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الوضع الراھن لمنظمات المزارعين بمحافظة شمال سيناء من وجھة نظر كل من مسئولين المنظمات 
 والمستفيدين من خدماتھا

 ٢ محمود عطية الشوادفي،*١محمد حسنأماني فھمي 
 . جامعة العريش، مصر-١
 . مصر،ويس جامعة قناة الس، كلية العلوم الزراعية البيئية،قتصاد والتنمية الريفيةقسم ا� -٢

ساسية تحديد الوضع الراھن لمنظمات المزارعين بمحافظة شمال سيناء من وجھة نظر كل أيستھدف ھذا البحث بصفة 
ك< ستعراض نتائج الحلقات النقاشية التي تم إجراؤھا مع امن مسئولين المنظمات، والمستفيدين من خدماتھا وذلك من خ<ل 

 للتعرف SWOT، حيث تم استخدام منھج التحليل البيئي الرباعي ) منظمات المزارعينأعضاء - المديرين التنفيذين(الفئتين 
، وكذلك التعرف على مقترحات ك< الفئتين لتعظيم أداء منظمات لفرص والتحدياتعلى أھم نقاط القوة والضعف وا

 ٢٠١٣ لعام ٥ شھر  و٢٠١١ لعام ٤الحلقتين في شھر  المزارعين بشمال سيناء، حيث كان المجال الزمني لجلسات
، وقد كانت أھم النتائج المتحصل عليھا أن غالبية qualitative الكيفي على المنھج البحثي بنائھا في الدراسة واعتمدت

الزراعات القائمة في مناطق منظمات المزارعين في حلقة المسئولين كانت الخضر بأنواعھا، والزيتون، والخوخ، 
غالبية الزراعات القائمة في مناطق منظمات المزارعين في حلقة المستفيدين الخضر والموالح، والنخيل في حين كانت 

ھم نقاط الضعف ھي عدم تعاون بنك التنمية وا�ئتمان الزراعي، وأن الع<قة أخاصة الطماطم، الزيتون، النخيل، وكانت 
 بين مسئولي منظمات ا�تفاق نسب الفائدة وعدم وجود تسھي<ت في السداد، ووجود حالة من ارتفاعمعوقة بسبب 

ھمال المزارع الصغير والتركيز على كبار إالمزارعين والمستفيدين من خدماتھا في بعض نقاط الضعف الرئيسية مثل 
المزارعين، وضعف الخدمة اuرشادية المقدمة من منظمات المزارعين tعضائھا، في حين أشار الحضور في الحلقة 

 عدم تفعيل الع<قة بين المزارعين ومنظماتھم واقتصارھا على توزيع اtسمدة فقط، وتعطل إلىالنقاشية الخاصة بالمسئولين 
 بين مسئولي منظمات المزارعين ا�تفاق نقاط القوة وجود حالة من أھمنشاط عدد كبير من منظمات المزارعين، بينما كانت 

 الحصول على  تكون مصدرأنالمنظمات يسمح لھا تواجد :  في بعض نقاط القوة الرئيسية مثلوالمستفيدين من خدماتھا
، المنظمات فى جميع مراكز المحافظة، وتمثيل منظمات، والمساحات الشاسعة التي تخدمھا التمويل لخدمة أعضائھا

 .نتاجيةإوإمكانية عمل تخالفات تسويقية و

، ، منظمات المزراعين اtداء، الفعالية،، الكفاءةمفھوم التنمية، المجتمع المحلى، بناء اجتماعي :الكلمات اWسترشادية
 .التحليل البيئي الرباعي

 المقدمة

 اھتمام العلماء والمفكرين تحظى قضية التنمية على جل
 والقادة والسياسيين، باعتبارھا الھدف الرئيسي الذي تتطلع
إليه كافة المجتمعات، وقد نالت ھذه القضية اھتماما خاصا 

منظمة العمل الدولية فى من اtمم المتحدة حين أعلنت 
، ثم كان إع<ن اtمم المتحدة "حق التنمية "فكرة) ١٩٤٤(
الذي يقرر فى مادته ) ١٩٨٦(الصادر " لحق التنمية"

الثانية إن الفرد ھو الموضوع المركزي للتنمية، ويجب أن 
يكون ھو المشارك النشيط والمستفيد من حق التنمية، وإن 

لنسبة للتنمية سواء بشكل كل ا�دميين عليھم مسئولية با
، كما اھتمت لجنة اtمم المتحدة لحقوق جماعيفردى أو 

 ١٩٩٦اuنسان بالحق فى التنمية وشكلت بقرارھا فى عام 
فريق عمل لوضع إستراتيجية لتنفيذه، ووضع وثائق 
قانونيه ملزمة واختياريه لضمان احترام الدول المتقدمة 

ناتج القومي لديھا من إجمالي ال% �٠٫٧لتزامھا بتقديم 
 ) .١٩٩٩ماجدة، ( لتقويه الدول النامية

وتتحدد بدرجة كبيرة أولويات التنمية واتجاھاتھا بناء 
على الظروف ا�جتماعية وا�قتصادية القائمة في 

البداية وا�نط<ق لجھود  نقطة باعتبارھاالمجتمع، 
 �ستغ<ل، وضرورة تمليھا الظروف السائدة التنمية

بو أ(لفرص المناسبة للحياة متاحة، وخلق االثروات ال
، لذا فإن التنمية في مغزاھا )٢٠٠١الشوادفي،  وحطب

 شاملة لمختلف اtنشطة العام تمثل عملية حضارية
، متطلبات المجتمع وما يمكن تحقيقه، وفقا لالمجتمعية

ولذلك فھي عملية متشابكة ومتكاملة ومتفاعلة في إطار 
التعقيد من متغيرات سياسية نسيج من الروابط البالغة 

 ).٢٠٠٠، الشودافي(ادية واجتماعية وثقافية وبيئية واقتص

لذا فإن تحقيق الكفاءة المجتمعية لتلك المجتمعات 
الجديدة يعد مطلبا اجتماعيا وضرورة تمليھا الظروف 
القائمة لخلق أقطاب للتنمية ومنابع جديدة للثروة وفرصا 

، وبالتالي تكوين كيانات  لم تستغلأفضل للحياة في أراض
اجتماعية واقتصادية ترتبط فيھا القوة ا�قتصادية بالطاقة 

، وراس المال Community Capacityالمجتمعية 
 بما يحقق كفاءة التنظيم Human Capitalالبشري 
  اuدارة ا�جتماعيةفي Social Organization ا�جتماعي

Social Managementرة ، وبما يكفل استمرار مسي
 على طريق البناء نط<قل<التنمية الكفيلة بتمكين المجتمع 

  .)٢٠٠٠جامع، (والتقدم 
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كما يوصف المجتمع الحديث بأنه مجتمع المنظمات أو 
ًأدوارا ووظائف ھامة ل<فراد  المؤسسات التى تؤدى 

فى كافة التخصصات واtنشطة،  المجتمعاتوالجماعات و
 تلك المنظمات، وھوويمكن القول أن اuنسان ھو مؤسس 

tول فمنذ أن يولد يجد نفسه فى منظمة ھدفھا فى المقام ا
ينشأ فيھا ويتعلم أيضا فيھا، ويشبع حاجاته العديدة من 
خ<ل المنظمات المختلفة الموجودة فى المجتمع الذي 
يعيش فيه، ومن ثم فإن ھذه المنظمات ھي وسيلة المجتمع 

مات ما بين حكومية وتختلف المنظ. التى يحقق بھا أھدافه
وذلك ) أھلية(حكومية  تديرھا وترعاھا الدولة، وغير 

بھدف سد حاجات ورغبات أفراد المجتمع والتى قد � 
وفى ھذا اuطار تضم  . تشبعھا المنظمات الحكومية وحدھا

التنظيمية  المنظمات غير الحكومية العديد من اtشكال 
مع، نمية المجتكالتعاونيات بأنماطھا المختلفة وجمعيات ت

والجمعيات الخيرية،  ،وجمعيات الرعاية ا�جتماعية
، والنقابات وا�تحادات واtندية النسائية، ومراكز الشباب

 ). ٢٠٠٠، قنديل( ، وجمعيات رعاية وحماية البيئةوالروابط

ومن المنظور التاريخي فقد ارتبط الدور التنموي 
الدور التنموي المصرية ارتباطا عكسيا ب  اtھلية للمنظمات

للمنظمات الحكومية، فإذا ما تقلص أو ضعف الدور 
الحكومي فى القيام بنشاط تنموي بسبب عدم الرغبة فى 
القيام بھذا الدور أو عدم قدرتھا ل<ضط<ع به لسبب أو 
�خر فان المنظمات غير الحكومية تنشط ويبرز دورھا 

 .)١٩٩٨، ريحان( التنموي لتعويض ھذا القصور

ات غير الحكومية أصبحت وسيلة المجتمع فالمنظم
التى يشبع بھا حاجات مواطنية ويحقق بھا أھدافه، 
والع<قة قائمة بين تقدم المجتمع من ناحية، وفاعلية 

فكلما كانت  . احية أخرىالمنظمات العاملة فيه من ن
متعددة ومتخصصة وفاعلة فى تلبية احتياجات  المنظمات

د المجتمع تقدما وقوة، وفى اtفراد ومتطلباتھم كلما زا 
نفس الوقت فإن ھذه المنظمات تحتاج إلى مساندة المجتمع 

 .)١٩٩٨، عزوز( وتدعيمه لھا ماديا ومعنويا

 المجتمع كاستجابة في اعيةا�جتمفقد نشأت المنظمات 
باته النفسية ومتطلباته اuنسان الحيوية ورغ لدوافع

