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 مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:أنا الموقع أدناه 
 "ي فلسطينففي المؤسسات األهلية األجنبية إدارة المشاريع وأثرها على التنمية المستدامة "

يه اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إلأقر بأن ما 
 حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو

 بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

أنه ال و في حقوق النشر لهذه الرسالة  لياأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العكما أقر بحق 
 يجوز النشر إال بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.

 وهللا خير الشاهدين
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 َدْاء  ــــــــــــْاإِله
 

 إذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء فإني أهدي هذا الجهد المتواضع ..
ه، وعمله وأخالقغاربها بعلمه مإلى الذي شق بنور رسالته ظلمات الكون، فأنار مشارق األرض و 

 حبيب القلوب محمد صل هللا عليه وسلم..
على  عبد الرحمنإلى أرواح شهداء فلسطين األبرار.. وأخص بالذكر أخي الشهيد بإذن هللا 

 روحه ألف سالم..
من علمتني الحب والحنان وحب الدين واألوطان، إلى القلب الحنون والتي كانت معي إلى 

 ..أمي الحبيبةبكلماتها ودعواتها في كل وقت وفي كل آن وكانت سببًا في نجاحي.. 
 ، إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بالوإيمان   إلى من علمني مواجهة الصعاب والحياة بصبر  

 ..أبي الغالي أطال هللا في عمره به.. ًراا افتخاعاليً حدود، إلى من رفعت رأسي 
بيع حياتي.. إلى أجنحتي القوية في الحياة.. إلى من كانوا وال زالوا ر  ..إلى أهل العزائم والشدائد

 إلى إخوتي..
 ..أخواتيإلى 

ي ئصدقاأمن تحلو الحياة بهم، إلى من معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة سرت..  ىإل
 ..األعزاء وزمالئي

 وزمالئي وطالب العلم.. أساتذتي المستقبل.. إلى وصانعي العلم.. قادة إلى
 بهذا الصرح.. لتحاقاالإلى من كان لهم الفضل في 

 إلى كل من ساهم في خروج هذه الرسالة إلى النور، ولو بكلمة واحدة..
 

لوجهه ا لًص تعالى أن يكون خا ا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع، الذي أسأل هللام جميعً إليه
 الكريم.

 
 الباحث/ علي محمد النجار



 ت
 

 شكٌر وتقديرٌ 
لهم على ا يليق بجالله وعظمته، وَصل ِّ الالحمد هلل ذي الَمن ِّ والفضل واإلحسان، حمدً             

من ل "هريرة:  أبو رواه  الذي الحديث في وسلم عليه هللا صلى محمد النبي يقولخاتم الرسل، 
 .(455: 1954الترمذي،  ("هللا يشكر ل الناس يشكر

 هلأل انً وعرفا ووفاءً  كتب له النجاح إال بعون ومساعدة اآلخرين، وامتثااًل إن أي عمل ال ي  
ن مأن أنسب الفضل ألهله، فأقدم الشكر واالمتنان إلى كل  من الواجب علي  أنه الفضل، أجد 

 الدراسة إلى حيز النور. هذهقدم لي المساعدة والتشجيع، في سبيل إخراج 
لدراسة، وعلى اا، على حسن توفيقه، وعلى ما َمن  وفتح به َعَلى  من إنجاز لهذه  وآخرً هلل الشكر  أواًل 

له َعَلى  بأن أكرمني بوالدين كريمين شق ا لي طريق العلم، َأَشكر والدي العزيز الذ ي زي ن حياتي تفضُّ
 ودعاء   وتشجيع   من دعم   ،سند لي طيلة حياتي الدراسية بوجوده وأحاطني بحبه وعطفه، وكان خير

بحبها  اْلَحبيَبة ذات القلب الحنون نور عيوني وحياتي التي دعمتني أ م ِّي ، وَأَشكروعطاء   وصبر  
د  وبدعواتها الصادقة، وخف فت عني الجهد والتعب، جعل هللا ما قاما به في ميزان حسناتهما وأم

 بِّرهم ا. في عمريهما، وأعانني على
  فــيإلى أستـاذي وقدوتـي ومشر  بالجميل والعرفان الجزيل بالشكر أتقدم أن ويشرفني لي يطيب وإنه

  ،هللا حفظه...  محمد إبراهيم المدهون الفاضل/  الدكتور رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة

 نصحي وإرشادي،في  بذله الذي الكبير جهده وعلى ،الرسالة هذه على اإلشراف بقبول لتفضله
 يرخ عني هللا المرجوة، فجزاه  فكرة إلى أن خرجت بهذه الصورة كانت أن منذ للرسالة متابعته وفي

 .واآلخرة الدنيا في الجزاء
  وأشكر أعضاء لجنة المناقشة:

 ا، ا خارجيً مناقشً                     سمير أبو مدهلل الدكتور/
  ،خارجًياا مناقشً                      وسيم الهابيل الدكتور/و 

 لما بذاله من جهد في تصحيح وتقييم هذه الرسالة لتخرج على أكمل وجه وبهذه الصورة.
ائح كما أتقدم بالشكر إلى السادة المحكمين لما بذلوه من جهد ووقت، ولما قدموه من نص

 وإرشادات إلنجاح هذا العمل المتواضع.
والتقدير للطاقم األكاديمي واإلداري وجميع العاملين في أكاديمية بكل الشكر كما أخص 

 .على دعمهم لنا ومساندتنا طيلة فترة الدراسة اإلدارة والسياسة
 تمام هذا العمل.إري وعرفاني إلى كل من ساعدني في أتقدم بخالص شك اوأخيرً 

 علي محمد النجارالباحث/ 
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 ملخص الدراسة
 

 األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهليةواقع  إلى التعرف إلىهدفت هذه الدراسة 
أبعادها ومستوى تحقيق التنمية المستدامة  مدى تحقيق إلىالتعرف في فلسطين، كما وهدفت إلى 

 هليةاألثر بين إدارة المشاريع في المؤسسات األ اختباروكذلك  البيئية واالجتماعية واالقتصادية
 التنمية المستدامة.و  األجنبية

المنهج الوصفي التحليلي، وأداة االستبانة في دراسته على  الباحث اعتمدذلك  ولتحقيق
من  والذي تكون  جتمع الدراسةالمسح الشامل على م استخدم الباحث أسلوب وقد لجمع البيانات

 ية بغزةلوزارة الداخمدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية األجنبية المرخصة من جميع 
فاعلة ونشطة حيث  أهلية أجنبية مؤسسة (71) في ( مدير ومنسق مشروع127)م والبالغ عدده

 استبانة صالحة للتحليل. (114وقد تم استرداد )( استبانة 127تم توزيع )
مرتفعة بدرجة  األجنبية أن واقع إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية نتائج الدراسةكشفت  وقد

أنه يوجد أيضا أظهرت النتائج ، درجة )كبيرة(أما التنمية المستدامة فقد حصلت على ، (اكبيرة جدً )
 إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية( بين α ≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إداللة أثر ذو 
 والتنمية المستدامة. األجنبية

عند إعداد خطة المشروع يجب العمل  اهأهممن  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات
 عداد وتنسيق جميع الخطط الفرعية للمشروع ودمجها في خطة شاملة إلدارة المشروعإ على تحديد و 

 وقترة تكامل المشروع، خطة إدارة نطاق المشروع، خطة إدارة وتشمل الخطط الفرعية )خطة إدا
لمشروع، خطة إدارة تكلفة المشروع، خطة إدارة جودة المشروع، خطة إدارة الموارد البشرية ا

للمشروع، خطة إدارة اتصاالت المشروع، خطة إدارة مخاطر المشروع، خطة إدارة مشتريات 
استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية  ى، والعمل علالمشروع، خطة إدارة المعنيين بالمشروع(

 رامجإلى استراتيجيات وب امالئمة على الصعيد الوطني للجميع )الرجال، النساء، األطفال( استنادً 
الحد إنمائية تساهم في بناء قدرة المجتمع وخاصة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود و  ومشاريع

 من تعرضها وتأثرها بالكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
 
 
 
 



 ش
 

 
Abstract 

 
This study aimed to identify the management of projects in civil society organizations 

and its impact on sustainable development in Palestine, And to achieve this goal, was 

used Descriptive analytical method and the questionnaire tool to collect data where the 

researcher used comprehensive survey method on the study community consisting of 

all managers and project coordinators in civil society organizations foreign licensed 

by the ministry of the interior in gaza the number (127) director and a project 

coordinator in (71) civil society organization foreign active A total of (127) 

questionnaires were distributed and (114) were retrieved valid for analysis. 

 

The results have been revealed reality of project management in civil society 

organizations is very high with a relative weight of 82.8%. The results were revealed 

that relative weight sustainable development It is a degree (great). Results showed It 

exists effect of statistical significance at a level of significance between project 

management in civil society organizations and sustainable development.  

 

The study has recommended that when setting up project plan you must work to 

identify and prepare all sub-plans of the project and incorporate them into a 

comprehensive project management plan sub-plans include (project integration 

management plan, project scope management plan, project schedule management 

plan, project cost management plan, project quality management plan, project human 

resource management plan, project communication management plan, project risk 

management plan, project procurement management plan, management plan project 

stakeholders). 

 and development of systems and measures social protection relevance at the national 

level for all (men, women, children) based on to strategies and development programs 

contribute in building community capacity especially the poor and vulnerable groups 

to withstand and limit their exposure and affected Economic, social and environmental 

disasters. 
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 الدراسة: مقدمة

االستخدام األمثل  من خاللنساني يرمي إلى تحقيق نتائج معينة إتعتبر اإلدارة نشاط 
ا للموارد المتاحة في ظل التغييرات والظروف البيئية الداخلية والخارجية المحيطة، ولتحقيق هذ

ا ا بتحديد األهداف المراد بلوغها مرورً النشاط يتطلب القيام بعدد من الوظائف األساسية بدءً 
 شراف وانتهاًء بالرقابة وتقييم األداء.تخطيط والتنظيم والقيادة والتوجيه واإلبال

وتعتبر المشاريع أحد وسائل تطوير المجتمعات والمنظمات بشكل متوازن حيث تأتي فلسفة 
ي المشاريع فا من التنمية الشاملة لألفراد والمنظمات لالرتقاء بالطاقات، أما العاملين المشروع انطالقً 

ق شراف على شؤونها فال بد أن يتمتعوا بمهارات أساسية تتعلو اإلأدارتها إو أفي تقييمها  سواء
أن  دارته وتوجيه موارده، ومن هنا فإن تطبيق وتحويل المشروع إلى واقع يحتاجإباختيار المشروع و 

ل األمثيعزز من خالل اإلدارة ومتابعتها وتفعيل استخدام الموارد والوصول إلى حاالت االستخدام 
 (.4: 2012لها )القرعان، 

ساعد في تحقيق أهداف المؤسسة في تالة للمشروعات فالتخطيط المدروس واإلدارة الفع  
أقصر مدة وبأقل جهد وأوفر نفقة وأثمر عائد، إذا ما قورن بالتحريك العفوي غير المدروس 

ت المتقاطعة مع للمشروعات، والذي قد يحرم المؤسسة من التحقيق األمثل ألهداف المشروعا
 .أهدافها

ومن هنا فإن إدارة المشروعات داخل المؤسسات تحتاج إلى قواعد وأسس علمية على دربها 
تسير المؤسسة، ومن هذه األسس أن يكون هناك فريق أو إدارة خاصة إلدارة المشروعات داخل 

ها المعرفة المؤسسات، وأن يتم اختيار أعضائها على أسس وقواعد علمية متكاملة، تجتمع في
 (.2013باألساليب الفنية للتخطيط واإلدارة الحديثة )زعفان، 

فمدير المشروعات يجب أن يمتلك مجموعة مما يسمى بمهارات إدارة المشروع، تساعده 
ي، على إكمال المشروع في الوقت المحدد، ووفق الميزانية المحدودة، ووفق الهدف المحدد. وبالتال

هذا  ا في مجال إدارة المشروعات، ألنوتدريبيً ا أكاديميً  ن يكون مؤهاًل ي فَتَرض في هذا المدير أ
الحقل من الدراسة يشتمل على دراسة استراتيجيات إدارة المشروعات من حيث: تحديد أهداف 
 المشروع، وتجنب ارتكاب األخطاء المكلفة الفادحة، عالوة على أن دراسة إدارة المشروعات تعمل

رد راد الضرورية نحو خلق التعاون فيما بينهم، والحصول على الدعم والمواعلى توجيه مهارات األف
 (.21: 2015من أجل إنجاز العمل )حجازي، 
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وفي هذا الصدد يجب التأكيد على أن دراسة إدارة المشروعات وتعل مها ال تقتصر على 
إلى معرفة كيفية مديري المشروعات فقط، بل إن أعضاء الفريق العامل في المشروع بحاجة أيًضا 

اجة تنفيذ مراحل المشروع، وكذلك هو األمر بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين، الذين هم أيًضا بح
إلى فهم ومعرفة كيفية قيامهم بدعم ومساندة كافة الجهود المبذولة في عملية إدارة مشروعات 

 .المؤسسة
ع الفعلية تكون أهمية شباع المشروع لحاجات المجتمإوبقدر فعالية إدارة المشاريع و 

 .المؤسسة، وديمومة المؤسسة مرهون باستمرار برامجها ومشروعاتها الهادفة والناجحة
ا لحضور وتأثير منظمات المجتمع المدني على كافة المستويات فقد شهدت العقود الماضية تناميً 

ن نسامة وحقوق اإلمم المتحدة حول التنمية المستداالدولية السيما في المسارات التي نظمتها األ
والبيئة وغيرها، خاصة في إطار الشراكات والمساهمات من قبل المجتمع المدني وخاصة مؤسساته 

ياتية في التخفيف من التحديات االقتصادية واالجتماعية وتأثيرها على الظروف الح األجنبية األهلية
 (.24: 2013)تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  للمواطنين

يث ا تسعى لتحقيقها حأهدافً  األجنبية هليةهنا فإن إلدارة المشاريع في المؤسسات األ ومن
تهدف إلى إشباع احتياجات المجتمع من خالل دورها الخدمي والخيري وتفعيل المشاركة الواعية 

 والفاعلة في إحداث التنمية المستدامة وتطوير الوعي بكافة أنواعه لدى جميع شرائح المجتمع.
ون شراكة وتعا ىدارتها للمشاريع تحتاج إلإفي  األجنبية بالذكر أن نجاح المؤسسات األهلية وجدير

يمكن  وتكاتف من قبل أفراد مجتمع مؤهل ومؤمن بقيمة التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية فال
ئدة في االجتماعية السان للقيم إذا كانت البيئة العامة في المجتمع غير مؤهلة لذلك، إتحقيق تنمية 

أي مجتمع دور كبير في تحقيق التنمية، ألن المجتمع الذي تغلب فيه وتحكمه قيم االستهالك ال 
منتج  االدخار غير مؤهل لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية المستدامة باعتباره غير

ر يولد رده مهما كانت قليلة ألن االدخاوباعتبار أنه ال يؤمن أو ال يعرف أهمية االدخار وتنمية موا
 .(32: 2014)العواجي،  النمو المجتمعي في جميع مجاالته

ت ن تكامل إدارة المشروعات والتنمية المستدامة هي قضية ذات أهمية متزايدة وسط توقعاإو 
ن سيتح ىمر يجب العمل علمتزايدة للمسؤولية االجتماعية والبيئية، وفي إطار االستجابة لهذا األ

 ى عملية جمع أفكار األطراف المعنية ووضع رؤية واستراتيجيات للتنمية المستدامة على مستو 
ة . كما يجب النظر إلى المسؤوليات االجتماعية والبيئية واالقتصادياألجنبية المؤسسات األهلية

من  لمتبعةبوصفها العناصر األساسية التي تشكل التنمية المستدامة وفي النهاية االرتقاء بالقيم ا
 (.235: 2010هلية والمجتمع المدني علي حد سواء )مركز اإلنتاج اإلعالمي، قبل المؤسسات األ
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ا ألن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش أزمة اقتصادية خانقة في ظل االحتالل ونظرً 
زايد وفي ظل االنقسام الفلسطيني، وفي ضوء االعتماد المت ،ومخططاته وما يرافق ذلك من حصار

معرفتنا  ى تحسين وتطوير قدراتنا ورفع مستو  ىعلى الدعم الخارجي فنحن في حاجة ماسة إل
مية ومهاراتنا في إدارة المشاريع من خالل االستخدام األمثل للتكنولوجيا واألساليب والطرق العل

ية السليمة إلدارة مراحل وعمليات المشاريع في المؤسسات األهلية لتحقيق التنمية االجتماع
 واالقتصادية والبيئية.

 
 الدراسة: مشكلة

برغم الدور الجوهري الذي تلعبه إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية لتحقيق التنمية 
بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة وتحقيق التوازن بين الجانب االجتماعي من جهة 

 ا للتزايد الكبير لعدد المؤسساتونظرً  ،والجانب االقتصادي والبيئي والتكنولوجي من جهة أخري 
هلية كبيرة من خالل توفير خدمات الحاجة إلى المجتمع المدني ومؤسساته األ تهلية أصبحاأل

لوجي وإدارة المشاريع فيها وذلك لحل المشكالت ونشر الوعي البيئي واالجتماعي واالقتصادي والتكنو 
 وذلك نتيجة للتحوالت والتطورات العالمية.

( أن المجتمع المدني بمنظماته ومؤسساته 45: 2013) يمان ومحمدإكدت دراسة وقد أ
بعاد الثالثة )البيئية، ألاألهلية تواجه صعوبات في تحقيق تنمية مستدامة فعلية تكون فيها ا

لبات االجتماعية، االقتصادية( محققة لكي تضمن احتياجات األجيال الحالية دون المساس بمتط
 األجيال القادمة.

للتنمية  جديدة خطة (2015ومن أجل ضمان ذلك أطلقت األمم المتحدة )في أيلول/
 وافقت عليها الدول غاية للتنمية المستدامة، 169ا وهدفً  17من " تتكون 2030المستدامة "رؤية 

تماعية الجوتتناول الخطة األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة )ا األعضاء في األمم المتحدة، 193الـ 
تطوير و حشد سبل التنفيذ بما فيها الموارد المالية ضرورة الخطة بهذه وتقر ، قتصادية والبيئية(واال

لى عمسؤولية تقع  هيوإن تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة ، التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات
إدارة لية من خالل هعاتق الحكومات في األساس والمجتمع المدني بالشراكة مع مؤسساته األ

حد  ىلمن أجل تلبية احتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ع المشاريع فيها
 .سواء
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ولعل المجتمع الفلسطيني يعاني من عدة تحديات أساسية تتمثل في تحديات بيئية من  
، "اإلسرائيلي"أبرزها تدهور في قاعدة الموارد الطبيعية، وتحديات سياسية خارجية تشمل االحتالل 

ل المعابر والحدود، وتحديات سياسية داخلية تتمث علىعدم السيطرة و ، رغالق والحصار المستماإلو 
االستثمار داخل فلسطين، وتحديات  علىعدم توفر بيئة من القوانين والتشريعات تشجع  في

ة زياد ىإل ىمر الذي أدزمة المالية األاقتصادية وتتمثل في تراجع الوضع االقتصادي العام، واأل
 في معدالت البطالة والفقر.

ة فريق الوطني لقيادطلق الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فعاليات الأعلي ذلك  وبناءً 
رام  " وذلك )في2030وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة " رؤية 

ا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة "رؤية ( حيث تم اإلعالن عن البدء رسميً 21/11/2016هللا، 
الجمعية العمومية لألمم  " والتي تم اعتمادها من قادة العالم خالل القمة التي عقدت في2030

( وذلك من خالل التعاون بين المؤسسات واألفراد علي الصعيد الوطني 2015المتحدة )أيلول/
نمائي بقطاعاته الثالثة العام والخاص واألهلي، حيث أشار الممثل الخاص لبرنامج األمم المتحدة اإل

United Nations Development Programme "أن الـ  ىروبرت فالنت" إلUNDP  مستمرة
 بدعم المؤسسات الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الدولة الفلسطينية فيها.

من هنا يبرز الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات األهلية األجنبية في تأسيس مشروعات 
 لبيئة.تنموية كبيرة تساعد في تحقيق التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي والحفاظ على ا

الدور الذي تحدثه إدارة المشاريع في  ىإلومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف 
ريع وأثر هذه اإلدارة على التنمية المستدامة، حيث تلعب إدارة المشا األجنبية المؤسسات األهلية

هجية إذا تمت هذه اإلدارة بشكل صحيح من حيث المن األجنبية ا في المؤسسات األهليةا مهمً دورً 
حدث يواألسس السليمة واستخدام التكنولوجيا واألساليب العلمية الصحيحة في إدارتها للمشاريع مما 

أعظم األثر على التنمية المستدامة في المجتمع سواء على صعيد حماية البيئة أو على صعيد 
 التنمية االجتماعية أو النمو االقتصادي.

 
 الي:في ضوء ما سبق يتحدد سؤال الدراسة كالت

 فلسطين؟ يالمؤسسات األهلية األجنبية فما أثر إدارة المشاريع على التنمية المستدامة في 
 

 وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من األسئلة وهي كالتالي:
 ؟األجنبية األهليةواقع إدارة المشاريع في المؤسسات ما  -1
 دية؟أبعادها البيئية واالجتماعية واالقتصا تحقيق ى مستو  التنمية المستدامة وما تحقيق مديما  -2
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 على تحقيق التنمية المستدامة؟ األجنبية ما أثر إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية -3
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة متوسطات أفراد عينة إدارة المشاريع في  -4

 ظيفي،المسمى الو  ،الفئة العمريةى )الجنس، تعزى إل والتنمية المستدامة األجنبيةالمؤسسات األهلية 
 المؤهل العلمي، عدد سنوات العمل(؟

ة التنمي تحقيقلتسهم في األجنبية  في المؤسسات األهلية كيف يمكن االرتقاء بإدارة المشاريع -5
  المستدامة في فلسطين؟

 
 أهداف الدراسة:

 .األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهليةواقع  إلىالتعرف  -1
أبعادها البيئية واالجتماعية تحقيق  ى ومستو التنمية المستدامة  مدى تحقيق إلىالتعرف  -2

 واالقتصادية.
 التنمية المستدامة.و  األجنبية تحديد األثر بين إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية -3
إدارة المشاريع في الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية في درجة متوسطات أفراد عينة  -4

المؤهل العلمي، عدد سنوات  المسمى الوظيفي، المؤسسات األهلية تعزى إلى )الجنس، العمر،
 العمل(.

العمل على تقديم مجموعة من التوصيات والحلول لالرتقاء بإدارة المشاريع لتسهم في عملية  -5
 التنمية المستدامة في فلسطين.

 
 أهمية الدراسة:

 رية:من الناحية النظ -
في فلسطين وهي مؤسسات كثيرة وهامة في  األجنبية هلية. تتعلق هذه الدراسة بالمؤسسات األ1

 ا في تحقيق التنمية المستدامة.ا ومهمً كبيرً  االمجتمع الفلسطيني وتلعب دورً 
 المتغيرينثراء المعرفة العلمية المتعلقة بإ في وتوصياتها هذه الدراسة نتائج . يأمل الباحث أن تسهم2

وث  إلجراء المزيد من البحمجااًل  هذه الدراسة تفتحن أو  )إدارة المشاريع، والتنمية المستدامة(
 والدراسات المستقبلية.
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 من الناحية التطبيقية:  -
 ن.في فلسطياألجنبية . تفيد نتائج هذه الدراسة في تحسين إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية 1
، تساعدهم األجنبية معلومات مناسبة لمتخذي القرار في المؤسسات األهلية. تقدم هذه الدراسة 2

، في تحسين إدارة المشاريع فيها، مما ينعكس على مقدرة تلك المؤسسات على االستمرارية والتطور
 األمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في ظل الصعوبات الكثيرة.

ضرار من االحتياجات المتاحة بالشكل المناسب دون اإل . تشجع هذه الدراسة على االستفادة3
  بمقدرات األجيال القادمة.

 
 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة: -
ت، إدارة المشاريع كمتغير مستقل ويشمل المجاالت المعرفية التالية وفق )معهد إدارة المشروعا  

2013:) 
 إدارة تكامل المشروع.  
 إدارة نطاق المشروع. 
  ة وقت المشروعإدار. 
 إدارة تكلفة المشروع. 
 إدارة جودة المشروع. 
 إدارة الموارد البشرية في المشروع. 
 إدارة اتصاالت المشروع. 
 إدارة مخاطر المشروع. 
 إدارة مشتريات المشروع. 
 إدارة المعنين بالمشروع. 
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 التابعالمتغير  -

 بعاد التالية وفق  شمل األتالتنمية المستدامة و     
:(Report of the World Commission on Environment and Development, 1987) 

 البعد االقتصادي. 
 البعد االجتماعي. 
 البعد البيئي. 

 
 المتغير الديمغرافي -
 (.المؤهل العلمي، عدد سنوات العمل المسمى الوظيفي، ،الفئة العمرية)الجنس،  
 
 

 (1الشكل رقم )
 متغيرات الدراسة

توضيحي رسم  2 الدراس متات   

 المتغير المستقل                                                      المتغير التابع
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةالديمغرافي المتغيرات
 المؤهل العلمي، عدد سنوات العمل( المسمى الوظيفي، ،الفئة العمرية)الجنس، 

 )مجالت إدارة المشاريع(: 
 إدارة تكامل المشروع .1
 إدارة نطاق المشروع  .2
 إدارة وقت المشروع .3
 . إدارة تكلفة المشروع4  .4
 إدارة جودة المشروع .5
 إدارة الموارد البشرية في المشروع .6
 إدارة اتصاالت المشروع .7
 إدارة مخاطر المشروع .8
 إدارة مشتريات المشروع .9

 إدارة المعنيين بالمشروع .10

 )التنمية المستدامة(:أبعاد 
 البعد االقتصادي .1
 البعد االجتماعي .2
 البعد البيئي .3
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 فرضيات الدراسة:
 في ضوء مشكلة الدراسة يمكن تقسيم الفرضيات إلى:

 الفرضية الرئيسة األولى:
إدارة المشاريع في ( بين α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -

 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية
 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

    ( بين إدارة تكامل المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -1
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية في    

  ( بين إدارة نطاق المشروع α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -2
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية في المؤسسات األهلية    

  ( بين إدارة وقت المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -3      
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية في          

  ( بين إدارة تكلفة المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -4
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية في    

  ( بين إدارة جودة المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -5
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهليةفي     

  ( بين إدارة الموارد البشرية α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -6
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية في المؤسسات األهلية في المشروع    

  ( بين إدارة اتصاالت المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -7
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية في المؤسسات األهلية    

  ( بين إدارة مخاطر المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -8
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية في المؤسسات األهلية    

  ( بين إدارة مشتريات المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -9
 وتحقيق التنمية المستدامة.األجنبية في المؤسسات األهلية    

 ( بين إدارة المعنيين α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -10      
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية في المؤسسات األهلية بالمشروع           
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 الفرضية الثانية:
( بين متوسط تقديرات α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال ت -

دامة وتحقيق التنمية المست األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهليةالمبحوثين نحو 
عدد سنوات  المسمى الوظيفي، ، المؤهل العلمي،الفئة العمرية)الجنس،  إلى ت عزى 
 (.العمل

 
 الدراسة: حدود

في  ستتناول الدراسة إدارة المشاريع وأثرها على التنمية المستدامة الحد الموضوعي: -
 .المؤسسات األهلية األجنبية في فلسطين

 في المؤسسات األهلية مدراء ومنسقي المشاريععلى هذه الدراسة  ستقتصر الحد البشري: -
 .األجنبية العاملة في قطاع غزة

 ستقتصر على محافظات قطاع غزة. الحد المكاني: -

هلية األجنبية بقطاع غزة خالل تطبيق هذه الدراسة على المؤسسات األ الحد الزماني: -
 م.2017العام 

 
 مصطلحات الدراسة:

 :إدارة المشاريع -
. والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلبات المشروعتطبيق المعرفة والمهارات واألدوات هي 

 (.5 :2013)معهد إدارة المشروعات، 
ة مجموعة من المبادئ واألساليب والطرق التي يستخدمها األفراد بهدف تخطيط ومراقبوتعرف بأنها 

 (.22: 2015وتنفيذ المشروع بفاعلية )حجازي، 
 
 :لتعريف اإلجرائي إلدارة المشاريعا

عبارة عن عملية التوجيه والسيطرة على نشاط معين أو مجموعة من األنشطة داخل المؤسسة هي 
من خالل تطبيق مجموعة من المعارف والمهارات واستغالل المصادر المتاحة لتحقيق التنمية 

 المستدامة.
 
 



11 
 

 (2013)مجاالت معرفية كما حددها معهد إدارة المشروعات  ةوتتكون إدارة المشاريع من عشر 
 كالتالي: عرفها الباحث إجرائًيا

 إدارة تكامل المشروع:  -1
 ".المشروع كمجموعة واحدة بحيث تكون مترابطة فيما بينها أنشطة الحفاظ على أنها"

 إدارة نطاق المشروع:  -2
 ".تحديد احتياجات ومتطلبات المشروع وإدارتها لتحقيق أهداف المشروعهي "

 إدارة وقت المشروع:  -3
 جميع عمليات وأنشطة المشروع في خطة شاملة للجدول الزمني".جدولة "

 إدارة تكلفة المشروع: -4
 "تخطيط وتنسيق وإدارة وضبط ومراقبة تكاليف المشروع". 

 إدارة جودة المشروع: -5
 "تحليل وتقييم وضبط ومراقبة أنشطة المشروع لتحقيق أهداف المشروع".

 إدارة الموارد البشرية في المشروع:     -6
لبشرية "تحديد وتوثيق األدوار والمسئوليات والمهارات الالزمة للمشروع وتوظيف الموارد ا

 التي تتمتع بالمهارات الالزمة لنجاح المشروع".
 إدارة اتصالت المشروع: -7

مات بين جميع "متابعة اتصاالت المشروع وضبطها بحيث تضمن التدفق األمثل للمعلو 
 المعنيين المشاركين في المشروع".

 إدارة مخاطر المشروع:  -8
 لتعامل مع المخاطر بما يسهم في تقليص فرصلواإلجراءات  والعوامل األساليب"تحديد 

 ".وبما ال يؤثر على المشروع هاوقوع
 إدارة مشتريات المشروع: -9

طلبات وع من الخارج وذلك إلتمام متتوفير السلع والمواد والخدمات الالزمة لفريق المشر "
 ."العمل في المشروع بأعلى درجة من الكفاءة

 إدارة المعنيين بالمشروع: -10 
تحديد جميع األشخاص أو المنظمات المرتبطين بالمشروع وتحليل توقعاتهم واحتياجاتهم "

 ."وإشراكهم بشكل فع ال في قرارات المشروع طوال فترة حياة المشروع
 
 
 



12 
 

 :المستدامة التنمية -
 1987تم توصيف مفهوم التنمية المستدامة في تقرير لجنة برونتالند 

تها بأنها هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجا 
 Report of the World Commission on Environment and) الخاصة

Development,1987:11).  
 واالجتماعي ،االقتصادي الرخاء يكفل بشكل المتاحة الطبيعية للموارد الحكيمة اإلدارةأو هي 
)الجهاز المركزي لإلحصاء  والمقبلة الحالية لألجيال والبيئية اإلنمائية االحتياجات وتحقيق

 (.14: 2014الفلسطيني وسلطة جودة البيئة، 
 

السكان و هي عبارة عن تحقيق التوازن والتوافق بين البيئة  التعريف اإلجرائي للتنمية المستدامة:
من خالل توفير احتياجات الجيل الحاضر وذلك باالستغالل األمثل للموارد المتاحة مع مراعاة 

 للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي.متطلبات األجيال القادمة 
 

 كالتالي: يعرفها الباحث إجرائًياثالثة أبعاد وتنقسم التنمية المستدامة إلى 
ي فيتم من خالله زيادة  هي عبارة عن النمو االقتصادي الفعال والمستدام البعد القتصادي: -1

 .التوزيع العادل والفعال للمواردوبما يضمن  مستوى الناتج المحلي اإلجمالي
كن إلى أقصى حد ممخلق مجتمعات مترابطة ثقافًيا واجتماعًيا  علىالقدرة  البعد الجتماعي: -2

 لتحقيق الحرية والرفاهية.
ألجيال الحفاظ على الموارد الطبيعية من االستنزاف والتدهور بما ال يؤثر على ا البعد البيئي: -3

 الحاضرة والمستقبلية. 
 
 :األجنبية هليةالمؤسسات األ -

هي فروع لمؤسسات أجنبية غير حكومية، تقدم خدمات  ينفي فلسط المؤسسات األهلية األجنبية
ن ؤو )دائرة الجمعيات في مديرية الشطوعية ألغراض تخدم المجتمع األهلي في جوانب متنوعة 

، موقع إلكتروني: العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية الفلسطينية
(moi.gov.com). 

ويعرف القانون الفلسطيني المؤسسات األهلية األجنبية بأنها "أي مؤسسة خيرية أو هيئة غير 
حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج األراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية 

 (.6: 2010عدد أعضاءها من األجانب" )الريس، 
 

http://www.moi.gov.com/
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 هيو  أجنبيةفروع لمؤسسات أهلية : هي عبارة عن األجنبية األهليةالتعريف اإلجرائي للمؤسسات 
غير حكومية خدماتية تقوم علي أساس المشاركة التطوعية بين أفراد المجتمع لتحقيق التنمية 

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
 

 صعوبات الدراسة:
 ومن أهمها:واجه الباحث أثناء قيامه بالدراسة الحالية مجموعة من الصعوبات، 

ال ا لالنقسام السياسي وصعوبة االنتقال إصعوبة جمع البيانات من الضفة الغربية نظرً  .1
 واالكتفاء بجمع البيانات من قطاع غزة. "اإلسرائيلي"بإذن االحتالل 

ع البيانات من خالل أداة الدراسة، وعدم تعاون بعض المؤسسات األهلية صعوبة جم .2
 .سمهمابي خاص موجه لهم األجنبية إال عن طريق كتاب رسم

ما الظروف المعيشية الصعبة في قطاع غزة، ومنها انقطاع التيار الكهربائي المستمر، و  .3
 له من آثار سلبية على إنجاز الدراسة.

 التنمية المستدامة.موضوع  خاصة في الحديثة ندرة الكتب والمراجع .4
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 :خالصةال
إدارة المشاريع  إلىل مشكلة الدراسة والتي تمثلت في التعرف ناقش الباحث في هذا الفص

 كما استعرض الباحث ،في فلسطين التنمية المستدامة علىوأثرها  األجنبية في المؤسسات األهلية
حث البا ثم استعرض. دراسة في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها من الناحية العلمية والعمليةالأهداف 

مل، )إدارة التكا األجنبية متغيرات الدراسة التي تمثلت في إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية
التصاالت، إدارة إدارة النطاق، إدارة الوقت، إدارة التكلفة، إدارة الجودة، إدارة الموارد البشرية، إدارة ا

الثة بأبعادها الث والتنمية المستدامة( كمتغير مستقل، المخاطر، إدارة المشتريات، إدارة المعنيين
، فرضيات الدراسة ثم بعد ذلك تم التطرق إلى ،كمتغير تابع)االجتماعية، االقتصادية، البيئية( 

 . والبشرية والزمانية، ،وحدودها المكانية
ة وفي نهاية الفصل األول أوضح الباحث المفاهيم المتعلقة بالمصطلحات الرئيسة في الدراس

ت ، وختم الباحث بالصعوباالتنمية المستدامة ،األجنبية األهليةالمؤسسات ، المشاريعإدارة وهي 
  أثناء إعداد الدراسة. هاالتي واجه
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 الفصل الثاني
 للدراسة اإلطار النظري 

 
 أثرها على التنمية المستدامة و إدارة المشاريع 

 فلسطينالمؤسسات األهلية األجنبية في في 
 
 األول: إدارة المشاريع المبحث. 

 المبحث الثاني: التنمية المستدامة. 

 األجنبية المبحث الثالث: المؤسسات األهلية. 
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 المبحث األول
 إدارة المشاريع

 
 تمهيد:

تسم تتبلورت فكرة ومفهوم المشروع في الوقت الحالي كنتاج أفرزته المنظمات المختلفة التي      
للتطوير، فقد أصبحت العديد من المنظمات تمارس أعمالها من خالل بالتغيير والحاجة الدائمة 
ريع د خدمات أو منتجات تستطيع المنظمة تقديمها، ومع ازدياد عدد المشاالمشاريع، وكل مشروع يول  

فيذها المحتمل أن تنفذها المنظمات، فقد أصبح هناك ضرورة متزايدة الختيار المشاريع المناسبة، وتن
ي مع ازدياد حدة المنافسة بين المنظمات المختلفة، فإن المنظمة الرابحة هي التبعناية أكبر، و 

ال ا في نجاح وتفوق أي مشروع، فا ورئيسً ا مهمً ستتفوق في مجال إدارة المشاريع ألنها تلعب دورً 
يمكن تصور مشروع بدون إدارة تمتلك مهارات إدارة المشروع التي تساعدها على إكمال المشروع 

المحدد، ووفق الميزانية المحددة، ووفق الهدف المحدد، لذا يفترض على كل إدارة أن  في الوقت
ة في مجال إدارة المشروعات ومن هنا أصبحت إدارة المشاريع ضرور  ًياوتدريبا دراسيً  تكون مؤهلة

لذلك جاء هذا المبحث ليتحدث لنا عن موضوع ، ملحة لكل منظمة تسعي لتحقيق النجاح والتميز
تعريف المشروع، تعريف إدارة إدارة المشاريع والذي يقودنا للحديث عن مواضيع هامة وهي: 

ات المشروع، خصائص المشروع، دورة حياة المشروع، شروط اإلدارة الناجحة للمشاريع، عملي
 إدارة المشاريع، المجالت المعرفية إلدارة المشاريع.
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 : تعريف المشروع:أوًل 
ذلك تعددت التعريفات الصادرة عن الباحثين والمختصين والجهات الدولية المعنية بالمشاريع و      

 ابسبب اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تحدد مالمح وطبيعة هذه المشاريع وفقً 
مع بعضها في مجموعة من العناصر للهدف أو الغرض منه إال أن أغلب هذه التعريفات تتفق 

 الرئيسة التي يجب أن تتواجد في كل مشروع وفيما يلي بعض هذه التعريفات:
مؤقت يتخذ من أجل إنشاء منتج  ىالمشروع "بأنه مسع (3: 2013) عرف معهد إدارة المشروعات

 متفرد أو خدمة أو نتيجة متفردة".
 ."يق بعض األهداف المحددة في وقت معينعمل مؤقت لتحق"( بأنه 25: 2014) كما عرفه يانج

( بأنه "منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من األنشطة المنظمة 28: 2014) كما عرفه خير الدين
 لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة".

 ".( عرفه بأنه "عبارة عن مجموعة أعمال توجه نحو تحقيق هدف معين25: 2016) أما العلي
نجاز محدد، لمرة واحدة، إ( "بأنه مجهود يتم القيام به بهدف تحقيق 16: 2014) ماضيوعرفه 

 وذو طبيعة خاصة ال تتكرر بنفس الصورة".
"بأن المشروع هو مجموعة من األنشطة اليومية الجارية التي تشارك pinto  (3 :2016) ويري 

 فيها المنظمة أثناء إنتاج السلع أو الخدمات".
 

ألعمال عبارة عن مجموعة من ا ومن خالل التعريفات السابقة فقد عرف الباحث المشروع أنه     
المترابطة التي يتم تنفيذها بطريقة منظمة، له نقطة بداية ونقطة نهاية محددتان بوضوح وذلك 

 "يراتيجية للمؤسسة في الوقت الحاللتحقيق بعض النتائج المحددة المطلوبة لتلبية الحاجات االست
 جوة.وبالتالي إن الفهم الصحيح لتعريف المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الكثير من النتائج المر 

 
 :المشاريعإدارة  تعريف :اثانيً 

حقق هذه تالمنظمة لتحقيقها ولكي ت ىلكل مشروع هدف معين أو مجموعة من األهداف تسع     
والطرق التي يجب االعتماد عليها في األهداف سيتطلب تطبيق مجموعة من العمليات واألساليب 

 .إدارة هذه المشاريع ومن هنا ظهر علم إدارة المشاريع والذي يعتبر أحد فروع اإلدارة الحديثة
في مجموعة من المبادئ " بأنها تتمثل ( إدارة المشروعات 318: 2010) السريتي حيث عرف

 ."روعال والكفء ألهداف المشاإلنجاز الفع  والطرق واألدوات واألساليب التي يتخذها المدير من أجل 
ت بأنها تطبيق المعرفة والمهارات واألدوا"عرفها فقد ( 5: 2013) أما معهد إدارة المشروعات

 ."والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلبات المشروع
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ا مسبقً علم وفن حل المشكالت ضمن الوقت المحدد "( بأنها 110: 2014) كما عرفها خير الدين
 ."وباستخدام الموارد المتاحة

مجموعة من المبادئ واألساليب والطرق " عرفها بأنها (22: 2015) حجازي باإلضافة إلى أن 
 ."التي يستخدمها األفراد بهدف تخطيط ومراقبة تنفيذ المشروع بفعالية

 Verzuh (4: 2016)  إلدارة مجموعة من األساليب والنظريات والتقنيات التي تطورت "بأنها
 ."تعقيدات العمل في المنظمات التي هي فريدة من نوعها ومؤقتة

 
تحكم عملية التخطيط والتنظيم وال بأنها" إدارة المشاريع ف الباحثعر  ي  من خالل ما سبق       

 بالموارد المختلفة من أجل نجاح المشروع بالمواصفات المطلوبة والوقت المحدد وبأقل تكلفة مع
 ".ى ضمان الجودة العالية للمشروع التي تمكنه من المنافسة مع مشاريع أخر 

 
 :: خصائص المشروعاثالثً 

تميزها عن غيرها من األنشطة األخرى  تشترك المشاريع في مجموعة من الخصائص التي     
-34-33: 2014خير الدين، )حسب ما يراها  التي تتم داخل المنظمات ومن هذه الخصائص

35:) 
لكل مشروع غرض معين، وحل لمشكلة معينة وتحقيق أهداف محددة، وعليه فإن : الغاية -1 

 .هدافوجود المشروع يكون مرتبط بتحقيق هذه الغاية والوصول إلى تلك األ
 لكل مشروع دورة حياة متكاملة مثل المنظمات الدائمة حيث تبدأ دورة دورة حياة محدودة: -2

المرحلة  ا مرحلة االنتهاء وما يميز هذهثم التخطيط والتنفيذ والرقابة وأخيرً  ،حياة المشروع بالفكرة
 .أنها مؤقتة ومعلومة ووقت انتهاءها

كماله يحتاج إلى أنشطة فريدة وغير روتينية إه و من خصائص أي مشروع أن تنفيذ التفرد: -3
وغير متكررة، وهذا يعني أنه حتى لو تشابه مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل فإن تنفيذ كل 

 .منهما يحتاج إلى أنشطة تختلف عن اآلخر
لتي إن تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى مجموعة من األنشطة المتتابعة وا العتمادية المتداخلة: -4

ث ن إتمام حدأتعتمد في تنفيذها وإتمامها علي بعضها البعض باإلضافة للتتابع يوجد التداخل حيث 
 .معين يحتاج إلى انتهاء مجموعة من األنشطة المتتابعة والمتداخلة فيما بينها

يؤدي التداخل المشار إليه والتشابك بين جهات مختلفة في أداء المشروع إلى حدوث  الصراع: -5
يعمل معه قد يدخلون في مرحلة من التنافس  يلهذا فإن مدير المشروع والطاقم الذالصراع و 
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والتصارع مع مختلف األطراف للحصول على الموارد التي يحتاجها المشروع حتى يتكمنوا من 
 .إكماله في الوقت والكلفة والمواصفات المطلوبة

صحيح أن جميع أنواع المنظمات سواء كانت منظمات وظيفية دائمة أو مشاريع  المخاطر: -6
 مؤقتة تتعرض للمخاطر بدرجات متفاوتة، إال أن المشروع بسبب طبيعته وأهدافه في الوقت المحدد

والكلفة المحددة والمواصفات المحددة، يجعل االنحراف عن ذلك يعرض المشروع إلى آثار سلبية 
 .ومخاطر محتملة

 :وهيالتي يجب أن تتميز بها المشاريع  األخرى  بعض الخصائص Pinto (6:2016)وذكر 
مخصصة تبدأ حسب الحاجة وتعمل لفترة زمنية  لها دورة حياة واضحة وتكون لها مساع  أن  -1

 محددة على نحو جيد.
 تعتبر المشاريع لبنات البناء األساسية في تصميم وتنفيذ االستراتيجيات التنظيمية. -2
 تعتبر الوسيلة الرئيسة التي تعمل بها المنظمات على تنفيذ األهداف. -3
 هي المسؤولة عن أحدث وأفضل المنتجات والخدمات. -4
 الخصائص التي تتميز بها المشاريع وهي:مجموعة من ( 7: 2014ذكر ماضي ) كما 

 وجود هدف محدد يتم إنجازه لمرة واحدة. -1
 إتمام.وجود نقطة بداية ونقطة  -2
 وجود طبيعة خاصة ال تتكرر بنفس الصورة. -3
 ا وفي حدود ميزانية كبيرة موضوعة.يتم إنجازه في خالل فترة زمنية طويلة نسبيً  -4
 وجود عدة أنشطة يتم القيام بها بغرض إتمام المشروع. -5
 تعقد درجة العالقة التتابعية بين األنشطة. -6
 ت المشروع المختلفة.تعدد الجهات التي تشارك في عمليا -7
 

أفضل عرفة المشاريع على نحو أن هذه الخصائص تفيد في فهم وم يتبين لنا مما سبق      
عن األعمال يختلف المشاريع في بعض المنظمات العمل القائم في  نأ رؤية حول كيف وتوفر

 واألنشطة في المنظمات األخرى.
 
 
 



20 
 

 دورة حياة المشروع:ا: رابعً 
وهو ما يساعد  ى دورة حياة خاصة به تبدأ من نقطة ما وتنتهي عند نقطة أخر لكل مشروع      

ع في إدارة وتحليل أسباب نجاح واستدامة المشروع، وهناك العديد من الذين قاموا بتصنيف المشرو 
إلى مجموعة من المراحل والتي تتشابه جميعها مع بعضها البعض من خالل مجموعة من الخطوات 

 بعة والتي تحقق هدف المشروع.المتتالية والمتتا
( أن دورة حياة المشروع تمثل اإلطار العام والهيكلية 139: 2016) حيث يذكر العلي      

ى دارتها وكذلك تجزئة هذه المراحل إلإالمنظمة لتقسيم المشروع إلى مراحل يتم السيطرة عليها و 
آلخر مما يجعلها تشكل مجموعات من حزم العمل تكون مترابطة ومعتمد بعضها على البعض ا

 وإن هذه المراحل أو الخطوات تمثل الواحدة منها نمط الوظائف أو ،دورة حياة المشروع بالكامل
 الفعاليات الواجب تنفيذها خالل مرحلة معينة من حياة المشروع.

 ( فإن دورة حياة المشروع تمر بست مراحل وهي كالتالي:19: 2014وحسب ماضي )
 الفكرة وتحديد المعالم.مرحلة بداية  -1
 مرحلة تحديد المتطلبات. -2
 مرحلة التصميم التفصيلي. -3
 مرحلة التنفيذ الفعلي. -4
 مرحلة التمهيد للتشغيل. -5
 مرحلة التشغيل والمتابعة. -6

فقد عرف دورة حياة المشروع بأنها عبارة عن سلسلة ( 38: 2013) معهد إدارة المشروعاتأما 
 :وصنف هذه المراحل كالتالير بها المشروع من بدايته إلى إنهائه من المراحل التي يم

 .مرحلة بدء المشروع -1
 .عدادمرحلة التنظيم واإل -2
 .مرحلة تنفيذ أعمال المشروع -3
 .نهاء المشروعإمرحلة  -4

ا ( ذكر أن دورة حياة المشروع تتكون من ثالث مراحل حيث قسمه36: 2014)أما خير الدين 
 كالتالي:

ير في هذه المرحلة يتم تطوير فكرة المشروع ثم اختيار المشروع واختيار مد مرحلة التأسيس: -1
 المشروع والبدء باالجتماعات األولية للمباشرة بتنفيذ المشروع.
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في هذه المرحلة يتم وضع خطة الشروع المتكاملة وعمل جدولة ألنشطة  مرحلة التنفيذ: -2
قيق ة والقيام بالرقابة على المشروع للتأكد بأنه يسير نحو تحعداد الموازنإ المشروع المتكاملة و 

 األهداف كما خطط له.
روع في هذه المرحلة يتم عمل التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشنهاء: مرحلة اإل  -3

قد تم إكماله حسب المواصفات المطلوبة، ثم القيام بتدريب المستخدمين على استخدام مخرجات 
 ع ومن ثم إعداد التقارير النهائية وتسليم الوثائق المطلوبة.المشرو 

 فاعتبر أن معظم المشاريع تمر بمراحل متشابهة تتمثل في: Pinto (13 :2016)أما 
ويعني تحديد الهدف الرئيس للمشروع والمواصفات الفنية  :مرحلة وضع تصور للمشروع -1

 .لحةوأصحاب المص والمساهمينة( الماديالبشرية، المالية، )وتحديد نطاق العمل، والموارد الالزمة 
، وهي مرحلة تحديد المواصفات التفصيلية، والخطط، والجداول الزمنية :مرحلة التخطيط -2 

 .وغيرها
 أو في هذه المرحلة يتم تنفيذ العمل الفعلي للمشروع، وتطوير النظام،: مرحلة التنفيذ -3 

 . المشروع لتقديمها ىيسع تيالمنتج أو الخدمات ال
لقيام تمام المشروع لهدفه من خالل االنتهاء من اإتتم هذه المرحلة بعد : مرحلة اإلنهاء -4

 .باألنشطة الفرعية المحددة
 

دة أن لكل مشروع حياته الخاصة الذي يمر بها من مرحلة الوال ومن خالل ما سبق يتضح لنا     
فات من وجود اختال غالق، وبالرغماإلأي من البدء أو بداية المشروع وحتى النهاية أو  ،حتى الوفاة

 نهاء.ا البدء والتخطيط والتنفيذ واإلعديدة في تصنيفها إال أن دورة حياة المشروع تعني دائمً 
 

    والتحكمالمتابعة        

 
توضيحي رسم المشروع حياة دورة  3   

حياة المشروع ة( يوضح دور 2شكل رقم )  

 المصدر جرد بواسطة الباحث باالعتماد على معهد إدارة المشروعات
 

غالقاإل التنفيذ التخطيط  البدء  
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 : للمشاريعشروط اإلدارة الناجحة ا: خامسً 
ذها بشكل وتنفعمال أن تمارس مجموعة من األناجحة فإن عليها  المشاريعحتى تكون إدارة      

 :(111: 2014تالي حسب )خير الدين، صحيح وهي كال
 تحديد أهداف المشروع ثم تحديد الطرق المناسبة للوصول إلى تلك األهداف. -1
 اختيار أعضاء فريق المشروع والموارد البشرية الالزمة لحمل المشروع نحو تحقيق أهدافه. -2
 .زمة لتنفيذ المشروععداد موازنة تقديرية تتضمن الموارد الالإ  -3
 .توجيه فريق عمل المشروع نحو القيادة والتحفيز -4
ء الرقابة على المشروع من خالل تحديد المعايير التي ستستخدم لتقييم األداء ثم قياس األدا -5

 لتحقيق أهداف الفعلي وعمل التغذية العكسية بهدف تصحيح األخطاء وتحسين األداء وصواًل 
 .المشروع

 (:13: 2016المستقبل للتنمية ) وتضيف هيئة
وضوح توزيع األدوار والصالحيات والمسؤوليات وتنظيمها ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة  -6

 المشروع والعمل بروح الفريق.
 .إعطاء االهتمام الالزم لكل مرحلة حسب قيمتها النسبية ضمن المشروع -7
 وجود آلية واضحة لتتابع تنفيذ أنشطة المشروع.  -8 

 التكامل بين أنشطة المشروع. -9
 وآليات العمل في المشروع. ى قبول العاملين ورضاهم عن بيئة ومجر  -10

 
من أجل نجاح المشروع يجب على جميع العاملين في المشروع فهم مبادْى  يري الباحث أنه     

وأسس إدارة المشاريع وتنفيذها بشكل صحيح، كما يجب على كل فرد أن يدرك أن إدارة المشروع 
 تتطلب مهارات وشروط محددة ال بد أن تتوافر في فريق إدارة المشروع.
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 للمشاريع الناجحة اإلدارة شروط 4 توضيحي رسم

 عريالمشل اإلدارة الناجحة شروط( يوضح 3شكل رقم )                       

 باالعتماد على األدبيات السابقة در: جرد بواسطة الباحثالمص                  
 

 :عمليات إدارة المشاريعا: سادسً 
( فإن عمليات إدارة المشروعات هي تطبيق 47: 2013حسب معهد إدارة المشروعات )     

متطلبات المشروع ويتطلب تطبيق المعرفة والمهارات واألدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية 
أن هذه العمليات تضمن سير المشروع بفعالية على مدار دورة  ،المعرفة إدارة عمليات المشروع

حياته وتضم هذه العمليات األدوات واألساليب المستخدمة في تطبيق المهارات والقدرات المشروحة 
مس فئات أو مجموعات تعرف باسم في مجاالت المعرفة يتم تصنيف عمليات إدارة المشروع إلى خ

  عمليات إدارة المشروع وهم كالتالي:
: تشمل عمليات البدء تحديد مرحلة المشروع أو المشروع والموافقة مجموعة عمليات البدء -1

عمليات البدء في كل مرحلة  ى جر وت  ، (49: 2013المعهد األمريكي إلدارة المشروعات، ) عليها
في مرحلة اإلنهاء يتم استخدام عمليات البدء لضمان أن  :المثال على سبيل من مراحل المشروع

يكمل فريق المشروع جميع األعمال، وأن يقوم شخص ما بتوثيق الدروس المستفادة، وأن يقبل 
 .(Schwalbe,2016:81)العمل العميل 

هي تلك العمليات الالزمة إلنشاء نطاق المشروع وتحسين أهدافه  :مجموعة عمليات التخطيط -2
المعهد األمريكي  (أجلهاوتحديد مسار العمل المطلوب لتحقيق األهداف التي يتم تنفيذ المشروع من 

وتشمل عمليات التخطيط وضع والحفاظ على مخطط عملي ، (49: 2013، إلدارة المشروعات

شروط اإلدارة 
 الناجحة

 

تنظيم وتوجيه 
 المشروع

تحديد أهداف 
 المشروع

اختيار طاقم 
 لمشروعا

عداد موازنة إ
 المشروع

الرقابة على 
 المشروع

تتابع وتكامل 
 أنشطة المشروع

قبول ورضا 
 فريق المشروع
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على سبيل المثال، يجب على فريق المشروع وضع  المنظمة لضمان أن المشروع يعالج احتياجات
خطة لتحديد العمل المطلوب للمشروع، وتحديد الجدول الزمني لألنشطة المتعلقة بهذا العمل، 

ولمراعاة الظروف المتغيرة  ل،وتقدير تكاليف أداء العمل، وتحديد الموارد الالزمة للحصول على العم
ا ما تقوم فرق المشروع بمراجعة الخطط خالل كل مرحلة من في المشروع وفي المنظمة، كثيرً 

 .(Schwalbe,2016:81) مراحل دورة حياة المشروع
ة هي تلك العمليات التي تؤدي إلتمام العمل المحدد في خطة إدار  :مجموعة عمليات التنفيذ -3

 ،(49: 2013، المعهد األمريكي إلدارة المشروعات (المشروع لتحقيق مواصفات المشروع
جات والموارد األخرى لتنفيذ مختلف الخطط وخلق المنت األفراد بين تنسيقالوتشمل عمليات التنفيذ 

شروع ومن أمثلة العمليات المنفذة الحصول على فريق الم .أو الخدمات أو نتائج المشروع أو المرحلة
 وتطويره، وضمان الجودة، وتوزيع المعلومات، وإدارة توقعات أصحاب المصلحة، 

 .(Schwalbe,2016:81)الشراء وإجراء عمليات 
. تلك العمليات المطلوبة من أجل تتبع ومراجعة وضبط مجموعة عمليات المتابعة والتحكم -4

 (تتقدم وأداء المشروع، وتحديد المجاالت التي تتطلب إحداث تغييرات بالخطة، وبدء تلك التغييرا
مدير المشروع والموظفون برصد وقياس  ويقوم (،49: 2013، المعهد األمريكي إلدارة المشروعات

وتقوم عملية الرصد  .التقدم المحرز في ضوء الخطط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند االقتضاء
والرقابة المشتركة باإلبالغ عن األداء، حيث يمكن ألصحاب المصلحة في المشروع تحديد أي 

 الصحيحى المسار تغييرات ضرورية قد تكون مطلوبة إلبقاء المشروع عل
(Schwalbe,2016:81). 

ميع . تلك العمليات التي يتم القيام بها إلنهاء كافة األنشطة في جمجموعة عمليات اإلغالق -5
المعهد األمريكي إلدارة  (ةإغالق المشروع أو المرحلة بصفة رسمي ليتم” مجموعات العمليات“

 (. 49: 2013، المشروعات
 

في  نهإ، بل أن مجموعات العمليات ليست مراحل في دورة حياة المشروع نالحظ مما سبق     
أو على جميع  ،الواقع من الممكن إجراء جميع مجموعات العمليات ضمن مرحلة من المراحل

 مراحل المشروع.
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 المشاريع إدارة عمليات  5 توضيحي رسم

 عاريعمليات إدارة المشيوضح  (4)شكل رقم                         
   (2013معهد إدارة المشروعات،  علىدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد المص           

 
 :المجالت المعرفية إلدارة المشاريعا: سابعً 
تطورت إدارة المشروع من بضعة مبادئ بسيطة إلى موضوع واسع فيه العديد من المفاهيم      

ا التي يتم من خالله المعرفية حيث حدد المعهد األمريكي إلدارة المشروعات مجموعة من المجاالت
 المشروع بشكل مستمر طوال دورة حياة المشروعالعمليات الخاصة بإدارة  إدارة جوانب متعددة من
  :(2013حسب )معهد إدارة المشروعات،  يوهذه المجالت همن البدء إلى اإلغالق 

 تكامل المشروع. إدارة -1
 إدارة نطاق المشروع. -2
 إدارة وقت المشروع. -3
 إدارة تكلفة المشروع. -4
 إدارة جودة المشروع. -5
 إدارة الموارد البشرية في المشروع. -6
 إدارة اتصالت المشروع. -7
 إدارة مخاطر المشروع. -8
 إدارة مشتريات المشروع. -9

 إدارة المعنيين في المشروع. -10
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عمليات 
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مجموعة 
عمليات 
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 إدارة تكامل المشروع:  -1
 المجال المعرفي"بأنها  Furman (2015:8)حسب  يمكن تعريف إدارة تكامل المشروع

 ىغالقه بمهارة بحيث يؤدي إلإ ا من بدايته حتى المشروع معً  ربط جميع إجراءات ىالذي يعمل عل
 ".المشروع نجاح

وظيفة شاملة تؤثر على جميع المجاالت "بأنها  Schwalbe (2015: 12)ا حسب أيًض  رفتكما ع  
 ."المعرفية األخرى وتتأثر بها

 .المشروعتنسيق جميع جوانب المشروع من خالل وضع خطة اإلدارة لتحقيق أهداف " رفت بأنهاوع  
(Heldman& others, 2016: 17) " 

 
 معهد إدارة المشروعات،) وتشمل إدارة تكامل المشروع مجموعة من العمليات وهي كالتالي

2013 :63): 
ير بنشوء المشروع وتمد مدا يً صياغة الوثيقة التي تمنح الصالحية رسم وضع ميثاق المشروع: -1

 المشروع بصالحية استغالل موارد المنظمة في أنشطة المشروع.
عداد وتنسيق جميع الخطط الفرعية ودمجها في خطة إ تحديد و  تطوير خطة إدارة المشروع: -2

 شاملة إلدارة المشروع.
 رة المشروععملية قيادة وإنجاز العمل المحدد في خطة إدا توجيه وإدارة أعمال المشروع: -3

 وتطبيق التغييرات المعتمدة لتحقيق أهداف المشروع.
ن معداد تقرير حول ما يتم إحرازه إ متابعة ومراجعة و متابعة والتحكم في أعمال المشروع:  -4

 تقدم نحو تحقيق أهداف األداء المحددة في خطة إدارة المشروع.
ة التغييرات طلبات التغيير واعتماد وإدار  عملية مراجعة جميع إجراء التحكم المتكامل في التغيير: -5

بالغ اإلو التي تطرأ على التسليمات ومصادر العملية التنظيمية ووثائق المشروع وخطة إدارة المشروع 
 بتنسيقها.

