيما بينها وبين األطراف الفاعلة

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 1815دالة عند مستوي معنوية 

 (20جدول )

بينها  االمدني فيمطبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع ات مجال " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقر 
 " والدرجة الكلية للمجال وبين األطراف الفاعلة

 الفقرة م

ون
رس
ل ي

عام
م

 

باط
الرت

ل
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
). 

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيأوال:   

 0.002* 483. .بينهميدرك المسئولون في المنظمات أهمية التنسيق فيما   .1

 0.000* 646. .توجد بالمنظمة لجنة خاصة بالتنسيق مع غيرها من المنظمات  .2

 0.005* 437. المنظمات.تضع المنظمة خطة إليجاد عالقات تعاونية مع غيرها من   .3

 0.000* 689. األخرى.إيجاد التعاون مع المنظمات  علىيحرص مجلس اإلدارة   .4

 0.000* 717. .مة بالخبرة الالزمة للتنسيق بين المنظماتيتمتع العاملون بالمنظ  .5

 0.000* 661. .تمتلك المنظمة معلومات كافية عن غيرها من المنظمات  .6
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 0.000* 797. .تتبادل المنظمة الموارد البشرية والخبرات مع غيرها من المنظمات  .7

8.  
دمات حول الخ األخرىتتبادل المنظمة البيانات والمعلومات مع المنظمات 

 0.000* 769. .والبرامج

 0.000* 701. األخرى.توجد برامج عمل مشتركة بين المنظمة والمنظمات   .8

 0.000* 674. .لتطوير خدماتها األخرىتستفيد المنظمة من خبرات المنظمات   .11

11.  
في نفس  األخرىمصادر التمويل بين المنظمة والمنظمات  علىيوجد تنافس 

 .المجال
.454 *0.003 

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي:ثانيا  

 0.000* 596. يوجد مذكرة تفاهم بين المنظمة والوزارة المختصة  .1

 0.000* 700. يتم عمل اجتماعات متكررة للمنظمة مع الوزارة المختصة  .2

3.  
 علىيؤثر التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي ايجابيا  

 ة أداء المنظمات لعملها كفاء
.569 *0.000 

 0.002* 487. تعتبر عالقة منظمات المجتمع المدني مع القطاع الحكومي عالقة تكاملية  .4

 0.000* 805. يعتبر اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين المنظمات والسلطة الفلسطينية كاف  .5

 0.000* 737. منظمة والوزارة المختصةيوجد تحديد لألدوار والمهام الواجب القيام بها بين ال  .6

 0.000* 878. الخطة الوطنية للقطاع الزراعي علىيتم وضع برامج ومشاريع المنظمة بناء   .7

 . α=1815االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *

ع أساليب التنسيق بين منظمات المجتم" مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل11جدول )يوضح 
 1815، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية " والدرجة الكلية للمجال المدني

=α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 (22جدول )

"والدرجة  أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 مجالالكلية لل

 الفقرة م

ون
رس
ل ي

عام
م

 

باط
الرت

ل
 

مة 
القي

لية
تما
الح

ا
 

(
S

ig
). 

1.  
يتم التنسيق بين المنظمة والمنظمات األخرى من خالل اجتماع قياداتها 

 اإلدارية.
.710 *0.000 

 0.000* 709. األخرى.توجد لدي المنظمة لجنة تنسيقية تهتم بالتنسيق مع المنظمات   .2

 0.000* 613. .ت الفريق مع المنظماتتمارس المنظمة أسلوب اجتماعا  .3

 0.000* 695. .تحديد األهداف المشتركة مع المنظمات علىيتم االتفاق   .4

 0.012* 380. .االتصاالت المكتوبة للتنسيق مع المنظمات علىتعتمد المنظمة   .5

 0.000* 562. األخرى.تتشارك المنظمة تنفيذ الخطط والبرامج مع المنظمات   .6

 0.019* 351. .التجارب علىزيارات بين المنظمات لالطالع يتم تبادل ال  .7

 0.000* 594. .يوجد في المنظمة دائرة مستقلة خاصة بالتنسيق  .8

 0.000* 575. األخرى.تنظم المنظمة ورش عمل مشتركة مع المنظمات   .8

 . α=1815االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *

معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع " مجالكل فقرة من فقرات  االرتباط بين ( معامل12جدول )يوضح 
 1815، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية " والدرجة الكلية للمجالالمدني

=α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 (22جدول )

"والدرجة  وقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيمعمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 الكلية للمجال

 الفقرة م

ون
رس
ل ي

عام
م

 

باط
الرت

ل
 

لية
تما
الح

ة ا
قيم
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(
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). 

 0.000* 621. .قلة المعرفة بأهداف التنسيق بين المنظمات  .1

 0.000* 732. .قلة االهتمام بالتدريب المستمر لتدعيم التنسيق  .2

 0.000* 720. .قنية المعلومات واالتصاالت الحديثةستخدام تباضعف المعرفة   .3

 0.000* 822. .ضعف االهتمام بالمراجعة والتقييم المستمر لألداء التنسيقي  .4

 0.000* 792. .نقص اإلمكانيات الالزمة للتنسيق بين المنظمات  .5

 0.000* 736. .تدني الحوافز المادية والمعنوية المشجعة الناتجة عن التنسيق  .6

 0.000* 858. .االهتمام بدراسة نماذج التنسيق الناجحةقلة   .7

 0.000* 643. .تفتقر المنظمة لوجود شخص أو جهة معينة تتولي التنسيق  .8

 0.000* 700. .ضعف االستقرار الوظيفي في المنظمة  .8

 0.046* 289. نقص في الخبرات والمهارات للمسئولين عن التنسيق في المنظمة  .11

 . α=1815ئيا  عند مستوي داللة االرتباط دال إحصا *

"  مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة" مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل13جدول )يوضح 
وبذلك  α= 1815، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية والدرجة الكلية للمجال

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 (23جدول )

 " مؤشرات التنمية الزراعية المستدامةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م

ون
رس
ل ي

عام
م
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ل
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 0.000* 857. زيادة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي علىتعمل مشاريع المنظمة   .1

 0.000* 678. يسهم التنسيق بين المنظمات في زيادة إنتاجية العامل الزراعي  .2

 0.001* 524. يحقق التنسيق بين المنظمات زيادة في إحالل الواردات   .3

4.  
زيادة مساحة األراضي الزراعية )استصالح أراضي  علىتساعد مشاريع المنظمات 

 جديدة(
.900 *0.000 

 0.003* 449. الزراعية اد زائدة من العمالة يسهم التنسيق باستيعاب إعد  .5

6.  
تسهم عملية التنسيق بين المنظمات في توعية المزارعين لترشيد استخدام المبيدات 

 0.000* 838. واألسمدة الكيميائية

7.  
المزارعين في مجال ترشيد استهالك  معليلتيعزز التنسيق بين المنظمات في إيجاد برامج 

 0.000* 878. الري الحديث مياه الري باستخدام طرق

8.  
يساهم التنسيق بين المنظمات بتوفير المياه من خالل حفر آبار مياه جديدة واستصالح 

 0.000* 737. القديم منها

8.  
كيفية االستفادة من المخلفات الزراعية كسماد عضوي  علىالمزارعين  معليبتتهتم المنظمة 
 0.000* 781. )الكمبوست(

 0.000* 679. المنظمات في زيادة االهتمام بالزراعة العضوية ورفع الوعي البيئييساهم التنسيق بين   .11

 0.000* 723. مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية  المنظمات بزيادةتهتم عملية التنسيق بين   .11

 0.000* 857. زيادة الصادرات الزراعية للخارج إلى تؤدي عملية التنسيق بين المنظمات  .12

 . α=1815ال إحصائيا  عند مستوي داللة االرتباط د *
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 Structure Validityالبنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة      
الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

 (112، ص2111)الجرجاوي، .اإلستبانة

عند مستوي ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيا  14يبين جدول )
 وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسه. α= 1815معنوية 

 (24جدول )

 كلية لالستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة ال

 المجال
 معامل يرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 817. .طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.000* 794. .طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي

 0.000* 893..الفاعلةطبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبين األطراف 

 0.000* 758. .أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.000* 571. .معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.001* 504..مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة

 

 :Reliabilityثبات اإلستبانة  3-6

النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من مرة تحت نفس  قصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذهي      
نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة وعدم 

)مقداد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة. األفرادتغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على 
 (134، ص2111والفرا، 
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 نة الدراسة من خالل:وقد تحقق الباحث من ثبات استبا

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول 
(15.) 

 (25جدول )

 اإلستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 المجال
 عدد
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.918 0.843 11 .طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.902 0.814 7 .طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبين األطراف 
.الفاعلة

18 0.849 0.921 

 0.886 0.785 9 .أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.939 0.882 10 .معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.959 0.920 12.مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة

 0.954 0.911 49 جميع المجاالت

 اخ= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونب الصدق الذاتي*

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح 15واضح من النتائج الموضحة في جدول )
 الصدق الذاتي(. وكذلك قيمة 0.911لجميع فقرات اإلستبانة ) بينما بلغت( 0.785،0.920بين )

( 0.954)لجميع فقرات اإلستبانة  بلغت بينما (0.886،0.959مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين )
 مرتفع. الثباتوهذا يعنى أن 
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كون الباحث قد تأكد ( قابلة للتوزيع. وي3تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )بذلك و 
استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج من صدق وثبات 

 ار فرضياتها.واإلجابة على أسئلة الدراسة واختب

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  3-7

 Statistical Package for theتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي تم 

Social Sciences (SPSS) . 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما إذا  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testنوفسمر  -اختبار كولمجوروف تم استخدام
 (.16في جدول )، وكانت النتائج كما هي مبينة كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 (26جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.987.ينها وبين األطراف الفاعلةطبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما ب

 0.438 .أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.908 .معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.166 .مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة

 0.562 جميع مجاالت اإلستبانة

ت الدراسة كانت مجاالجميع ل (.Sig)الية ( أن القيمة االحتم16واضح من النتائج الموضحة في جدول )
0.05مستوى الداللة من  أكبر  حيثيتبع التوزيع الطبيعي،  تالمجاال هذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل 

 لإلجابة على فرضيات الدراسة.  المعمليةسيتم استخدام االختبارات 
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 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

سب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة الن . أ
 . الدراسة عينةفي وصف يتم االستفادة منها تكرار فئات متغير ما و 

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة، (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) . ب
ما إذا كانت  لمعرفة K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف . ت

 .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة االرتباط: يقوم Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط يرسون ) . ث
. وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق دراسة العالقة بين متغيرينهذا االختبار على 
 عالقة بين المتغيرات.البنائي لالستبانة، وال

 ( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلتT-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  . ج
زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة  أم 3 الحياد وهي إلى

 من فقرات اإلستبانة.

( لمعرفة ما One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  . ح
 و أكثر من البيانات.إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أ
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 مقدمة:

، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضا  ل
 والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، والوقوف على اإلستبانةالدراسة واستعراض أبرز نتائج 

معلومات خاصة بالمنظمة)عمر المنظمة، نطاق خدمات المنظمة، متغيرات الدراسة التي اشتملت على 
المنظمة، هل يوجد منسق عالقات عامة، هل يوجد اتفاقيات مع منظمات أخرى، هل عدد العاملين في 

ركز ( ومعلومات تتعلق بمعبئ االستبيان)المتمتلك المنظمة موقع على شبكة التواصل االجتماعي
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من ، الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة(

للحصول على  (SPSS)تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  ذ، إالدراسة استبانة
 نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

 :البيانات األوليةالدراسة وفق  مجتمعلف اإلحصائي الوص   4-2
 :المعلومات الخاصة بالمنظمةوفق  الدراسة مجتمعلخصائص  عرض 4-2-2

 الدراسة حسب عمر المنظمة مجتمعتوزيع  4-2-2-2

 (27)جدول
 الدراسة حسب عمر المنظمة مجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد عمر المنظمة
 11.5 13 سنوات 5أقل من 

 31.0 35 سنوات10إلى أقل من  5من 

 34.5 39 سنة 15إلى أقل من  10من 

 23.0 26 سنوات فأكثر 15

 100.0 113 المجموع

 (:17بين الجدول رقم)  

%( من منظمات المجتمع المدني الزراعية (23سنوات، و  5% من المنظمات عمرها أقل من 11.5أن  
 10%( من المنظمات عمرها الزمني أكثر من 57.5أن ) سنة فأكثر، كما يظهر الجدول 15عمرها 

أن هذه المنظمات قطعت شوطا  كبيرا  في اكتساب الخبرات العملية والمعرفية في  علىسنوات، مما يدلل 
إدارتها التنسيق مع األطراف  علىمجالها، وأنها قد نجحت لدرجة ما بدليل استمراريتها. مما قد يسهل 
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أهداف المنظمة ورؤيتها، وما يدلل على ذلك منظمات المجتمع المدني الزراعية لتحقيق  ىخر الفاعلة األ
إلى  إقامة العالقات التنسيقية فيما بينها والدخول علىصاحبة العمر الزمني األطول هي من لديها القدرة 

جمعية األطر التنسيقية ومن هذه المنظمات المتواجدة في قطاع غزة )جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي، 
 (.  والمركز العربي للتطوير الزراعي معا، جمعية اإلغاثة الزراعية

 الدراسة حسب نطاق خدمات المنظمة مجتمعتوزيع   4-2-2-2
 (18جدول )

 الدراسة حسب نطاق خدمات المنظمةمجتمع توزيع 
 

 

%( 44.2يونس، و) %( من المنظمات نطاق خدماتها في محافظة خان61.9( أن )18يظهر الجدول) 
%( من المنظمات 40.7)%( في محافظة رفح و(44.2منها نطاق خدماتها في محافظة شمال غزة و
ظمات تعمل في محافظة غزة، وبالنسبة %( من المن (34.5نطاق خدماتها في محافظة الوسطي وأيضا  

 كبر المساحة الزراعية في محافظة خان يونس.إلى  يعزىالباحث أن ذلك  ىلمحافظة خان يونس فير 

 الدراسة حسب عدد العاملين في المنظمة مجتمع توزيع 4-2-2-3
 (18جدول ) 

 الدراسة حسب عدد العاملين في المنظمة مجتمعتوزيع 
 النسبة المئوية % العدد ظمةعدد العاملين في المن

 77.9 88 10أقل من 

 15.0 17 20أقل من -10من 

 0.9 1 30أقل من  -20من 

 6.2 7 فأكثر 30

 100.0 113 المجموع

 

 النسبة المئوية % العدد نطاق خدمات المنظمة
 44.2 50 شمال غزة

 61.9 70 خان يونس

 44.2 50 رفح

 40.7 46 الوسطى

 34.5 39 غزة
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 (:18يظهر لنا الجدول رقم) 

من العاملين، ومن خالل إجراء  30المدني الزراعية فقط لديها عدد  ع( من منظمات المجتم% (6.2أن 
من خالل إعادة تحليل االستبيان( تم معرفة أن هذه المنظمات الزراعية هي األكبر من )تكميلي بحث 

 اإلغاثة الزراعية، اتحاد لجان العمل الزراعي، و)حيث حجم أعمالها وأن لها فروع خارج قطاع غزة مثل 
 من 30أقل من -10( من المنظمات لديهم من % (16...( وأن حوالي "معا  مركز العمل التنموي "

من العاملين. ويفسر ذلك أن عدد كبير  10( من المنظمات لديها فقط أقل من % (77.9العاملين، وأن 
من المنظمات الزراعية العاملة خدماتها محدودة ويستطيع طاقم قليل من الموظفين أن يفي بالغرض، 

يتطلب موظفين وربما يتم إسناد أكثر من مهمة للموظف الواحد بسبب أن حجم العمل داخل المنظمة ال 
 كثر، مما يقلل عدد العاملين فيها

 

 ؟هل يوجد منسق عالقات عامة 4-2-2-4
 (21جدول )