لمتطلبات الى ، وقد استطاع اuنسان ترجمة ھذه االمعيشية
 لكي تعمل أھداف محدده، وعليه قام بتأسيس المنظمات

، والواقع يمكن ان يسمي على تحقيق تلك اtھداف
 ).  ٢٠٠٢زايد، (المجتمع الجديد مجتمع منظمات 

وتعتبر منظمات المزارعين من المنظمات الھامة فى 
المجتمع المصري وقد أنشئت ھذه المنظمات بھدف تحقيق 

اعية، وتضم ھذه المنظمات فى عضويتھا السياسة الزر
ًقطاعا ھاما من أفراد المجتمع وھم فئة الزراع وتسعي  َ

 الزراع بما يخدم التنمية احتياجاتھذه المنظمات لتلبية 
الزراعية بما تقدمه من مشروعات وخدمات تنموية 

 ).٢٠٠٢الجبالي، ( للمستفيدين منھا

تنموية بصفة  المشاريع الفي بالتقييم ا�ھتمامويتزايد 
 يمكن عن طريقھا رصد التيعامة، بوصفه اtداة الفعالة 

ثار المختلفة لمشروعات التنمية، فض< عن كونه يوفر ا�
لكافة الجھات التي تتعاون معھا المنظمات وأعضائھا 
السبل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر ممكن من المنافع، وإلى 

 تحققه من زيادة التركيز على نوعية جھود التنمية، وما
 لذلك فھو جزء متصل � منفصل عن مشروعات ،نتائج

 لواضعي السبيل الوحيد باعتبارهالتنمية وبرامجھا 
 القرارات والمخططين والمنفذين وصانعيالسياسات 

ز tھداف ھذه للمتابعة والوقوف على التقدم المحر
 الدروس استخ<ص، وكذلك المشروعات وبرامجھا

تقرير قضايا بناء ( فى المستقبل بھا ل<ستفادةال<زمة 
 ).٢٠٠١قدرات المنظمات غير الحكومية، 

ويتيح نھج التقويم بالمشاركة لمشاريع التنمية، القدرة 
 على تنقرير مصائرھم )المستفيدين(اد بالمجتمع المحلى ل§فر

 بين البدائل المختلفة وا�ختياروضبط شئون حياتھم 
 على صالحھم وقدراتھم اعتمادا القرارات واتخاذلرغباتھم، 

، وتفضي<تھم أخذين فى اuعتبار مسئولياتھم لتحسين حياتھم
 القضايا الوعيوفى ھذا النھج من التقويم � يغيب عنه 

 ا�قتصادية ا�جتماعية التى تمس الجوانب الجوھرية
واuيكولوجية والتى قد تبعد عن مرمى الم<حظة أو 

فإن اuحتياج ومن ھنا . الرصد لتوجھات تقيمية أخرى
المجتمعى ھو الذى يصنع أجندة اtعمال لتكوين الفرص 

تقرير ( وإستغ<ل نقاط القوة وتھيئة ظروف جديدة أفضل
 ). ٢٠١٠التنمية البشرية، 

 لمنظمات المزارعين فى ًعا�وھو ما يعني أن دورا ف
تلبية احتياجات المجتمع، وھو ما يعكس أھمية البحث 

ة بعض العوامل المؤثرة على الراھن فى محاولته لدراس
كفاءة منظمات المزارعين كأحد المنظمات العاملة فى 

المجتمع الريفي المصري بصفة عامة وفي شمال سيناء  
 . على وجه الخصوص

 المشكلة البحثية

تعتبر منظمات المزارعين أحد أشكال التنظيمات  
اtھلية التى تقوم بدور فعال ورئيسي فى التنمية عامة، 

مية الريفية بصفة خاصة نجح بعض منھا فى ذلك، والتن
وأخفق البعض ا�خر، ويتوقف ذلك على درجة كفاءة 
وفعالية كل منھا والعوامل المؤثرة عليھا، وبالتالي أصبح 
نجاح منظمات المزارعين مرتبطا بتحقيقھا tدوارھا 

ليھا ومدى قدرتھا على تلبية إنجازھا لمھامھا المسندة إو
ھا وإشباع متطلباتھم خ<ل العمليات عضائأاحتياجات 

  .ةالزراعية المختلف

ومما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة فى اtسئلة 
 : التالية

ما ھو الوضع الراھن لمنظمات المزارعين بمحافظة  )١
ن مسئولين المنظمات شمال سيناء من وجھة نظر كل م

 من خدماتھا؟والمستفيدين 
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 وحزم التداخ<ت ما ھي الرؤية اuستراتيجية لبرامج )٢
اuص<حية المقترحة لتفعيل منظمات المزارعين 

 بشمال سيناء ؟

 ھداف الدراسة أ

ًاعتمادا على العرض السابق للمشكلة البحثية فإنه 
 : يمكن القول بأن أھداف الدراسة   تتحدد في 

التعرف على الوضع الراھن لمنظمات المزارعين  )١
 مسئولين بمحافظة شمال سيناء من وجھة نظر كل من

 .المنظمات والمستفيدين من خدماتھا

مشجعة ومعوقة (التعرف على طبيعة الع<قة التادلية  )٢
بالمؤسسات ذات الع<قة بمنظمات المزارعين بشمال 

 .سيناء

 .تحليل البيئة الداخلية لمنظمات المزارعين بشمال سيناء )٣

  .تحليل البيئة الخارجية لمنظمات المزارعين بشمال سيناء )٤

 على أھم المقترحات المطروحة لتفعيل دور التعرف )٥
 منظمات المزارعين بشمال سيناء

 ھمية البحثأ

uھمية العلميةا 

نه محاولة موضوعية ألى إ الحاليھمية البحث أترجع 
لتحديد الوضع الراھن لمنظمات المزارعين بشمال سيناء 

t القياس والتحليل ساليبومن ثم يوفر البحث باستخدامه 
ساسا لدراسة المتغيرات المحددة لتفعيل أفي  والكيالكمي

 قد تساعد والتيدور منظمات المزارعين بشمال سيناء، 
في تفسير تلك التغيرات، فض< عن ذلك فان نتائج البحث 

 ترشد التيمام المزارعين وصناع القرار النتائج أستضع 
 .قرارات التنمية وتفعل من دور تلك المنظمات

ة لبناء مقياس لكفاءة منظمات كما تقدم الدراسة محاول
 وتصميم إعدادبه عند  يمكن ا�ھتداء والذيالمزارعين 

، كما أن المقياس يختبر الع<قة البينية بين مقاييس أخرى
 تفسر دور منظمات المزارعين بشمال والتي مكوناته

 .سيناء

uھمية التطبيقيةا 

 الدراسة في ھذه المرحلة التى يعول فيھا أھميةتأتي 
المجتمع المدني للقيام بدور كبير في العملية التنموية على 

 ا�قتصادية وا�جتماعية والسياسية، حيث انھا لم بأبعادھا
يعد دورھا مقصور فقط على تقديم خدمات معينة بل 

 .تساعد على الدعم والتمكين في كافة مجا�ت الحياة

ن البحث سيقوم بدراسة كيفية استنھاض القائمين أذ إ
ل بمنظمات المزارعين لتكون قوى فاعله في على العم

حداث التنمية على ارض شمال سيناء، والتركيز على أ
تفعيل ھذا الدور من خ<ل وضع بعض البرامج 

 .ص<حية لتفعيل دور منظمات المزارعينuوالتدخ<ت ا

 عمق البحث واتساعه

 التركيز على منظمات المزارعين بمركزي العريش تم
ن باقي مراكز المحافظة نظرا للظروف وبئر العبد فقط دو

الخاصة التي تمر بھا المحافظة، وكذلك اقتصر البحث 
على عينة عشوائية من المستفيدين من أنشطة منظمات 

ريش وبئر العبد بلغ عددھم المزارعين بمركزي الع
من شاملة % ٦٫٦مبحوث يمثلون حوالى  )١٨٥(

 . رعينالمستفيدين من المنتفعين بأنشطة منظمات المزا

 الطريقة البحثية

 الكيف¬ي على الم¬نھج البحثي بنائھا فيعتمدت الدراسة ا
qualitative) وال¬¬¬¬ذي يھ¬¬¬¬دف إل¬¬¬¬ى ) الحلق¬¬¬¬ات النقاش¬¬¬¬ية

 الظ¬¬¬روف والمعلوم¬¬¬ات كم¬¬¬ا يراھ¬¬¬ا واس¬¬¬تط<عالكش¬¬¬ف 
 :المستفيدون حيث يتميز ھذا المنھج بـ

 .إعطاء عمق أكبر ل®ستجابات -

 .وعإعطاء الباحث مزيدا من فھم الموض -

 .توفير قدر كبير من المرونة -

 .تحقيق التواصل الكبير بين الباحث والمجتمع -

وقد ت¬م اس¬تخدام أس¬لوب الحلق¬ات النقاش¬ية حي¬ث تعتم¬د 
على تق¬اطر اtفك¬ار ح¬ول مجموع¬ة نق¬اط ت¬دور ف¬ي إط¬ار 
محدد وحيث � يقل فيھا عدد المشاركين في كل حلق¬ة ع¬ن 

تم¬¬اد ف¬¬ي إدارة  ف¬¬رد، وي¬¬تم ا�ع٣ س¬¬تة أف¬¬راد و� يزي¬¬د ع¬¬ن
 :الحلقة النقاشية على عدد من اtفكار والتي تتمثل في