االنتهاء من كافة األنشطة الموجودة في جميع مجموعات إغالق المشروع أو المرحلة:  -6
 شروع أو المرحلة بصفة رسمية.عمليات إدارة المشروع ليتم إنهاء الم

 
 إدارة تكامل المشروع تعني الحفاظ على المشروع كمجموعة واحدة من أن مما سبق نستنتج     

ها وأنها تعتبر مفتاح نجاح المشروع بشكل عام وذلك ألن ،األنشطة بحيث تكون مترابطة فيما بينها
في تحقيق هذا  اسً رئي ايلعب دور وأن مدير المشروع  ،وليات أساسية لنجاح المشروعؤ ن مستتضم

 التكامل.
 

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathy+Schwalbe%22
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 إدارة نطاق المشروع:  -2
تحديد العمليات "بأنها  Moustafaev (13 :2015) حسب إدارة نطاق المشروع عرفوت  

 ."شمول المشروع على جميع األعمال التي تحقق نجاحهالمطلوبة بما يضمن 
المطلوبة إلكمال المشروع  تحديد وإدارة جميع األعمال" Schwalbe (12 :2016) ويعرفها 

 ."بنجاح
خل له دالعمليات المتعلقة بتحديد أي المهمات تتعلق بالمشروع وأيها ال مجموعة " بأنها عرفكما ت  

 (.38: 2016)هيئة المستقبل للتنمية،  "بالمشروع
 

 :(Schwalbe, 2016: 185) حسب وتضم إدارة نطاق المشروع ست عمليات
وذلك من خالل عمل فريق المشروع مع  :إدارة نطاق التخطيط أو وضع خطة إدارة النطاق -1

 أصحاب المصلحة المناسبين.
المعنيين وتوثيقها وإدارتها  قبلمن  حتياجاتاالوذلك من خالل تحديد  تحديد المتطلبات: -2

 لتحقيق أهداف المشروع.
وضع وصف تفصيلي للمشروع والمنتج ومراجعة خطة إدارة النطاق وميثاق  تحديد النطاق: -3

 المشروع والمتطلبات وأصول العمليات التنظيمية.
ابلة تقسيم تسليمات أعمال المشروع إلى مكونات أصغر وأكثر قنشاء هيكل تجزئة العمل: إ -4

 لإلدارة.
 يجب أن يتضمن إضفاء الطابع الرسمي على قبول نتائج المشروع. :تصميم النطاق -5
 من خالل السيطرة على التغييرات في نطاق المشروع خالل دورة حياة السيطرة على النطاق: -6

 المشروع بالكامل. 
 

 هألن المعرفية إلدارة المشروععتبر من أهم المجاالت تإدارة نطاق المشروع  يري الباحث أن      
يضمن فريق المشروع وأصحاب المصلحة أن لديهم نفس الفكرة عن المشروع واألنشطة  امن خالله

ا لنجاح المشروع ألنه يساعد في وأن تعريف النطاق بشكل جيد هو مهم جدً  ،التي سيتم تنفيذها
 وليات العمل بشكل أفضل.ؤ التواصل وفهم مس

 
 

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jamal+Moustafaev%22
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 وع: إدارة وقت المشر  -3
من أجل إدارة عنصر الوقت للمشروع تحتاج إلى وضع جدول زمني يتطلب بيان أربعة أشياء      

 .()ما يجب القيام به، ما الذي سيحقق تلك المهام، كم من الوقت تحتاج، تحديد تسلسل تلك المهام
 ".عملياتيةخطة المشروع إلى مواقيت تحويل ( إدارة وقت ألنها "282، 2011) وقد عرف العلي

عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل "أنها  (160: 2014) خير الدين ى وير 
لة ا بجميع األنشطة المتتابعة والمتداخالمشروع ابتداء من لحظة مباشرة العمل في المشروع مرورً 

 . " إلى لحظة انتهاء العمل في المشروعواألحداث والمحطات الرئيسة وصواًل 
 "داء مقبولةا لمعايير أتقدير حول مدى الوقت والموارد المطلوبة لتنفيذ العمل وفقً بأنها " اوتعرف أيًض 

 (.161: 2014)يانج، 
 

ت نجاز المشروع في الوقإلضمان  الالزمةعمليات وتشمل إدارة وقت المشروع مجموعة من ال
 :(Schwalbe, 2016: 223,224) وهي كالتالي المناسب

يتم ويحدد فيها السياسات واإلجراءات والوثائق التي س :تفصيلية للمشروعإعداد خطة أنشطة  -1
 استخدامها لتخطيط الجدول الزمني للمشروع وتنفيذه والتحكم فيه.

 يوضح فيها ترتيب األنشطة ومواعيد تنفيذها. :عداد خطة زمنية عامة ألنشطة المشروعإ -2
 العامة التفصيلية للمشروع )جدول زمنيعلى الخطة  بناءً  :الالزم لكل نشاط تقدير الوقت -3

 لألنشطة( يوضح مدة تنفيذ كل نشاط ووقت بداية النشاط ووقت نهايته.
لتزام بها راعي االوي   ،عدادهاإ وفق الخطط والجداول الزمنية التي تم  :يتم متابعة تنفيذ األنشطة -4

ووضع خطط  ،الزمنيةبالقدر المستطاع وفي حال حدوث أي تغييرات يجب تعديلها في الجداول 
 بديلة لتعويض أي نقص أو تأخير في تنفيذ األنشطة.

ن وفق ما يواجه المشروع م وقابلة للتعديل ةيجب أن تكون الخطط والجداول الزمنية مرن -5
 مخاطر وتهديدات.

 
التي  من أكبر التحديات اعتبر واحدً يتقديم المشاريع في الوقت المناسب  الباحث أن ى وير        

الحفاظ على أنشطة المشروع على المسار الصحيح ورصد تلك  إذا تمفتواجه إدارة المشاريع، 
بعض األدوات األساسية والتقنيات  وباالعتماد على ،األنشطة وتنفيذ هذه العمليات بشكل صحيح

سين وتحليل المسار الحرج يمكن تح ،ومخططات الشبكة ،إلدارة وقت المشروع مثل الرسوم البيانية
 إدارة وقت المشروع والتأكد من اكتمال المشروع في الوقت المحدد.
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 إدارة تكلفة المشروع: -4
مجموعة العمليات التي يتم من "بأن إدارة تكلفة المشروع هي  (15: 2011) عرفة ى ير 

    ."تحديد االستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروعخاللها 
لمتوقعة اعملية تحديد الموارد الالزمة لتنفيذ كافة أنشطة المشروع مع تقدير الكلفة " بأنها وتعرف 

 (.201: 2014)خير الدين،  "تخدامهالهذه الموارد ووقت اس
تها السيطرة على تكلفة المشروع ومراقب"عرفتها بأنها  (48: 2016) هيئة المستقبل للتنميةأما 

 ."الميزانية المخصصة له والمصدق عليهالكي يكتمل المشروع ضمن 
 

 :يتضح لنا أنها تشمل إدارة تكلفة المشروع وبنظرة عامة حول عمليات
ت ا من خطة إدارة المشروع وتشمل تحديد اإلجراءافهي تشكل جزءً  وضع خطة إدارة التكاليف: -1

 ,Snyder) عليهادارتها ومراقبتها والسيطرة إوالسياسات المستخدمة في خطة تكاليف المشروع و 

2013: 68). 
ة تقدير تكاليف األنشطة وذلك من خالل وضع تقدير تقريبي للموارد الالزمتقدير التكاليف:  -2

 .(Snyder, 2013: 71) من معدات ولوازم وخدمات ومرافق ومواد وغيرها
 ىنجمع تكاليف المشروع حسب الفترة الزمنية لألنشطة وتطوير منح تحديد التكلفة األساسية: -3

ي تنفق التكلفة التراكمية والتي يمكن استخدامها لتتبع األداء الفعلي واألداء المخطط واألموال الت
 .(Snyder, 2013: 78)ليتم تحديد إجمالي الموازنة 

 
 ،قييجب علي فريق إدارة المشاريع التأكد من تقديرات التكاليف بشكل دق الباحث أنه ى ير       

وذلك حتى يتسنى استكمال المشروع  وتحديد ميزانية واقعية وفق متطلبات وقدرات أصحاب المشروع
  في حدود الموازنة المعتمدة.

 
 :إدارة جودة المشروع -5

العمليات التي تقوم فيها المؤسسة ا بأنه (226: 2013)يعرفها معهد إدارة المشروعات        
 بتحديد سياسات الجودة وأهدافها ومسؤولياتها حتى يتسنى تلبية احتياجات ومتطلبات المشروع. 

حتياجات معنية بضمان تلبية أنشطة المشروع لالاإلدارة ال" عرف إدارة جودة المشروع بأنهاوأيضا ت  
 .(Heldman & others, 2016: 71) "التخطيط لها يتم التي
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: 2013)خبراء المجموعة العربية للتدريب والنشر، حسب عمليات إدارة جودة المشروع وتشمل 
73): 

 تحديد متطلبات أو المعايير القياسية للجودة الخاصة بالمشروع.وضع خطة إدارة الجودة:  -1
 التأكيد على تنفيذ المعايير القياسية للجودة. تنفيذ توكيد الجودة: -2
 لعدم االنحراف عن الجودة المطلوبة. راقبة الجودة:تنفيذ م -2
 

ية في نجاح المشروع من خالل تلب اا رئيسً إدارة جودة المشروع تلعب دورً  الباحث أن ى ير       
ت وتطبيق معايير الجودة الالزمة من خالل السياسا ،المشروع وفق عمليات إدارة الجودةاحتياجات 

 والوفاء بمتطلبات أصحاب المصلحة. ،تنفيذها لتنفيذ المشروعالتي يتم واإلجراءات المستمرة 
 
 :إدارة الموارد البشرية في المشروع -6
 .(Schwalbe, 2015: 12) "ال لألشخاص المعنين بالمشروعاالستخدام الفع  " وتعرف بأنها    

 توفير الكفاءات التنفيذية إلدارة المنظمات القائمة علىأنها  marco (2011: 2)عرف عند وت  
 المشاريع وخلق المعرفة وتبادل المعلومات واالتصاالت بين األشخاص المعنيين.

ضمن  المناسبالعمليات التي يتم من خاللها التأكد من وجود فريق المشروع أيضا بأنها  وتعرف
 .(Carstens & others, 2013: 21)المشروع 

 
 التالي: (Furman ،2015 :314) حسبعمليات إدارة الموارد البشرية وتتضمن 

 وليات والمهارات الالزمة للمشروع.ؤ تحديد األدوار والمستخطيط الموارد البشرية:  -1
زم بة والحصول علي الفريق الالالتأكد من توفر الموارد المطلو  الحصول علي فريق المشروع: -2

 إلكمال أنشطة المشروع.
تحسين الكفاءات والتفاعل بين أعضاء فريق العمل والمحيط الذي  تطوير فريق المشروع: -3

 يعمل فيه جميع أعضاء فريق العمل لتحسين أداء المشروع.
 ة.ا للخطتسير وفقً ه والتأكد من أن األمور ئتوجيه الفريق وتتبع أدا إدارة فريق المشروع: -4
 

مجال إدارة الموارد البشرية في المشروع يعتبر ذو أهمية خاصة حيث ترجع  الباحث أن ى ير       
الموارد  أن أهميته إلى أهمية العنصر البشري ودوره في تنفيذ أنشطة المشروع حيث يجد الباحث

ا في إدارة المشاريع حيث يصعب العثور على ا حيويً عنصرً  اهم أصول المشروع وأنهأ  من البشرية

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathy+Schwalbe%22
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مل وطرقه المناسبة والحفاظ األشخاص المؤهلين الذين يتميزون بالخبرة والمعرفة الجيدة لنظم الع
 مدى كفاءة العاملين في المشروع. علىوبالتالي يتوقف نجاح المشروع  ،عليهم

 
 إدارة اتصالت المشروع: -7

العمليات المطلوبة لتوزيع وتخزين واسترجاع معلومات "بأنها  Lister (2015: 171)يعرفها 
 ."المشروع

العمليات الالزمة لضمان تخطيط معلومات المشروع "فيعرفها أنها  Roudias  (2015: 75)أما 
 ."في الوقت المناسب وجمعها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها والتحكم فيها ومتابعتها

 :(Heldman & others, 2016: 50) تشمل إدارة التصالت على ما يليو 
 وحفظها وايصالها للمعنيين في الوقت المناسب.جمع معلومات المشروع وتوثيقها  -1
 توزيع وتبادل المعلومات بين إدارة وفريق المشروع وأصحاب المصلحة. -2
 أرشفة المعلومات بعد إغالق المشروع الستخدامها كمرجع في المستقبل. -3
 

 :(Schwalbe, 2016: 185) هي دارة اتصالت المشروعالالزمة إلعمليات أما ال
 تحديد المعلومات واحتياجات االتصال. اتصالت المشروع:تخطيط  -1
 نشاء وتوزيع وتخزين واسترجاع معلومات المشروع.إتشمل  إدارة التصالت: -2
: رصد ومراقبة االتصاالت لضمان تلبية احتياجات أصحاب مراقبة اتصالت المشروع -3

 المصلحة المعنيين من المعلومات.
 

صال الضمان لنجاح المشروع حيث يؤدي االت تعتبر إدارة اتصاالت المشروع الباحث أن ى ير        
ال إلى بناء جسر بين أصحاب المصلحة المتعددين المشتركين في المشروع بحيث يتم اختيار الفع  

في  المصلحة سبل التواصل المختلفة بين اإلدارات والعاملين من جانب وبين اإلدارات وأصحاب
التفاعل فيما بينهم بما يسهم في تعزيز أداء  ى وبالتالي تحسين مستو  ،المشروع من جانب آخر

 المشروع والوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة.
 
 

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Lister%22
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jihane+Roudias%22
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 إدارة مخاطر المشروع:  -8
تخطيط ال" إدارة مخاطر المشروع بأنها (309: 2013) يعرف معهد إدارة المشروعات

لالستجابة لها ومتابعة المخاطر في  إلدارة المخاطر من خالل تحديدها وتحليلها والتخطيط
 ."المشروع

 المعنية بتحديد جميع المخاطر المتوقعة وتقييم الفرص"فيعرفها بأنها  Lock (2014, 43) ى وير 
 المشروع علىوشدة تلك المخاطر ثم اتخاذ قرار بشأن ما يمكن القيام به للحد من األثر المحتمل 

 ."وتجنبها
 فهم وتنظيم فريق المشروع للبيانات التي تملكها المنظمة من"أنها  Kendrick (2015: 11) أما

خالل ذلك يتم العمل على توقع التهديدات وتقليلها إلى أقصى حد وتحقيق أقصى قدر من الفرص 
 ."احيثما كان ممكنً 

 
 مخاطر المشروع مجموعة من العمليات وهي كالتالي وفق إدارة وتشمل 

 (Carstens & others, 2013: 203,204): 
 تتكون من تفاصيل توضح كيفية التعامل مع أنشطة إدارة المخاطر وضع خطة إدارة المخاطر: -1

 للمشروع وتنفيذها بحيث يكون الناتج الرئيس لهذه العملية هو خطة إدارة المخاطر.
 المشروع. علىتحدد هذه العملية أحداث المخاطر التي يحتمل أن تؤثر  تحديد المخاطر: -2
من خالل إعطاء األولوية لألحداث التي تم تحديدها إلجراء  راء تحليل نوعي للمخاطر:إج -3

ث مزيد من التحليل من خالل تقييم احتمال حدوثها وأثرها مع الناتج الرئيس الذي يتمثل في تحدي
 سجل المخاطر.

يد ة لتحدمن خالل توفير قياس كمي )عددي( لألحداث المختار  إجراء التحليل الكمي للمخاطر: -4
 مقياس األثر.

: تطوير الخيارات واإلجراءات لتعزيز الفرص والحد من وضع خطط استجابات للمخاطر -5
رئ نشاء احتياطي للطواإالتهديدات لألحداث المختارة ومن التفاصيل الناتجة عن الردود المقررة و 
 المخاطر.لمعالجة األحداث المحتملة المتبقية وتسجيل كل هذه التفاصيل في سجل 

غير تنفيذ خطط مواجهة المخاطر وتتبع األحداث الجديدة المحددة و  مراقبة ومتابعة المخاطر: -6
المحددة والتعامل مع هذه األحداث وتقييم مدى فاعلية التعامل مع المخاطر خالل فترة تنفيذ 

 المشروع. 
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إن دور فلذلك  ،حقيقية اريع تواجه تحديات ومخاطرجميع المش ليس هناك شك أنيري الباحث أنه 
ليب وتحديد األسا ،التي تؤثر على المشروع بشكل دقيقهم العوامل أ تحديد هو إدارة مخاطر المشروع 

لمخاطر واإلجراءات المستخدمة في التعامل مع تلك المخاطر بما يسهم في تقليص فرص وقوع تلك ا
 روع.مان لكل مشاأللذا فهي تعتبر صمام  ،وبما ال يؤثر على المشروع

 
 إدارة مشتريات المشروع: -9

ت توفير المواد والمستلزمات الالزمة بمهارة وكفاءة الستمرار عمليايمكن تعريفها بأنها       
 .(216: 2012المشروع وذلك بالجودة والسعر والكمية المناسبة في الوقت المناسب )دودين، 

عمليات شراء مفتوحة ومحددة في خطة إدارة بأنها  فيعرفهاGreiman (2013: 440) أما 
المشروع أو البرنامج تحدد آلية حصول فريق المشروع على السلع والخدمات من خارج المؤسسة 

 المنفذة. 
الالزمة للحصول على المواد المناسبة للمشروع  العملياتبأنها  Wysocki (2014: 84) ى وير 

 .من برامج ومعدات وخدمات من مصادر خارجية بأفضل جودة وأفضل تكلفة
 
أن عمليات إدارة مشتريات  (Kloppenborg,2013: 324,327,334,424) ى ير و 

 :المشروع تشمل
قة توثيق واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات وتحديد نهج أو طري إدارة خطة المشتريات: -1

  الشراء وتحديد البائعين المحتملين
د عروض البائعين واختيار العرض المناسب وإبرام العقو  علىالحصول  إجراء عمليات الشراء: -2

 .من خالل إتمام عملية الشراء
حيحات بة أداء العقود وإجراء التغييرات والتصإدارة عالقات الشراء ومراق مراقبة المشتريات: -3

 .حسب الحاجة
 .عملية إكمال واالنتهاء من جميع عمليات الشراء إغالق المشتريات: -4
 

قصى منفعة ممكنة أالمشروع أن تهدف إلى تحقيق  ينبغي على إدارة مشترياتيري الباحث أنه 
فريق السلع والمواد والخدمات الالزمة ل للمشروع عن طريق القيام بالمهام الموكلة إليها من توفير

 المشروع من الخارج وذلك إلتمام متطلبات العمل في المشروع بأعلى درجة من الكفاءة.
 

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+K.+Wysocki%22
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 إدارة المعنيين بالمشروع: -10 
أو  عملية إدارة توقعات األفراد أو المجموعات التي قد تكون لها مصلحة مباشرةتعرف بأنها       

غير مباشرة في المشروع ويمكن أن تتأثر بالمخرجات دون التضحية بمهمة المنظمة أو رؤيتها 
(Kerzner& Belack, 2010: 296). 

تي و المنظمات العمليات تحديد األشخاص أو المجموعات أفيري أنها  أما معهد إدارة المشروعات
كهم يمكن أن تؤثر على المشروع أو تتأثر به، وتحليل توقعاتهم وتأثيرهم، ووضع استراتيجيات إلشرا

 (391: 2013، معهد إدارة المشروعات)وإدارة المصالح المتضاربة 
القدرة على تحديد وتحفيز وتعبئة وقيادة جميع األشخاص أنها  Roeder (17 :2013) ى وير 

ا منه والتواصل معهم وتسخير طاقاتهم عن طريق لمشروع ما أو يشكلون جزءً  الذين يخضعون 
 .استخدام تقنيات اإلدارة السليمة لتحقيق أهداف المشروع المرجوة

 
 :التالي (391: 2013حسب معهد إدارة المشروعات ) عمليات إدارة المعنيين بالمشروعوتشمل 

ر تحديد األفراد أو المجموعات أو المؤسسات التي يمكن أن تؤث تحديد المعنيين بالمشروع: -1
أو تتأثر بقرار أو نشاط أو نتيجة المشروع وتحليل وتوثيق المعلومات ذات الصلة المتعلقة 

 باهتماماتهم واشتراكهم وترابطهم وفاعليتهم وتأثيرهم المحتمل علي نجاح المشروع.
عنيين ية وضع استراتيجيات إدارية مناسبة إلشراك المعمل وضع خطة إدارة المعنيين بالمشروع: -2

هم بالمشروع على نحو فعال طوال دورة حياة المشروع بناء على تحليل احتياجاتهم ومصالحهم وتأثير 
 المحتمل علي نجاح المشروع.

م لتلبية عملية التواصل مع المعنيين بالمشروع والتعاون معهإدارة مشاركة المعنيين بالمشروع:  -3
 حتياجاتهم أو توقعاتهم ورصد المشاكل عند وقوعها وتعزيز مشاركة المعنيين في أنشطة المشروعا

 على نحو مناسب طوال دورة حياة المشروع.
ع وتعديل عملية المراقبة الشاملة لعالقة المعنيين بالمشرو  متابعة مشاركة المعنيين بالمشروع: -4

 .االستراتيجيات والخطط إلشراك المعنيين
 
الغرض من إدارة أصحاب المصلحة في المشروع هو تحديد جميع األشخاص  الباحث أن ى ير       

تؤثر  ى أو المنظمات المرتبطين بالمشروع كالجهات الداعمة ومدير وفريق المشروع وأي أطراف أخر 
ال في قرارات شراكهم بشكل فع  إعلى سير العمل في المشروع وتحليل توقعاتهم واحتياجاتهم و 

 .لمشروعع طوال فترة حياة االمشرو 
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 (1جدول )
 يوضح المجالت المعرفية إلدارة المشاريع والعمليات الخاصة بهم

 بهم الخاصة والعمليات المشاريع إلدارة المعرفية المجاالت 1 جدول

 عمليات إدارة المشاريع المجالت المعرفية
 
 : أوًل 

 :إدارة تكامل المشروع

 .وضع ميثاق المشروع -1

 .تطوير خطة إدارة المشروع -2

 .توجيه وإدارة أعمال المشروع -3

 .متابعة والتحكم في أعمال المشروع -4

 .ركم المتكامل في التغييإجراء التح -5

 .إغالق المشروع أو المرحلة -6
 
 ا: ثانيً 

 :إدارة نطاق المشروع

إدارة نطاق التخطيط أو وضع خطة إدارة  -1
 النطاق.

 تحديد المتطلبات. -2
 تحديد النطاق. -3
 نشاء هيكل تجزئة العمل.إ -4
 تصميم النطاق. -5
 السيطرة على النطاق. -6

 
 ا: ثالثً 

 :إدارة وقت المشروع

 .إعداد خطة أنشطة تفصيلية للمشروع -1

 .عداد خطة زمنية عامة ألنشطة المشروعإ  -2

 .تقدير الوقت الالزم لكل نشاط -3

 .متابعة تنفيذ األنشطة يتم -4

 .وقابلة للتعديل ةالخطط والجداول الزمنية مرن -5
 ا:رابعً 

 :إدارة تكلفة المشروع
 .وضع خطة إدارة التكاليف -1

 .تقدير التكاليف -2

 .تحديد التكلفة األساسية -3
 ا:خامسً 

 :إدارة جودة المشروع
 .وضع خطة إدارة الجودة -1

 .تنفيذ توكيد الجودة -2

 .تنفيذ مراقبة الجودة -3
 ا:سادسً 

 :إدارة الموارد البشرية للمشروع
 تخطيط الموارد البشرية. -1
 الحصول علي فريق المشروع. -2
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 تطوير فريق المشروع. -3
 إدارة فريق المشروع. -4

 ا:سابعً 
 :إدارة اتصالت المشروع

 تخطيط اتصاالت المشروع -1
 إدارة االتصاالت. -2
 المشروع.مراقبة اتصاالت  -3

 
 ا:ثامنً 

 :إدارة مخاطر المشرع

 وضع خطة إدارة المخاطر. -1
 تحديد المخاطر. -2
 إجراء تحليل نوعي للمخاطر. -3
 إجراء التحليل الكمي للمخاطر. -4
 وضع خطط استجابات للمخاطر. -5
 مراقبة ومتابعة المخاطر. -6

 ا:تاسعً 
 :إدارة مشتريات المشروع

 .إدارة خطة المشتريات -1

 .إجراء عمليات الشراء -2

 .مراقبة المشتريات -3

 .إغالق المشتريات -4
 ا:عاشرً 

 :إدارة المعنيين بالمشروع
 تحديد المعنيين بالمشروع. -1
 وضع خطة إدارة المعنيين بالمشروع. -2
 إدارة مشاركة المعنيين بالمشروع. -3
 متابعة مشاركة المعنيين بالمشروع. -4

 باالعتماد على األدبيات السابقة الباحثدر: جرد بواسطة المص
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 الخالصة:
يتبين من خالل هذا المبحث أن العديد من المنظمات تعتمد في أعمالها على المشاريع        

 وأن للمشروع مجموعة من ،المترابطة لها بداية ولها نهاية والتي هي عبارة عن مجموعة األنشطة
 وأن إدارة المشاريع ،القائمين على إدارة المشاريع العمل بهاا على كل الخصائص من المهم جدً 

تعتبر الجانب األهم في أي مشروع مهما كبر أو صغر حجمه من خالل إدارة األنشطة المكونة 
كما مر  للمشروع بكل ما تحتويه من موارد كي يتم تحقيق الهدف من المشروع. وتتكون المشاريع

ن ا المشروع موهي مراحل يمر به ،نهاءوالتخطيط والتنفيذ واإل لبدءمن دورة حياة تتمثل في ا بنا
وكل مرحلة من هذه المراحل تتكون من مجموعة من األعمال والخطوات،  ،هئنهاإبدايته وحتى 

سس التي يجب على إدارة المشاريع أن وإلدارة المشروعات بنجاح هناك مجموعة من الشروط واأل
  ن ذكرناها.أسبق  تنفذها بشكل صحيح

م تالبنية التحتية إلدارة المشروع حيث  تمثلإلدارة المشروعات مجموعة من العمليات ن إو        
خمس مجموعات وهي )مجموعة عمليات البدء، ومجموعة عمليات  ىتقسيم هذه العمليات إل

غالق( التخطيط، مجموعة عمليات التنفيذ، مجموعة عمليات المتابعة والتحكم، مجموعة عمليات اإل
د تطلبت هذه المجموعات الخمس القيام بالعديد من النشاطات اإلدارية التي تم االتفاق على وق

طاق تقسيمها في علم إدارة المشاريع إلى عشرة مجاالت معرفية وهم )إدارة تكامل المشروع، إدارة ن
رية في البش المشروع، إدارة وقت المشروع، إدارة تكلفة المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة الموارد

نيين المشروع، إدارة اتصاالت المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة مشتريات المشروع، إدارة المع
في المشروع( يحتوي كل منها على عدد من العمليات المحددة التي إذا ما تم تطبيقها تقود إلى 

 .نتائج محددة تنشدها اإلدارة الناجحة للمشروع
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 المبحث الثاني
 التنمية المستدامة

 
 :تمهيد
تنمية ا على ألسنة الناس في العقود األخيرة هي كلمة الدً مكننا القول إن أكثر الكلمات تردي      

Development سواء كان ذلك من قبل الشعوب أو الحكومات، األفراد أو الجماعات أو ،
لي زيادة أو تكثير أو رفع إنسان اإل ىالمنظمات ويعود ذلك بشكل جوهري إلى التطلع األبدي لد

: 2015أو إنعاش أو تطوير أو نمو أو إنماء للثروات والموارد والنواتج بمختلف أشكالها )البريدي، 
26). 

المجتمعات لتحقيقه من تنمية  ىومن الواضح أن مفهوم التنمية عجز عن تحقيق ما تسع      
اعي الناس ومستقبلهم االقتصادي واالجتما بين جوانب الحياة المختلفة التي تمس واقع تحدث توازنً 

اسة بالتالي نحن بحاجة م ،ض للعديد من التهديدات المتزايدةبما في ذلك الجانب البيئي الذي يتعر 
تعرض ا حيث سنسوهذا ما سيتم التطرق له تاليً  ديد أطلق عليه التنمية المستدامة،إلى مفهوم تنموي ج

: ىالتعرف عل هبوصفه يمثل البديل الذي نبحث من خالل في هذا المبحث مفهوم التنمية المستدامة
تدامة، بعاد التنمية المسأأصول التنمية المستدامة، تعريفها، خصائصها، عناصرها، أهدافها، 

ية أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، متطلبات تحقيق التنم
 المستدامة في فلسطين.
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 :التنمية المستدامة أصول: أوًل 
م قبل التطرق لتعريف التنمية المستدامة يحسن بنا إلقاء نظرة على أصول تطور هذا المفهو       

بدأ ظهور مفهوم التنمية المستدامة وتطوره في  عبر الزمن حتى وصل إلى ما هو عليه اآلن فقد
ومؤتمرات دولية وعالمية. من خالل مجموعة من مؤتمرات قمة  1992و 1972الفترة ما بين عام 

م وق دم المفهوم ألول مرة خالل مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة الذي عقد في ستوكهولم عا
، كان أول اجتماع دولي يعد للتشاور حول مفهوم االستدامة على نطاق شامل )مبارك، 1972
2016 :15.) 

ر دامة في رحاب األمم المتحدة حيث ظها نشوء مصطلح التنمية المستعلى ذلك تم رسميً  وبناءً     
وكانت بعنوان "استراتيجية المحافظة الكونية" وقد  1980ألول مرة في وثيقة رسمية أممية عام 

 United Nations Environment) اشترك في إعدادها كل من: برنامج األمم المتحدة للبيئة

Program) البيئة ، االتحاد الدولي للمحافظة على(International Union for the 

Conservation of the Environment)الصندوق العالمي للطبيعة ، (World Wide 

Fund for Nature)  م تم بلورت مصطلح "التنمية المستدامة" في وثيقة أممية 1987،  ثم عام
 our أخري حيث حظي بقبول دولي واسع فيما بعد وعنوان تلك الوثيقة "مستقبلنا المشترك"

common future  وكان ذلك عن طريق اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي أصبح يطلق عليها ،
 Croرئيسة الوزراء النرويجي "كرو هارلم برونتالند"  ىفي وقت الحق "لجنة برونتالند" نسبة إل

Harlem Bruntdland ،(.42: 2015)البريدي 
وقد أثمر هذا المؤتمر عن وضع سلسلة من التوصيات التي أدت إلى إنشاء برنامج األمم        

بارك، ، وكذلك ظهور العديد من الوكاالت الدولية والوطنية لحماية البيئة )م(UNDP)المتحدة للبيئة 
2016 :15.) 

 
لك  وذمتواصاًل ا ا مرحليً مصطلح التنمية المستدامة قد شهد تطورً  يتأكد لنا مما سبق أن      

تنمية نتيجة للتطور الحتمي في الفكر البشري إزاء االهتمام والبلورة واالنضاج والتطبيق لمسألة ال
يل المستدامة وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم اإلضرار بالبيئة وليضمن تلبية حاجات الج

 .ية االجتماعية واالقتصاديةالحالي واألجيال المستقبلية من خالل المحافظة على البيئة والتنم
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 :تعريف التنمية المستدامةا: ثانيً 
ون قامت العديد من المنظمات واللجان المعنية بالبيئة والمجتمع وكذلك الباحثون والمهتم       

 بقضايا االستدامة بمحاوالت كثيرة لتعريف التنمية المستدامة نذكر منها:
دامة هي (: التنمية المست1987ة الدولية للبيئة والتنمية )الذي أصدرته اللجن تقرير برونتالندعرف 

شباع إالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة األجيال التالية على "
 ."احتياجاتهم

سكن طويل مالقدرة على التنمية المادية والبيئية للحفاظ على "التنمية المستدامة على أنها  عرفكما ت  
ا وإطار يسمح بتحسين حالة اإلنسان كوكب األرض مع توفير فرص آمنة ومناسبة بيئيً  األجل علي

 .(Roosa, 2010: 44) "وتكافؤ الفرص لألجيال الحالية والمقبلة
إعطاء الناس في كل من الحاضر والمستقبل الخيارات " بأنها التنمية المستدامةوتعرف أيضا 

 .(Atkinson and others, 2014. 223) ة"الرفاهيوالقدرات لتحقيق مستويات جيدة من 
ازنة، عبارة عن التنمية المستمرة، والعادلة، والمتو " بأنها التنمية المستدامةتعريف  كذلك تم

لحالية والمتكاملة، والتي تراعي البعد البيئي في جميع مشروعاتها، والتي ال تجني الثمار لألجيال ا
 .(82: 2017، وأحمد )أبو النصر "على حساب األجيال القادمة

 مل منها:وجدير بالذكر أنه ل يوجد اتفاق عام حول هذا المفهوم وقد يرجع ذلك إلى عدة عوا   
 اختالف أساليب تحقيق التوازن بين اإلنسان والبيئة من مجتمع آلخر ومن وقت آلخر. -1
يب القر  ىة على المدتباين االستراتيجيات المتعددة والضرورية لتحديد أهداف التنمية المستدام -2

 والبعيد، بل وعدم وضوحها أو غيابها في بعض المجتمعات.
د تباين التخصصات التي تتناول التنمية المستدامة في اهتمامها بتحديد متطلبات وكيفية تحدي -3

 (.185: 2012أبو المعاطي، )أهداف التنمية المستدامة 
 

 لى تعريف التنمية المستدامة إال أن هذهع بالرغم من هذا االختالفويري الباحث أنه       
متعددة التعريفات كلها تركز على اإلنسان والتوازن البيئي بين أنشطته وجهوده بالبيئة ومكوناتها ال

شباع إواالستقرار االجتماعي وأيضا  ،يارد الطبيعية والتدهور االقتصادكالحد من تالشي المو 
 األجيال القادمة. حاجات األجيال الحالية دون المساس بمقدرات
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 :خصائص التنمية المستدامةا: ثالثً 
 (:184: 2011)عطية،يمكن تحديد بعض خصائص التنمية المستدامة حسب         

المدى بالضرورة، تعتمد يعتبر البعد الزمني هو األساس فيها، فهي تنمية طويلة  تنميةهي  -1
على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها ألطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خاللها التنبؤ 

 بالمتغيرات.
 ا احتياجات األجيال القادمة في المواردهي تنمية تراعى تلبية االحتياجات القادمة، وأيًض  -2

 الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب األرض.
ساسية تضع تلبية احتياجات األفراد في المقام األول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات األ هي تنمية -3

والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة 
  .البشر المادية واالجتماعية أو ما يسمى بالتنمية المستدامة للنمو االجتماعي

 المحيط الحيوي للبيئة سواء عناصره أو مكوناته األساسية كالهواء علىلحفاظ تنمية تراعي ا -4
 والتربية والموارد الطبيعة.

 هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات االستثمارات -4
حقق يحافظ عليها وي واالختيار التقني، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما

 التنمية المتواصلة.
عية، تنمية متكاملة تعني بالجانب البشري فيها، وأول أهدافها تراعي الحفاظ على القيم االجتما -5

 كما تراعي النوع الوراثي للكائنات الحية بجميع أنواعها النباتية والحيوانية.
  ة المستدامة أنها:أن من خصائص التنمي (83: 2017أبو النصر وأحمد ) ى كما ير 

 هي تنمية شاملة ومتكاملة. -1
 هي تنمية مستمرة. -2
 هي تنمية عادلة. -3
 هي تنمية متوازنة. -4
 هي التنمية التي ال تجني الثمار لألجيال الحالية على حساب األجيال القادمة. -5
 هي التنمية الرشيدة دون إسراف أو سوء استخدام أو استغالل. -6
 التي تراعي البعد البيئي في جميع مشروعاتها.هي التنمية  -7
هي التنمية التي تعظم من قيمة المشاركة الشعبية أو مشاركة المواطنين في جميع مراحل  -8

 العمل التنموي.
 الربط العضوي التام بين االقتصاد والبيئة والمجتمع فلكل منظوره الخاص. -9
 

http://www.alukah.net/culture/0/106307
http://www.alukah.net/culture/0/106307
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دامة تشجع على الحفاظ على قاعدة مواردنا أن خصائص التنمية المست مما سبق يتضح لنا    
 طبيعية والنمووتعزيزها عن طريق التقدم االجتماعي والمساواة وحماية البيئة وحفظ الموارد ال

واستخدام التكنولوجيا وتطويرها وبالتالي يجب علينا تبني جميع هذه  ،االقتصادي المستقر
 الخصائص والعمل على تطبيقها على أرض الواقع.

 
  :التنمية المستدامة ا: عناصررابعً 

 لتحقيق التنمية المستدامة يمكن االعتماد على خمسة عناصر رئيسة يتم تنظيم األنشطة         
 حولها:

من أجل تلبية احتياجات األجيال الحالية  ت عد حماية كوكب األرض ضرورة كوكب األرض: -1
إحيائي  عو ذاء والمياه والتمتع بتنوالقادمة. لذا ال بد  من حفظ جودة الهواء واالنتفاع المستدام بالغ

 ر المناخ بغية تحقيق هذه األهداف وحمايةالحد من تغي ايزخر بالموارد. ومن الضروري أيًض غني 
 (.49: 2015معية العامة لألمم المتحدة، )الج المواطنين من الكوارث المناخية

اص. امة والمساواة بين األشخترتكز التنمية المستدامة للدول على مراعاة مبدأي الكر  السكان: -2
لحرص ل مكافحة الفقر وضمان انتفاع الجميع بالرعاية الطبية والغذاء وتأمين التعليم الجيد واوتمث

 أبو النصر) أساسية لمجتمع مستدام تسود فيه المساواة ًطا تحقيق المساواة بين الجنسين شرو على 
 .(88: 2017وأحمد،

 تقتضي تنمية الدول تحقيق االزدهار االقتصادي الشامل الذي يراعي البيئة ومن الزدهار: -3
يع بغية أجل ضمان إرساء السالم وتحقيق االزدهار، يتعي ن إتاحة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار للجم

ل إل  .ى تنمية ذات بعد إنسانيالتوص 
 ة النزاعات وبناء السالم وترسيخه عوامل أساسية من أجل إنشاءحدالتخفيف من  يعد السالم: -4

 مجتمعات مزدهرة ومستدامة، فثمة عالقة متبادلة بين التنمية واألمن ولن يتحقق أحدهما من دون 
 .(49: 2015)الجمعية العامة لألمم المتحدة،  اآلخر

 .يفترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة إقامة نظام شراكة وتضامن عالمي جديدالشراكات:  -5
ز على الشعب تركة واألهداف المشتركة التي تركالشراكات الشاملة المبنية على رؤية مش عدوت  

من لذا فال بد من تعزيز التضا ،والكوكب ضرورية على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي
أبو ء )ى حد  سوابين األمم ومع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص عل

 .(88: 2017وأحمد، النصر
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 المستدامة التنمية عناصر 6 توضيحي رسم

 عناصر التنمية المستدامة( يوضح 5شكل رقم )

 (2015الجمعية العامة لألمم المتحدة،  علىباالعتماد  در: جرد بواسطة الباحثالمص
 

  :التنمية المستدامة ا: أهدافخامسً 
ا تم وضع أهداف التنمية المستدامة كأهداف تتعلق بمستقبل التنمية العالمية، حيث وضعته       

 ، وقد2000وذلك في أيلول/سبتمبر  األمم المتحدة وروجت لها كأهداف عالمية للتنمية المستدامة
مجموعة من االلتزامات الهادفة للقضاء على الفقر، والنهوض بالتنمية، وحماية البيئة تضمنت 

، وقد دفع تقييم ا أقصى إلنجاز هذه األهدافموعدً  2015جعل سنة  األعضاءواتفقت الدول 
 2015اعتماد خطة جديدة لمرحلة ما بعد  ىحصيلة األهداف اإلنمائية األلفية باألمم المتحدة إل

طة تمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك العتماد خمؤ  من خالل
ن ما وقد تم وضع أهداف تفصيلية للتنمية المستدامة تستمر جديدة طموحة للتنمية المستدامة رسميً 

: 2015)الجمعية العامة لألمم المتحدة،  كالتالي وهي  للخطةوذلك استكمااًل  2030إلى  2015
50،49.) 

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. -1
 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. -2
 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. -3
 لم مدى الحياة.ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التع -4
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. -5
 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. -6

يةعناصر التنم

المستدامة

األرض

السكان

السالماالزدهار

الشراكة
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 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة. -7
توفير والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، و تعزيز النمو االقتصادي المطرد  -8

 العمل الالئق للجميع.
 تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع للجميع، وتشجيع االبتكار. ىإقامة ب ن -9

 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. -10
 ميع وآمنة وقادرة على الصمود واالستدامة.جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للج -11
 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. -12
 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ. -13
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية  -14

 المستدامة.
غابات ة وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الحماية النظم االيكولوجية البري -15

على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 
 البيولوجي.

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،  -16
يع الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمالجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فع   وإتاحة إمكانية وصول

 على جميع المستويات.
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. -17

 
هذه األهداف مترابطة مع بعضها ويحتاج تحقيقها إلى جهود جميع  الباحث أن ى ير 

ة في الحكومات والمجتمع المدني واألهلي واألكاديمي والقطاع الخاص وعلى الجهات المعني
 الصعيد الدولي والمحلي.

 
 أهداف التنمية المستدامة  7 توضيحي رسم

 أهداف التنمية المستدامة( يوضح 6شكل رقم )

 (2015)الجمعية العامة لألمم المتحدة،  علىباالعتماد  در: جرد بواسطة الباحثالمص

المساواة بين 
الجنسين

التعليم ذو جودة
الصحة الجيدة 

والرفاه
القضاء التام على

الجوع 
ال للفقر

الحد من عدم 
المساواة

ارالصناعة واالبتك العمل الالئق ونمو
االقتصاد

طاقة متجددة 
وبأسعار معقولة

يةمياه نظيفة وصح
ام االستخدام المستد

لألرض
الحياة تحت الماء

العمل المناخي
ل االستخدام المسؤو

للموارد
مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف

السالم والعدل 
ةوالمؤسسات القوي
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 :أبعاد التنمية المستدامةا: سادسً 
اد: أنها ثالثية األبع ى اختلف المهتمون بالتنمية المستدامة في تحديد أبعادها فمنهم من ير      

ية أنها ذات أبعاد مختلفة: بيئية واجتماعية واقتصاد ى بيئية، اجتماعية، اقتصادية. ومنهم من ير 
 وسياسية وإدارية وثقافية ... إلخ.

 
ة م ثالثة أبعاد رئيسة للتنمي1992وقد حدد مؤتمر ريو دي جانيرو )مؤتمر قمة األرض(، عام      

 المستدامة، وهو ما يوضحه الشكل التالي:
 

 
 المستدامة التنمية بعادا 8 توضيحي رسم

 بعاد التنمية المستدامةأ( يوضح 7شكل رقم )

 األدبيات السابقة علىبناء  در: جرد بواسطة الباحثالمص
 

نا بين بعاد التنمية المستدامة الثالثة في الرسم التخطيطي أن التنمية المستدامة تتطلب تواز أتمثل 
 البيئة والمساواة االجتماعية واالقتصاد.

 
 وهناك نموذج جديد يعيد صياغة الرسم التخطيطي على أنه سلسلة من الدوائر المتحدة المركز، 

 البعد االجتماعيعلى أنها أساس التنمية المستدامة مع وجود تداخل  ةحيث ينظر إلى البيئ
 .يواالقتصاد

اجتماعية

بيئيةةاقتصادي
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 المستدامة التنمية ابعاد 9 توضيحي رسم

 بعاد التنمية المستدامةأ( يوضح 8شكل رقم )

 (Caradonna, 2017: 9)بناء على  در: جرد بواسطة الباحثالمص

 
يضع هذا الرسم التخطيطي البيئة في أساس النموذج ويشدد على أن المجتمع البشري واالقتصاد 

 ال يمكن أن يكونا موجودين بدون البيئة وبالتالي يأخذ األولوية المفاهيمية.
 

 من الشكل السابق أن التنمية المستدامة تتضمن ثالثة أبعاد أساسية: لنا ويتضح
 
 . البعد القتصادي: أ

يقصد بالتنمية االقتصادية بشكل عام اإلجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع       
 الصحة والمعيشة االقتصادية لمنطقة ى السياسة والجماعات المشتركة، والتي تسهم في تعزيز مستو 

ات ا تشير إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها االقتصاد، وتشمل هذه اإلجراءمعينة، أيًض 
ستدامة مجاالت متعددة من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية األساسية والتنافس اإلقليمي واال

ت رها من المجاالي عن غمن والقراءة والكتابة فضاًل البيئية والشمولية االجتماعية والصحة واأل
 .(93: 2017، وأحمد )أبو النصر األخرى 

 
نسان ومحدودية وقلة في الموارد هناك تزايد وتجدد في حاجات اإل يعتقد الباحث أن      

ة لذلك جدداالقتصادية المتوفرة والمتاحة، فاإلنسان تدفعه غريزة الرغبة في تلبية رغباته وحاجاته المت
نحن نستهلك أكثر بكثير من  ، بالتاليرغباته وحاجاتهنسان إلى شيء محدد أشبع كلما توصل اإل
ال ع  نحن بحاجة إلى نموذج اقتصادي مستدام يضمن التوزيع العادل والتوزيع الف لذلك نصيبنا العادل

 .نمونا االقتصادي يحافظ على أنضمن يو  لمواردنا

بيئي

اجتماعي

اقتصادي
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 . البعد الجتماعي:ب

ض فراد والمجتمعات مع بعضهم البعتتعلق التنمية االجتماعية المستدامة بكيفية تعامل األ      
 ات.وليات التنمية من بناء القدرات وتنمية المهار ؤ وذلك من خالل مشاركة الناس جميعا في تولي مس

لتنمية ( أن ا28: 2014ون البيئة )ؤ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة ش ى وير       
االجتماعية هي حق اإلنسان الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسليمة يمارس من خاللها جميع 

دم األنشطة مع كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية يستثمرها بما يخ
 فرص األجيالمعيشته ودون تقليل  ى  عن االحتياجات المكملة لرفع مستو احتياجاته األساسية فضاًل 

 القادمة.
ية من وأيضا تمزج التنمية االجتماعية المستدامة بين المجاالت والسياسات االجتماعية التقليد     

البيئة الصحة والقضايا الناشئة المتعلقة بالمشاركة واالحتياجات ورأس المال االجتماعي واالقتصاد و 
 .(Dixon, colantonio, 2011: 24)ا مع مفاهيم الرفاهية ونوعية الحياة ومؤخرً 

 
االعتبار الرئيس للبعد االجتماعي هو كيف يمكن أن تسهم التنمية  الباحث أن ى وير       

في الحاضر  خاصة في المجتمع الفلسطيني االجتماعية المستدامة بشكل إيجابي في حياة السكان
والمستقبل، لذلك يجب الحرص على التعامل مع قضايا رئيسة مثل الصحة العامة والعدالة 
االجتماعية وحقوق االنسان وحقوق العمل وقضايا المجتمع وتكافؤ الفرص والمهارات والتعليم 

 فيا المحافظة على التنوع االجتماعي والثقاوالسالمة في مكان العمل وظروف العمل ويجب أيًض 
 وتشجيعه. على كل ذلكوأن يتم الحث 

 
 . البعد البيئي:ج

نهوض بها يكولوجية والموارد البيولوجية واليشير إلى الحفاظ على القدرة االستيعابية للنظم األ      
ها أو المخلفات قدرة االستيعاب البيئية ل ىمع مراعاة االعتبارات البيئية التي تؤكد على أال تتعد

 ,brebbia)، وكذلك اكتشاف مصادر متجددة لهذه الموارد االستيعاب مستقباًل  تضر بقدرتها على
Beriatos, 2011: 590)  

( أن التنمية 17: 2014ون البيئة )ؤ ووزارة ش ،وذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      
مة حيث أن كل العمود الفقري للتنمية المستدا هيالبيئة تعني االهتمام بإدارة المصادر الطبيعية و 

تحركاتنا وبصورة رئيسة تركز على كمية ونوعية المصادر الطبيعية على الكرة األرضية، وعامل 
االستنزاف للمصادر والموارد البيئية هو أحد العوامل التي تتعارض مع التنمية المستدامة، ولذلك 
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ل الحصول على نحن بحاجة إلى معرفة علمية إلدارة المصادر الطبيعية لسنوات قادمة من أج
 طرق ممنهجة وتشجعية ومترابطة مع إدارة نظام البيئة للحيلولة دون زيادة الضغوطات عليه.

 
د من ح ىالهدف العام من التنمية البيئية المستدامة هو التقليل إلى أدن الباحث أن ى لذلك ير      

ثل بموارد الكوكب ويتما على تمتع األجيال الحاضرة والمقبلة جميع الممارسات التي قد تؤثر سلبً 
 .ذلك بتفادي األضرار البيئية القصيرة والطويلة األجل والمحافظة على التنوع الطبيعي وتعزيزه

 
 التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين:ا: سابعً 

م أه يواجه العمل التنموي الفلسطيني جملة من التحديات الخارجية والداخلية المتداخلة، وفيما يلي
 هذه التحديات:

 :"اإلسرائيلي"الحتالل : أوًل 
ط يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين وفق )وزارة التخطي       

 في: "اإلسرائيلي" االحتالل( حيث يتمثل ذلك في استمرار 9: 2014والتنمية اإلدارية، 
الفلسطيني وجميع موارده ومقدراته، بما فيها الحدود التحكم الفعلي في حياة أبناء الشعب  -1

 واألراضي الزراعية والموارد الطبيعية والمجال الجوي.
استمرار السيطرة على مساحات شاسعة من األرض الفلسطينية التي تزخر بالموارد الغنية في  -2

 المحافظات الشمالية، بما فيها القدس ومنطقة األغوار.
على قطاع غزة، وما يتسبب به من انعدام األمن وتراجع إنجازات  فرض الحصار المشدد -3

 التنمية وتدهورها.
بناء جدار الضم والتوسع االستيطاني وإقامة المستعمرات ومصادرة أراضي المواطنين وهدم  -4

 منازلهم.
 عزل القدس الشرقية ومقدساتها وتهويدها وتهجير ساكنيها. -5
سطيني في الحركة والتجارة وما يتمخض عن ذلك من إخضاع تقييد حرية أبناء الشعب الفل -6

 وترسيخ تبعيته له. "اإلسرائيلي"االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد 
جير انتهاك حقوق اإلنسان الواجبة للمواطنين الفلسطينيين العزل بالقتل العمد والتشريد والته -7

 وتدمير الممتلكات.
 

 : (9: 2014ة، )وزارة التخطيط والتنمية اإلداريويتمثل  اخليالنقسام السياسي واإلداري الدا: ثانيً 
 الخروج بالجهود التي ترمي إلى استكمال مشروع االستقالل وبناء الدولة عن مسارها الصحيح. -1



49 
 

 إلى إعاقة الديمقراطية والمساءلة في الوطن، إعاقة العمل ىتعطل المجلس التشريعي مما أفض -2
في جميع أرجاء الوطن، مما جعل من محاربة الفقر وتقديم الخدمات  على تحقيق التنمية العادلة

 ا في غاية الصعوبة.االجتماعية النوعية أمرً 
ر متوازنة ال يوليات مالية غؤ إرباك العمل على إعداد السياسات والخطط الوطنية وبروز مس -3

 وشرائحه.تتالءم مع االلتزامات الواجبة اتجاه المجتمع الفلسطيني بجميع أطيافه 

 في إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاق تكمن أن بوادر الحليري الباحث و 
م بشكل واقعي وعملي حيث يؤدي ذلك 12/10/2017المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة يوم 

صول إتاحة الفرصة أمام المؤسسات األهلية وخاصة األجنبية لتوسيع أنشطتها وخدماتها والح إلى
 قدر أكبر من دعم الدول المانحة لتنفيذ مشروعات تنموية أكبر وتحقيق التنمية االقتصادية على

 واالجتماعية والبيئية المستدامة.

 
 : تحديات بيئية وتتمثل في تدهور قاعدة الموارد الطبيعية وذلك من خالل:اثالثً 

 نضوب قاعدة الموارد ىيؤدي إل استمرار استنزاف الموارد الطبيعية لدعم أنماط االستهالك     
لتنمية الطبيعية وانتشار كافة أشكال التلوث التي تمس الهواء والماء والتربة ومن ثم إعاقة تحقيق ا

ة، كما مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعي ىالمستدامة، باإلضافة إلي التحديات البيئية العظم
 فضاًل  يتها واالستغالل غير المتوازن وغير الرشيد لها،أن نقص الموارد المائية وندرتها وتدهور نوع

هناك  اتراجع التنوع الحيوي النباتي والحيواني، وأخيرً  ىإل ىعن تدهور الغطاء النباتي والتربية أد
حشرية العديد من المخاطر البيئية الناجمة عن النفايات الناتجة عن األنشطة الصناعية والمبيدات ال

ة مرض الكثير من األمراض خاًص  ىال الزراعي دون رقابة مما يؤدي إلالتي تستخدم في المج
 (.52،51: 2013السرطان )الجهاز المركزي لإلحصاء و وزارة شئون البيئة، 

أهم ( فإن 28: 2011اإلسكوا،  –وحسب )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا       
 موارد الطبيعية هي:التحديات البيئية التي تتمثل في تدهور قاعدة ال

 االستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية والطاقة. -1
 فئة الشباب. ةً اصا ما يتمثل بارتفاع معدالت البطالة وخاالقتصاد الكلي، وغالبً  ى ضعف مستو  -2
 بين الرجال والنساء وبين المناطق الحضرية والمناطق التفاوت في التقدم االجتماعي وخاصةً  -3

 الريفية.
ظاظ التوسع العمراني العشوائي الذي يترافق مع تردي ظروف السكن وعدم كفاءة النقل العام واكت -4

 المدن.
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 تدني نوعية األنظمة التربوي والبحوث التي ال تلبي الحاجة االقتصادية. -5
 .وندرة المياه والتصحر الغذائي،وجود مشاكل زراعية وبيئية تتركز في انعدام األمن  -6
 ة.ستقرار البيئة السياسية والذي يتفاقم بفعل النزاعات اإلقليمية واالضطرابات األمنيعدم ا -7
 

ة التخطيط )وزار ويتمثل ذلك في  ا: تردي الوضع القتصادي العام واستفحال األزمة الماليةرابعً 
 :(10: 2014والتنمية اإلدارية، 

 .دتراجع معدالت النمو االقتصادي، الذي بات يتجه نحو الركو  -1
مناطق المفروضة على حركة األفراد والبضائع ومنع الوصول إلى ال "اإلسرائيلية"القيود والعقبات  -2

الغنية التي تزخر بالموارد التي تضمن دفع عجلة النمو االقتصادي، وفرض ضغوط وأعباء جمة 
 على اإليرادات.

 .ارتفاع نسبة العجز التجاري وتراجع االستثمارات في القطاع الخاص -3
 تفاقم األزمة المالية بسبب التراجع االقتصادي وفرض ضغوط وأعباء جمة على اإليرادات. -4
عدم ورود القدر الكافي من المساعدات الخارجية، مما تسبب في انعدام قدرة الحكومة على  -5

 الوفاء بالتزاماتها المالية.
إلى التفكير في الهجرة مما  فهذا الوضع يدفع العدد األكبر من الشباب -الحرمان والتهميش -6

ملية عا في ا أساسيً يعني خسارة للموارد البشرية الشبابية التي تعد عماد المجتمع الفلسطيني وعنصرً 
 كما تعد مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية. ،تحقيق النمو االقتصادي

 الغة بسبب تشابكهبدرجة ب "اإلسرائيلية"يتأثر االقتصاد الفلسطيني بالسياسات واإلجراءات  -7
خضاع حالل واإلالذي تراكم عبر سنوات طويلة من اإل "اإلسرائيلي"وارتباطه الكبير باالقتصاد 

، وكنتيجة لتراجع الوضع "اإلسرائيلي"تبعية شبه كاملة لالقتصاد  إلى ىاالقتصادي الذي أد
طالة والفقر، االقتصادي العام، ظهر هناك انخفاض في معدالت النمو، وزيادة في معدالت الب

إفقار شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، وضعف االستثمار، وعجز الميزان  إلىوباإلضافة 
 (.53: 2013البيئة،  ون ؤ ووزارة شالتجاري )الجهاز المركزي لإلحصاء 

: 2014الفقر والبطالة وال سيما في أوساط النساء والشباب )وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية،  -8
10:) 

من الفلسطينيين في الوقت الحالي  %25( أن نسبة 2015يث كشف )تقرير البنك الدولي:ح -
اع وأن نسبة البطالة في قط ،تحت خط الفقر ويوجد تفاوت كبير بين المحافظات الجنوبية والشمالية

 .%60 ـغزة ال سيما بين أوساط الشباب تجاوزت ال
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لعام  للربع الثانيالقوى العاملة لمسح تقريره وقد ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في  -
في الضفة الغربية، أما  %20.5، مقابل %44.0أن نسبة البطالة قد بلغت في قطاع غزة  2017

  لإلناث. %50.0للذكور مقابل  %23.7على مستوى الجنس فقد بلغ 
معدل للبطالة بين األفراد  ى، وقد سجل أعل%40( سنة 29-15بلغ معدل البطالة بين الشباب ) -

)عوض،  ( سنة29-25بين األفراد ) %36مقابل  %44( سنة بواقع 24-20في الفئة العمرية )
2017.) 