 هل يوجد منسق عالقات عامة
 النسبة المئوية % العدد هل يوجد منسق عالقات عامة

 64.6 73 نعم

 35.4 40 ال

 100.0 113 المجموع

 

 (:21يظهر الجدول رقم) 
جتمع المدني الزراعية المستطلعة آرائها لديها منسق عالقات عامة، وأن ( من منظمات الم% (64.6أن  

اهتمام المنظمات بالتنسيق  على( من المنظمات ليس لديها منسق عالقات عامة وهذا يدلل % (35.4
الرغم من محدودية الموارد البشرية في العدد األكبر من المنظمات صغيرة الحجم ويفسر  علىبينها وذلك 
قيام الشخص الواحد بأكثر من وظيفة في وقت واحد، وتقوم المنظمات بذلك إلدراكها ألهمية ذلك ربما ب

التنسيق من اجل تعزيز جهودها وتبادل الخبرات من اجل تحقيق األهداف المشتركة المخطط الوصول 
 إليها.
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 ؟هل يوجد اتفاقيات مع منظمات أخرى 4-2-2-5

 (21جدول ) 

 خرىهل يوجد اتفاقيات مع منظمات أ

 النسبة المئوية % العدد هل يوجد اتفاقيات مع منظمات أخرى
 85.8 97 نعم

 14.2 16 ال

 100.0 113 المجموع

 

 (:21يتضح من الجدول رقم ) 
%( من منظمات المجتمع المدني الزراعية العاملة في قطاع غزة ال يوجد لديها اتفاقيات مع (14.2أن 

يوضح مدي اهتمام  اأخرى. وهذلديها اتفاقيات مع منظمات %( من المنظمات (85.8، وأخرىمنظمات 
شبكة أو اتحاد لكي  إلى المنظمات بالعمل المشترك من خالل االتفاقيات والشراكة من خالل االنضمام

الرغم من التفاوت الكبير في حجم أعمال المنظمات حيث  على كبينهم. وذلتسهل عملية التنسيق فيما 
منظمات هي)جمعية اتحاد  5ؤه وجد أن عدد قليل من المنظمات وعددها ومن خالل بحث مكمل تم إجرا

جمعية اإلغاثة  ،نلجان العمل الزراعي، جمعية العمل التنموي معا، جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيي
وأيضا   فاعليةجمعية المركز العربي للتطوير الزراعي(، ومن خالل البحث وجد أنها األكثر  الزراعية،

رة العملية للباحث وجد أن تنفيذ األعمال يتطلب من المنظمات كبيرة الحجم التنسيق مع وبحسب الخب
 جزء من المشاريع بالوكالة. ذالمنظمات الصغرى في نفس المجال للقيام بتنفي

 ؟تمتلك المنظمة موقع على شبكة التواصل االجتماعي هل 4-2-2-6

 (22جدول ) 
 ل االجتماعيهل تمتلك المنظمة موقع على شبكة التواص

هل تمتلك المنظمة موقع على شبكة 
 التواصل االجتماعي

 النسبة المئوية % العدد

 76.1 86 نعم

 23.9 27 ال

 100.0 113 المجموع
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 (:22يظهر الجدول رقم) 
شبكة التواصل االجتماعي، وهذا  على%( من منظمات المجتمع المدني الزراعية تمتلك موقع  (76.1أن 

ا الباحث والتي تفيد باتساع استخدام شبكات التواصل عليهلدراسات والتقارير التي اطلع يتفق مع جميع ا
أظهرت وجود عالقة طردية بين واقع استخدام شبكات التواصل  والتيFacebookاالجتماعي 

بالتواصل مع  ااهتمام المنظمات بغالبيته علىوهذا يدل االجتماعي وبين تعزيز العالقة مع الجمهور. 
المستوي المعرفي الذي يميز العاملين فيها،  علىا من المنظمات وبالتنسيق فيما بينها، وأيضا يدل غيره

واهتمامهم بالتنسيق من خالل نشر البيانات والمعلومات، وأيضا  لمحاولة الوصول ألكبر عدد من 
ق للوصول المهتمين بمتابعه أعمال المنظمات لتيسير عملية االتصال والتواصل وذلك بهدف التنسي

 لألهداف المرجوة.

 التي تتعلق بمعبئ االستبيان:المعلومات وفق  الدراسة مجتمعلخصائص  عرض 4-2-2

 الدراسة حسب المركز الوظيفي مجتمعتوزيع  4-2-2-2

 (23جدول ) 

 الدراسة حسب المركز الوظيفي مجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد المركز الوظيفي
 32.7 37 رئيس مجلس إدارة

 33.6 38 مدير تنفيذي

 19.5 22 مسئول التنسيق

 14.2 16 مسئول العالقات العامة

 100.0 113 المجموع

 
 :(23)يبين الجدول رقم 

نسبة من أفراد عينة  علىشكلت هذه الفئة أ دوق يعملون كمدراء تنفيذيين، الدراسة من عينة (% (33.6
من عينة الدراسة يعملون  (% (19.5أن، و (% (32.7 بنسبة اإلدارةفئة رؤساء مجالس  ليهاالدراسة، ت

( من عينة الدراسة يعملون مسئولي عالقات عامة، وهذه نتيجة طبيعية نظرا  %(14.2،  ومسئولي تنسيق
سلطة إدارية في  علىالن الباحث تعمد أن يكون الشخص الذي يعطي المعلومات بالدرجة األولي في أ
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من ينوب عنه، ألنه يمثل الجهة المسئولة عن التنسيق مع األطراف  منظمات المجتمع المدني الزراعية أو
 على، وهذا مؤشر أيضا ىخر . وأيضا  ربما قيام المدراء التنفيذيين بمهمة التنسيق مع المنظمات األىخر األ

 تعاون المؤسسات مع الباحث وتقديرها ألهمية الدراسة.

 الدراسة حسب المؤهل العلمي مجتمعتوزيع   4-2-2-2

 (24دول ) ج

 الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي مجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 8.0 9 ثانوية عامة فأقل

 20.4 23 دبلوم متوسط

 61.9 70 بكالوريوس

 9.7 11 اعليدراسات 

 100.0 113 المجموع

 
( % (9.7لعلمي بكالوريوس، و( من عينة الدراسة مؤهلهم ا% (61.9أن إلى  (24)يشير الجدول رقم 

( من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم % (20.4و عليامن عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دراسات 
من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ثانوية عامة أو أقل، وكون غالبية أفراد العينة  (% (8متوسط، و

مستوي علمي عالي للقائمين عل  ىعلفهذا يدل  العليا%( من حملة البكالوريوس والدراسات 70.6)
التنسيق  علىم( نجد أن القائمين 2006،المنظمات. وبمقارنة هذه النتيجة مع نتائج دراسة )المهيزع

( من حملة البكالوريوس أيضا . وهنا يجب اإلشارة إلى أن حملة الدبلوم المتوسط و اقل % (77.2غالبيهم 
جمعيات محلية ومنظمات المجتمع القاعدية  % )نسبة هامة( يمثلون28من توجيهي و هي نسبة 

ومعظمهم من المزارعين أصحاب الخبرة أو المصلحة في مناطقهم مما يستدعي قيام أشخاص من المنطقة 
 نفسها بعمل منظمة زراعية تقوم بخدمة األهالي.
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 الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة مجتمع توزيع 4-2-2-3

 (25جدول )

 حسب عدد سنوات الخبرةالدراسة  مجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 16.8 19 5أقل من 

 38.9 44 10أقل من  -5

 22.1 25 15أقل من  -10

 22.1 25 فأكثر 15

 100.0 113 المجموع
 

( % (55.7( أن 25(أوضحت نتائج عملية المسح بخصوص سنوات الخبرة حسب ما يبين الجدول رقم 
 سنوات. 10من  أكثرخبرتهم  ( كانت4482)و سنوات فأقل،  11دراسة بلغت خبرتهم ال مجتمعمن 

توفر عامل الخبرة لدي أفراد عينة الدراسة، مما يجعلهم قادرين  علىويري الباحث أن النتيجة السابقة تدل 
 علىة وأثره تكوين أراء ايجابية أو سلبية أكثر دقة تجاه التنسيق بين منظمات المجتمع المدني الزراعي على

التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة، حيث تعتبر الخبرة من أكثر العوامل المؤثرة في فهم األشياء 
حد كبير في تكوين اتجاهات ايجابية أو  إلى بصورة أفضل، ألن الخبرات المتراكمة عبر التجارب تسهم

 سلبية نحو موضوع معين.

 : ستبانةاإلتحليل فقرات   4-2

لمعرفة ما إذا كانت متوسط ( لعينة واحدةT)اختبار المعمليةتم استخدام االختبارات  اإلستبانةفقرات  لتحليل
 أم ال.( 3)وهي  الحياددرجة  إلى درجة االستجابة قد وصلت

 ليكرتحسب مقياس  درجة الحيادوهي تقابل ( 3)متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية
 المستخدم.

 .(3)متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :ةالفرضية البديل

الفرضية الصفرية ويكون في هذه فإنه ال يمكن رفض  (0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
أما  ،3وهى درجة الحياد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريا  عن  األفرادالحالة متوسط آراء 
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رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  ( فيتم0.05أقل من Sig) Sig < 0.05إذا كانت 
، وفي هذه الحالة يمكن تحديد (3 )وهىدرجة الحياد عن يختلف جوهريا   األفرادآراء القائلة بأن متوسط 

وذلك من خالل قيمة  ،(3 )وهىدرجة الحياد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية 
درجة الحياد موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن تبار قيمة االخاالختبار فإذا كانت 

 والعكس صحيح.

 طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبين األطراف فقرات مجال" تحليل 4-2-2
 "الفاعلة

 "    طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيأوال: تحليل فقرات"
( 3وهي )درجة الحياد  إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلتT تم استخدام اختبار

 (.26النتائج موضحة في جدول )و  أم ال

 (26جدول )

بين منظمات  التنسيق فقرة من فقرات مجال "طبيعة للك (.Sig)االحتمال المتوسط الحسابي وقيمة 
 "المدنيالمجتمع 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح
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نس
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الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 

يب
ترت
ال

 

1.  

يدرك المسئولون في المنظمات أهمية التنسيق 
 .فيما بينهم

4.48 89.56 27.64 *0.000 1 

2.  

توجد بالمنظمة لجنة خاصة بالتنسيق مع غيرها 
 .من المنظمات

3.87 77.35 10.23 *0.000 7 

3.  

ت تعاونية مع تضع المنظمة خطة إليجاد عالقا
 المنظمات.غيرها من 

3.99 79.82 13.92 *0.000 6 

4.  

إيجاد التعاون مع  علىيحرص مجلس اإلدارة 
 األخرى.المنظمات 

4.40 87.96 25.16 *0.000 3 

 5 0.000* 16.37 81.96 4.10يتمتع العاملون بالمنظمة بالخبرة الالزمة للتنسيق   .5
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 الفقرة م
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 .بين المنظمات

6.  

كافية عن غيرها من  تمتلك المنظمة معلومات
 .المنظمات

3.77 75.40 9.68 *0.000 10 

7.  

تتبادل المنظمة الموارد البشرية والخبرات مع 
 .غيرها من المنظمات

3.67 73.45 7.69 *0.000 11 

8.  

تتبادل المنظمة البيانات والمعلومات مع 
 .حول الخدمات والبرامج األخرىالمنظمات 

3.81 76.25 8.92 *0.000 8 

8.  

رامج عمل مشتركة بين المنظمة توجد ب
 األخرى.والمنظمات 

3.81 76.25 9.94 *0.000 8 

11.  

 األخرىتستفيد المنظمة من خبرات المنظمات 
 .لتطوير خدماتها

4.12 82.30 19.96 *0.000 4 

11.  

مصادر التمويل بين المنظمة  علىيوجد تنافس 
 2 0.000* 21.22 88.67 4.43 .في نفس المجال األخرىوالمنظمات 

  0.000* 22.52 80.83 4.04 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي داللة * . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:26من جدول )

 :الفقرة األولي فقرة في المجال كانت علىأ

ت أهمية التنسيق فيما بينهم " يساوي "يدرك المسئولون في المنظمااألولى المتوسط الحسابي للفقرة  -
وأن 27.64ختباراال، قيمة %89.56( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  4.48

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.000 ي( تساو Sigالقيمة االحتمالية ).
0.05  وهذا 3وهى درجة الحياد درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ، مما يدل على أن متوسط

 يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
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أهمية إدراك المسئولين في منظمات المجتمع المدني ألهمية التنسيق  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة  
ظمات بالخبرة والفهم الجيد ألبعاد وفوائد التنسيق بين فيما بين المنظمات، وضرورة تمتع العاملين في المن

الخبرة التي يتمتع بها هؤالء نتيجة لسنوات خبرتهم وأيضا  النخراط معظم  علىالمنظمات وهذا يدل 
أهمية تمتع المسئولين في المنظمات إلى  المنظمات في شبكات أو اتحادات تنسيقية، وهذه النتيجة تؤشر

أهداف منظماتهم وطبيعة األهداف المشتركة التي تجمع بينهم وبين  متمر وتفهبالخبرة والتدريب المس
 في القطاع الزراعي.  ىخر المنظمات األ

(، وأيضا  دراسة 2008( ودراسة )مالوي،  2009واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )عبد الكريم،
ولين وتنمية مهاراتهم وامتالكهم ( التي أوضحت تلك الدراسات لضرورة رفع قدرات المسئ2005)مقداد، 

 في نفس القطاع. األخرىلمهارات وقدرات تمكنهم من فهم الواقع والتنسيق مع المنظمات 
( التي أظهرت بأن التنسيق 1999( ودراسة )كرزم، 1999بينما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )نخلة، 

، وأيضا  اآلخرينألهمية التنسيق والشراكة مع  العلياال يأخذ الطابع المهني، وكذلك عدم إدراك اإلدارة 
( والتي أشارت أن نظم اإلدارة التقليدية هي التي تحول دون 2006اختلفت مع نتائج دراسة )الهندي، 
 إلى اختالف الفترة الزمنية. ،  ويمكن تفسير ذلكوجود تنسيق قوي بين الجمعيات

 أدني فقرة في المجال كانت:

"تتبادل المنظمة الموارد البشرية والخبرات مع غيرها من المنظمات "  السابعة المتوسط الحسابي للفقرة -
وأن القيمة االحتمالية ،7.69، قيمة االختبار %73.45أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3.67 يساوي 

.(Sig)  0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.000تساوي  مما يدل ،
موافقة  وهذا يعني أن هناك3وهى درجة الحياد عن  زادعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
ال أن قلة تبادل الموارد البشرية وتدني إأنه مع اقتناع المسئولين بأهمية التنسيق،  إلى جدر اإلشارة هناتو 

، والعالقة التنافسية بين المنظمات ضعف الموارد البشرية إلى كة بين تلك المنظمات يعودالبرامج المشتر 
ومن الدراسة الميدانية لوحظ فقط امتالك المنظمات الكبيرة للموارد البشرية المؤهلة صاحبة الخبرة ومرتبط 

احبة الخبرة، والن الموارد ص علىأيضا بالعمر الزمني للمنظمة، وتحاول المنظمات الكبيرة االستحواذ 
العرض والطلب فنجد أن أغلب  علىسوق العمل يعتمد في المنظمات شأنه شأن القطاع الخاص 

 الخبرات تتجه للعمل في المنظمات الكبيرة الحجم.
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( والتي أظهرت بأن ضعف التعاون وتبادل 2115واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )إبراهيم، 
بين المنظمات غير الحكومية أدى إلى ضعف دورها في تحقيق التنمية، واتفقت الموارد المادية والبشرية 
 إلىى ( التي أوضحت أن الصراع والتنافس بين الجمعيات األهلية أد2116أيضا مع دراسة)الهندي، 

 إبعادها عن مهامها األساسية التي يجب أن تقوم بها وأضعف التنسيق بينها.
أن التنسيق وتبادل  على( التي أكدت 2008تائج دراسة )مالوي، بينما اختلفت نتائج الدراسة مع ن

 الموارد واإلمكانيات بين المنظمات يساعدها في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المنظمات.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.04بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك يعتبر مجال"  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية  أنو ،22.52%، قيمة االختبار80.83

0.05دال إحصائيا  عند مستوى داللة "  طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني  مما يدل ،
وهذا يعني أن ( 3)وهى درجة الحياد على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن 

  اك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.هن

وتتفق هذه النتيجة مع ما تم التوصل له من نتائج من خالل آراء المجموعة البؤرية المكونة من الخبراء 
في مجال منظمات المجتمع المدني الزراعية، والتي أشارت بعدم وجود تعارض بين نتائج الفقرتين حيث 

العمل به والوعي بالمفاهيم الوطنية الالزمة لخصوصية المرحلة التي  إلى ية التنسيقيؤدي اإلدراك بأهم
وجود التنسيق في مجال السياسات  علىيمر بها قطاع غزة، وتم االتفاق بين المجموعة البؤرية 

الن التنسيق بين المنظمات ينتهي  ىدنواالستراتيجيات العامة، أما في مجال المشاريع فهو بحده األ
نتهاء المشاريع المشتركة بينهم، والحل يكمن في مفهوم )التعاون اإلنمائي من أجل فعالية التنمية(، با

حيث يتم فيه تحديد األدوار لجميع الجهات الفاعلة ضمن إطار تنسيقي مالئم تتحدد فيه الواجبات 
نمية الزراعية في يق التوالمسئوليات، وتصبح عملية التنسيق عملية فاعلة لحل التناقضات من اجل تحق

 سياسية خاصة.ظروف جيو 

 " طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكوميثانيا: تحليل فقرات"

 .(3)وهى درجة الحياد  إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلتTتم استخدام اختبار 
 (.27النتائج موضحة في جدول )
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 (27جدول )

 التنسيق فقرة من فقرات مجال "طبيعة للك (.Sig)االحتمال حسابي وقيمة المتوسط ال

 "بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي

 الفقرة م
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1.  