الترحي¬¬¬¬ب الع¬¬¬¬ام باtفك¬¬¬¬ار والمعلوم¬¬¬¬ات الت¬¬¬¬ي يب¬¬¬¬ديھا  -
 .المشاركون

التأكي¬¬¬د عل¬¬¬ى وض¬¬¬وح العناص¬¬¬ر وكونھ¬¬¬ا مھم¬¬¬ة وتخ¬¬¬دم  -
 .صلب الموضوع

 . التام والتسجيل الدقيق لما يقوله المشاركونا�نتباه -

  .ة لمضمون الحلقات النقاشيةحليلي بالجوانب التا�ھتمام -

 نھ¬¬ج باس¬¬تخدام إل¬¬ى تنفي¬¬ذھا اtداةوترج¬¬ع أھمي¬¬ة ھ¬¬ذه 
 :المشاركة حيث يوفر

 الخاص¬¬¬ة وا�تجاھ¬¬¬اتص¬¬¬ائص فھ¬¬¬م أفض¬¬¬ل للق¬¬¬يم والخ -
 .بالجمھور

 .توفر اtساليب الفعالة لكسب تأييد المجتمع المحلي -

 .وا�تجاھاتزيادة سبل الوصول إلى المعلومات  -

 .ع المجتمع المحلىتقاسم المعلومات م -

مناقش¬¬¬¬ة دواع¬¬¬¬ى القب¬¬¬¬ول أو ال¬¬¬¬رفض م¬¬¬¬ع الجماع¬¬¬¬ات  -
 .واtفراد

التعرف على مدى إدراك المنتفعين للتغيرات اuقتصادية  -
 .واuجتماعية
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تحدي¬¬¬¬د قائم¬¬¬¬ة ترتيبي¬¬¬¬ة باuحتياج¬¬¬¬ات لك¬¬¬¬ل تجم¬¬¬¬ع م¬¬¬¬ن  -
 .التجمعات المدروسة

وم¬¬ن أج¬¬ل ض¬¬مان الحص¬¬ول عل¬¬ى نت¬¬ائج معب¬¬رة ع¬¬ن 
 :لمعلومات تم مراعاة ا�تىالواقع الحقيقى وصحة ا

حيث يتحق¬ق معي¬ار الدق¬ة م¬ن خ¬<ل م¬ا : التدقيق الث<ثى ♦
 :يلى

 .تنوع تخصصات الحضور وتنوع خبراتھم ومعارفھم -

 ). مستندات– أماكن -أفراد(تنوع مصادر المعلومات  -

 عص¬ف –م<حظ¬ة (تنوع اtساليب البحثية المس¬تخدمة  -
 .)محلية مقابلة القيادات ال– مجموعات عمل –ذھني 

ال¬¬تعلم م¬¬ن أعض¬¬اء المجتم¬¬ع وبواس¬¬طتھم ومعھ¬¬م وم¬¬ن  ♦
 .خ<لھم

عدم التركيز على ما يقال فقط ولكن البحث عما لم يذكر  ♦
 .tى سبب

تحلي¬¬¬¬¬ل البيان¬¬¬¬¬ات والمعلوم¬¬¬¬¬ات مباش¬¬¬¬¬رة وإس¬¬¬¬¬تخراج  ♦
 .المؤشرات

وقد تم إعداد دليل للحلقات النقاشية تم فيه إعتماد  
ص¬¬ف ذھن¬¬ى ش¬¬ارك النق¬¬اط التالي¬¬ة بع¬¬د مناقش¬¬ات وجلس¬¬ة ع

فيھ¬¬¬ا لجن¬¬¬ة ا�ش¬¬¬راف م¬¬¬ع الطالب¬¬¬ة وبع¬¬¬ض ممثل¬¬¬ين ع¬¬¬ن 
منظم¬¬¬ات الم¬¬¬زارعين بش¬¬¬مال س¬¬¬يناء وكان¬¬¬ت أھ¬¬¬م النق¬¬¬اط 

 :كالتالى

 :ملف المعلومات ♦

 تاريخ الحلقة  -

 مكان الحلقة  -

 الحالة العامة -

 عدد الحضور -

 تمثيل المنظمات لمراكز المحافظة  -

 عدد أعضاء المنظمات  -

 الزراعات القائمة  -

ت ذات الع<ق¬¬¬ة بالمنظم¬¬¬ات وطبيع¬¬¬ة الع<ق¬¬¬ة المؤسس¬¬¬ا ♦
 )  معوقة–مشجعة (التبادلية 

 بنك التنمية  -

 الوحدة الزراعية  -

 مديرية الري  -

 الكھرباء  -

 الطرق  -

 الوحدة المحلية  -

 المجالس الشعبية بالقرى والمدن -

 تحليل البيئة الداخلية لمنظمات المزارعين بشمال سيناء  ♦

لمزارعين بش¬مال نقاط الضعف الرئيسية في منظمات ا -
 سيناء 

 نقاط القوة اtساسية لمنظمات المزارعين بشمال سيناء  -

تحلي¬¬ل البيئ¬¬ة الخارجي¬¬ة لمنظم¬¬ات الم¬¬زارعين بش¬¬مال  ♦
 سيناء 

التح¬¬¬¬ديات الرئيس¬¬¬¬ية الت¬¬¬¬ي تواج¬¬¬¬ه عم¬¬¬¬ل منظم¬¬¬¬ات  -
 المزارعين بشمال سيناء 

الف¬¬رص الحقيقي¬¬ة الت¬¬ي م¬¬ن الممك¬¬ن أن تحص¬¬ل عليھ¬¬ا  -
 سيناء منظمات المزارعين بشمال 

أھ¬¬¬¬م المقترح¬¬¬¬ات المطروح¬¬¬¬ة لتفعي¬¬¬¬ل دور منظم¬¬¬¬ات  ♦
 المزارعين بشمال سيناء 

 مجاWت الدراسة الكيفية

 المجال الجغرافى

تستھدف الدراسة منظمات المزارعين بمراكز 
 .محافظة شمال سيناء المختلفة

 المجال البشرى

تمشيا مع أھداف الدراسة تم اختيار السادة المديرين 
 .بشمال سيناء-ات المزارعين التنفيذيين لمنظم

 المجال الزمنى للدراسة

ت¬¬¬م عق¬¬¬د الحلق¬¬¬ات النقاش¬¬¬ية للدراس¬¬¬ة وفق¬¬¬ا للمج¬¬¬ا�ت 
 الزمنية التالية

 ش¬¬¬¬¬¬ية للم¬¬¬¬¬¬ديرين التنفي¬¬¬¬¬¬ذيين لمنظم¬¬¬¬¬¬ات الحلق¬¬¬¬¬¬ة النقا-١
  ٧/٤/٢٠١١المزارعين بشمال سيناء 

 الحلق¬¬ة النقاش¬¬ية tعض¬¬اء منظم¬¬ات الم¬¬زارعين بش¬¬مال -٢
 ١٣/٥/٢٠١٣سيناء وعقدت 

 التعريفات اWجرائية

  التنميةمفھوم

عملية جماعية تعنى حتميه مساھمه اtھالي فى 
إذ �  ،التخطيط والتنفيذ والتقويم على المستويات المختلفه

يمكن للجماھير أن تعطى الجھد والعرق والمال إ� إذا 
آمنت بأنھا سوف تجني ثمارھا وبان كل فرد يأخذ على 

مل، فالتنمية ھي سمه المجتمع أساس مايعطي من جھد وع
 وھى كعملية تمثل محور ،المعاصر ناميا كان أو متقدما
 فھي فى مفھومھا اtوسع ،اھتمام الجميع دون استثناء

تغييرا اجتماعيا مخططا وموجھا نحو الوصول إلى أفضل 
استثمار للموارد المختلفه فى المجتمع بھدف رفع مستوى 

ين نوعية حياتھم ثقافيا وتحس ،المعيشة الماديه tبنائه
 المجالس القومية المتخصصة،( وصحيا وإجتماعيا وعمرانيا

١٩٩٠.( 
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 مفھوم المجتمع المحلى

يعرف المجتمع على أنه عبارة عن مجموعة من  
الناس يعيشون فى بقعة واحدة وتربطھم ع<قات اجتماعية 
ولھم آمال ورغبات وآ��م وصعوبات مشتركة ويعملون 

اف عامه وأكد أيضا على أن المجتمع على تحقيق أھد
المحلى عبارة عن مجموعة من اtفراد والعائ<ت ممن 
يعملون متعاونين كوحدة واحدة للتصدي �حتياجاتھم 
المشتركة ويجمعھم فى ذلك الميول والعادات والمصالح 

 .)٢٠٠٤ ،كمال(المشتركة 

ويذھب بعض العلماء إلى أن المجتمع المحلى 
ناء اجتماعي يتسم بع<قات ونظم لھا مصطلح يشير إلى ب

حيث ،طابع خاص مثل التشابه فى التكوين وقوة الع<قة
 الجماعات والع<قات اtولية والتقاليد والقيم المحلية ،تسود

 .)١٩٦٣ ،غيث( )غيث(

 مفھوم تنمية المجتمع المحلى

عندما   ١٩٤٤ظھرت فكرة تنمية المجتمع المحلى عام 
ستشارية لتعليم الجماھير فى رأت سكرتارية اللجنة ا�

 واعتبارھا ،أفريقيا ضرورة اtخذ بتنمية المجتمع المحلى
 .)(Chaw dhari, 1976(نقطة البداية فى سياسة الحكومة 