 
 : : عدم توفر بيئة من القوانين والتشريعاتاخامسً 
إن عدم وجود بيئة من القوانين والتشريعات التي تشجع على االستثمار داخل فلسطين يعيق      

تنمية حقيقية في االقتصاد الفلسطيني حيث يمكن تعزيز ذلك من خالل توفير محفزات إحداث 
دي وتنمية مستدامة اقتصادية وإعفاءات جمركية تساعد على تهيئة االستثمار وتحقيق نمو اقتصا

 .(52: 2013ون البيئة، ؤ مع مرور الوقت )الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة ش
 

  ا: الديون:سادسً 
ا الديون أهم المعوقات التي تحول دون نجاح خطط التنمية المستدامة وتؤدي للتأثير سلبً  تمثل     

على المجتمعات الفقيرة بصورة خاصة، والمجتمع الدولي بصورة عامة، حيث تشكل الديون وأعباؤها 
وضع االستثمار الدولي  عقبة في طريق النمو االقتصادي الفلسطيني وقد أكد ذلك تقرير

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة  هاأصدر  التي الخارجي لفلسطينالدين وإحصاءات 
حصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لإل) 2016النقد الفلسطينية كما هي في نهاية العام 

 .(pcbs.gov.ps: موقع إلكتروني 26/9/2017
 

سطيني يجب أن يمتلك المجتمع الفل لمواجهة تحديات التنمية المستدامةويري الباحث أنه       
يط ثقافة التغيير والتطلع المستمر نحو التنمية المستدامة وأن يكون لديه وعي للتحديات التي تح

ا لتحقيق حياة أفضل والبحث عن الحلول والسبل التي قد تسهم في خلق فرص دائمً  ىن يسعأبه، و 
ب طرح يجبات والتحديات التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة، وإن أي حلول ت  للخروج من هذه العق

 يجب أن يشارك في بنائها وإعدادهاو أن تكون ضمن استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة 
كل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنيين بالتنمية المستدامة 

 بنواتجها على المدى القصير والبعيد.والمتأثرين 
 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 متطلبات تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين: ا: ثامنً 
يحدد الجهاز المركزي الفلسطيني متطلبات التنمية المستدامة في فلسطين حسب ما يراها        
 كالتالي:

 :(56،55: 2013ون البيئة، ؤ )الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة شعلى الصعيد البيئي  -
 على البيئة الفلسطينية. "اإلسرائيلي" االحتالليجب تدخل المجتمع الدولي لوقف اعتداءات  -1
 يجب دعم االستراتيجية البيئية لحماية المصادر الطبيعية من جميع مصادر التلوث. -2
 وتطوير الموارد المائية في الحاضر والمستقبل ودعم جهود تنمية مصادر المياه ضرورة إدارة -3

لعادمة المتجددة، والعمل على تطوير تقنيات جديدة لتجميع مياه األمطار، وإعادة االستخدام للمياه ا
 المعالجة.

شجيع المساعدة في نقل تكنولوجيا صديقة للبيئة في مختلف المجاالت كالزراعة والصناعة وت -4
 آليات وتقنيات اإلنتاج اآلمن والمستدام.

المساعدة في وضع أسس سليمة للتخطيط العمراني بما يضمن االستخدام األمثل للمصادر  -5
 الطبيعية وتجنب اإلضرار بالبيئة.

دعم خطط الحد من تلوث الهواء والماء والتربة، وذلك بوضع إجراءات للتقليل من التلوث  -6
 تلوث األخرى.الصناعي ومصادر ال

ت العمل على حماية البيئة البحرية، والطمر الصحي للنفايات الصلبة، والعمل على توسيع شبكا -7
 الصرف الصحي، وإصالح الشبكات القائمة.

لثالثة ابعاد التنمية المستدامة أالتخطيط القطاعي للبيئة واعتماد منهج التكامل في التخطيط بين  -8
الوطني وعدم االخالل بذلك لصالح أي من  ى قتصادية على المستو البيئية واالجتماعية واال

 القطاعات على حساب قطاع أخر.
 
 :(56: 2013ون البيئة، ؤ )الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة ش على الصعيد الجتماعي -
دعم خطط العمل والبرامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر، وزيادة دخل الفرد، وتعزيز دور  -1

 المرأة.
ئم، بناء القدرات، ودعم الشباب الفلسطيني، وإعطاء أهمية أكبر للتعليم المهني والتدريب المال -2

 واإلدارة السليمة للمصادر البشرية.
التركيز على تقوية قدرات المؤسسات العاملة في مجال التنمية االجتماعية، وتعزيز دور  -3

 المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص.
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ي فة على نقل وتوطين التكنولوجيا المالئمة إلى فلسطين، وتطوير القدرات الفلسطينية المساعد -4
ذا مجال البحث العلمي، واالستفادة من الدعم الفني المتاح من المؤسسات والمنظمات الدولية في ه

 المجال.
لعالقة تقوية الروابط مع المؤسسات الدولية ووكاالت التمويل ومؤسسات األمم المتحدة ذات ا -5

 بالتنمية االجتماعية.
م ا لكي تتمكن من القياا وفنيً دعم المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمات االجتماعية ماديً  -6

 بمهامها لخدمة المجتمع المحلي.
دعم حمالت التوعية لشرح أهداف التنمية المستدامة في المدراس والجامعات والمجتمعات  -7

 المحلية.
 
 (:56: 2013ون البيئة، ؤ )الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة ش صاديعلى الصعيد القت -
 "إلسرائيليا"تكثيف الجهود اإلقليمية والدولية إلعادة بناء البنية االقتصادية التي دمرها االحتالل  -1

 بما في ذلك إنهاء حالة الحصار المفروضة على المدن والقرى الفلسطينية.
اعة والصناعة والتجارة والسياحة من خالل زيادة المساعدات دعم القطاعات اإلنتاجية كالزر  -2

 الفنية والمادية.
 مة لجذب المستثمرين وذلك لالستثمار في مختلف القطاعات.ئالمساعدة في خلق بيئة مال -3
تعزيز دور اإلدارة االقتصادية لمؤسسات دولة فلسطين وذلك بتطوير قدرات الوزارات  -4

 والمؤسسات ذات العالقة.
 
 : (57،56: 2013ون البيئة، ؤ )الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة ش على الصعيد السياسي -
مة لدعم الجهود الرامية ئولياته من أجل إيجاد بيئة مالؤ مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مس -1

 رعيةلفلسطين، وتطبيق قرارات الش "اإلسرائيلي"لتحقيق االستقرار والسالم، وذلك بإنهاء االحتالل 
 الدولية من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من السير باتجاه التنمية المستدامة.

رة تطبيق السيادة الدائمة والكاملة للشعب الفلسطيني على مصادره الطبيعية بما في ذلك السيط -2
على األرض، والمصادر المائية، والحدود واألجواء الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع 

 .(55/209)على قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة  القدس بناءً غزة و 
 إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، ودفع التعويضات لهم حسب قرار األمم المتحدة رقم -3
(194). 

تركيز الجهود الدولية نحو تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية لمساعدتها على مواجهة  -4
 لمستقبلية.التحديات الحالية وا
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ة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة البد من وجود إرادة سياسية للدول الباحث أنه ى ير      

وكذلك ال بد من وجود استعداد لدى المجتمع الفلسطيني  ،قليميإالفلسطينية وكذلك دعم دولي و 
 اعاتوالقطاعات والجمفالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات لتحقيقها، 

ور ، وال يجوز اعتمادها على فئة قليلة، فبدون المشاركة والحريات األساسية ال يمكن تصالمختلفة
مطلوبة قبول المجتمع بااللتزام الوافي بمتطلبات وأهداف التنمية المستدامة وبأعبائها والتضحيات ال

 .ا لتحقق التنمية المستدامةبد أن تقوم كل فئة من فئات المجتمع بدوره فالسبيلها، في 
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 الخالصة: 
دة يتبين لنا من خالل هذا المبحث أن مصطلح التنمية المستدامة نشأ في رحاب األمم المتح       

ن الحظ المختصون استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية، وأن العالم يواجه خطر أوذلك بعد 
ة التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية والمساوا التدهور البيئي الذي يجب 

والعدل االجتماعي فدعوا إلى استخدام عقالني لهذه الموارد بهدف حمايتها من النضوب وذلك من 
عمال بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون واأل ،والمجتمعات ،خالل الدعوة إلى تطوير األرض

ين وكذلك المحافظة على البيئة والتوازن ب ،القادمة على تلبية حاجاتهاالمساس بمقدرات األجيال 
ئصها ا من خالل التطرق إلى أصول التنمية المستدامة وتعريفها وخصامكوناتها وهذا ما ذكرناه سابقً 

 بعادها.أو 
ولتحقيق التنمية المستدامة يجب االعتماد على خمسة عناصر رئيسة وهي )الناس، األرض،        

زدهار، السالم، الشراكات( وتشتمل هذه العناصر على مجموعة من األهداف والغايات السامية اال
 والمتكاملة، ففيما يتعلق بالناس يجب إنهاء الفقر والجوع بجميع صورهم وبالنسبة لكوكب األرض

يجب العمل على حمايته من التدهور بطرق تستهدف االستدامة في االستهالك واإلنتاج وإدارة 
 رده الطبيعية بصورة مستدامة، أما بشأن االزدهار فيجب أن يتمتع جميع الناس بحياة يظللهاموا

واالجتماعي  الرخاء وتلبي طموحاتهم، ويجب أن تتحقق هذه األهداف في ظل التقدم االقتصادي
م وفيما يتعلق بالسالم يجب العمل على تشجيع قيام مجتمعات يسودها السال ،في انسجام مع البيئة

العدل بحيث تصبح المجتمعات خالية من الخوف والعنف، ولكن ظهر لنا جملة من التحديات و 
ل الخارجية والداخلية التي تعيق تحقيق عملية التنمية المستدامة في فلسطين وتتمثل في االحتال

ام، لعا، واالنقسام السياسي، وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية، وتردي الوضع االقتصادي "اإلسرائيلي"
نشيط تزمة المالية، وعدم توفر بيئة من القوانين، لذلك للتغلب على هذه التحديات يجب واستفحال األ

العنصر الخامس وهو الشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة جميع البلدان وجميع 
 أصحاب المصلحة من جهات حكومية وغير الحكومية.
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 المبحث الثالث
 في فلسطين األجنبية المؤسسات األهلية

 
 تمهيد:

بدور هام ومميز في تغطية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع من  تقوم المؤسسات األهلية      
مختلف الخدمات االجتماعية واإلنسانية والثقافية والصحية، حيث أصبحت هذه المؤسسات تشارك 

 فيسد حاجات أفراد ومواطني الدول  ختلفة فيبشكل طوعي إرادي مؤسسات الدولة وإداراتها الم
 (2: 2010)الريس،  الخدمات والمنافع االجتماعية كافة

إحدى مكونات المجتمع المدني الفلسطيني الذي تلعب األجنبية تعتبر المؤسسات األهلية و       
تنفيذ القطاعات، و ا في تلبية احتياجاته من خالل تقديم الخدمات المختلفة في العديد من ا كبيرً دورً 

، ء اإلداري افية في السلوك واألداالبرامج والمشاريع التنموية، وتعزيز الديمقراطية وقيم النزاهة والشف
على تقديم المساعدات والخدمات اإلغاثية فقط، بل  األجنبية لم يقتصر دور المؤسسات األهليةو 

ة المحافل الدولية واإلعالمية كافذلك إلى المشاركة في فضح جرائم االحتالل ومالحقته في  ىتعد
 (.1: 2014، وزارة الداخلية)

ي في تمويل نشاطاته على التمويل والدعم الخارجاألجنبية ويعتمد قطاع المؤسسات األهلية       
 ارً المجتمع الفلسطيني نظ ىهذا القطاع اهتماما متزايدا لد ىالمقدم باسم الشعب الفلسطيني، ويلق

ا لحجم العمل نظرً  ى ومن ناحية أخر  من ناحية مهمشة والفقيرة بشكل أساسيالستهدافه الفئات ال
ية واإلنفاق في هذا القطاع الذي يوظف اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني )ديوان الرقابة اإلدار 

 (.4: 2013والمالية، 
 تعريف المؤسسات ،األهليةتعريف المؤسسات  :ولذلك جاء هذا المبحث ليتحدث لنا عن      

في  يةمجالت عمل المؤسسات األهل، مبادئ المؤسسات األهلية الفلسطينية األهلية األجنبية،
ت تحديات أو معوقات عمل المؤسسا، في فلسطين األجنبية هليةواقع المؤسسات األ فلسطين،

 .األجنبية في فلسطينهلية األ
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 تعريف المؤسسات األهلية: : أوًل 
أو المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو المنظمات  إن المؤسسات األهلية       

ربحية أو غيرها من المصطلحات المستعملة تكاد تكون متقاربة في طبيعتها الالتطوعية أو غير 
ومفهومها، وإن كان هناك اختالف بسيط بحسب المنطلق الفكري أو المصطلح المستخدم في البلد 

د ، ولذلك فإنه ليس من السهل تحدينها األجنبية ومنها المحليةفمنها الدولية وم الذي تعمل فيه
 (.88: 2010ا لتنوعها وتعدد أغراضها وأهدافها )العمر، تعريف محدد لها نظرً 

عمال بأنها "مؤسسات مستقلة عن كل من الحكومة وقطاع األ فقد عرفتها وزارة الخارجية األمريكية
 من تحقيق الربح أو خدمة خدمة الصالح العام بدالً تتركز مهامها على تعزيز المصلحة العامة و 

 مكنها استقالليتها من رصد األداء الحكومي ومناصرة إجراءوت   ،مصالح مجموعة ضيقة من األفراد
: 2012، وزارة الخارجية األمريكية) التحسينات وحشد المتطوعين والموارد األخرى لتحقيق رؤيتها"

3). 
شأن ببأنها "االنخراط بشكل طوعي في أشكال المشاركة والعمل العام  أما األمم المتحدة فعرفتها

مصالح أو أغراض أو قيم مشتركة للحفاظ على السلم واألمن وأعمال التنمية المستدامة وتعزيز 
 .(3: 2014نسان" )األمم المتحدة،واحترام حقوق اإل

ستقلة مشخصية معنوية "بأنها  حسب القانون الفلسطيني أما المؤسسات األهلية الفلسطينية فت عرف
هداف مشروعة تهم الصالح العام تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أ 

)مركز  "عية والحرية وتحقيق الصالح العاموتتسم باالستقاللية والطو  ،ن استهداف جني الربحدو 
 .(15: 2015تطوير الجمعيات األهلية الفلسطينية، 

 
بشكل مستقل عن  مؤسسات مدنية مستقلة تعمل هيالمؤسسات األهلية  خر أنأ ىبمعن     

طوعية تقدم موارد وخدمات ألغراض تخدم المواطنين والمجتمع في جوانب مختلفة  الحكومة، وهي
ي فا ا كبيرً في تقديم الخدمات للمجتمع وتمارس دورً  والقطاع الخاص وبالتالي تكون شريكة للحكومة

 ستدامة.تحقيق التنمية الم
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 :المؤسسات األهلية األجنبيةتعريف ا: ثانيً 
ون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة ؤ دائرة الجمعيات في مديرية الشتعرف 

فروع لمؤسسات أجنبية غير حكومية، تقدم المؤسسات األهلية األجنبية بأنها " الداخلية الفلسطينية
" )موقع إلكتروني: األهلي في جوانب متنوعةخدمات طوعية ألغراض تخدم المجتمع 

moi.gov.com      ) 
ويعرف القانون الفلسطيني المؤسسات األهلية األجنبية بأنها "أي مؤسسة خيرية أو هيئة غير  

كانت أغلبية  حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج األراضي الفلسطينية أو
 (.6: 2010عدد أعضاءها من األجانب" )الريس، 

فيعرفها بأنها "مؤسسات  (AIDA)اإلنمائية في فلسطين الدولية  الوكاالت جمعيةأما 
أجنبية إنمائية غير حكومية تعمل في األراضي الفلسطينية المحتلة من أجل مساعدة الشعب 

 (      aidajerusalem.org)موقع إلكتروني: الفلسطيني ومعالجة حقوقه" 
 

فروع لمؤسسات أهلية أجنبية وهي هي عبارة عن أن المؤسسات األهلية األجنبية " ويري الباحث
غير حكومية خدماتية تقوم علي أساس المشاركة التطوعية بين أفراد المجتمع لتحقيق التنمية 

 ."دية والبيئيةاالجتماعية واالقتصا
 
 :في فلسطينمبادْى المؤسسات األهلية : الثً ثا

تم تحديد مجموعة من المبادئ من قبل االئتالف األهلي لمدونة السلوك ومركز تطوير       
 المؤسسات األهلية الفلسطينية وذلك من خالل تشكيل ائتالف تم تسميته االئتالف األهلي لمدونة

وقطاع غزة  الغربية جمعية أهلية فلسطينية في الضفة 200أكثر من السلوك وتم ذلك بالتشاور مع 
 وهي كالتالي:

لقوانين اأن تلتزم المؤسسات األهلية الفلسطينية بجميع  مبدأ اللتزام بالمواثيق والقوانين: -1
 (.7: 2015والمبادئ والمواثيق المحلية والدولية )االئتالف األهلي لمدونة سلوك، 

ات أن تلتزم المؤسسات األهلية بأن تكون أنشطتها منسجمة مع أولوي التنمية:مبدأ أولويات  -2
ا مع التنمية الفلسطينية بحيث تكون مع خطتها االستراتيجية وأن تكون أنشطتها منسجمة أيًض 

وباألخص  ى وأال تمارس أنشطة هدفها التطبيع مع المحتل على أي مستو  ،البرنامج الوطني التحرري 
الثقافي أو التنموي أو أن تنتقص هذه األنشطة  ى ياسي واألمني أو على المستو الس ى على المستو 

من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية وإقامة الدولة وعودة الالجئين 
 (.8: 2015)االئتالف األهلي لمدونة سلوك، 

http://www.moi.gov.com/
http://www.aidajerusalem.org/
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طوعي ن أجل تشجيع العمل التتلتزم المؤسسات األهلية بتطبيق مبدأ المشاركة ممبدأ المشاركة:  -3
والمساهمات المجتمعية ولتسهيل عملية نقل المعلومات والخبرات بين المؤسسات األهلية ومختلف 
األطراف ذات العالقة كما تلتزم المؤسسات بأن تجري عملية مشاركة وتشاور مستمرة مع أصحاب 

 نطاق عملها )االئتالفو تها، اتجاهاو منهجياتها، و العالقة خاصة فيما يتعلق بتغيير سياساتها، 
 (.9: 2015األهلي لمدونة سلوك، 

ال أن تلتزم المؤسسات األهلية بتطوير التشبيك، والتعاون واالتصمبدأ التشبيك والتنسيق:  -4
المشتركة مع أصحاب العالقة خاصة في المجاالت القطاعية وتحقيق  ى والشراكة المبنية على الرؤ 

 واالستخدام األمثل للطاقات والموارد والشراكة في التخطيط ،عملالتكاملية وتجنب ازدواجية ال
ا )االئتالف األهلي لمدونة والتنفيذ، وأن تكون األطراف المعنية مستعدة لمساءلة بعضها بعًض 

 (.10: 2015سلوك، 
أ الحق أن تلتزم المؤسسات األهلية بسياسة الشفافية المطلقة والقائمة على مبدمبدأ الشفافية:  -5

المعرفة فيما يتعلق بإيصال المعلومات إلى أصحاب العالقة بما يضمن االنفتاح مع الهيئة  في
العامة، والمستفيدين، والمانحين والسلطة حول النشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات 

 (.10: 2015)االئتالف األهلي لمدونة سلوك، 
حول استخدام موارد المؤسسة وتحمل  تعني وجود آليات لتقديم التقارير مبدأ المساءلة: -6

ولية من قبل المسؤولين عن قراراتهم أو عن اإلخفاق في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة ؤ المس
 (.11: 2015)االئتالف األهلي لمدونة سلوك، 

ء تلتزم المؤسسات األهلية بأن تعامل األشخاص أو المجموعات سوا المساواة والشمول:مبدأ  -7
يدين أو من الموظفين على أنهم سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرص )االئتالف كانوا من المستف

 (.12: 2015األهلي لمدونة سلوك، 
ية للتأكد من أن تلتزم المؤسسات األهلية بمبدأ اإلدارة الرشيدة والديمقراطمبدأ اإلدارة الرشيدة:  -8

عامة ومجلس اإلدارة أن المؤسسة تعمل بفاعلية وتدار بشكل جيد وذلك على صعيد الهيئة ال
 (.14: 2015والموظفين )االئتالف األهلي لمدونة سلوك، 

يبرز تضارب المصالح عندما يصبح شخص أو مجموعة من  مبدأ تضارب المصالح: -9
ولية أو صالحية في المؤسسة من شأنها أن تخوله استغالل ذلك ؤ األشخاص في موقع قوة أو مس

 (.15: 2015لمدونة سلوك،  من أجل منفعة خاصة )االئتالف األهلي
إن مهمة المؤسسة تكمن في السبب والغرض من وجودها وهي ما  مبدأ التأثير والفاعلية: -10

تأمل المؤسسة بتحقيقه، ويتوجب على المؤسسة أن تحدد سياستها بوضوح ويجب أن تشكل هذه 
ي وخططها )االئتالف األهلا األساس واإلطار المرجعي لكافة أنشطة المؤسسة المهمة المحددة جيدً 

 (.17: 2015لمدونة سلوك، 
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أن تلتزم المؤسسة األهلية في كل نشاطات المؤسسة وخاصة في  نزاهة المؤسسة:مبدأ  -11
المؤسسات باحترام قيم المؤسسات األخرى والمجموعات واألفراد  وتلزماالتصال مع الجمهور، 

الت معهم وحل أي إشكاالت بروح من وسياساتهم أن تعمل بكل جهد من أجل منع وجود إشكا
 (.19: 2015التسامح واالنفتاح )االئتالف األهلي لمدونة سلوك، 

ية هلية حل الخالفات فيما بين المؤسسات األهلأن تلتزم المؤسسات األ مبدأ حل الخالفات: -12
ة سلوك، المختلفة أو داخل المؤسسة الواحدة أو على صعيد مشاكل العمل )االئتالف األهلي لمدون

2015 :21.) 
 

هذه المبادئ جاءت لتوضح ما يحكم المؤسسات األهلية ويحميها من  الباحث أن ى ير       
 ألهلية وتعزيز دورهاا لتوجيه وتنظيم سلوك المؤسسات اا مهمً طارً إالتدخالت الحكومية وتعتبر 

ه بر قوة دافعة لهذا من أنواع الضبط وتعتتجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وتخلق نوعً وليتها ؤ ومس
 المؤسسات.

 
 الفلسطينية األهلية المؤسسات مبادئ 10 توضيحي رسم

 مبادئ المؤسسات األهلية الفلسطينية( يوضح 9شكل رقم )

 در: جرد بواسطة الباحثالمص
 

 :في فلسطين : مجالت عمل المؤسسات األهليةارابعً 
العديد من القطاعات التي تنطوي  ىتتنوع مجاالت عمل المؤسسات األهلية التي تغطيها إل      

ضافتها إها أو ئتحتها عدة أهداف وبرامج وأنشطة وضعتها لنفسها في نظامها األساسي عند إنشا
أو عدلتها خالل مسيرة عملها، لذا هناك الكثير من المؤسسات التي تعمل في مجاالت عدة منها 
االجتماعية والصحية والتنموية وبعضها يتخصص في مجال عمل ال يحيد عنه وهذا بالدرجة 

مبدأ االلتزام 
ينبالمواثيق والقوان

مبدأ أولويات 
التنمية

مبدأ المشاركة

مبدأ التشبيك 
والتنسيق

مبدأ الشفافية

مبدأ المساءلة

مبدأ المساواة 
والشمول

ةمبدأ اإلدارة الرشيد
مبدأ تضارب 

المصالح

مبدأ التأثير 
والفاعلية

مبدأ نزاهة 
المؤسسة

مبدأ حل الخالفات
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 خاضع إلرادة المؤسسة، فقد أجاز القانون الفلسطيني الحق لهذه المؤسسة في وضع أهدافها ىاألول
ة وفق إرادتها وتغييرها أو اإلضافة عليها وقتما شاءت، وقد حدد القانون ضرور  عبر قانون الجمعيات

وجود وزارة مختصة تشرف علي عمل المؤسسة، وتقع المؤسسة تحت نطاق عملها الفني، وفي 
ظل إتاحة المجال أمام المؤسسة الختيار األهداف التي ترغب في تحقيقها وبالتالي تنوع األنشطة 

 ىالمؤدية إلي ذلك وللخروج من حالة توزيع عمل المؤسسة تحت أكثر من وزارة، نص القانون عل
أغلب األهداف الني تندرج تحت عمل إحدى الوزارات  ىعل ختيار الوزارة المختصة يكون بناءً ن اأ

ر ذلك تكون وزارة العدل هي الوزارة المختصة، لذا فقد تم تقسيم المؤسسات األهلية وفي حال تعس  
ا علي أغلب أهدافها وليس كل أهدافها وأنشطتها وفيم من حيث قطاع العمل المصنفة تحته، بناءً 

: 2014ون العامة والمنظمات غير الحكومية، ؤ يلي تصنيفات هذه المؤسسات )اإلدارة العامة للش
9:) 
 .الجتماعية المؤسسات -1
 الثقافية. المؤسسات -2
 الشبابية. المؤسسات -3
 األمومة والطفولة. مؤسسات -4
 الطبية. المؤسسات -5
 النقابية. المؤسسات -6
 الزراعية. المؤسسات -7
 التعليمية. المؤسسات -8
 ذوي الحتياجات الخاصة. مؤسسات -9

 البيئية. المؤسسات -10
 نسان والديمقراطيةحقوق اإل  مؤسسات -11
 العائلية والعشائرية. المؤسسات -12
 الخريجين. مؤسسات -13
 .الصداقة مؤسسات -15
 .السياحة واآلثار مؤسسات -16

 
 موجودة ألجل المؤسسات األهلية إال أن جميعها عملأو نطاق  مجال بغض النظر عن      

يهتمون سها أناس يؤسلمؤسسات األهلية ا ومعظم، جتماعيةاال اكلهممشتحسين حياة الناس أو حل 
 قضاياها. وحل مشكالتها و مجتمعاتهم األهلية  بمصلحة
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 فلسطين:األجنبية في واقع المؤسسات األهلية : اخامسً 
ير ا بالغ األهمية في تطو ومنذ مطلع القرن الماضي دورً األجنبية لعبت المؤسسات األهلية        

ارتبطت  التنمية الوطنية. وبذلك فقدة ا ال يتجزأ من عملينت جزءً المجتمع الفلسطيني، فمنذ نشأتها كا
ير عملية تطور المؤسسات بالواقع السياسي واالجتماعي في فلسطين، وقد واكب ذلك عملية تطو 

ة ة وقدرة على الصمود والعمل في بيئلمفاهيم المجتمع المدني الفلسطيني، كما اتسمت بروح خالق  
 (.6: 2015بالغة من التعقيد )االئتالف األهلي لمدونة سلوك، 

على صعيد األراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة  األهلية األجنبية وتواجدت المؤسسات      
راضي الفلسطينية منذ بدايات القرن الماضي، حيث عملها في األ فقد تواجدت وشرعت بممارسة

 سعت لتقديم خدمات التعليم من خالل إقامة المدارس أو تقديم المساعدة والرعاية اإلنسانية في
انتشرت في األراضي الفلسطينية لفلسطين  "اإلسرائيلي"عقاب االحتالل أ وفي  .بعض المجاالت

ا في مجال المساعدة اإلنسانية، حيث جنبية التي نشطت تحديدً العديد من المؤسسات وخاصة األ
 .نسانيةأغلب عملها على تقديم الخدمات اإلركزت 

، جاالتالمسواء في مجال اإلغاثة االجتماعية أو الغذائية أو الرعاية الطبية أو التأهيل وغيرها من  
نشطت المؤسسات  ،1967للضفة الغربية وقطاع غزة عام  "اإلسرائيلي"عقاب االحتالل أ  وفي

 في ممارسة دورها اإلغاثي اإلنساني، ثم ما لبث هذا الدور أن توسع حيث بات األجنبية األهلية
هناك مئات المؤسسات األهلية األجنبية والتي ساهمت بتقديم المساعدات والخدمات بمختلف 

عدالة والتنموية وقطاع الالميادين الصحية والتعليمية والزراعية واإلنسانية والحقوقية واالدارية 
 (.14: 2010)الريس، والقضاء وقطاع األمن وغيرها من المجاالت

 وفي أواخر السبعينات والثمانينات من القرن الماضي قد بدأ انتشار العديد من المؤسسات      
هة اجالتي اهتمت بتقديم المساعدات القانونية واالستشارية للشعب الفلسطيني لمو  األجنبية األهلية

، كدعم ضحايا ومن أبرزها مؤسسات حقوق اإلنسان االنتهاكات الناشئة عن ممارسات المحتل
مصادرة األراضي وضحايا االعتقال وضحايا الهدم ومنع السفر وفقدان حق المواطنة وغيرها من 

  ".اإلسرائيلي"الخدمات المرتبطة بانتهاكات سلطات االحتالل 
وبعد تأسيس  ،ىاألولفي خضم االنتفاضة  1987وقد واصل هذا القطاع زخمه حتى عام      

األهلية  السلطة حدث تغير جذري في النطاق السياسي واالجتماعي الذي تعمل فيه المؤسسات
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ومهام ودور العمل األهلي في فلسطين بما  ى األمر الذي تطلب إحداث تغير في رؤ  األجنبية
 .(7: 2015)االئتالف األهلي لمدونة السلوك، التي حصلت ير يتناسب مع عناصر التغ

 
تماعية في عملية التنمية االج األهلية األجنبية وباإلضافة للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات      

 ا في اإلغاثة وتقديم العون للشعب الفلسطيني في ظل الظروفا واضحً واالقتصادية فقد لعبت دورً 
 على العمل ضمن ظروف معقدة قطاع المؤسسات األهلية األجنبيةللنظر قدرة الراهنة. ومن الملفت 

ألثر ا، وقدرته المذهلة على التكيف واألداء المتميز مما كان له بالغ "اإلسرائيلي"جراء االحتالل 
 .(8: 2014)وزارة الداخلية، في استمراره في تقديم الخدمات األساسية للشعب الفلسطيني

تلك  ىدلا للجميع الرغبة الشديدة واالستعداد هذه الظروف االستثنائية، يبدو جليً  وبالرغم من       
عملية التنمية في  ىالمؤسسات لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل، ولخلق تأثير أكبر عل

 علىفلسطين. ويتجلى ذلك من خالل وعي المؤسسات وإدراكها لدورها في المجتمع الفلسطيني، 
وت في قدرات تلك المؤسسات وفي رؤيتها إلحداث التنمية الفلسطينية، إال أنها الرغم من التفا

التحدي الحقيقي هو  ىالمجتمع الفلسطيني، ويبق ىلدالتنمية ة دورها في إحداث أهمي علىمجمعة 
الة في إحداث مساهمات فع   وعلىمواصلة رسالته  على قطاع المؤسسات األهلية األجنبيةقدرة 

 .(8: 2015األهلي لمدونة السلوك،  لفلسطيني )االئتالفتشكيل المجتمع ا
 

ونة هذا الواقع المثالي الذي تبنته بعض الجهات مثل االئتالف األهلي لمد الباحث أن ى ير       
ن أل األجنبية سلوك وغيرها ممن رسموا هذا الواقع فإن األمر ال ينطبق علي كل المؤسسات األهلية

ا تتدخل في المجاالت بعض هذه المؤسسات تخضع لسياسة الجهات المانحة واشتراطاتها وأحيانً 
 "اإلسرائيلي" االحتاللالتطبيع مع  ىإل ىالتي تعمل فيها بل وإن بعض هذه الجهات المانحة تسع

ف تحت شعارات بناء السالم بين الشعبين مما يكشف عن التباين بين هذه المؤسسات في األهدا
التي تسعى إليها ومع ذلك فإن الغالبية العظمي من هذه المؤسسات تسعي لمساعدة الناس وتحقيق 

 القلة من هذه ىالتنمية الوطنية المستدامة وأهدافها في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني، وحت
ت المؤسسات التي تخضع لسياسة الدول المانحة واشتراطاتها فهي في نهاية المطاف تقدم خدما

في قطاع غزة علي  وخاصةً  كل حال فإن شعبنا الفلسطيني ىوعل ،ومساعدات للشعب الفلسطيني
درجة من الوعي في التمييز بين الغث والسمين وهو يعرف المصالح العليا للشعب الفلسطيني 

 وقضيته بحيث ال يكون لقمة سائغة لتحقيق أهداف مشبوهة وخاصة قضية التطبيع.
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)مؤسسة  في فلسطين األجنبية هليةأو معوقات عمل المؤسسات األتحديات : اسادسً 
 (:2015الضمير لحقوق اإلنسان وشركاؤها، 

والمجتمع المدني،  األجنبي والمحلي استهداف االحتالل المتكرر لمنظمات العمل األهلي   .1
 سواء عبر االجراءات العسكرية أو القانونية أو الضغوطات على البنوك، أو المالحقة واالعتقال

أو منع  BDSو تشريع قوانين بالكنيست لمواجهة حمالت وطنية وعالمية مثل ألبعض النشطاء 
 قوى التضامن ووفودها من القدوم إلى المناطق المحتلة للتضامن مع شعبنا.

جراءات إمن خالل اتخاذ  األجنبي ا على حرية العمل األهلياسي، يؤثر سلبً ياالنقسام الس    .2
 بشكل المؤسساتوقوانين تحد من حريته واستقالليته وزيادة القيود المفروضة على الحق في تشكيل 

 أحد وسائل المناكفة السياسية بين طرفي االنقسام. المؤسساتكبير، حيث أصبح استهداف 
في الوجود  المؤسساتخالل سنوات االنقسام برز دور سلطة النقد في التضييق على حق     .3

، والضفة الغربية في قطاع غزة المؤسساتوساهمت هذه السياسة بشكل كبير في تقويض عمل 
إال من خالل  مؤسسةوفي المنع الفعلي لوجود جمعيات جديدة، وال تفتح حسابات جديدة ألي 

 وساطات وعالقات خاصة.
 خفاق الكثير من مؤسسات المجتمع األهلي في عدد من المهام التي توجب عليها القيام بهاإ   .4

في جوانب ميدانية وعملية، وهناك عدد كبير من هذه المؤسسات تتسم بقصور وغياب التخطيط 
 الفلسطيني.والمشاركة االستراتيجية في تنمية وتطوير وتغيير المجتمع 

ا هنالك تباعد في وجهات غياب مفردات الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، لذا دائمً    .5
 لى برامج عمل مشتركة، بين مكونات المجتمع.إالنظر، ويتعذر الوصول 

االقتصادي في فلسطين، ساهمت في  ى التركيبية االجتماعية للمجتمع الفلسطيني والمستو     .6
ض ، حيث ينظر البعخاصة األجنبية عداء بين المجتمع الفقير والمنظمات األهليةخلق بيئة تعزز ال

 خيرة باعتبارها حالة منفصلة عن المجتمع.لهذه األ
وإبقاء  CBOs القاعدية األجنبية أدى التمويل األجنبي إلى تهميش المؤسسات األهلية    .7

 بالشراكات الدائمة مع مؤسسات استمرتالممولين والمنظمات الدولية على إبقاء عالقات ما يعرف 
 .أو يزيد عن ذلك، مما أدى إلى تحكم المؤسسات الكبيرة بهذه المؤسسات القاعدية اعقدً 

، كثير من األحيان ما تستخدم التمويل كأداة األجنبية . أن الجهات المانحة للمؤسسات األهلية8
طها بعض األمور بهدف التطبيع ضاغطة من أجل مصالح استراتيجية أو مكاسب سياسية، واشترا
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، وبناء السالم، وذلك من خالل مؤسسات تتعاون في تنفيذ مشاريع في "اإلسرائيلي" االحتاللمع 
 المجال البيئي أو الصحي وغيرها من المشاريع.

يات عن تخطيط برامجها وفق أولو  األجنبية . إشكاليات التمويل تكمن في ابتعاد المؤسسات األهلية9
 التنمية وأصبحت النظرة التقليدية للحصول على التمويل.ومتطلبات 

ام إنهاء االنقس األمل في هذه التحديات مع للتغلب على جزء كبير من أنه ويري الباحث     
ويتم تطبيق اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة يوم  وتحقيق الوحدة الوطنية

م بشكل واقعي وعملي فهي تعتبر الخيار االستراتيجي والوحيد لحل مشاكل الناس 12/10/2017
 .البطالة والفقر بقدر اإلمكان علىعمار والقضاء وتحقيق تنمية وإعادة اإل
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 : الخالصة
 

والتي هي مجموعة واسعة من المؤسسات  األجنبية لنا أن المؤسسات األهلية مما سبق يتضح      
غير ربحية وغير حكومية، وقد برزت هذه وهي  أخرى  تعتبر فروع لمؤسسات في دول أجنبية

ولية، ؤ المؤسسات كشريك أساسي للحكومة وكمساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحمل المس
 ن بين النظام البيئي واالجتماعي واالقتصادي. وأصبح لها دور في إيجاد التواز 

ذا ن للمؤسسات األهلية الفلسطينية مجموعة من المبادئ واألهداف الخاصة التي إأوتبين لنا      
وية قاتبعتها بشكل صحيح فإنها تصبح نموذجية في التخطيط واإلدارة، ولكن إذا لم تقم ببناء قاعدة 

 حافظة على استمراريتها.لها فمن المحتمل أال تتمكن من الم
يير ا في إحداث تغا أساسيً في فلسطين تشكل عنصرً  األجنبية هليةا ان المؤسسات األأيًض  عرفنا    

لشعب لا في إحداث التنمية الوطنية المستدامة، وفي إغاثة وتقديم العون ا كبيرً مستدام، وتلعب دورً 
يد غاثية والصحية وغيرها العدماعية واإلالفلسطيني في العديد من المجاالت المتنوعة منها االجت

 من المجاالت المختلفة.
 ،"اإلسرائيلي"العديد من التحديات التي تواجه هذه المؤسسات كاالحتالل  وجود وبالرغم من     

ات التمويل وغيرها الكثير من التحدي واإلدارة، وإشكالياتخطيط واالنقسام السياسي وقصور في الت
ة من الجهود ألجل تحقيق التنمي الكثيروالمعوقات إال أنها تواصل عملها في ظروف معقدة، وتبذل 

 المستدامة.
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 الثالثالفصل 
 

 الدراسات السابقة
 

 
 "الدراسات السابقة التي تناولت المتغير المستقل "إدارة المشاريع. 

 السابقة التي تناولت المتغير التابع "التنمية المستدامة". الدراسات 
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 الدراسات السابقة

 

 تمهيد: 
يعرض الباحث مجموعة من الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة، وقد قام 

 ن قسم يتعلق بموضوع إدارة المشاريع وقسم يتعلقيالباحث بتصنيف هذه الدراسات إلى قسمين رئيس
 بموضوع التنمية المستدامة، ثم قام الباحث بتصنيف كل قسم إلى ثالثة محاور وهي كالتالي:

 فلسطينية.الدراسات الالمحور األول: 
 عربية.الدراسات الالمحور الثاني: 
 جنبية.األدراسات الالمحور الثالث: 

مجتمع ثم بعد ذلك تطرق الباحث عند عرض كل دراسة إلى هدف الدراسة، منهج الدراسة، 
، الدراسة، عينة الدراسة، أدوات الدراسة، ثم أبرز نتائج وتوصيات الدراسة، في ضوء ما هو متاح
ك وقد قام الباحث بترتيبها علي أساس التدرج الزمني من الحديث إلى القديم، وفيما يلي عرض لتل

 الدراسات:
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 :"إدارة المشاريع" المستقلالمتغير : الدراسات السابقة التي تناولت أوًل 
 

 المحور األول: الدراسات الفلسطينية:
 :(2017)دهليز، عنبر،  دراسة. 1
 في يةلهاأل المؤسسات في المشاريع جودة ىلع المشاريع إلدارة المعرفية المجالت أثر :بعنوان 

 .سطينلف

 لمؤسساتا في المشروع جودة زيادة في المشاريع إلدارة المعرفية المجاالت أثر اختبار الدراسة: تهدف

 مدى إلى التعرف الى وهدفت كما  .غزة قطاع في العاملة األهلية

 لتيا المشاريع في الجودة مستوى  إلى التعرف وكذلك تطبيقها، ومدى للمعايير المؤسسات تلك إدراك

 .المؤسسات تلك تقدمها
 .التحليلي الوصفي المنهج استخدام منهج الدراسة:

 استخدم الباحثان أداة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. أداة الدراسة:
 ملةالعا األهلية المؤسسات في المشاريع ومنسقي مدراء من الدراسة مجتمع وتكون  مجتمع الدراسة:

 ومدير مشروع. امنسقً  (565) عددهم بلغ حيث غزة قطاع في والفاعلة
 قومنس مدير 225 من تكونت والتي البسيطة العشوائية العينة طريقة استخدام تم عينة الدراسة:

 .  87 % نسبته ما أي استبانة 191 استرداد وتم مشروع حيث تم توزيع االستبانة عليهم

 أبرز نتائج الدراسة:
 إلدارة المعرفية المجاالت وفق مشاريعها بإدارة تقوم غزة قطاع في األهلية المؤسسات -

 عالية. وبنسب المشروع
 ع،المشرو  تكامل إدارة (التسعة المعرفية المجاالت بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود -

 دارةإ المشروع، جودة إدارة تكلفة المشروع، إدارة المشروع، زمن إدارة المشروع، نطاق إدارة

 تاتصاال إدارة المشروع، مشتريات إدارة المشروع، مخاطر إدارة للمشروع، البشرية الموارد
 المشروع. جودة وزيادة وبين) المشروع

 روع،المش موارد إدارة المشروع، مشتريات المعرفية )إدارة المجاالت من فقط أربعة أن -

 .جودة المشروع في تؤثر) المشروع مخاطر إدارة المشروع، تكامل إدارة
 أبرز توصيات الدراسة:

 على المبنية والتقنيات الممارسات بأفضل يتعلق فيما وتوعيتهم العاملين تثقيف ضرورة -

 المشاريع. إدارة في الدولية المعايير
 جراءإ بضرورة أوصت كما .المشروع تنفيذ وزمن المشروع مخاطر بإدارة االهتمام ضرورة -

 .األخرى  التوصيات بعض جانب لىإ الموضوع حول الدراسات من المزيد
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  :(2016)عنبر، دراسة  -2
ألهلية ازيادة جودة المشروع في المؤسسات دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في  :بعنوان

 في قطاع غزة.
ي فدور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشروع  إلىالتعرف  الدراسة: تهدف

إدراك تلك المؤسسات  ىالمؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة، وذلك من خالل التعرف على مد
 تطبيقها.  ىبالمعايير ومد

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. دراسة:منهج ال
ة هلية العاملتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األ مجتمع الدراسة:

 ومدير مشروع. ا( منسقً 650في قطاع غزة حيث بلغ عددهم )
( 220عينة من )استخدم الباحث طريقة العينة العشوائية البسيطة، حيث تكونت ال عينة الدراسة:

 ومنسق مشروع. امديرً 
 استخدم الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات. أداة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
ودة جوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين توفر المعايير الدولية إلدارة المشاريع وزيادة  -

 المشروع.
 زيادة جودة المشروع. وجود تأثير للمعايير الدولية إلدارة المشاريع علي  -
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  -

ريع )الجنس، الفئة العمرية، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، عدد المشا إلى ى عز المجاالت ت  
عمل  مجال المؤسسة، نوع المؤسسة، التي عمل بها المنسق في المؤسسة طبيعة عمل

 الوظيفي(. المسمى المؤسسة،
 أبرز توصيات الدراسة:

 ضرورة االعتماد على تكاليف معيارية لتحديد التكاليف الحقيقية إلنجاز المشروع. -
عمل خطة  علىضرورة الحصول على موارد بشرية مدربة بشكل جيد، ولديها القدرة   -

 حول اواسعً  افكرً  بالمشروع وتمتلك ةلتحديد قنوات االتصال بين جميع األطراف ذات الصل

 المشاريع. إلدارة والصحيحة السليمة والمعايير األسس
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 :(2016)الحروب، دراسة .  3
 .دارة المشاريع الرشيقة في شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينيةإممارسات : بعنوان 

في شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، والتعرف  APM : تقييم الممارساتالدراسة تهدف
 إمكانية تحقيق فوائد إدارة المشاريع الرشيقة في مجال تطوير البرمجيات من خالل استخدام إلى

  .ممارسات إدارة المشاريع الرشيقة
 .المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:
 االستبانة والمقابلة أداتا الدراسة:

 من الشركات التي تعمل في قطاع تطوير البرمجيات شركةً  80 مجتمع الدراسة:
٪، 95على أساس حجم المجتمع الدراسي عند مستوى الثقة  67بلغ حجم العينة  عينة الدراسة:
  .٪5وفترة الثقة هو 

 أبرز نتائج الدراسة:
هناك مؤشرات تثبت أن شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لديها درجة عالية من  -

الرشاقة في معظم الجوانب مثل التعامل مع التغيير المطلوب، والترحيب و عملية التنفيذ 
للتغيير، مع التركيز على مركزية العمالء، وإعطاء اهتمام كبير للفريق وخصائصه، 

 واإلجراءات اإلدارية اليومية. 
 القدرة علىأن شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية تفتقر إلى المستوى المطلوب من  -

دارة المشاريع والعمليات وصفات إالتعامل مع التحديات والمخاطر من الرشاقة في 
األشخاص. وتشير الدراسة إلى أن ثمانية من الفرضيات التسعة لديها عالقة ذات داللة 

  .إحصائية مع النجاح
 :أبرز توصيات الدراسة

ركات تكنولوجيا المعلومات اتباع اإلطار الذي وضعه الباحث كمخرج أساسي لتمكين ش -
الفلسطينية لكي تعتمد بشكل صحيح مبادئ وممارسات إدارة المشاريع الرشيقة التي يمكن 

 أن تعزز عمليات التنفيذ إلدارة المشاريع الرشيقة. 
 
 :(2015)النخالة، . دراسة 4
ين بمقارنة الحاضنة التكنولوجية ودورها في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة دراسة  :بعنوان 

 حاضنة الجامعة اإلسالمية وحاضنة الكلية الجامعية.
ي الحاضنة التكنولوجية ودورها في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة ف إلىالتعرف  الدراسة: تهدف

ة قدرة الحاضن ىحاضنة الجامعة اإلسالمية وحاضنة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وإظهار مد
 التكنولوجية على تطوير إمكاناتها وقدراتها لتمكن المشاريع الصغيرة من تحقيق نموها. 
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 .قامت الباحثة باعتماد المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدارسة منهج الدراسة:
 .ن لجمع البياناتيكأداتين رئيستاستخدمت الباحثة المقابلة واالستبانة  أداة الدراسة:

 .امشروعً  150: تكون من المشاريع المحتضنة والبالغ عددهم الدراسةمجتمع 
لى حيث قامت الباحثة باستخدام طريقة الحصر الشامل من خالل توزيع االستبانة ع عينة الدراسة:

 كافة مجتمع الدراسة.
 أبرز نتائج الدراسة:

 ع الصغيرةا في دعم وتطوير المشاريأن الحاضنات التكنولوجية تعتبر محركا أساسيً  -
نشاء مشاريع صغيرة وتحويل أفكارهم اإلبداعية إساعدت الحاضنات المشاركين على  -

 والريادية إلى شركات ناشئة وناجحة، وربط المشاريع الصغيرة باألسواق المستهدفة.
 أبرز توصيات الدراسة:

ير أن تركز الحاضنات علي دعم الحاضنات التكنولوجية لما لها من دور واضح في توف -
 بة الفقر وتحقيق االنتعاش االقتصادي.ر فرص العمل ومحا

 واتباع منهجية نظامية في اختيار األفكار اإلبداعية لزيادة نسب وفرص النجاح. -

 
 :(2015)الحلو،  دراسة. 5
 .زةغالمؤسسات الصناعية التحويلية في قطاع  ىواقع تطبيق أسس إدارة المشاريع لد :بعنوان 

واقع تطبيق أسس إدارة المشاريع في المؤسسات الصناعية وخاصة  إلىالتعرف  الدراسة: تهدف
تطبيق هذه المؤسسات لكل أساس  ىالصناعات التحويلية في قطاع غزة، وذلك من خالل دراسة مد

 .علمية ووفق معايير علمية سليمة من أسس إدارة المشاريع بطريقة
 التحليلي.استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  منهج الدراسة:

 . مؤسسةً  681تكون من المؤسسات الصناعية التحويلية وعددها  مجتمع الدراسة:
 .ستبيان كأداة لجمع البياناتاالثة استخدمت الباح أداة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
من مؤسسات قطاع الصناعات التحويلية في قطاع غزة تقوم بتطبيق أسس  %80أن  -

 إدارة المشاريع.
ع قحول وا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثينال  -

للبيانات  ى عز تطبيق أسس إدارة المشاريع في مؤسسات الصناعات التحويلية في قطاع غزة ت  
 الوظيفي، سنوات الخبرة، التخصص( ىالشخصية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المسم
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صائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع نه ال توجد فروق ذات داللة إحأ -
للبيانات  ى عز ت  تطبيق أسس إدارة المشاريع في مؤسسات الصناعات التحويلية في قطاع غزة 

 .الخاصة بالمؤسسة )عمر المؤسسة، عدد العمال(
 أبرز توصيات الدراسة:

ت خاصة للتدريب زيادة توعية أصحاب القرار بمفهوم إدارة المشاريع عن طريق عقد دورا -
 على األدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة المشاريع.

عداد خطط المشروع ألنهم أكثر الناس إ اشراك العاملين المعنيين ومنفذي المشروع في  -
 بما هو أفضل للمشروع. درايةً 

 
  :(2013)الدلو،  . دراسة6

 .المدني بقطاع غزةمنظمات المجتمع تقييم إدارة المشاريع الزراعية في  :بعنوان
 إلىتقييم المشاريع الزراعية في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة والتعرف  الدراسة: تهدف

خطيط كفاءة العمليات اإلدارية التي تقوم بها إدارة المشاريع الزراعية بهذه المنظمات كالت ى مستو 
 لرقابة والمتابعة. ا اوالتخطيط االستراتيجي، وإدارة وقيادة الموارد البشرية، وأخيرً 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:
 2013تكون من جميع المنظمات الزراعية المسجلة في وزارة الداخلية للعام  مجتمع الدراسة:

 .( منظمةً 41وعددها )
  .ا( فردً 123تكونت من ) عينة الدراسة:
 بيانات.استخدمت االستبانة كأداة لجمع ال أداة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
 أنه ترتبط عملية التخطيط للمشاريع الزراعية مع أهداف المنظمات، كما تولي المنظمات -

ها عمليات التخطيط لمشاريعها العناية الالزمة، وتمتلك معظم المنظمات رؤية واضحة لغايات
 تنسجم مع حاجات المجتمع. واضحةوأدوارها، ورسالة 

 سة:أبرز توصيات الدرا
ضرورة االهتمام بعملية التخطيط والتخطيط االستراتيجي لما لهما من دور في نجاح  -

تنفيذ المشاريع، وتوفير إدارة خاصة بإدارة المشاريع، ضرورة وضوح المهام في الهيكل 
 التنظيمي.

 
 
 



74 
 

 :(2013)زعرب، دراسة  -7
 .طاع غزةالمعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنوب ق :بعنوان 

طاع المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع التجارية جنوب ق إلىالتعرف  الدراسة: تهدف
  .غزة

 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:
م شاريع التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة والبالغ عددهتكون من أصحاب الم مجتمع الدراسة:

 مشروع تجاري صغير. 4500
  .استخدم االستبانة وسيلة لجمع البيانات أداة الدراسة:

 .اتجاريً  امشروعً  450تم اختيار عينة عشوائية منتظمة مكونة من  عينة الدراسة:
 أبرز نتائج الدراسة:

ية التي تعيق تقدم ونمو المشروع الصغير وأن هناك وجود العديد من المعوقات اإلدار  -
 امتالك مكان ىالعديد من المشروعات التجارية تفتقر إلى عدم قدرة المشاريع الصغيرة عل

 جيد يعتبر مشكلة أمام المنافسة.
 أبرز توصيات الدراسة:

ضرورة اهتمام أصحاب المشروعات الصغيرة بحضور دورات خاصة بمجال العمل  -
واالهتمام بالتخطيط والتنظيم ونظام االتصال وكيفية عمل دراسة جدوى واالهتمام بدعم 

 المنتجات المستوردة. ى وتطوير المنتج المحلي حتى يكون على مستو 
 وتوفير بنية تحتية تساعد المشروعات الصغيرة على المنافسة بشكل أفضل. -
 

 :(2012)الديراوي،  . دراسة8
ي هلية فمدراء المشاريع في نجاح مشاريع المنظمات األ ىلشخصية لددور السمات ا :بعنوان 

 .قطاع غزة
مدراء المشاريع في نجاح مشاريع  ىدور السمات الشخصية لد إلىالتعرف  الدراسة:ت هدف

  .هلية في قطاع غزةالمنظمات األ
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:

حيث يتمثل مجتمع الدراسة في رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة ومدير  مجتمع الدراسة:
منظمة أهلية عاملة في قطاع غزة حسب ميزانيتها لعام  100تنفيذي ونائب مدير تنفيذي في أكبر 

 والتي تبلغ نصف مليون دوالر أمريكي فأكثر. 2010
 300ا للدراسة حيث تم توزيع أداة الدراسة تمثلت في استبان صمم خصيًص  عينة وأداة الدراسة:

 .%82استبانة بنسبة استرداد  246استبيانات لكل مؤسسة وقد جمع الباحث  3استبانة بواقع 
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 أبرز نتائج الدراسة:
 هلية ممثاًل أن هناك دور رئيس للسمات الشخصية في نجاح المشاريع في المنظمات األ -

مدراء المشاريع على تدريب طواقم بالذكاء والقيادة وفهم الذات وجودة المخرجات وقدرة 
 خالقيات العمل.أالعمل واالتصال والتواصل و 

 في معرفة متمثاًل  %81.61عال من فهم الذات بنسبة  ى لدي مدراء المشاريع مستو  -
 نقاط القوة والضعف.

 أبرز توصيات الدراسة:
الحتياجات ضرورة تعزيز االهتمام بعملية التدريب بدء من التخطيط والتدريب وتحديد ا -

 من أحل الحصول على أفضل النتائج.
ية الكفاءة اإلنتاج ى المنظمات األهلية لضمان االرتقاء بمستو  ىتطوير آليات الرقابة لد -
 مدراء المشاريع. ىلد
 

 :(2011)غانم،دراسة . 9
 .ممارسات وتطبيقات إدارة المشاريع في القطاع العام في الضفة الغربية بعنوان:

القطاع  تقييم ممارسات وتطبيقات إدارة المشاريع التي تتبعها اإلدارات المختلفة في الدراسة: تهدف
 شغال العامة واإلسكان. العام في فلسطين )الضفة الغربية( وال سيما في وزارة األ

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:
ات جميع العاملين والمدراء ورؤساء األقسام ومديري المشاريع في مختلف اإلدار  مجتمع الدراسة:

 ذات الصلة في وزارة االشغال العامة واإلسكان.
 ىعلتم اجراء استخدام أسلوب المسح الشامل على أساس استبيان تم توزيعه  عينة وأداة الدراسة:

ع في مختلف اإلدارات ذات الصلة في جميع العاملين والمدراء ورؤساء األقسام ومديري المشاري
 وزارة االشغال العامة واإلسكان.

 أبرز نتائج الدراسة:
ن هناك عدم كفاءة في ممارسات إدارة المشاريع في المؤسسات العامة في فلسطين أ - 

مقارنة مع المؤسسات العالمية الموصي بها ويمكن تصنيف ممارسات إدارة المشاريع في 
 ة واإلسكان بأنها متوسطة مقارنة بالمعايير الدولية.وزارة االشغال العام

ال بين االتصال الفع   مكذلك نقص التغذية الراجعة وعدم تعميم الدروس المستفادة وعد - 
 فريق المشروع وغياب التخطيط كان من أهم معوقات تحقيق أهداف المشروع.

 أبرز توصيات الدراسة:
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ا للخطط وفقً  وينبغي أن يكون التحديد التركيز بشكل أكبر على تحديد المشروع -
 .االستراتيجية

 .التنفيذ التركيز بشكل أكبر على عملية التخطيط قبل المشروع -
 

 :(2010)حماد، . دراسة 10
 .شاريع في المنظمات غير الحكوميةتقييم الم :بعنوان

من وجهة  تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة إلىالتعرف  الدراسة: تهدف
 نظر مديري المشاريع.

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:
ا علي دليل مكتب تكون من المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة اعتمادً  مجتمع الدراسة:

 (.262حيث بلغ عددها ) 2007المنسق العام لألمم المتحدة عام 
وتم احتساب حجم العينة من  منظمة غير حكومية 160حجم العينة بلغ  عينة وأداة الدراسة:

واختار الباحث عينة عشوائية منتظمة واستخدم الباحث أداة  Google Sample Sizeخالل 
 .%90.6، أي ما نسبته 145استبانة واسترداد  160االستبانة في دراسته حيث تم توزيع 

 أبرز نتائج الدراسة: 
باط معيار االرت علىا غير الحكومية بقطاع غزة اعتمادً يتم تقييم المشاريع في المنظمات  -

 وعلى %68معيار الفاعلية بنسبة  وعلى %69معيار الكفاءة بنسبة  وعلى %73بنسبة 
 .%64معيار االستدامة بنسبة  وعلى %71معيار األثر بنسبة 

امة معيار االستد ىا علتقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة اعتمادً  -
 . %69.34بنسبة 

 أبرز توصيات الدراسة: 
ن تراعي إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية معيار االرتباط أمن الضروري  -

 بشكل أفضل.
راعي تحليل المخاطر التي يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع وكذلك تحقيق أن ي   -

روع بتكاليف مشاريع مشابهة الجودة من مخرجات المشروع وكذلك مقارنة تكاليف المش
 .ى أخر 
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 المحور الثاني: الدراسات العربية:
 :(2017 ،)الشول. دراسة 1
 .المعوقات التي تواجه إنشاء المشاريع الفتراضية في الجمهورية اليمنية: بعنوان 

 معرفة المعوقات التي تواجه المشاريع االفتراضية عند إنشائها في الجمهورية الدراسة:ت هدف
 اليمنية.

 اعَتَمَد الباحث المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:
ون مجتمع الدراسة من حالة ممثلة هي مشروع متجر ورزان تك   مجتمع وعينة وأداة الدراسة:

المعلومات ذات العالقة، من خالل إجراء المقابالت االفتراضي، حيث قام الباحث بجمع البيانات و 
 ولي المشروع وزبائنه، وكذلك االطالع على موقع المشروع على اإلنترنتؤ مع عدد من مس

)www.warazan.com( لتكوين صورة واضحة حول واقع الحال لهذا المشروع،  ، وصواًل 
 أبرز نتائج الدراسة: 

ت أهم المعوقات التي تعرقل إنشاء المشاريع االفتراضية في الجمهوري اليمنية هي معوقا -
ي دار الحاضنة الحكومية، المتمثلة باإلجراءات البيروقراطية المعقدة والفساد المالي واإل

سوء و ل الحكومة، والبنية التحتية الهشة المتمثلة بخدمة االنترنت الرديئة، واحتكارها من قب
لة خدمة الطاقة الكهربائية، ومحدودية خدمة االئتمان، والمعوقات الثقافية األخرى المتمث

 ولمنظمات المجتمع المدني بالبرامج التعليمية والتدريبية، والدور السلبي لإلعالم
 أبرز توصيات الدراسة:

ا الضعيف اتجاه يجب على المؤسسات والجهات الحكومية ذات العالقة مراجعة دوره -
ق المشاريع االفتراضية والجهات الحكومية فيما يتعلق بإجراءاتها البيروقراطية التي تعي

 نشاء وتطوير تلك المشاريع.إ
من المهم أن تزيد الحكومة جهودها الرامية لمكافحة الفساد المالي واإلداري وزيادة  -

إلى مشاريع عمل اقتصادية الشفافية وتحويل هذه القضية الحساسة من شعارات سياسية 
 واجتماعية وثقافية وغيرها.