يوجد مذكرة تفاهم بين المنظمة والوزارة 
 3 0.000* 10.98 79.29 3.96 المختصة

2.  

يتم عمل اجتماعات متكررة للمنظمة مع 
 5 0.000* 8.73 74.77 3.74 الوزارة المختصة

3.  

يؤثر التنسيق بين منظمات المجتمع المدني 
كفاءة أداء  علىوالقطاع الحكومي ايجابيا  

 المنظمات لعملها
4.16 83.19 13.37 *0.000 1 

4.  

ني مع تعتبر عالقة منظمات المجتمع المد
 2 0.000* 15.88 81.24 4.06 القطاع الحكومي عالقة تكاملية

5.  

يعتبر اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين 
 7 0.000* 4.09 67.86 3.39 المنظمات والسلطة الفلسطينية كاف

6.  

يوجد تحديد لألدوار والمهام الواجب القيام بها 
 6 0.000* 4.17 68.57 3.43 بين المنظمة والوزارة المختصة

7.  

 علىيتم وضع برامج ومشاريع المنظمة بناء 
 4 0.000* 7.65 74.87 3.74 الخطة الوطنية للقطاع الزراعي

  0.000* 13.94 75.79 3.79 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي داللة * . 
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 خالص ما يلي:( يمكن است27) رقم جدولالمن 

 فقرة في المجال كانت: علىأ

التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي ايجابيا   رالثالثة "يؤثالمتوسط الحسابي للفقرة  -
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكلية من  4.16كفاءة أداء المنظمات لعملها " يساوي  على

لذلك تعتبر هذه  0.000(تساوي Sigن القيمة االحتمالية ).وأ،13.37، قيمة االختبار%83.19النسبي
0.05الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ،  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة

ؤكد ، ويوهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة3وهى عن درجة الحياد قد زاد 
تعتبر عالقة منظمات  "علىالترتيب الثاني والتي تنص  علىذلك نتيجة الفقرة الرابعة التي حصلت 

 ".المجتمع المدني مع القطاع الحكومي عالقة تكاملية
تطور العالقة بشكل كبير بين وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني العاملة  إلى وتعزي هذه النتيجة

تي تمثلت في إشراك منظمات المجتمع المدني الزراعية في وضع الخطة في القطاع الزراعي وال
للقطاع الزراعي والمشاركة في الخطة التنموية متوسطة المدى وذلك من خالل العديد من  ستراتيجيةاال

اللقاءات وورش العمل والتي ينتج عنها قيام المنظمات بوضع خططها بما يتواءم مع الخطة الوطنية 
يتخلل من تحديد لألدوار في  اي، وأيضا  لمنع التضارب واالزدواج في مشاريعها ومللقطاع الزراع

 السنوات األخيرة.
( والتي أوضحت بأنه من خالل المشاركة والتعاون بين 2008نتيجة الدراسة مع دراسة )مالوي،  تواتفق

مكن لهذه منظمات المجتمع المدني فيما بينها من جهة، ومن جهة أخرى مع القطاع الحكومي ي
( 2006وتكلف أقل، واتفقت أيضا  مع دراسة) الهندي،  علىالمنظمات من تقديم خدمات ذات جودة أ

أن التنسيق بين الجمعيات األهلية والسلطة الفلسطينية يساهم في تخفيض االزدواجية  علىالتي أكدت 
 في عمل هذه الجمعيات.

تي أظهرت ضعف العالقات التنسيقية بين ( والJELINEK,2006واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة )
 عمل المنظمات األهلية. علىالمنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية مما اثر سلبا  

 أدني فقرة في المجال كانت:
" يعتبر اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين المنظمات والسلطة  الخامسةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

 ،4.09، قيمة االختبار%67.86أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.39 الفلسطينية كاف " يساوي
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لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ).
0.05  ، وهذا 3وهى عن درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد

 .يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
ظروف نشأة منظمات المجتمع المدني في فلسطين عامة والتي تتميز  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة

بالخصوصية والتفرد من حيث نشأتها بمعزل عن وجود كيان وطني حاضن لها، وأيضا  للظروف التي 
م للعالقة بين الجمعيات والسلطة الفلسطينية والتي يقر أغلب المهتمين بوجوب أقر فيها القانون الناظ

تعطيل  إلى تطوير اإلطار القانوني المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني، كما يعود السبب في ذلك
المجلس التشريعي بعد االنقسام، حيث أن العالقة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني 

تطوير نتيجة تغير الظروف في  إلى م وهو بحاجة 2000( لسنة 1انون الجمعيات األهلية رقم)ينظمها ق
 السنوات األخيرة.

( والتي أوضحت بأن 2005( ومع دراسة )مقداد،  2008واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )مالوي،
ظات لدى مدراء العالقة بالجهات الرسمية لم ترقي للشكل المطلوب وتحتاج إلى تطوير، ووجود تحف

القانون الذي ينظم عمل الجمعيات، واتفقت أيضا  مع دراسة )لداودة؛ آخرون،  علىالعديد من الجمعيات 
 ( التي كشفت أن هناك ضعفا  عاما  في مضامين العالقة مع السلطة الفلسطينية. 2001

ن عينة الدراسة ( م% (88.3( التي أظهرت أن 2006كما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )الهندي، 
يعتقدون أن العالقة بين الجمعيات األهلية العاملة في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية هي عالقة تكاملية، 

( من 2001لداودة؛ آخرون، )ودراسة ( 2005وحسب رأي الباحث فإن االختالف مع دراسة )مقداد، 
ن كانت تكاملية إال أنها لم ترتقي للشكل المطل وب، وهذا يفسر الضعف العام في حيث أن العالقة وا 

 العالقة من وجهة نظر دراسة لداودة.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.79بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -

طبيعة "لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن ،13.94%، قيمة االختبار75.79
0.05عند مستوى داللة  إحصائيا   " دالت المجتمع المدني والقطاع الحكوميالتنسيق بين منظما ، 

وهذا 3وهى عن درجة الحياد المجال يختلف جوهريا   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
 المجال. يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

نتيجة الفقرة األولي تماما  ولكن بالنسبة للفقرة الثانية  علىالموافقة  علىالمجموعة البؤرية ولقد اتفقت آراء 
( 1اإلطار القانوني الممثل بالقانون رقم ) علىالخاصة باإلطار القانوني فقد اتفقت أراء المجموعة 



124 
 

ن الطرفين ومحوره ( كان جيدا  في الفترة التي أقر فيها ألنه كان حصيلة مصالح مشتركة بي2000لسنة)
عمل  علىمرتكزين، األول استقاللية عمل منظمات المجتمع المدني والثاني حق الوزارة المعنية بالرقابة 

 علىالجمعيات، ويعتبر القانون غير كاف في الوقت الحالي، لحتمية التغيرات المتالحقة التي طرأت 
سع وبحرية اكبر نتيجة لحجم المسئولية طبيعة العالقة بين الطرفين وحاجة المنظمات للعمل بشكل أو 

ضرورة أن يتم تقنين الرقابة الحكومية، حيث تم طرح انه من  علىا، واتفق الخبراء عليهالملقاة 
صاحب العالقة، وبالنسبة لالئحة  صالحيات القضاء البث بحل المنظمات وليس بقرار وزاري من الوزير

شطري الوطن فهي أيضا  قوضت من روح القانون، وأن حالة  التنفيذية للقانون بعد االنقسام السياسي بين
تطوير القانون، وأن القانون بحاجة للتطوير بحيث تتحد األدوار بشكل  علىاالنقسام تحد من االتفاق 

 الحالة المؤسساتية. إلى واضح وأن يتم االنتقال
ؤسساتية متكاملة داعمة لعملية ولقد تم اإلقرار من قبل الخبراء في المجموعة البؤرية بعدم وجود بيئة م

ضرورة  علىاتفقوا  الشخصي كماا أحيانا  الطابع عليهالتنمية، وأن العالقات التنسيقية مع الوزارة يغلب 
ا ضمن إطار مؤسساتي عليهالتنسيق بشكل واعي يدعم عملية التنمية ضمن مرتكزات وحدود متفق 

 من القيم واألعراف الوطنية. مستقر يراعي الحالة الفلسطينية ومرتكزا  لمجموعة 

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبين األطراف فقرات مجال "تحليل جميع 
 " الفاعلة

أم 3وهى الحياد درجة  إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلتTتم استخدام اختبار 
 (.28النتائج موضحة في جدول ) ال.

 (28جدول )

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع  فقرات مجال"لجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 "الفاعلةالمدني فيما بينها وبين األطراف 
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فيما بينها وبين طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني 
 .األطراف الفاعلة

3.94 78.85 22.43 *0.000 



125 
 

( أي 5)الدرجة الكلية من  3.94ساوي ي فقرات المجالالمتوسط الحسابي لجميع أن  (28من جدول )تبين 
 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 22.43 االختبار، قيمة %78.85أن المتوسط الحسابي النسبي

0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  فقرات المجالع لذلك تعتبر جمي  ، مما يدل على أن متوسط
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على 3 وهى درجة الحياد درجة االستجابة قد زاد عن 

 ين األطراف الفاعلةطبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبجميع فقرات مجال "
طبيعة ومستوي التنسيق بين األطراف الفاعلة في القطاع الزراعي،  علىأن هناك اتفاق  إلى وهذا يؤشر."

 علىفي هذه الظروف بما ينعكس إيجابا  واإلحساس من األطراف جميعها بأهمية وجدوى التنسيق الفاعل
 لقانوني المنظم للعالقة بين جميع األطراف.القطاع الزراعي، وتحديد األدوار من خالل تطوير اإلطار ا

 " أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيفقرات مجال "  تحليل 4-2-2
أم  3وهى درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 

 (.28النتائج موضحة في جدول ) ال.

 (25جدول )
 التنسيق فقرة من فقرات مجال "أساليب للك (.Sig)االحتمال وقيمة  المتوسط الحسابي

 " بين منظمات المجتمع المدني
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1.  

يتم التنسيق بين المنظمة والمنظمات األخرى من خالل 
 2 0.000* 12.41 78.39 3.92 ارية.اإلداجتماع قياداتها 

2.  

توجد لدي المنظمة لجنة تنسيقية تهتم بالتنسيق مع 
 6 0.000* 8.48 74.46 3.72 األخرى.المنظمات 

 5 0.000* 10.88 75.89 3.79 .تمارس المنظمة أسلوب اجتماعات الفريق مع المنظمات  .3

 8 0.000* 8.00 72.61 3.63 .تحديد األهداف المشتركة مع المنظمات علىيتم االتفاق   .4

5.  

االتصاالت المكتوبة للتنسيق مع  علىتعتمد المنظمة 
 .المنظمات

4.11 82.12 14.59 *0.000 1 
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6.  

تتشارك المنظمة تنفيذ الخطط والبرامج مع المنظمات 
 األخرى.

3.66 73.15 8.62 *0.000 7 

 3 0.000* 13.12 78.05 3.90 .التجارب علىيتم تبادل الزيارات بين المنظمات لالطالع   .7

 9 0.000* 3.49 67.08 3.35 .يوجد في المنظمة دائرة مستقلة خاصة بالتنسيق  .8

 4 0.000* 11.50 77.68 3.88 األخرى.تنظم المنظمة ورش عمل مشتركة مع المنظمات   .8

  0.000* 14.75 75.52 3.78 جميع فقرات المجال معا   

0.05داللة المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي * . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:28) رقم جدولالمن 

 فقرة في المجال كانت: علىأ

"  االتصاالت المكتوبة للتنسيق مع المنظمات علىتعتمد المنظمة "الخامسة للفقرة المتوسط الحسابي  -
 ،14.59االختبار  ، قيمة%82.12( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  4.11ساوي ي
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية  نوأ

0.05  ، وهذا  3وهى درجة الحياد مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
 د العينة على هذه الفقرة. يعني أن هناك موافقة من قبل أفرا

أن هذا األسلوب من أساليب التنسيق يتميز بتوفير الوقت والتكلفة وهو  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة
يتناسب مع اإلمكانيات المادية مع أغلب المنظمات، إضافة لذلك فإن العالقة الشخصية بين المدراء 

سنوات واألشخاص  10نظمات عمرها أكثر من ومسئولي التنسيق تعتبر قوية وشخصية ألن معظم الم
المسئولين عن التنسيق واالتصال يعرفون بعضهم بشكل جيد وهذا يعتبر من أسرع وسائل التنسيق 
مقارنة باللقاءات واالجتماعات والتي تتطلب تحضيرا  مسبقا  والتي قد ال يتوفر فيها العدالة في توزيع 

 الوقت.
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(، 2111(، ودراسة)سوليفان؛ ودجاني، 2111لدادوة وآخرون، دراسة)واتفقت نتائج الدراسة مع 
صعوبة الوضع المالي ألغلب  والتي أظهرت جميعها (، 1888( ودراسة)كرزم، 1888ودراسة)نخلة، 

 منظمات المجتمع المدني مما يدفعهم إلتباع أقل األساليب تكلفة في التنسيق.
تواضع مهارات العاملين وصعوبتهم  إلى ي أشارت( والت2012واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )حامد، 

 في االتصال والتواصل.
 أدني فقرة في المجال كانت:

 ي( أ(3.35ساوي" ي يوجد في المنظمة دائرة مستقلة خاصة بالتنسيق"الثامنة  المتوسط الحسابي للفقرة -
 (Sigالية ).وأن القيمة االحتم ،3.49))االختبار قيمة  ، (% (67.08 أن المتوسط الحسابي النسبي

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.000تساوي   مما يدل على أن ،
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  3وهى درجة الحياد متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

 أفراد العينة على هذه الفقرة.