 ١٩٤٨وقد حدد مؤتمر كامبردج فى أغسطس عام 
 تعريفا لتنمية المجتمع المحلى يعد ھو أول تعريف 

لغرض منھا علمي لھذا المفھوم حين ذكر أنھا حركة ا
 على أساس ،تحسين اtحوال المعيشية للمجتمع المحلى

من المساھمة اuيجابية لھذا المجتمع وبناء على مبادرة 
  فإذا لم تظھر ھذه المبادرة تقائيا،منه كلما أمكن

فينبغي ا�ستعانة باtساليب المنھجية العلمية لبعضھا 
 لحركةواستثارتھا بطريقة تحقق ا�ستجابة الفعالة لھذه ا

)Kinath dwara, 1976.( 

 مفھوم الكفاءة

يستخدم مفھوم الكفاءة كمرادف للفعالية احيانا من قبل  
وعلى الرغم من وجود ارتباط بينھما ا�   بعض الباحثين،

انه توجد اخت<فات فيما بينھما، حيث ان الكفاءة ھي تعبير 
عن عنصر اساسي من عناصر النمو والتقدم ل<فراد، 

ضى توافر رغبة الفرد فى عملة وقدرته عليه ولذلك يقت
حتى يتمكن من اتقانه، فالرغبة والقدرة ھما المحددان 
للكفاءة، فالقدرة تستلزم المھارة والمعرفة، اما الرغبة 
فترتبط بظر وف العمل المادية وا�جتماعية وحاجات 

 ). ١٩٨٢جودة،( اtفراد

 مفھوم اuداء

ر المفاھيم التى نالت ًيعد مفھوم اtداء واحدا من أكث 
ا�ھتمام من قبل الباحثين لما له من تأثير  ًقدرا كبيرا من 

ايجابى على تحقيق الھدف المنشود الذي تسعى إليه أي 
منظمة، وبالتالي فإن المنظمات جميعھا تسعى إلى تحسين 

ورفع معد�ته، وزيادة موجة جودته، باعتباره  ا�داء،
 ،خليل(دي وا�جتماعي معيارا ومؤشرا للتقدم ا�قتصا

١٩٨٩ .( 

 مفھوم الفعالية 

يعد مفھوم الفعالية واحدآ من أكثر المفاھيم صعوبة 
ومن يقومون بدراسة المنظمات  وتعقيدا لدى العلماء 

ا�جتماعية،ولم يكن ھذا ا�ھتمام بفعالية المنظمات نابعآ 
 بل لحاجة المجتمع إلى التعرف على درجة ،من فراغ

نظمات، وعلى الرغم من كثرة الدراسات فعالية ھذه الم
والبحوث التى تمت فى ھذا المجال إ� أنه � يوجد اتفاق 
أو إجماع على ما تعنيه الفعالية بشكل محدد، كما يزيد من 
الصعوبة والتعقيد عدم ا�تفاق على كيفية قيا سھا، أو 
صعوبة اختيار المقاييس الم<ئمة لھا حيث أن ما يصلح 

منظمات  أحد المنظمات قد �يتناسب مع لقياس فعالية 
باعتبارھا من المتغيرات   حيث يشار الى الفعالية ،أخرى

المستقلة أھمھا الكفاءة استخدام الموارد لتحقيق ا�ھداف 
 ).سليمان(المحددة 

 النتائج البحثية ومناقشتھا

 ملف المعلومات

ل¬¬ى المعلوم¬¬¬ات إ ١ج¬¬دول ف¬¬ي تش¬¬ير النت¬¬ائج ال¬¬واردة 
 حضور كل حلقة والبيئ¬ة الخاص¬ة بھ¬م حي¬ث اtساسية عن

انعق¬¬دت الحلقت¬¬ان النقاش¬¬يتان بقاع¬¬ة المرك¬¬ز العلم¬¬ي للتنمي¬¬ة 
 كم¬¬¬ا تش¬¬¬ير النت¬¬¬ائج ،واuرش¬¬¬اد الزراع¬¬¬ي بكلي¬¬¬ة الزراع¬¬¬ة

الواردة في ذات الجدول الى وجود روح إيجابية في الحلقة 
الخاصة بمسئولي منظمات المزارعين والتي أعقبت ث¬ورة 

 في حين كان¬ت ھن¬اك حال¬ة م¬ن الس¬يولة ،رة يناير مباش٢٥
ف¬¬¬ي الحلق¬¬¬ة النقاش¬¬¬ية الخاص¬¬¬ة بالمس¬¬¬تفيدين م¬¬¬ن خ¬¬¬دمات 
منظمات المزارعين، ولعل ذلك يرجع أيضا للفترة الزمنية 

 يوني¬¬¬و ٣٠الت¬¬¬ي عق¬¬¬دت بھ¬¬¬ا الورش¬¬¬ة حي¬¬¬ث س¬¬¬بقت ث¬¬¬ورة 
 . مباشرة

وبل¬¬¬غ ع¬¬¬دد الحض¬¬¬ور ف¬¬¬ي الحلق¬¬¬ة النقاش¬¬¬ية الخاص¬¬¬ة 
 منظمة ١٨ فردا يمثلون ٢٥بمسئولي منظمات المزارعين 

 ،مزارعين مختلفة بجميع مراكز المحافظة عدا مركز نخل
وق¬د ك¬ان غالبي¬ة الحض¬ور م¬¬ن حمل¬ة الم¬ؤھ<ت العلي¬ا ف¬¬ي 
ح¬¬¬ين ك¬¬¬ان ھن¬¬¬اك تمثي¬¬¬ل بس¬¬¬يط لحمل¬¬¬ة الدرس¬¬¬ات العلي¬¬¬ا 

 ف¬¬ي ح¬¬ين ك¬¬ان ع¬¬دد الحض¬¬ور ف¬¬ي ،والم¬¬ؤھ<ت المتوس¬¬طة
 منظم¬ات الحلقة النقاشية الخاصة بالمس¬تفيدين م¬ن خ¬دمات

 ، فردا يمثلون مركزي العريش وبئ¬ر العب¬د٤٣المزارعين 
وقد كان غالبي¬ة الحض¬ور م¬ن حمل¬ة الم¬ؤھ<ت المتوس¬طة 
ف¬¬ي ح¬¬ين ك¬¬ان ھن¬¬اك تمثي¬¬ل بس¬¬يط لحمل¬¬ة الم¬¬ؤھ<ت العلي¬¬ا 

 . واtميون 

وأخيرا اظھ¬رت النت¬ائج ال¬واردة ف¬ي ذات الج¬دول ال¬ى 
 أن غالبي¬¬¬¬¬ة الزراع¬¬¬¬¬ات القائم¬¬¬¬¬ة ف¬¬¬¬¬ي من¬¬¬¬¬اطق منظم¬¬¬¬¬ات
 ،الم¬¬زارعين ف¬¬ي حلق¬¬ة المس¬¬ئولين كان¬¬ت الخض¬¬ر بأنواعھ¬¬ا

والزيت¬¬ون، والخ¬¬وخ، والم¬¬والح، والنخي¬¬ل ف¬¬ي ح¬¬ين كان¬¬ت 
غالبية الزراعات القائم¬ة ف¬ي من¬اطق منظم¬ات الم¬زارعين 

 ، الزيت¬¬ون،ف¬ي حلق¬¬ة المس¬¬تفيدين الخض¬¬ر خاص¬¬ة الطم¬¬اطم
 .النخيل
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 .ستفيدينملف المعلومات الخاص بحلقتي المسئولين والم: )١(جدول 

 حلقة المستفيدين حلقة المسئولين ملف المعلومات

 ١٣/٥/٢٠١٣ ٧/٤/٢٠١١ تاريخ الحلقة

 قاعة المركز العلمي للتنمية وا�رشاد الزراعي قاعة المركز العلمي للتنمية وا�رشاد الزراعي مكان الحلقة

  السيولةوجود حالة من  يناير٢٥وجود روح إيجابية وخاصة بعد ثورة  الحالة العامة

 ٤٣ ٢٥ عدد الحضور

تمثيل المنظمات لمراكز 
 المحافظة

 مركزي العريش وبئر العبد جميع مراكز المحافظة عدا مركز نخل

 ١٢ ١٨ عدد أعضاء المنظمات

 الزراعات القائمة
 الزيتون، الخوخ، الموالح، ،الخضر بانواعھا

 النخيل
  النخيل، الزيتون،الخضر خاصة الطماطم

 المستوى التعليمي
غالبية الحضور مؤھ<ت عليا ويوجد بعض 

 الحضور دراسات عليا
غالبية الحضور مؤھل متوسط ويوجد بعض 

 الحضور مؤھ<ت عليا وأميون

 

المؤسس���ات ذات الع�ق���ة بمنظم���ات الم���زارعين بش���مال 
 ) معوقة–مشجعة (ع�قة التبادلية سيناء وطبيعة ال

 أن غالبي¬ة الحض¬ور ٢ ج¬دولتشير النتائج الواردة في 
ف¬¬ي الحلقت¬¬ين ال¬¬ى ض¬¬عف تع¬¬اون بن¬¬ك التنمي¬¬ة وا�ئتم¬¬ان 

 وأن الع<ق¬ة معوق¬ة بس¬بب إرتف¬اع نس¬ب الفائ¬دة ،الزراعي
 كما تشير النتائج الواردة ،وعدم وجود تسھي<ت في السداد