 
 :(2016)فضل،  دراسة. 2

 بالتطبيق على - ة علي نجاح مشروع التمويل األصغرأثر دراسة الجدوى القتصادي :بعنوان
 القطاع المصرفي بمدينة دنقال.

أثر دراسة الجدوى االقتصادية علي نجاح مشروع التمويل األصغر  إلىالتعرف  الدراسة: تهدف
 بالتطبيق على القطاع المصرفي بمدينة دنقال.

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:

http://www.warazan.com/
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 تم جمع البيانات والمعلومات من خالل استبانة. أداة الدراسة:
لجهاز وجهات نظر الموظفين العاملين با إلىف حيث أ جريت الدراسة الميدانية للتعر  عينة الدراسة:

 ( مبحوث.100المصرفي بمدينة دنقال وعددهم )
 أبرز نتائج الدراسة:

تشترك دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع والتمويل بصيغة المرابحة في نجاح مشروع  -
 التمويل األصغر في الجهاز المصرفي بمدينة دنقال. 

ئية بين دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع ونجاح مشروع توجد عالقة ذات داللة إحصا -
 التمويل األصغر في الجهاز المصرفي بمدينة دنقال.

 أبرز توصيات الدراسة:

 إحكام بنك السودان المركزي الرقابة على )البنوك التجارية والمتخصصة( وذلك بإصدار - 
 االقتصادية قبل منح التمويللوائح وقوانين تلزم تلك البنوك باالهتمام بدراسة الجدوى 

 .للمشروعات
ين  في أقسام االستثمار تدريب المستفيدويجب على الجهاز المصرفي بمدينة دنقال ممثاًل   -

 من مشاريع التمويل األصغر على إدارة مشروعاتهم لكي يساهموا في إنجاحها. 
 
 :(2016)النجيب،  . دراسة3
 .وتقويم األداء في المنشآت الصناعيةإدارة التكلفة ودورها في قياس  :بعنوان 

لتكلفة على دارة التكلفة وأهدافها ودراسة أثر تطبيق إدارة اإساليب أف بأدوات و يالتعر  الدراسة: تهدف
 قياس وتقويم األداء في المنشآت الصناعية 

استخدم البحث المنهج التاريخي: في عرض الدراسات السابقة، والمنهج  لقد الدراسة: منهج
أبعاد المشكلة ووضع الفروض، والمنهج االستقرائي الختبار صحة  إلىنباطي للتعرف االست

  الفرضيات، والمنهج الوصفي في دراسة الحالة وتحليل النتائج.
 : اعتمد الباحث في دراسته على أداة االستبانة لجمع البيانات.أداة الدراسة

 التي تقع شمال شرق  للتعدين المحدودةون من جميع العاملين بشركة أرباب تك   مجتمع الدراسة:
 .السودان

 .من ذوي االختصاص ( مفردةً 80تم اختيار عينة ميسرة من ) عينة الدراسة:
 أبرز نتائج الدراسة:

م تهتم شركة أرياب للتعدين بنظام إدارة التكلفة وذلك بإنشاء قسم تكاليف كأحد األقسا -
يد لية الرقابة على التكاليف على أساس تحدالرئيسة في هيكلها التنظيمي العام، تحقيق فعا

 .ولية يسهل عملية قياس وتقويم األداءؤ المس
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 أهم توصيات الدراسة:
زيادة اهتمام شركة أرياب للتعدين المحدودة بنظام إدارة التكلفة للحصول على أداء  -

 متميز.
ات تفعيل دور قياس وتقويم األداء بالمنشآت الصناعية واعتماده ضمن السياس -

 .واالستراتيجيات التي تؤدي إلى تنمية حقيقية للموارد البشرية والمادية
 

 :(2016)تاور، . دراسة 4
اسة در  -أثر تطبيق أسس إدارة المشروعات الصغيرة في إنجاح برامج التمويل األصغر: بعنوان 

- 2011حالة مبادرة البنك الزراعي السوداني للتمويل األصغر )أبسمي( محلية شيكان للفترة 
 .م2014

رة الوقوف على أهمية المشاركة في تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة بين المباد الدراسة: تهدف
 .لريفيا معرفة االنشطة والمشروعات التي تقدمها المبادرة للمستفيدين بالمجتمع اوالمستفيدين، أيًض 

 .الباحث المنهج الوصفي التحليلي اتبع منهج الدراسة:
 .تم جمع البيانات عن طريق االستبانة أداة الدراسة:

الغ من مجتمع الدراسة الب امستهدفً  81تم اختيار عينة عشوائية قوامها  مجتمع وعينة الدراسة:
 مفردة.  400حجمه 

 أبرز نتائج الدراسة:
بين تطبيق أسس إدارة المشروعات  (P≤0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند  -

 المنفذة. الصغيرة ونجاح األنشطة
بين دعم الجهات المانحة للمبادرة  (P≤0.05) توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند -

 وتحقيق التنمية المستدامة بالريف.
 أبرز توصيات الدراسة 

تبسيط وتسهيل اإلجراءات لتشجيع المستهدفين للتقديم والحصول على التمويل، تدريب  -
 يلية وكيفية استخدام التمويل الممنوح.وتأهيل المستهدفين لمعرفة العملية التمو 
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 :(2015)أحمد، دراسة  .5
طبيق أثر تكامل وظائف المشروع في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال بالت: بعنوان 

 .م2014-2008على الشركة العربية السودانية للزيوت النباتي )الخرطوم بحري( في الفترة من 
ال اختبار أثر تكامل وظائف المشروع في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعم الدراسة: تهدف

 م.2014-2008دراسة تطبيقية على الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية. في الفترة من
 .استخدام المنهج الوصفي التحليلي تم منهج الدراسة:

 تم تصميم استبانة لجمع بيانات. أداة الدراسة:
لغ ت النباتية، الباتكون من جميع العاملين بالشركة العربية السودانية للزيو  الدراسة: مجتمع
 .فرد 673عددهم

ألفراد، اعينة قصدية من العاملين باألقسام الرئيسة للشركة وهي اإلنتاج،  اختيارتم  عينة الدراسة:
 إستبانة. 80ع التسويق، المشتريات والتمويل، وباستخدام معادلة ستيفن ثامبسون تم توزي

 أبرز نتائج الدراسة:
 هنالك عالقة إيجابية بين التدريب وتلبية حاجات العاملين. -
كذلك توجد عالقة بين التنسيق بين وظائف المشروع اإلنتاج، األفراد، التسويق،  -

 المشتريات والتمويل وتلبية حاجات العاملين.
 أبرز توصيات الدراسة:

راد، ادة اهتمامها بوظائف المشروع المتمثلة في اإلنتاج، األفيتوجب على إدارة الشركة زي -
التسويق، المشتريات والتمويل وذلك من أجل تلبية حاجات العاملين حتى يسهم ذلك في 

 الموقف التنافسي والريادي للشركة. 
القيام بدراسات مستقبلية تتعلق بأثر إدارة الوقت في تحقيق جودة منتجات المنظمة،  -

 االحتياج من القوى العاملة وتأثيرها على الميزة التنافسية للمنظمات.تخطيط 

 
 :(2014)إسماعيل، . دراسة 6

 بة منظمةتجر  على بالتطبيق مالوي  في البشرية التنمية في الصغيرة المشروعات دارةإ دور: بعنوان

 .اإلسالمية الدعوة
 جةلمعال معاصر، عملي كمفهوم الصغيرة المشروعات دارةإ أهمية على الضوء تسليط الدراسة:ت هدف

 ومعرفة البشرية التنمية في تطوير الصغيرة المشروعات إدارة دور ومعرفة البشرية، التنمية في الخلل

 يرة.الصغ المشروعات دارةإ تواجه التي المشكالت والمعوقات الصغير وتحديد المشروعات إدارة كيفية
 .الوصفي التحليلياتبع الباحث المنهج منهج الدراسة: 
 .استخدم الباحث أداة االستبانة وأداة المالحظةأداتي الدراسة: 
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جمهورية جنوب شرق  تكون من جميع المستفيدين من المشاريع الصغيرة فيمجتمع الدراسة: 
 ( مستفيد.422مالوي من قبل منظمة الدعوة اإلسالمية والبالغ عددهم ) افريقيا

 %47.4( مستفيد وذلك بنسبة 200عينة عشوائية بسيطة تكونت من )اعتمد الباحث عينة الدراسة: 
  من نسبة مجتمع الدراسة.

 
 أهم ما خلصت إليه الدراسة 

ن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة ريما يندرج في قائمة المشروعات أاثبتت الدراسة  -
 ا للمعايير الدولية لحجم المشروعات الصغيرة.متناهية الصغر وفقً 

  المشروعات تنفيذ في اإلسالمية الدعوة منظمة ألهداف تحقيق هنالك أن الدراسة أثبتت -
 فكهد المنظمة تضعه التي البشرية التنمية في النجاح من كبيرة نسبة حققت التي الصغيرة

 .استراتيجي
 أهم توصيات الدراسة:

 لبشريةا التنمية تطوير في دورها برازإ في الصغيرة للمشروعات التمويل حجم زيادة من البد -

 .مالوي  في
 وبرامج خطط وفق البشرية التنمية برامج بتطبيق الدولية والمؤسسات المنظمات حث -

 .الصغيرة المشروعات من اانطالقً  أفريقيا في الفقيرة للمناطق استراتيجية
 

  :(2013)قبرصلي،  . دراسة7
 .ورياالصغيرة والمتوسطة في سالئتمان المصرفي ودوره في تمويل وتنمية المشروعات  بعنوان:

يرة الدراسة: دراسة وتقييم دور الئتمان المصرفي في تمويل وتنمية المشروعات الصغ تهدف
 أهم المشكالت التي تواجهها وفي مقدمتها المشكالت إلىوالمتوسطة في سوريا، والتعرف 

 التمويلية.
 .اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليليمنهج الدراسة: 

يتكون من جميع المصارف بشقيه العام والخاص والمؤسسات التمويلية األخرى الدراسة:  مجتمع
 .التي تعني بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوريا

 صمم لباحث أداة االستبانة وذلك لجمع البيانات.أداة الدراسة: 
 19عدد المصارف المستهدفة تكونت من المستويات اإلدارية المعنية وقد بلغ عينة الدراسة: 

من مجتمع  %85مؤسسات تمويلية ولقد تم اختيار عينة الدراسة بنسبة  3و اوخاًص  اعامً  امصرفً 
 ا.شخًص  75الدراسة حيث تم بلغ عدد المبحوثين 

 أبرز نتائج الدراسة:
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أن قرار منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل المصارف السورية يعتمد  -
 ان المصارف ال تقدم شروطً أ إلىعلى السمات الخاصة للمشروع المراد تمويله، إضافة 

 للقروض الممنوحة لتلك المشروعات. ميسرةً 
 
 

 أبرز توصيات الدراسة:
وذلك بهدف ردم الفجوة بين أصحاب حداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض إضرورة  -

 المشروعات والمصارف.
 
 :(2011)حسنين، . دراسة 8

 دراسة - السعودية المرأة لدى البتكارية بالقدرة وعالقتها الصغيرة المشروعات إدارة: بعنوان

 .المكرمة مكة بمنطقة األعمال سيدات من عينة على ميدانية
ية المرأة السعود ىالوعي بإدارة المشروعات الصغيرة لد ى تحديد الفروق في مستو  الدراسة: تهدف

. منهج الوعي بإدارة المشروعات الصغيرة والقدرة االبتكارية ى باإلضافة إلى إيجاد العالقة بين مستو 
 الدراسة: اتبعت الباحثة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي 

ة الالتي تختص ( سيدة من أصحاب المشروعات الصغير 11) تكونت من عينة الدراسة:
 مشروعاتهن بأعمال الديكور والتصميم الداخلي ومكمالت الزينة.

لألسرة،  استخدمت الباحثة أداة االستبانة وتم تقسيمها إلى استبانة البيانات العامة أداة الدراسة:
قدرة واستبانة البيانات الخاصة بالمشروع الصغير، واستبانة إدارة المشروعات الصغيرة واستبانة ال

 االبتكارية.
 أبرز نتائج الدراسة:

سيدات عينة  ىالوعي بإدارة المشروعات لد ى توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستو  -
 البحث.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة حول مراحل إدارة  -
توجد أي التخطيط( وال  –المشروعات لصالح العامالت حول مراحل )تحديد األهداف 

 فروق بين العامالت وغير العامالت في مرحلة التقييم.
 أبرز توصيات الدراسة:

 التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة وأهمية تهيئة البيئة الداخلية للمشروع. -
 رة الحديثة.ادنظم اإل ىتدريب السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة عل -
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 المحور الثالث: الدراسات األجنبية:
 (: Michael & Van, 2017)دراسة . 1

 : بعنوان
Project Manager Competencies in managing International 

Development Projects 
 .مدراء المشاريع في إدارة المشاريع اإلنمائية الدولية كفاءة

 كفاءات مدراء مشاريع التنمية الدولية من وجهة نظرهم، مع األخذ إلىالتعرف : الدراسة تهدف
 .بعين االعتبار العوامل والتحديات التي يواجهونها عند إدارة المشاريع

 اتبع الباحث في دراسته هذه على المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة
 .ظمةواستخدم في جمع البيانات أداة المقابلة غير المنت :أداة الدراسة

لدولية اتكون مجتمع الدراسة من مديري المشاريع في المؤسسات التنموية  :مجتمع وعينة الدراسة
جراء مقابالت مع عدد من مديري المشاريع إحيث تم أخذ عينة غير احتمالية حكمية من خالل 

 .ذوي الخبرة في مشاريع التنمية الدولية

 :أبرز نتائج الدراسة
ارة أثير كبير على التحديات التي يواجها مديرو المشاريع عند إدأن بيئة التشغيل لها ت  -

 .المشاريع
إدارة  يالمشاريع، وهي تحد ي وجود مجموعة من التحديات التي تؤثر على أداء مدير  -

أصحاب المصلحة، وتحدي احتياجات المستفيدين، والتحدي المتمثل في تحقيق التوازن 
حدي وبناء القدرات، والتحدي في مجال التدريب، والت بين اآلراء االستراتيجية والتشغيلية،

  المتمثل في التمويل المستدام.
 

 :(Ah Mah, 2016)دراسة . 2

 : بعنوان
Sustainability of community-managed projects in the North West 

Region of Cameroon 
 كاميرون.الشمالي الغربي من الاستدامة المشاريع التي تديرها المجتمعات المحلية في اإلقليم 

طقة معرفة أسباب عدم استدامة المشاريع التي تديرها المجتمعات المحلية في المن الدراسة: تهدف
 الغربية الشمالية في دولة الكاميرون ومعرفة ما أهم تحديات إدارة هذه المشاريع التي تديرها

 المجتمعات المحلية في تلك المناطق.
 د الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي.اعتم منهج الدراسة:

 .قرية وحي في منطقة الدراسة 20في أسرة  3376تكون مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة:
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  .من حجم المجتمع %3تم استخدام عينة عشوائية منتظمة تكونت من  عينة الدراسة:
 ير المنتظمة واالستبانة.استخدم الباحث في دراسته أداتي المقابلة غ الدراسة: اأدات

 أبرز نتائج الدراسة:
 الة ألنها تتجاهل فين االستراتيجيات المعتمدة من قبل المانحين للمشاريع ليست فع  أ -

 تنفيذ هذه المشاريع المعتقدات التقليدية للمستهدفين من هذه المشاريع.
ن ارتفاع درجة الحرارة في تلك المناطق وشح مياه االمطار يؤدي إلى عدم استدامة أ -

 الكثير من المشاريع التي تديرها المجتمعات المحلية في ظل عدم توفير بدائل. 
 
 (:Francesco & Rafael, 2016). دراسة 3

 بعنوان: 
Social Sustainability Aspects in Agile Project Management 

 نب الستدامة الجتماعية في إدارة المشاريع الرشيقة.جوا
يفية تأثير اكتشاف الترابط بين إدارة المشاريع الرشيقة واالستدامة االجتماعية وفهم ك الدراسة: تهدف

 إدارة المشاريع الرشيقة على االستدامة االجتماعية.
 المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:

ن متكونت من شركة تكنولوجيا معلومات دولية تطبق مشاريع ألكثر  سة:مجتمع وعينة وأداة الدرا
أقسام مختلفة داخل الشركة وذلك من  ةعامين وقد تم القيام بست مقابالت مع أشخاص في ست

خالل مقابالت منظمة تتكون من أسئلة تدرس الدينامية االجتماعية التي تحدث بين موظفين هذه 
 رشيقة.الشركة في إدارة مشاريعها ال

 أبرز نتائج الدراسة:
عية تبين أن تنفيذ إدارة المشاريع الرشيقة في بيئة الشركة يؤثر على الدينامية االجتما -

 للمنظمة وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على االفراد من خالل زيادة كفاءتهم اإلنتاجية.
طات العديد من الترابأن تأثير إدارة المشاريع الرشيقة على االستدامة االجتماعية تظهر  -

المفيدة والديناميات االجتماعية الداخلية التنظيمية مما يجعل المنظمة أكثر استدامة 
 ا.اجتماعيً 
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 (:Chepkasova & Macalintal, 2016). دراسة 4
 بعنوان:

A study of organizations implementing digital transformation 

projects with integrated project management and change 

management 
 دارة التغيير.دراسة للمنظمات التي تنفذ مشاريع التحول الرقمي مع اإلدارة المتكاملة للمشروع وإ 

شروع دراسة المنظمات التي تنفذ مشاريع التحول الرقمي مع اإلدارة المتكاملة للم الدراسة: تهدف
ارة تكشاف األبعاد الرئيسة للتحول الرقمي وتنظيم وتطوير إدوإدارة التغيير والهدف من ذلك هو اس

 .التغيير المتكاملة وإدارة المشاريع في هذه المنظمات
 .ي دراسته المنهج الوصفي التحليلياستخدم الباحث فمنهج الدراسة: 
تكون من مديري المشاريع ومحللي االعمال من منظمات وشركات االستشارات  مجتمع الدراسة:

 ات الرقمية متعددة الجنسيات.والخدم
 منظمات.  5واختار الباحث عينة عشوائية تكونت من  عينة الدراسة:
 اعتمد الباحث في جمعه للبيانات على أداة المقابلة غير المنتظمة.  أداة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
لفشل أن التركيز على الجانب التقني أكثر من الجانب البشري في المشروع يجلب ا -

 للمشروع.
للمعلومات وإنما تطبيق للتكنولوجيا  ةأن التحول الرقمي للمنظمات ليس مجرد أتمت -

ين الجديدة التي تقدم تغييرات وتحسينات منظمة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشركة والموظف
 والعمالء المتغيرة.

 
 (:Jussila & Wenderholm , 2015). دراسة 5

 بعنوان:
Measures of Success and Critical Success Factors in Startup Project 

Management 
 مقاييس النجاح وعوامل النجاح في إدارة المشاريع الناشئة. 

ت دراسة نجاح المشروع من خالل صناعة القرار في الشركات الريادية وهي الشركا الدراسة: تهدف
 ومعايير وعوامل نجاح المشروع الحاسمة.الناشئة ودراسة المفاهيم المتعلقة بنجاح المشروع 

 المنهج الوصفي التحليلي.  منهج الدراسة:
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 تكون من مؤسسين وشركاء والرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات التي تقع مجتمع الدراسة:
ل من وجه التحديد الشركات األوروبية المستقلة النشطة وعمرها أق ىفي فلندا والسويد وألمانيا وعل

 سنوات. 10
ن تم اختيار عينة عشوائية متجانسة من مؤسسين وشركاء ورؤساء تنفيذيين وموظفي عينة الدراسة:

سنوات في كل من فلندا والسويد  10لمجموعة من الشركات الريادية الناشئة وعمرها أقل من 
 وألمانيا.

 استخدم الباحث في جمعه للبيانات أداة المقابلة غير المنتظمة. دراسة:أداة ال
 أبرز نتائج الدراسة:

 أن معايير تحقيق النجاح للمشاريع تعتمد على صلة وعالقة صانعي القرار مع العمالء. -
 الشركات الناشئة ال تمتلك أدوات وأساليب محددة بوضوح لمشاريعها مما يميز المنظمات -

 ا.ا واألكثر رسوخً مً األكبر حج
 

 :(Abate & Biei , 2015). دراسة 6
 : بعنوان

Role of adopting response strategies to manage the Front-End phase 

of a project. An exploratory study of the Italian Innovative SMEs 
فية للشركات دراسة استكشا: للمشروعدور اعتماد استراتيجيات الستجابة إلدارة المرحلة األمامية 

 .الصغيرة والمتوسطة البتكارية اإليطالية
خالل  دور المرحلة األمامية للمشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة من إلىالتعرف  :الدراسة تهدف

دراسة إدارة المشروع، مع التركيز على ما يمكن للممارسين القيام به إلدارة هذه المرحلة، وتركز ال
شكل خاص على االستراتيجيات التي يمكن لمدير المشروع تنفيذها للتعامل مع الطبيعة الغامضة ب

 .للمرحلة األمامية للمشروع
 .الوصفي التحليلي المنهجاتبع الباحث  منهج الدراسة:

 .استخدم الباحث أداة المقابلة غير المنتظمة كأداة لجمع البيانات :أداة الدراسة
شملت ست شركات إيطالية مبتكرة صغيرة ومتوسطة الحجم تم تحديدها  :مجتمع وعينة الدراسة

  من خالل إطار المتطلبات القانونية التي يقدمها االتحاد األوروبي.
 :أبرز نتائج الدراسة

 ىالولدارة المرحلة اإأن عدد االستراتيجيات المحددة للحد من التعادل والتعقيد محدود في  -
 . للمشاريع
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وكلما زادت  ،دارة المشاريعإبين حجم الشركة ونوع االستراتيجيات في جد عالقة تو  -
الموارد التي تخصصها الشركة لمشروع ما، فإن نطاق االستراتيجيات التي يمكن أن يتكيف 

 .بها مديري المشاريع أوسع
 

 :( Coster & Wijk, 2015). دراسة 7
 : بعنوان

project management in the Swedish public and private sector 
 .إدارة المشاريع الهزيلة في القطاعين العام والخاص في السويد

ع الخاص دارة المشاريع الهزيلة في القطاع العام والقطاإاالختالفات في  إلىالتعرف  :الدراسة تهدف
مثل يفي حين أن القطاع العام  اويقصد بالقطاع الخاص هي الشركات الخاصة التي تحقق أرباحً 

 .يات وذلك في دولة السويدالبلد
 . اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة 

ات تكون من جميع العاملين في مشاريع البلديات وجميع العاملين في مشاريع شرك :مجتمع الدراسة
 القطاع الخاص التي تهدف لتحقيق الربح في مدن مختلفة في السويد 

ية تمد الباحث في عينة الدراسة على العينة غير االحتمالية واختار عينة قصداع :عينة الدراسة
وبلديات مدن سويدية وهم بلدية مدينة اورنسكولدسفيك  ،من مجموعة شركات كبرى في السويد
ا وشركة نورميجرور في مدينة أومي ،وبلدية مدينة اوميا ،وشركة التعدين الكاب في مدينة كيرونا

 كة كويني في مدينة أليشا.وبلدية أليشا وشر 
 .استخدم الباحث في جمع البيانات أداة المقابلة غير المنتظمة :أداة الدراسة

 :أبرز نتائج الدراسة
ر وجد اختالفات في مبادئ المشاريع في القطاعين الخاص والعام والمنظمة تنفذ أفكاتال  -

 ى مدير المشروع ومستو  المشاريع كما هيا أما االختالفات الرئيسة فقد وجدت في خلفية
 وتوحيد المشاريع واالختالفات في الكفاءة تكون في كثير من األحيان بسبب التشريعات.

اتضح أن المشاريع في القطاع الخاص منظمة بطريقة أكثر صرامة من القطاع العام  -
 وذلك بسبب الخبرة الموجودة عند مديري المشاريع التي تتبع نماذج المشاريع بدقة.
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 :(Trokic & Sahatqija, 2015). دراسة 8
 بعنوان: 

Exploring Success Criteria and Critical Success Factors in 

Entrepreneurial Project Management 
 .استكشاف معايير النجاح وعوامل النجاح الحرجة في إدارة المشاريع الريادية

كات استكشاف عوامل ومعايير نجاح المشاريع الريادية الجديدة والتي تتعلق بالشر  الدراسة: تهدف
جاح نطبيعة وأهمية هذه العوامل والمعايير في  إلىالمبتدئة في كوسوفو والبوسنة والهرسك والتعرف 

 المشاريع الريادية.
 اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:

  .استخدم لجمع البيانات أداة المقابلة وأداة االستبانة الدراسة: أدوات
 عمال في الشركات المبتدئة في كوسوفو والبوسنة والهرسك.تكون من رجال األ مجتمع الدراسة:

شركات مبتدئة في  10عمال في اختيار عينة غير احتمالية تكونت من رجال األ عينة الدراسة:
 كوسوفو والبوسنة والهرسك.

 برز نتائج الدراسة:أ
نتجات بمدى رضا العمالء وكلما كانت الم اوثيقً  انجاح المشاريع الناشئة مرتبط ارتباطً أن  -

 جديدة ويتم تطويرها باستمرار كلما زاد ارتباط ووالء العمالء.
أن غالبية الشركات المبتدئة ال تهتم بتحقيق األرباح أكثر من اهتمامها بالنجاح  -

 واالستقرار.
 

 (:CRUZ , 2014)دراسة  .9

 بعنوان:
Use and benefits of planning and time management techniques in 

Information Technology and Communication projects 
 .تصالتفوائد استخدام تقنيات التخطيط في إدارة الوقت في مشاريع تكنولوجيا المعلومات وال  

التقنيات في التخطيط  ن معرفة إذا كان مدراء المشاريع في المنظمات يستخدمو  الدراسة: تهدف
ح لي تحقيق نجاإن تؤدي أدارتهم للمشاريع وعما إذا كانت هذه التقنيات يمكن إإلدارة الوقت في 

 أكبر في إدارة المشاريع.
 اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:

لوجيا الذين يعملون في مجال تكنو  تكون مجتمع الدراسة من مدراء المشاريع ينة الدراسة:مجتمع وع
ن حيث تم اختيار عينة عشوائية تكونت م في البرازيل في مدينة ساو باولو المعلومات واالتصاالت

 .مدير للمشروعات 78
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 استخدم الباحث أداة االستبانة في عملية جمع البيانات. أداة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
ام وجود عالقة بين استخدام التقنيات ودرجة النجاح في إدارة المشاريع، كلما زاد استخد -

 .أكبر االتقنيات في التخطيط إلدارة الوقت في إدارة المشاريع كلما حققت المشاريع نجاحً 
مة افسية للمنظاستخدام التقنيات في التخطيط إلدارة وقت المشاريع تؤثر على القدرة التن -

 في السوق والتكلفة ورضا العمالء وغيرها.
 

 (:Kreiling & Andronache, 2013)دراسة . 10
 : بعنوان

Project Management in cross-sector social-oriented partnerships A 

comparative study on the formation of partnerships in Romania, 

Sweden, the United Kingdom and Germany 
كوين تدراسة مقارنة حول  -إدارة المشاريع في الشراكات الجتماعية الموجهة بين القطاعات 

 .الشراكات في رومانيا والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا
ة استكشاف ووصف وتحليل إدارة المشروعات في مرحلة تشكيل البرامج االستراتيجي الدراسة: تهدف

ك من خالل وضع الخطوط العريضة لهيكل مرحلة التشكيل وحدودها المتميزة، وتحديد القطرية وذل
 مسؤوليات إدارة المشاريع في تشكيل القطاعات االجتماعية.

 اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:
 شراكات سويدية 8شراكات رومانية و 10تكون مجتمع الدراسة من  مجتمع وعينة وأداة الدراسة:

لعينة استخدام أسلوب او وشراكة واحدة ألمانية وقد تم تحديد المجتمع باستخدام البحث عبر االنترنت 
 منتظمة.الغير االحتمالية في جمع البيانات من خالل المقابلة غير 

 أهم نتائج الدراسة
ت القطرية أن هناك اختالف في إدارة المشاريع في الشراكات المجتمعية بين القطاعا -

 الثقة بينهم وطريقة تقاسم المعرفة. ى التفاعل بين الشركاء ومستو  ىوذلك له عالقة بمد
أن الشراكات المجتمعية بين القطاعات القطرية مختلفة في إدارة المشاريع ويرجع ذلك  -

 .هذه الشراكة من خاللهاحسب نوع الشراكة والنية التي تم تشكيل 
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 :"التنمية المستدامة" المتغير التابعالدراسات السابقة التي تناولت ا: ثانيً 
 

 المحور األول: الدراسات الفلسطينية:
 :(2017)الكردي، دراسة  -1

ت غزة في استراتيجية مقترحة لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العالي بمحافظابعنوان: 
 .مية دراسة حالةضوء مبادئ التنمية المستدامة: الجامعة السال

 اتالعالي بمحافظ التعليم مؤسسات في التغيير قيادة لتطوير استراتيجية صياغة :الدراسة تهدف

 جامعةال في قيادة التغيير واقع إلى التعرف خالل من وذلك المستدامة، التنمية مبادئ ضوء في غزة،

 .اإلسالمية
 .البنائي والمنهج التحليلي، الوصفي المنهج الباحث اعتمد الدراسة: منهج

 .البؤرية والمجموعة االستبانة، الباحث استخدم :الدراسة أداتا
 اديميةالوحدات األك ومدراء األقسام ورؤساء العمداء ونواب العمداء جميع من تكونت: الدراسة عينة

 .( موظفين110عددهم) والبالغ ، بغزة اإلسالمية الجامعة في واإلدارية
 :الدراسة نتائج أبرز

 من المستدامة التنمية مبادئ ضوء في التغيير قيادة تطوير الستبانة الكلية الدرجة بلغت -

 أن يعني %( وهذا69.20نسبي ) بوزن  رمدي قسم، رئيس ،عميد نائب عميد، وجهة نظر

 .كبيرة تقدير رجةبد هناك موافقة
 لدرجة الدراسة عينة أفراد تقدير درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد -

 غيرلمت ت عزى  التنمية المستدامة مبادئ ضوء في التغيير لقيادة اإلسالمية الجامعة ممارسة

 .) قسمال رئيس االمدير وأخيرً  ثم ومن العميد، نائب ثم ومن العميد،)لصالح  الوظيفية الرتبة
 أبرز توصيات الدراسة:

 ةقياد لتطوير المقترحة االستراتيجية الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات تبنى ضرورة -
 .داءاأل فعالية زيادة في فاعل دور من لها لما المستدامة التنمية مبادئ في ضوء التغيير

 لمشاك حل في للمساهمة بداعيةاإل واألفكار بالمشاريع، المبادرة على األكاديميين تشجيع
 .المجتمع
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 :(2016)أبو مساعد، دراسة  -2
قق مؤشرات تطبيق الجامعات الفلسطينية إلدارة الجودة الشاملة وعالقتها بدرجة تحدرجة  بعنوان: 

 .التعليم من أجل التنمية المستدامة
ها درجة تطبيق الجامعات الفلسطينية إلدارة الجودة الشاملة وعالقت إلىالتعرف  :الدراسة تهدف

 .جل التنمية المستدامةأبدرجة تحقق مؤشرات التعليم من 
 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. راسة:منهج الد

 .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع الدراسة 
-من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية )اإلسالمية تكون  :مجتمع الدراسة 

 .( أكاديميا1033زهر( والبالغ عددهم )األ-األقصى
في  ( أكاديميا من أعضاء الهيئة التدريسية279صلية من )تكونت عينة الدراسة األ عينة الدراسة:

 .م اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية( من مجتمع الدراسة، وت%27الجامعات الفلسطينية بنسبة )

انة تباستخدمت الباحثة أداة االستبانة حيث قامت الباحثة بتصميم استبانتين االس أداة الدراسة:
ول حواالستبانة الثانية  ،حول )درجة تطبيق الجامعات الفلسطينية إلدارة الجودة الشاملة( ىولاأل

 .تطبيق مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة( )درجة
 أبرز نتائج الدراسة: 

 بلغ الوزن النسبي لدرجة تطبيق الجامعات الفلسطينية إلدارة الجودة الشاملة من وجهة -
 ( أي بدرجة تطبيق كبيرة.%72.06أعضاء الهيئة التدريسية )نظر 

بلغ الوزن النسبي لدرجة تحقق مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة من وجهة  -
( أي بدرجة تحقق %67.98نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجمعات الفلسطينية )

 متوسطة.
 أبرز توصيات الدراسة:

ا عن التحيز بالجامعات الفلسطينية بشكل موضوعي بعيدً  اتخاذ القرارات الخاصة -
 الشخصي.

 وضع خطة وطنية تطبيقية لتحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة. -
 
 :(2016)البورنو، دراسة . 3

لديها  دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تلبية متطلبات التنمية المستدامةبعنوان: 
 .)الجامعة اإلسالمية دراسة حالة(وسبل تفعيله 

ية دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تلبية متطلبات التنم إلىالتعرف  :الدراسة تهدف
 .المستدامة لديها وسبل تفعيله )دراسة حالة الجامعة اإلسالمية(
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 المنهج الوصفي التحليلي الباحث م استخد منهج الدراسة:
يع حيث تم توز  فقرة 56 منجمع البيانات بوسطة استبانة تكونت تم  :مجتمع وعينة وأداة الدراسة

 180من أفراد مجتمع الدراسة وتم استرجاع  %50فراد عينة الدراسة ونسبتهم أاستبانة على  190
بعض التساؤالت الخاصة  ىعلاستبانة صالحة وتم اعتماد المقابالت الشخصية كأداة لإلجابة 

 .بالدراسة
 سة:أبرز نتائج الدرا

  ( وبلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية لممارسة675.54بلغ المجموع الكلي لالستبانة ) -        
 الجامعة اإلسالمية لدورها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة لديها من وجهة نظر         
 وحاز المجال التكنولوجي  ،ا( وهي درجة عالية نسبيً %75.06أعضاء هيئة التدريس )        

 المرتبة الرابعة واألخيرة. علىوالمجال االقتصادي  ىولالمرتبة األ على         
 أبرز توصيات الدراسة:

عة القيام بحمالت توعية عن التنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات اإلعالمية المتنو  -
ها أفراد المجتمع وتعريفهم بأهميتلنشر ثقافة االستدامة في التنمية من أجل توسيع مدارك 

 حاجة المجتمع إليها. ىومد
 
 :(2016)الزيني، دراسة . 4

الرصد الحضري وصناعة القرار للتنمية المستدامة في قطاع غزة باستخدام نظم بعنوان: 
 .دراسة في جغرافية الحضر "GIS"- المعلومات الجغرافية

 والسكانية، والطبيعية، البيئية، ن الناحيةملقطاع غزة الراهن  الوضع دراسة الدراسة: تهدف

 معظم تطبيق تم والتي التنمية الحضرية، مؤشرات تناولتو  التحتية، والبنية والخدمات، واالجتماعية،

 مؤشرات منها الدراسة، تتعلق بمنطقة جديدة مؤشرات استنباط مع غزة، قطاع على المؤشرات تلك

 المؤشرات، تلك تم تحليل ثم ومن وغيرها، والمخيمات، كالمؤشرات التعليمية، بالالجئين، تتعلق

 .مةالمستدا التنمية الحضرية أولويات تحديد عليها يترتب التي واألهداف، المحددات، على والوقوف
تاجي، االستن التحليلي، التاريخي، الوصفي، :وهي في الدراسة المناهج من عدد على االعتماد تم وقد
 دروالمصا المنشورة، التقارير، األبحاث كالكتب، المكتبية؛ المصادر بين البحث مصادر تنوعت وقد

والمساكن والمنشآت لعامي  للسكان العام التعداد نتائج أهمها من كان والتي اإلحصائية،
 وتحليل حوسبة بهدف (GIS)الجغرافية  المعلومات نظم ببرنامج االستعانة تم وقد 1997/2007

 .الالزمة الخرائط عدادإ و  جمعها تم التي البيانات
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 : أبرز نتائج الدراسة
 بالسكان، مشكالت تتعلق منها المستدامة، التنمية عملية من تحد عديدة مشكالت وجود -

شكالت وم .العالية السكانية والكثافة والمواليد، والخصوبة، السكاني، النمو معدالت كارتفاع
 لتحتية،ا بالبنية تتعلق ومشكالت .بطالةوال الفقر، نسبة كارتفاع االقتصادية، بالنواحي تتعلق

 الرئيس والمحدد غزة، وقطاع الغربية الضفة بين الفلسطيني كاالنقسام ومشكالت سياسية

 خانق حصار من القطاع على يفرضه وما ،"اإلسرائيلي" وجود االحتالل هو التنمية لعملية

 كلبش للقطاع التحتية البنية دمرت والتي الحروب المتكررة، وكذلك المعابر، لكافة غالقإ و 

 .القطاع في مستدامة تنمية حدوث من وأعاقت كبير،
 أبرز توصيات الدراسة:

 والتي والزراعة، الصناعة مثل التنمية، عملية في القطاعات االقتصادية على التركيز  -

 ضرورة وكذلك المحلي، الناتج من الفرد وزيادة نصيب البطالة، مشكلة من الحد شأنها من

 مشاريع عمل في األموال االستثمار ورؤوس تشجيع على يعمل مناسب، استثماري  مناخ خلق

 القطاع. في تنموية
 
 :(2015)العصار،  دراسة. 5

 .البلديات والتنمية المحلية المستدامة في قطاع غزة الواقع والتحديات بعنوان:
بطة بين المساعدة في تقييم وتطوير الواقع اإلداري للبلديات، وتقويم العالقات الرا :الدراسة تهدف

 .وزارة الحكم المحلي والبلديات في فلسطين وخاصة في قطاع غزة
 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:

 في جمع البيانات.استخدمت االستبانة والمجموعات البؤرية  أداة الدراسة:
صنفة من جميع العاملين في اإلدارات العليا في البلديات الخمس الكبرى الم تكون  :مجتمع الدراسة

 .تحت الفئة )أ( وكذلك في وزارة الحكم المحلي
 جمالوتم استخدام أسلوب المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة وعددهم اإل عينة الدراسة:

 ا.( فردً 123)
 :أبرز نتائج الدراسة

المحلي مع متطلبات التنمية  ى المستو  علىعلى الرغم من انسجام برامج البلديات  -
 .المحلية المستدامة إال أنه توجد كثير من المعيقات لتنفيذ هذه البرامج

 لسطين.محدودية الموارد المتاحة )المادية والبشرية( تعرقل تحقيق التنمية المستدامة في ف  -
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 :أبرز توصيات الدراسة
 البلديات الصغرى وخلق هيئات محلية جديدة تضم عدد من البلديات الصغرى  دمج -
 .العاملين بمفاهيم التنمية المحلية المستدامة ىالعمل علي زيادة الوعي واالدراك لد  -
 

 

 :(2015)القوقا، دراسة . 6
ء ضو تطوير كفاءة العمليات الداخلية لكليات التربية في جامعات محافظات غزة في  بعنوان:

 .متطلبات مبادئ التنمية المستدامة
 وءض في غزة محافظات جامعات في التربية لكليات الداخلية العمليات كفاءة تطوير :الدراسة تهدف

 .المستدامة التنمية مبادئ متطلبات
 .الوصفي التحليلي المنهج الباحث استخدم منهج الدراسة:

غزة  محافظات جامعات في التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء جميع منتكون : الدراسة مجتمع
  .ا( عضوً 163والبالغ غددهم ) 2015/2016للعام الدراسي 
 .ا تم اختيارهم بطريقة المسح الشامل( عضوً 130بلغت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:
 استخدم الباحث أداة االستبانة. أداة الدراسة:

 :أبرز نتائج الدراسة
ة في عينة الدراسة لواقع كفاءة العمليات الداخلية لكليات التربيبلغت درجة تقدير أفراد  -

جامعات محافظات غزة في ضوء متطلبات مبادئ التنمية المستدامة درجة كبيرة، بنسبة 
(69.20%.) 

( بين متوسطات تقديرات α≤0.05داللة ) ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -
كليات التربية في جامعات  ىالعمليات الداخلية لدأعضاء هيئة التدريس حول واقع كفاءة 

محافظات غزة في ضوء متطلبات مبادئ التنمية المستدامة تعزى لمتغير الجامعة، حيث 
 (.كانت الفروق لصالح الجامعة اإلسالمية، ولمتغير الرتبة األكاديمية لصالح رتبة )أستاذ

 أبرز توصيات الدراسة:
 اصة في التخصصات العلمية.تعزيز التكامل بين الجامعات خ -
 خر.أللمناكفات السياسية وتعزيز ثقافة الحوار وتقبل التحييد الجامعات  -
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 :(2015)شيخو، دراسة . 7
افظات دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية المستدامة في محبعنوان: 

 غزة وسبل تطويره.
ستدامة دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية الم إلىالتعرف  :الدراسة تهدف

 في محافظات غزة وسبل تطويره. 
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:

عليم تكون من أصحاب القرار في المنظمات غير الحكومية ذات العالقة بالت مجتمع وعينة الدراسة:
 ( منظمة أما العينة الفعلية للدراسة فقد شملت كل مجتمع العينة.42م )في محافظات غزة وعدده

  .( فقرةً 23عينة الدراسة حيث تكونت من ) إلىالباحث ببناء استبانة موجهة  أداة الدراسة:
 أبرز نتائج الدراسة: 

بالنسبة للمجال األول المتعلق بدور المنظمات غير الحكومية بدعم التعليم لتحقيق  -
( من %51.80االقتصادية المستدامة، فقد أظهرت النتائج أن نسبة قليلة تعادل ) التنمية

 أن المنظمات غير الحكومية تقوم بهذا الدور. ى المستجيبين تر 
بالنسبة للمجال المتعلق بدور المنظمات غير الحكومية بدعم التعليم لتحقيق التنمية  -

( من %56.23ة متوسطة تعادل )االجتماعية المستدامة، فقد أظهرت النتائج أن نسب
 أن المنظمات غير الحكومية تقوم بهذا الدور. ى المستجيبين تر 

بالنسبة للمجال الثالث المتعلق بدور المنظمات غير الحكومية بدعم التعليم لتحقيق  -
( من %40.86التنمية البيئية المستدامة، فقد أظهرت النتائج أن نسبة قليلة تعادل )

 ن المنظمات غير الحكومية تقوم بهذا الدور.أ ى المستجيبين تر 
 أبرز توصيات الدراسة:

 قطاع غزة. علىنهاء االنقسام الفلسطيني والحصار إ علىضرورة العمل  -
تطوير قانون المنظمات غير الحكومية ليواكب المتغيرات ومستجدات العصر ويستجيب  -

 للتحديات التنموية التي تواجه المجتمع الفلسطيني.
 

 :(2014)أبو وطفه، راسة د. 8
ن ماستخدام عملية التحليل الهرمي في تحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين بعنوان: 

 .أجل تحقيق التنمية المستدامة
 ،التنمية المستدامة تحقيق أجل من فلسطين في الصناعي القطاع أولويات تحديد :الدراسة تهدف

 مليةعاستخدام  تم حيث للدراسة، المناسبة الطريقة هي المعايير متعدد القرار اتخاذ طريقة وتعتبر

 .المعايير متعدد القرار اتخاذ أدوات من كأداة  الهرمي التحليل
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  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التطبيقي منهج الدراسة:
 ناعوص والمسؤولين الخبراء مع المقابالت من العديد الباحث ى أجر  مجتمع وعينة وأداة الدراسة:

 عاييرالم أهم عن المعلومات جمع هدفها المقابلة بطريقة األولى تصميم استبانتين، تم حيث القرار،

 الثانيةو  والبيئي، االجتماعي، االقتصادي، المعيار وهي الرئيسة التنمية المستدامة لمعايير الفرعية

 ينوأكاديمي خبراء حكوميين من مكونة مختصة لجنة على توزيعها الهرمي تم التحليل بطريقة مبنية

 على اءً بن تحديدها تم التي الفلسطيني لواقعنا المالئمة أوزان المعايير على للحصول وذلك ومهنيين،

 .األولى االستبانة
 أبرز نتائج الدراسة:

 حلت الصناعات حيث الهرمي، التحليل نظرية وفق الصناعي القطاع أولويات تحديد  -

سية والهند المعدنية الصناعات يليها %16.6بنسبة  األولى المرتبة في والمشروبات الغذائية
والنسيج  المالبس صناعة ثم، %12.7 بنسبة واألثاث الخشبية الصناعات ثم %13.1بنسبة 

 يليها %11.3بنسبة  اإلنشائية الصناعات يليها %11.9بنسبة  الجلدية والصناعات

 مث %8.9بنسبة  والدوائية الكيميائية الصناعات ثم %11.2والسياحية  الصناعات التقليدية
 الورقية الصناعات األخيرة المرتبة في حلت كما %7.2بنسبة  والمطاط صناعة البالستيك

 .%7.1بنسبة 
 :الدراسة توصيات أبرز

 أعلى على حصلت للصناعات التي قادمة، تنموية خطة أي في األولوية إعطاء ضرورة -

 .بناءه تم الذي الهرمي التحليل نموذج في أولوية
 

 :(2013)أبو سلطان، دراسة . 9
دامة في التنمية الزراعية المست علىواقع التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثره  بعنوان:

 .قطاع غزة
تنمية ال علىوأثره  ،واقع وأساليب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني إلى فالتعر  :الدراسة تهدف

أمام التنسيق بين تلك  الزراعية المستدامة في قطاع غزة، وتحديد المعوقات التي تقف حائاًل 
 .المنظمات

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:
 علي أداة االستبانة في جمع البيانات الباحث اعتمد أداة الدراسة: 

كز مات المجتمع المدني الزراعية بقطاع غزة في المرامن العاملين في منظ تكون  :مجتمع الدراسة
 ول العالقات العامة.ؤ ول التنسيق أو مسؤ مدير تنفيذي، مس إدارة،التالية: رئيس مجلس 
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ا فردً  123حث أسلوب المسح الشامل حيث تكونت عينة الدراسة من االب استخدم عينة الدراسة:
 .للمجتمع المدني الزراعي منظمةً  41موزعين على 

 أبرز نتائج الدراسة:
 ولين في الوزارة وفي منظمات المجتمع المدني ألهمية التنسيق ومع ذلكؤ أن إدراك المس -

 فهناك ضعف في وجود آليات لتطبيق هذا التنسيق على األرض.
الة للتنسيق نقص التمويل والتنافس عليه هو السبب الرئيس في عدم استخدام أدوات فع   -

 البشرية وتنفيذ مشاريع مشتركة.مثل تبادل الموارد 
 أبرز توصيات الدراسة:

هلية والقطاع الحكومي في تطوير اإلطار القانوني المنظم للعالقة بين المنظمات األ -
نشاء أطر تنسيقية للمنظمات الزراعية إإطار من حوكمة جديدة للقطاع الزراعي مبني على 

 وللمزارعين أنفسهم.
 في إطار مهني ومؤسساتي. ضرورة تطوير عملية التنسيق -

 
 :(2013)علي، دراسة . 10

ية دور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في تحقيق التنم بعنوان:
 .اجامعات غزة نموذجً  –المستدامة 

ق معرفة دور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في تحقي :الدراسة تهدف
 .ةالجامعات الفلسطينية العاملة بقطاع غز  ىالل تطبيق الدراسة علخلمستدامة، وذلك من التنمية ا

 .المنهج الوصفي التحليلي استخدم الباحث منهج الدراسة:
س في هذه الجامعات من الذين يعملون في ( عضو هيئة تدري180تكونت من ) عينة الدراسة:

 .مجال الدراسات العليا، حيث يتم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية
 استخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. أداة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
وجد مشكلة جسيمة في واقع البحث العلمي والدراسات العليا، بسبب عدم وجود ت -

جه توجيه البحث العلمي والدراسات العليا، لالستفادة من نتائ علىاستراتيجية وطنية تعمل 
 .في تحقيق التنمية المستدامة

( بين (α≤0.05داللة  ى كشفت الدراسة عن وجود تأثير ذو داللة إحصائية عند مستو  -
 دور البحث العلمي والدراسات العليا والتنمية المستدامة.
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 أبرز توصيات الدراسة:
التعليم العمل علي وجود استراتيجية وطنية للبحث العلمي والدراسات العليا ووزارة التربية و  -

العالي والجامعات الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز 
 تنمية الشاملة والمستدامة. إلىوصول البحث العلمي، لل

 
 المحور الثاني: الدراسات العربية:

 :(2016)سالم،  دراسة. 1
للتنمية  دراسة ميدانية آلراء الفاعلين المحليين –شكالية البيئة إالتنمية المحلية و بعنوان: 

 .المستدامة بولية بسكرة
الوصول إلى معرفة مدى وجود الفكر البيئي ضمن استراتيجية التنمية المحلية  الدراسة: تهدف

 بوالية بسكرة في الجزائر.
 .المنهج الوصفي التحليلي علىاعتمد الباحث في دراسته  منهج الدراسة:
 المالحظة واالستبانة  اعتمد الباحث في جمعه للبيانات على أداتي أداتي الدراسة:
امة عينة غير احتمالية قصدية من الفاعليين المحليين للتنمية المستد تيارتم اخ عينة الدراسة:

 بوالية بسكرة في الجزائر.
 أبرز نتائج الدراسة:

السياسات التنموية بوالية بسكرة لضرورة إدراج البعد البيئي عند  يتجاهل مخطط -
 .االعتبارات المادية علىتخطيطهم للمشاريع التنموية المختلفة بسبب تركيزهم 

 ظهور العديد من المشكالت البيئية بالمنطقة ومن أبرزها مشكلة تلوث الهواء والضوضاء -
المواطن  ىثار صحية لدآهذه المشكالت  علىواالزدحام وتلوث المياه والتربة وقد ترتب 

 مراض مختلفة.أفرزته من أبالمنطقة بما 
 أبرز توصيات الدراسة:

البيئة  علىن تقوم الجهات المعنية بوضع مجموعة من القوانين والتشريعات للحفاظ أ -
 والعمل علي نشر الوعي البيئي وذلك من خالل مساعدة مؤسسات المجتمع المدني.

ية وضع خطة استراتيجية تناسب كل أنواع المنشآت التنموية والمشاريع التنموية المستقبل -
 وصية المجتمع البسكري.بالمنطقة مع ضرورة مراعاة خص
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 :(2016)جمال، دراسة . 2

 .دراسة حالة الجزائر–الفساد اإلداري وآثاره على التنمية القتصادية في الوطن العربي بعنوان:
ماهيتها ومظاهرها  إلىتشخيص ظاهرة الفساد اإلداري وذلك من خالل التعرف  الدراسة: تهدف

 .زائرالتنمية االقتصادية في الج علىوانتشارها  ،وأثار شيوعها ،وسبل مكافحتها ،وأسبابها وآثارها
 .المنهج الوصفي التحليلي علىاعتمد الباحث في دراسته  منهج الدراسة:

  .في جمع البيانات أداة االستبانة الباحث استخدم أداة الدراسة:
 علىمن جميع عمال اإلدارات العمومية والخاصة بدون استثناء موزعين  تكون  :مجتمع الدراسة

 .مستويات اإلدارية وكافة التخصصاتكافة ال
 التخصصات.من مختلف  افردً  139تمثلت في  عينة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
نتشرة في الوسط الوظيفي الجزائري وهي الرشوة واختالس كل أنماط الفساد اإلداري م -

ساءة المال العام، التزوير والتزييف والتحريف والتدليس والمحسوبية والوساطة والمحاباة وإ
 السلطة والنفوذ والتسيب الوظيفي.

 أبرز توصيات الدراسة:
 الفساد اإلداري.نة لمكافحة سة السياسية الصادقة والنوايا الحدار ضرورة التزام اإل -
 ضرورة األخذ بنظام ديمقراطي يقوم على أساس مبادئ الحكم الرشيد. -

 
 :(2016)السنباتي، دراسة . 3

هيئة  دراسة ميدانية آلراء عينة من أعضاء -واقع التنمية المستدامة في جامعة ذماربعنوان: 
 .التدريس

من وجهة نظر أعضاء  في اليمن رمعرفة واقع التنمية المستدامة في جامعة ذما :الدراسة تهدف
رافية هيئة التدريس باإلضافة إلى دراسة العالقة بين التنمية المستدامة وكل من المتغيرات الديموغ

 المتمثلة بـ: المرتبة العلمية، وسنوات الخدمة، والدورات التدريبية. 
 جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ذمار. مجتمع الدراسة:

( من %30( عضو هيئة تدريس، شكلت ما نسبـته )70تم اختيار عينة مؤلفة من ) ة:عينة الدراس
 .إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

 .( فقرة15تتكون من ) استبانةتم تطوير  أداة الدراسة:
 
 
 

http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/870
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 أبرز نتائج الدراسة:
 أن جامعة ذمار تدرك أهمية التنمية المستدامة،  -
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة  منعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

دورات ا لكل من: المرتبة العلمية، وعدد سنوات الخدمة، والذمار نحو التنمية المستدامة وفقً 
 .التدريبية

 أبرز توصيات الدراسة:
مية تعتبر أساس التنضرورة التركيز على مؤشرات التنمية المتعلقة بالصحة والتعليم التي  -

 المستدامة.
 .تكريس مفهوم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية والتدريبية -

 
 :(2016)عبد هللا، دراسة . 4

الرياض في ثقافة التنمية المستدامة ودور برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية ببعنوان: 
 .إرسائها

افة معرفة دور برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية بالرياض في إرساء ثق :الدراسة تهدف
 ىإلطلبة جامعة الملك سعود مقارنة بطلبة جامعة االمام من خالل التعرف  ىالتنمية المستدامة لد

 .القيم واألخالقيات واالتجاهات والسلوكيات المستدامة التي تعززها تلك البرامج
  .تخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن اس الدراسة: امنهج

 أداة االستبانة في جمعه للبيانات. الباحث استخدم أداة الدراسة:
ا وتكون مجتمع من مجتمعين األول: الطالب المقيدين في برامج الدراسات العلي مجتمع الدراسة:

كلية  ال، كلية التربية، كلية اآلداب،في جامعة الملك سعود في الكليات التالية: كلية إدارة االعم
ات مام في الكلي(، والمجتمع الثاني: الطالب المقيدين بجامعة اإل14427العلوم، حيث بلغ عددهم )

كلية و التالية: كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وكلية العلوم االجتماعية وكلية الدعوة واالعالم 
  .(2221الشريعة، حيث بلغ عددهم )

ة العين وبلغتطالب  (425)بـ المتمثلة بجامعة الملك سعود ىالعينة األول تمثلت دراسة:عينة ال
 (.370) مام بـبالطالب المقيدين بجامعة اإل الثانية

 أبرز نتائج الدراسة:
 تعزيز القيم إلى ىأن برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية بمدينة الرياض تسع -

 (.3.33المستدامة بدرجة مقبولة بشكل عام وبمتوسط عام قدره )
طالب الجامعتين  ىمتقارب لد ى أن مجمل األخالقيات المستدامة كانت متوفرة بمستو  -

 محل الدراسة وبدرجة مقبولة.
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 أبرز توصيات الدراسة:
ج المستدامة في برام قيام وزارة التعليم بوضع استراتيجية عامة إلرساء ثقافة التنمية -

 الدراسات العليا بالجامعات.
تطوير المهارات  علىالعمل والمؤتمرات التي تساعد  شقيام الجامعات بالمزيد من ور  -

 المستدامة للطالب.
 

 :(2016)آل رشيد، دراسة . 5
تطبيقية  دراسة - دور األوقاف في دعم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعوديةبعنوان: 

 .على أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي بمدينة الرياض
دور أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي بمدينة الرياض في دعم  إلى التعرف :الدراسة تهدف

 مجاالتها )االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية(. إلىالتنمية المستدامة والتعرف 
 .وصفي التحليليالباحث المنهج ال استخدم منهج الدراسة:
من فئتين وهم المدراء في إدارات أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي  تكون  :مجتمع الدراسة

 والعاملين في المؤسسات التي تتلقي الدعم منها والمستشارين الخارجيين.
 أسلوب الحصر الشامل كأداة لقياس اتجاهات وآراء العاملين فياستخدم الباحث  عينة الدراسة:

وقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي والعاملين في المؤسسات التي تتلقي الدعم أت إدارا
 منها والمستشارين الخارجيين.

 .تم استخدام أداة االستبانة أداة الدراسة:
 أبرز نتائج الدراسة:

وقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي في دعم مجاالت أتبين تأثير مساهمة  -
 .%76.9المستدامة )االجتماعية، االقتصادية، البيئية( بنسبة التنمية 

 أبرز توصيات الدراسة: 
تبني مفاهيم  ىأن يعمل القائمون على أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي عل -

 االقتصاد المستدام في مشاريعها مثل عدم الضرر بالبيئة.
نقل تجارب  ىالعزيز الراجحي عل أن يعمل القائمون على أوقاف الشيخ محمد بن عبد -

 أفضل الممارسات البيئية مثل: استخدام المخلفات الزراعية.
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 :(2015)الزعزوع، دراسة . 6

 .ي سوريةمعوقات تطبيق التنمية المستدامة على إدارة سلسلة التوريد بمشاريع البناء فبعنوان: 
ي فتوريد في مشاريع البناء جميع مراحل سلسلة ال علىالوصول بتطبيق االستدامة  :الدراسة تهدف

 .سورية
 .اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:

ن وصناع الباحث بإجراء مقابالت وتوزيع استبانة لبعض المقاولين والموردي قام أداة وعينة الدراسة:
ون دبيقات االستدامة والعوائق التي تحول القرار والمكاتب االستشارية ودراسة مدى استجابتهم لتط

ي جراء دراسة نقدية ألساليب التنفيذ المتبعة واقتراح حلول بديلة تلبإمدى تطبيقهم لها وكذلك 
 متطلبات التنمية المستدامة بكافة المراحل.

 أبرز نتائج الدراسة:
مشاريع البناء في سوريا هو  علىالعائق الرئيسي في عدم تطبيق التنمية المستدامة  -

ة واألخيرة من حيث كونها الجهة الوحيد ىالسياسات الحكومية التي تتحمل المسؤولية االول
 ذات الصالحيات المطلقة لتوفير األجواء الالزمة لتطبيق التنمية المستدامة.

 ا لتطبيق االستدامة.بعض التشريعات الحكومية القائمة تشكل عائقً  -
 لدراسة:أبرز توصيات ا

يجب العمل على التعريف بمفهوم االستدامة والتنمية المستدامة وتطبيقات االستدامة  -
 القريب والبعيد. ىوفوائدها وآثارها على المد

ريع جميع العاملين في المؤسسات العاملة في مشا ىنشر ثقافة تبادل المعلومات لد -
 البناء في سوريا.