الظروف الصعبة التي تواجهها منظمات المجتمع المدني الزراعية  إلى ه النتيجةويعزو الباحث هذ
استيعاب األعداد الكافية من العاملين وهذا يتفق مع ما ورد في توزيع  علىوالمتمثلة في عدم قدرتها 

 أن  إلى عينة الدراسة حسب عدد العاملين في المنظمة حيث أشارت النتيجة
( ومعظمها من المنظمات القاعدية، 10حسب العاملين فيها أقل من )%( من عدد المنظمات 7788)

 .األخرىعدم تمكنها من تخصيص دائرة خاصة بالتنسيق مع المنظمات  إلى  مما يؤدي
( التي أظهرت ازدواجية في المهام ووظائف 2000واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )سوليفان؛ دجاني، 

يكل الداخلي لهذه المنظمات وأيضا  اتفقت مع دراسة )نخلة، العاملين في المنظمات وعن ضعف اله
( التي أظهرت عدم تطوير الواقع اإلداري للمنظمات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة مثل 1999

 وجود وحدة خاصة بالتنسيق مؤهلة ومدربة.
شاور سمة مشتركة ( بأن اعتبرت التنسيق والت2001واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )لداودة؛ آخرون، 

لدي جميع المنظمات المبحوثة في الدراسة، ويفسر هذا االختالف بسبب اختالف مجتمع الدراسة والحد 
 الزمني لها.

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.78بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك يعتبر مجال "  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن ،14.75االختبار %، قيمة 75.52
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0.05دال إحصائيا  عند مستوى داللة  " أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني  ، مما يدل
وهذا يعني أن 3وهى درجة الحياد على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  عن 

 لعينة على فقرات هذا المجال. هناك موافقة من قبل أفراد ا

وعند مناقشة النتائج من قبل المجموعة البؤرية لخبراء المجتمع المدني والتي تمثل كبري المنظمات 
العاملة في القطاع الزراعي في قطاع غزة، تبين اختالف آرائهم مع النتيجة التي توصلت إليها الفقرة 

مستوي القيادات اإلدارية أو من يمثلها في  علىدورية االجتماعات ال علىاألولي الن المنظمات تعتمد 
تلك االجتماعات وأيضا تعتمد أسلوب ورش العمل واجتماعات الشبكة كما يحصل في اجتماعات شبكة 

( وأيضا من خالل التنسيق مع اللجان المحلية في المناطق PNGOالمنظمات األهلية الفلسطينية)
منظمات المجتمع المدني الزراعية، أما من حيث وجود دائرة المستهدفة وهو أسلوب تنسيق متبع بين 

مستقلة خاصة بالتنسيق فقد تم االتفاق مع هذه النتيجة من قبل المجموعة البؤرية من حيث كونها احتلت 
 في مجال أساليب التنسيق، الن التنسيق يتم بأكثر من شكل كما ذكر سابقا. ىدنالمرتبة األ

 " معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيجال "جميع فقرات م تحليل 4-2-3

 (3)وهى درجة الحياد  إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلتTتم استخدام اختبار 
 (.31النتائج موضحة في جدول ) أم ال.

 (30جدول )

 سيقالتن فقرة من فقرات مجال "معوقات للك (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " بين منظمات المجتمع المدني
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 6 0.000* 5.46 69.91 3.50 .قلة المعرفة بأهداف التنسيق بين المنظمات  .1

 3 0.000* 7.54 73.15 3.66 .قلة االهتمام بالتدريب المستمر لتدعيم التنسيق  .2

3.  

ستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت باضعف المعرفة 
 .الحديثة

2.97 59.46 -0.23 0.409 10 
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4.  

ضعف االهتمام بالمراجعة والتقييم المستمر لألداء 
 7 0.006* 2.58 65.36 3.27 .التنسيقي

 5 0.000* 5.92 71.33 3.57 .نقص اإلمكانيات الالزمة للتنسيق بين المنظمات  .5

6.  

دني الحوافز المادية والمعنوية المشجعة الناتجة عن ت
 .التنسيق

3.77 75.40 9.68 *0.000 2 

 4 0.000* 6.99 72.57 3.63 .قلة االهتمام بدراسة نماذج التنسيق الناجحة  .7

8.  

تفتقر المنظمة لوجود شخص أو جهة معينة تتولي 
 .التنسيق

3.24 64.78 2.12 *0.018 9 

 1 0.000* 8.21 76.11 3.81 .في المنظمةضعف االستقرار الوظيفي   .8

11.  

نقص في الخبرات والمهارات للمسئولين عن التنسيق في 
 8 0.007* 2.49 65.31 3.27 المنظمة

  0.000* 9.13 71.82 3.59 جميع فقرات المجال معا   

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي داللة * . 

 ( يمكن استخالص ما يلي:31من جدول )

 :الفقرة التاسعة فقرة في المجال كانت علىأ

)الدرجة الكلية  3.81ساوي " ي ضعف االستقرار الوظيفي في المنظمةالتاسعة" للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 (Sig).القيمة االحتمالية  نوأ ،8.21، قيمة االختبار%76.11( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5من 

0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  0.000تساوي   ، مما يدل على أن
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  3وهى درجة الحياد عن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 

 أفراد العينة على هذه الفقرة. 
 إلى لمالي الصعب الذي تعاني منه أغلب المنظمات مما يدفعهاالوضع ا إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة

االستغناء عن العاملين، باستثناء المنظمات الكبيرة الحجم مثل اإلغاثة الزراعية ومركز العمل التنموي 
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بند المشاريع  علىمعا وأيضا  لطبيعة منظمات المجتمع المدني الزراعية بأن أغلب العاملين فيها هم 
شعور العاملين بعدم االستقرار الوظيفي وهذا يتفق مع  إلى شروع ينتهي العمل، مما يؤديوبانتهاء الم

( الخاص بتوزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة)تعني الخدمة( حيث 25نتائج الجدول رقم )
 ( سنوات.11%( من عينة الدراسة لديها عدد سنوات أقل من )5587يظهر أن )

%( من عينة الدراسة من 5283( بأن )2111ع دراسة )لداودة؛ آخرون، واتفقت نتيجة الدراسة م
الوظيفي للعاملين،  رالمنظمات غير الحكومية المبحوثة عانت من عجز مالي مما يؤثر على االستقرا

العجز المالي ألغلب المنظمات. مما يعني بحسب الدراسة  إلى ( التي أشارت2115ودراسة )مقداد، 
 لين لفترات طويلة.صعوبة استمرار العام

 أدني فقرة في المجال كانت الفقرة الثالثة:
 ساويي"  ستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثةباضعف المعرفة " الثالثةللفقرة المتوسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية وأن ،0.23-، قيمة االختبار%59.46أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2.97
0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة غير لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.409تساوي   ، مما يدل على أن

 . 3وهى درجة الحياد عن  ال يختلف جوهريامتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد 
ي، حيث وجود الكوادر البشرية المؤهلة في منظمات المجتمع المدن إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة
( الخاص بتوزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي بأن ما نسبته 22يستدل من جدول رقم ) 

القدرات التي  على، وهذا مؤشر على% (من العاملين في المنظمات هم من حملة البكالوريوس فأ7186)
رورة االتصال طبيعة عمل هذه المنظمات من ض إلى يتحلي بها العاملون في المنظمات، وباإلضافة

 في الداخل أو خارج األراضي الفلسطينية. األخرىالتنسيق مع األطراف الفاعلة 
( من أن العاملين 2000( ودراسة )سوليفان؛ دجاني، 2003اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )بركات، 

( التي 2006في المنظمات غير الحكومية لديهم القدرة والمهارة الالزمتين وأيضا  دراسة )الهندي، 
 أساس الكفاءة. على( من العاملين في الجمعيات يتم اختيارهم % (85.5أن ما نسبته  إلى أشارت

( من ضرورة لتطوير 2005( ودراسة )مقداد، 2011واختلفت نتائج الدراية مع دراسة )أبو منديل، 
 االتصاالت .الكادر اإلداري بحسب المتغيرات و عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.59بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
 "لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ).،9.13، قيمة االختبار(%(71.82

0.05عند مستوى داللة  إحصائيا   معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني " دال  مما يدل ،
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وهذا يعني أن 3وهى درجة الحياد المجال يختلف جوهريا  عن  على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
 المجال.  هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا

على واألدنى، عدم صحة نتيجة الفقرتين األ علىولقد اختلفت آراء المجموعة البؤرية من خالل االتفاق 
الن ضعف االستقرار الوظيفي في منظمات المجتمع المدني ال يعتبر محددا ذات أهمية في عملية 
التنسيق بين المنظمات، بسبب أن التنسيق بين المنظمات يأخذ الطابع المؤسساتي وال يرتبط بأشخاص 

مكانياتها، وأيضا تم االختال  علىف مع الفقرة التي تنص بعينهم بل يرتبط بخطط المنظمة وأهدافها وا 
"ضعف المعرفة باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثة"، وفسر االختالف مع الفقرة من قبل 
الخبراء في المجتمع المدني ومن قبل الباحث أيضا بأن أداة الدراسة لم تراعي الفروق بين المنظمات من 

للمنظمات، وحيث أنهم يمثلون كبري منظمات  حيث حجم وكبر المنظمات أو من حيث القوة اإلدارية
المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي فقد برر االختالف بأن القوي البشرية لدي المنظمات الكبرى 
تمتلك الكوادر المؤهلة فنيا وعلميا للتعامل مع كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، وبالنسبة لمحدد 

التنسيق أو في األخذ  علىيجب أن يأخذ في التفريق بين المنظمات وقدرتها إمكانيات المنظمات وقوتها ف
 بعين االعتبار في أهمية معوقات التنسيق بين المنظمات. 

 " مؤشرات التنمية الزراعية المستدامةتحليل فقرات مجال "   4-2-4
 (3)وهى جة الحياد در  إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلتTتم استخدام اختبار 

 (.31النتائج موضحة في جدول ) أم ال.

 (32جدول )
 "المستدامةالتنمية الزراعية  لكل فقرة من فقرات مجال "مؤشرات(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  

زيادة مساهمة القطاع  علىتعمل مشاريع المنظمة 
 الزراعي في إجمالي الناتج المحلي

4.25 84.96 19.27 *0.000 2 

2.  

يسهم التنسيق بين المنظمات في زيادة إنتاجية العامل 
 الزراعي

4.21 84.25 18.75 *0.000 4 
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3.  

يحقق التنسيق بين المنظمات زيادة في إحالل 
 الواردات

4.11 82.14 15.35 *0.000 7 

4.  

زيادة مساحة األراضي  علىتساعد مشاريع المنظمات 
 الزراعية )استصالح أراضي جديدة(

4.28 85.66 17.39 *0.000 1 

5.  

يسهم التنسيق باستيعاب إعداد زائدة من العمالة 
 الزراعية

4.18 83.54 16.00 *0.000 5 

6.  

تسهم عملية التنسيق بين المنظمات في توعية 
استخدام المبيدات واألسمدة  المزارعين لترشيد

 الكيميائية
4.24 84.82 16.48 *0.000 3 

7.  

م يعليعزز التنسيق بين المنظمات في إيجاد برامج لت
المزارعين في مجال ترشيد استهالك مياه الري 

 باستخدام طرق الري الحديث
4.15 83.04 15.30 *0.000 6 

8.  

ل يساهم التنسيق بين المنظمات بتوفير المياه من خال
 حفر آبار مياه جديدة واستصالح القديم منها

3.99 79.82 12.13 *0.000 12 

8.  

كيفية االستفادة  علىم المزارعين يعلتهتم المنظمة بت
 من المخلفات الزراعية كسماد عضوي )الكمبوست(

4.06 81.24 13.65 *0.000 9 

11.  

يساهم التنسيق بين المنظمات في زيادة االهتمام 
 رفع الوعي البيئيبالزراعة العضوية و 

4.11 82.12 15.23 *0.000 8 

11.  

تهتم عملية التنسيق بين المنظمات  بزيادة مشاريع 
 الثروة الحيوانية والسمكية

4.01 80.18 13.66 *0.000 11 

12.  

زيادة  إلى تؤدي عملية التنسيق بين المنظمات
 الصادرات الزراعية للخارج

4.03 80.53 13.17 *0.000 10 

  0.000* 22.17 82.71 4.14 مجال معا  جميع فقرات ال 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوي داللة * . 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:31من جدول )

 :الفقرة الرابعة فقرة في المجال كانت علىأ

األراضي الزراعية زيادة مساحة  علىتساعد مشاريع المنظمات "الرابعة للفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكلية من  4.28ساوي " ي )استصالح أراضي جديدة(

تعتبر هذه الفقرة  لذلك0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  17.39، قيمة االختبار%85.66النسبي
0.05دالة إحصائيا  عند مستوى داللة   ،على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد  مما يدل

 يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. وهذا3وهى درجة الحياد عن 
مشاريع منظمات المجتمع المدني تستهدف إعادة تأهيل األراضي  إلى ويعزو الباحث نتيجة الدراسة

من خالل تقارير وزارة  عليهجديدة، وهذا ما تم التعرف الزراعية المدمرة واستصالح أراضي زراعية 
الزراعة ومنظمات المجتمع المدني، وخصوصا  بعد التنسيق بين الطرفين واعتماد التوسع لألراضي 

للقطاع الزراعي، وجزء كبير من المشاريع المنفذة من قبل المنظمات  ستراتيجيةالزراعية ضمن الخطة اال
 .واكب سياسة وزارة الزراعة

حيث تشكل نسبة مساهمة  (2006اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )مركز بيسان للبحوث واإلنماء، 
( 1999%، وأيضا  دراسة )نخلة، 53المنظمات غير الحكومية في قطاع الزراعة ما يقارب 

( والتي أظهرتا عمل منظمات المجتمع المدني  بمهام متنوعة في القطاع الزراعي 1999ودراسة)كرزم، 
عادة تأهيل لألراضي الزراعية.و   من أهمها استصالح وا 

% من العينة المدروسة 61أن  إلى ( حيث أشارت2006واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )الهندي، 
الزراعة، وكذلك دراسة  علىمن المنظمات تعتقد أن البرامج التي تنفذها الجمعيات ال تترك آثارا مستدامة 

وجه الرئيس للمنظمات هو العمل االغاثي وخصوصا  التخفيف من الفقر ( بأن الت2011)أبو منديل، 
 اختالف مؤشرات االستدامة بين الدراستين. إلى دون مراعاة األبعاد التنموية، وأيضا  يعود ذلك
 أدني فقرة في المجال كانت الفقرة الثامنة:

ر المياه من خالل حفر آبار مياه " يساهم التنسيق بين المنظمات بتوفي الثامنة المتوسط الحسابي للفقرة -
، قيمة %79.82أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.99جديدة واستصالح القديم منها " يساوي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  عند 0.000 تساوي (Sigوأن القيمة االحتمالية ).12.13االختبار 
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0.05مستوى داللة  درجة الحياد لى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ، مما يدل ع
 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 3وهى 

أن قطاع غزة يعاني بشكل خطير من مشكلة شح المصادر المائية  إلى ويعزو الباحث هذه النتيجة
العملية للباحث وجد أن أغلب مشاريع المنظمات في وأيضا  من الملوحة والتلوث، ومن خالل الخبرة 

المياه تركز حول إنشاء برك للمياه واستصالح اآلبار المدمرة ولكنها ال تستطيع حفر آبار جديدة وذلك 
للقطاع الزراعي التي تضع الضوابط لحفر اآلبار، أو ال تريد التوسع في هذا  ستراتيجيةضمن الخطة اال

 دم رغبة الممولين بعمل مشاريع تزعج الطرف اإلسرائيلي.ع إلى الموضوع، باإلضافة
( ودراسة )سعد؛ جودة، 2115( ودراسة )مقداد، 2116اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )الهندي، 

 التنمية المستدامة. علىالتنموية وتغليب للعمل االغاثي  ستراتيجية( من غياب للرؤية اال2118
( بأن المنظمات تساهم في تحقيق التنمية الزراعية 2118الوي، واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )م

( من أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات القاعدية 2118المستدامة وأيضا  مع دراسة )عبد الكريم، 
 استدامة المشاريع الزراعية. علىتعمل 

النسبي يساوي ، وأن المتوسط الحسابي 4.14بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي (Sigالقيمة االحتمالية ).وأن ( 22.17)، قيمة االختبار(% (82.71

0.05مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة " دال إحصائيا  عند مستوى داللة "  مما يدل على أن ،
وهذا يعني أن هناك  3وهى درجة الحياد عن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا  

 موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
وبالنسبة لهذه النتائج فلقد تم االتفاق معها من قبل المجموعة البؤرية المشكلة من خبراء المجتمع المدني، 

واستصالح لألراضي  الن كثير من مشاريع المنظمات الزراعية تقوم  بتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل
قطاع غزة وما نتج عنهما من تدمير الكثير من  علىالزراعية وخصوصا بعد الحربين األخيرتين 

األراضي الزراعية، وبالنسبة للفقرة الخاصة بتوفير المياه أيضا تم االتفاق معها ألن المشاريع المائية 
 عملية تقنين االستخدام. األقل في المساهمة في  علىالمنفذة ال تساهم سوي بالقليل أو 
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 :مع المستفيدين نتائج المجموعات البؤرية 4-3

من المعروف أن المستفيدين هم أحد األطراف الفاعلة في عملية التنمية الزراعية المستدامة، وفي الحالة 
الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة تزداد األهمية من حيث تعرض المستفيدين للعديد من الكوارث 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي. وفي الوقت الذي توجد ثغرات في العالقة بين منظمات المجتمع  وخصوصا  
المدني فإن ذات الفجوات موجودة أيضا بين المنظمات والمستفيدين وذلك عبر غياب آليات منظمة 

 تضمن إشراك المستفيدين في صياغة الخطط وتحديد السياسات والتوجهات العامة.