في ذات الجدول أن الحضور ف¬ي الحلق¬ة النقاش¬ية الخاص¬ة 
اداء الوح¬¬¬دات بمس¬¬¬ئولي منظم¬¬¬ات الم¬¬¬زارعين ي¬¬¬رون أن 

 في ،الزراعية مشجع وإن كان يؤخذ عليھا ضعف المتابعة
ح¬¬ين أجم¬¬ع الحض¬¬ور ف¬¬ي حلق¬¬ة المس¬¬تفيدين عل¬¬ى القص¬¬ور 
الواض¬¬¬ح ل¬¬¬دور الوح¬¬¬دات الزراعي¬¬¬ة ف¬¬¬ي المتابع¬¬¬ة وتق¬¬¬ديم 

 وفيما يتعلق بمديرية الري أشار أجمع الحضور في ،الدعم
ي¬¬ة الحلقت¬¬ين النقاش¬¬يتين عل¬¬ى الغي¬¬اب الواض¬¬ح ل¬¬دور مدير

ال¬¬ري وع¬¬دم تعاونھ¬¬ا بص¬¬ورة عام¬¬ة وبخاص¬¬ة ف¬¬ي مج¬¬ال 
 أم¬¬¬ا فيم¬¬¬ا يتعل¬¬¬ق ،اص¬¬¬دار الع¬¬¬دادات وإص¬¬¬<ح اtعط¬¬¬ال

بالكھرباء فقد اختلف الحضور في الحلقت¬ين النقاش¬يتين ف¬ي 
رأيھم حول طبيع¬ة الع<ق¬ة م¬ع الكھرب¬اء فف¬ي الوق¬ت ال¬ذي 
أشار فيه البعض الى الدور الكبير الذي تلعبه الكھرباء ف¬ي 

المزارعين أشار البعض ا�خر ال¬ى بع¬ض المعوق¬ات دعم 
الت¬¬¬ي تع¬¬¬وق تق¬¬¬ديم خ¬¬¬دمات الكھرب¬¬¬اء بص¬¬¬ورة مرض¬¬¬ية 
وانقطاع التي¬ار الكھرب¬ي بص¬ورة ش¬به مس¬تمرة ف¬ي بع¬ض 
المناطق، وأخي¬را فيم¬ا يتعل¬ق ب¬الطرق أختلف¬ت ا�راء كلي¬ا 
ب¬¬ين الحلقت¬¬ين النقاش¬¬يتين حي¬¬ث أش¬¬ار الحض¬¬ور ف¬¬ي الحلق¬¬ة 

ئولي منظم¬ات الم¬زارعين ال¬ى حال¬ة النقاشية الخاصة بمس¬
من الرضا عن شبكة الطرق الرئيسية بالمحافظة، في حين 
أش¬¬ار الحض¬¬ور ف¬¬ي الحلق¬¬ة النقاش¬¬ية الخاص¬¬ة بالمس¬¬تفيدين 

ل¬¬ى ع¬¬دم الرض¬¬ا ع¬¬ن ش¬¬بكة الط¬¬رق الرئيس¬¬ية بالمحافظ¬¬ة إ
والوضع ا�مني الموجود في المحافظ¬ة لم¬ا ل¬ه ت¬اثير عل¬ى 

ات والوق¬¬ت الض¬¬ائع ف¬¬ي حرك¬¬ة الس¬¬يارات ونق¬¬ل المس¬¬تلزم
 .المواص<ت ونقل العمال

ش��مال تحلي��ل البيئ��ة الداخلي��ة لمنظم��ات الم��زارعين ب
 سيناء

 تحليل نقاط الضعف

لى وج¬ود حال¬ة م¬ن إ ٣تشير النتائج الواردة في جدول 
اuتفاق بين مسئولي منظمات المزارعين والمس¬تفيدين م¬ن 
خ¬¬دماتھا ف¬¬ي بع¬¬ض نق¬¬اط الض¬¬عف الرئيس¬¬ية مث¬¬ل اھم¬¬ال 

 ،الم¬¬¬¬زارع الص¬¬¬¬غير والتركي¬¬¬¬ز عل¬¬¬¬ى كب¬¬¬¬ار الم¬¬¬¬زارعين
وض¬¬¬¬¬عف الخدم¬¬¬¬¬ة اuرش¬¬¬¬¬ادية المقدم¬¬¬¬¬ة م¬¬¬¬¬ن منظم¬¬¬¬¬ات 
المزارعين tعضائھا، في حين أشار الحضور ف¬ي الحلق¬ة 
النقاش¬ية الخاص¬ة بالمس¬¬ئولين ال¬ى ع¬دم تفعي¬¬ل الع<ق¬ة ب¬¬ين 
الم¬¬زارعين ومنظم¬¬اتھم واقتص¬¬ارھا عل¬¬ى توزي¬¬ع اtس¬¬مدة 

ي¬¬ر م¬¬ن منظم¬¬ات الم¬¬زارعين فق¬¬ط، وتعط¬¬ل نش¬¬اط ع¬¬دد كب
لوضوح حالة من نقص وضعف الس¬يولة المادي¬ة، وغي¬اب 
ال¬¬¬دور الرئيس¬¬¬ي لمنظم¬¬¬ات الم¬¬¬زارعين ف¬¬¬ي تنظ¬¬¬يم ق¬¬¬وى 

 كم¬¬ا أش¬¬ار الحض¬¬ور ،الم¬¬زارعين وتك¬¬وين كيان¬¬ات انتاجي¬¬ة
ف¬¬ي الحلق¬¬ة النقاش¬¬ية الخاص¬¬ة بالمس¬¬تفيدين ال¬¬ى ع¬¬دم ت¬¬وفير 

عل¬ى شبكة مع¬ارف ودع¬م علم¬ي للم¬زارعين ف¬ي التع¬رف 
 وعدم وجود محاو�ت ،كل ما ھو جديد في مجال الزراعة

للتطبيق العملي على نطاقات صغيرة من اجل نشر ا�فكار 
 وأتباع تلك المؤسس¬ات لمن¬اھج ،المستحدثة بين المزارعين

وط¬¬¬¬رق قديم¬¬¬¬ة ف¬¬¬¬ي نش¬¬¬¬ر ال¬¬¬¬وعي وع¬¬¬¬دم كس¬¬¬¬بھا لثق¬¬¬¬ة 
 ووج¬¬ود التميي¬¬ز ب¬¬ين الم¬¬زارعين والوس¬¬اطه ،الم¬¬زارعين

ي بع¬¬ض تل¬¬ك المؤسس¬¬ات وتفض¬¬يل بعض¬¬ھم والمحس¬¬وبية ف¬¬
على بعض وابسط مثال على ذلك توزيع ا�سمدة والتقاوي 

 .الزراعية في حالة توافرھا
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 .ناء والجھات والمؤسسات المختلفةنتائج طبيعة الع�قات التبادلية بين منظمات المزارعين بمحافظة شمال سي :)٢(جدول 

 حلقة المستفيدين حلقة المسئولين الجھة

 بنك التنمية

أش¬¬ار غالبي¬¬ة الحض¬¬ور ال¬¬ى أن بن¬¬ك التنمي¬¬ة وا�ئتم¬¬ان 
الزراع¬ي غي¬¬ر متع¬اون ويس¬¬بب ا�عاق¬ة لعملي¬¬ة التنمي¬¬ة 
الزراعية بس¬بب نس¬ب الفائ¬دة المرتفع¬ة و� يق¬وم البن¬ك 

 بتيسير سداد القروض

أش¬¬¬ار غالبي¬¬¬ة الحض¬¬¬ور ال¬¬¬ى ض¬¬¬عف تع¬¬¬اون وح¬¬¬دات 
  والن¬دوات المديرية مع المزارعين من حيث تقديم ال¬دعم

 .ا�رشادية 

 الوحدة الزراعية
يرى الحضور ان اداء الوح¬دات الزراعي¬ة مش¬جع وان 
ك¬¬¬ان يع¬¬¬اب عليھ¬¬¬ا ض¬¬¬عف أداء دورھ¬¬¬ا ف¬¬¬ي متابع¬¬¬ة 

 العمليات الزراعية 

اجمع على الحضور على القصور في الدور ال¬ذي تقدم¬ة 
 الوحدات الزراعية في متابعتھم وتقدم الدعم ال<زم لھم

 مديرية الري

ل¬¬م يختل¬¬ف الحض¬¬ور ف¬¬ي رأيھ¬¬م ح¬¬ول طبيع¬¬ة الع<ق¬¬ة 
التبادلية لمديري¬ة ال¬ري م¬ع منظم¬ات الم¬زارعين حي¬ث 
اجمعوا تقريبا على الدور السلبي لمديري¬ة ال¬ري بس¬بب 
عدم تعاونھا بصورة عامة وبخاصة ف¬ي مج¬ال اص¬دار 

 العدادات

نجد أن اغلبية الحضور اجمع على قصور في ا�داء م¬ن 
 مديري¬¬¬ة ال¬¬¬ري م¬¬¬ن حي¬¬¬ث المتابع¬¬¬ة ال¬¬¬دعم ال¬¬¬ذي تقدم¬¬¬ة

 واص<ح ا�عطال وتوفير المياة ال<زمة عند انقطاعھا

 الكھرباء

اختل¬¬ف الحض¬¬ور ف¬¬ي رأيھ¬¬م ح¬¬ول طبيع¬¬ة الع<ق¬¬ة م¬¬ع 
الكھرباء ففي الوقت الذي أشار في¬ه ال¬بعض ال¬ى ال¬دور 
الكبير ال¬ذي تلعب¬ه الكھرب¬اء ف¬ي دع¬م الم¬زارعين أش¬ار 