 
 :(2015الرحمن،  )عبددراسة  -7

 النخلة وحرف النخيل التقليدية في منطقة مروي ودورها في التنمية القتصادية بعنوان:
 .والجتماعية

 في توثيق النخلة في الموروث الثقافي، وحرف النخيل التقليدية في منطقة مروي  الدراسة: تهدف
نخيل ، وتنظر إليها من منظور تاريخي لفهم مكونات هذا الموروث الذي أنتج حرف الالسودان

يرات التقليدية. كما تهدف إلى توضيح المهددات التي تواجه الحرف التقليدية في ظل العولمة والتغي
 .نتيجة لقيام مشروع سد مروي بالمنطقة

 والمنهج التاريخي. التحليلي والتطبيقي اتبعت الدراسة كل من المنهج الوصفي منهج الدراسة:
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لمباشر خاصة بالدراسة باالعتماد على الجمع الميداني اجمع البيانات ال تم أداة ومجتمع الدراسة:
من أهل منطقة مروي، الذي استغرق مدة عام لتوثيق الحرف التقليدية في محيط الموروث الثقافي 

تعلق يالذي تنتمي إليه، باستخدام المالحظة المباشرة، وإجراء المقابالت مع الحرفيين؛ لجمع كل ما 
ناهج بالتصوير من المادة الخام وحتى المحصلة النهائية، وتحليلها بمبكل حرفة من بيانات وتتبعها 

  .دراسة الثقافة المادية
 أبرز نتائج الدراسة:

إنسان منطقة مروي يوظف جميع أجزاء شجرة النخيل كمواد خام إلنتاج العديد من  أن -
 الحرف التقليدية، وترتبط بمجاالت الموروث الثقافي المختلفة. 

. لها تاريخ طويل، ومستمر عبر الفترات التاريخية المتعاقبة إلى يومنا هذاالنخلة  أن -
تزدهر ارتبط كل هذا بالعادات والتقاليد والمعتقدات والمعارف التقليدية وباألدب الشفاهي، و 

 .زراعتها في البقاع التي يسودها طقس مرتفع الحرارة وقليل الرطوبة وتندر فيه األمطار

على  ا بعد قيام مشروع سد مروي؛ فقد كان له أثر سلبيمتغيرً  هذا الطقس أصبح اآلن
 ة.إنتاج زراعة النخيل بالمنطق

 أبرز توصيات الدراسة:
ن يسبق تنفيذ مشاريع التنمية في السودان إجراء دراسات علمية للواقع الثقافي أ -

 الدراساتواالجتماعي لسكان المناطق المستهدفة بقيام المشروعات واإلفادة من نتائج هذه 
 .في التخطيط لهذه المشروعات قبل تنفيذها

توحيد جهود المؤسسات المسؤولة عن قطاع الحرف والصناعات التقليدية في مؤسسة  - 
 واحدة تتولى تحديد األهداف ورسم السياسات الصحيحة، وتنفيذ البرامج التي من شأنها أن

 من أجل صونها ونقلها لألجيال توظف الحرف والصناعات التقليدية في التنمية المستدامة،
 القادمة، وذلك بإنشاء وزارة متخصصة في هذا القطاع. 

 
 :(2015)صالح، دراسة  -8

 .دور مؤسسة التنمية الجتماعية في محاربة الفقر في ولية الخرطومبعنوان: 
ه حدتدور مؤسسة التنمية االجتماعية في محاربة الفقر والتخفيف من  إلىالتعرف  الدراسة: تهدف

 .وسط الشرائح االجتماعية المستهدفة من مجتمع الفقراء في والية الخرطوم
  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. منهج الدراسة:

 تم االعتماد على االستبيان في جمع المعلومات. أداة الدراسة:
 محاربة الفقر. األسر المستهدفة من تمويل مؤسسة التنمية االجتماعية في مجتمع الدراسة:
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استفادة  ىالمسح االجتماعي عن طريق العينة لمعرفة مد علىالدراسة اعتمدت  عينة الدراسة:
األسر المستهدفة من تمويل المؤسسة في تخفيف حدة الفقر باستخدام معيار الدخل )اإلنفاق( 

ة المعيشة. وباستخدام قانون تصميم العينات، وباالختبارات المختلفة تم التوصل إلى عين ى ومستو 
سيم ا. واستخدم الباحث في اختيار العينة، العينة الطبقية البسيطة وذلك بتقمستفيدً  183مقدارها 

 .الوالية إلى محافظات والمحافظات إلى محليات
  أبرز نتائج الدراسة:

الدخل وتحسن وزيادة عدد  ى هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الزيادة في مستو  -
 .الحالة ى الوجبات والتحسن في مستو 

هناك فروقات ذات داللة إحصائية لعدم توفر فرص العمل ألفراد أسر المستفيدين من  -
 .المشروعات

 أبرز توصيات الدراسة: 
كثر من الطابع التجاري وتبني مشاريع كبيرة تمويل المشاريع ذات الطابع اإلنتاجي أ -

 .تستوعب عمالة أكثر
تبني مشاريع باألساليب المستدامة بتمليك وسائل اإلنتاج واألنشطة المدرة للدخل،  -

ومحاولة تخفيض األقساط الشهرية وابتكار وسائل تمويلية متعددة. واالهتمام بالتدريب 
 .لمؤسسة في قيام المشروعاتوالتأهيل للكوادر والمستفيدين من تمويل ا

 
 :(2015)مقري، مانع، دراسة  -9

أهمية المسؤولية المجتمعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق بعنوان: 
 .باتنةدراسة ميدانية لعينة من م.ص. م. بولية  -التنمية المستدامة 

أهمية المسؤولية المجتمعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إلىالتعرف  :الدراسة تهدف
 الجزائرية كخيار استراتيجي للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 .المنهج الوصفي التحليلي علىوقد اعتمد الباحث في دراسته  منهج الدراسة:
عينة  ستبانة في جمع البيانات حيث تم توزيع استبيان علىواستخدام أداة اال أداة وعينة الدراسة:

مؤسسة صناعية تمثل مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الموزعة  50مكونة من 
منها قامت باإلجابة  مؤسسةً  40على المنطقة الصناعية ومختلف مناطق النشاط بمدينة باتنة، 

 األسئلة المطروحة. عن
 :أبرز نتائج الدراسة

أن االلتزام بالمسؤولية المجتمعية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤثر على  -
 .أدائها البيئي واالجتماعي مما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة

http://www.webreview.dz/spip.php?article2741
http://www.webreview.dz/spip.php?article2741
http://www.webreview.dz/spip.php?article2741
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أن جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في مدينة باتنة ال تملك أي شهادة  -
 البيئة وتنمية المجتمعمن شهادات التقييس في مجال حماية 

 أبرز توصيات الدراسة:

ناخ من الناحية المالية والتقنية، وتوفير م التكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصةً  -
 .االستثمار المناسب

وضع إطار قانوني يفرض على المؤسسات األخذ بعين االعتبار الجوانب البيئية  -
 واالجتماعية أثناء نشاطها.

 
 :(2014شيلي، )دراسة  -10

دور استراتيجيات الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات بعنوان: 
 .دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسكيكدة –القتصادية 

 في ستدامةالم التنمية تحقيق في الشاملة الجودة تلعبه الذي االستراتيجي الدور إبراز الدراسة: تهدف

سة   .االقتصاديةالمؤس 
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي منهج الدراسة:

يط شرق الشر  بسكيكدة المينائية بالمؤسسة الميدانية الدراسة علىاعتمد  أداة ومجتمع الدراسة:
 مستدامة،ال التنمية تبنيها ألبعاد ومدى الشاملة للجودة االستراتيجي الدور معرفةلالساحلي الجزائري 

سة العليا باإلدارة الموجودة اإلطارات على الموزعة ستبياناتاال خالل من  .للمؤس 

 أبرز نتائج الدراسة:
 التنمية أبعاد لتحقيق الشاملة الجودة استراتيجية على تعتمد المينائية بسكيكدة المؤسسة أن  -

 .المستدامة
 جالم في تنافسية ميزة تحقق ألنها وذلك للمؤسسة، بالنسبة استراتيجي سالح الجودة تعتبر -

 ةالشامل الجودة فلسفة مفاهيم من العديد عليها ىتبن التي المحور والقاعدة وهي نشاطها،
 .فيها األساس ونقطة

 أبرز توصيات الدراسة:
 واعتماد المجال هذا في البحث لتطوير االقتصادية بالمؤسسات الجامعة ربط ضرورة -

 المستدامة. لتبني التنمية كأساس المؤسسة استراتيجية
 في الشاملة الجودة تحسين على تساعد اقتصادية ونماذج أساليب تطبيق ضرورة -

 .االقتصادية المؤسسات
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 المحور الثالث: الدراسات األجنبية:
 (:Yogo, 2016)دراسة  -1

 : بعنوان
A strategy for environmental education and Sustainable 

Development in Burkina Faso 
 .البيئي والتنمية المستدامة في بوركينا فاسو للتثقيفاستراتيجية 

من  طفالتحليل المتطلبات واالستراتيجيات المطلوبة لتطوير عملية التعلم عند األ :الدراسة تهدف
يز خالل تعزيز وتوليد التفكير لديه للتعامل مع مسؤوليات الحياة وذلك من خالل بذل جهود في تعز 

 .دف خلق وتحقيق عالم أكثر استدامةلمواقف لديهم بهالقيم والسلوك وا
 .استخدم الباحث في دراسته المنهج التجريبي :منهج الدراسة

 حيث وفي بوركينا فاس أجريت هذه الدراسة البحثية في بلدة ماركوى  مجتمع وعينة وأدوات الدراسة:
 اتلميذً  780 من بين إجمااًل  فصاًل  13تكونت عينة الدراسة من مدرستين ابتدائيتين تتألفان من 

زيارة ميدانية  15ورشة عمل و 15ا وقد أجرى الباحث معلمً  16و فتاةً  379ا وصبيً  401منهم 
 منتظمة.مقابلة غير  25وأجرى 

 أبرز نتائج الدراسة:
لحقبة بالرغم من القوة المتأصلة والممارسات التعليمية المتكررة والموجهة والموروثة من ا -

 .ن وكالء التعليم في بوركينا فاسو منفتحين على التعليم واالبتكاراتأإال االستعمارية 
األطفال لتغيير سلوكهم واعتماد نهج جديد وسلوكيات  ىيوجد صحوة ورغبة فكرية لد -

 ولية والشعور باالنتماء.ؤ أكثر مس
  

 (:Gould, 2016)دراسة  -2
 بعنوان:

Conserving Biocultural Diversity and Contributing to Sustainable 

Development. 
 المستدامة.الحفاظ على التنوع البيولوجي والمساهمة في التنمية  

كيف يمكن للناس الذين يسافرون مع الشركات التي تلبي احتياجات  إلىالتعرف  :الدراسة تهدف
 يمكن للمسافرين أنوكيف  السياح أن يسهموا في التنوع البيولوجي الثقافي والتنمية المستدامة

 يساعدوا في الحفاظ على البيئة، وأن يكونوا حساسين للثقافات المحلية، وأن يسهموا في مستقبل
 .مستدام

 .المنهج الوصفي التحليلي ىاعتمد الباحث في دراسته عل :منهج الدراسة
 .وبوتانتكون مجتمع الدراسة من المحميات الطبيعية شمال ووسط الهند ونيبال  :مجتمع الدراسة
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 .أداة المالحظة ىمعه للبيانات علاعتمد في ج :أداة الدراسة
 .نقطة للمراقبة في هذه المحميات 75من  : تكونتالدراسةعينة 

 أبرز نتائج الدراسة:
دارة السلطة المجتمعية المشتركة لهذه المحميات، وفي اتخاذ القرارات إهناك ضعف في  -

ظم واحترام ن والقواعد وهياكل السلطة، القيمبحقوق، وفي المنافع المتبادلة واالعتراف بال
 المعتقدات.

 

 (:Ehinger, 2016) دراسة -3
  بعنوان:

Kyrgyzstan's community-based tourism industry: A model method 

for sustainable development and environmental management 
 .البيئية طريقة نموذجية للتنمية المستدامة واإلدارة: ستانكازاخصناعة السياحة المجتمعية في 

ة األوسع التنمية المستدام تكاملي لتحقيقفي إطار  ةلمحليالسياحة المجتمعية ا تقييم :الدراسة تهدف
، 2017-2013للفترة  ستانا، بما في ذلك االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في كازاخنطاقً 

 .المستدامةوأجندة األمم المتحدة للتنمية 
 .ع الباحث المنهج الوصفي التحليليتبا :منهج الدراسة

 .في كازاخستان وبيأرسالن قرية دراسة الحالة فييركز هذا البحث على  :مجتمع الدراسة

 عيةالمجتمالسياحة الباحث مجموعة من البحوث الميدانية لتقييم  ى جر أوقد  عينة وأداة الدراسة:
من أصحاب  43، وشملت مقابالت مع 2015كانون األول  /أيلول حتى ديسمبر /رمن سبتمب

ت الالمصلحة في مجال السياحة والبيئة، باإلضافة إلى ثالثة أسابيع من مراقبة المشاركين والمقاب
 .وبيالمتعمقة مع سكان مدينة أرسالن

 :أبرز نتائج الدراسة
عم طويل األجل للمنظمات غير الحكومية الدولية والتي وجد قيادة محلية قوية ودت -

وب بشكل فريد وساهمت في توفير يرسالنساهمت في التعزيز الثقافي والتاريخي لمدينة أ
  .خيارات للتنويع االقتصادي المستدام بيئيا على مستوى المجتمع المحلي

ت جنبية كبيرة وتحويالتغيير اللوائح والسياسات االقتصادية الوطنية، أدت إلى هجرات أ -
ادرة فوق اآلثار البيئية واالقتصادية وعالوة على ذلك، فإن مشاركة الحكومة النتمالية، قد 

وانعدام أطر الرصد تحد من فعالية التحويالت في تحقيق أهداف سياسات وطنية ودولية 
 .اأوسع نطاقً 
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 (:Fayet & Tran, 2016)دراسة  -4
 بعنوان: 

Sustainable development and intrinsic and extrinsic employee 

motivation 
 .التنمية المستدامة والدافع الداخلي والخارجي للموظف

ر وبشكل أكث .إعطاء فهم أفضل للعالقة بين التنمية المستدامة وتحفيز الموظفين :الدراسة تهدف
 .ارجيةدوافع الموظفين الجوهرية والخا، ركزت هذه الدراسة على تأثير التنمية المستدامة على تحديدً 

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة
مع تكون مجتمع الدراسة من دراسة حالة شركة بروكارد الفرنسية حيث تكون المجت :مجتمع الدراسة

 20مدة من جميع العاملين في شركة بروكارد الفرنسية والتي تشارك بجدية في التنمية المستدامة ل
 .اعاما تقريبً 

م قام بتصميم دليل للمقابلة بفضل اإلطار النظري والمعرفة الخاصة، وقا :أداة وعينة الدراسة
باختيار عينة حكمية من خالل اختيار األشخاص الذين يستوفون المعايير الخاصة بالمقابلة حيث 

ب من ثالث ساعات مقابالت شبه منظمة عبر سكايب مع الشركة وجمع ما يقر  تقام بإجراء س
 .من البيانات

 :أبرز نتائج الدراسة
 وجود دافع قوي عند الموظفين نحو تحقيق ركائز التنمية المستدامة الثالث االجتماعية -

 والذي له عالقة بالقيم السائدة لديهم وهناك فخر عند الموظفين ،واالقتصادية والبيئية
 اية البيئة.لمساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة حم

إلى شعور الموظفين  ىوجود عالقة واتصال رئيس بين المديرين والموظفين مما أد -
 إلى خلق سياسة اجتماعية متماسكة للشركة. ىباالنتماء وأد

 
 (:Löfman & Jonsson, 2016)دراسة  -5

 :بعنوان
Managers Interpretations and Drivers of Adopting Sustainable 

Development Practices 
  .تفسيرات المدراء وبرامج التشغيل في اعتماد ممارسات التنمية المستدامة 

 تحديد ما يدفع شركات التصنيع لاللتزام بممارسات التنمية المستدامة  :الدراسة تهدف
 .اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي التحليلي في دراسته :منهج الدراسة

 تكون من شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة فاستيربوتن :مجتمع الدراسة 
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أجريت مقابالت غير منتظمة مع ست شركات تصنيع في مقاطعة فاستيربوتن  الدراسة: ةأداة وعين
 وباإلضافة إلى ذلك، استخدم الباحث طريقة التثليث في جمعه للبيانات  في السويد.

 .مية من كل شركة الستكمال بيانات المقابلةحيث تم جمع الوثائق الرسمية والتنظي
 :أبرز نتائج الدراسة

ا وتفسر ا غامًض أن شركات التصنيع في فاستيربوتن تعتبر التنمية المستدامة مصطلحً  -
  .ذلك بشكل مختلف ولكنها تعتبر العوامل البيئية سمة أساسية للمصطلح

امة استراتيجية منفصلة للتنمية المستدأن اعتماد ممارسات التنمية المستدامة ييسره وضع  -
 .أو إدماج التنمية المستدامة في استراتيجية األعمال العامة للشركة

 
 (:Xu, 2015)دراسة  -6

 :بعنوان
The interactions between tourism and sustainable development in the 

light of the analysis of tourist guides: Case study in China 
دراسة : التفاعالت بين السياحة والتنمية المستدامة في ضوء التحليل من المرشدين السياحيين 

 .حالة الصين
الل خالتفاعالت بين السياحة والتنمية المستدامة في ضوء التحليل من  إلىالتعرف  :الدراسة تهدف

المرشدين السياحيين في الصين وذلك من خالل فهم التنمية المستدامة وعالقتها بالسياحية 
 اومشاركتهم في تعزيز االستدامة وأيًض  ،واستكشاف أدوات وأدوار ومسؤوليات المرشدين السياحيين

 مةشدين السياحيين بممارسة وظائفهم من أجل دعم التنمية السياحة المستدادراسة أسباب قيام المر 
 .اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة

 .تكون من المرشدين السياحيين في الصين :مجتمع الدراسة
 .داة المقابلة واالستبانة في جمعه للبياناتأاستخدم الباحث  :أداة الدراسة

 : اسةأبرز نتائج الدر 
 ا في تنمية السياحة وتحقيق االستدامة منا بارزً دورً  ن أن المرشدين السياحيين يلعبو  -

خالل ممارسة مهامهم بفعالية وذلك يؤدي إلى عيش السياح تجارب ممتعة ومفيدة تؤدي 
 .إلى فهمهم للمواقع السياحية

 المستدامة من خالل تحفيزتوجيه المرشدين السياحيين للسياح يساهم في تحقيق التنمية  -
 .االنتاج واالستهالك للمنتجات والخدمات المحلية
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 (:Chaari, 2015)دراسة  -7
 : بعنوان

Make sustainable development operational: from strategy to 

realization of projects at a logistics service provider 
 

 .لتنفيذ المشاريع في تقديم الخدمات اللوجستية تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة
ل عمااألسس النظرية للتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية في األ إلىالتعرف  :الدراسة تهدف

 .المسؤولية االجتماعية واالقتصادية والبيئية إلىالتجارية من خالل التعرف 
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. :منهج الدراسة

م قساأفي رومانيا وتم التركيز على  ى شركات كبر  10أجريت الدراسة على  مجتمع وعينة الدراسة:
لتنمية االنقل والتخزين والمناولة للتحقق من األداء والمسؤولية االجتماعية لهذه الشركات في تحقيق 

 المستدامة.
 .ياناتمة في عملية جمع البمنتظالير غ واستخدم الباحث أداة االستبانة والمقابالت أداة الدراسة:

 أبرز نتائج الدراسة:
ان بعض المشاريع تهتم بالتطوير في الجانب االقتصادي لها وفي نفس الوقت تتحمل  -

 .ولية االجتماعية في نفس الوقتؤ وتستجيب لمتطلبات المس
ة وجود التكنولوجيا الحديثة والجديدة يوصل إلى حل توفيقي في تحقيق التنمية المستدام -

في الجانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي في المشاريع من خالل تقديم الخدمات 
 .اللوجستية

 
 (:Ekouala, 2013)دراسة  -8

 : بعنوان
Sustainable management of fisheries resources and their ecosystems 

in the Estuary and Ogooué Maritime provinces 
الشرقية  يكولوجية في محافظات مصب الوروغوايللموارد السمكية والنظم األدارة المستدامة اإل

 .البحرية
وتسليط  دارة المستدامة للموارد السمكية في االوروغواي الشرقيةطرق اإل إلىالتعرف  :الدراسة تهدف

 .يكولوجية البحريةالضوء على االستغالل الفوضوي لهذه الموارد والتدهور العام في النظم األ
 .اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة

احة في تكون من المديرين التنفيذيين في وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة والسي :مجتمع الدراسة
 .وروغواي الشرقيةاأل



111 
 

احة والسيوتكونت من المديرين التنفيذيين في وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة  :عينة الدراسة
ون ؤ لعامة لشاحياء المائية والمديرية والمهنيين الحرفيين في المديرية العامة للثروة السمكية وتربية األ

 .البيئة
 .استخدم الباحث أداتي المقابلة واالستبانة في جمعه للبيانات :أداة الدراسة

 :أبرز نتائج الدراسة
لخلق  اكبيرً  االغذائية وتعتبر مصدرً رصدة السمكية هي مصدر ممتاز من المواد أن األ -

 .دارة هذا المصدرإفراط وتراجع في إفرص عمل في المناطق الساحلية ومع ذلك هناك 
يكولوجي من خالل التقييم دارة قطاع الثروة السمكية ونظامها األإهناك ضعف في  -

 .كاألسما دارة ورصد ومراقبة أنشطة صيدإالمستمر للموارد السمكية وتدريب الموظفين في 
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 :التعقيب على الدراسات السابقةا: ثالثً 
 
 الموضوع حيث من: 

موضوع  أخرى  تناولت مجموعة من الدراسات موضوع إدارة المشاريع، وتناولت مجموعة -
 التنمية المستدامة.

 
 :من حيث الزمان 

راسة عن هذه الد مختلفةً  اا، ولكنها تناولت أعوامً نسبيً  تعتبر جميع الدراسات السابقة حديثةً  -
 .2017 إلىم 2010جراؤها منذ العام إفقد تم 

 
  :من حيث المكان 

تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة، مثل: )فلسطين، الجزائر، اليمن، السودان، سوريا،  -
رازيل، السعودية، السويد، الكاميرون، ألمانيا، فلندا، إيطاليا، كوسوفو، البوسنة، الهرسك، الب

ين، رومانيا، المملكة المتحدة، بوركينا فاسو، الهند، نيبال، بوتان، كازاخستان، فرنسا، الص
 ورغواي، مالوى(.األ

 
 :من حيث المنهج 

باستثناء دراسة )النجيب،  المنهج الوصفي التحليلي علي السابقة الدراسات معظماعتمدت  -
تنباطي والمنهج االستقرائي ( والتي اعتمدت علي المنهج التاريخي والمنهج االس2016

( اتبعت أسلوب المنهج 2017باإلضافة إلي المنهج الوصفي التحليلي، ودراسة )الكردي، 
( 2014أسلوب المنهج البنائي، ودراسة )أبو وطفه،  ىالوصفي التحليلي باإلضافة إل

د المنهج التطبيقي، ودراسة )عب ىاستخدمت أسلوب المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إل
( استخدمت المنهج المقارن باإلضافة للمنهج الوصفي التحليلي، ودراسة )عبد 2016هللا، 

( اتبعت كل من المنهج التطبيقي والمنهج التاريخي باإلضافة للمنهج الوصفي 2015الرحمن، 
 ( فقد اعتمدت علي المنهج التجريبي.yogo, 2016التحليلي، أما دراسة )

 
 
 
 



113 
 

 :من حيث األدوات 
  :جمع البيانات واتأدفي استخدام الدراسات السابقة تنوعت 

)البورنو، ودراسة  (Ah Mah, 2016)( ودراسة 2016فقد استخدمت دراسة )الحروب،  -
( ودراسة 2014( ودراسة )أبو وطفه، Trokic & Sahatqija, 2015( ودراسة )2016

 ,Chaari)ودراسة ( Ekouala, 2013)ودراسة ( Xu, 2015)( ودراسة 2015)الزعزوع، 
 .في جمعهم للبيانات االستبانة والمقابلة يأدات( 2015

 Francescoدراسة )و  (Michael & Van, 2017)دراسة و  (2017 ،دراسة )االشولأما  -

& Rafael, 2016)  و( دراسةChepkasova & Macalintal, 2016)  دراسة و
(Jussila & Wenderholm , 2015)  دراسة و(Abate & Biei , 2015)  دراسة و
(Fayet, Tran & 2016)  دراسة و(Coster & Wijk, 2015)  ودراسة(Yogo, 2016) 
 (Löfman & Jonsson, 2016دراسة )( و Kreiling, Andronache, 2013)دراسة و 

 استخدمت أداة المقابلة في جمع البيانات.
أداتين ( فقد اقتصرت على استخدام 2016دراسة )سالم، و  (2014دراسة )إسماعيل، أما  -

 وهما أداة االستبانة وأداة المالحظة.
فقد اعتمدت على أداة واحدة  (Gould, 2016)دراسة و  (2015الرحمن،  دراسة )عبدأما  -

 .وهي أداة المالحظة
على أداتي االستبانة  (2015دراسة )العصار، و  (2017دراسة )الكردي، وأخيرا اعتمدت  -

 .والمجموعات البؤرية
 تمدت فقط على أداة االستبانة في عملية جمع البيانات.أما باقي الدراسات فاع -

 
 :من حيث الفئات المستهدفة 

 ، مثل:مستهدفة من قبل الدراسات السابقةتنوعت الفئات ال
لقطاع )اإلدارة العليا، مدراء ومنسقي المشاريع، أصحاب وصناع القرار ذات العالقة بالتعليم وا -

 منظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية.حكومية من الالزراعي( في المنظمات غير 
شركات قطاع خاص متعددة ومتنوعة منها تكنولوجية، شركة تعدين، استشارات وخدمات  -

 رقمية متعددة الجنسيات، مؤسسات وشركات صناعية.
)مؤسسين وشركاء تنفيذيين ورجال أعمال وعاملين ومستفيدين( في مشاريع ناشئة وريادية  -

 صغيرة ومتوسطة الحجم.
 أقسام، مدراء وحدات أكاديمية وإدارية، أعضاء هيئات تدريسية، ءء، نواب عمداء، رؤساعمدا -

 طالب جامعات وطالب مدارس.
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 )مقاولين وموردين وصناع قرار ومكاتب استشارية( بمشاريع البناء. -
حة، القطاع العام ويتمثل في )مديرين تنفيذيين في وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة والسيا -

 شغال العامة واإلسكان، باإلضافة إلى اإلدارات العليا فيافة إلى إدارات وزارة األباإلض
 البلديات ووزارة الحكم المحلي(.

 ن وأصحاب المصلحة في مجال السياحة والبيئة.و السياحي ون المرشد -
 المشاريع في المؤسسات التنموية الدولية. ومدير  -
 بنوك ومصارف. -
 مشاريع محتضنة. -
 اضي.مشروع متجر افتر  -
 محميات طبيعية. -
 اإلدارة العليا في المؤسسات االقتصادية. -
 في حرفة النخيل. ون العامل -
 المشاريع التي تديرها المجتمعات المحلية. -

 
 :الستفادة من الدراسات السابقة 

 .تحديد المشكلة وتساؤالت الدراسة -
 والتنمية المستدامة.إدارة المشاريع أهمية كل من  إلىإعطاء فكرة عامة للدراسة والتعرف  -
 ضا االستفادة منها في صياغة المنهجية العلمية للدراسة.يأ -
 تزويد الباحث بأسماء بعض الكتب واألدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. -
االطالع على النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات السابقة، واالستفادة منها  -

 واالنطالق من حيث انتهت.
 

 تتميز به هذه الدراسة:  ما 
 دارة المشاريع والتنمية المستدامة.إأنها تربط بين موضوعي  -
 .األجنبية أنها تركز على قطاع هام وهو إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية -
 أنها تستخدم أداة االستبانة في عملية جمع البيانات. -
 ة األجنبية في قطاع غزة.أنها تركز على مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلي -
تتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحلول والطرق التي سوف تساعد إدارة المشاريع في  -

 هلية لإلسهام في التنمية المستدامة.المؤسسات األ
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 :الفجوة البحثيةا: رابعً 
 الفجوة البحثية 2 جدولالفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
 (2جدول رقم )

 الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة الدراسة الحاليةيوضح  
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

ركزت العديد من الدراسات على متغير  -
واحد وهو إدارة المشاريع دون ربطه مع 

خر، وهناك دراسات ركزت على أمتغير 
كمتغير مستقل وقامت إدارة المشاريع 

، وأخرى ى بربطه مع متغيرات أخر 
اعتمدت على إدارة المشاريع كمتغير تابع 

من خالل تقديمه كقضية بحثية قابلة 
وجود  ىللفحص والدراسة، باإلضافة إل

مجموعة من الدراسات التي ركزت على 
مجاالت إدارة المشاريع كأحد المتغيرات، 

ق تنوع في مجال التطبي إلىباإلضافة 
 لهذه الدراسات.

 
ركزت العديد من الدراسات أيضا على  -

التنمية المستدامة كمتغير واحد دون ربطه 
مع متغيرات أخرى، وهناك دراسات ركزت 

على التنمية المستدامة كمتغير مستقل 
، وأخرى ى وقامت بربطه مع متغيرات أخر 

اعتمدت على التنمية المستدامة كمتغير 
كقضية بحثية قابلة تابع من خالل تقديمه 

للفحص والدراسة، باإلضافة إلي وجود 
مجموعة من الدراسات التي ركزت على 

جوانب ومجاالت التنمية المستدامة كأحد 
 المتغيرات.

لم تتوفر دراسة تناولت -
تطبيق هذه المتغيرات 

المستقلة )إدارة المشاريع( 
والتابعة )التنمية المستدامة( 

لهذه الدراسة على 
 األجنبية األهلية المؤسسات

 العاملة في قطاع غزة.
 
 
 
تختلف هذه الدراسة عن -

الدراسات السابقة من حيث 
تنوع الفئات المستهدفة في 

 الدراسات السابقة.
 
 
 
لم تستخدم الدراسات -

السابقة جميع المجاالت 
 المعرفية إلدارة المشاريع.

 

اهتمت بدراسة إدارة المشاريع في -
وأثرها  األجنبية هليةالمؤسسات األ

على التنمية المستدامة في فلسطين 
 وذلك من خالل:

 
معرفة طبيعة عمليات وأساليب  -

إدارة المشاريع في المؤسسات 
 إلىالتعرف و  األجنبية األهلية

مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها 
 البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

 
تحديد أثر إدارة المشاريع في  -

علي  األجنبية ألهليةالمؤسسات ا
 وتحقيق التنمية المستدامة.

 
الكشف عن فروق متوسطات  -

أفراد المبحوثين من إدارة المشاريع 
 األجنبية في المؤسسات األهلية

 تعزى للمتغيرات الديموغرافية.
 
تقديم مجموعة من التوصيات  -

والحلول لالرتقاء بإدارة المشاريع 
 لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة

  في فلسطين.

 بواسطة الباحثجرد 
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 الخالصة:
تناول الباحث في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي تعرضت إلى جوانب هذه 

باحث )التنمية المستدامة(. حيث استعرض ال (، والتابعريها المستقل )إدارة المشاريعالدراسة بمتغي
ولت ، وفي الجزء الثاني الدراسات التي تناالمشاريعسات التي تناولت إدارة في الجزء األول الدرا

، ومن فلسطينية وعربية ودراسات أجنبيةتم تقسيم كل محور إلى دراسات  وقد، التنمية المستدامة
 محور للتعقيب على الدراسات السابقة وبيان أوجه االستفادة واالختالف وما تميزت تم تخصيصثم 

 به هذه الدراسة.
ية التنمأو  إدارة المشاريعي تناولت موضوع عديد من الدراسات السابقة التوبالرغم من وجود ال

الموضوعين مع دراسات تجمع  ت، في البيئات العربية واألجنبية، إال أنه قلما وجدالمستدامة
الل ا الدراسات السابقة من جوانب مختلفة وحسب البيئة الموجودة فيها، ومن ختناولتهبعضهما، وقد 

 يإدارة المشاريع وأثرها علي التنمية المستدامة فاطالع الباحث وجد أنها لم تتطرق إلى موضوع 
د ولى على ح، وهذا ما تميزت به الدراسة الحالية، وهي األفلسطين المؤسسات األهلية األجنبية في

 يعرضوأخيًرا ، فلسطينفي  األجنبية المؤسسات األهليةط بين الموضوعين في حث التي تربعلم البا
 الباحث الفجوة البحثية لهذه الدراسة.
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 الفصل الرابع
 اإلطار التطبيقي للدراسة
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 

 تمهيد:
من  ا يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقيا رئيسً وإجراءاتها محورً تعتبر منهجية الدراسة  

الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل 
حقق تإلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي 

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 
كذلك و ا للمنهج المتبع، ومجتمع الدراسة وعينتها، وصفً ى ذلك تناول هذا الفصل عل وبناءً  

ثباتها، أداة الدراسة المستخدمة، وطريقة إعدادها، وكيفية بنائها، وتطويرها، ومدى صدقها و 
تائج، وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص الن

 هذه اإلجراءات.وفيما يلي وصف ل
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 : منهج الدراسة:أوًل 
 الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

ا، ا وكميً ا كيفيً ا، ويعبر عنها تعبيرً ا دقيقً ووصفها وصفً  خالله دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، من
عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها كما ال يكتفي هذا المنهج 

 تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وعالقاتها المختلفة، بل يتعدى ذلك إلى تحليل
تحدثها، للوصول إلى مجموعة من االستنتاجات،  التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها

"المنهج الذي يسعى لوصف  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (100: 2006 )الحمداني، ويعرف
رة الظواهر أو األحداث المعاصرة، أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاه

أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة، 
 ألوقات التي نستعملها لجمع البيانات". والظواهر التي ندرسها، وا

 
 ا: مصادر البيانات:ثانيً 

 اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات، وهما:
: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع المصادر األولية .1

ا لدراسة تصميمها خصيًص البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، تم 
 ن.في فلسطي األجنبيةفي المؤسسات األهلية  إدارة المشاريع وأثرها على التنمية المستدامة

ريات : تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدو المصادر الثانوية .2
ث لدارسة، والبحوالمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع ا

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
 

 ا: مجتمع وعينة الدراسة:ثالثً 
مجتمع الدراسة هو جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث في دراسته، وبناًء على مشكلة 

من مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون 
بناء على )دائرة الجمعيات مؤسسة(،  95ية بغزة والبالغ عددها )لاألجنبية المرخصة من وزارة الداخ

، كما (2017ون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية الفلسطينية ،ؤ في مديرية الش
في تأسيس ا ا كبيرً وقد تم اختيار هذه المؤسسات ألنها تلعب دورً  (،4) رقم هو موضح في ملحق

مشروعات تنموية كبيرة تساعد في تحقيق التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي والحفاظ على 
 2016المشاريع التنموية خالل العام  ىالبيئة، فقد بلغت مصروفات المؤسسات االهلية األجنبية عل

ة شيكل( في حين بلغت مصروفات المؤسسات األهلية المحلي 196.287.424في قطاع غزة )
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)دائرة الجمعيات في وذلك حسب  شيكل( 103.878.856في قطاع غزة ) 2016خالل العام 
 ،  وبناءً (2017ون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية الفلسطينية ،ؤ مديرية الش

المؤسسات األهلية  ىذلك استخدم الباحث أسلوب المسح الشامل في توزيعه لالستبانات عل ىعل
 ،( مدير ومنسق مشروع127( مؤسسة لديها )71ة النشطة والفاعلة والتي تبين أن عددها )األجنبي

في حين أن باقي المؤسسات تأكد الباحث بأنها إما غير فاعلة أو غير نشطة أو متوقفة عن العمل 
 بسبب الظروف السياسية واالقتصادية لقطاع غزة.

 
 ( 3جدول رقم )

 يوضح عدد مجتمع وعينة الدراسة
 مؤسسات األهلية األجنبية في قطاع غزةال

 الدراسة وعينة مجتمع عدد 3 جدول

 المصدر:
 (2017ون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية الفلسطينية ،ؤ )دائرة الجمعيات في مديرية الش

 
 (4جدول رقم )

 أعداد الستبانات وتوزيع عينة الدراسة
 الدراسة عينة وتوزيع والمستردة الموزعة االستبيانات أعداد 4 جدول

( منسق مشروع 72( مدير مشروع و)42) على( أنه قد تم توزيع االستبانات 4يوضح الجدول )
 ، وهي التي مثلت عينة الدراسة.مستردة وصالحة للتحليل ( استبانة114بمجموع كلي )

 

 م

عدد المؤسسات األهلية األجنبية 
المرخصة من وزارة الداخلية في قطاع 

 غزة
عدد المؤسسات األهلية 

 األجنبية النشطة والفاعلة

عدد مدراء ومنسقي المشاريع 
في المؤسسات النشطة 

 والفاعلة

1 
 

 مؤسسةً  95
 

 ومنسق مشروع امديرً  127 مؤسسةً  71

عدد المؤسسات األهلية 
مسترد وصالح  جمالي منسقي المشاريعإ اجمالي مدراء المشاريع األجنبية الفاعلة والنشطة

 للتحليل

71 42 72 114 
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 ا: أداة الدراسة:رابعً 

 لالزمةاتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة من أجل الحصول على البيانات األولية والثانوية 

حيث يمكن من خاللها الحصول على الستكمال الجانب العملي والتطبيقي للدراسة، 
 ا، بأقصر وقت ممكن، بالمقارنة معمتباعدين جغرافيً المعلومات من عدد كبير من األفراد 

وبالتالي فهي منسجمة مع عينة الدراسة المكونة من  ،األخرى وسائل جمع البيانات 
لتفكير ا للمستجيب لا كافيً ا توفر وقتً ا، وأيًض المؤسسات األهلية األجنبية المتباعدة جغرافيً 

 هي أداة تتناسب معو  جابته مما يقلل الضغط عليه ويدفعه إلي التدقيق في معلوماته،إفي 
 صممت فقد ،س ما صممت من أجلهتعمل على قيا حيث طبيعة مثل هذه الدراسات

المؤسسات األهلية  إدارة المشاريع وأثرها على التنمية المستدامة فيا لدراسة خصيًص 
 تقسيم االستبانة إلى ثالثة أقسام كالتالي:  وقد تم ،األجنبية

  
 وهو عبارة عن المتغيرات الشخصية عن المبحوثين، وتشتمل على: القسم األول: 

 الجنس: ذكر، أنثي. -
 سنة. 45سنة، أكبر من  45-36سنة، من  35-25سنة، من  25الفئة العمرية: أقل من  -
 المسمى الوظيفي: مدير مشروع، منسق مشروع. -
 المؤهل العلمي: بكالوريوس، دراسات عليا. -
أقل -سنوات 10سنوات،  10أقل من -سنوات 5سنوات، من  5عدد سنوات العمل: أقل من  -

 سنة فأكثر 15سنة،  15من 

، تتناول محور إدارة المشاريع مجاالت( فقرة موزعة على عشرة 53يتكون من ) الثاني: القسم
 )تمثل المتغير المستقل األول(، وهي:

 ) 5جدول رقم )
 وأعداد فقراتها إدارة المشاريعمحور  مجالت

 فقراتها وأعداد المشاريع إدارة محور أبعاد 5 جدول

 الفقراتعدد  تالمجال م
 6 تكامل المشروعإدارة  – األول المجال 1
 4 اق المشروعطنإدارة  – الثاني المجال 2
 5 وقت المشروعإدارة  – الثالث المجال 3
 5 تكلفة المشروعإدارة  – رابعال المجال 4
 5 جودة المشروعإدارة  -الخامس المجال 5
 7 إدارة الموارد البشرية –السادس  المجال 6
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 6 اتصاالت المشروعإدارة  -السابع المجال 7
8  
8    

 5 مخاطر المشروعإدارة  -الثامن المجال
 5 مشتريات المشروعإدارة  -التاسع المجال 9

 5 المعنيين بالمشروعإدارة  -العاشر المجال 10
 53 مجموع الفقرات 

 
دامة )يمثل على ثالثة أبعاد، تتناول أبعاد التنمية المست موزعةً  ( فقرةً 30يتكون من )القسم الثالث: 

 المتغير المستقل الثاني(، وهي:
 ) 6جدول رقم )

 وأعداد فقراتها محور التنمية المستدامةأبعاد 
 فقراتها وأعداد المستدامة التنمية محور أبعاد 7 جدول

 الفقراتعدد  األبعاد م
 9 البعد األول: االجتماعي 1
 8 البعد الثاني: االقتصادي 2
 13 البعد الثالث: البيئي  3
 30 مجموع الفقرات 

 
( لفقرات االستبيان بحيث كلما اقتربت الدرجة من 10 – 1وقد تم استخدام المقياس من )

يوضح  والجدول اآلتي بارة والعكس صحيح،( دل على الموافقة العالية على ما ورد في الع10)
 ذلك:

 (7جدول )
 في الستبانة ةدرجات المقياس المستخدم

 درجات المقياس المستخدمة في االستبانة 8 جدول

موافق بدرجة  الستجابة
 منخفضة جدا

موافق بدرجة  
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
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 الستبانة:خطوات بناء  ا:خامسً 
 ستدامة فيالتنمية الم علىإدارة المشاريع وأثرها  "لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة       

 -: ةاالستبانواتبع الباحث الخطوات التالية لبناء فلسطين "،  في المؤسسات األهلية األجنبية
ها الدراسة، واالستفادة منالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع األدب اإلداري و االطالع على  -1

 في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.
 .وفقراتهااالستبانة ا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت استشار الباحث عددً  -2
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.  -5
 تم مراجعة االستبانة وتنقيحها من قبل المشرف. -6
 ( من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية واإلدارية9تم عرض االستبانة على ) -7

 لجنة التحكيم. ( يبين أسماء أعضاء2واإلحصائية. والملحق رقم )
فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة  في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض -8

 (.3( فقرة، ملحق رقم )83والتعديل، لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على )
 

 : صدق وثبات الستبانة:اسادسً 
يقصد بصدق وثبات االستبانة التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة )االستبانة(، وذلك 

 على النحو التالي:
 

 الستبانة: فقرات صدق: المحور األول

(، 105: 2010صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،        
كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، 

مها" )عبيدات ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخد
 بطريقتين:االستبانة (. وقد تم التأكد من صدق 179:2001، آخرون و 
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 الصدق الظاهري: -1

حيث قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ 
، مختصين في مجال إدارة األعمال والجودة (2كما هو مبين في ملحق رقم ) ا( محكمً 9عددهم )

 بانة.فقرات االست منواإلحصاء، والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم 

مة العبارات لقياس ما وضعت ءوقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مال
نتمي إليه، تالذي  أو المجال بارة للبعدألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل ع

 ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية، هذا باإلضافة إلى
دة ا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديا وضروريً اقتراح ما يرونه مناسبً 

ظيفية لق بالبيانات األولية )المتغيرات الشخصية والو ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتع
( لقياس استجابات المبحوثين  10 – 1المطلوبة من المبحوثين(، إلى جانب استخدام التدرج )

لفقرات االستبيان، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية. وتركزت توجيهات المحكمين على 
مين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض انتقاد طول االستبانة، كما أن بعض المحك

 المحاور.
 
 :(صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة) صدق المقياس -2

الذي  المجاليقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع 
تنتمي إليه هذه الفقرة، حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة 

، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة ( مفردةً 30االستطالعية البالغ حجمها )
 التابعة له على النحو التالي: للمجالالكلية 

 

 :المحور األول: إدارة المشاريع صدق التساق الداخلي لجميع مجالت -1
( معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت المحور األول: إدارة 1يبين جدول رقم )     

(، حيث أن 0.05المشاريع ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
 (.0.05أقل من ) مجالالقيمة االحتمالية لكل 
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 (:8جدول رقم )
 المحور األول: إدارة المشاريع  مجالتصدق التساق الداخلي لجميع 

 صدق االتساق الداخلي لجميع مجاالت المحور األول: إدارة المشاريع 9 

عدد  المحاور م.
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

 الدللة

 0.000 0.624 6 تكامل المشروعإدارة  – المجال األول .1
 0.000 0.729 4 نطاق المشروعإدارة  – المجال الثاني .2
 0.000 0.752 5 وقت المشروعإدارة  – المجال الثالث .3
 0.000 0.712 5 تكلفة المشروعإدارة  – رابعالالمجال  .4
 0.000 0.666 5 جودة المشروعإدارة  -المجال الخامس .5
 0.000 0.861 7 إدارة الموارد البشرية –المجال السادس  .6
 0.000 0.812 6 اتصاالت المشروع إدارة -المجال السابع .7
 0.000 0.770 5 مخاطر المشروعإدارة  -المجال الثامن .8
 0.000 0.556 5 مشتريات المشروعإدارة  -المجال التاسع .9

 0.000 0.756 5 المعنيين بالمشروعإدارة  -المجال العاشر .10
 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )حصائيً إ* االرتباط دال 

 
 صدق التساق الداخلي للمجال األول: إدارة تكامل المشروع 1.1

 األول إدارة تكامل المشروع المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 9يبين جدول رقم )
ة األول، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى دالل للمجالوالمعدل الكلي 

 (. 0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05)
 (:9جدول رقم )

 األول: إدارة تكامل المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 
 المشروع تكامل إدارة: األول للبعد الداخلي االتساق صدق 9 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

د إدارة المشروع وثيقة على شكل تعريف صوري للمشروع. .1  0.001 0.718 تعِّ
 0.001 0.570 تصمم إدارة المشروع خطة شاملة للمشروع. .2
 0.001 0.548 ي شارك فريق إدارة المشروع في بناء خطة المشروع. .3
 0.001 0.364 المشروع.يتم إنجاز العمل المحدد في خطة  .4
 0.001 0.516 يقوم مدير المشروع بتوجيه وإدارة أنشطة المشروع المخططة بكفاءة. .5
 0.001 0.581 يقوم مدير المشروع بإدارة أي أنشطة غير مخطط لها. .6

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )حصائيً إ* االرتباط دال 
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 نطاق المشروعإدارة الثاني:  للمجالصدق التساق الداخلي  2.1

الثاني نطاق المشروع  للمجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 10يبين جدول رقم )
لة الثاني، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى دال للمجالوالمعدل الكلي 

 (.0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05)
 

 (10جدول رقم )
 نطاق المشروعإدارة الثاني:  للمجالصدق التساق الداخلي 

 المشروع نطاق: الثاني للبعد الداخلي االتساق صدق 10 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

1. 
مدير المشروع وفريق إدارة المشروع نفس التصور لما سيجري إنتاجه  ىلد

 خالل المشروع.
0.817 0.001 

2. 
تعمل إدارة المشروع على تحديد وتوثيق االحتياجات الالزمة لتحقيق 

 مخرجات المشروع.
0.686 0.001 

 0.001 0.626 يتم تقسيم العمل إلى أقسام منطقية بناًء على الكيفية التي سيتم بها. .3
 0.001 0.743 يشترك فريق إدارة المشروع بأكمله في تقسيم وتجزئة المشروع. .4

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )حصائيً إ* االرتباط دال 
 

 الثالث: إدارة وقت المشروع للمجالصدق التساق الداخلي  3.1

 الثالث إدارة وقت المشروع المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 11يبين جدول رقم )
لة الثالث، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى دال للمجالوالمعدل الكلي 

 (.0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05)
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 (11جدول رقم )
 الثالث: إدارة وقت المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 

 المشروع وقت إدارة: الثالث للبعد الداخلي االتساق صدق 11 جدول

معامل  المحاور م.
 الرتباط

 الدللة

 0.001 0.571 تقوم إدارة المشروع بإعداد جدول زمني للمشروع. .1
 0.001 0.688 تعمل إدارة المشروع على تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني للتنفيذ. .2

3. 
لتحقيق أهداف تستغل إدارة المشروع الوقت بالشكل األفضل وبفعالية 

 المشروع.
0.733 0.001 

 0.001 0.679 يتم التأكد من انتهاء كل مهمة في المشروع في وقتها المحدد. .4
 0.001 0.685 نجاز أنشطة المشروع في وقتها المحدد.إيتم  .5

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )* االرتباط دال احصائيً 
 

 الرابع: إدارة تكلفة المشروع للمجالصدق التساق الداخلي  4.1
وع الرابع إدارة تكلفة المشر  المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 12يبين جدول رقم )

لة الرابع، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى دال للمجالوالمعدل الكلي 
 .(0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.05)
 

 (12جدول رقم )
 الرابع: إدارة تكلفة المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 

 المشروع تكلفة إدارة: الرابع للبعد الداخلي االتساق صدق 12 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.001 0.479 المشروع.تقوم إدارة المشروع بتقدير حجم التكاليف الالزمة إلتمام  .1

2. 
تضبط إدارة المشروع الميزانية الخاصة بالمشروع من خالل مراقبة مسار العمل 

 في المشروع في إطار الميزانية المحددة.
0.703 0.001 

 0.001 0.566 يتم تقدير أسعار الموارد وبعض المعلومات حول األسعار بناء على فترات سابقة. .3
 0.001 0.714 نفاق التي تصاحب كل نشاط من أنشطة المشروع.المشروع مصادر اإلت حدد إدارة  .4

5. 
ر إدارة المشروع العوامل المحيطة بالمشروع التي قد تؤثر في عملية تقدي يت راع

 التكاليف.
0.667 0.001 

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )حصائيً إ* االرتباط دال 
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 الخامس: إدارة جودة المشروع للمجالصدق التساق الداخلي  5.1
الخامس إدارة جودة  المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 13يبين جدول رقم )

ستوى الخامس، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند م للمجالالمشروع والمعدل الكلي 
 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.05داللة )

 
 (13جدول رقم )

 الخامس: إدارة جودة المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 
 المشروع جودة إدارة: الخامس للبعد الداخلي االتساق صدق 13 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.001 0.899 يشمل كل مشروع على خطة إدارة جودة. .1
 0.001 0.902 المشروع خطة إدارة الجودة. يتبع فريق إدارة .2

ي فت حدد إدارة المشروع معايير ومتطلبات الجودة التي سيتم االلتزام بها  .3
 المشروع.

0.849 0.001 

4. 
ت راجع إدارة المشروع متطلبات الجودة وقياسات ضبطها للتأكد من 

 استخدام معايير جودة قياسية.
0.854 0.001 

 0.001 0.855 المشروع معايير الجودة علي كامل مراحل المشروع.ت طبق إدارة  .5
 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )حصائيً إ* االرتباط دال 

 
 السادس: إدارة الموارد البشرية في المشروع  للمجالصدق التساق الداخلي  6.1

السادس إدارة الموارد  المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 14يبين جدول رقم )
دالة  السادس، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة للمجالالبشرية في المشروع والمعدل الكلي 

 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.05عند مستوى داللة )
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 (14جدول رقم )

 السادس: إدارة الموارد البشرية في المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 
 المشروع في البشرية الموارد إدارة: السادس للبعد الداخلي االتساق صدق 14 جدول

معامل  المحاور م.
 الرتباط

 الدللة

 0.001 0.684 تقوم إدارة المشروع بتحديد المهام الالزمة إلدارة المشروع. .1
 0.001 0.695 فريق إدارة المشروع مجموعة متنوعة من المهارات. يمتلك .2
 0.001 0.709 يتم تكليف فريق إدارة المشروع بأدوار ومسؤوليات محددة. .3
 0.001 0.746 يتوفر موارد بشرية كافية إلدارة المشروع. .4
 0.001 0.741 يتم تتبع أداء فريق إدارة المشروع من أجل تحسين أداء المشروع. .5
 0.001 0.757 يتم تحديد احتياجات التدريب واستراتيجيات بناء فريق إدارة المشروع. .6
 0.001 0.713 يتفاعل مدير المشروع مع أعضاء الفريق بصورة مناسبة. .7

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )حصائيً إ* االرتباط دال 
 

 السابع: إدارة اتصالت المشروع للمجالصدق التساق الداخلي  7.1
السابع إدارة اتصاالت  المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 15يبين جدول رقم )

ستوى السابع، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند م للمجالالمشروع والمعدل الكلي 
 (.0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05داللة )

 (15جدول رقم )
 السابع: إدارة اتصالت المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 

 المشروع اتصاالت إدارة: السابع للبعد الداخلي االتساق صدق 15 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

ألنشطة االتصال تلتزم إدارة المشروع بتخصيص الموارد المناسبة والالزمة  .1
 ا أثناء وضع خطة إدارة المشروع.مبكرً 

0.711 0.001 

2. 
تحرص إدارة المشروع على إتاحة استخدام التكنولوجيا المطلوبة لتيسير 

 عملية االتصال مدار فترة تنفيذ المشروع.
0.701 0.001 

 0.001 0.792 تستخدم إدارة المشروع أنسب الطرق لتحديث وتوصيل معلومات المشروع. .3
 0.001 0.695 يستلم مدير المشروع تقارير دورية عن سير أنشطة المشروع. .4
 0.001 0.781 تستخدم إدارة المشروع أدوات متنوعة في االتصال وتوصيل المعلومات. .5
 0.001 0.779 يتم متابعة االتصاالت وضبطها خالل مراحل تنفيذ المشروع بالكامل. .6

 (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ا حصائيً إ* االرتباط دال 
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 الثامن: إدارة مخاطر المشروع للمجالصدق التساق الداخلي  8.1

الثامن إدارة مخاطر  المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 16يبين جدول رقم )
ستوى الثامن، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند م للمجالالمشروع والمعدل الكلي 

 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.05داللة )
 

 (16جدول رقم )
 الثامن: إدارة مخاطر المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 

 المشروع مخاطر إدارة: الثامن للبعد الداخلي االتساق صدق 16 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

1. 
تقوم إدارة المشروع بتحديد وتقدير المخاطر المتوقع حدوثها خالل تنفيذ 

 المشروع.
0.834 0.001 

2. 
ت حدد إدارة المشروع اإلجراءات المضادة للمخاطر المتوقعة خالل تنفيذ 

 المشروع.
0.875 0.001 

3. 
إدارة المشروع بتقييم مدي فاعلية عملية التعامل مع المخاطر خالل تهتم 

 تنفيذ المشروع.
0.829 0.001 

 الً تحتفظ إدارة المشروع بقاعدة بيانات للمخاطر التي قد يواجهها المشروع أو  .4
 بأول.

0.741 0.001 

5. 
تقوم إدارة المشروع باالنتباه على المخاطر الداخلية الخاصة بالوقت 

 والميزانية وتأثيرها الخاص على المشروع.
0.752 0.001 

 (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ا حصائيً إ* االرتباط دال 
 

 
 التاسع: إدارة مشتريات المشروع للمجالصدق التساق الداخلي  9.1

التاسع إدارة مشتريات  المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 17يبين جدول رقم )
ستوى التاسع، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند م للمجالالمشروع والمعدل الكلي 

 (.0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05داللة )
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 (17جدول رقم )
 التاسع: إدارة مشتريات المشروع للمجالصدق التساق الداخلي 

 المشروع مشتريات إدارة: التاسع للبعد الداخلي االتساق صدق 17 جدول

معامل  المحاور م.
 الرتباط

 الدللة

 0.001 0.846 يقوم فريق إدارة المشروع بإعداد عقود وأوامر الشراء الخاصة بالمشروع. .1
 0.001 0.875 الخاصة بالمشروع.تعمل إدارة المشروع على توثيق عقود وأوامر الشراء  .2
 0.001 0.873 ت قدم إدارة المشروع تقارير دورية عن المشتريات الخاصة بالمشروع. .3

4. 
ا للمواصفات والكميات يتم طلب عروض األسعار من الموردين طبقً 

 المطلوبة.
0.696 0.001 

5. 
المطلوبة تحرص إدارة المشروع على توفير احتياجات المشروع بالجودة 

 0.001 0.525 والكمية المحددة والسعر المنافس.

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )* االرتباط دال احصائيً 
 

 
 العاشر: إدارة المعنيين بالمشروع للمجالصدق التساق الداخلي  10.1

العاشر إدارة المعنيين  المجال( معامالت االرتباط بين كل فقرات 18يبين جدول رقم )
ستوى مالعاشر، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  للمجالبالمشروع والمعدل الكلي 

 (.0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05داللة )
 

 (18جدول رقم )
 العاشر: إدارة المعنيين بالمشروع للمجالصدق التساق الداخلي 

 بالمشروع المعنيين إدارة: العاشر للبعد الداخلي االتساق صدق 18 جدول

معامل  المحاور م.
 الرتباط

 الدللة

1. 
تقوم إدارة المشروع باالتصال المستمر بالمستفيدين والمعنيين بالمشروع 

 الستيعاب احتياجاتهم وتوقعاتهم.
0.744 0.001 

 0.001 0.764 على تلبية احتياجات المستفيدين من المشروع.تعمل إدارة المشروع  .2
 0.001 0.744 ي شارك المعنيين بالمشروع في قرارات وأنشطة المشروع. .3

4. 
تعمل إدارة المشروع على وضع المصلحة العليا للمستفيدين من المشروع 

 0.001 0.739 نصب أعينهم.

 0.001 0.762 للمعنيين بشكل فعال.تحرص إدارة المشروع على تقديم الخدمات  .5
 (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ا حصائيً إ* االرتباط دال 
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 . صدق التساق الداخلي للمحور الثاني: التنمية المستدامة2

( معامالت االرتباط بين أبعاد المحور الثاني: التنمية المستدامة 19يبين جدول رقم )
لة يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى دالوالمعدل الكلي للمحور الثاني، والذي 

 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.05)
 

 (:19جدول رقم )
 صدق التساق الداخلي ألبعاد المحور الثاني: التنمية المستدامة

 المستدامة التنمية: الثاني المحور ألبعاد الداخلي االتساق صدق 19 جدول

معامل  عدد الفقرات المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.001 0.843 9 االجتماعي – البعد األول .1
 0.001 0.818 8 االقتصادي – البعد الثاني .2
 0.001 0.950 13 البيئي – البعد الثالث .3

 

 
 صدق التساق الداخلي للبعد األول: الجتماعي 1.2

( معامالت االرتباط بين كل فقرات البعد األول االجتماعي والمعدل 20جدول رقم )يبين 
حيث  (،0.05الكلي للبعد األول، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )

 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )أن القيمة اال
 (20جدول رقم )

 الجتماعي صدق التساق الداخلي للبعد األول:
 االجتماعي: األول للبعد الداخلي االتساق صدق 20 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.001 0.372 تقدم إدارة المشروع خدمات تعكس احتياجات وأولويات المجتمع المحلي. .1

2. 
حقوق االنسان  تتعدي الحاجات التي يتم تقديمها الحاجات األساسية لتغطي

 والتنمية المستدامة.
0.681 0.001 

3. 
يوجد تنوع في تقديم الخدمات تشمل الصحة والتعليم والزراعة واإلسكان 

 والبيئة والمساعدة االجتماعية. 
0.806 0.001 

 0.001 0.728 تعمل إدارة المشروع على استقرار وتنظيم النمو السكاني. .4

5. 
القضاء على مشاكل المرأة واالهتمام بمشاركتها تساهم إدارة المشروع في 
 في مجاالت الحياة العامة.