من خالل عمل أكثر من مجموعة من المجموعات المركزة مع المستفيدين كونهم أحد  فت الدراسةدوه
تنمية زراعية مستدامة من خالل تحقيق الملكية المشتركة  إلى األطراف الفاعلة والمهمة في الوصول

في محافظة شمال غزة مجموعة بؤرية للمستفيدين . وقد تم عمل األخرىللمشروع مع باقي األطراف 
في محافظة غزة )منطقة الزيتون(، ولقد تم في اختيار  أخرى(، وأيضا  تم عمل مجموعة بؤرية )جباليا

المناطق مراعاة عدة عوامل منها المساحة الزراعية للمحافظة المستهدفة وعدد منظمات المجتمع المدني 
 تها وأيضا حجم المشاريع المنفذة.يعلومدي فا

مدي الفائدة المتحققة من خالل إشراك المستفيدين  إلى ي تشيرعدد من النتائج الت إلى ولقد تم الوصول
 التالي: إلى تحديد االحتياجات التي تؤدي علىفي عمليات التخطيط والتنفيذ وتحديد المشاريع بناء 

 زيادة في اإلنتاجية الزراعية المتحققة من خالل التنسيق. . أ
 الزراعة.زيادة في دخل المستفيدين وتمكينهم من االستمرار في مهنة  . ب
 استدامة المشاريع المنفذة واحتضان المستفيدين لها. . ت

من خالل المجموعات  طبيعة النتائج التي تم التوصل إليها إلى (33( ورقم)32ول رقم)اشير الجدتو 
 البؤرية مع المستفيدين من مشاريع منظمات المجتمع المدني الزراعية.
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 ( 23جدول رقم )

 من مشاريع منظمات المجتمع المدني الزراعية للمستفيدين ()مجموعة بؤرية هاستبيان موجه

 14/11/2013المكان/ منطقة الزيتون)جمعية حماية شجرة الزيتون(، بتاريخ 

 النتيجة الفقرة م.
 م المستفيدين عن المشاريع المنويتوجد طرق محددة إلعال  .0

 تنفيذها
 اإلعالن في الجمعية أو في المساجد

األسماء  علىمن خالل الجمعية والتأكيد  يار المستفيدين من المشاريعتوجد آلية محددة الخت  .3
 من قبل وزارة الزراعة

لجزء يتم إشراك المستفيدين في التخطيط  في التخطيط للمشاريع. فاعليةيتم إشراك الفئات المستفيدة ب  .2
 مشاريعمن ال

 لمعظمفي التنفيذ  نالمستفيدي يتم إشراك تشارك الفئات المستفيدة في تنفيذ المشاريع مع المنظمات  .4
 المشاريع

يتم إشراك المستفيدين في التقييم لمعظم  في تقييم المشاريع. فاعليةيتم إشراك الفئات المستفيدة ب  .5
 المشاريع

ة يعلتقييم االحتياجات الف علىيتم تنفيذ كل مشروع بناء   .6
 للمستفيدين

توجد دراسة لتقييم احتياجات 
 يعالمستفيدين لبعض المشار 

حتى بعد  اً ومستمر  اً المشاريع التي تنفذها الجمعية تترك أثرًا دائم  .7
 انتهاء التنفيذ

 معظم المشاريع تترك أثرا مستداما

( ...الخيتم متابعة المشاريع من قبل المنظمات )زيارة، اتصال  .2
 بعد انتهاء التنفيذ

 نادرا ما يحدث

مستفيدين تساهم مشاريع المنظمة في منح الفرصة المناسبة لل  .1
 من إدارة شئونهم بأنفسهم. لتمكينهم

توجد في معظم المشاريع باتجاه جعلها 
 تساهم في بناء قدرات المستفيدين

 نعم يوجد ارتباط يوجد ارتباط بين المشاريع المنفذة من قبل المنظمات   .01

قامت بعرض أو تنفيذ نفس المشروع في  أخرىتوجد منظمات   .00
 نفس المنطقة

 لنفس المستفيدينيوجد ولكن ليس 

يوجد تنسيق ضعيف في مجال متابعة  وزارة الزراعة معيتم التنسيق   .03
 التنفيذ وفحص مدخالت اإلنتاج

 الباحث إعدادالجدول من 
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 (22جدول رقم ) 

المكان/  من مشاريع منظمات المجتمع المدني الزراعية للمستفيدين )مجموعة بؤرية( هاستبيان موجه
 14/11/2013لشباب الفلسطيني(، بتاريخ جباليا/جمعية تطوير ا

 الباحث إعدادالجدول من 

 

 

 النتيجة الفقرة م.
اإلعالن في الجمعية أو في لجنة  توجد طرق محددة إلعالم المستفيدين عن المشاريع المنوي تنفيذها .1

 الحي
 علىمن خالل الجمعية والتأكيد  توجد آلية محددة الختيار المستفيدين من المشاريع  .2

 لزراعةاألسماء من قبل وزارة ا
ال يتم إشراك المستفيدين في  في التخطيط للمشاريع. فاعليةيتم إشراك الفئات المستفيدة ب .3

 التخطيط للمشاريع
 في التنفيذ  نالمستفيدييتم إشراك  تشارك الفئات المستفيدة في تنفيذ المشاريع مع المنظمات .4
يتم إشراك المستفيدين في التقييم  ع.في تقييم المشاري فاعليةيتم إشراك الفئات المستفيدة ب .5

 لمعظم المشاريع
 ال يوجد تحديد لالحتياجات ة للمستفيدينيعلتقييم االحتياجات الف علىيتم تنفيذ كل مشروع بناء  .6
حتى بعد انتهاء  ا  ومستمر  ا  المشاريع التي تنفذها الجمعية تترك أثرا  دائم .7

 التنفيذ
 امعظم المشاريع تترك أثرا مستدام

( بعد انتهاء ...الخيتم متابعة المشاريع من قبل المنظمات )زيارة، اتصال .8
 التنفيذ

 ما يحدث نادرا  

من  لتمكينهمتساهم مشاريع المنظمة في منح الفرصة المناسبة للمستفيدين  .9
 إدارة شئونهم بأنفسهم.

توجد سياسة لدى الجمعية في 
معظم المشاريع باتجاه جعلها 

 قدرات المستفيدين تساهم في بناء
 نعم يوجد ارتباط يوجد ارتباط بين المشاريع المنفذة من قبل المنظمات  .10
قامت بعرض أو تنفيذ نفس المشروع في نفس  أخرىتوجد منظمات  .11

 المنطقة
 يوجد ولكن ليس لنفس المستفيدين

يوجد تنسيق ضعيف في مجال  وزارة الزراعةمع يتم التنسيق  .12
فيذ وفحص مدخالت متابعة التن

 اإلنتاج
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 اختبار الفرضيات: 4-4

 )الفرضية األولى والثانية( اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة

 .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية الصفرية

 .جد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسةتو  :الفرضية البديلة

0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    الفرضية الصفرية فإنه ال يمكن رفض
-Sig.(Pكانت وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة، أما إذا 

value)  0.05أقل من مستوى الداللة   فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسةبأنه 

 : األولي الفرضية 4-4-2

( بين "طبيعة التنسيق بين ≥ 0515توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
منظمات المجتمع المدني  فيما بينها وبين األطراف الفاعلة "وكفاءة التدخالت التي تنفذها لتحقيق 

 .المستدامة الزراعيةالتنمية 

وهي  0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.454 يساوي االرتباط( أن معامل 34جدول )يبين 
طبيعة التنسيق بين وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815داللة أقل من مستوي ال

بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبين األطراف الفاعلة "وكفاءة التدخالت التي تنفذها لتحقيق 
 (.α =0.05عند مستوى داللة إحصائية ) المستدامة الزراعيةالتنمية 

التنسيق الفعال بين األطراف الفاعلة في القطاع الزراعي يتم تفادي  أنه من خالل إلى ذلك ُويعزى
األهداف  علىاالزدواجية والتكرار وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف، ومن خالل التنسيق يمكن االتفاق 

تقوية المنظمات أمام المانحين مما  إلى تنمية حقيقية وأيضا إلى التنموية من خالل خطة وطنية تؤدي
تحقيق تنمية زراعية  إلى المشاريع المقترحة مما يؤدي إلنجازتوفير العم المطلوب  علىكس إيجابا ينع

 مستدامة.
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( ودراسة )الهندي، Jelinek, 2006( ودراسة ) 2008واتفقت هذه النتيجة مع دراسة)مالوي، 
جهة  ( من أن التنسيق بين منظمات المجتمع المدني من جهة وبين الجهات الحكومية من2006
 يساهم في تخفيض االزدواجية والي قيام المنظمات بعملها بشكل أفضل. أخرى

 (34جدول )

 طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها وبينبين معامل االرتباط 

 المستدامة الزراعيةاألطراف الفاعلة "وكفاءة التدخالت التي تنفذها لتحقيق التنمية 

 الفرضية
 معامل يرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 توجد عالقة ارتباطيه ذات دل

( بين "طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع   ≥0,0,إحصائية عند مستوى داللة) آلة
المدني فيما بينها وبين األطراف الفاعلة "وكفاءة التدخالت التي تنفذها لتحقيق التنمية 

 .المستدامة الزراعية

0.454 *0.000 

0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة        * . 

 فرع منها الفرضيتين الفرعيتين التاليتين:توي

( بين طبيعة  ≥ 0000توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)  4-4-1-1
 حقيق التنمية الزراعية المستدامة.التنسيق بين منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ودورها في ت

وهي 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.507يساوي  ( أن معامل االرتباط35جدول )يبين 
طبيعة التنسيق بين وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقل من مستوي الداللة 

عند مستوى  في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بين منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ودورها
 (.α =0.05داللة إحصائية )

قوة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، والي إدراك المسئولين ألهمية  إلى ويري الباحث أن ذلك يعود
 ولوجود برامج عمل مشتركة تشجيع التعاون بين العاملين، علىالتنسيق فيما بين المنظمات، وحرصهم 

 دورها في تحقيق علىعمل المنظمات العاملة في المجال الزراعي و  علىمما يؤثر ايجابيا   بين المنظمات،
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، وأن خطة الوزارة متوسطة المدى وضعت التنسيق في سلم التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة
 أولوياتها لتحقيق أهداف الخطة.

( حيث وجد أن التنسيق بين المنظمات غير 2009الكريم، دراسة)عبد  وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج
الحكومية ومنظمات المجتمع القاعدية له دور فاعل في إرساء دعائم التنمية الزراعية والريفية، واتفقت 

سد العديد من  علىم( في أن التعاون بين منظمات المجتمع المدني يعمل 1999أيضا  مع دراسة)كرزم، 
 .راعيةالفجوات الخدماتية الز 

م( حيث وجد ارتباط جوهري بين ضعف 2006 واختلفت نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة)الهندي، 
 التنسيق بين المنظمات غير الحكومية وفشلها في تحقيق التنمية، ويرجع الباحث هذا االختالف في النتائج

وأيضا  اختلفت نتائج هذا سة، التي أجريت فيها الدرا اختالف مجتمع الدراسة واختالف الفترة الزمنية إلى
م( حيث أظهرت النتائج أن ضعف التنسيق بين منظمات المجتمع  2011الفرض مع دراسة)أبو منديل، 

 .الزراعية المستدامة ةعدم ارتباط أولويات هذه المنظمات مع أولويات التنمي إلى أديالمدني 

 (35جدول )

 مجتمع المدني في قطاع غزةطبيعة التنسيق بين منظمات البين معامل االرتباط 

 ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة

 الفرضية
 معامل يرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين طبيعة  ≥ 0000توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
ق التنمية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ودورها في تحقي

 الزراعية المستدامة.
0.507 *0.000 

0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة        * . 
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( بين طبيعة  ≥ 0000توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)  4-4-2-2
قطاع غزة ودورها في تحقيق التنمية  التنسيق بين "منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي" في

 الزراعية المستدامة.

وهي 0.011( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 0.214 يساوي االرتباط( أن معامل 36جدول )يبين 
طبيعة التنسيق بين وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقل من مستوي الداللة 

دني والقطاع الحكومي" في قطاع غزة ودورها في تحقيق التنمية الزراعية بين "منظمات المجتمع الم
 (.α =0.05عند مستوى داللة إحصائية ) المستدامة

أن العالقة بين المنظمات والقطاع الحكومي ممثال  بوزارة الزراعة في المراحل  الباحث ذلك إلى يعزوو 
، ولكن مع مرور الوقت أخرىرة وبالتنسيق تارة ( اتسمت بالتعقيد تام  2006األولي)بعد انتخابات العام

الرؤى والتوجهات والتي تغلب  علىوبفعل الحوارات والنقاشات بين الجهتين، ومع التغيرات التي طرأت 
مشاركة منظمات المجتمع المدني الزراعية فيها اإلحساس بالمسئولية المشتركة وضرورة تطوير العالقة، و 

تحقيق  على، هذا المستوي من التنسيق بين الطرفين أثر لقطاع الزراعيل ستراتيجيةفي وضع الخطة اال
 .  الزراعية المستدامة في قطاع غزة ةالتنمي

( م 2000م(، ودراسة)سوليفان؛ دجاني، 1999)نخلة،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
، وأيضا  ةدني في تحقيق التنميحيث أظهرت أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع الم

م( من حيث ضرورة االهتمام بقيام عالقات  2006ت مع دراسة)مركز بيسان للبحوث واإلنماء، قاتف
حيث  م( 2006)الهندي، واتفقت مع دراسة تشابكيه بين المنظمات غير الحكومية والسلطة الفلسطينية

د العينة يعتقدون أن العالقة بين الجمعيات من أفرا (% (88.3نتائج التحليل الوصفي للعينة أن  أظهرت
% من أفراد العينة 1األهلية العاملة في قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية هي عالقة تكميلية، بينما 

من أفراد العينة يعتقدون أن العالقة غير  (%10.7)و  يعتقدون أن العالقة المذكورة هي عالقة تنافسية
 واضحة المعالم.