ات الت¬¬ي تع¬¬وق تق¬¬ديم ال¬بعض ا�خ¬¬ر ال¬¬ى بع¬¬ض المعوق¬
 خدمات الكھرباء بصورة مرضية

اختل¬¬ف الحض¬¬ور ف¬¬ي رأيھ¬¬م ح¬¬ول طبيع¬¬ة الع<ق¬¬ة م¬¬ع 
الكھرباء فف¬ي الوق¬ت ال¬ذي أش¬ار في¬ه ال¬بعض ال¬ى ال¬دور 
الكبي¬¬ر ال¬¬ذي تلعب¬¬ه الكھرب¬¬اء ف¬¬ي دع¬¬م الم¬¬زارعين أش¬¬ار 
ال¬¬بعض ا�خ¬¬ر ال¬¬ى بع¬¬ض المعوق¬¬ات الت¬¬ي تع¬¬وق تق¬¬ديم 

ية وانقط¬¬¬¬اع التي¬¬¬¬ار خ¬¬¬دمات الكھرب¬¬¬¬اء بص¬¬¬¬ورة مرض¬¬¬¬
 الكھربي بصورة شبه مستمرة في بعض المناطق 

 الطرق

أظھ¬¬ر الحض¬¬ور حال¬¬ة م¬¬ن الرض¬¬ا ع¬¬ن ش¬¬بكة الط¬¬رق 
الرئيسية بالمحافظ¬ة وإن أش¬اروا ال¬ى أن ش¬بكة الط¬رق 
الفرعي¬¬ة ب¬¬المزارع تحت¬¬اج ال¬¬ى ت¬¬دعيم خاص¬¬ة ف¬¬ي ظ¬¬ل 

 تنامي حالة ا�ستثمار الزراعي في الفترة الحالية 

ر حالة من ع¬دم الرض¬ا ع¬ن ش¬بكة الط¬رق أظھر الحضو
الرئيس¬¬¬ية بالمحافظ¬¬¬ة  والوض¬¬¬ع ا�من¬¬¬ي الموج¬¬¬ود ف¬¬¬ي 
المحافظ¬¬¬ة لم¬¬¬ا ل¬¬¬ه ت¬¬¬اثير عل¬¬¬ى حرك¬¬¬ة الس¬¬¬يارات ونق¬¬¬ل 
المس¬¬¬تلزمات والوق¬¬¬ت الض¬¬¬ائع ف¬¬¬ي المواص¬¬¬<ت ونق¬¬¬ل 

 .العمال 
 

 والمس�تفيدين ،ئولي تلك المنظم�اتنتائج تحليل البيئة الداخلية لمنظمات المزارعين من وجھة نظر كل من مس ):٣(جدول 
 من خدماتھا

 حلقة المستفيدين حلقة المسئولين جوانب التحليل
نقاط الضعف 

الرئيسية في منظمات 
المزارعين بشمال 

 سيناء 

اھم¬¬¬ال الم¬¬¬زارع الص¬¬¬غير والتركي¬¬¬ز عل¬¬¬ى كب¬¬¬ار  -
 المزارعين 

ض¬¬¬عف الخدم¬¬¬ة اuرش¬¬¬ادية المقدم¬¬¬ة م¬¬¬ن منظم¬¬¬ات  -
 المزارعين tعضائھا 

عي¬¬¬ل الع<ق¬¬¬ة ب¬¬¬ين الم¬¬¬زارعين ومنظم¬¬¬اتھم ع¬¬¬دم تف -
 واقتصارھا على توزيع اtسمدة فقط

تعط¬¬ل نش¬¬اط ع¬¬دد كبي¬¬ر م¬¬ن منظم¬¬ات الم¬¬زارعين  -
 .لوضوح حالة من نقص وضعف السيولة المادية

غي¬¬اب ال¬¬دور الرئيس¬¬ي لمنظم¬¬ات الم¬¬زارعين ف¬¬ي  -
 تنظيم قوى المزارعين وتكوين كيانات انتاجية 

 أمين عليھا عدم وجود حصر للماشية و� ت -
ضعف قدرة المرش¬دين ال¬زراعيين وع¬دم معاص¬رة  -

 معلوماتھم 
تش¬¬¬تت عملي¬¬¬ة التس¬¬¬ويق مم¬¬¬ا يس¬¬¬بب س¬¬¬وء س¬¬¬معة  -

 للمنتجات 

 أھمال المزارع الصغير والتركيز على كبار المزارعين  -
 .ضعف خدمات الدعم الفني المقدمة من تلك المؤسسات -
أقتصار بعض المؤسس¬ات عل¬ى تق¬ديم أنش¬طة بعينھ¬ا دون  -

 .تجديد ال
ع¬¬دم ت¬¬وفير ش¬¬بكة مع¬¬ارف ودع¬¬م علم¬¬ي للم¬¬زارعين ف¬¬ي  -

 التعرف على كل ما ھو جديد في مجال الزراعة، 
ع¬¬¬دم وج¬¬¬ود مح¬¬¬او�ت للتطبي¬¬¬ق العمل¬¬¬ي عل¬¬¬ى نطاق¬¬¬ات  -

 .صغيرة من اجل نشر ا�فكار المستحدثة بين المزارعين 
أتب¬¬اع تل¬¬ك المؤسس¬¬ات لمن¬¬اھج وط¬¬رق قديم¬¬ة ف¬¬ي نش¬¬¬ر  -

 .لمزارعين الوعي وعدم كسبھا لثقة ا
وجود التمييز بين المزارعين والوس¬اطه والمحس¬وبية ف¬ي  -

بع¬¬¬ض تل¬¬¬ك المؤسس¬¬¬ات وتفض¬¬¬يل بعض¬¬¬ھم عل¬¬¬ى بع¬¬¬ض 
وابسط مثال على ذلك توزيع ا�سمدة والتق¬اوي الزراعي¬ة 

 في حالة توافرھا

نقاط القوة اtساسية 
لمنظمات المزارعين 

 بشمال سيناء 

تواج¬¬¬د المنظم¬¬¬ات يس¬¬¬مح لھ¬¬¬ا ان تك¬¬¬ون مص¬¬¬در  -
 .لحصول على تمويل لخدمة أعضائھا ا
 .المساحات الشاسعة التي تخدمھا المنظمات -
 .تمثيل المنظمات فى جميع مراكز المحافظة -
 .إمكانية عمل تخالفات تسويقية وانتاجية  -

تواج¬¬د المنظم¬¬ات يس¬¬مح لھ¬¬ا ان تك¬¬ون مص¬¬در الحص¬¬ول  -
 .على تمويل لخدمة أعضائھا 

كبي¬¬ر م¬¬ن وج¬¬ود دع¬¬م م¬¬ادي مناس¬¬ب وك¬¬افي �قام¬¬ة ع¬¬دد  -
 .ا�نشطة والخدمات 

ت¬¬¬¬وافر ش¬¬¬¬بكة أتص¬¬¬¬ا�ت قوي¬¬¬¬ة بالمحافظ¬¬¬¬ات ا�خ¬¬¬¬ري  -
 .وا�ستفادة من الخبرات الموجودة في تلك الشبكة

 .المساحات الشاسعة التي تخدمھا المنظمات  -
 تمثيل المنظمات فى جميع مراكز المحافظة  -
 .إمكانية عمل تخالفات تسويقية وانتاجية  -
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 تحليل نقاط القوة

لى وجود حالة من إ ٣جدول ر النتائج الواردة في تشي
اuتفاق بين مسئولي منظمات المزارعين والمستفيدين من 

تواجد : خدماتھا في بعض نقاط القوة الرئيسية مثل 
المنظمات يسمح لھا ان تكون مصدر الحصول على 

 والمساحات الشاسعة التي تخدمھا ،تمويل لخدمة أعضائھا
 ،نظمات فى جميع مراكز المحافظة وتمثيل الم،المنظمات

 وأضاف ،وإمكانية عمل تخالفات تسويقية وانتاجية
الحضور في الحلقة النقاشية الخاصة بالمستفيدين نقطتي 

وجود دعم مادي مناسب وكافي �قامة عدد : قوة ھما 
 وتوافر شبكة أتصا�ت قوية ،كبير من ا�نشطة والخدمات

الخبرات الموجودة بالمحافظات ا�خري وا�ستفادة من 
 .في تلك الشبكة

ت المزارعين بمحافظة تحليل البيئة الخارجية لمنظما
 شمال سيناء

 الرئيسية تحليل التحديات 

لى وجود حالة من إ ٤جدول تشير النتائج الواردة في 
اuتفاق بين مسئولي منظمات المزارعين والمستفيدين من 

عدم  : خدماتھا في بعض نقاط التحديات الرئيسية وھي
تمليك اtراضي الزراعية اtمر الذي يشير الى حالة من 
عدم ا�ستقرار، تواجد بعض المشك<ت البيئية المتعلقة 
بملوحة المياه والتصحر ونحر البحر وارتفاع مستوى 
الماء اtرضي في بعض مناطق مركز بئر العبد الساحلية 
مثل بالوظة ومزار والروضة، والوضع اtمني غير 

ر، وتدھور بعض الزراعات التاريخية بشمال سيناء المستق
مثل النخيل، وغياب دور البحث العلمي، وبعض 
السلوكيات السلبية للمنتجين واثر ذلك في إضعاف 

 .منظمات المزارعين

حين أضاف مسئولي منظمات المزارعين  في
 وبعض ،ضعف الرقابة على الجودة: التحديات التالية 