0.647 0.001 
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معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

6. 
نشاء شراكات مع القطاع الحكومي والخاص في البرامج اإلنسانية إيتم 

 والتنموية. 
0.722 0.001 

7. 
تهتم إدارة المشروع بتحقيق تعليم شامل وعادل وتعزيز فرص التعليم 

 0.001 0.76 المستمر للجميع.

 0.001 0.729 يتم العمل على حفظ ودعم األمن وإرساء أسس السلم. .8

9. 
 تسهم إدارة المشروع في تقوية وتعزيز مبدأ التكافل االجتماعي في المجتمع

 المحلي.
0.725 0.001 

 

 (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ا حصائيً إ* االرتباط دال 
 

 الثاني: القتصاديصدق التساق الداخلي للبعد  2.2
( معامالت االرتباط بين كل فقرات البعد الثاني االقتصادي والمعدل 21يبين جدول رقم )

، حيث (0.05الكلي للبعد الثاني، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )أن القيمة اال

 (21جدول رقم )
 التساق الداخلي للبعد الثاني: القتصاديصدق 

 االقتصادي: الثاني للبعد الداخلي االتساق صدق   21 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.001 0.561 يتم تصميم المشاريع استجابة ألولويات المانحين. .1

2. 
ا لنقص السنوات األخيرة نظرً يوجد تناقص في المشاريع التنموية في 

 التمويل.
0.369 0.001 

 0.001 0.386 .ا لنقص في الخدمات العامة الكافيةتم اكتساب خبرة في تقديم الخدمات نظرً  .3
 0.001 0.682 ا.تعمل إدارة المشروع على الحد من الفقر وتمكين العائالت الفقيرة اقتصاديً  .4
 0.001 0.726 فرص عمل وخفض ظاهرة البطالة.تساهم إدارة المشروع في توفير  .5
 0.001 0.728 المعيشي. ى تحرص إدارة المشروع على توظيف الموارد من أجل رفع المستو  .6
 0.001 0.793 تدعم إدارة المشروع اإلنتاج واالستهالك الزراعي. .7

8. 
تقوم إدارة المشروع بتوفير مشاريع صغيرة ومتوسطة من خالل قروض أو 

 0.001 0.789 ائتمان.خطوط 
 

 (α ≤ 0.05عند مستوى داللة )ا حصائيً إ* االرتباط دال 
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 صدق التساق الداخلي للبعد الثالث: البيئي 3.2
لي ( معامالت االرتباط بين كل فقرات البعد الثالث البيئي والمعدل الك22يبين جدول رقم )

ن أ(، حيث 0.05دالة عند مستوى داللة )للبعد الثالث، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة 
 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )القيمة اال
 

 (22جدول رقم )
 صدق التساق الداخلي للبعد الثالث: البيئي

 البيئي: الثالث للبعد الداخلي االتساق صدق 22 جدول

معامل  المحاور م.
 الدللة الرتباط

 0.001 0.755 بأنشطة تخدم البيئة.يتم القيام  .1
 0.001 0.772 تهتم إدارة المشروع بحماية الموارد الطبيعية. .2
 0.001 0.787 إدارة المشروع إلى توفير طاقة حديثة مستدامة. ىتسع .3

تعمل إدارة المشروع علي تحسين نسبة استهالك األراضي إلى معدل النمو  .4
 السكاني.

0.746 0.001 

 0.001 0.795 يع.إدارة المشروع من المخلفات الناتجة عند تنفيذ األنشطة في المشار تقلل  .5
 0.001 0.755 .تساهم إدارة المشروع في توعية المجتمع نحو استخدام الكيماويات الضارة .6
 0.001 0.798 يتم تشجيع المجتمع على الحفاظ على نسبة أكبر من المساحات الخضراء. .7
 0.001 0.802 نتاج النفايات الصلبة.إتعمل إدارة المشروع على الحد من  .8

9. 
 تستخدم إدارة المشروع أدوات ترشيد المياه لضمان األمن المائي لألجيال

 القادمة.
0.716 0.001 

10. 
 اتحرص إدارة المشروع إلى التحول إلى استخدام وسائل نقل أقل تلوثً 

 0.001 0.689 للبيئة.

 0.001 0.731 إدارة المشروع في الحد من االنبعاثات المسببة للتلوث البيئي. تساهم .11
 0.001 0.757 .تسعي إدارة المشروع إلى االهتمام والعناية بالبيئة البحرية والساحلية .12

13. 
تقوم إدارة المشروع بتوعية وتعريف المجتمع بأضرار االستخدام السيء 

 0.001 0.763 للبيئة.لبعض التكنولوجيا الملوثة 

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )* االرتباط دال احصائيً 
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 : ثبات فقرات الستبانة:المحور الثاني
نة يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبا

االستقرار في نتائج االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى يعني 
عينة، موعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية 

تين أجريت خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريق ،وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة
 هما: التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -

ية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوج
يح الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصح

(Spearman-Brown Coefficientحسب المع ) :ادلة التالية 

( يبين أن هناك 7حيث )ر( معامل االرتباط، وقد بين جدول رقم ) معامل الثبات = 
ا لفقرات االستبيان، مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة. معامل ثبات كبير نسبيً 

كما واستخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين أن 
 معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة. 

 
 (:23جدول رقم )

 كرونباخو  ألفالثبات )طريقة التجزئة النصفية( معامل ا يوضح
 ألفا وكرونباخ( النصفية التجزئة طريقة) الثبات معامل يوضح 23 جدول

 المجالت م
 عدد الفقرات

 ألفا
 كرونباخ

سبيرمان 
 براون 

 0.851 0.944 53 إدارة المشاريع  .1
 0.753 0.863 6 المشروعتكامل إدارة  – األول المجال 1.1
 0.751 0.796 4 نطاق المشروعإدارة  – الثاني المجال 1.2
 0.708 0.706 5 وقت المشروعإدارة  – الثالث المجال 1.3
 0.785 0.809 5 تكلفة المشروعإدارة  – رابعال المجال 1.4
 0.792 0.825 5 جودة المشروعإدارة  -الخامس المجال 1.5
 0.796 0.884 7 إدارة الموارد البشرية –السادس  المجال 1.6
 0.758 0.798 6 اتصاالت المشروعإدارة  -السابع المجال 1.7

1

2

ر

ر
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 0.786 0.863 5 مخاطر المشروعإدارة  -الثامن المجال 1.8
 0.851 0.911 5 مشتريات المشروعإدارة  -التاسع المجال 1.9

 0.742 0.824 5 المعنيين بالمشروعإدارة  -العاشر المجال 1.10
 0.769 0.876 30 التنمية المستدامة .2

 0.802 0.859 9 االجتماعي – البعد األول 2.1
 0.753 0.795 8 االقتصادي – البعد الثاني 2.2
 0.801 0.826 13 البيئي – البعد الثالث 2.3

 قياس ويستخلص الباحث من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة الدراسة )االستبانة( صادقة في
لة ا، ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة عالية جدً 

 لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية. 
 

 :المعالجة الحصائية المستخدمة :اسابعً 
 التحليل اإلحصائيتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 

 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  
 

 اختبار التوزيع الطبيعي

الختبار ما إذا كانت  (((Sample K-S -1 سمرنوف –)كولمجروف تم استخدام اختبار 
وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، 

ينة وكانت النتائج كما هي مب ا،االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيً  معظم
 (.24في جدول رقم )
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 (24جدول )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1يوضح اختبار التوزيع الطبيعي )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) الطبيعي التوزيع اختبار يوضح 24 جدول

القيمة  Z قيمة عدد الفقرات المجالت م
 الحتمالية

 0.120 0.088 53 إدارة المشاريع  .1
 0.109 0.076 6 تكامل المشروعإدارة  – األول المجال 1.1
 0.107 0.067 4 نطاق المشروعإدارة  – الثاني المجال 1.2
 0.091 0.052 5 وقت المشروعإدارة  – الثالث المجال 1.3
 0.092 0.052 5 تكلفة المشروع إدارة – رابعال المجال 1.4
 0.119 0.086 5 جودة المشروعإدارة  -الخامس المجال 1.5
 0.098 0.061 7 الموارد البشرية إدارة –السادس  المجال 1.6
 0.218 0.105 6 اتصاالت المشروعإدارة  -السابع المجال 1.7
 0.083 0.049 5 مخاطر المشروعإدارة  -الثامن المجال 1.8
 0.116 082..0 5 مشتريات المشروعإدارة  -التاسع المجال 1.9

 0.107 0.067 5 المعنيين بالمشروعإدارة  -العاشر المجال 1.10
 0.111 0.083 30 التنمية المستدامة .2

 0.091 0.052 9 االجتماعي – البعد األول 2.1
 0.092 0.052 8 االقتصادي – البعد الثاني 2.2
 0.119 0.086 13 البيئي – البعد الثالث 2.3

محاور ال( لكل Sig( نتائج االختبار، حيث أن القيمة االحتمالية )24يوضح الجدول رقم )
 ، وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام0.05أكبر من مستوى الداللة 

 الختبار فرضيات الدراسة. االختبارات المعلمية
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: ا:ثامنً 

 استخدام الباحث األساليب اإلحصائية على النحو التالي:
(: لقياس صدق االتساق Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .1

 والتابعة.الداخلي، وكذلك تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة 
 لقياس ثبات االستبانة تم استخدام طريقتين، وهما: .2

 .(Cronbach's Alpha) معادلة ألفا كرونباخ -
  (Split-Half Method). طريقة التجزئة النصفية -

سمرنوف: الختبار إذا ما كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من  –اختبار كولمجوروف  .3
 عدمه.

ات فة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات عينة الدراسة على فقر للعينة الواحدة: لمعر  Tاختبار  .4
مدى انحراف االستجابات لكل فقرة من الفقرات عن  إلىأبعاد محاور االستبانة، وللتعرف 

  .(Sig)، وقيمة (T)قيمة  إلىوسطها الحسابي، وللتعرف 
ائية في (: للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصT-Testلعينتين مستقلتين ) Tاختبار  .5

 متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير )الجنس(.
(: للتحقق من وجود فروق ذات داللة One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) .6

في، إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لثالثة متغيرات أو أكثر )المسمى الوظي
 المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(.

 المتوسطات الحسابية لمعرفة اتجاه درجات الموافقة بين المجموعات. .7
 (.Linear Stepwise Regression- Modelنموذج تحليل االنحدار المتدرج الخطي ) .8
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 الخالصة: 
استعرض الباحث في هذا الفصل منهجية الدراسة وإجراءاتها، وأشار الباحث إلى اعتماد 

انية، ا في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسألنه أكثر المناهج استخدامً  ،المنهج الوصفي التحليلي
ا كثرها مناسبة لموضوع الدراسة. كما أوضح الباحث المصادر التي استخدمها في الدراسة بنوعيهأو 

الثانوية واألولية. واستعرض مجتمع الدراسة المكون من مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات 
( مدير ومنسق مشروع، 127ية النشطة والفاعلة في قطاع غزة والبالغ عددهم )األهلية األجنب

( مفردة، حيث 127واستخدام الباحث أسلوب المسح الشامل وعليه فقد تكونت عينة الدراسة من )
 ( استبانة، وأوضح الباحث114( استبانة على أفراد مجتمع الدراسة وتم استرداد )127تم توزيع )

ها وضح الطرق التي تم استخدامأعها إلعداد االستبانة بشكلها النهائي، ومن ثم الخطوات التي اتب
للتحقق من صدق وثبات االستبانة، وفي الختام تم عرض األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه 

 الدراسة.
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 الفصل الخامس
 التحليل والنقاش
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 تمهيد:
ا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل عرًض يتضمن هذا الفصل 

حليل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل ت
، الجنس، الفئة العمريةوالوقوف على البيانات الشخصية للمستجيبين التي اشتملت على ) ،فقراتها

نات تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيا وقد المؤهل العلمي، عدد سنوات العمل(المسمى الوظيفي، 
استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية وذلك ب تجمعة من استبانة الدراسة،الم

(SPSS)  .للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل 
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 المحك المعتمد في الدراسة:: أوًل 
ابي لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد طول الخاليا )وهو يمثل المتوسط الحس

-10لفقرات ومجاالت االستبيان( في المقياس من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )
الخلية أي  وبالتالي نحصل على طول 5( ومن ثم تقسيمه على عدد مستويات الحكم وهو 9=1
حد (، وبعد ذلك تم اضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية المقياس هي الوا1.8=9/5)

الصحيح(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في 
 الجدول التالي: 

 
 (25جدول رقم )

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة
 الدراسة في المعتمد المحك يوضح 25 جدول

 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 امنخفضة جدً  %28 – %10من  2.8 – 1من 

 منخفضة %46 – %28أكبر من  4.6 – 2.8أكبر من 
 متوسطة %64 – %46أكبر من  6.4 – 4.6أكبر من 

 كبيرة %82 – %64من  أكبر 8.2 – 6.4من  أكبر
 اكبيرة جدً  %100 – %82أكبر من  10 - 8.2أكبر من 

ت لتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة، اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطا
الحسابية على مستوى المجاالت لالستبيان ومستوى الفقرات في كل مجال، وقد حدد الباحث درجة 

 راسة.الموافقة حسب المحك المعتمد في الد
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 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :اثانيً 
 ة الدراسة وفق البيانات الشخصية:فيما يلي عرض لخصائص عين

 
 (26جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
 الجنس حسب الدراسة عينة توزيع 26 جدول

 النسبة العدد الجنس
 %63.2 72 ذكر
 %36.8 42 أنثى

 %100.0 114 المجموع

من المستجيبين كانوا من الذكور بينما  %63.2( أن ما نسبته 26يتضح من الجدول رقم )
ني ويعزو الباحث ذلك كون أن غالبية الفئة العاملة في المجتمع الفلسطي كانوا من اإلناث، 36.8%

 2017للربع الثاني في عام هي من الذكور، ويؤكد ذلك المركز الفلسطيني لإلحصاء في تقريره 
وهي نسبة  71.6عن القوى العاملة في فلسطين حيث بلغت نسبة القوى العاملة من الذكور %

لنشاط ا باوالعمل في مشاريعها التي تتميز غالبً األجنبية سسات األهلية كبيرة، وهذا ينعكس علي المؤ 
 والقدرة علي تحمل ضغط العمل والخروج بزيارات ميدانية بشكل دوري للقيام بمتابعة وتنفيذ عمل

المشاريع ويترتب علي ذلك تأخير في ساعات العمل وبالتالي هذا العمل يتطلب ذكور أكثر من 
 اإلناث.

 

 (27جدول رقم )

 الفئة العمريةتوزيع عينة الدراسة حسب 
 العمرية الفئة حسب الدراسة عينة توزيع 27 جدول

 النسبة العدد العمر
 %7.0 8 سنة 25أقل من 

 %48.2 55 سنة 35الى أقل من  25من 
 %33.3 38 سنة 45الى أقل من  35من 
 %11.4 13 سنة فأكثر 45

 %100.0 114 المجموع
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( %7.0سنة( شكلت ) 25( أن الفئة العمرية للمستجيبين أقل من )27يتضح من جدول رقم )     
أقل من  ىإل 35(، بينما من )48.2سنة( شكلت )% 35إلى أقل من  25بينما الفئة العمرية من )

( المئوية وهذا %11.4سنة فأكثر( شكلت نسبتها المئوية ) 45( ومن )%33.3سنة( شكلت ) 45
م، تعتمد على فئة الشباب وتستفيد من الطاقات الكامنة لديهاألجنبية يفسر أن المؤسسات األهلية 

باب ن فئة الشوتفتح الباب أمامهم للتقدم والنمو وكسب الخبرة وشغل المناصب اإلدارية فيها. حيث أ
بداع ا، وتكون قادرة على اإلتجمع بين الطاقات والقدرات اإلبداعية وبين روح التطوير والتحديث معً 

 في العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
 

 (28جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
 الوظيفي المسمى حسب الدراسة عينة توزيع 28 جدول

 النسبة العدد المسمى الوظيفي
 %36.8 42 مدير المشروع

 %63.2 72 منسق المشروع
 %100.0 114 المجموع

( من عينة المبحوثين مسماهم الوظيفي %63.2( أن ما نسبته )28يتضح من الجدول )
يعزو الباحث ارتفاع نسبة و ( %36.8منسق مشروع بينما تبين أن نسبة مدراء المشاريع هي )

ع أنه يكون في أغلب المؤسسات مدير واحد للمشاري إلىنسبة مدراء المشاريع  علىمنسقي المشاريع 
األقل وبالتالي يكون عدد المنسقين أكثر من عدد المدراء في  علىولديه لكل مشروع منسق واحد 

 المؤسسات.
 

 (29جدول رقم )

 العلميتوزيع عينة الدراسة حسب المؤهل 
 العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة توزيع 29 جدول

 النسبة العدد المؤهل العلمي
 %57.9 66 بكالوريوس فأقل

 %42.1 48 دراسات عليا
 %100.0 114 المجموع

( من عينة المبحوثين مؤهلهم العلمي بكالوريوس %57.9( أن ما نسبته )29يتضح من جدول )    
العلمي المرتفع للمؤسسات  ى المستو  إلى( وهذا يشير %42.1بينما كانت نسبة الدراسات العليا )
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وكذلك الرغبة  كثرة الخريجين وقلة الوظائف إلىفي قطاع غزة ويعزو الباحث ذلك  األجنبية األهلية
 .الشعب الفلسطيني في التعليم وإكمال الدراسات العليا ىالعالية لد

 
 (30جدول رقم )

 العملتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات 
 العمل سنوات حسب الدراسة عينة توزيع 30 جدول

 سنوات الخبرة .5
 %21.9 25 سنة 5أقل من  
 %43.0 49 سنة 10الى أقل من  5من  
 %25.4 29 سنة 15أقل من الى  10من  
 %9.6 11 سنة فأكثر 15 
 %100.0 114 المجموع 

في العمل في المشاريع  عدد سنوات( لديهم %21.9( أن ما نسبته )30يتضح من جدول رقم )     
سنوات(  10سنوات أقل من  5سنوات( بينما تبين أن أعال خبرة هي من ) 5اإلدارية )أقل من 

( 25.4سنة( هي ) 15سنوات أقل من  10( وكانت نسبة الخبرة من )%43.0حيث حصلت )
لغت سنة فأكثر( حيث ب 15حيث حصلت علي المرتبة الثانية أما أقل نسبة خبرة فقد كانت من )

يعزو الباحث ذلك لكون أغلب مدراء أو منسقي المشاريع العاملين في المؤسسات و ( 9.6% )
 هم من فئة الشباب وأيضا بسبب حداثة بعض المؤسسات أو المشاريع فيها والتي األجنبية األهلية

 سنوات. 10أو  5لم تتجاوز 
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 اإلجابة على أسئلة الدراسة:: اثالثً 
 السؤال األول من أسئلة الدراسة:اإلجابة عن نتائج 

  ينص السؤال على ما يلي:
 ؟األجنبية واقع إدارة المشاريع في المؤسسات األهليةا م          

 مجاالت( 10تم وضع ) األجنبية واقع إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية إليوللتعرف       
لتحليل فقرات (One Sample T test) للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار لهذا المحور و 

 tمة االستبانة، وتعتبر الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قي
 0.05أقل من  القيمة الحتمالية)أو 1.97 الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أكبر من قيمة 

حتواها معنى أن أفراد العينة ال يوافقون على م(، وتعتبر الفقرة سلبية ب%60والوزن النسبي أكبر من 
 يةالقيمة الحتمال)أو 1.97 الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قيمة   t إذا كانت قيمة

ة القيم(، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان %60والوزن النسبي أقل من  0.05أقل من 
 (.0.05لها أكبر من ) الحتمالية

 
 األول: إدارة تكامل المشروع المجال: تحليل فقرات 1.1

فراد أ( والذي يبين آراء 31للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 .األول إدارة تكامل المشروع المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (31جدول رقم )

 األول: إدارة تكامل المشروع المجالتحليل لفقرات 
 المشروع تكامل إدارة: األول البعد لفقرات تحليل 31 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

د إدارة المشروع وثيقة على  .1 تعِّ
 شكل تعريف صوري للمشروع.

7.5 74.5 2.4 6.346 0.000 6 

تصمم إدارة المشروع خطة  .2
 شاملة للمشروع.

8.6 85.9 1.3 20.788 0.000 1 

ي شارك فريق إدارة المشروع في  .3
 4 0.000 16.294 1.5 83.1 8.3 بناء خطة المشروع.

يتم إنجاز العمل المحدد في  .4
 خطة المشروع.

8.5 84.9 1.1 24.202 0.000 3 
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المشروع بتوجيه  يقوم مدير .5
وإدارة أنشطة المشروع 

 المخططة بكفاءة.
8.5 85.1 0.9 29.230 0.000 2 

يقوم مدير المشروع بإدارة أي  .6
 أنشطة غير مخطط لها.

7.9 79.3 1.9 10.887 0.000 5 

  0.000 88.073 9.2 81.9 8.2 جميع الفقرات 

 ( يمكن استخالص ما يلي:31من الجدول )
" في المرتبة األولى في ترتيب تصمم إدارة المشروع خطة شاملة للمشروع( " 2قد جاءت الفقرة ) -

( أي أكبر من 6( وهو أكبر من العدد )%85.9، حيث بلغ الوزن النسبي )المجالفقرات هذا 
( مما يدل على أن اآلراء 0.05( وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0%)

يعزو الباحث ذلك إلى أن أي مشروع بدون ا حسب المبحوثين. و هذه الفقرة كبيرة جدً كانت في 
وبال اتجاه فالتخطيط هو  ايعتبر هذا المشروع عشوائيً  أهدافهتحديد خطة كاملة له وبدون تحديد 

 .ةاألجنبي وسيلة للوصول إلى األهداف وهذا ما تدركه إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية
عريف تِعد إدارة المشروع وثيقة على شكل توهي " في المرتبة األخيرة ( 1الفقرة ) جاءتبينما  -

 %60.0( أي أقل من 6) ( وهي أكبر من العدد%74.5" حيث بلغ الوزن النسبي )صوري للمشروع
( مما يدل على أن اآلراء في هذه 0.05( وهي أقل من )0.001والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت )

حاجة  أن أغلب أفكار المشاريع التي يتم تقديمها تتناسب معالفقرة إيجابية. ويعزو الباحث ذلك إلى 
سياسية ادية واالجتماعية والبيئية والالبلد وتحقق فائدة أساسية لهم وذلك بسبب سوء األوضاع االقتص

وبالتالي فإن إدارة المشاريع تهتم بإعداد خطة مفصلة ودراسة جدوى للمشروع أكثر من أي شيء 
 ا إدارة المشاريع تقدم خطط للمشاريع وفق طلباتوغالبً  ،خر وذلك لتقديمها للجهات المانحةأ

وع ا بنشوء المشروع وتمد مدير المشر رسميً التي تمنح الصالحية  ومواصفات وأفكار الجهات المانحة
 ا لذلك.بالصالحية للتخطيط للمشروع وتنفيذه وفقً 

( %81.9أن الوزن النسبي هو )  إدارة تكامل المشروع "األول "  بالمجالتبين النتائج الخاصة  -
( وكانت  القيمة االحتمالية %60.0( أي أكبر من )6وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )

( وهذا يعني أن هناك موافقة إيجابية من قبل أفراد العينة على 0.05( وهي أقل من )0.000)
رة المشاريع في المؤسسات فقرات إدارة تكامل المشروع ويعزو الباحث ذلك إلى مدي إدراك إدا

بأهمية العمليات واألنشطة الخاصة بمجال إدارة تكامل المشروع والتي تتضمن  األجنبية األهلية
نشاء خطة عمل مع دراسة جدوى ودراسة العوامل المحيطة بالمؤسسة وتوجيه وإدارة تنفيذ المشروع إ

ى تنفيذ هذه العمليات واألنشطة وأن نجاح أي مشروع يعتمد عل ،ومتابعة ومراقبة إدارة المشروع

http://moneyormarket.blogspot.com/2013/07/setting-goals.html
http://moneyormarket.blogspot.com/2013/07/setting-goals.html
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فهذه من األمور األساسية عند إدارة أي مشروع وبدونها ال يمكن الحصول على تمويل للمشروع 
 من قبل الجهات المانحة.

 التي تناولت نفس المجاالت التي (2017وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 
سقي ارة المعنيين بالمشروع وتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومنتناولتها هذه الدراسة عدا مجال إد

المشاريع في المؤسسات األهلية وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة 
ا، حيث تكون مجتمع الدراسة من مدراء وهي نسبة كبيرة جدً  %83.1تكامل المشروع بنسبة بلغت 

حصل ( التي 2016دراسة )عنبر،  األهلية المحلية. واتفقت معومنسقي المشاريع في المؤسسات 
أي بنسبة كبيرة جدا حيث تناولت هذه   %85.3فيها مجال إدارة تكامل المشروع علي وزن نسبي 

تمع مجكان و الدراسة نفس المجاالت التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع 
يطة لمحلية في قطاع غزة أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية بسالمؤسسات األهلية االدراسة 

واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الحروب،  ،من مدراء ومنسقي المشاريع في هذه المؤسسات
( التي خلصت إلى أن إدارة المشاريع في شركات تكنولوجيا المعلومات لديها درجة عالية 2016

 ( التي أكدت2015واتفقت هذه الدراسة مع دراسة )الحلو، ، طة المشروعاإلدارة الرشيقة ألنش من
على أن المؤسسات الصناعية تقوم بإعداد ملخص للمشروع يتضمن تحديد أهداف المشروع ومعايير 
 التقييم ومتطلباته وتعمل على تطوير خطة المشروع والتنسيق بين جميع الخطط التابعة داخل خطة

قوم ( التي أظهرت أن المنظمة ت2013نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الدلو،  واتفقت ،إدارة المشروع
على ذلك بحيث يرتبط التخطيط  بدراسة الوضع بعناية ثم تضع خطة للمشاريع الزراعية بناءً 

، مةللمشاريع مع أهداف المنظمة ويتم وضع الخطة بمشاركة فريق المشروع واإلدارة التنفيذية للمنظ
 ن مو ( التي أكدت على أن مدراء المشاريع يقو 2012ه الدراسة مع دراسة )الديراوي، واتفقت نتائج هذ

مشاركة فريق المشروع  ولعلبتفويض الصالحيات لفريق المشروع وإشراكهم في عملية صنع القرار 
ه واتفقت نتائج هذ ،هم في إدارة المشروعئتحفيزهم وبالتالي زيادة أداإلي في صنع القرار يؤدي 

نه يتم أ(  التي أكدتا على  Coster & Wijk, 2015( ودراسة )2010مع دراسة )حماد، الدراسة 
 ،عمال غير المخطط لها وتحقيق نتائج بهانه يتم إدارة األأتحقيق مخرجات المشروع المخطط لها و 

ء مدرا ىوجود كفاءة إدارية وخبرة لدعلي  وهو ما يؤكدويوجد نظام لتوجيه ومتابعة أنشطة المشرع 
 المشاريع في المنظمات بما يضمن تحقيق مخرجات المشروع المخطط لها وغير المخطط لها.

ن أصحاب المشروعات أ( التي أوضحت 2013وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )زعرب، 
أغلب إدارة مما يدل على أن الصغيرة لديهم ضعف في وضع خطط مكتوبة لمشروعاتهم التجارية 

ات التجارية الصغيرة ال توجد لديها إدارة متخصصة في تصميم الخطط وفق المنهجية المشروع
العلمية الصحيحة وإنما غالبيتهم يتسمون باالرتجال والعشوائية. اختلفت نتائج هذه الدراسة مع 

ة ( حيث خلصت إلى عدم كفاءة ممارسات إدارة المشاريع في المؤسسات العام2011دراسة )غانم، 
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العاملين ورؤساء ولعل ذلك ألن مجتمع الدراسة تكون من  ،وغياب التخطيط لديهم في فلسطين
األقسام ومدراء المشاريع في القطاع الحكومي أو العام كونه يتسم بالروتين والبيروقراطية وضعف 

 مكانيات.الموارد واإل
 

 

 الثاني: إدارة نطاق المشروع المجالتحليل فقرات  2.1
    

فراد أ( والذي يبين آراء 32للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 .الثاني إدارة نطاق المشروع المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (32جدول رقم )

 الثاني: إدارة نطاق المشروع المجالتحليل لفقرات 
 المشروع نطاق إدارة: الثاني البعد لفقرات تحليل 32 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

مدير المشروع وفريق إدارة المشروع  ىلد .1
إنتاجه خالل  ى نفس التصور لما سيجر 

 المشروع.
8.2 82.1 1.2 19.655 0.000 3 

تحديد وتوثيق تعمل إدارة المشروع على  .2
االحتياجات الالزمة لتحقيق مخرجات 

 المشروع.
8.4 83.9 1.1 23.034 0.000 1 

يتم تقسيم العمل إلى أقسام منطقية بناًء  .3
 على الكيفية التي سيتم بها.

8.3 83.2 1.1 22.997 0.000 2 

يشترك فريق إدارة المشروع بأكمله في  .4
 4 0.000 9.118 2.0 76.8 7.7 تقسيم وتجزئة المشروع.

  0.000 83.235 9.7 81.5 8.2 جميع الفقرات 

 ( يمكن استخالص ما يلي:32من الجدول )
حقيق تعمل إدارة المشروع على تحديد وتوثيق الحتياجات الالزمة لت( " 2قد جاءت الفقرة ) -

النسبي ، حيث بلغ الوزن المجال" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا مخرجات المشروع 
(، 0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0( أي أكبر من )6%( وهو أكبر من العدد )83.9)

يعزو ( مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، 0.05وهي أقل من )
 ع وفق أسستحديد احتياجات ومتطلبات أي مشرو  علىالباحث هذه النتائج إلى قدرة إدارة المشاريع 

 نجاح المشروع وتحقيق أهدافه. ىومعايير معقولة وصحيحة تؤدي إل
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تقسيم  يشترك فريق إدارة المشروع بأكمله فيوهي "  في المرتبة األخيرة (4الفقرة )جاءت بينما  -
والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت  %60.0% وهي أكبر من 76.8" بوزن نسبي وتجزئة المشروع 

( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية، 0.05من ) ( وهي أقل0.000)
اون يعزو الباحث هذه النتيجة أن أغلب مدراء المشاريع لديهم أسلوب قيادي ديمقراطي حيث يتم التع

 نه يوجد توازن في العمل مع التوجيه المناسب من قبل المدراءأو  ،والعمل بروح الفريق ما أمكن
غراض والسعي للحصول على المقترحات واألفكار من فريق توضيح األهداف واألبحيث يتم 

ر المشروع والمشاركة في تقسيم العمل وفق مهارات كل فرد من الفريق لتحقيق األهداف بطريقة أكث
 فعالية.

%( 81.5أن الوزن النسبي هو )  إدارة نطاق المشروع "الثاني "  بالمجالتبين النتائج الخاصة  -
 (0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6وهو أكبر من القيمة المفترضة العدد )

 ويفسر، كانت إيجابية المجال( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05وهي أقل من )
حديد تة على لديها القدر  األجنبية الباحث هذه النتائج إلى أن إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

 المهمات التي تتعلق بالمشروع وأيها ال عالقة له بالمشروع وبذلك تضمن إدارة المشروع وأصحاب
 المصلحة أن لديهم نفس الفكرة عن أهداف المشروع والعمليات واألنشطة التي سيتم تنفيذها طوال

 فترة حياة المشروع.
التي تناولت نفس المجاالت التي  (2017وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 

تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع وتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي 
المشاريع في المؤسسات األهلية وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة 

ا، حيث تكون مجتمع الدراسة من مدراء جدً  وهي نسبة كبيرة %83.8نطاق المشروع بنسبة بلغت 
حصل ( التي 2016دراسة )عنبر،  ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. واتفقت مع

حيث تناولت هذه الدراسة نفس المجاالت   %82.0فيها مجال إدارة نطاق المشروع علي وزن نسبي 
المؤسسات الدراسة مجتمع كان و بالمشروع  التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين

األهلية المحلية في قطاع غزة أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية بسيطة من مدراء ومنسقي 
( ودراسة 2015واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الحلو، ، المشاريع في هذه المؤسسات

بتوزيع المهام  ن وفرق إدارة المشاريع يقومو  ريعالمشا أكدتا على أن مدراء اللتان( 2012)الديراوي، 
 ،ام العاملين في المشروع دون غموضعلي فريق إدارة المشروع حسب تخصصهم وتحديد مه

( حيث خلصت Francesco & Rafael, 2016واتفقت نتائج هذه الدراسة مع  نتائج دراسة )
ركة في اتخاذ القرار والذي يؤثر بشكل إلى أنه يتم اشراك فرق إدارة المشاريع والعاملين في بيئة الش

واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  ،أدائهم ويؤدي لرفع كفاءتهم ىمباشر وغير مباشر عل
(Abate & Biei , 2015 التي خلصت إلى أنه كلما خصصت الشركة لوازم واحتياجات المشروع )
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 علي وهو ما يدلالمشاريع تصبح أوسع  فإن نطاق االستراتيجيات التي يمكن أن يتكيف بها مدراء
أنه كلما تم توفير احتياجات ومستلزمات ومتطلبات المشروع كلما تمكنت إدارة المشروع  همإدراك

من وضع استراتيجيات أفضل إلدارة المشروع التي تؤدي لزيادة اإلنتاج وزيادة الجودة وفق ما تم 
 توفيره.

التي خلصت ( Kreiling & Andronache, 2013)واختلفت نتائج دراسة هذه الدراسة عن نتائج 
سبب المجتمعية بين القطاعات القطرية بالدولية إلى وجود اختالف في ادارة المشاريع في الشراكات 

 فةذلك بعد المسا ولعل سبباختالف التصور والنية والثقة بين الشركاء وطريقة تقاسمهم للمعرفة 
ن دولة حيث أنهم ينتمون إلى أكثر مبين الشركات القطرية واختالف البيئة والثقافة التنظيمية بينهم 

 .كل شركة لتحقيقها ىواختالف األهداف التي تسعوأكثر من قطر 
 

 الثالث: إدارة وقت المشروع المجالتحليل فقرات  3.1
    

فراد أوالذي يبين آراء  (33)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 الثالث إدارة وقت المشروع. المجالعينة الدراسة في فقرات 

 (33جدول رقم )
 الثالث: إدارة وقت المشروع المجالتحليل لفقرات 

 المشروع وقت إدارة: الثالث البعد لفقرات تحليل 33 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 tقيمة  المعياري 

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

تقوم إدارة المشروع بإعداد جدول  .1
 زمني للمشروع.

9.0 89.7 1.0 32.046 0.000 1 

تعمل إدارة المشروع على تحويل  .2
خطة المشروع إلى جدول زمني 

 للتنفيذ.
8.9 88.9 1.0 30.216 0.000 2 

تستغل إدارة المشروع الوقت بالشكل  .3
األفضل وبفعالية لتحقيق أهداف 

 المشروع.
8.7 87.1 1.0 28.632 0.000 3 

يتم التأكد من انتهاء كل مهمة في  .4
 المشروع في وقتها المحدد.

8.5 85.3 1.1 24.027 0.000 4 

يتم انجاز أنشطة المشروع في وقتها  .5
 المحدد.

8.1 80.9 1.4 16.386 0.000 5 

  0.000 115.879 7.4 86.4 8.6 جميع الفقرات 
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 ( بمكن استخالص ما يلي: 33من خالل جدول )
ولى في " في المرتبة األتقوم إدارة المشروع بإعداد جدول زمني للمشروع( " 1قد جاءت الفقرة ) -

( أي أكبر 3( وهو أكبر من العدد )%89.7، حيث بلغ الوزن النسبي )المجالترتيب فقرات هذا 
( مما يدل على أن 0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0من )

ريع راك إدارة المشادإ ىيعزو الباحث ذلك إلاآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، 
األنشطة والفعاليات ضمن المشروع  أهمية البرنامج الزمني للمشروع من كونه يتم فيه ترتيب كل

الهدف  نه يعتبر الطريق الوحيد الذي يمكن سلوكه للوصول إلىأو  ،ويتم تحديد تاريخ البداية والنهاية
تجزأ من ال ي انهاء تنفيذ المشروع بالمدة المطلوبة والجودة المطلوبة وأيضا يعتبر جزءً إالمنشود وهو 

 محدد.نهاء المشروع في التاريخ الإمة االلتزام به حتى يتم العقد بين الممول والمنظمة وعلى المنظ
لمحدد نجاز أنشطة المشروع في وقتها اإيتم وهي "  في المرتبة األخيرة( 5الفقرة )جاءت بينما  -

( وهي أقل 0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ) %60.0وهي أكبر من  %80.9" بوزن نسبي 
شاريع يعزو ذلك أن إدارة الم.( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة إيجابية، 0.05من )

لوقت قدير انه يتم تأنه يتم تنفيذ الخطة المعدة و أتقوم بالتنسيق والتخطيط بصورة ممنهجة وعلمية و 
 عداده إالإ الالزم لكل نشاط بشكل صحيح ويتم متابعة تنفيذ األنشطة وفق الجدول الزمني الذي تم 

أنه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والتي تكون خارجة عن سيطرت إدارة المشروع 
األخرى  منها اغالق المعابر وعدم توفر بعض المستلزمات واألدوات والعديد من األزمات

 نجاز المشروع في وقته المحدد في بعض األحيان.إوالصعوبات التي تعيق 

ن م%( وهي أكبر 86.4) إدارة وقت المشروع "الثالث "  للمجالتبين النتائج أن الوزن النسبي  -
( وهي أقل 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6القيمة المفترضة العدد )

يعزو الباحث ، كانت إيجابية المجالا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا ( وهذ0.05من )
راك إدارة المشاريع أن سمعة المؤسسة في سوق العمل يبلغ فيها التنافس ذروته في ذلك إلي اد

 نجاز العمل وتسليم مخرجات المشروع في وقتهاإالوقت الحالي على ما اذا كانت المؤسسة تستطيع 
 إدارة المشاريع في الوقت الحالي تسمح لهم بتسليم المشروعات ىوجود مهارات لدا المحدد وأيًض 

م تذا إنه أ ،دراك إدارة المشاريعإطار الموازنة الموضوعة و إعالية الجودة في وقتها المحدد وفي 
المشروع في وقت قصير مما  ىاالستهتار بأي نشاط من أنشطة المشروع فإنها ستفقد السيطرة عل

 ا.ا خطيرً هدار ضخم في الموازنة وتأخير مخرجات المشروع مما يعد أمرً إ  سيؤدي إلي
التي تناولت نفس المجاالت التي  (2017وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 

تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع وتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي 
المشاريع في المؤسسات األهلية وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم "بإدارة 

ث تكون مجتمع الدراسة من مدراء وهي نسبة كبيرة، حي %82.0وقت المشروع" بنسبة بلغت 
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حصل ( التي 2016دراسة )عنبر،  ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. واتفقت مع
ا حيث تناولت هذه أي بنسبة كبيرة جدً   %82.2فيها مجال إدارة وقت المشروع علي وزن نسبي 

مجتمع كان و ة المعنيين بالمشروع الدراسة نفس المجاالت التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدار 
المؤسسات األهلية المحلية في قطاع غزة أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية بسيطة الدراسة 

اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج )الحلو،  ،من مدراء ومنسقي المشاريع في هذه المؤسسات
ة تقوم بإعداد جدول إلى أن المؤسسخلصوا  الذين( 2016( ودراسة )تاور، 2013( )الدلو، 2015

( حيث أكدت على فوائد CRUZ , 2014اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )، و زمني للمشروع
وهو ما يؤكد  استخدام تقنيات التخطيط في إدارة وقت مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ىالة يساعد علن استخدامه بطريقة فع  األهمية الكبرى للوقت باعتباره مورد غير قابل للتجدد وأ على
 .نجاح المشروع

 
 الرابع: إدارة تكلفة المشروع المجالتحليل فقرات    4.1

  

فراد أوالذي يبين آراء  (34)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 الرابع: إدارة تكلفة المشروع. المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (34جدول رقم )

 الرابع: إدارة تكلفة المشروع المجالتحليل لفقرات 
 المشروع تكلفة إدارة: الرابع البعد لفقرات تحليل 34 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري 

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

بتقدير حجم التكاليف تقوم إدارة المشروع  .1
 الالزمة إلتمام المشروع.

8.6 86.3 1.2 24.345 0.000 1 

تضبط إدارة المشروع الميزانية الخاصة  .2
بالمشروع من خالل مراقبة مسار العمل 
 في المشروع في إطار الميزانية المحددة.

8.6 86.1 1.1 26.325 0.000 2 

يتم تقدير أسعار الموارد وبعض  .3
على  حول األسعار بناءً المعلومات 

 فترات سابقة.
8.2 82.0 1.4 16.684 0.000 5 

نفاق ت حدد إدارة المشروع مصادر اإل .4
التي تصاحب كل نشاط من أنشطة 

 المشروع.
8.4 84.0 1.2 21.127 0.000 3 
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ت راعى إدارة المشروع العوامل المحيطة  .5
بالمشروع التي قد تؤثر في عملية تقدير 

 التكاليف.
8.2 82.3 1.3 18.639 0.000 4 

  0.000 105.692 7.9 84.0 8.4 جميع الفقرات 

 ( نستخلص ما يلي: 43من خالل جدول )
" شروع تقوم إدارة المشروع بتقدير حجم التكاليف الالزمة إلتمام الم( " 1وقد جاءت الفقرة ) -

( وهو أكبر من %86.3النسبي )، حيث بلغ الوزن المجالفي المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا 
( 0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0( أي أكبر من )6العدد )

مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، يعزو الباحث أن الهدف 
مام المشروع والذي يتطلب من تقدير تكاليف المشروع من خالل تحديد حجم التكاليف الالزمة إلت

تحديد االحتياجات من الموارد وتقدير أسعار هذه الموارد وهذا ما يجب تحديده عند عمل خطة 
 المشروع.

لومات يتم تقدير أسعار الموارد وبعض المعوهي "  في المرتبة األخيرة(  3الفقرة )جاءت بينما  -
والقيمة  %60.0( وهي أكبر من %82.0" بوزن نسبي )على فترات سابقة حول األسعار بناءً 

 ( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه0.05( وهي أقل من )0.000االحتمالية للفقرة بلغت )
الفقرة كانت إيجابية، يعزو الباحث سبب ذلك هو اختالف أسعار احتياجات المشروع من موارد 

غالق على قطاع غزة واإلومستلزمات وأدوات باستمرار وهي متقلبة بسبب الحصار المفروض 
لرغم با ى فبالتالي تختلف األسعار من فترة إلى أخر  "اإلسرائيلي"المتكرر للمعابر من قبل االحتالل 

 من ذلك جاءت النتيجة عالية.
بر من ( وهي أك%84.0) إدارة تكلفة المشروع "الرابع "  للمجالتبين النتائج أن الوزن النسبي  -

( وهي أقل 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0أي أكبر من ( 6القيمة المفترضة العدد )
 يعزو الباحث أن، كانت إيجابية المجال( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05من )

ا كتابة االقتراح الذي إدارة المشاريع تدرك ضرورة صياغة وتصميم خطة المشروع بعناية وأيًض 
لهذا المشروع وتحديد جميع التكاليف الالزمة له بدقة وبشكل  سيؤدي إلى جذب التمويل الالزم

انحة جل اقتناع الجهات المأا أهمية السيطرة على التكاليف ومراقبتها من وأيًض  ،واقعي دون مبالغة
 نجاح المشروع وتحقيق أهدافه. من أجلبتمويل المشروع 

التي تناولت نفس المجاالت التي  (2017وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 
ون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي وتك   ،تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع

وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة  ،المشاريع في المؤسسات األهلية
حيث تكون مجتمع الدراسة من مدراء  وهي نسبة كبيرة، %80.6تكلفة المشروع بنسبة بلغت 
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حصل ( التي 2016دراسة )عنبر،  ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. واتفقت مع
أي بنسبة كبيرة حيث تناولت هذه الدراسة   %80.3فيها مجال إدارة تكلفة المشروع علي وزن نسبي 

الدراسة مجتمع كان و ة المعنيين بالمشروع نفس المجاالت التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدار 
أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية بسيطة من  ،المؤسسات األهلية المحلية في قطاع غزة

اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )فضل، ، مدراء ومنسقي المشاريع في هذه المؤسسات
( فقد توصلوا إلى أنه توجد عالقة بين 2015( ودراسة )الحلو، 2016( ودراسة )النجيب، 2016

أن دراسة الجدوى  ولعل ذلك يؤكددراسة الجدوى االقتصادية للمشروع والتمويل ونجاح المشروع 
ن اعدادها أتمثل أهمية كبري إلدارة المشاريع باعتبارها أساس تحديد مصاريف وتكاليف المشروع و 

 نجاح المشاريع. ىالة يؤدي إلبطريقة فع  
 

 الخامس: إدارة جودة المشروع المجالتحليل فقرات  5.1
  

فراد أوالذي يبين آراء ( 35)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 الخامس: إدارة جودة المشروع. المجالعينة الدراسة في فقرات 

 (35جدول رقم )
 الخامس: إدارة جودة المشروع المجالتحليل لفقرات 

 المشروع جودة إدارة: الخامس البعد لفقرات تحليل 35 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 tقيمة  المعياري 

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

يشمل كل مشروع على خطة إدارة  .1
 جودة.

7.5 74.6 2.1 7.508 0.000 5 

المشروع خطة إدارة يتبع فريق إدارة  .2
 الجودة.

7.5 75.0 2.0 8.130 0.000 4 

ت حدد إدارة المشروع معايير ومتطلبات  .3
الجودة التي سيتم االلتزام بها في 

 المشروع.
7.5 75.2 1.6 10.175 0.000 2 

ت راجع إدارة المشروع متطلبات الجودة  .4
وقياسات ضبطها للتأكد من استخدام 

 معايير جودة قياسية.
7.5 75.1 1.7 9.257 0.000 3 

ت طبق إدارة المشروع معايير الجودة  .5
 كامل مراحل المشروع. ىعل

7.8 77.9 1.8 10.557 0.000 1 

  0.000 44.835 16.5 75.2 7.5 جميع الفقرات 



156 
 

 ( نستخلص ما يلي: 35من خالل جدول )
في  "كامل مراحل المشروع ت طبق إدارة المشروع معايير الجودة علي( " 5وقد جاءت الفقرة ) -

( وهو أكبر من %77.9، حيث بلغ الوزن النسبي )المجالالمرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا 
( 0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0( أي أكبر من )6العدد )

يعزو الباحث ذلك بسبب مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، 
النتقاء المشاريع التي تلبي احتياجات وتوقعات المعنيين أو الجهات  ىأن إدارة المشاريع تسع

أدائها  ى ا من خالل تطبيق معايير الجودة تستطيع المؤسسة التعرف على مستو وأيًض  ،المستهدفة
 والبقاء ضمن اإلطار التنافسي مع المؤسسات األخرى.

 "يشمل كل مشروع على خطة إدارة جودة وهي "  في المرتبة األخيرة( 1قرة )الفجاءت بينما  -
( وهي أقل 0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ) %60.0وهي أكبر من  %74.6بوزن نسبي 

( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية. يعزو الباحث ذلك 0.05من )
عداد المشاريع منها ضعف إدراك إدارة إ التي تواجه المؤسسات عند وجود بعض المعوقات  إلى

المشاريع أهمية الجودة وبالتالي عدم وضع خطة لها أو ضعف الدعم المالي الذي يقدم للمشروع 
بحيث ال يمكن تغطية خطة للجودة التي يجب أن تشمل مراجعة أنظمتها، وبناء منظومة إدارية 

ذا الشاملة بجميع جوانبها، لتحسين األداء، وتطوير مخرجاتها وله تعتمد على تطبيق إدارة الجودة
 فإن الحاجة أصبحت ملحة للمسؤولين بإزالة معوقات تطبيق إدارة الجودة.

ن %( وهي أكبر م75.2) إدارة جودة المشروع"الخامس " للمجالتبين النتائج أن الوزن النسبي  -
( وهي أقل 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6القيمة المفترضة العدد )

ويعزو الباحث ، كانت إيجابية المجال( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05من )
 االحً سأن إدارة جودة المشروع تعتبر  األجنبية ذلك إلى إدراك إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

لك األخرى وتظهر قوتها في خدمة المعنيين بالمشروع وذتنافس به إدارة المشاريع المؤسسات  ايً قو 
 من خالل إيجاد أفضل الوسائل لتلبية حاجاتهم ورغباتهم بأفضل ما يمكن وبالتالي تطبيقها تجعل

جاح إدارة المشاريع تتقدم في تلبية رغبات المعنيين فهي الطريق لتحقيق األهداف والوصول إلى الن
 بعيد المدى.

التي تناولت نفس المجاالت التي  (2017هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، وقد اتفقت نتائج 
تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع وتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي 
المشاريع في المؤسسات األهلية وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة 

ون مجتمع الدراسة من مدراء ا، حيث تك  وهي نسبة كبيرة جدً  %83.0روع بنسبة بلغت جودة المش
حصل ( التي 2016دراسة )عنبر،  ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. واتفقت مع

ا حيث تناولت هذه أي بنسبة كبيرة جدً  %83.0فيها مجال إدارة جودة المشروع على وزن نسبي 
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مجتمع كان و جاالت التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع الدراسة نفس الم
أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية بسيطة  ،المؤسسات األهلية المحلية في قطاع غزةالدراسة 

 & Trokicمن مدراء ومنسقي المشاريع في هذه المؤسسات. اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )
Sahatqija, 2015 حيث خلصت إلى أن نجاح المشاريع الناشئة مرتبط بتحقيق معايير الجودة )

( التي 2015ا مع نتائج دراسة )الحلو، واتفقت أيًض  ،المنتجات بحيث يتم تطويرها باستمرار ىعل
، كل بة للمشروع وتحديد كيفية تطبيقهاأن المؤسسة تقوم بتحديد مقاييس الجودة المناس ىخلصت إل

النجاح والتميز فكلما  تطبيقها يحقق كون إدراك هذه المنظمات أهمية إدارة الجودة  سبق يدل عليما 
تميز  ىذلك إل ىطبقت خطة ومعايير الجودة وتم ضبطها ومتابعتها بشكل صحيح كلما أد

 المؤسسات في أدائها وأنظمة عملها وزيادة كفاءتها وفعاليتها.
( التي خلصت إلى Jussila & Wenderholm , 2015) واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة

أن الشركات الناشئة ال تمتلك أدوات وأساليب جودة محددة بوضوح لمشاريعها ما يميز المنظمات 
ها للبقاء والصمود بإمكانيات ىالشركات الريادية أو الناشئة تسع حيث أن ،اا ورسوخً األكبر حجمً 

و الموارد أألنها في بداية الطريق وليس لديها خبرة كافية  ،لكهاوأدواتها وأساليبها المحدودة التي تمت
 الالزمة لتطبيق الجودة الشاملة.

 
 السادس: إدارة الموارد البشرية في المشروع المجالفقرات  تحليل 6.1

  

فراد أوالذي يبين آراء  (36)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 السادس: إدارة الموارد البشرية في المشروع. المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (36جدول رقم )

 السادس: إدارة الموارد البشرية في المشروع المجالتحليل لفقرات 
 المشروع في البشرية الموارد إدارة: السادس البعد لفقرات تحليل 36 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 المعياري 

القيمة  tقيمة 
 الحتمالية

 الترتيب

تقوم إدارة المشروع بتحديد المهام الالزمة  .1
 إلدارة المشروع.

8.8 87.6 1.1 26.789 0.000 1 

يمتلك فريق إدارة المشروع مجموعة متنوعة  .2
 من المهارات.

8.6 86.4 1.1 25.659 0.000 2 

يتم تكليف فريق إدارة المشروع بأدوار  .3
 ومسؤوليات محددة.

8.3 83.4 1.3 19.723 0.000 5 

 7 0.000 16.509 1.3 80.8 8.1 يتوفر موارد بشرية كافية إلدارة المشروع. .4
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يتم تتبع أداء فريق إدارة المشروع من أجل  .5
 تحسين أداء المشروع.

8.5 84.8 1.3 20.612 0.000 4 

يتم تحديد احتياجات التدريب واستراتيجيات  .6
 5 0.000 18.447 1.4 83.4 8.3 بناء فريق إدارة المشروع.

يتفاعل مدير المشروع مع أعضاء الفريق  .7
 بصورة مناسبة.

8.6 85.5 1.3 21.008 0.000 3 

  0.000 92.879 9.0 84.6 8.5 جميع الفقرات 

 ما يلي:( نستخلص 36من خالل جدول )
في المرتبة  "تقوم إدارة المشروع بتحديد المهام الالزمة إلدارة المشروع ( " 1قد جاءت الفقرة ) -

( 6( وهو أكبر من العدد )%87.6، حيث بلغ الوزن النسبي )المجالاألولى في ترتيب فقرات هذا 
مما يدل  (0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0أي أكبر من )

د على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، يعزو الباحث ذلك أنه يعتبر تحدي
المهام الالزمة إلدارة المشروع ووضع كل شخص في المكان الذي يناسبه أو حسب تخصصه 
شيء أساسي في نجاح المشروع بحيث يتم ويساعد اإلدارة في وضع الخطط المالية لمرتبات كل 

في متابعة أداء الموظفين بحيث يضمن  اأ أساسيً ولياته ويعتبر مبدً ؤ شخص حسب مهامه ومس
 األداء بصورة مقبولة.

" مشروعيتوفر موارد بشرية كافية إلدارة الوهي "  في المرتبة األخيرة( 4الفقرة )جاءت بينما  - 
( وهي أقل 0.000)والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت  %60.0وهي أكبر من  %80.8بوزن نسبي 

( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية. يعزو الباحث ذلك 0.05من )
إلى وجود سبب رئيس وهو ضعف التمويل الذي يضطر مدراء المشاريع إلى تقليص فرق إدارة 

 ا علىر سلبً المشروع وبالتالي زيادة أعباء العمل علي مدير أو منسق المشروع المتاح والذي يؤث
ا قلة وقت المشروع حيث أن لكل مشروع تاريخ بداية وتاريخ نهاية يمثالن فترة المشروع وأيًض 

قتة حياته، مما يعني أن الموارد البشرية كافة التي سيحتاج إليها المشروع هي عبارة عن موارد مؤ 
 ا لتنفيذ المشروع.يتم تكوينها تحديدً 

%( 84.6) إدارة الموارد البشرية في المشروع "السادس " مجالللتبين النتائج أن الوزن النسبي  -
( 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6وهي أكبر من القيمة المفترضة العدد )

يعزو ، كانت إيجابية المجال( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05وهي أقل من )
الباحث إلي إدراك إدارة المشاريع أهمية الموارد البشرية في المشروع حيث يشكل الحصول على 
الموارد البشرية أحد أبرز التحديات التي ال بد من التغلب عليها لكي يتم تنفيذ أي مشروع بنجاح 

رد ومدى حسب الخطة الموضوعة ويعود ذلك إلى أمور عدة، منها ما يتعلق بمدى وفرة تلك الموا
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أهليتها ويتم  توزيع المهام علي األفراد في نطاق مؤهالتهم وخبراتهم وتخصص كل منهم كإدارة 
المحاسبة والمشتريات والمخاطر واالتصاالت وغيرها من إدارات المشروع المختلفة لتنفيذ ما هو 

 طة بالمشروع.مطلوب منها بالكفاءة المرجوة وبالتكلفة المحددة وبالتالي تحقيق األهداف المرتب
 التي تناولت نفس المجاالت التي (2017وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 
منسقي ون مجتمع الدراسة من مدراء و وتك   ،تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع

 ي قطاع غزة تقوم بإدارةوقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية ف ،المشاريع في المؤسسات األهلية
وهي نسبة كبيرة،  %81.7وزن نسبي  ىموارد المشروع والتي تشمل الموارد البشرية وقد حصلت عل

ون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. واتفقت حيث تك  
 د البشريةوار لذي يشمل المحصل فيها مجال إدارة موارد المشروع وا( التي 2016دراسة )عنبر،  مع
ا حيث تناولت هذه الدراسة نفس المجاالت التي أي بنسبة كبيرة جدً  %82.7وزن نسبي  ىعل

لية المؤسسات األهالدراسة مجتمع كان و تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع 
ريع يطة من مدراء ومنسقي المشاالمحلية في قطاع غزة أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية بس
( 2015( ودراسة )الحلو، 2015في هذه المؤسسات. واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة )أحمد، 

وجود عالقة إيجابية بين التدريب  ى( حيث خلصوا إلFrancesco & Rafael, 2016ودراسة )
( حيث وجدت أن 2016، وتلبية حاجات العاملين واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة )الحروب

 هناك مؤشرات تثبت أن شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لديها درجة عالية في إعطاء فرق 
البشرية  ا أن إدارة وتنمية الموارددراكهم جميعً إ ىعل ولعل ذلك يدلًرا ا كبيإدارة المشاريع اهتمامً 

لشركة م وأدائهم وبالتالي ستنفذ أنشطة ارفع كفاءته ىواالهتمام بمتطلباتهم وتلبيتها سيؤدي ذلك إل
( التي 2013اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )زعرب، و  ،وفق ما هو مطلوب وتحقيق األهداف

بتحديد احتياجاتهم التدريبية بكل دقة وعناية  ن أوضحت أن أصحاب المشروعات الصغيرة يقومو 
 ىبها وأن هناك اهتمام واضح لد ن يقومو عمال التي خاص بمجاالت األ وأنهم يحتاجوا إلى تدريب

اتفقت نتائج و  ،أصحاب هذه المشاريع بحضور دورات خاصة بمجال العمل من أجل تطوير أنفسهم
امتالك فرق إدارة المشاريع  ى( التي خلصت إل Coster & Wijk, 2015هذه الدراسة مع دراسة )

( 2012ا مع دراسة )الديراوي، واتفقت أيًض  ،مجموعة متنوعة من المهارات في القطاع الخاص
ارات بالتفكير الهادف والتحليلي والسرعة في اتخاذ القر  ن التي خلصت إلى أن مدراء المشاريع يتصفو 

ير ن يتحلى مدأنه لنجاح أي مشروع يجب أ ىوهو ما يؤكد عل ،بداع والتميز والذكاءوالقدرة على اإل
نجاز المشروع بالشكل إالتي تؤدي إلى  بمجموعة متنوعة من المهارات تهالمشروع وفريق إدار 

 المطلوب وبأقل وقت وتكلفة وجهد وبأعلى جودة.
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 السابع: إدارة اتصالت المشروع المجالفقرات  تحليل 7.1
  

فراد أوالذي يبين آراء  (37)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 ولية.ؤ السابع: االستقاللية وتحمل المس المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (37جدول رقم )

 السابع: إدارة اتصالت المشروع المجالتحليل لفقرات 
 المشروع اتصاالت إدارة: السابع البعد لفقرات تحليل 37 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

تلتزم إدارة المشروع بتخصيص الموارد  .1
ا المناسبة والالزمة ألنشطة االتصال مبكرً 

 أثناء وضع خطة إدارة المشروع.
8.4 83.9 1.4 18.701 0.000 3 

تحرص إدارة المشروع على إتاحة استخدام  .2
التكنولوجيا المطلوبة لتيسير عملية االتصال 

 المشروع.مدار فترة تنفيذ 
8.6 85.6 1.1 25.297 0.000 1 

تستخدم إدارة المشروع أنسب الطرق لتحديث  .3
 وتوصيل معلومات المشروع.

8.3 83.4 1.2 20.395 0.000 4 

يستلم مدير المشروع تقارير دورية عن سير  .4
 أنشطة المشروع.