، وأيضا  أداة الدراسة المستخدمةمجتمع و ( الختالف 2011مع نتائج دراسة)أبو منديل،  لفتاخت وأيضا
م( حيث أظهرت أن عالقة الجمعيات الخيرية مع الجهات 2005 اختلفت مع نتائج دراسة)مقداد، 

 .تطوير إلى الرسمية ضعيفة وتحتاج
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 (36جدول )

تمع المدني والقطاع الحكومي" في قطاع غزة طبيعة التنسيق بين "منظمات المجبين معامل االرتباط 
 ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة

 الفرضية
 معامل يرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين طبيعة ≥ 0,0,توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
كومي" في قطاع غزة ودورها في التنسيق بين "منظمات المجتمع المدني والقطاع الح

 تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
0.214 *0.011 

0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة        * . 

(  ≥ 0000توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)الفرضية الثانية:    4-4-2
ق المتبعة في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و دورها في تحقيق التنمية بين أساليب التنسي
 الزراعية المستدامة.

وهي 0.000( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن  0.312يساوي االرتباط( أن معامل 37جدول )يبين 
أساليب التنسيق  بينوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1815أقل من مستوي الداللة 

عند  المتبعة في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة و دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
 (.α =0.05مستوى داللة إحصائية )

أهمها وجود أساليب تنسيقية بدرجة قوية بين منظمات المجتمع المدني، وكان الباحث ذلك إلى  يعزوو 
يتم من خالل اجتماع القيادات اإلدارية" ووجود إدارات مستقلة  األخرىمات بين المنظمة والمنظ ق"التنسي

 تعني بشئون التنسيق واالتصاالت الجيدة المواكبة للتطورات التقنية واالتصاالتية.

( 2008م( ودراسة)سعد؛ جودة،  2011)عدوان، بعض الدراسات كدراسةنتائج واتفقت هذه النتائج مع 
 م(.2001 ودراسة)لداودة؛ آخرون، م(  2006ودراسة)الهندي، 

ودراسة )بركات،  (2006واختلفت نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة )مركز بيسان للبحوث واإلنماء، 
 .تحقيق أهدافها باإلمكانيات المتوفرة للمنظمة على( والتي ربطت قدرة المنظمة 2003
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 (37جدول )

مات المجتمع المدني في قطاع غزةو دورها أساليب التنسيق المتبعة في منظبين معامل االرتباط 
 في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة

 الفرضية
 معامل يرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين  ≥ 0000توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
و دورها في أساليب التنسيق المتبعة في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة 

 .تحقيق التنمية الزراعية المستدامة
0.312 *0.000 

0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة        * . 

 الثالثة: الفرضية 4-4-3

( بين استجابات عينة الدراسة في ≥ 0000توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )ال  
 علىمع المدني في قطاع غزة حول واقع التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثره منظمات المجت

 للمستجيب.عدد سنوات الخبرة التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة تعزي لمتغير 

 يمكن استنتاج ما يلي:( 38الموضحة في جدول ) ن النتائج م

 α≤0.05من مستوى الداللة ل"أقاألحادي " التباين المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين "المستدامةالتنمية الزراعية  مؤشرات" لمجال

سنوات الخبرة وذلك لصالح الذين سنوات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متوسطات تقديرات 
أن أفراد عينة الدراسة هنا هم أكثر  إلى . وتعزي هذه النتيجةسنوات (,0إلى  5)خبرتهم تتراوح من 

 سنة. (15)أصحاب الخبرات األكثر من  إلى اهتماما  وانشغاال  باألمور الزراعية، أما أمور التنسيق فتوكل

وى أكبر من مست (.Sig)ا بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة، فقد تبين أن القيمة االحتمالية أم
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  α≤0.05الداللة 

أن  إلى . ويعزو الباحث ذلكسنوات الخبرةالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
لبين بالقيام بمهام تنسيقية مما جميع أفراد عينة الدراسة ومهما كانت خبراتهم في مجال التنسيق فهم مطا
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تحقيق التنمية الزراعية  علىيجعل األفراد وبجميع خبراتهم متفقين حول التنسيق بين المنظمات وأثره 
 .المستدامة

 (38جدول )

 سنوات الخبرة –"التباين األحادي اختبار" نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 

 5أقل من 
 -5من 

أقل من 
01 

أقل  -01
 فأكثر 05 05من 

 0.938 0.136 4.05 4.02 4.07 3.99.طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع 
.الحكومي

3.96 3.69 3.70 3.92 1.569 0.201 

ها طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بين
.وبين األطراف الفاعلة

3.98 3.92 3.90 4.00 0.287 0.835 

 0.155 1.782 3.89 3.85 3.63 3.87 .أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.135 1.893 3.60 3.32 3.72 3.64 .معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.015* 3.651 4.17 4.18 4.24 3.78 .مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة

 0.768 0.380 3.91 3.81 3.88 3.82 جميع المجاالت معا

 .α≤0.05دال إحصائيا  عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط*

 الفرضية الرابعة: 4-4-4

( بين استجابات  عينة الدراسة في ≥ 0000توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )ال  
 علىلمدني في قطاع غزة حول واقع التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثره منظمات المجتمع ا

 عمر المنظمة.التنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة تعزي لمتغير 

 يمكن استنتاج ما يلي:( 38الموضحة في جدول ) ن النتائج م
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من  أكبرOne Way ANOVA"المقابلة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات ال وبذلك يمكن استنتاج أنه  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعةα≤0.05مستوى الداللة

عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 .عمر المنظمةإلى 

المنظمات تعمل  نسنوات وأيضا  أل-10الدراسة عمرها أكثر % من عينة 57.5إلى وتعزي هذه النتيجة
 إلى مثل إمكانيات المنظمة والقوة اإلدارية بها أو أخرىعوامل  إلى في نفس القطاع، ويمكن أن يعزو ذلك

 خبرتها أو قوتها. علىحجم التمويل، وليس بالضرورة عمر المنظمة يدل 

( والتي أكدت أن المتغيرات األساسية 2003بركات، ) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
مكانياتها البشرية والمادية، ودراسة )أبو منديل،  ( والتي 2011حول تنسيق المنظمة هو قوتها اإلدارية وا 

 عمل منظمات المجتمع المدني. علىكان للتمويل العامل األقوى المؤثر 

 (35جدول )
 منظمةعمر ال –"التباين األحادي اختبار" نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 

 5أقل من 
 -5من 

أقل من 
01 

أقل  -01
 فأكثر 05 05من 

 0.348 1.110 3.91 4.13 4.02 4.08 .طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع 
.الحكومي

3.98 3.72 3.77 3.82 0.623 0.601 

طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما 
 .بينها وبين األطراف الفاعلة

4.04 3.90 3.99 3.88 0.689 0.561 

 0.057 2.587 3.77 3.92 3.58 3.90 .أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.122 1.977 3.51 3.56 3.53 4.02 .معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

 0.521 0.756 4.14 4.14 4.20 3.94 .مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة

 0.585 0.650 3.82 3.90 3.81 3.96 جميع المجاالت معا
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 :النتائج  5-0

 دراسة مجموعة من النتائج ومن أهمها ما يلي: أظهرت ال

 أهمية التنسيق وغياب آليات فعالة  علىاتفاق أواًل: 

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك وعي جمعي بأهمية التنسيق سواء من قبل الوزارة  ومن قبل منظمات 
ل أن التنسيق هو أهم المجتمع المدني فقد أكدت وزارة الزراعة من خالل المقابالت مع المسئولين فيها ع

الوسائل للتغلب على ندرة الموارد المادية و الطبيعية حيث كان شعارها في خطة التنمية متوسطة المدى ) 
ومن جانبها تعي المنظمات أهمية التنسيق و دوره في عملية التنمية حيث  ،التنسيق في مواجهة الندرة(

بمتوسط حسابي بنسبة  "التنسيق فيما بينهم يدرك المسئولون في المنظمات أهميةاحتلت العبارة "
ولكن هناك غياب واضح  %( من فقرات مجال طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني،89.56)

 :النتائج التالية آلليات فعالة مثل تبادل الموارد البشرية وتنفيذ مشاريع مشتركة، وهذا يرجع باألساس إلي

 ي:ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدنفي . أ
 ضعف ارتباط مشاريع المنظمات مع الخطة الوطنية للقطاع الزراعي. -
التمويل الذي يأتي من جهات أجنبية لها أجنداتها  علىتنافس منظمات المجتمع المدني  -

 في التمويل.  اوأيدولوجياته
طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني الزراعية ودورها في تحقيق وجود عالقة ايجابية بين  -

 لتنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة.ا
 تمجال "مؤشراحول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  -

 سنوات. 10-5التنمية الزراعية تعزي لسنوات العاملين ممن تتراوح خبرتهم من 
حول واقع التنسيق ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة في المنظمات  -

  تعزي لمتغير عمر المنظمة.
ة نتائج يعلنقص الكادر البشري المؤهل بسبب غياب التمويل الذاتي للمشاريع وهذا ما أكدت  -

 المجموعات البؤرية لخبراء المجتمع المدني الزراعية.
 ضعف االستقرار الوظيفي في منظمات المجتمع المدني. -
 .التنسيق علىمشجعة قلة الحوافز المادية والمعنوية ال -
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 ما يتعلق بالقطاع الحكومي:في . ب
وجود عالقة ايجابية بين طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني الزراعية من جهة والقطاع  -

 الزراعية المستدامة في قطاع غزة. ةحقيق التنميتالحكومي من جهة أخرى، و 
 لمنظمة والوزارة المختصة.عدم وجود تحديد لألدوار والمهام الواجب القيام بها بين ا -
كاف وهو  راإلطار القانوني المنظم للعالقة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي غي -

 غير مالئم للفترة الحالية وال يتناسب مع حجم الدور الذي تقوم به المنظمات.
 .جتمع المدنيمنظمات المقلة المتابعة من قبل وزارة الزراعة للمشاريع الزراعية التي تنفذها  -
 عدم وجود لجنة من قبل وزارة الزراعة لفحص مدخالت اإلنتاج. -

 تبين أن: لمستفيدينل المجموعات البؤريةفيما يتعلق ب . ث
 ضعف مشاركة المستفيدين في التخطيط للمشاريع الزراعية المنفذة من قبل المنظمات. -
 ضعف دور المستفيدين في تنفيذ المشاريع الزراعية. -
 مستفيدين في تقييم المشاريع المنفذة من قبل المنظمات.توجد مشاركة لل -
 ضعف وجود تحديد لالحتياجات للمشاريع الزراعية المنفذة. -

 اعليهعوامل مهمة لنجاح التنسيق ومعوقات بحاجة للتغلب ثانيًا: 

 نجاح عملية التنسيق أهمها: إلى أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عوامل مهمة يمكن أن تؤدي

ع مدني ديناميكي ومنظمات لها خبرة طويلة، حيث معظم المنظمات عمرها أكثر من وجود مجتم . أ
 سنة. 20سنوات وبعضها أكثر من  10

مدراء المنظمات وخاصة الكبرى منها والمسئولين عن التنسيق من حملة درجة البكالوريوس وما  . ب
 فوق.

 ملية.المستفيدين على وعي بأهمية التنسيق و مستعدون للمشاركة في هذه الع . ت

 نتائج اقتصادية   إلى ؤديتثالثًا: التنسيق عملية إدارية 

 األخرىمن المعروف أن التنسيق هو عملية إدارية بحته يختص بالمنظمة نفسها وبعالقاتها مع المنظمات 
 العاملة في نفس المجال ولكن لهذه العملية نتائج اقتصادية، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
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كفاءة التدخالت في الزراعة  علىت المجتمع المدني والقطاع الحكومي يؤثر ايجابيا التنسيق بين منظما . أ
 و هذه ما أكده الخبراء في وزارة الزراعة حيث يؤدي التنسيق مع الوزارة إلى:

تحقيق أهداف هذه الخطة المتمثلة في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة مساهمة الناتج المحلي  -
 .للقطاع الزراعي

 .لعالقة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة الزراعةاتكامل  -
 زيادة المساحة الزراعية. -
 .زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي -
 تجنب التكرار في استهداف المستفيدين. -
 اختيار مشاريع تؤدي إلى زيادة اإلنتاج المحلي.  -
 ادة مساحات العنب و الزيتون.زيادة محاصيل الفجوة و إحالل الواردات مثل زي -
توجيه المشاريع باتجاه أولويات التنمية المستدامة مثل مشاريع الحصاد المائي و المحاصيل األقل  -

 استهالكا للمياه.
و نتائج المجموعة ينها حيث أظهرت نتائج االستبيان التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما ب . ب

 ن التنسيق بينهم يؤدي إلى:البؤرية لرؤساء المنظمات الكبرى  إ
 عدم تكرار المشاريع نفسها بين المنظمات األهلية. -
 .المنظمات التكامل بين -
تنسيق التدخالت بينها حسب اختصاصها و مواردها و خاصة في الحاالت الطارئة مثل  -

 االعتداءات اإلسرائيلية و الكوارث الطبيعية.
 رة و تصحيح األخطاء.تقييم المشاريع التي تنفذها بالتنسيق مع الوزا -
 تبادل أسماء المستفيدين لتالفي التكرار. -
 أظهرت نتائج الدراسة بأن ضعف التنسيق ال يساهم بتوفير مصادر مستدامة للمياه للزراعة.  -

للتنمية  الفاعلينيمثلون الضلع الثالث في مثلث حيث أنهم  التنسيق من وجهة نظر المستفيدين . ت
 ن خالل المجموعات البؤرية للمستفيدين ما يلي:لقد أظهرت الدراسة مو المرجوة، 

 المشاريع الزراعية المنفذة تترك أثرا مستداما. -
 تمكين المستفيدين من إدارة شئونهم. علىتعمل المشاريع المنفذة  -
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 التنسيق من اجل التنميةرابعًا: 

ة األكبر في منظمات المجتمع المدني ال تزال تعطي التدخالت اإلغاثية المساحأن أظهرت الدراسة 
% من قيمة التمويل الخارجي(، في حين أن حصة الزراعة ال 28برامجها ومشاريعها حيث تمثل نسبة)

 %(، مما يبعدها عن الرؤية التنموية التي تفرز استدامة في برامجها ومشاريعها.7تتجاوز)

 أنماط إبداعية من التنسيق خامسًا:

 إلى رت أشكال التنسيق بين منظمات المجتمع المدنيمع نضوج تجربة المجتمع المدني في فلسطين تطو 
التشبيك شبكة المنظمات  علىالتشبيك، وهذا يعتبر خطوة مهمة لمأسسة التنسيق ومن األمثلة الناجحة 

وبالرغم من ذلك  ، وأيضا  التجمع العنقودي لألطراف الفاعلة بالقطاع الزراعي،PNGOاألهلية الفلسطينية
ومن أساليب التنسيق المتبعة يب المتبعة بغالبيتها تقليدية وتحتاج إلى تطوير أظهرت الدراسة أن األسال

 ما يلي: بحسب نتائج الدراسة 

 أسلوب االتصاالت المكتوبة في عملية التنسيق فيما بينها. علىتعتمد المنظمات  . أ
 ن في القطاع الزراعي.يعلتنظم ورش عمل مشتركة للفا . ب
في  الفاعلينجتماعات تضم رؤساء المنظمات مع باقي يتم التنسيق بين المنظمات من خالل ا . ت

 القطاع الزراعي.
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 :التوصيات 5-3

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يقترح التوصيات التالية:

 توصيات تتعلق بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة:أواًل: 

دراك المسئولون بأهمية التنسيق والعمل به من خالل إنشاء الفجوة بين إ علىالتغلب ضرورة  -
نقص اإلمكانيات وفتح  علىروابط تنسيقية تجمع المنظمات في القطاع الزراعي، وذلك للتغلب 

 مجاالت جديدة للتمويل.
الخطة الوطنية للقطاع الزراعي  علىتصميم وتخطيط برامج ومشاريع تنموية يتم إعدادها بناء  -

 ن حصر واستخدام المصادر والموارد المتاحة.وتأخذ بالحسبا
ضرورة التركيز على الطابع المهني والمؤسساتي للتنسيق بين المنظمات وتقاسم األدوار وتفعيل  -

 عملية االتصال والحوار بدل سياسة المنافسة غير المجدية.
للقطاع  تحسين مستوي تبادل الخبرات والموارد البشرية بين المنظمات من خالل إطار تنسيقي -

 الزراعي تجتمع فيه المنظمات.
ضرورة إنشاء إدارات مختصة بالتنسيق داخل كل منظمة لإلشراف ومتابعة عملية التنسيق مع  -

 المنظمات األخرى.
تفعيل الحوكمة في منظمات المجتمع المدني الزراعية وخلق مؤشرات لقياس األداء والحكم على  -

 ة.مدي فاعليتها ودورها في التنمية الزراعي
المبادرة بدراسة وتقييم أوضاع الكوادر البشرية والعمل على تأهيلها وتدريبها مراعاة لتطور عمل  -

 منظمات المجتمع المدني، ودراسة حالة االستقطاب من قبل المنظمات الدولية.