جين واثر ذلك في إضعاف السلوكيات السلبية للمنت
منظمات المزارعين، أما المستفيدين من خدمات منظمات 

العمليات ا�منية والعسكرية : المزارعين فقد أضافو
ومحاربة ا�رھاب والتاثير السلبي لتلك العمليات على 
ا�نشطة الزراعية وصعوبة عمليات النقل، وخوف العمالة 

رة الوضع ًمن العمل في محيط المحافظة نظرا لخطو
 وضعف مستوى الثقة المتبادلة بين المزارعين ،اtمني

 .ومنظماتھم والمديريات

 رئيسيةتحليل الفرص ال

لى أن أھم الفرص إ ٤تشير النتائج الواردة في جدول 
: المتاحة من وجھة نظر مسئولي منظمات المزارعين ھي 

اuتجاه العام لفتح ملف تنمية سيناء ووضعھا على 

اسية لمصر، وتغيير إتجاه الكثير من جھات الخريطة السي
 . التمويل لمنطقة شبة جزيرة سيناء

في حين كانت أھم الفرص المتاحة من وجھة نظر 
استغ<ل اھتمام : المستفيدين من منظمات المزارعين ھي 

 وتوافر مساحات كبيرة قابلة ،الدولة بتنمية سيناء
ية نشاء جھاز تنم وا،)ارض بكر(ل<ستص<ح الزراعي 

 .سيناء بالمحافظة

ور منظم���ات أھ���م المقترح���ات المطروح���ة لتفعي���ل د
 المزارعين بشمال سيناء

ل¬¬¬¬ى أن أھ¬¬¬¬م إ ٥ج¬¬¬¬دول تش¬¬¬¬ير النت¬¬¬¬ائج ال¬¬¬¬واردة ف¬¬¬¬ي 
ئولي منظم¬¬ات الم¬¬زارعين تبل¬¬ورت مقترح¬¬ات الس¬¬ادة مس¬¬

اقترح الحضور إعداد نقاط قوة عب¬ارة ع¬ن مجموع¬ة :  في
المش¬¬روعات مح¬¬ددة م¬¬ن منظم¬¬ات الم¬¬زارعين ي¬¬تم تكثي¬¬ف 

بھ¬¬ا وتوجي¬¬ه سلس¬¬لة م¬¬ن ب¬¬رامج التأھي¬¬ل للع¬¬املين بحي¬¬ث 
تصبح ھذه المجموعة من المنظمات بمثابة مراك¬ز ت¬دريب 
منتش¬¬رة عل¬¬ى نط¬¬اق المحافظ¬¬ة ي¬¬تم اتخاذھ¬¬ا كنم¬¬وذج قاب¬¬ل 

 وتوجيه الرسوم المق¬ررة لنق¬ل المنتج¬ات ،للتكرار والتعميم
 ،الزراعي¬¬¬ة خ¬¬¬ارج المحافظ¬¬¬ة ال¬¬¬ى منظم¬¬¬ات الم¬¬¬زارعين

تحدي¬¬¬د مرت¬¬¬ب م¬¬¬دير الجمعي¬¬¬ة م¬¬¬ن الجمعي¬¬¬ة ول¬¬¬يس م¬¬¬ن و
 . وتبني مشروع تجھيز العروسة الريفية،الدولة

في أشارت النتائج الواردة في ذات الجدول الى أن أھم 
مقترحات السادة المستفيدين من خدمات منظمات 

أقترح الحضور اقامة عدد من : المزارعين تركزت في 
عض المؤسسات برامج التنمية الزراعية باشراف ب

الحكومية وا�جتماعية، واجمع الحضور على ضرورة 
توواجد عنصر ممثل �فراد المحافظة عند وضع برامج 
وخطط التنمية الزراعية بھا، وأجمع الحضور على 
ضرورة عمل لجان ممثلة من ا�جھزة الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني والقادة المحليين للوقوف على 

ه بالمحافظة ووضع الحلول المناسبة المشك<ت الموجود
لھا، وأقترح الحضور أن تكون المشاريع والبرامج 
المقدمة من المنظمات الزراعية أن تضمن تلك المؤسسات 
استمرارية تلك المشاريع من قبل الحكومة في حالة عدم 
وجود الدعم ال<زم، واقترح الحضور إعداد نقاط قوة 

ت المزارعين يتم عبارة عن مجموعة محددة من منظما
تكثيف المشروعات بھا وتوجيه سلسلة من برامج التأھيل 
للعاملين بحيث تصبح ھذه المجموعة من المنظمات بمثابة 
مراكز تدريب منتشرة على نطاق المحافظة يتم اتخاذھا 
كنموذج قابل للتكرار والتعميم، وتوجيه الرسوم المقررة 

لى منظمات لنقل المنتجات الزراعية خارج المحافظة ا
 .المزارعين
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 .نتائج تحليل البيئة الخارجية لمنظمات المزارعين بمحافظة شمال سيناء: )٤(جدول 

 حلقة المستفيدين حلقة المسئولين جوانب التحليل
التحديات الرئيسية 

التي تواجه عمل 
منظمات المزارعين 

 بشمال سيناء 

عدم تمليك اtراضي الزراعي¬ة اtم¬ر ال¬ذي يش¬ير  -
 لة من عدم ا�ستقرارالى حا

تواج¬¬د بع¬¬ض المش¬¬ك<ت البيئي¬¬ة المتعلق¬¬ة بملوح¬¬ة  -
المي¬¬اه والتص¬¬حر ونح¬¬ر البح¬¬ر وارتف¬¬اع مس¬¬توى 
الماء اtرضي في بعض مناطق مرك¬ز بئ¬ر العب¬د 

 الساحلية مثل بالوظة ومزار والروضة 
 الوضع اtمني غير المستقر  -
ت¬دھور بع¬ض الزراع¬ات التاريخي¬ة بش¬مال س¬¬يناء  -

  مثل النخيل
 غياب دور البحث العلمي  -
 ضعف الرقابة على الجودة  -
بعض السلوكيات الس¬لبية للمنتج¬ين واث¬ر ذل¬ك ف¬ي  -

 إضعاف منظمات المزارعين 

عدم تملي¬ك اtراض¬ي الزراعي¬ة اtم¬ر ال¬ذي يش¬ير  -
 الى حالة من عدم ا�ستقرار

العملي¬¬ات ا�مني¬¬ة والعس¬¬كرية ومحارب¬¬ة ا�رھ¬¬اب  -
ت عل¬¬¬ى ا�نش¬¬¬طة والت¬¬¬اثير الس¬¬¬لبي لتل¬¬¬ك العملي¬¬¬ا

 .الزراعية وصعوبة عمليات النقل 
ًخوف العمالة من العمل في مح¬يط المحافظ¬ة نظ¬را  -

 .لخطورة الوضع ا�مني 
تواج¬¬د بع¬¬ض المش¬¬ك<ت البيئي¬¬ة المتعلق¬¬ة بملوح¬¬ة  -

المي¬¬¬اه والتص¬¬¬حر ونح¬¬¬ر البح¬¬¬ر وارتف¬¬¬اع مس¬¬¬توى 
الماء اtرضي ف¬ي بع¬ض من¬اطق مرك¬ز بئ¬ر العب¬د 

 مزار والروضة الساحلية مثل بالوظة و
ت¬¬دھور بع¬¬ض الزراع¬¬ات التاريخي¬¬ة بش¬¬مال س¬¬يناء  -

 مثل النخيل 
 غياب دور البحث العلمي  -
ض¬¬¬عف مس¬¬¬توى الثق¬¬¬ة المتبادل¬¬¬ة ب¬¬¬ين الم¬¬¬زارعين  -

 ومنظماتھم والمديريات 
الفرص الحقيقية 

التي من الممكن أن 
تحصل عليھا 

منظمات المزارعين 
 بشمال سيناء 

سيناء ووضعھا عل¬ى اuتجاه العام لفتح ملف تنمية  -
 .الخريطة السياسية لمصر 

تغيير إتجاه الكثير من جھات التمويل لمنطق¬ة ش¬بة  -
 جزيرة سيناء

 .استغ<ل اھتمام الدولة بتنمية سيناء  -
توافر مس¬احات كبي¬رة قابل¬ة ل<ستص¬<ح الزراع¬ي  -

 ) .ارض بكر(
 .انشاء جھاز تنمية سيناء بالمحافظة -

 

 طروحة لتفعيل دور منظمات المزارعين بشمال سيناءأھم المقترحات الم: )٥(جدول 

 حلقة المستفيدين حلقة المسئولين
اقترح الحضور إعداد نقاط قوة عبارة عن مجموع¬ة مح¬ددة  -

من منظمات المزارعين يتم تكثيف المشروعات بھا وتوجيه 
سلس¬¬¬لة م¬¬¬ن ب¬¬¬رامج التأھي¬¬¬ل للع¬¬¬املين بحي¬¬¬ث تص¬¬¬بح ھ¬¬¬ذه 

كز تدريب منتشرة عل¬ى المجموعة من المنظمات بمثابة مرا
 نطاق المحافظة يتم اتخاذھا كنموذج قابل للتكرار والتعميم 

توجي¬¬ه الرس¬¬وم المق¬¬ررة لنق¬¬ل المنتج¬¬ات الزراعي¬¬ة خ¬¬ارج  -
 المحافظة الى منظمات المزارعين 

 تحديد مرتب مدير الجمعية من الجمعية وليس من الدولة  -
 تبني مشروع تجھيز العروسة الريفية  -