8.5 84.6 1.2 22.518 0.000 2 

في تستخدم إدارة المشروع أدوات متنوعة  .5
 االتصال وتوصيل المعلومات.

8.3 82.6 1.2 20.175 0.000 5 

يتم متابعة االتصاالت وضبطها خالل  .6
 6 0.000 17.873 1.2 80.8 8.1 مراحل تنفيذ المشروع بالكامل.

  0.000 91.679 9.0 83.5 8.4 جميع الفقرات 

 ( نستخلص ما يلي:37من خالل جدول )
ي ف" في المرتبة األولى إدارة المشروع على إتاحة استخدام.تحرص ( " 2وقد جاءت الفقرة ) -

( أي أكبر 6%( وهو أكبر من العدد )85.6، حيث بلغ الوزن النسبي )المجالترتيب فقرات هذا 
( مما يدل على أن 0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0من )

ثة لمبحوثين، يعزو ذلك إلى توفر وسائل االتصال الحدياآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب ا
مشروع اك إدارة المشاريع أهمية استخدام التكنولوجيا في إدارة اتصاالت الر دإ ىوبأسعار منخفضة وإل

لمال رفع كفاءة أداء إدارة المشروع من خالل توفير في الوقت والجهد وا ىنه يؤدي إلأفي المنظمة و 
 عمال.اذ قرارات سريعة وتسريع األمن خالل المساعدة في اتخ
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راحل يتم متابعة التصالت وضبطها خالل موهي "  في المرتبة األخيرة( 6الفقرة )جاءت بينما  -
 والقيمة االحتمالية للفقرة %60.0% وهي أكبر من 80.8" بوزن نسبي تنفيذ المشروع بالكامل 

لمبحوثين على هذه الفقرة كانت ( مما يدل على أن آراء ا0.05( وهي أقل من )0.000بلغت )
ا يصعب تطور تقنيات وسائل االتصاالت وتنوعها بشكل كبير جدً  إلىذلك  الباحث إيجابية. يعزو

متابعتها وضبطها وإنما يمكن تحديد المعلومات الالزمة واحتياجات االتصال بحيث يتم ضمان 
 وسائل االتصال.تلبية احتياجات أصحاب المصلحة المعنيين من المعلومات من خالل 

 %( وهي83.5) : إدارة اتصالت المشروع "السابع " للمجالتبين النتائج أن الوزن النسبي  - 
( 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6أكبر من القيمة المفترضة العدد )

و يعز ، كانت إيجابية المجال( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05وهي أقل من )
ذلك إلى إدراك إدارة المشروع أن من خالل إدارة االتصال بشكل صحيح واستخدام أساليب  الباحث

ا وطرق حديثة في ذلك يمكنها من جمع المعلومات التي يحتاجها المشروع في الوقت المناسب وأيًض 
ي روع وأصحاب المصلحة والذيمكنها من تبادل وتوزيع هذه المعلومات بين إدارة وفريق إدارة المش

 التواصل وتعزيز أداء المشروع وتحقيق األهداف المرجوة. ى تحسين مستو  ىيؤدي إل
التي تناولت نفس المجاالت التي  (2017وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 

اسة من مدراء ومنسقي ون مجتمع الدر تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع وتك  
المشاريع في المؤسسات األهلية وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة 

ون مجتمع الدراسة من ا، حيث تك  وهي نسبة كبيرة جدً  %84.1اتصاالت المشروع بنسبة بلغت 
( التي 2016نبر، دراسة )ع مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. واتفقت مع

ا حيث أي بنسبة كبيرة جدً  %83.2حصل فيها مجال إدارة اتصاالت المشروع علي وزن نسبي 
تناولت هذه الدراسة نفس المجاالت التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع 

سة فقد كانت عينة المؤسسات األهلية المحلية في قطاع غزة أما عينة الدراالدراسة مجتمع كان و 
عشوائية بسيطة من مدراء ومنسقي المشاريع في هذه المؤسسات اتفقت هذه النتائج مع دراسة 

( التي وجدتا أن إدارة المشاريع لديها القدرة على القدرة 2013( ودراسة )الديراوي، 2013)زعرب، 
أهمية  وهو ما يؤكداالتصال والتواصل وأنها تعمل على توفير أفضل وسائل ممكنة لالتصال  على

االتصال والتواصل وما له من دور في تقوية العالقات مع أعضاء الفريق والتنسيق وبناء العالقات 
وما له من أهمية في نجاح المشروع من خالل جمع ونشر وتخزين معلومات المشروع وهو يعتبر 

سة مع دراسة أحد أهم الوظائف التي تؤثر علي نجاح المشاريع. واتفقت نتائج هذه الدرا
(Chepkasova & Macalintal, 2016التي خلصت إل )أن التحول الرقمي للمنظمات  ى

تغييرات وتحسينات منظمة تؤدي لنجاح  ن وجيا الجديدة في االتصاالت يقدمو وتطبيق التكنول
أن استخدام التقنيات  ى( التي خلصت إلCRUZ , 2014ا مع نتائج دراسة )المشروع واتفقت أيًض 
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واتفقت  ،رأكب اتقليل وقت المشروع وبالتالي يحقق المشروع نجاحً  ىفي االتصاالت يؤدي إل الحديثة
( التي أوضحت أن المؤسسة تقوم بإدارة االتصاالت بحيث تعمل علي 2015مع دراسة )الحلو، 

 ذلك ، يدلنحو منضبط التوقيت  ىإتاحة المعلومات المطلوبة ألصحاب المصلحة بالمشروع عل
م المعلومات بالتوقيت والدقة المناسبين سيضمن أن أنشطة المشروع ستسير وفق ما أن تقدي علي

 رية عن كيفية سير أنشطة المشروعخطط له وأنه يوجد التزام من قبل إدارة المشروع بتقديم تقارير دو 
تقليل التكاليف والوقت والجهد في إدارة  ىأن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة تعمل علو 
لمشروع وبالتالي ضمان سير المشروع وفق ما خطط له وتحقيق مخرجات المشروع في وقتها ا

 .المحدد
 في اليمن وجود معوقات ى( التي خلصت إل2017واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )االشول، 

تتمثل بوجود بنية تحتية هشة لشبكات االتصال وسوء في خدمات الطاقة وخدمات انترنت رديئة 
 . واختلفتوذلك بسبب الحرب القائمةالة تساعد على إدارة المشاريع وعدم توفير وسائل اتصال فع  

( مع نتائج هذه الدراسة حيث خلصت إلى وجود نقص في التغذية الراجعة 2011دراسة )غانم، 
لك ذال بين فرق إدارة المشروعات ويعزو الباحث م تعميم للدروس المستفادة وعدم االتصال الفع  وعد

تكون من مؤسسات القطاع العام والتي تمثلت من العاملين ورؤساء  حيث الختالف مجتمع الدراسة
 في الضفة الغربية.األقسام ومدراء األقسام والمشاريع في كل من وزارتي األشغال واإلسكان 

 
 الثامن: إدارة مخاطر المشروع المجالفقرات  تحليل 8.1

  

فراد أوالذي يبين آراء  (38)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 الثامن: إدارة مخاطر المشروع. المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (38جدول رقم )

 الثامن: إدارة مخاطر المشروع المجالتحليل لفقرات 
 المشروع مخاطر إدارة: الثامن البعد لفقرات تحليل 38 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

تقوم إدارة المشروع بتحديد وتقدير المخاطر  .1
 خالل تنفيذ المشروع.المتوقع حدوثها 

8.1 81.2 1.3 17.146 0.000 3 

ت حدد إدارة المشروع اإلجراءات المضادة  .2
 4 0.000 15.624 1.4 81.0 8.1 للمخاطر المتوقعة خالل تنفيذ المشروع.
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فاعلية عملية  ىتهتم إدارة المشروع بتقييم مد .3
 التعامل مع المخاطر خالل تنفيذ المشروع.

7.8 78.0 1.5 12.893 0.000 2 

تحتفظ إدارة المشروع بقاعدة بيانات  .4
 للمخاطر التي قد يواجهها المشروع أوالً 

 بأول.
7.4 74.2 1.8 8.172 0.000 5 

تقوم إدارة المشروع باالنتباه على المخاطر  .5
الداخلية الخاصة بالوقت والميزانية وتأثيرها 

 الخاص على المشروع.
7.9 78.9 1.6 12.211 0.000 1 

  0.000 59.878 12.9 78.0 7.8 جميع الفقرات 

 ( نستخلص ما يلي:38من خالل جدول )
بالوقت  تقوم إدارة المشروع بالنتباه على المخاطر الداخلية الخاصة( " 5وقد جاءت الفقرة ) - 

حيث ، لالمجا" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا والميزانية وتأثيرها الخاص على المشروع 
(، والقيمة االحتمالية %60.0( أي أكبر من )6( وهو أكبر من العدد )%78.9بلغ الوزن النسبي )

( مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية 0.05(، وهي أقل من )0.000تساوي )
ذلك إلى معرفة إدارة المشاريع أن المخاطر الداخلية لها ظرف  حثاالب حسب المبحوثين، يعزو

خاص بحيث يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على المشروع من حيث وجوده ولذلك تصاغ الخطة 
ثر تهديدها على أللتعامل مع هذه المخاطر من خالل تفادي الخسائر قدر اإلمكان والتقليل من 

 المشروع.
لمخاطر ات لتحتفظ إدارة المشروع بقاعدة بيانوهي "  في المرتبة األخيرة( 4الفقرة )جاءت بينما  -

والقيمة  %60.0وهي أكبر من  %74.2" بوزن نسبي  بأول التي قد يواجهها المشروع أوًل 
 ( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه0.05( وهي أقل من )0.000االحتمالية للفقرة بلغت )

كون مؤسسات تالفقرة كانت إيجابية. يعزو الباحث ذلك إلى أن أغلب المشاريع التنموية التي تقدم لل
ع مشاريع ذات ميزانية محدودة ومدتها صغيرة وبالتالي المخاطر التي يمكن أن تحدث لهذه المشاري

ا يسهل توقعها وتفاديها وإن أغلب المخاطر التي يمكن أن تحدث لهذه المشاريع الصغيرة يتوفر له
 والمناسب لها. احتماالت متوقعة ومجموعة بدائل تجعل إدارة المشروع تختار البديل األفضل

( وهي أكبر من %78.0) "الثامن: "إدارة مخاطر المشروع للمجاليتبين لنا أن الوزن النسبي  -
( وهي أقل 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6القيمة المفترضة العدد )

 الباحث زويع، كانت إيجابية المجال( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05من )
دراك إدارة المشروع بالمخاطر أو الصعوبات التي قد تواجه إدارة المشروع عند تنفيذهم إذلك إلي 

وضع خطة إلدارة المخاطر بحيث يتم توقع أهم المخاطر  ىالمشروع لذلك تعمل إدارة المشاريع عل
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ن خالل مراقبتها المشروع والعمل علي تقليلها وتقليصها قدر اإلمكان م ىالتي يمكن أن تؤثر عل
 ومتابعتها والتعامل معها خالل فترة تنفيذ المشروع.

 التي تناولت نفس المجاالت التي (2017وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 
نسقي وتكون مجتمع الدراسة من مدراء وم ،تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع

 وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة ،المشاريع في المؤسسات األهلية
ا، حيث تكون مجتمع الدراسة من مدراء وهي نسبة كبيرة جدً  %80.8مخاطر المشروع بنسبة بلغت 

حصل ( التي 2016دراسة )عنبر،  فقت معومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. وات
ا حيث تناولت هذه أي بنسبة كبيرة جدً   %80.8فيها مجال إدارة مخاطر المشروع علي وزن نسبي 

تمع مجكان و الدراسة نفس المجاالت التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع 
يطة أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية بسالمؤسسات األهلية المحلية في قطاع غزة الدراسة 

من مدراء ومنسقي المشاريع في هذه المؤسسات. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )زعرب، 
وجود العديد من المعوقات والمخاطر التي تعيق تقدم ونمو المشروعات  ى( التي خلصت إل2013

أصحاب المشاريع تكاليف إضافية تستنزف  لعديد من المخاطر التي تكبدل يعودذلك و الصغيرة 
الربح الذي يحصلون عليه من خالل مشاريعهم مثل انقطاع التيار الكهربائي والمنافسة القوية 

 التي( 2015واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الحلو،  ،وغيرها من المعوقات والمخاطر
حديد المخاطر التي قد تؤثر على أوضحت أن المؤسسة تقوم بتقرير منهجية إدارة المخاطر وت

 .المشروع مع تسجيل خصائصها
وجود العديد من  ىالتي خلصت إل( Michael & Van, 2017)واختلفت هذه النتائج مع دراسة 

ن المشاريع تكون على مستويات أذلك  والسبب فيالمشاريع  ي التحديات التي تؤثر على أداء مدير 
دراسة  . واختلفت نتائج الدراسة معويصعب توقعهاإقليمية ودولية وبالتالي فإن التحديات تكون كبيرة 

( التي خلصت إلى أن إدارة المشاريع في شركات تكنولوجيا المعلومات تفتقر 2016)الحروب، 
صعوبة في توقع وتحديد  ود لوجودولعل ذلك يعالمطلوب في التعامل مع المخاطر  ى إلى المستو 

المخاطر بشكل دقيق وذلك بسبب وجود تطور تكنولوجي كبير والذي يؤدي إلى والدة مخاطر 
 جديدة مع التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يؤدي إلى صعوبة التأقلم مع ذلك.
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 التاسع: إدارة مشتريات المشروع المجالفقرات  تحليل 9.1
  

فراد أوالذي يبين آراء  (39)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 التاسع: إدارة مشتريات المشروع. المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (39جدول رقم )

 التاسع: إدارة مشتريات المشروع المجالتحليل لفقرات 
 المشروع مشتريات إدارة: التاسع البعد لفقرات تحليل 39 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

يقوم فريق إدارة المشروع بإعداد عقود وأوامر  .1
 الشراء الخاصة بالمشروع.

8.8 87.5 1.9 15.511 0.000 4 

توثيق عقود وأوامر  تعمل إدارة المشروع على .2
 الشراء الخاصة بالمشروع.

8.9 89.0 1.5 21.104 0.000 3 

ت قدم إدارة المشروع تقارير دورية عن  .3
 5 0.000 17.040 1.7 87.0 8.7 المشتريات الخاصة بالمشروع.

يتم طلب عروض األسعار من الموردين  .4
 ا للمواصفات والكميات المطلوبة.طبقً 

9.2 91.5 1.0 35.310 0.000 1 

تحرص إدارة المشروع على توفير احتياجات  .5
المشروع بالجودة المطلوبة والكمية المحددة 

 والسعر المنافس.
9.0 89.8 1.0 32.884 0.000 2 

  0.000 80.067 11.1 88.9 8.8 جميع الفقرات 

 ( نستخلص ما يلي: 39من خالل جدول )
ا للمواصفات والكميات األسعار من الموردين طبقً  يتم طلب عروض( " 4وقد جاءت الفقرة ) -

%( 91.5، حيث بلغ الوزن النسبي )المجال" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المطلوبة
(، وهي أقل 0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0( أي أكبر من )6وهو أكبر من العدد )

 الباحث ه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، يعزو( مما يدل على أن اآلراء كانت في هذ0.05من )
رسال قائمة المشتريات المراد معرفة سعرها إلى إدراك إدارة المشاريع مدى أهمية إمدى  ىذلك إل

وأنه كلما كانت قادرة على  ،الموردين وذلك لعمل مقارنة بين األسعار واختيار األسعار المناسبة
وكلما كانت الثقة كبيرة بينها وبين الموردين  ،ر معه بشكل جيداختيار المورد المناسب ومتابعة األمو 

لتخفيض تكاليف المواد والمستلزمات  اجيدً  اوجد عالقة متينة بينهم يمكن لها أن تكون مصدرً تو 
الالزمة والشراء باألسعار المناسبة والحصول على خصومات من الموردين وتخفيض عدد أوامر 
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تخفيض تكاليف االستالم والفحص والتأمين على المواد والحصول الشراء وتخفيض تكاليف النقل و 
 عليها في الوقت المناسب.

ن ت قدم إدارة المشروع تقارير دورية عوهي "  في المرتبة األخيرة (3الفقرة )جاءت بينما  -
والقيمة االحتمالية  %60.0وهي أكبر من  %87.0" بوزن نسبي المشتريات الخاصة بالمشروع 

( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة 0.05( وهي أقل من )0.000غت )للفقرة بل
 كانت إيجابية. يعزو الباحث ذلك إلى أن جميع المواد والمستلزمات الالزمة للمشروع تعتمد على

ريات تمام عملية شراء أي منها إال بالتنسيق بين إدارة المشتإالموازنة العامة للمشروع وال يمكن 
 رة التكاليف وبموافقة اإلدارة العليا.وإدا

 %( وهي أكبر88.9) "التاسع: "إدارة مشتريات المشروع  للمجالتبين النتائج أن الوزن النسبي  -
( وهي 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6من القيمة المفترضة العدد )

 وبفسر، كانت إيجابية المجال( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05أقل من )
 الباحث ذلك إلى سعي إدارة المشتريات في المشاريع إلى استخدام أفضل أساليب الشراء وتطويرها

 لتحقيق أهدافها.
 التي تناولت نفس المجاالت التي (2017ذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، وقد اتفقت نتائج ه

نسقي ون مجتمع الدراسة من مدراء ومتناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع وتك  
المشاريع في المؤسسات األهلية وقد خلصت إلى أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة 

ون مجتمع الدراسة من مدراء ا، حيث تك  وهي نسبة كبيرة جدً  %81.2شروع بنسبة بلغت تكلفة الم
حصل ( التي 2016دراسة )عنبر،  ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية المحلية. واتفقت مع

ا حيث تناولت أي بنسبة كبيرة جدً   %83.3فيها مجال إدارة مشتريات المشروع علي وزن نسبي 
ن كاو س المجاالت التي تناولتها هذه الدراسة عدا مجال إدارة المعنيين بالمشروع هذه الدراسة نف

ئية المؤسسات األهلية المحلية في قطاع غزة أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشواالدراسة مجتمع 
بسيطة من مدراء ومنسقي المشاريع في هذه المؤسسات. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

عروض أسعار ومن ثم  علىإلى الحصول  ىأوضحت أن المؤسسة تسعالتي ( 2015)الحلو، 
 وألن العناصرمراجعة العروض واالختيار فيما بين البائعين المحتملين والتفاوض إلبرام العقد 

إلدارة  وتوفرالسابقة تعتبر من أساسيات عمل إدارة المشتريات في المشروع وال يمكن تجاوزها 
 العروض وأفضل جودة بأقل تكلفة.أفضل  علىالمشروع الحصول 
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 العاشر: إدارة المعنيين بالمشروع المجالفقرات  تحليل 10.1
  

فراد أوالذي يبين آراء  (40)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
 العاشر: إدارة المعنيين بالمشروع. المجالعينة الدراسة في فقرات 

 
 (40رقم )جدول 

 العاشر: إدارة المعنيين بالمشروع المجالتحليل لفقرات 
 بالمشروع المعنيين إدارة: العاشر البعد لفقرات تحليل 40 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

باالتصال المستمر تقوم إدارة المشروع  .1
بالمستفيدين والمعنيين بالمشروع الستيعاب 

 احتياجاتهم وتوقعاتهم.
8.3 82.7 1.1 21.299 0.000 4 

تعمل إدارة المشروع على تلبية احتياجات  .2
 المستفيدين من المشروع.

8.3 83.0 1.3 19.436 0.000 3 

بالمشروع في قرارات  ون ي شارك المعني .3
 وأنشطة المشروع.

8.0 80.3 1.4 15.787 0.000 5 

تعمل إدارة المشروع على وضع المصلحة  .4
العليا للمستفيدين من المشروع نصب 

 أعينهم.
8.3 83.3 1.1 22.111 0.000 2 

تحرص إدارة المشروع على تقديم الخدمات  .5
 ال.للمعنيين بشكل فع  

8.4 84.1 1.2 21.258 0.000 1 

  0.000 89.209 9.2 82.7 8.3 جميع الفقرات 

 ( نستخلص ما يلي: 40من خالل جدول )
" في التحرص إدارة المشروع على تقديم الخدمات للمعنيين بشكل فع  ( "5وقد جاءت الفقرة ) -

( وهو أكبر من %84.1، حيث بلغ الوزن النسبي )المجالالمرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا 
( 0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0( أي أكبر من )6العدد )

 ىمما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، ويعزو الباحث ذلك إل
من معايير إدارة  امهمً  ااك إدارة المشاريع أن تقديم خدمات للمعنيين بشكل فعال يعتبر معيارً ر دإ

يع وأنها من األهداف الرئيسة التي يجب تحقيقها في المشروع وذلك من خالل استخدام المشار 
 أفضل الطرق لتلبية احتياجاتهم والحرص على كسب رضاهم.
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ن بالمشروع في قرارات وأنشطة وي شارك المعني( أضعف الفقرات وهي " 3الفقرة )جاءت بينما  - 
( 0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ) %60.0وهي أكبر من  %83.0" بوزن نسبي المشروع

( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية. يعزو ذلك 0.05وهي أقل من )
إلى أن غالبية المشروعات تستهدف تلبية وتوفير االحتياجات األساسية للمجتمع والتي هي واضحة 

 وظاهرة.
كبر ( وهي أ%82.7) "العاشر: "إدارة المعنيين بالمشروع  الللمجتبين النتائج أن الوزن النسبي  -

( وهي 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6من القيمة المفترضة العدد )
 الباحث يعزو، كانت إيجابية لالمجا( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا 0.05أقل من )

شروع لكي يتحقق النجاح للمشروع يجب تحديد جميع المعنيين بالم ذلك إلى إدراك إدارة المشاريع أنه
 ال في أنشطة المشروع.وتحليل اهتماماتهم واحتياجاتهم ووضع استراتيجيات إلشراكهم بشكل فع  

( حيث وجدت أن هناك مؤشرات تثبت أن 2016اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة )الحروب، و 
يع في من عملية الرشاقة في إدارة المشار  كبيرةشركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لديها درجة 

 ( التي أوضحت2013التعامل مع العمالء الصغيرة واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )زعرب، 
واتفقت مع دراسة )النخالة،  ،باستشارة أناس ذوي خبرة ن أن أصحاب المشاريع الصغيرة يقومو 

 اا وتعتبر محركً ا كبيرً أن الحاضنات التكنولوجيا في الجامعات تلعب دورً  ى( التي خلصت إل2015
ة ( ودراس2013ا في دعم وتطوير المشاريع. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الدلو، رئيسً 

 أنه يتم تحديد الفئات المستهدفة في المشاريع بدقة وأنه يتمعلى  اأكدت انتل( ال2010)حماد، 
االحتياجات الحقيقية لهم بحيث يتم تصميم المشاريع بما يلبي احتياجات الفئات  إلىالتعرف 

إلشراك  ىأن المؤسسات تسع ى( التي خلصت إل2015المستهدفة واتفقت مع دراسة )الحلو، 
 وجود درجة مرتفعة من الوعي ىويدل ذلك عل من المشروع في تحديد االحتياجات ت المستهدفةالفئا

اس تحديد االحتياجات للفئات المستهدفة واستشارة أنمن قبل إدارة المشاريع في المنظمات بأهمية 
 .في كتابة خطة المشروع ارئيسً  اذوي خبرة وطريق أساسي القتناع المولين حيث أنه يعتبر عنصرً 
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 من أسئلة الدراسة: الثانياإلجابة عن السؤال نتائج 
  ينص السؤال على ما يلي:

ة، )الجتماعية، القتصاديتحقيق أبعادها  ى مستو وما التنمية المستدامة مدى تحقيق ما  
 البيئية(؟

م تم استخداأبعاد لهذا المحور و  ثالثة تم وضعمدى تحقيق التنمية المستدامة  إلىوللتعرف       
بية لتحليل فقرات االستبانة، وتعتبر الفقرة ايجا(One Sample T test) للعينة الواحدة  tاختبار 

لية الجدو  tالمحسوبة أكبر من قيمة  tبمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 
 (، وتعتبر%60أكبر من والوزن النسبي  0.05أقل من  القيمة الحتمالية)أو 1.97والتي تساوي 

غر من المحسوبة أص  t الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة
ن موالوزن النسبي أقل  0.05أقل من  القيمة الحتمالية)أو 1.97 الجدولية والتي تساوي  tقيمة 

 (.0.05لها أكبر من ) الحتماليةالقيمة (، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان 60%
 

 تحليل فقرات البعد األول: الجتماعي 1.2
فراد أوالذي يبين آراء  (41)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

 .االجتماعيعينة الدراسة في فقرات البعد األول: 
 

 (41جدول رقم )
 تحليل لفقرات البعد األول: الجتماعي

 االجتماعي: األول البعد لفقرات تحليل 41 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
 tقيمة  المعياري 

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

تقدم إدارة المشروع خدمات تعكس  .1
 احتياجات وأولويات المجتمع المحلي.

8.4 84.2 1.1 23.778 0.000 1 

تتعدي الحاجات التي يتم تقديمها الحاجات  .2
األساسية لتغطي حقوق االنسان والتنمية 

 المستدامة.
8.1 81.1 1.3 16.641 0.000 2 

يوجد تنوع في تقديم الخدمات تشمل الصحة  .3
 والتعليم والزراعة واإلسكان والبيئة والمساعدة

 االجتماعية. 
7.7 76.6 2.0 8.750 0.000 4 

المشروع على استقرار وتنظيم  تعمل إدارة .4
 النمو السكاني.

6.7 66.9 2.9 2.508 0.014 9 
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تساهم إدارة المشروع في القضاء على  .5
مشاكل المرأة واالهتمام بمشاركتها في 

 مجاالت الحياة العامة.
7.5 74.9 2.1 7.693 0.000 5 

يتم انشاء شراكات مع القطاع الحكومي  .6
 والخاص في البرامج اإلنسانية والتنموية. 

7.9 79.2 2.0 10.163 0.000 3 

تهتم إدارة المشروع بتحقيق تعليم شامل  .7
وعادل وتعزيز فرص التعليم المستمر 

 للجميع.
7.3 73.4 2.0 7.145 0.000 6 

يتم العمل على حفظ ودعم األمن وإرساء  .8
 السلم.أسس 

7.3 73.2 2.0 7.087 0.000 7 

تسهم إدارة المشروع في تقوية وتعزيز مبدأ  .9
 التكافل االجتماعي في المجتمع المحلي.

7.2 72.3 1.9 7.011 0.000 8 

  0.000 49.415 14.9 75.0 7.5 جميع الفقرات 

 ( نستخلص ما يلي:41من خالل جدول )
" المشروع خدمات تعكس احتياجات وأولويات المجتمع المحليتقدم إدارة ( " 1قد جاءت الفقرة ) -

( وهو أكبر من %84.2في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد، حيث بلغ الوزن النسبي )
( 0.05(، وهي أقل من )0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0( أي أكبر من )63العدد )

إلى أن لفقرة إيجابية حسب المبحوثين، يعزو الباحث ذلك مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه ا
في قطاع غزة هي مؤسسات طوعية غير ربحية تسعي لتقديم  األجنبية غالبية المؤسسات األهلية

فراد المجتمع على تحقيق أمشاريع تنموية خدمية اجتماعية تساهم في بناء المجتمع وتساعد 
الوعي لديهم واالهتمام بكافة افراد المجتمع خاصة األطفال ا في بناء ا حقيقيً سهامً إتطلعاتهم وتسهم 

 والشباب وتقديم الخدمات العامة وتقوية البنية األساسية للمجتمع.
ظيم تعمل إدارة المشروع على استقرار وتنوهي " في المرتبة األخيرة ( 4الفقرة )جاءت بينما  -

لقيمة االحتمالية للفقرة بلغت وا %60.0وهي أكبر من  %66.9" بوزن نسبي النمو السكاني 
( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية. 0.05( وهي أقل من )0.014)

 360قطاع غزة يعيش أزمة سكانية صعبة، فمساحته لم تتجاوز مساحة  إلى أنذلك  الباحث يعزو
األزمات التي يعاني منها  مليون شخص وفي ظل استمرار وتفاقم 2كم مربع ويعيش فيه أكثر من 

 "رائيلياإلس"القطاع كأزمة الكهرباء والماء، إضافة إلى توقف بناء البنية التحتية منذ بداية الحصار 
زمة دخال مواد البناء والمستلزمات الالزمة لحل أإغالقه للمعابر ومنعه إ و سنوات  10قبل أكثر من 

ى "مدارس ومستشفيات وطرق وحدائق وجامعات فالقطاع يحتاج إل استقرار وتنظيم النمو السكاني 
 الستيعاب األعداد الهائلة من السكان وهذا يفوق قدرة المؤسسات األهلية. "ومصانع ..إلخ
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ترضة ( وهي أكبر من القيمة المف%75.0) "تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد األول: اإلجتماعي -
( وهذا 0.05( وهي أقل من )0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6العدد )

سهام إذلك إلى الباحث يعزو ، يعني أن استجابات المبحوثين على هذا البعد كانت إيجابية
سبب بفي تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل كبير وذلك  األجنبية المؤسسات األهلية

الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع في قطاع غزة والتي تجعل من هذه المؤسسات لها أولوية 
في توفير التنمية والخدمات  الحكومة المحاصرةسبب عجز وفشل ا بلتقديم الخدمات لهم وأيًض 

 .االجتماعية

( حيث بينت أن البعد االجتماعي قد 2016ج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )البورنو، اتفقت نتائ
أن الجامعة اإلسالمية تهتم بالنواحي  وهو ما يدل على %71حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي 

االجتماعية لما لها من أثر في توجيه المجتمع والتأثير فيه. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
( حيث خلصت أن البلدية تمكن المجتمع المحلي من تحديد االحتياجات والرغبات 2015العصار، )

والبرامج والمشاريع التنموية وتوزيع الموارد وأنها تشرك المجتمع المحلي في التخطيط االستراتيجي 
نتائج هذه  للتنمية وأنها تعمل على استقرار وتنظيم النمو السكاني وتنسق البلديات األخرى. واتفقت

( التي أوضحت أن المنظمات غير الحكومية تنفذ برامج لتعزيز 2015الدراسة مع دراسة )شيخو، 
في تعزيز قدرات الطبلة من خالل برامجها التربوية وتسهم  فاعاًل  اوأنها تلعب دورً  الطلبةقدرات 

( 2016)آل رشيد، اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ، و اسهاما جيدا في تعزيز العمل التعاوني
التي خلصت أن هناك موافقة من قبل مجتمع الدراسة علي المجال االجتماعي للتنمية المستدامة 

ا في التنمية المجتمعية المستدامة وتلبية حاجات ا مهمً وأن وزارة األوقاف في السعودية تلعب دورً 
شباب واألطفال والفتيات المجتمع من خالل توجيه مشاريعها لتوفير متطلبات فئات المجتمع من ال

( Fayet & Tran, 2016واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) ،وكبار السن وذوي االحتياجات
التي أكدت وجود دافع قوي عند الموظفين نحو تحقيق ركائز التنمية المستدامة الثالثة االجتماعية 

ناك فخر عند الموظفين لمساهمتهم في عالقة بالقيم السائدة لديهم وه اله تيواالقتصادية والبيئية وال
( التي خلصت Yogo, 2016واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) ، تحقيق التنمية المستدامة

وجد صحوة ورغبة تإلى أن المؤسسات التعليمية في بوركينا فاسو منفتحين على التعليم واالبتكارات و 
واتفقت  ،ولية والشعورؤ وسلوكيات أكثر مس داألطفال لتغيير سلوكهم واعتماد نهج جدي ىفكرية لد

( التي خلصت إلى أن المؤسسات المينائية بمنطقة 2014نتائج هذه الدراسة مع دراسة )شيلي، 
 سكيكدة في الجزائر تعتمد على استراتيجيات الجودة الشاملة لتحقيق التنمية االجتماعية المستدامة

نجاح المؤسسة في تقديم خدماتها بشكل أسرع  ىأن تطبيق مبادئ الجودة يؤدي إل ىويدل ذلك عل



172 
 

وأرخص وبالتالي فإنه من خالل تطبيق الجودة الشاملة بشكل صحيح يتم تحقيق التنمية المستدامة 
 في مجاالتها االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

 
 تحليل فقرات البعد الثاني: القتصادي 2.2

فراد أوالذي يبين آراء  (42)ج مبينة في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائ tتم استخدام اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات البعد الثاني: االقتصادي.

 
 (42جدول رقم )

 تحليل لفقرات البعد الثاني: القتصادي
 االقتصادي: الثاني البعد لفقرات تحليل 42 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

يتم تصميم المشاريع استجابة ألولويات  .1
 المانحين.

7.6 76.1 2.3 7.460 0.000 4 

يوجد تناقص في المشاريع التنموية في  .2
 ا لنقص التمويل.السنوات األخيرة نظرً 

8.2 81.9 1.8 12.877 0.000 1 

ا تقديم الخدمات نظرً تم اكتساب خبرة في  .3
 لنقص في الخدمات العامة الكافية.

7.9 79.3 1.4 14.322 0.000 2 

تعمل إدارة المشروع على الحد من الفقر  .4
 ا.وتمكين العائالت الفقيرة اقتصاديً 

7.7 76.8 2.1 8.587 0.000 3 

تساهم إدارة المشروع في توفير فرص عمل  .5
 وخفض ظاهرة البطالة.

7.3 72.9 2.0 6.843 0.000 6 

تحرص إدارة المشروع على توظيف الموارد  .6
 المعيشي. ى من أجل رفع المستو 

7.3 73.0 2.0 6.764 0.000 5 

تدعم إدارة المشروع اإلنتاج واالستهالك  .7
 8 0.040 2.077 2.7 65.3 6.5 الزراعي.

تقوم إدارة المشروع بتوفير مشاريع صغيرة  .8
خطوط ومتوسطة من خالل قروض أو 

 ائتمان.
6.6 65.5 3.0 1.927 0.057 7 

  0.000 44.403 16.0 72.4 7.2 جميع الفقرات 
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 ( نستخلص ما يلي: 42من خالل جدول )

نقص ا ليوجد تناقص في المشاريع التنموية في السنوات األخيرة نظرً ( " 2وقد جاءت الفقرة ) -
( وهو %81.9البعد، حيث بلغ الوزن النسبي )" في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا التمويل

(، وهي أقل من 0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )%60.0( أي أكبر من )6أكبر من العدد )
 ( مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، يعزو الباحث ذلك0.05)

لهم يوزعون أموا ون قليمية وبالتالي أصبح المانحاإلو  بروز مشكالت داخلية في البلدان العربية إلى
أيضا الحصار الخانق المفروض  وتبرعاتهم ألكثر من جهة بعد أن كان تركيزهم على قطاع غزة

 على غزة صعب عمليات إدخال األموال والمساعدات والتبرعات لقطاع غزة.

الك روع اإلنتاج والستهتدعم إدارة المشوهي " في المرتبة األخيرة ( 7الفقرة )جاءت بينما  -
( 0.040والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ) %60.0وهي أكبر من  %65.3" بوزن نسبي الزراعي

( مما يدل على أن آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت إيجابية. يعزو ذلك 0.05وهي أقل من )
 نواحيها وبصفة خاصةً  عدم وجود أساس تنظيمي سليم يحكم مشروعات التنمية الزراعية من كل ىإل

أساليب إدارتها ومستوى كفاءتها اإلدارية فقد أصبحت المشروعات عاجزة عن استيعاب أهداف كل 
 السياسات الزراعية، سواء كانت هذه السياسات متعلقة بالبحث واإلرشاد الزراعي أو جوانب أخرى 

حساب المشاريع  ىعل ى ا االهتمام بجوانب ومجاالت أخر وأيًض  من جوانب السياسات الزراعية
وجود ضعف الموارد المائية التي تشكل أحد العوامل الحاسمة في تنمية  ىالزراعية باإلضافة إل

ا على صحة المستهلكين بسبب استخدام وتطوير القطاع الزراعي ووجود منتجات مستوردة أكثر أمنً 
والعديد من  األسمدة العضويةمبيدات صناعية وكيميائية من قبل المزارعين وعدم واالعتماد على 

التي كانت سبب فشل العديد من المشروعات الزراعية التي نفذت في السنوات األسباب األخرى 
 .تقديم هذه المشاريع في اآلونة األخيرة ى الفائتة وبالتالي انخفض مستو 

يمة %( وهي أكبر من الق72.4) "تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الثاني: االقتصادي -
( وهي أقل من 0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أكبر من 6المفترضة العدد )

ى يعزو الباحث ذلك إل، ( وهذا يعني أن استجابات المبحوثين على هذا البعد كانت إيجابية0.05)
دة الدخل افي زي اكبيرً  اأهمية التنمية االقتصادية وأنها تلعب دورً  األجنبية إدراك المؤسسات األهلية

 توفير فرص عمل لهم وتوفير السلع والخدمات الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين من خالل
ا تقليل وأيًض  الصحي والتعليمي والثقافي ى المطلوبة إلشباع حاجات المجتمع وتحسين المستو 

 ذي من خاللهالفوارق االجتماعية واالقتصادية بين طبقات المجتمع وتحقيق االستقرار الهادف وال
 يتم االرتقاء بالمجتمعات.
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( ودراسة 2016( ودراسة )السنباتي، 2016اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )البورنو، 
بخصوص المجال االقتصادي إيجابية  ملتي كانت استجابة المبحوثين لديه( ا2016)عبد هللا، 

 هيئات تدريسية وطالب في جامعات مختلفةون من مجتمع الدراسة لهذه الدراسات تكً  ألن ولعل ذلك
والتي تهتم بما يخص التنمية االقتصادية وذلك من خالل االهتمام باألبحاث والدراسات في هذا 

( خلصت 2015)شيخو،  واتفقت مع دراسة المجال لمساعدة المؤسسات االقتصادية وغير ذلك.
ة التعليمية تسهم في الحد من البطالأن المنظمات غير الحكومية من خالل برامجها وأنشطتها  ىإل

ه هذ ىالبطالة وارتفاع نسبها وبالتالي تسع ألزمةوهو ما يؤكد أن المنظمات غير الحكومية مدركة 
ة أن المنظمات غير الحكومية تنفذ أنشطة تثقيفي ىا إلالمنظمات للحد من هذه األزمة وخلصت أيًض 

وجود فروق ذات داللة  ى( حيث خلصت إل2015دراسة )صالح،  مع اتفقت، و لزيادة الناتج المحلي
 ى الدخل والتحسن في زيادة عدد الوجبات وتحسن في مستو  ى إحصائية لصالح الزيادة في مستو 

ن من مجتمع الدراسة تكون من األسر الفقيرة التي تتلقي مساعدات أالحالة ويعزو الباحث ذلك إلي 
ي أن هذه المؤسسة مدركة ألهمية التنمية مؤسسة التنمية االجتماعية في الخرطوم مما يؤكد عل

ا مشكلة البطالة لذلك تحاول الحد من هذه المشكلة قدر استطاعتها من خالل االقتصادية وخصوًص 
موافقة  إلىخلصت التي ( 2016اتفقت دراسة )آل رشيد، و  تمويل مشاريع تخص هذا المجال.

السر ه وزارة األوقاف من تمويل مشاريع ااالقتصادية التي تقوم ب التنميةمجتمع الدراسة حول مجال 
 المستدام.الفقيرة ودعم المشاريع الزراعية وتبني مفاهيم االقتصاد 

دري أن كل أنماط الفساد اإل إلى( التي خلصت 2016)جمال،  نتائج هذه الدراسة مع اختلفتو 
 وات والغرق فيمنتشرة في الوسط الوظيفي الجزائري والذي ينتج عنه انهيار االقتصاد ونهب الثر 

محلية الديون وانتشار المشاكل االجتماعية المختلفة ونهب الثروات وتبديدها وتراجع االستثمارات ال
 .لقيم التنظيمية في مجتمع الدراسةختالف الثقافة واال بب ذلكسويرجع واألجنبية وغير ذلك 
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 تحليل فقرات البعد الثالث: البيئي 3.2
فراد أوالذي يبين آراء  (43)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

 عينة الدراسة في فقرات البعد الثالث البيئي.
 

 (43جدول رقم )
 تحليل لفقرات البعد الثالث البيئي

 البيئي الثالث البعد لفقرات تحليل 43 جدول

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الترتيب الحتمالية

 2 0.017 2.433 2.5 65.7 6.6 يتم القيام بأنشطة تخدم البيئة. .1
تهتم إدارة المشروع بحماية الموارد  .2

 الطبيعية.
6.7 66.7 2.6 2.718 0.008 1 

إدارة المشروع إلى توفير طاقة حديثة  ىتسع .3
 مستدامة.

6.4 64.4 2.5 1.871 0.064 4 

تحسين نسبة  ىتعمل إدارة المشروع عل .4
استهالك األراضي إلى معدل النمو 

 السكاني.
5.7 57.3 2.8 -1.030 0.305 6 

تقلل إدارة المشروع من المخلفات الناتجة  .5
 3 0.042 2.059 2.6 65.2 6.5 عند تنفيذ األنشطة في المشاريع.

توعية المجتمع تساهم إدارة المشروع في  .6
 نحو استخدام الكيماويات الضارة.

5.5 55.1 2.5 -2.050 0.043 11 

يتم تشجيع المجتمع على الحفاظ على نسبة  .7
 أكبر من المساحات الخضراء.

5.6 55.5 2.5 -1.864 0.065 9 

تعمل إدارة المشروع على الحد من انتاج  .8
 النفايات الصلبة.

5.5 55.2 2.5 -2.015 0.046 10 

تستخدم إدارة المشروع أدوات ترشيد المياه  .9
 لضمان األمن المائي لألجيال القادمة.

5.8 57.6 2.5 -1.014 0.313 5 

تحرص إدارة المشروع إلى التحول إلى  .10
 ا للبيئة.استخدام وسائل نقل أقل تلوثً 

5.6 56.0 2.4 -1.726 0.087 8 

تساهم إدارة المشروع في الحد من  .11
 االنبعاثات المسببة للتلوث البيئي.

5.4 53.8 2.4 -2.737 0.007 13 

إدارة المشروع إلى االهتمام والعناية  ىتسع .12
 بالبيئة البحرية والساحلية.

5.4 54.2 2.4 -2.504 0.014 12 
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تقوم إدارة المشروع بتوعية وتعريف  .13
المجتمع بأضرار االستخدام السيء لبعض 

 الملوثة للبيئة.التكنولوجيا 
5.6 56.2 2.4 -1.625 0.107 7 

  0.000 24.868 21.8 57.1 5.7 جميع الفقرات 

 ( نستخلص ما يلي: 43من خالل جدول )

" في المرتبة األولى في تهتم إدارة المشروع بحماية الموارد الطبيعية ( " 2وقد جاءت الفقرة ) -
( أي أكبر من 6( وهو أكبر من العدد )%66.7)ترتيب فقرات هذا البعد، حيث بلغ الوزن النسبي 

( مما يدل على أن اآلراء 0.05(، وهي أقل من )0.008(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0%)
تزايد عدد السكان بشكل كبير فإنه  إلىكانت في هذه الفقرة إيجابية حسب المبحوثين، يعزو ذلك 

 د الطبيعية الستغالل مفرط، مما يتطلب ترشيدتعرض الموار  ىمعيشتنا وذلك يؤدي إل ى يرتفع مستو 
حماية الموارد الطبيعية،  ىمن خالل العمل عل استعمالها للمحافظة على حقوق األجيال المقبلة

واستخدامها بحكمة حيث تتضمن الموارد الطبيعية َكل األشياء التي تساعد على تدعيم الحياة، مثل 
 ا موارد طبيعية.النباتات والحيوانات أيًض والمعادن وتعد  ضوء الشمس والماء والتربة

ثات تساهم إدارة المشروع في الحد من النبعا( وهي " 11بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ) - 
والقيمة االحتمالية للفقرة  %60.0وهي أقل من  %53.8" بوزن نسبي المسببة للتلوث البيئي 

آراء المبحوثين على هذه الفقرة كانت ( مما يدل على أن 0.05( وهي أقل من )0.007بلغت )
ذلك إلى الظروف الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل  الباحث سلبية. يعزو

وشنه الحروب الثالثة األخيرة على قطاع غزة، التي استهدفت البيئة بشكل مباشر  "اإلسرائيلي"
ة الحياة في هذا القطاع نتيجة التلوث إلى صعوب ىودمرت النظام الحيوي بشكل شبه كامل، ما أد

ا العديد من البيئي الخطير والذي انعكس بشكل مباشر على صحة اإلنسان الذي يعيش فيه مسببً 
زة غأمراض السرطان والرئة. وبالتالي فإن التلوث كبير وفاق السيطرة مع قلة اإلمكانيات في قطاع 

تستطيع إدارة المشاريع في المؤسسات غالق المعابر وفي سياق ما سبق ال إ بسبب الحصار و 
ا أنه ال يوجد مراكز أبحاث ودراسات مواجهة هذه الصعوبات لوحدها خصوًص  األجنبية األهلية

خاصة بالبيئة توفر عمل فحوصات وقياسات لقياس األضرار البيئية الناجمة بسبب الحروب على 
 .ن المخاطر المحتملةالقطاع للعمل على اتخاذ التدابير المالئمة وحماية السكان م

( وهي أقل من القيمة المفترضة %57.1) "تبين النتائج أن الوزن النسبي للبعد الثالث: البيئي -
( وهذا 0.05( وهي أقل من )0.000وكانت القيمة االحتمالية ) %60.0( أي أقل من 6العدد )

وجود ضعف في إدراك  ىيعزو ذلك إل، يعني أن استجابات المبحوثين على هذا البعد كانت سلبية
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وغيرها  همية الدور الذي يجب أن تلعبه هيأهمية الحفاظ على البيئة وأ  األجنبية المؤسسات األهلية
من جميع من الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية في الحفاظ علي البيئة وذلك 

فاعلية في تحسين البيئة أفراد المجتمع ودعوتهم للمشاركة ب ىمن خالل تنمية الوعي البيئي لد
تباع جملة من اوحمايتها من التلوث وكذلك تعريف األشخاص بحقهم في العيش في بيئة سليمة، ب

الطرق مثل تقديم محاضرات و ندوات و تنظيم معارض باعتبارها من األدوات الهامة و األساليب 
تهم في التبليغ عن مساهممن خالل من أجل نشر ثقافة بيئية في أوساط أفراد المجتمع، أيضا 

المعطيات الالزمة لمناقشتها و بتقديم االقتراحات التي البيئية و تزويدهم بالمعلومات و  المشاكل
 .يرونها الزمة للمحافظة على البيئة

وجود موافقة من قبل  إلىخلصت التي ( 2016)آل رشيد،  دراسةواختلفت نتائج هذه الدراسة مع 
ح البيئية المستدامة التي تقوم بها وزارة األوقاف من استصال مجال التنمية علىمجتمع الدراسة 

 ضرار الناتجة عن األنشطة الزراعية ذاتلألراضي الزراعية ومكافحة التلوث البيئي ومعالجة األ
تصالح الستثمار األموال في اس اكبيرً  اوزارة األوقاف تولي اهتمامً  حيث أنالتأثير الضار بالبيئة 
يق التنمية االقتصادية تحق إلىوفير فرص عمل لألسر الفقيرة مما يؤدي األراضي الزراعية وت

 بينما ذلك غير متوفر لدينا. المستدامة
( حيث خلصت أن المنظمات غير الحكومية تقوم بدور توعوي 2015)شيخو،  واختلفت مع دراسة

بأهمية المحافظة على المياه وعدم هدرها حيث جاءت النسبة متوسطة كما خلصت إلى أن 
ة المنظمات غير الحكومية تنفذ برامج إلنشاء وتطوير مبان تخدم البيئة وجاءت أيضا بنسبة متوسط

غير الحكومية دورها في تحقيق التنمية البيئية المستدامة من  إدراك المنظمات على وذلك يدل
 خالل القيام بعدة أنشطة تخدم البيئة وتحافظ عليها بالرغم من الحصار الخانق والظروف الصعبة

أوضحت حيث ( 2015)العصار،  ، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسةالتي يعيشها قطاع غزة
ب صحة العامة وأن البلديات تعمل على تزويد المواطنين بمياه شر أن البلديات تهتم بالنظافة وال

مطار األنظيفة وصالحة وتوفر البني التحتية األساسية في األحياء من صرف صحي وتصريف مياه 
لشمسية البلدية الستغالل الطاقة ا ىوغيرها وأنها تمتلك برامج تحويل وتدوير للموارد الطبيعية وتسع

صحي وتخطط إلنشاء مباني صديقة للبيئة وتمارس التوعية البيئية وتعالج مياه الصرف ال
( التي خلصت إلى أن المجال 2016دراسة )البورنو،  هذه الدراسة مع نتائجواختلفت  .للمواطنين

مما يعني أن النسبة كبيرة بينما المجال البيئي في هذه  %70البيئي قد حصل علي وزن نسبي 
 .أي نسبة متوسطة %57علي وزن نسبي الدراسة حصل 

خلصت إلى وجود ضعف في القواعد التي ( 2014)أبو وطفه، نتائج هذه الدراسة مع دراسة  واتفقت
ضعف في إدارة النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع بكافة أنواعها و واألنظمة المتعلقة بالبيئة 

غالل الموارد الطبيعة، وكثافة في استغالل واستهالك الطاقة في عمليات اإلنتاج وكثافة في است
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السياسات التنموية بوالية بسكرة في  يتجاهل مخطط ى( خلصت إل2016باإلضافة لدراسة )سالم، 
دراج البعد البيئي عند تخطيطهم للمشاريع المختلفة بسبب اهتمامهم بالبعد المادي إالجزائر لضرورة 

إدارة السلطة المجتمعية وجود ضعف في  ىلإخلصت التي ( Gould, 2016)دراسة واتفقت مع  ،
 ,Löfman & Jonssonودراسة ) ،البيئة ىبيعية وضعف في الحفاظ علالمشتركة للمحميات الط

ا أن شركات التصنيع في فاستيربوتن تعتبر التنمية المستدامة مصطلحً التي خلصت  (2016
 ح.ا وتفسر ذلك بشكل مختلف ولكنها تعتبر العوامل البيئية سمة أساسية للمصطلغامًض 

 
 

 السؤال الثاني: السؤال األول ومحاورمحاور  مجالتتحليل 
 

    

 (44جدول رقم )
 محاور الدراسة مجالتتحليل 

 الدراسة محاور أبعاد تحليل 44 جدول

الوسط  المجالت م
 الحسابي

الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 7.3 83.9 82.8 إدارة المشاريع  .1
 9.2 83.3 81.9 تكامل المشروع إدارة – األول المجال 1.1
 9.7 82.5 81.5 اق المشروعطنإدارة  – الثاني المجال 1.2
 7.4 86.0 86.4 وقت المشروعإدارة  – الثالث المجال 1.3
 7.9 85.0 84.0 تكلفة المشروعإدارة  – رابعال المجال 1.4
 16.5 80.0 75.2 جودة المشروعإدارة  -الخامس المجال 1.5
 9.0 85.7 84.6 إدارة الموارد البشرية –السادس  المجال 1.6
 9.0 85.0 83.5 اتصاالت المشروعإدارة  -السابع المجال 1.7
 12.9 80.0 78.3 مخاطر المشروعإدارة  -الثامن المجال 1.8
 11.1 91.0 88.9 مشتريات المشروعإدارة  -التاسع المجال 1.9

 9.2 84.0 82.7 المعنيين بالمشروعإدارة  -العاشر المجال 1.10
 16.5 72.2 66.3 التنمية المستدامة .2

 14.9 80.6 74.8 االجتماعي – البعد األول 2.1
 16.0 76.3 72.4 االقتصادي – البعد الثاني 2.2
 21.8 63.1 57.1 البيئي – البعد الثالث 2.3
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 %82.8إدارة المشاريع في المنظمات األهلية بلغ ( يوضح أن الوزن النسبي لمستوى 44جدول )
لمشاريع ا من قبل أفراد العينة على فقرات مجاالت إدارة اوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدً 

د موضوع الدراسة تعتماألجنبية ويعزو الباحث ذلك إلى أن إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية 
واألساليب والطرق والمجاالت العلمية الصحيحة فهي أساس عمل  في إدارتها للمشاريع وفق األسس

 ا داخل المجتمع فديمومة المؤسسةكونها التي تحدث للمؤسسة تواجدً  األجنبية المؤسسات األهلية
مرهون باستمرار برامجها ومشاريعها الهادفة والناجحة التي تحقق أهداف المؤسسة في أقصر مدة 

 وأقل جهد وأوفر تكلفة.
لغ التاسع وهو إدارة المشتريات حيث ب المجالأقوى المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع هو  وكان

رجة تهتم بالد األجنبية مما يعني أن إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية %88.9الوزن النسبي له 
حفاظ ال إلى بتلبية احتياجات المشروع من توفير السلع والخدمات الالزمة للمشروع التي تؤدي ىاألول
 استمرارية المشروع بأعلى درجة من الكفاءة. على
إدارة  ي. وهو الذي يؤكد سع%86.4الثالث إدارة وقت المشروع حيث بلغ بوزن نسبي  المجاليليه 

عداد خطة زمنية للمشروع ودراسة جدول زمني له بحيث تستغل الوقت بالشكل إ المشروع إلى 
المحدد وال يمكن ذلك إال من خالل توفير االحتياجات  نجاز المشروع في وقتهإاألفضل ليتم 

 واألدوات الالزمة للمشروع.
ول حيث كان أقوى األبعاد البعد األ %66.3هذا وقد بلغ الوزن النسبي لمستوى التنمية المستدامة  

 يعزو الباحث ذلك إلى أن إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية %74.8االجتماعي بوزن نسبي 
قديمها ال في تحقيق التنمية االجتماعية من خالل مساعدة أفراد المجتمع في تتقوم بدور فع   يةاألجنب

الخدمات وتنمية  ى لحاجاتهم األساسية وفي وتزويدهم بالخدمات االجتماعية والصحية ورفع مستو 
 مكانياتهم وقدراتهم وتحقيق التعليم الشامل والعادل وتقوية مبدأ التكافل االجتماعي إ

مة بعاد التنمية المستداأوهو ما يدل على وجود توازن بين . %72.4يه البعد الثاني االقتصادي ويل
ة في تحقيق التوازن االجتماعي عن طريق زيادة حجم الطاق فعااًل  افالتنمية االقتصادية تلعب دورً 

بلية مخاطر مستقلدورها في حماية المجتمع من  نتاج ومن ثم زيادة الدخل الوطني إضافةً البشرية في اإل
 وبيئية.وتجنب المجتمع أعباء اقتصادية واجتماعية 
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 (45جدول رقم )                               
 مع الدراسات السابقة إدارة المشاريع والتنمية المستدامةاتفاق واختالف نتائج 

 السابقة الدراسات مع المستدامة والتنمية المشاريع إدارة نتائج واختالف اتفاق 45 جدول

مجالت إدارة 
 المشاريع

درجة 
 الموافقة

الدراسات السابقة التي اتفقت نتائجها مع 
 نتائج هذه الدراسة

الدراسات السابقة التي 
اختلفت نتائجها مع نتائج هذه 

 الدراسة
 إدارة المشاريع

إدارة تكامل 
 كبيرة المشروع

)عنبر،      (    2017)دهليز، عنبر، 
( 2013( )الدلو، 2015( )الحلو، 2016

( 2010( )حماد، 2012)الديراوي، 
(Coster & Wijk, 2015 ) 

(     )غانم، 2013)زعرب، 
2011) 

إدارة نطاق 
 كبيرة المشروع 

( ودراسة )عنبر، 2017)دهليز، عنبر، 
(      )الديراوي، 2015( )الحلو، 2016

2012(        )Francesco & 
Rafael, 2016 )(Abate & Biei , 

2015 )(Kreiling & Andronache, 
2013) 

(Kreiling & 
Andronache, 2013) 

إدارة وقت 
 اكبيرة جدً  المشروع

( 2016( )عنبر، 2017)دهليز، عنبر، 
( )تاور، 2013( )الدلو، 2015)الحلو، 

2016( )CRUZ , 2014) 
--- 

إدارة تكلفة 
 اكبيرة جدً  المشروع

( 2016( )عنبر، 2017عنبر، )دهليز، 
( 2016( )النجيب، 2016)فضل، 

 (2015)الحلو، 
--- 

إدارة جودة 
 كبيرة المشروع

( 2016( )عنبر، 2017)دهليز، عنبر، 
( ة Trokic & Sahatqija, 2015التي. )

 (2015)الحلو، 

(Jussila & 
Wenderholm , 2015) 

إدارة الموارد 
البشرية في 

 المشروع
 اكبيرة جدً 

( 2016( )عنبر، 2017)دهليز، عنبر، 
( 2015( ودراسة )الحلو، 2015)أحمد، 

(Francesco & Rafael, 2016 )
( 2013( )زعرب، 2016)الحروب، 

(Coster & Wijk, 2015  ،الديراوي( )
2012) 

--- 

إدارة اتصالت 
 اكبيرة جدً  المشروع

( 2016( )عنبر، 2017)دهليز، عنبر، 
( 2013( )الديراوي، 2013دراسة )زعرب، 

( )غانم، 2017)االشول، 
2011) 
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(Chepkasova & Macalintal, 
2016( )CRUZ , 2014 ،الحلو( )

2015.) 
إدارة مخاطر 

 كبيرة المشروع
( 2016( )عنبر، 2017)دهليز، عنبر، 

 (2015( )الحلو، 2013)زعرب، 
(Michael & Van, 

 (2016)الحروب، ( 2017
إدارة مشتريات 

 اكبيرة جدً  المشروع
( 2016( )عنبر، 2017)دهليز، عنبر، 

 (2015)الحلو، 
--- 

 إدارة المعنيين
 اكبيرة جدً  المشروعب

( 2013( )زعرب، 2016)الحروب، 
( )حماد، 2013( )الدلو، 2015)النخالة، 

 (2015( )الحلو، 2010
--- 

 التنمية المستدامة 

المجال 
 كبيرة الجتماعي

( 2015( )العصار، 2016)البورنو، 
( 2016( )آل رشيد، 2015)شيخو، 

(Fayet & Tran, 2016( )Yogo, 
 (2014( )شيلي، 2016

--- 

المجال 
 كبيرة القتصادي

( 2016( )السنباتي، 2016)البورنو، 
( 2015( )شيخو، 2016)عبد هللا، 

 ( اتفقت دراسة )آل رشيد،2015)صالح، 
2016) 

 (2016)جمال، 

 متوسطة المجال البيئي

( )أبو 2016( )البورنو، 2015)العصار، 
( ، 2016( )سالم، 2014وطفه، 

(Gould, 2016 )(Löfman & 
Jonsson, 2016) 

 

( 2016)آل رشيد، 
( )عبد هللا، 2016)السنباتي، 

( 2015( )شيخو، 2016
 (2015)مقري، مانع، 

 
 جرد بواسطة الباحث
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 الث من أسئلة الدراسة:اإلجابة عن السؤال الثنتائج 
 ينص السؤال على ما يلي:

 ؟ةالتنمية المستدام تحقيق على األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية أثر ما 
 

 ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
سات ( بين إدارة المشاريع في المؤسα≤0.05يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة )

 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية األهلية
 

ريع إدارة المشاالمستقل ) المتغيرثر أاستخدام تحليل االنحدار الخطي الختبار هذه الفرضية تم 
ل نتائج (، وقد تبين من خالالتنمية المستدامة( على المتغير التابع )األجنبية في المؤسسات األهلية

وهي  (8.998) المحسوبة تساوي  Fحيث أن قيمة ومقبولة هذا التحليل أن معادلة االنحدار جيدة 
قل أوهي  (0.000) حيث أن القيمة االحتمالية تساوي  (0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 إدارة المشاريع مجاالتوهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  .(0.05) من
 لى حد ما.إ وأن نموذج االنحدار جيدوالتنمية المستدامة  األجنبية في المؤسسات األهلية

Y = 10.274+0.413(x1) + 0.391(X2) + 0.211(X3) + 0.281(X4) + 
0.401(X5) + 0.386 (x6) + 0.113 (x7) + 0.214 (X8) + 0.252 (X9) + 

0.204 (X10) 

 

Y : التنمية المستدامة 

X1: إدارة تكامل المشروع 
X2: إدارة نطاق المشروع 
X3: إدارة وقت المشروع 
X4: إدارة تكلفة المشروع 

X5: إدارة جودة المشروع 
X6: إدارة الموارد البشرية في المشروع 

:7X إدارة اتصاالت المشروع 

X8: المشروعإدارة مخاطر 
X9: إدارة مشتريات المشروع 

X10:إدارة المعنيين بالمشروع 
X11: األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية 
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 (46جدول )
 يوضح تحليل النحدار الخطي )المتغير التابع: التنمية المستدامة(

 (المستدامة التنمية: التابع المتغير) الخطي االنحدار تحليل يوضح 46 جدول

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحدار
 الخطأ المعيار

معامالت 

االنحدار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

sig. 