 في قطاع غزة: والقطاع الحكومي توصيات تتعلق بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدنيثانيًا: 
ع وشكل اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين المنظمات والسلطة الوطنية الفلسطينية، تطوير نو  -

تعطي للمنظمات حرية العمل وتقليل مستوي الرقابة بشكله الحالي وأيضا  يجب أن تكون بحيث ُ 
 هذه العالقة واضحة وتدفع باتجاه تحقيق األهداف المرجوة.

ويسهل تحقيق التنمية الزراعية ويعزز من شراكة  التبادل الحر والشفاف للمعلومات بما يخدم -
 األطراف الفاعلة.
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 العمل على تحديد األدوار والمهام الواجب القيام بها بين المنظمات والوزارة المختصة. -
ضرورة تفعيل عملية متابعة وزارة الزراعة للمشاريع الزراعية التي تنفذها منظمات المجتمع  -

 المدني.
 اف وزارة الزراعة لفحص مدخالت اإلنتاج للمشاريع الزراعية.ضرورة إنشاء لجنة بإشر  -
 الخروج بخارطة طريق للشراكة وتعاون التنمية من خالل آليات فعالة للتنسيق. -

 توصيات تتعلق بالمستفيدين من المشاريع الزراعية:ثالثًا: 

مشاريع تطوير العالقة بين المنظمات والمستفيدين من مشاريعها بغرض إقناعهم بمبررات ال -
 والجدوى منها.

 ضرورة مشاركة المستفيدين في التخطيط للمشاريع الزراعية المنفذة من قبل المنظمات. -
 ضرورة مشاركة المستفيدين في تنفيذ المشاريع الزراعية المنفذة من قبل المنظمات. -
 االهتمام بتحديد االحتياجات بناء على مشاركة المستفيدين. -

 مية الزراعية المستدامة:توصيات تتعلق بالتنرابعًا: 

 أولوية خاصة لدعم المشاريع الخاصة بالمصادر المائية. ضرورة إعطاء -
 دعم مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.ب إعطاء مساحة اكبر للمشاريع التنموية كزيادة االهتمام -
حالل الواردات الز  -  راعية.ضرورة توجيه المشاريع الزراعية بما يخدم زيادة محاصيل الفجوة وا 
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 :الدراسات المقترحة 5-3

 :في قطاع غزة في ضوء هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها يقترح الباحث الدراسات المستقبلية التالية

 التنسيقية . تالعالقا علىالحوكمة في منظمات المجتمع المدني وأثرها واقع   -
 التنسيق. علىوأثرها  في قطاع غزة مدنيالعالقة بين المحددات التنظيمية لمنظمات المجتمع ال -
 .الزراعية في قطاع غزة التنمية علىوأثرها  بين منظمات المجتمع المدني التنسيق معوقات -
 .االقتصادية في قطاع غزة التنمية علىالعالقات بين منظمات المجتمع المدني والممولين وأثرها  -
في قطاع  على التنمية الزراعية أثرهزراعي و الدولية العاملة في القطاع ال تالتنسيق بين المنظما -

 غزة.
التي تنفذها منظمات المجتمع  التقييم االقتصادي و االجتماعي لبرامج و مشاريع التنمية الزراعية -

 المدني في قطاع غزة.
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األولي، مركز  ة". الطبعالفاعلة"التنمية الزراعية المستدامة: العوامل (. 2007األشرم، محمود.) -

 راسات الوحدة العربية، بيروت.د
العالقة بين المحددات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني وتحقيق (.2003بركات، وجدي.) -

-218، ((22داإلنسانية. العددراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم  ة. مجلالتنسيقيةالعالقات 
290. 

 المسيرة. راألردن: دا، ن. عماالعامةمبادئ اإلدارة (.2009بن حبتور، عبد العزيز صالح.) -

 "، واشنطن العاصمة، عن التنمية في العالم، الزراعة من اجل التنمية "تقرير الدوليالبنك  -
http://www.woldbank.org.2008

، البنك الدولي، ""تقرير عن التنمية في العالم، التنمية المستدامة في عالم متغيرالبنك الدولي،  -
2003. 

تقييم دور المنظمات غير الحكومية في األراضي المحتلة وفرص (.1999حازم.) وي،يالالب -
.نيويورك:مقدم للجنة االقتصادية واالجتماعية التشابك فيما بينها في إطار السلطة الفلسطينية

 ".اآسيا "اإلسكو لغرب 
 ة في تحقيق التنمية الريفية بالسودان.عاونيأثر الجمعيات الزراعية الت(.2004بيومي، محمد.) -

 .نالخرطوم: السودا ةالرقمية. جامعكلية الزراعة، الرسائل واألطروحات 
 . ترجمة محمود حسني ومحمود محمود، دار المريخ،   التنمية االقتصادية(. 2010تودارو، ميشيل.) -    

 الرياض، السعودية.      

جامعة القدس  ة. مجلغزةية الزراعية في قطاع تحديات التنم(.2010الجدبة، فوزي سعيد.) -
 .288_249(.20)دلألبحاث. العدالمفتوحة 

 . مطبعة الجراح، غزة.القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان(. 2010الجرجاوي، زياد علي.) -    

http://www.woldbank.org.2008/
http://www.woldbank.org.2008/
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األردن:دار الشروق للنشر علم التنمية. إلى مدخل(.2010.)علىحالوة، جمال؛ وصالح،  -
 .والتوزيع

. المركز الوطني للسياسات االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة(. 2003رومانو، دوناتو.) -
 الزراعية، دمشق، سوريا.

عالقة  والفلسطينية "نحالمنظمات المجتمعية التطوعية والسلطة الوطنية (.1999وليد.) سالم، -
 فلسطين.أبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية في   ىاهلل: منتد مرا تكاملية".

 عملها.دور وأداء المؤسسات األهلية والمعوقات التي تواجه (.2008سعد، سائد وجودة، محمد.) -
 .ةاإلسالمية: غز  ةالمدني. الجامععمل في دبلوم إدارة منظمات المجتمع  ةورق

 ة. رسالالداخليةمدي التنسيق بين األجهزة األمنية بوزارة ه(.1419السعدان، عبد اهلل محمد.) -
 .ةنايف: السعوديالعلوم الشرطية، جامعة األمير  ممنشورة. قس ماجستير غير

(. "اإلنسان والبيئة: دراسة في التربية البيئية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010راتب.) السعود، -
 عمان، األردن. 

تطوير قطاع المنظمات األهلية  استراتيجية.(2006يل؛الفرا، ماجد.)دانيلو؛نجم،خل سونفكو، -
 تطوير المنظمات األهلية. زغزة: مرك-اهلل م. راالفلسطينية

حافظ  رجدة: دا.2طالعامة:المفاهيم_الوظائف_األنشطة. اإلدارة(.2000السواط، طلق وآخرون.) -
 للنشر والتوزيع.

األهمية  -المنظمات األهلية والتنمية في العالم العربي(:"2000)محمد؛دجاني، سوليفان، دينس -
 ." ورقة تم طرحها في المؤتمر الدولي"حكومة والمجتمع الحاسمة للشراكة القوية بين ال

بشأن الجمعيات والهيئات  2000" لسنة 1قانون رقم "(.2000السلطة الوطنية الفلسطينية.) -
 .32دالفلسطينية. العدغزة:مجلة الوقائع األهلية الفلسطينية.

غزة في قطاع واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية (.2007شاهين، سحر.) -
 .ةاإلسالمية: غز إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة  ممنشورة. قسماجستير غير  رسالة

 عالرياض: مطاب.2.طإدارة األزمات:األسس_المراحل_اآلليات(.2002الشعالن، فهد أحمد.) -
 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

 الجامعية. ر: الداتبيرو  اإلدارية". ةالعامة "العملي.اإلدارة (1994شيحا، إبراهيم عبد العزيز.) -
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ماجستير غير  ة". رسالالحرةارتباط التنمية الزراعية باإلرادة السياسية (." 2012صالح، ماهر.) -
 .سالوطنية: نابلالنجاح  ةمنشورة. جامع

. معهد أبحاث السياسات االقتصادية تمويل القطاع الزراعي الفلسطيني.(2008).، نضالصبري -
 فلسطين..الفلسطيني)ماس(

مدي توافر متطلبات نجاح تطبيق اإلدارة االلكترونية في (.2011عبد الماجد.) العالول، -
 ة. رسالالفساداالستعداد المؤسسي ضد  علىالجمعيات الخيرية الكبرى في قطاع غزة وأثرها 

 .ةاإلسالمية: غز إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة  ممنشورة. قسماجستير غير 
منظمات المجتمع  إلى مدخل(.2012نهاد.) ؛حجاج منصور، شحدة؛ الماجد؛العالول، عبد  -

 دار الكتب والمكتبات. قطاع غزة: المدني والتنمية.
، موسوعة "طريقة المجموعات البؤرية"(. مقال بعنوان: 2010العامري، محمد بن علي شيبان.) -

 التالي: تعلم معنا مهارات النجاح. متوفر في الرابط
htpp://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=946&SecID=17    

 التنمية.رؤية أوسع لدور المنظمات األهلية الفلسطينية في عملية (.2004، عزت.)عبد الهادي -
 بيسان للبحوث واإلنماء. زاهلل: مرك مرا

.األردن:دار المسيرة االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية(.2008العجمي، محمد حسنين.) -
 يع والطباعة.للنشر والتوز 

التنسيق األمني لمواجهة حاالت الطوارئ  فاعليةمدي ه(.1432العريني، محمد صالح.) -
 .ةنايف: السعوديالعلوم الشرطية، جامعة األمير  ممنشورة. قسماجستير غير  ة. رسالوالكوارث

/ ورقة القطاع الزراعي في فلسطين الوضع الراهن ومتطلبات التطوير(.2008).عورتاني، هشام -
 .مقدمة للمنتدى االقتصادي العربي، القاهرةعمل 

 ."التنمية الزراعية في مصر علىأثر سياسات التحرر االقتصادي (."2002عطا، سهرة خليل) -
 كلية الزراعة، جامعة القاهرة. .رسالة ماجستير غير منشورة

ية م الزراعي في مناطق السلطة الفلسطينليعالمشكالت التي تواجه الت(."2007).وة، بشيريعل -
 ةعماد .منشورةماجستير غير  ةرسال عالجها".من وجهة نظر معلمي المدارس الزراعية وسبل 

 .نفلسطي اإلسالمية:، الجامعة العلياراسات الد
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اليازوري للنشر  ر: دانعما ومفاهيم". تالحديثة "نظريااإلدارة (.أسس 1999العالق، بشير.)
 والتوزيع.

 "، وزارة الزراعة، رام اهلل. Agriculture Policy(."السياسات الزراعية 1998).الفرا، بركات -
 ة. رسالاألزماتالتنسيق بين األجهزة األمنية ودورة في مواجهة (.2006الفهيد، عبد المحسن.) -

 العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية:السعودية. ممنشورة. قسماجستير غير 
 .اإلسكندرية:المكتب الجامعي الحديث.لمنظماتإدارة المعرفة وتطوير ا(.2004الكبيسي، عامر.) -

برنامج دراسات )بيرزيت  ةجامع .الذاتنحو تنمية زراعية معتمدة على .(1999).كرزم، جورج -
 بالتعاون مع مركز العمل التنموي ) معا (.(.التنمية

 ة.األكاديمي ة: المكتبة". القاهر متطورالتنمية الزراعية "قراءة في مفهوم "(.1998لقوشه، رفعت.) -
.اإلسكندرية:المعهد العالي إدارة المنظمات االجتماعية إلى مدخل(.1997كشك، محمد بهجت.) -

 للخدمة االجتماعية.

"تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، االسكوا،  -
 .2001المتحدة،  منيويورك: األمتحليل النتائج"،  بلدان االسكوا:

المعرفة  نبستا .التطبيق"-النماذج-التنمية: المناهج"تخطيط وتمويل (.2010).محمد ي،الماح -
 اإلسكندرية: مصر.لنشر وتوزيع الكتب، 

جامعة دمشق للعلوم  ةمجل التنمية.(.أهمية منظمات المجتمع المدني في 2008أحمد.) مالوي، -
 .العدد الثاني. 24المجلد.االقتصادية و القانونية

التنمية المستدامة الحيوي و  عالتنو  محمود.، األشرم. (2010) .ة العربيةدراسات الوحد مركز -
 .)عالميا وعربيا( والغذاء

 .غزة:مطبعة إتقان.منظمات المجتمع المدني إلى مدخل(.2012أحمد.) المشهراوي، -
 م. قسالحكوميةتقويم وتطوير البناء المؤسسي في المنظمات غير (.2008المشهراوي، أحمد.) -

 .نالنيلين: السوداسالة دكتوراه، جامعة إدارة األعمال، ر 
القطاع  لتموي نضال.، صبري (،2008أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( ) معهد -

 .اهلل فلسطين ،  رامالزراعي الفلسطيني
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لتفعيل  تسياسا .حامد، دمهن ،(2012معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( ) -
 .اهلل فلسطين ،  رامنيةالحركة التعاونية الفلسطي

. عالقات نآخريو لداودوة، حسن  (،2001معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( ) -
رام والممولين،   ةالفلسطينيالمنظمات غير الحكومية الفلسطينية فيما بينها ومع السلطة الوطنية 

 .فلسطين اهلل
دائرة األبحاث (.2000-1994الفلسطيني) ياالقتصاد التقرير(.2003سامي.) مقداد، -

 .ةوالدراسات. غز 
دور الجمعيات الخيرية اإلغاثية في االقتصاد الفلسطيني "دراسة .(2005).مقــداد، محمد إبراهيم -

 ةالمعـاصـرة. الجامعالتنميـة والتحديـات  االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفـاق.حالة قطاع غزة"
 .ةاإلسالمية: غز 

التنمية الزراعية العربية المستدامة   استراتيجية(،2007العربية ) منظمة التنمية الزراعية -
 .، السودانمالعربية. الخرطو جامعة الدول . 3135 -3115 للعقدين القادمين

ماجستير  ة. رسالاإلرهابدور التنسيق في فعالية مكافحة (.2006المهيزع، خالد عبد العزيز.) -
 .ةاألمنية: السعوديلعلوم العلوم الشرطية، جامعة نايف ل ممنشورة. قسغير 

 :سالقد مجتمعية".نحو تنمية  –" مؤسساتنا األهلية ودورها في فلسطين (:1999) نخلة، خليل -
 الطيبة.الملتقي الفكري العربي ومركز إحياء تراث 

الفرزدق  عالرياض: مطاب.5طوالوظائف. سالعامة: األساإلدارة (.2001آخرون.)و  النمر، سعود؛ -
 التجارية.