ام¬¬¬ة ع¬¬¬دد م¬¬¬ن ب¬¬¬رامج التنمي¬¬¬ة الزراعي¬¬¬ة أقت¬¬¬رح الحض¬¬¬ور اق -
 .باشراف بعض المؤسسات الحكومية وا�جتماعية

اجمع الحض¬ور عل¬ى ض¬رورة توواج¬د عنص¬ر ممث¬ل �ف¬راد  -
 .المحافظة عند وضع برامج وخطط التنمية الزراعية بھا

أجمع الحضور على ضرورة عمل لج¬ان ممثل¬ة م¬ن ا�جھ¬زة  -
ادة المحليين للوقوف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والق

على المشك<ت الموجوده بالمحافظة ووضع الحلول المناس¬بة 
 .لھا

أقت¬¬رح الحض¬¬ور أن تك¬¬ون المش¬¬اريع والب¬¬رامج المقدم¬¬ة م¬¬ن  -
المنظم¬¬ات الزراعي¬¬ة أن تض¬¬من تل¬¬ك المؤسس¬¬ات اس¬¬تمرارية 
تل¬ك المش¬اريع م¬ن قب¬ل الحكوم¬ة ف¬ي حال¬ة ع¬دم وج¬ود ال¬دعم 

 .ال<زم
ق¬اط ق¬وة عب¬ارة ع¬ن مجموع¬ة مح¬ددة اقترح الحضور إعداد ن -

من منظمات المزارعين يتم تكثي¬ف المش¬روعات بھ¬ا وتوجي¬ه 
سلس¬¬¬لة م¬¬¬ن ب¬¬¬رامج التأھي¬¬¬ل للع¬¬¬املين بحي¬¬¬ث تص¬¬¬بح ھ¬¬¬ذه 
المجموعة من المنظمات بمثاب¬ة مراك¬ز ت¬دريب منتش¬رة عل¬ى 

 .نطاق المحافظة يتم اتخاذھا كنموذج قابل للتكرار والتعميم
نق¬¬¬ل المنتج¬¬¬ات الزراعي¬¬¬ة خ¬¬¬ارج توجي¬¬¬ه الرس¬¬¬وم المق¬¬¬ررة ل -

 .المحافظة الى منظمات المزارعين
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 عــالمراج
محم�ود عطي�ة الش�وادفي  و رضا عب�د الخ�الق،أبو حطب

نحو بناء دليل لتنمية المجتمعات الزراعي¬ة . )٢٠٠١(
 م¬ؤتمر التوجھ¬ات ،المستحدثة بمحافظ¬ة ش¬مال س¬يناء

عداد المستقبلية للتنمية الزراعية والمجتمعية وبرامج إ
 كلي¬ة ،الشباب فى ظل المشروع الق¬ومي لتنمي¬ة س¬يناء

 . ٣٠٥ ، العريش–العلوم الزراعية البيئية 

 معوقات بعض .)2002( الجبالى،  جمال الدين يوسف
المنظمات ا�جتماعيه فى تنمية قرى محافظة 
سوھاج، كلية الزراعة، قسم ا�قتصاد الزراعي، 

 . جامعة المنيا

نعكاس¬¬¬¬¬ات العولم¬¬¬¬¬ه عل¬¬¬¬¬ي  ا.)٢٠٠٠(أم�����اني قن�����ديل 
 ورقة عم¬ل مقدم¬ه ،دمج أم قصاء: المنظمات اtھليه 

إل¬¬ي الم¬¬ؤتمر الس¬¬نوي الث¬¬اني للجمعي¬¬ات والمؤسس¬¬ات 
 ابري¬ل الق¬اھره الج¬زء ٢٤ -٢٣اtھليه في الفتره م¬ن 

 .اtول 

دراس¬¬¬ة مقارن¬¬¬ة . )٢٠٠٠(  محم���ود عطب���ة،الش���وادفي
ل¬¬¬بعض مش¬¬¬ك<ت اس¬¬¬تيطان الخ¬¬¬ريجين بالمجتمع¬¬¬ات 

ي¬¬ة الجدي¬¬دة ف¬¬ي بع¬¬ض محافظ¬¬ات إقل¬¬يم ش¬¬رق الزراع
 م¬ؤتمر التوجھ¬ات المس¬تقبلية للتنمي¬ة الزراعي¬ة ،الدلتا

والمجتمعية وبرامج إعداد الشباب ف¬ي ظ¬ل المش¬روع 
الزراعي¬¬ة البيئي¬¬ة ، كلي¬¬ة العل¬¬وم الق¬¬ومي لتنمي¬¬ة س¬¬يناء

 .٢٨٩ مايو ،بالعريش

 توظيف التقني¬ه الحديث¬ه ).٢٠٠١(تقرير التنميه البشريه  
 برن¬¬¬¬امج اtم¬¬¬¬م المتح¬¬¬¬ده ،دم¬¬¬¬ة التنمي¬¬¬¬ه البش¬¬¬¬ريهلخ

 نشر مركز معلومات قراءة الشرق اtوس¬ط ،اtلماني
 . القاھره، ترجمة ندا جمال الدين بيومي،)ميريك (

 تقرير قضايا بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية
اللجنه اuقتصاديه اuجتماعيه ل§مم . )٢٠٠٠(

 . سبتمبر٢١-١٩ القاھره ،المتحده لغربي آسيا

 التنمي¬¬ة ف¬¬ي خدم¬¬ة اtم¬¬ن .)٢٠٠٠( محم��د نبي��ل ،ج��امع
 . ٣٠- ٢٨ ، اtسكندرية، دار منشأة المعارف،القومي

 حول دور ةرؤي. )١٩٩٨( إبراھيم إبراھيم ،ريحان 
المنظمات اtھلية الريفية فى اuرشاد الزراعي، 
مؤتمر اuرشاد الزراعي وتحديات التنميه الزراعية 

ي، مركز جامعة القاھره للمؤتمرات، فى الوطن العرب
 .٢٤٩ - ٢٤٨،  ديسمبر١١-٩

إشكاليات تأسيس المجتمع المدني . )٢٠٠١(زايد، أحمد 
 ورقة مقدمه إلي –وخصوصية الحداثه العربيه 

المؤتمر المدني وإشكاليات التحول الديمقراطي في 
 مركز بحوث الوثائق والدراسات ،الوطن العربي

 .اuنسانيه الدوحه

 وأحمد مصطفى حمدى وز، عبد الراضى عبد الدايمعز 
درجة رضا الريفيين عن المنظمات . )١٩٩٨(

مؤتمر اuرشاد الزراعي، "الريفية بمحافظة أسيوط 
وتحديات التنمية الزراعية فى الوطن العربي، مركز 

 .265ديسمبر،  ١١- ٩ جامعة القاھرة للمؤتمرات،

ريفي¬¬¬ة  التنمي¬¬¬ة ال.)١٩٩٩(عل���ي، ماج���دة محم���د قط���ب 
وأثرھ¬¬ا عل¬¬ى بني¬¬ان ووظ¬¬ائف اtس¬¬رة المعاص¬¬رة ف¬¬ى 

 قس¬¬م المجتم¬¬ع ،"رس¬¬الة دكت¬¬وراه"الري¬¬ف المص¬¬ري 
 كلي¬¬ة الزراع¬¬ة جامع¬¬ة ،الريف¬¬ي واuرش¬¬اد الزراع¬¬ي

  . ١١٩ – ١١٥عين شمس، 

 المجل¬ة ، مق¬وم اuنس¬ان والتنمي¬ة.)١٩٩٨(يوموزوريكي 
مرك¬¬¬¬ز ) ١٥٨( الع¬¬¬¬دد ،الدولي¬¬¬¬ة للعل¬¬¬¬وم ا�جتماعي¬¬¬¬ة

 .ت اليونسكومطبوعا
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the current situation of farmers' 
organizations in North Sinai from the point of view of the officials of the organizations and 
the beneficiaries of their services by reviewing the results of the seminars conducted with 
both categories (executives - members of farmers organizations). SWOT to identify the most 
important strengths, weaknesses, opportunities and challenges, as well as the proposals of 
both categories to maximize the performance of farmers' organizations in North Sinai, The 
field data was collected from the respondents by the method of the seminars. In the month of 
4 for 2011 and the month of 5 for 2013 and the study was based on its research based on 
qualitative methodology, The most important results obtained were that the majority of the 
cultivated farms in the farmers 'organizations in the officials' ring were vegetables, olives, 
peaches, citrus fruits and palm trees. The most important weaknesses were the lack of 
cooperation of the Agricultural Development and Credit Bank, and that the relationship is 
hampered by the high interest rates and the lack of repayment facilities, and the existence of 
an agreement between officials of farmers' organizations and beneficiaries in some of the 
main weaknesses such as neglect of small farms and focus on large farmers, The weak 
extension service provided by farmers' organizations to their members, while the attendees at 
the seminar on officials pointed out the lack of activation of the relationship between farmers 
and their organizations and limited to the distribution of fertilizers only, and the disruption of 
the activity of a large number of farmers 'organizations, while the most important strengths 
was the existence of a state of agreement between officials of farmers' organizations and 
beneficiaries of their services in some strengths Major organizations such as: the presence of 
organizations allowed to be the source of funding for the service of its members, the vast 
areas served by the organizations, the representation of organizations in all centers of the 
province, and the possibility of making marketing and production irregularities. 

Key words: Concept of development, community, social construction, efficiency, performance, 
effectiveness, farmers' organizations, quaternary environmental analysis. 
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