دور منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزه في العملية .(2006.)هندي، كمال -
 :اإلسالميةالجامعة  ،ارةــــــــالتجكلية ، أدارة األعمالسم ــــقمنشورة. رغي ماجستيررسالة  .التنموية

 .ةغز 
 .نفلسطي غزة: ،3102تقارير ،العامة للخدمات العامة( اإلدارة)واألمن الوطني  وزارة الداخلية -
 .فلسطين ،غزة، 2010، التنمية الزراعية المستدامة  استراتيجية،(2010الزراعة)وزارة  -
 .(، تقارير متنوعة2013وزارة الزراعة ) -
 غزةدليل المنظمات األهلية العاملة بالقطاع الزراعي. (.2009.)وزارة الزراعة -
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 مواقع اإلنترنت: 

- http://www.fao.org 
- http://www.alhewar.org/debat/nr.asr 
- http://web.worldbank.org 
- http://www.moa.pna.ps/strategy.aspx 
- http://www.idsc.gov.ps/arabic/economy/derasat/derasat_1.html1 
- www.sfdegypt.org 

- http://sites.google.com/site/bouibia/bouibia-tk -11, 05.07.201 
http://www.pwwsd.orghttp://www.shabakaegypt.org/ar_bookdetail.php?id=11 



 المراجع األجنبية:

- Burton E. Swanson(2004)،Extension for Poverty Alleviation، 
Lessons from China، Proceeding of the 2nd International 
Conference on  Agricultural Education and Environment ، Suwon، 
Korea. 

- Reijntjes،Coen،Haverkort،Bertus،Waters_ Bayer،Ann (1992). 
Farming for the future،An Introduction to low _Eternal Input  And 
Sustainable Agriculture.Macmeillan Press LTD London، UK. 

- Waldo, D (1970).Ideas & Issues In public Administration.N.Y:Mc, 
- Grow_Hill. 
- Delnek, E.(2006).A study of NGO Relation with Government and 

Communities in Afghanistan. Agency Coordination Body For Afghan 
Relief. 
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- Coordination Theory and Collaboration Technology Inventing the 
Organizations of the 21st Century, Thomas W. Malone (Editor), 
Robert Laubacher (Editor), Michael S. Scott . 

- Keese, James R.(2001).International NGOs& Sustainable 
Development :Methodological Analysis with Examples from Highland 
Ecuador. Ecuadorian Studies/Estudiosecuatorianos No.1(Sept). 

- Dimock,M.etal,(1983),public Administration,N.Y:College Publishing. 
- Food and Agricultural Organization،Agricultural Towards 2010 
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 المالحق
 :أسماء منظمات المجتمع المدني الزراعية(1ملحق رقم)

 اسم المنظمة أو الجمعية م
 جمعية المركز الفلسطيني للتنمية الريفية والبيئية 1
 الجمعية األهلية لحماية شجرة الزيتون 2
 لجمعية الريفية للتطوير الزراعيا 3
 الجمعية الزراعية التنموية 4
 جمعية أهالي المواصي الخيرية 5
 جمعية إتحاد المزارعين الخيرية 6
 جمعية آسيا للتنمية والتطوير 7
 جمعية الربوات للتنمية والتطوير 8
 جمعية التطوير الزراعي والبيئي 9
 جمعية زمزم الخيرية 10
 لتوعية واإلرشاد الزراعيجمعية ا 11
 جمعية الثروة الحيوانية  الزراعية الخيرية 12
 الجمعية الزراعية للفقاسات والدواجن واألعالف  13
 جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع 14
 جمعية المزارعين الفلسطينيين+ 15
 جمعية المزارعين الفلسطينيين 16
 راعيةجمعية أم النصر الز  17
 جمعية المزارعين الفلسطينيين بمحافظة الوسطى الخيرية 18
 جمعية النحالين 19
 جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير 20
 جمعية النمط الزراعي 21
 جمعية خان يونس الزراعية 22
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 جمعية الهواء والنور التنموية الزراعية 23
 جمعية الوادي األخضر الزراعية  24
 جمعية تأهيل الزراعة والمحافظة على البيئة 25
 جمعية تطوير المزارع الفلسطيني 26
 جمعية المركز الفلسطيني للزراعات الحيوية 27
 جمعية غزة للزراعة والبيئة العامة 28
 جمعية مربي الدواجن والتنمية الريفية 29
 جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة 30
 وت البالستيكيةجمعية مزارعي البي 31
 جمعية مزارعي رفح الخيرية 32
 جمعية منتجي الزراعات اآلمنة 33
 جمعية الزهور والخضار الخيرية 34
 جمعية المركز الفلسطيني للتنمية الريفية والبيئية 35
 مكتب غزة –مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين  36
 مكتب غزة –جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي 37
 المركز العربي للتطوير الزراعي 38
 مكتب غزة –معا –مركز العمل التنموي  39
 مكتب غزة –اإلغاثة الزراعية 40
 جمعية الجنوب لتربية الدواجن الالحم 41
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 (2ملحق رقم)

 قائمة المحكمين ألداة الدراسة)اإلستبانة(:

 جهة العمل الوظيفة االسم م

 جامعة غزة التربيةعميد كلية  ا.د/ سهيل دياب .1

 جامعة القدس المفتوحة رئيس جامعة/فرع غزة ا.د/ زياد الجرجاوي 2.

 جامعة القدس المفتوحة عضو هيئة تدريس د/ جالل شبات 3.

 الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس د/ أكرم سمور .4

 الجامعة اإلسالمية عضو هيئة تدريس د/ رمضان العمري 5.

 أوكسفام/ايطاليا مدير جمعية يا/ أحمد الصوران 6.

 PNGOشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية رئيس الشبكة ا/ أمجد الشوا 7.
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 (2ملحق رقم)

 أسماء المجموعة البؤرية للخبراء في المجتمع المدني

 في مقر وزارة الزراعة 33/03/3103المنعقد بتاريخ

 مكان العمل الوظيفة االسم رقم
 المركز العربي للتطوير الزراعي رئيس المركز رمضان .محسن أبو أ .1
 اإلغاثة الزراعية نائب مدير عام أ.تيسير محيسن .2
 وزارة الزراعة مدير عام أبو شمالة لد. نبي .3
 اتحاد لجان العمل الزراعي نائب مدير عام أ. محمد البقري .4
 مركز العمل التنموي معا   نائب مدير عام أ. جبر قديح .5
 أوكسفام/ايطاليا تنفيذيمدير  أ. أحمد الصوراني .6
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 (4ملحق رقم)

بتاريخ  األسئلة الموجهة للمجموعات البؤرية من المستفيدين من مشاريع منظمات المجتمع المدني
04/00/3103 

 النتيجة الفقرة  م.
  تنفيذها م المستفيدين عن المشاريع المنويتوجد طرق محددة إلعال  .0
  جد آلية محددة الختيار المستفيدين من المشاريعتو   .3
  في التخطيط للمشاريع. فاعليةيتم إشراك الفئات المستفيدة ب  .2

  تشارك الفئات المستفيدة في تنفيذ المشاريع مع المنظمات  .4

  في تقييم المشاريع. فاعليةيتم إشراك الفئات المستفيدة ب  .5

  ة للمستفيدينيعلحتياجات الفتقييم اال علىيتم تنفيذ كل مشروع بناء   .6

  المشاريع التي تنفذها الجمعية تترك أثرًا دائم ومستمر حتى بعد انتهاء التنفيذ  .7

  يتم متابعة المشاريع من قبل المنظمات )زيارة، اتصال( بعد انتهاء التنفيذ  .2

من  لتمكينهمتساهم مشاريع المنظمة في منح الفرصة المناسبة للمستفيدين   .1
 ئونهم بأنفسهم.إدارة ش

 

  يوجد ارتباط بين المشاريع المنفذة من قبل المنظمات   .01

  قامت بعرض أو تنفيذ نفس المشروع في نفس المنطقة أخرىتوجد منظمات   .00

  يتم التنسيق  وزارة الزراعة  .03

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 (5ملحق رقم)

 

 

 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة

 فلسطين - غزة

 حـول استبيان
 "قطاع غزة المستدامة فيالتنمية الزراعية  علىوأثره  بين منظمات المجتمع المدني التنسيق"واقع 

 منظمة المجتمع المدني: ..................................................األخ/ مدير 

 تحية طيبة وبعد:

جمع التي تم تصميمها ألغراض البحث العلمي بهدف اإلستبانة يطيب لي أن أضع بين يديك هذه 
درجة الماجستير في القيادة  علىالمعلومات الالزمة لرسالة الماجستير التي أقوم بإعدادها للحصول 

 المستدامة فيالتنمية الزراعية  علىبين منظمات المجتمع المدني وأثره  التنسيقواقع )واإلدارة بعنوان
 قطاع غزة(.

ومن ثم وضع العالمة المناسبة بالمكان المناسب، أرجو التكرم بتعبئة اإلستبانة بعد قراءة كل عبارة بعناية 
 وسوف تكون المعلومات كافة، موضع السرية التامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.

 لتموه من وقت وجهدما بذشاكرا  ومقدرا  

                        

                                                              الباحث                                                                

 أشرف دياب أبو سلطان



168 
 

 البيانات األوليةأواًل:

 أ:معلومات خاصة بالمنظمة 

 فأكثر 25 25أقل من   -20 20أقل من -5 5أقل من  )بالسنة(عمر المنظمة 2

     

)يمكن نطاق خدمات المنظمة 2
 اختيار أكثر من إجابة(

 غزة الوسطى رفح خان يونس مال غزةش

     

 فأكثر 30 30أقل من  -20 20أقل من  -20 20أقل من  عدد العاملين في المنظمة 3

    

 ال نعم هل يوجد منسق عالقات عامة؟                                  4

  

هل يوجد اتفاقيات مع منظمات  5
  ؟                          أخرى

 ال نعم

  

 علىهل تمتلك المنظمة موقع  6
 شبكة التواصل االجتماعي؟         

 ال نعم

  

 بمعبئ االستبيانمعلومات تتعلق   ب:

 مسئول العالقات العامة مسئول التنسيق تنفيذيمدير  رئيس مجلس إدارة المركز الوظيفي 7

    

 اعلىدراسات  بكالوريوس طدبلوم متوس ثانوية عامة فأقل المؤهل العلمي 8

    

 فأكثر 25 25أقل من -20 20أقل من -5 5أقل من  عدد سنوات الخبرة  5
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 ثانيًا: محاور الدراسة

 العبارة الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا
ير 

غ
شدة 
ق ب

مواف
ير 

غ
 

 بين األطراف الفاعلة المحور األول: طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها و 
 أواًل: طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني

      بينهم يدرك المسئولون في المنظمات أهمية التنسيق فيما   .0
      توجد بالمنظمة لجنة خاصة بالتنسيق مع غيرها من المنظمات   .3
      تضع المنظمة خطة إليجاد عالقات تعاونية مع غيرها من المنظمات   .2
      األخرىإيجاد التعاون مع المنظمات  علىيحرص مجلس اإلدارة   .4
      يتمتع العاملون بالمنظمة بالخبرة الالزمة للتنسيق بين المنظمات  .5
      تمتلك المنظمة معلومات كافية عن غيرها من المنظمات  .6
      تتبادل المنظمة الموارد البشرية والخبرات مع غيرها من المنظمات  .7
حول الخدمات  األخرىتتبادل المنظمة البيانات والمعلومات مع المنظمات   .2

 والبرامج
     

      األخرىتوجد برامج عمل مشتركة بين المنظمة والمنظمات   .1
      لتطوير خدماتها األخرىتستفيد المنظمة من خبرات المنظمات   .01
في  األخرىمصادر التمويل بين المنظمة والمنظمات  علىيوجد تنافس   .00

 نفس المجال
     

 ثانيًا: طبيعة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي
      يوجد مذكرة تفاهم بين المنظمة والوزارة المختصة  .03
      يتم عمل اجتماعات متكررة للمنظمة مع الوزارة المختصة  .02
مي ايجابيًا يؤثر التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكو   .04

 كفاءة أداء المنظمات لعملها  على
     

تعتبر عالقة منظمات المجتمع المدني مع القطاع الحكومي عالقة   .05
 تكاملية

     

يعتبر اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين المنظمات والسلطة الفلسطينية   .06
 كاف

     

نظمة والوزارة يوجد تحديد لألدوار والمهام الواجب القيام بها بين الم  .07
 المختصة
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 العبارة الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
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ير 
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ق ب

مواف
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غ
 

الخطة الوطنية للقطاع  علىيتم وضع برامج ومشاريع المنظمة بناء   .02
 الزراعي

     

 المحور الثاني: أساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني 
يتم التنسيق بين المنظمة والمنظمات األخرى من خالل اجتماع قياداتها   .01

 اإلدارية 
     

      األخرىنظمة لجنة تنسيقية تهتم بالتنسيق مع المنظمات توجد لدي الم  .31
      تمارس المنظمة أسلوب اجتماعات الفريق مع المنظمات  .30
      تحديد األهداف المشتركة مع المنظمات  علىيتم االتفاق   .33
      االتصاالت المكتوبة للتنسيق مع المنظمات  علىتعتمد المنظمة   .32
      األخرىالخطط والبرامج مع المنظمات ذ تنفيالمنظمة  تتشارك  .34
      التجارب  علىيتم تبادل الزيارات بين المنظمات لالطالع   .35
      يوجد في المنظمة دائرة مستقلة خاصة بالتنسيق   .36
      األخرىتنظم المنظمة ورش عمل مشتركة مع المنظمات   .37

 المدني المحور الثالث: معوقات التنسيق بين منظمات المجتمع 
      قلة المعرفة بأهداف التنسيق بين المنظمات   .32

      قلة االهتمام بالتدريب المستمر لتدعيم التنسيق  .31

      ستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثةباضعف المعرفة   .21

      ضعف االهتمام بالمراجعة والتقييم المستمر لألداء التنسيقي  .20

      مة للتنسيق بين المنظماتنقص اإلمكانيات الالز   .23

      تدني الحوافز المادية والمعنوية المشجعة الناتجة عن التنسيق   .22

      قلة االهتمام بدراسة نماذج التنسيق الناجحة   .24

      تفتقر المنظمة لوجود شخص أو جهة معينة تتولي التنسيق  .25

      ضعف االستقرار الوظيفي في المنظمة  .26

      رات والمهارات للمسئولين عن التنسيق في المنظمةنقص في الخب  .27

 المحور الرابع: مؤشرات التنمية الزراعية المستدامة 
زيادة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي  علىتعمل مشاريع المنظمة   .22

 الناتج المحلي
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      يسهم التنسيق بين المنظمات في زيادة إنتاجية العامل الزراعي  .21
      التنسيق بين المنظمات زيادة في إحالل الواردات  يحقق  .41
زيادة مساحة األراضي الزراعية  علىتساعد مشاريع المنظمات   .40

 )استصالح أراضي جديدة(
     

      الزراعية يسهم التنسيق باستيعاب إعداد زائدة من العمالة   .43
يد تسهم عملية التنسيق بين المنظمات في توعية المزارعين لترش  .42

 استخدام المبيدات واألسمدة الكيميائية
     

م المزارعين في مجال يعليعزز التنسيق بين المنظمات في إيجاد برامج لت  .44
 ترشيد استهالك مياه الري باستخدام طرق الري الحديث

     

يساهم التنسيق بين المنظمات بتوفير المياه من خالل حفر آبار مياه   .45
 هاجديدة واستصالح القديم من

     

كيفية االستفادة من المخلفات  علىم المزارعين يعلبت ةتهتم المنظم  .46
 الزراعية كسماد عضوي )الكمبوست(

     

يساهم التنسيق بين المنظمات في زيادة االهتمام بالزراعة العضوية ورفع   .47
 الوعي البيئي

     

انية مشاريع الثروة الحيو  المنظمات بزيادةتهتم عملية التنسيق بين   .42
 والسمكية 

     

      زيادة الصادرات الزراعية للخارج إلى تؤدي عملية التنسيق بين المنظمات  .41
 

 