مستوى 

الداللة عند 

(0.05) 

 غير دال 0.274 1.100  9.319 10.247 الثابت
 دال 0.013 2.511 0.231 0.165 0.413 إدارة تكامل المشروع
 دال 0.014 2.495 0.229 0.157 0.391 إدارة نطاق المشروع
 غير دال 0.315 1.009 0.095 0.209 0.211 إدارة وقت المشروع
 غير دال 0.154 1.437 0.135 0.196 0.281 إدارة تكلفة المشروع
 دال 0.000 4.626 0.401 0.087 0.401 إدارة جودة المشروع

إدارة الموارد البشرية في 
 المشروع

 دال 0.024 2.292 0.212 0.169 0.386

 غير دال 0.514 6550. 0.062 0.172 0.113 إدارة اتصاالت المشروع
 غير دال 0.075 1.797 0.167 0.119 0.214 إدارة مخاطر المشروع

 غير دال 0.073 1.813 0.169 0.139 0.252 إدارة مشتريات المشروع
 غير دال 0.228 1.213 0.114 0.169 0.204 إدارة المعنيين بالمشروع

إدارة المشاريع في 
 المؤسسات األهلية

 األجنبية
 دال 0030. 3.000 2730. 2050. 6160.

 ANOVAتحليل التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 8.998قيمة اختبار 

 2R 0.272المعدل  معامل التفسيرقيمة 
القيمة االحتمالية لمعامل 

 التفسير
0.000 

 
إدارة المشاريع في المؤسسات من خالل الداللة اإلحصائية يتضح أنه يوجد تأثير بين و 

وهي  0.003قيمة الداللة اإلحصائية  يث كانتبشكل عام والتنمية المستدامة ح األجنبية األهلية
ر هذا يعني أنه كلما تغير المتغيو  0.616والتي تساوي  βكان مقدار التأثير قيمة و  0.05أقل من 

دة بمقدار وح (التنمية المستدامة) التابعتغير المتغير  0.616 ( بمقدارإدارة المشاريع) تقلالمس
 وذلك برغم وجود تأثير كما وأظهرت النتائج إال أنه: دةواح
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     في ( بين إدارة تكامل المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -1
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية األجنبية المؤسسات األهلية    

 في ( بين إدارة نطاق المشروع α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -2
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية هليةالمؤسسات األ    
   في شروع( بين إدارة وقت المα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد يال  -3

 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية    
 في  ( بين إدارة تكلفة المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد يال  -4

 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية     
 في  ( بين إدارة جودة المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -5

 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية    
 ( بين إدارة الموارد البشرية في α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد ي -6
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية في المؤسسات األهلية المشروع    

  ( بين إدارة اتصاالت المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد يل  -7
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية في المؤسسات األهلية    

    ( بين إدارة مخاطر المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد يل  -8
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية المؤسسات األهلية في    

  ( بين إدارة مشتريات المشروعα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد يل  -9
 وتحقيق التنمية المستدامة. األجنبية هليةفي المؤسسات األ    

 ( بين إدارة المعنيين α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذو أثروجد يل  -10
 وتحقيق التنمية المستدامة.األجنبية في المؤسسات األهلية  بالمشروع      

 
إدارة تكامل ) األجنبية المشاريع في المؤسسات األهلية تأثير إدارة ى مستو  علىللوقوف      

، عإدارة جودة المشرو ، إدارة تكلفة المشروع، إدارة وقت المشروع، إدارة نطاق المشروع، المشروع
ريات إدارة مشت، إدارة مخاطر المشروع، إدارة اتصاالت المشروع، شرية في المشروعإدارة الموارد الب

لمتعدد ا، استخدم الباحث اختبار االنحدار التنمية المستدامة على( إدارة المعنين بالمشروع، المشروع
 ويمكن استنتاج ما يلي: Stepwiseباستخدام طريقة 

التنمية المستدامة وهو  ى أن مستو  Stepwiseيبين نموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة  -
ربعة إدارة المشاريع األ بمجاالتصائية حاللة ايمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية وذات د

( ة في المشروعتكامل المشروع، إدارة نطاق المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة الموارد البشري )إدارة
من وجهة نظر المبحوثين أن هذه المتغيرات في المرحلة الحالية تمثل األولوية أن الباحث  ى وير 
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مدراء  علىوعليه ، التنمية المستدامة بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية علىفي التأثير 
ذه المتغيرات طالما أنها تؤثر أن تولي االهتمام به األجنبية المشاريع في المؤسسات األهلية ومنسقي

 تحقيق التنمية المستدامة والعمل بها وفق خطط واضحة لتعزيز هذه النتيجة. علىبشكل جوهري 
اتصاالت  إدارة وقت المشروع، إدارة تكلفة المشروع ، إدارة) وقد تبين أن كال من المتغيرات التالية -

 في المتغير المشروع، إدارة المعنين بالمشروع(المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة مشتريات 
ة التنمي ىعل Stepwiseالمستقل إدارة المشاريع ال يوجد لها تأثير ذو داللة إحصائية حسب طريقة 

أن استجابة المبحوثين تعتبر أن هذه المتغيرات ليست ذات  ىالمستدامة، ويعزو الباحث ذلك إل
ت ة المستدامة حيث أن المبحوثين يمارسوا هذه المجاالمتغير التنمي ىتأثير في الوقت الحالي عل

إدارة ا في بيئة بشكل تلقائي حيث أصبحت جزء من مهامهم العامة وهو متعارف عليه ضمنيً 
 .المشروعات

 
ة في المؤسسات األهليإدارة المشاريع  لمجاالتلمعرفة التأثير الحقيقي   Step Wiseو باستخدام 

 كانت النتائج كالتالي:، المستدامةعلى التنمية األجنبية 
 

 (47جدول )
 يوضح تحليل النحدار الخطي )المتغير التابع: التنمية المستدامة(

 (المستدامة التنمية: التابع المتغير) الخطي االنحدار تحليل يوضح 47 جدول

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحدار
 الخطأ المعيار

 معامالت

االنحدار 

 المعيارية

Beta 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

sig. 

مستوى 

الداللة عند 

(0.05) 

 دال 0.000 5.420  6.666 36.132 الثابت
 دال 0000. 4.626 4010. 0870. 4010. إدارة جودة المشروع

 ANOVAتحليل التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 21.389قيمة اختبار 

 2R 0.153المعدل  التفسيرمعامل قيمة 
القيمة االحتمالية لمعامل 

 التفسير
0.000 

المحسوبة  Fحيث أن قيمة ومقبولة وقد تبين من خالل نتائج هذا التحليل أن معادلة االنحدار جيدة 
حيث أن القيمة االحتمالية  (0.05) وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى  (21.389) تساوي 
وهذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية  .(0.05) نقل مأوهي  (0.000) تساوي 

أن نموذج االنحدار المستدامة و التنمية و  األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية مجاالتبين 
 لى حد ما.إ جيد
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Y = 36.132+ 0.401(X5)  
Y : التنمية المستدامة 
X5: إدارة جودة المشروع 

 

ق التنمية في تحقيأهمية لما لها من  الحقيقي كان إلدارة جودة المشروع وهذا يعني أن التأثير
لسياسية او والتكنولوجية في ظل التطورات االقتصادية  االجتماعية واالقتصادية والبيئية المستدامة

لتنمية لتحقيق ا ىالتي تسع األجنبية لكثرة المؤسسات األهليةيجة نتو  التي يشهدها العالم اليوم،
ات مشاريع تنموية من الجه ىية واالقتصادية والبيئية المستدامة من خالل الحصول علاالجتماع

على  تبني رؤية و فلسفة شمولية قادرة إدارة المشاريع في هذه المؤسساتيتطلب من  المانحة مما
ائمة مع المو الذاتية في التكيف و  اادة قدراتهالمستقبلية، وزيالحالية و  المحيطةمواجهة التحديات 

ارة العمل في إدالحاجة للتغيير في أساليب  أصبحت فقد لتغيرات الحاسمة في البيئة التنافسيةا
لجودة التأكيد المتزايد على او ا بسبب التطور المتسارع في التكنولوجيا، أكثر إلحاحً المشاريع 

الية بة بمستويات خدمة عإلى المطال ذلك قد أدىو  تقديم الخدمات للمستفيدين منها والمرونة في
لوب تطوير أسيستدعي األمر إلى ضرورة تحسين و  ا بعد يوم مماهذه المطالبة تزداد يومً الجودة و 

 ن توفيرتقديم الخدمات بسرعة لما يترتب على ذلك مالخدمات وتبسيط إجراءات األداء و تقديم 
 لهاخالحيث يتم من  فتعتبر إدارة الجودة في المشاريع التنموية مهمة، بالوقت وبتكلفه األداء

في الخدمات من خالل مطابقتها وانسجامها مع حاجات وتوقعات  ن تحقيق أداء جيدضما
ي ك فإدارة المشاريع للتنمية المستدامة سواء كان ذلتحقيق لضمان الجهات المستهدفة وبالتالي 

 .أو االقتصادي الجانب االجتماعي أو البيئي
خطط لالتصميم الكفء  األجنبية سسات األهليةعلى إدارة المشاريع في المؤ فإنه ينبغي وبالتالي 

الجودة في المشاريع التي تقوم بها وتحديد ومراجعة وضبط معايير ومتطلبات تحقيق الجودة 
نفيذ تكامل مراحل المشروع وأن يتم إتباع  ىوالتأكد من استخدام معايير قياسية يتم تطبيقها عل

دارة إ بتطبيق األجنبية في المؤسسات األهلية إدارة المشاريعوحتى تقوم هذه الخطط والنشاطات، 
ة من لفرق العمل في المشروعات التنمويفال بد من اتباع التطوير المستمر  الجودة في مشاريعها

المراجعة الدورية و  خالل تدريبهم وتشجيعهم على المشاركة بوضع الخطط واتخاذ القرارات،
لتحقيق التنمية االجتماعية أو  ىسعها في مشاريعها التي يجب أن تلخدمات التي تقدمل

 االقتصادية أو البيئية المستدامة.
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 من أسئلة الدراسة: الرابعاإلجابة عن السؤال نتائج 
 

 ينص السؤال على ما يلي:
( بين متوسط تقديرات α≤0.05وجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )ت هل 

إلى  ى عز ت  التنمية المستدامة و  األجنبية األهلية المبحوثين نحو إدارة المشاريع في المؤسسات
 (؟، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات العملالفئة العمرية)الجنس، 

 
 هذا السؤال تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية: عنولإلجابة 

( بين متوسط تقديرات α≤0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
 ى عز ت  تدامة وتحقيق التنمية المس األجنبية المبحوثين نحو إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

 (.، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات العملالفئة العمريةإلى )الجنس، 
 

 الفرضية الفرعية األولى:
متوسطات استجابات ( بين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 المبحوثين حول إدارة المشاريع تعزى للجنس
 

 (48جدول )
 الفروق اإلحصائية بين إدارة المشاريع والجنس

 والجنس المشاريع إدارة بين اإلحصائية الفروق  48 جدول

الوسط  العدد الجنس المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

إدارة تكامل 
 المشروع

 0.403 0.84- 9.2 81.4 72 ذكر
   9.3 82.9 42 أنثى

 إدارة نطاق المشروع
 0.883 0.147- 10.2 81.4 72 ذكر
   8.8 81.7 42 أنثى

 إدارة وقت المشروع
 0.396 0.852- 7.9 85.9 72 ذكر
   6.4 87.1 42 أنثى

 إدارة تكلفة المشروع
 0.883 0.147- 8.8 83.9 72 ذكر
   6.1 84.1 42 أنثى

 إدارة جودة المشروع
 0.614 0.505- 17.1 74.6 72 ذكر
   15.5 76.2 42 أنثى
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إدارة الموارد البشرية 
 في المشروع

 0.171 1.379- 10.4 83.7 72 ذكر
   5.9 86.1 42 أنثى

إدارة اتصاالت 
 المشروع

 0.045 2.027- 10.1 82.2 72 ذكر
   6.2 85.7 42 أنثى

إدارة مخاطر 
 المشروع

 0.152 1.443- 13.8 76.9 72 ذكر
   10.8 80.5 42 أنثى

إدارة مشتريات 
 المشروع

 0.92 0.101 12.1 89.0 72 ذكر
   9.3 88.8 42 أنثى

إدارة المعنيين 
 بالمشروع

 0.341 0.957- 10.1 82.1 72 ذكر
   7.3 83.8 42 أنثى

 إدارة المشاريع
 0.239 1.184- 8.2 82.2 72 ذكر
   5.4 83.8 42 أنثى

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة ت( يوضح أنه ال 48جدول )
وقيمة الداللة اإلحصائية  t -1.184إدارة المشاريع والجنس حيث كانت قيمة  مجاالتحول 

 . 0.05وهي أكبر من  0.239
هام لديهم نفس الم اإناثً  وأ اذكورً ويعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد عينة المبحوثين سواء كانوا 

أساليب وأسس  ن وليات والصالحيات ونفس المسمى والوصف الوظيفي كما أنهم يطبقو ؤ والمس
 وجد فروق بين الجنسين. تومبادئ علمية بالتالي ال 

ون ( حيث تك  2016( ودراسة )عنبر، 2017، عنبر، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز
مجتمع الدراسة من المؤسسات األهلية المحلية العاملة في قطاع غزة وتكونت عينة الدراسة من 

( حيث تكون مجتمع وعينة الدراسة 2015مدراء ومنسقي المشاريع فيها، واتفقت مع دراسة )الحلو، 
تكون ( حيث 2010، واتفقت مع دراسة )حماد، من مؤسسات الصناعات التحويلية في قطاع غزة

( 2013، واتفقت مع دراسة )زعرب، مجتمع الدراسة من المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة
وقد تكون مجتمع الدراسة من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة والبالغ 

 450ية منتظمة مكونة من مشروع تجاري صغير حيث تم اختيار عينة عشوائ 4500عددهم 
تكون مجتمع الدراسة من جميع  حيث( 2013)الدلو، ا مع دراسة مشروع تجاري، واتفقت أيًض 

وقد كان أهم ما ( منظمة، 41وعددها ) 2013المنظمات الزراعية المسجلة في وزارة الداخلية للعام 
وسطات استجابات خلصت إليه هذه الدراسات انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مت

ويعزو الباحث ذلك كون بيئة العمل في مجتمعات هذه )ذكر، أنثي(،  المبحوثين تعزى للجنس
حيث  األجنبية الدراسات قريبة أو متشابهة من بيئة عمل مجتمع هذه الدراسة من المؤسسات األهلية
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ي التعيين تعمل جميعها بإدارة المشاريع وفق أسس ومبادئ ومنهجية واحدة وكذلك الشروط ف
 ناث.والسياسات وأنظمة العمل ال تفرق بين الذكور واإل

 
 الفرضية الفرعية الثانية:

( إحصائية بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )
 لفئة العمرية.تعزى ل إدارة المشاريعالمبحوثين حول 

 (49جدول )
 الفئة العمريةالفروق اإلحصائية بين إدارة المشاريع 

 العمرية الفئة المشاريع إدارة بين اإلحصائية الفروق  49 جدول

الوسط  العدد الفئة العمرية المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

إدارة تكامل 
 المشروع

 2.5 89.2 8 سنة 25أقل من 

2.972 
 

0.035 
 

 9.8 80.0 55 سنة 35الى  25من 
 8.5 83.4 38 سنة 45الى  36من 

 8.9 81.1 13 سنة 45أكبر من 
 9.2 81.9 114 المجموع

 إدارة نطاق المشروع

 7.5 84.4 8 سنة 25أقل من 

0.275 
 

0.843 
 

 9.3 81.3 55 سنة 35الى  25من 
 11.3 81.1 38 سنة 45الى  36من 

 8.2 81.9 13 سنة 45أكبر من 
 9.7 81.5 114 المجموع

 إدارة وقت المشروع

 8.8 83.0 8 سنة 25أقل من 

0.665 
 

0.575 
 

 7.6 86.5 55 سنة 35الى  25من 
 7.5 86.4 38 سنة 45الى  36من 

 5.4 87.5 13 سنة 45أكبر من 
 7.4 86.4 114 المجموع

 إدارة تكلفة المشروع

 7.7 84.5 8 سنة 25أقل من 

0.175 
 

0.913 
 

 7.2 83.9 55 سنة 35الى  25من 
 9.1 84.5 38 سنة 45الى  36من 

 7.6 82.8 13 سنة 45أكبر من 
 7.9 84.0 114 المجموع

 إدارة جودة المشروع
 9.3 82.0 8 سنة 25أقل من 

1.364 0.258 
 15.3 74.8 55 سنة 35الى  25من 
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 20.6 72.4 38 سنة 45الى  36من 
 7.2 80.8 13 سنة 45أكبر من 
 16.5 75.2 114 المجموع

إدارة الموارد البشرية 
 في المشروع

 4.1 86.6 8 سنة 25أقل من 

0.35 0.789 
 7.1 84.0 55 سنة 35الى  25من 
 12.3 84.4 38 سنة 45الى  36من 

 7.5 86.2 13 سنة 45أكبر من 
 9.0 84.6 114 المجموع

إدارة اتصاالت 
 المشروع

 5.1 86.5 8 سنة 25أقل من 

0.703 0.552 
 8.1 82.6 55 سنة 35الى  25من 
 11.1 83.5 38 سنة 45الى  36من 

 7.8 85.6 13 سنة 45أكبر من 
 9.0 83.5 114 المجموع

إدارة مخاطر 
 المشروع

 10.4 78.3 8 سنة 25أقل من 

0.701 0.553 
 13.6 76.8 55 سنة 35الى  25من 
 13.7 79.1 38 سنة 45الى  36من 

 7.6 82.2 13 سنة 45أكبر من 
 12.9 78.3 114 المجموع

إدارة مشتريات 
 المشروع

 4.1 95.0 8 سنة 25أقل من 

0.894 0.447 
 10.3 88.7 55 سنة 35الى  25من 
 12.7 88.5 38 سنة 45الى  36من 

 11.8 87.5 13 سنة 45أكبر من 
 11.1 88.9 114 المجموع

إدارة المعنيين 
 بالمشروع

 9.1 83.5 8 سنة 25أقل من 

0.354 0.786 
 9.1 81.9 55 سنة 35الى  25من 
 9.8 83.1 38 سنة 45الى  36من 

 8.3 84.5 13 سنة 45أكبر من 
 9.2 82.7 114 المجموع

 إدارة المشاريع

 4.0 85.4 8 سنة 25أقل من 

0.658 0.580 
 6.4 82.1 55 سنة 35الى  25من 
 9.3 82.8 38 سنة 45الى  36من 

 6.0 84.1 13 سنة 45أكبر من 
 7.3 82.8 114 المجموع
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة ت( يوضح أنه ال 49جدول )
 وقيمة الداللة اإلحصائية F 0.658حيث كانت قيمة  والفئة العمريةإدارة المشاريع  مجاالتحول 

 . 0.05وهي أكبر من  0.580
ة فالفئة العمرية الصغيرة العاملة في إدار  ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن لكل فئة عمرية مميزاتها

سس المشاريع لديها اإلمكانيات والمؤهالت العلمية التي تؤهلهم إلدارة المشاريع بكفاءة وفق األ
ي إدارة المشاريع واألساليب العلمية الحديثة بينما الفئة العمرية الكبيرة لديها المعرفة العلمية والعملية ف

ات ب التي خاضوها في حياتهم من خالل ممارستهم إلدارة المشاريع والدور من خالل الخبرات والتجار 
 يع.جميع الفئات العمرية في إدارة المشار  ىوهذا يوضح الكفاءة لد التدريبة وورشات العمل وغيرها

( حيث تكون مجتمع 2016( ودراسة )عنبر، 2017واتفقت نتائج هذه الدراسة مع )دهليز، عنبر، 
قي األهلية المحلية العاملة في قطاع غزة وتكونت عينة الدراسة من مدراء ومنسالدراسة المؤسسات 

( حيث تكون مجتمع وعينة الدراسة من مؤسسات 2015المشاريع فيها، واتفقت مع دراسة )الحلو، 
تكون مجتمع الدراسة ( حيث 2010الصناعات التحويلية في قطاع غزة، واتفقت مع دراسة )حماد، 

أنه ال توجد فروق ذات داللة  ىوالتي خلصت إلالحكومية في قطاع غزة من المنظمات غير 
إحصائية بين استجابات أصحاب المشاريع الصغيرة تعزى للعمر، واتفقت مع دراسة )زعرب، 

وقد تكون مجتمع الدراسة من أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في جنوب قطاع غزة ( 2013
ير حيث تم اختيار عينة عشوائية منتظمة مكونة من مشروع تجاري صغ 4500والبالغ عددهم 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أالتي كان من أهم نتائجها  اتجاريً  امشروعً  450
متوسطات استجابات المبحوثين حول المعوقات اإلدارية التي تصاحب المشاريع التجارية الصغيرة 

جميع ( حيث تكون مجتمع الدراسة من 2011، تعزى للفئة العمرية، واتفقت مع دراسة )غانم
العاملين والمدراء ورؤساء األقسام ومديري المشاريع في مختلف اإلدارات ذات الصلة في وزارة 

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تحليل أحيث خلصت  شغال العامة واإلسكاناأل
 مرية.عزى للفئة العت  لعام في الضفة الغربية دراسة ممارسات وتطبيقات إدارة المشاريع في القطاع ا

ويعزو الباحث ذلك كون المشاريع يتم إدارتها وفق أسس ومبادئ ومنهجية علمية وبالتالي فإن 
 عملية.العمر ال يهم إذا كان من يدير المشروع يتبع األسس والمنهجية العلمية الصحيحة أو الخبرة ال
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 الفرضية الفرعية الثالثة:
( إحصائية بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )

 المبحوثين حول إدارة المشاريع تعزى للمؤهل العلمي
 

 (50جدول )
 الفروق اإلحصائية بين إدارة المشاريع والمؤهل العلمي

 العلمي والمؤهل المشاريع إدارة بين اإلحصائية الفروق  50 جدول

الوسط  العدد المؤهل العلمي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

إدارة تكامل 
 المشروع

 0.696 0.392 10.0 82.2 66 بكالوريوس
   8.1 81.5 48 دراسات عليا

 إدارة نطاق المشروع
 0.321 0.997- 10.7 80.7 66 بكالوريوس

   8.0 82.6 48 دراسات عليا

 إدارة وقت المشروع
 0.44 0.775- 8.5 85.9 66 بكالوريوس

   5.6 87.0 48 دراسات عليا

 إدارة تكلفة المشروع
 0.774 0.288 8.6 84.2 66 بكالوريوس

   6.8 83.8 48 دراسات عليا

 إدارة جودة المشروع
 0.882 0.149 16.6 75.4 66 بكالوريوس

   16.4 74.9 48 دراسات عليا
إدارة الموارد البشرية 

 في المشروع
 0.309 1.021- 10.3 83.8 66 بكالوريوس

   6.9 85.6 48 دراسات عليا
إدارة اتصاالت 

 المشروع
 0.155 1.431- 10.2 82.5 66 بكالوريوس

   7.0 84.9 48 دراسات عليا
إدارة مخاطر 

 المشروع
 0.328 0.983- 14.2 77.2 66 بكالوريوس

   10.9 79.6 48 دراسات عليا
إدارة مشتريات 

 المشروع
 0.389 0.866- 11.2 88.2 66 بكالوريوس

   10.9 90.0 48 دراسات عليا
إدارة المعنيين 

 بالمشرع
 0.239 1.183- 9.8 81.8 66 بكالوريوس

   8.1 83.9 48 دراسات عليا

 إدارة المشاريع
 0.397 0.850- 8.3 82.3 66 بكالوريوس

   5.6 83.5 48 دراسات عليا
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة ت( يوضح أنه ال 50جدول )
 وقيمة الداللة اإلحصائية t 0.850إدارة المشاريع والمؤهل العلمي حيث كانت قيمة  مجاالتحول 

 . 0.05وهي أكبر من  0.397
ة إدارة المشاريع يمكن اكتسابها من خالل الممارسة العمليويعزو الباحث ذلك لكون أساليب وأسس 

م ا لمؤهالت علمية متخصصة فعلم إدارة المشاريع نشأ من علوالدورات التدريبية وال تحتاج دائمً 
 اإلدارة الحديثة الذي يرتبط مع الكثير من العلوم األخرى.

ون مجتمع ( حيث تك  2016ر، ( ودراسة )عنب2017واتفقت نتائج هذه الدراسة مع )دهليز، عنبر، 
قي الدراسة المؤسسات األهلية المحلية العاملة في قطاع غزة وتكونت عينة الدراسة من مدراء ومنس

( حيث تكون مجتمع وعينة الدراسة من )مدير المؤسسة، 2015المشاريع فيها، ودراسة )الحلو، 
 زة، واتفقت مع دراسة )الدلو،مهندس، المدير الفني( في مؤسسات الصناعات التحويلية في قطاع غ

 تكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات الزراعية المسجلة في وزارة الداخلية للعام( حيث 2013
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( منظمة وقد وكان أهم ما خلصت إليه 41وعددها ) 2013

 بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل إدارة المشاريع الزراعية في منظمات المجتمع المدني ى في مستو 
جميع العاملين والمدراء ( فقد تكون مجتمع الدراسة من 2011العلمي. واتفقت مع دراسة )غانم، 

شغال العامة ورؤساء األقسام ومديري المشاريع في مختلف اإلدارات ذات الصلة في وزارة األ
في درجة تحليل دراسة ممارسات نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلى أحيث خلصت  واإلسكان

 وتطبيقات إدارة المشاريع في القطاع العام في الضفة الغربية يعزى للمؤهل العلمي، واتفقت مع
تكون مجتمع الدراسة من المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ( حيث 2010دراسة )حماد، 
أصحاب المشاريع الصغيرة  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ىوالتي خلصت إل

نه ال توجد أ( التي كان من أهم نتائجها 2013تعزى للمؤهل العلمي، واتفقت مع دراسة )زعرب، 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول المعوقات اإلدارية التي 

( حيث 2013ة )الدلو، تصاحب المشاريع التجارية الصغيرة تعزى للمؤهل العلمي. واتفقت مع دراس
ها وعدد 2013تكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات الزراعية المسجلة في وزارة الداخلية للعام 

 ى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستو ( منظمة وقد وكان أهم ما خلصت إليه 41)
 تغير للمؤهل العلمي.إدارة المشاريع الزراعية في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة تعزى لم

ح درجاتهم العلمية بين و أن معظم العاملين في إدارة المشاريع تترا إلى ويعزو الباحث ذلك
 ويوجد عدد من المشروعات الصغيرة ذات التمويل الصغير والمدة ،البكالوريوس والدراسات العليا

مية مثل البكالوريوس القليلة في المؤسسات المحلية الصغيرة يشرف عليها أصحاب المؤهالت العل
وهناك مشروعات كبيرة ذات تمويل كبير في مؤسسات محلية كبيرة أو أجنبية تتطلب أصحاب 

 مؤهالت عالية كالدراسات العليا ليشرف عليها.
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 الفرضية الفرعية الرابعة:
( إحصائية بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )

 .حول إدارة المشاريع تعزى لسنوات العملالمبحوثين 
 

 (51جدول )
 الفروق اإلحصائية بين إدارة المشاريع وسنوات العمل

 العمل وسنوات المشاريع إدارة بين اإلحصائية الفروق  51 جدول

الوسط  العدد سنوات العمل المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

إدارة تكامل 
 المشروع

 6.6 86.8 25 سنة 5أقل من 

5.486 
 

0.002 
 

 9.6 81.8 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 8.8 77.3 29 سنة 15الى  11من 
 8.2 83.6 11 سنة فأكثر 15

 9.2 81.9 114 المجموع

 إدارة نطاق المشروع

 8.9 82.5 25 سنة 5أقل من 

1.328 
 

0.269 
 

 9.4 82.3 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 11.3 78.4 29 سنة 15الى  11من 
 7.1 83.4 11 سنة فأكثر 15

 9.7 81.5 114 المجموع

 إدارة وقت المشروع

 9.3 87.7 25 سنة 5أقل من 

0.617 
 

0.606 
 

 5.8 86.6 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 8.6 85.0 29 سنة 15الى  11من 
 5.8 86.2 11 سنة فأكثر 15

 7.4 86.4 114 المجموع

 إدارة تكلفة المشروع

 6.2 86.2 25 سنة 5أقل من 

1.704 
 

0.17 
 

 5.9 84.6 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 11.2 81.9 29 سنة 15الى  11من 
 7.5 82.0 11 سنة فأكثر 15

 7.9 84.0 114 المجموع

 المشروعإدارة جودة 

 18.3 77.1 25 سنة 5أقل من 

1.932 0.129 
 15.1 77.5 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 18.5 68.9 29 سنة 15الى  11من 
 7.7 76.8 11 سنة فأكثر 15
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 16.5 75.2 114 المجموع

إدارة الموارد البشرية 
 في المشروع

 7.0 86.3 25 سنة 5أقل من 

3.647 0.015 
 5.9 85.9 49 سنة 10أقل من  الى 5من 
 13.2 80.0 29 سنة 15الى  11من 
 8.0 86.6 11 سنة فأكثر 15

 9.0 84.6 114 المجموع

إدارة اتصاالت 
 المشروع

 6.5 87.4 25 سنة 5أقل من 

3.465 0.019 
 7.5 83.0 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 12.2 80.1 29 سنة 15الى  11من 
 7.5 85.8 11 سنة فأكثر 15

 9.0 83.5 114 المجموع

إدارة مخاطر 
 المشروع

 12.4 80.7 25 سنة 5أقل من 

1.511 0.216 
 10.7 78.3 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 17.3 74.5 29 سنة 15الى  11من 
 7.0 82.3 11 سنة فأكثر 15

 12.9 78.3 114 المجموع

إدارة مشتريات 
 المشروع

 6.4 92.7 25 سنة 5أقل من 

1.89 0.135 
 12.2 87.8 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 12.2 86.6 29 سنة 15الى  11من 
 9.3 91.8 11 سنة فأكثر 15

 11.1 88.9 114 المجموع

إدارة المعنيين 
 بالمشروع

 7.4 84.0 25 سنة 5أقل من 

0.248 0.862 
 8.8 82.4 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 11.7 81.9 29 سنة 15الى  11من 
 7.7 82.9 11 سنة فأكثر 15

 9.2 82.7 114 المجموع

 إدارة المشاريع

 5.6 85.3 25 سنة 5أقل من 

3.404 0.020 
 5.6 83.1 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 10.2 79.5 29 سنة 15الى  11من 
 6.0 84.3 11 سنة فأكثر 15

 7.3 82.8 114 المجموع
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة حول ت( يوضح أنه 51جدول )
وقيمة الداللة اإلحصائية  F 3.404حيث كانت قيمة  العملإدارة المشاريع وسنوات  مجاالت
  %85.3سنوات  5. وقد كانت الفروق لصالح الفئة العمرية األقل من 0.05وهي أقل من  0.020

سنوات  10سنوات أقل من  5من  كانت فئتهم العمرية يعزو الباحث ذلك لكون أغلب المبحوثينو 
 اهالعمل في إدارة المشاريع وبالتالي فإن على تكون حديثةسنوات  5أما الفئة العمرية األقل من 

 لبعض الوقت للتأقلم وكسب الخبرة. تحتاج
( حيث تكون 2016( ودراسة )عنبر، 2017واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 

ء مجتمع الدراسة المؤسسات األهلية المحلية العاملة في قطاع غزة وتكونت عينة الدراسة من مدرا
عينة الدراسة من )مدير المؤسسة، ( حيث تكون مجتمع و 2015ومنسقي المشاريع فيها، )الحلو، 

مع دراسة  واختلفتمهندس، المدير الفني( في مؤسسات الصناعات التحويلية في قطاع غزة، 
ية تكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات الزراعية المسجلة في وزارة الداخل( حيث 2013)الدلو، 

أنه ال توجد فروق ذات داللة ( منظمة وقد وكان أهم ما خلصت إليه 41وعددها ) 2013للعام 
ت إدارة المشاريع الزراعية في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة تعزى لسنوا ى إحصائية في مستو 

جميع العاملين والمدراء ( فقد تكون مجتمع الدراسة من 2011مع دراسة )غانم،  واختلفتالعمل، 
شغال العامة صلة في وزارة األورؤساء األقسام ومديري المشاريع في مختلف اإلدارات ذات ال

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تحليل دراسة ممارسات أحيث خلصت  واإلسكان
 مع واختلفتلسنوات العمل،  ى عز ت  وتطبيقات إدارة المشاريع في القطاع العام في الضفة الغربية 

لحكومية في قطاع غزة تكون مجتمع الدراسة من المنظمات غير ا( حيث 2010دراسة )حماد، 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أصحاب المشاريع الصغيرة  ىوالتي خلصت إل

نه ال توجد أ( التي كان من أهم نتائجها 2013مع دراسة )زعرب،  واختلفتتعزى لسنوات العمل، 
ت اإلدارية التي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول المعوقا

( 2013مع دراسة )الدلو،  واختلفتتصاحب المشاريع التجارية الصغيرة تعزى لسنوات العمل. 
 2013تكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات الزراعية المسجلة في وزارة الداخلية للعام حيث 

حصائية في أنه ال توجد فروق ذات داللة إ( منظمة وقد وكان أهم ما خلصت إليه 41وعددها )
إدارة المشاريع الزراعية في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة تعزى لمتغير سنوات  ى مستو 

 العمل.
ويعزو الباحث ذلك أن معظم المشاريع في مجتمعات هذه الدراسات هي مشاريع متكررة ومتشابهة 

ي كلما بت فيها بالتالا نفس األفراد هم من يديرون ويعملون في هذه المشاريع بسبب عملهم الثاوغالبً 
تنفيذ المتابعة وال علىزادت سنوات العمل في هذه المشاريع كلما زاد اكتساب الفرد الخبرة والقدرة 

 بسرعة.
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 الفرضية الفرعية الخامسة:
( إحصائية بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )

 .تعزى للمسمى الوظيفيالمبحوثين حول إدارة المشاريع 
 
 (52جدول )

 الفروق اإلحصائية بين إدارة المشاريع والمسمى الوظيفي
 الوظيفي والمسمى المشاريع إدارة بين اإلحصائية الفروق  52 جدول

الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

إدارة تكامل 
 المشروع

 0.269 1.112- 8.0 80.7 42 مدير مشروع
   9.8 82.6 72 منسق مشروع

 إدارة نطاق المشروع
 0.958 0.053- 9.6 81.4 42 مدير مشروع

   9.8 81.5 72 منسق مشروع

 إدارة وقت المشروع
 0.328 0.982- 8.0 85.5 42 مدير مشروع

   7.0 86.9 72 منسق مشروع

 تكلفة المشروعإدارة 
 0.219 1.235- 7.4 82.8 42 مدير مشروع

   8.1 84.7 72 منسق مشروع

 إدارة جودة المشروع
 0.606 0.517 15.8 76.2 42 مدير مشروع

   16.9 74.6 72 منسق مشروع
إدارة الموارد البشرية 

 في المشروع
 0.248 1.162- 11.7 83.3 42 مدير مشروع

   7.0 85.3 72 منسق مشروع
إدارة اتصاالت 

 المشروع
 0.599 0.527- 10.5 82.9 42 مدير مشروع

   8.1 83.8 72 منسق مشروع
إدارة مخاطر 

 المشروع
 0.433 0.787 11.0 79.5 42 مدير مشروع

   13.9 77.5 72 منسق مشروع
إدارة مشتريات 

 المشروع
 0.831 0.213 8.0 89.2 42 مدير مشروع

   12.5 88.8 72 منسق مشروع
إدارة المعنيين 

 بالمشروع
 0.813 0.237 10.0 83.0 42 مدير مشروع

   8.7 82.5 72 منسق مشروع

 إدارة المشاريع
 0.731 0.345- 7.9 82.5 42 مدير مشروع

   7.0 83.0 72 منسق مشروع
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة ت( يوضح أنه ال 52جدول )
ة وقيمة الداللة اإلحصائي t 0.345إدارة المشاريع والمسمى الوظيفي حيث كانت قيمة  مجاالتحول 

 . 0.05وهي أكبر من  0.731
ويعزو الباحث ذلك لكون طبيعة عمل مدراء ومنسقي المشاريع في إدارة المشاريع واحدة وذلك 

 باستخدام نفس الطرق واألساليب العلمية والعملية في إدارتهم للمشاريع.
( حيث تكون 2016( ودراسة )عنبر، 2017واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )دهليز، عنبر، 

مجتمع الدراسة من المؤسسات األهلية المحلية العاملة في قطاع غزة وتكونت عينة الدراسة من 
( حيث تكون مجتمع وعينة الدراسة 2015فيها. اتفقت مع دراسة )الحلو،  مدراء ومنسقي المشاريع

من )مدير المؤسسة، مهندس، المدير الفني( في مؤسسات الصناعات التحويلية في قطاع غزة، 
 تكون مجتمع الدراسة من جميع المنظمات الزراعية المسجلة( حيث 2013واتفقت مع دراسة )الدلو، 

أنه ال توجد ( منظمة وقد وكان أهم ما خلصت إليه 41وعددها ) 2013 في وزارة الداخلية للعام
 إدارة المشاريع الزراعية في منظمات المجتمع المدني بقطاع ى فروق ذات داللة إحصائية في مستو 

ي فغزة تعزى لمتغير للمؤهل العلمي، ويعزو الباحث ذلك أن غالبية القائمين على إدارة المشاريع 
دني سواء كانوا مدراء أو مهندسين أو أعضاء مجلس إدارة أو مهندسين أو منظمات المجتمع الم

 غير ذلك لديهم خبرة وكفاءة علمية ومهنية متقاربة من حيث العمل في إدارة المشاريع وذلك ألن
 رة المشاريع.ادإعملهم متقاربة مع طبيعة 

 
 الفرضية الثانية:

( بين متوسط تقديرات α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 ى ز عوتحقيق التنمية المستدامة ت   األجنبية المبحوثين نحو إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

 (.، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات العملالفئة العمريةإلى )الجنس، 
 الفرضية الفرعية األولى:

( بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 .المبحوثين حول التنمية المستدامة تعزى للجنس
 اوقً " لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فر Tالختبار صحة هذه الفرض تم استخدام اختبار "

صلح ة الكلية لالستبانة، وهو اختبار معلمي يبين الذكور واإلناث في مجاالت االستبانة وفي الدرج
 ( يوضح ذلك:53لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. والجدول رقم )
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 (53جدول )
 الفروق اإلحصائية بين التنمية المستدامة والجنس

 والجنس المستدامة التنمية بين اإلحصائية الفروق  53 جدول

الوسط  العدد الجنس المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 البعد االجتماعي
 0.353 0.933 14.9 75.8 72 ذكر
   14.8 73.1 42 أنثى

 البعد االقتصادي
 0.313 1.013 15.5 73.5 72 ذكر
   16.8 70.4 42 أنثى

 البعد البيئي
 0.036 2.126 19.3 60.4 71 ذكر
   24.9 51.5 42 أنثى

 التنمية المستدامة
 0.109 1.616 15.6 68.2 72 ذكر
   17.7 63.0 42 أنثى

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة ت( يوضح أنه ال 53جدول )
 0.109وقيمة الداللة اإلحصائية  t 1.606حول أيعاد التنمية المستدامة والجنس حيث كانت قيمة 

 . 0.05وهي أكبر من 
ن ويعزو الباحث ذلك إلى أن القوانين المعمول بها في المنظمات غير الحكومية ال تعطي فروقا بي

ناث في المنظمات غير الحكومية لديهم نفس القرارات الجنسين وأن كال الجنسين من الذكور واإل
 االجتماعية واالقتصادية والبيئيةولية ونفس الدور في تحقيق التنمية ؤ ونفس المهام ونفس المس

 المستدامة.
( التي خلصت إلى أنه ال توجود فروق ذات 2015اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )شيخو، 

 ى( بين متوسطات التقديرات عينة الدراسة النوع لدα≤0.05داللة ) ى داللة إحصائية عند مستو 
ث المستدامة لمتغيري النوع )ذكر وأنثي( حي المنظمات الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية

تكون مجتمع الدراسة من أصحاب القرار في المنظمات غير الحكومية ذات العالقة بالتعليم في 
محافظات غزة ويعزو الباحث ذلك إلى أن كال الجنسين يجب أن يمارس دوره في دعم التعليم 

 لتحقيق التنمية المستدامة
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 الثانية:الفرضية الفرعية 
( إحصائية بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )

 للفئة العمريةالمبحوثين حول التنمية المستدامة تعزى 
 One Way الختبار صحة هذه الفرض تم استخدام اختبار التباين األحادي "

Analysis Of Variance ANOVAالفئة العمريةلمتغير  ى عز ت   افروق " لمعرفة ما إذا كان هناك 
ات متوسط 3في مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكلية لالستبانة، وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة 

 ( يوضح ذلك:54من البيانات. والجدول رقم )
 (54جدول )

 والفئة العمريةالفروق اإلحصائية بين التنمية المستدامة 
 العمرية والفئة المستدامة التنمية بين اإلحصائية الفروق  54 جدول

الوسط  العدد الفئة العمرية المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 البعد االجتماعي

 0.647 0.553 17.3 72.6 8 سنة 25أقل من 
 14.8 74.1 55 سنة 35الى  25من 
 15.4 74.7 38 سنة 45الى  36من 

 12.9 79.7 13 سنة 45أكبر من 
 14.9 74.8 114 المجموع

 البعد االقتصادي

 0.942 0.130 11.5 72.7 8 سنة 25أقل من 
 17.1 71.4 55 سنة 35الى  25من 
 17.0 73.3 38 سنة 45الى  36من 

 10.6 73.6 13 سنة 45أكبر من 
 16.0 72.4 114 المجموع

 البعد البيئي

 0.229 1.462 21.3 45.6 8 سنة 25أقل من 
 24.1 55.5 55 سنة 35الى  25من 
 18.2 59.5 37 سنة 45الى  36من 

 19.8 64.1 13 سنة 45أكبر من 
 21.8 57.1 113 المجموع

 التنمية المستدامة

 0.512 0.772 16.6 60.9 8 سنة 25أقل من 
 17.0 65.3 55 سنة 35الى  25من 
 16.6 67.0 38 سنة 45الى  36من 

 14.0 71.3 13 سنة 45أكبر من 
 16.5 66.3 114 المجموع
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وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة ت( يوضح أنه ال 54جدول )
ية وقيمة الداللة اإلحصائ F 0.772حيث كانت قيمة  والفئة العمريةحول أبعاد التنمية المستدامة 

 . 0.05وهي أكبر من  0.512
ي فيدل ذلك على أن جميع الفئات العمرية تعتبر أن العمر ال يؤثر على تحقيق التنمية المستدامة 

التنمية  إدارة المشاريع طالما كانت لديه الثقافة التي تعمل على إنجاح البرامج والمشاريع التي تحقق
 والبيئية المستدامة االجتماعية واالقتصادية

 
 الفرضية الفرعية الثالثة:

( إحصائية بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )
 المبحوثين حول التنمية المستدامة تعزى للمؤهل العلمي

 One Way الختبار صحة هذه الفرض تم استخدام اختبار التباين األحادي "
Analysis Of Variance ANOVA  لمتغير المؤهل  ى عز " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ت

 3العلمي في مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكلية لالستبانة، وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة 
 ( يوضح ذلك:55متوسطات من البيانات. والجدول رقم )

 
 (55جدول )

 والمؤهل العلميالفروق اإلحصائية بين التنمية المستدامة 
 العلمي والمؤهل المستدامة التنمية بين اإلحصائية الفروق  55 جدول

الوسط  العدد المؤهل العلمي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 البعد االجتماعي
 0.355 0.929- 15.1 73.7 66 بكالوريوس

   14.6 76.3 48 دراسات عليا

 البعد االقتصادي
 0.123 1.554 14.3 74.3 66 بكالوريوس

   17.8 69.7 48 دراسات عليا

 البعد البيئي
 0.284 1.076- 23.2 55.2 66 بكالوريوس

   19.7 59.7 47 دراسات عليا

 التنمية المستدامة
 0.765 0.3- 16.5 65.9 66 بكالوريوس

   16.6 66.8 48 دراسات عليا

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقديرات أفراد العينة ت( يوضح أنه ال 55جدول )
ية وقيمة الداللة اإلحصائ t 0.300عاد التنمية المستدامة والمؤهل العلمي حيث كانت قيمة بحول أ

 . 0.05وهي أكبر من  0.765
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طلب مؤهالت تتأن تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية ال  ىإليعزو الباحث ذلك و 
ا في تحقيق التنمية االجتماعية علمية محددة وإنما كل المؤهالت العلمية يجب أن تلعب دورً 

 واالقتصادية والبيئية المستدامة.
ة من جميع ( حيث تكون مجتمع وعينة الدراس2017اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الكردي، 

سالمية العمداء ونواب العمداء ورؤساء األقسام ومدراء الوحدات االكاديمية واإلدارية في الجامعة اإل
( التي خلصت إلى أنه ال توجود فروق ذات داللة إحصائية 2015بغزة، واتفقت مع )العصار، 

 ات في المساهمة( بين متوسطات التقديرات عينة الدراسة لدور البلديα≤0.05داللة ) ى عند مستو 
 لمتغير المؤهل العلمي ويعزو ذلك لكون  ى عز ت  في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في فلسطين 

ى مجتمع وعينة الدراسة يتكون من جميع العاملين في اإلدارات العليا في البلديات الخمسة الكبر 
 العلمي للعاملين وأنهالمصنفة تحت الفئة " أ " وهذا ال يدل على عدم وجود عالقة بين المؤهل 

 يوجد لديهم فهم لمنظور التنمية المستدامة يرجع ذلك للثقافة وحالة الوعي لديهم.
( التي خلصت إلى أنه توجد فروق ذات 2015واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )شيخو، 

 ى( بين متوسطات التقديرات عينة الدراسة لدα≤0.05داللة ) ى داللة إحصائية عند مستو 
يوس، العلمي )بكالور لمنظمات الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية المستدامة لمتغير المؤهل ا

 .دراسات عليا(
 

 الفرضية الفرعية الرابعة:
( إحصائية بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )
 .العملالمبحوثين حول التنمية المستدامة تعزى لسنوات 

 
 (56جدول )

 الفروق اإلحصائية بين التنمية المستدامة وسنوات العمل
 العمل وسنوات المستدامة التنمية بين اإلحصائية الفروق  56 جدول

الوسط  العدد سنوات العمل المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 البعد االجتماعي

 15.7 74.8 25 سنة 5أقل من 

2.909 
 

0.038 
 

 11.2 78.3 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 17.2 68.4 29 سنة 15الى  11من 
 17.4 76.3 11 سنة فأكثر 15

 14.9 74.8 114 المجموع
 0.527 0.745 18.7 72.8 25 سنة 5أقل من  البعد االقتصادي
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   14.3 74.5 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 15.7 69.2 29 سنة 15الى  11من 
 17.7 70.1 11 سنة فأكثر 15

 16.0 72.4 114 المجموع

 البعد البيئي

 26.8 53.1 25 سنة 5أقل من 

1.189 
 

0.318 
 

 20.4 57.8 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 20.4 55.5 29 سنة 15الى  11من 
 18.0 68.1 10 سنة فأكثر 15

 21.8 57.1 113 المجموع

 التنمية المستدامة

 20.2 64.9 25 سنة 5أقل من 

0.761 
 

0.519 
 

 14.2 68.4 49 سنة 10الى أقل من  5من 
 15.1 63.0 29 سنة 15الى  11من 
 20.7 68.4 11 سنة فأكثر 15

 16.5 66.3 114 المجموع

ويات تقديرات أفراد العينة ذات داللة إحصائية بين مستوجد فروق ت( يوضح أنه ال 56جدول )
وقيمة الداللة  F 0.761حيث كانت قيمة  العملسنوات ل ى عز ت  عاد التنمية المستدامة بحول أ

. ويعزو الباحث ذلك إلى كون جميع العاملين من قدماء 0.05وهي أكبر من  0.519اإلحصائية 
الخدمة لديهم ثقافة وقيم تحثهم للعمل على تحقيق التنمية المستدامة في جميع  يالخدمة وحديث

جود و جوانبها من خالل المشاريع التي يديرونها سواء اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، بينما لوحظ 
لى أقل من إ 5فروق إحصائية في البعد األول االجتماعي حيث كانت الفروق لصالح الفئة من 

مل ويعزو الباحث ذلك إلى كون المجتمع في قطاع غزة يغلب عليه الطابع الشبابي سنوات ع 10
هدف لحالي تستوهم أكثر الفئات العاملة في المشاريع التنموية وأغلب المشاريع السائدة في الوقت ا

 .التنمية االجتماعية
نة الدراسة من ( مع نتائج هذه الدراسة حيث تكون مجتمع وعي2017واتفقت أيضا دراسة )الكردي، 

جميع العمداء ونواب العمداء ورؤساء األقسام ومدراء الوحدات االكاديمية واإلدارية في الجامعة 
اإلسالمية بغزة وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  درجات 

دة التغيير في ضوء تقدير المبحوثين لدرجة ممارسة قيادة الجامعة اإلسالمية بمحافظة غزة لقيا
مبادئ التنمية المستدامة تعزى لمتغير سنوات العمل، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )أبو 

( حيث تكون مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية 2016مساعد، 
أنه ال توجد فروق ذات  ا وقد خلصت( أكاديميً 1033االزهر( والبالغ عددهم )-األقصى-)اإلسالمية

داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة تطبيق الجامعات الفلسطينية إلدارة 
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 ى( التي خلصت إل2015لمتغير سنوات الخدمة، واتفقت مع دراسة )القوقا،  ى عز ت  الجودة الشاملة 
( بين متوسطات تقديرات α≤0.05داللة ) ى أنه ال توجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 

كليات التربية في جامعات محافظات غزة في ضوء متطلبات  ىالعينة لكفاءة العمليات الداخلية لد
( التي 2015مبادئ التنمية المستدامة تعزى لمتغير سنوات العمل، واتفقت مع دراسة )شيخو، 

( بين متوسطات α≤0.05) داللة ى أنه ال توجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  ىخلصت إل
المنظمات الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية المستدامة لمتغير  ىالتقديرات عينة الدراسة لد

كون جميع أعضاء الهيئة التدريسية وأصحاب القرارات لديهم  ىسنوات الخدمة ويعزو الباحث ذلك إل
 تطوير واالرتقاء بالعمليات التعليمية.ثقافة عامة بأهمية مبادئ التنمية المستدامة ودورها في ال

من  %50ون مجتمع الدراسة من حيث تك   (2016)البورنو، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
نه توجد فروق ذات داللة أ ىأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية حيث خلصت إل

مة واتضح أن الفروق بين متوسطات لمتغير سنوات الخد ى عز إحصائية بين متوسطات المبحوثين ت  
واختلفت نتائج هذه  ،سنوات(  10-5تقديرات المبحوثين كانت لصالح أصحاب الخدمة من )

جميع العاملين في اإلدارات ( حيث تكون مجتمع الدراسة من 2015الدراسة مع دراسة )العصار، 
طاع وزارة الحكم المحلي في قالعليا في البلديات الخمس الكبرى المصنفة تحت الفئة )أ( وكذلك في 

( α≤0.05داللة ) ى خلصت إليه أنه توجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  غزة وكان أهم ما
بين متوسطات التقديرات عينة الدراسة لدور البلديات في المساهمة في تحقيق التنمية المحلية 

ق تتجه نحو فئة الموظفين لمتغير سنوات العمل حيث وجدت الفرو  ى عز ت  المستدامة في فلسطين 
م المحلي داريين والمهندسين الذين يتولون إدارة الدوائر الفنية في البلديات ووزارة الحكالشباب واإل

توفرها وتنوعها خاصة المنح والهبات  ىاطالع مستمر لموارد البلديات ومد ىوذلك ألنهم عل
مواجهة قضايا العصر الحديثة وتحدياته وبالتالي تم رصد  ىقدر علالخارجية كذلك ألنهم األ

 مؤشرات وجهود البلديات في تحقيق بعض اإلنجازات في مجاالت التنمية المستدامة.
 

 الفرضية الفرعية الخامسة:
( بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة إحصائية )

 مستدامة تعزى للمسمى الوظيفيالمبحوثين حول التنمية ال
 One Way الختبار صحة هذه الفرض تم استخدام اختبار التباين األحادي "

Analysis Of Variance ANOVA ًىلمتغير المسم ى عز ت   ا" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق 
 3لمقارنة في مجاالت االستبانة وفي الدرجة الكلية لالستبانة، وهو اختبار معلمي يصلح الوظيفي 

 ( يوضح ذلك:57متوسطات من البيانات. والجدول رقم )
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 (57جدول )
 الفروق اإلحصائية بين التنمية المستدامة والمسمى الوظيفي

 الوظيفي والمسمى المستدامة التنمية بين اإلحصائية الفروق  57 جدول

الوسط  العدد المسمى الوظيفي المتطلبات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 البعد االجتماعي
 0.733 0.341 14.6 75.4 42 مدير مشروع

   15.1 74.5 72 منسق مشروع

 البعد االقتصادي
 0.792 0.264 15.8 72.9 42 مدير مشروع

   16.1 72.1 72 منسق مشروع

 البعد البيئي
 0.260 1.132 17.0 60.2 41 مدير مشروع

   24.1 55.3 72 منسق مشروع

 التنمية المستدامة
 0.537 0.619 15.1 67.5 42 مدير مشروع

   17.3 65.5 72 منسق مشروع

ويات تقديرات أفراد العينة وجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستت( يوضح أنه ال 57جدول )
ئية وقيمة الداللة اإلحصا t 0.619عاد التنمية المستدامة والمسمى الوظيفي حيث كانت قيمة بحول أ

 . 0.05وهي أكبر من  0.537
ية ا في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاديدل ذلك إلى أن جميع المسميات الوظيفية تلعب دورً 

بغض  حسب الوصف الوظيفي لها بشكل صحيحوالبيئية المستدامة من خالل إتمام مهام الوظيفة 
 .المسمى الوظيفي ى النظر عن مستو 

( التي خلصت إلى أنه ال توجد فروق ذات 2015واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )العصار، 
ات ( بين متوسطات التقديرات عينة الدراسة لدور البلديα≤0.05داللة ) ى داللة إحصائية عند مستو 

في الوظي المسمىلمتغير  ى عز ت  في المساهمة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في فلسطين 
ات ويعزو ذلك لكون مجتمع وعينة الدراسة يتكون من جميع العاملين في اإلدارات العليا في البلدي

الخمس الكبرى المصنفة تحت الفئة" أ " وهذا ال يدل على عدم وجود عالقة بين المسمى الوظيفي 
 لمنظور التنمية المستدامة. مشترك للعاملين وأنه يوجد لديهم فهم

( حيث تكون مجتمع وعينة الدراسة من 2017الدراسة مع دراسة )الكردي،  واختلفت نتائج هذه
جميع العمداء ونواب العمداء ورؤساء األقسام ومدراء الوحدات االكاديمية واإلدارية في الجامعة 
اإلسالمية بغزة وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير 

مارسة قيادة الجامعة اإلسالمية بمحافظة غزة لقيادة التغيير في ضوء مبادئ المبحوثين لدرجة م
التنمية المستدامة تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية حيث كانت لصالح العميد ثم نائب العميد ومن ثم 

سياسات الجامعة ومشاركتهم  علىويعزو الباحث ذلك الطالع العمداء  ،ا رئيس القسمالمدير وأخيرً 
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( التي خلصت إلى أنه 2015القرارات. واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )شيخو،  في اتخاذ
( بين متوسطات التقديرات عينة α≤0.05داللة ) ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 

المنظمات الحكومية في دعم التعليم لتحقيق التنمية المستدامة لمتغير الموقع الوظيفي  ىالدراسة لد
ا لكون األشخاص العاملين في المناصب واإلدارات العليا لديهم اطالع أكثر من نظرً  كولعل ذل

والدنيا على مجريات وخطط العمل التي يتم من خاللها تحقيق  ىالعاملين في اإلدارات الوسط
 التنمية المستدامة.
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 (58جدول رقم )
 مع نتائج الدراسات السابقة السؤال الرابع نتائج تحليليوضح  

 السابقة الدراسات نتائج مع الرابع السؤال تحليل نتائج يوضح  58 جدول

توسط ( بين مα≤0.05الفرضية الرئيسية األولي: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
فئة العمرية، )الجنس، ال إلى ى عز ت   األجنبية األهليةتقديرات المبحوثين حول إدارة المشاريع في المؤسسات 

 المؤهل العلمي، عدد سنوات العمل، المسمى الوظيفي(.

الدراسات التي اتفقت مع  النتيجة الفرضية
 نتيجة الدراسة

الدراسات التي اختلفت مع 
 نتيجة الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين حول 
 إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

 تعزى للجنس. األجنبية

ال توجد 
 فروق 

( 2017)دهليز، عنبر، 
(، )الحلو، 2016)عنبر، 

(، )حماد، 2015
(، )زعرب، 2010

 (2013(، )الدلو، 2013

---- 

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
بين ( إحصائية α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين  حول 
 إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

 تعزى للفئة العمرية. األجنبية

ال توجد 
 فروق 

(، 2017)دهليز، عنبر، 
(، )الحلو، 2016)عنبر، 

(، )حماد، 2015
(، )زعرب، 2010

 (2011(، )غانم، 2013

---- 

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين  حول 
 إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

 تعزى للمؤهل العلمي. األجنبية

ال توجد 
 فروق 

(، 2017)دهليز، عنبر، 
(، )الحلو، 2016)عنبر، 

(، )الدلو، 2015
(، )غانم، 2013
(، )حماد، 2011
(، )زعرب، 2010

 (2013(، )الدلو، 2013

---- 

وجد فروق ذات داللة عند مستوى ال ت
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين  حول 
 إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

 تعزى عدد سنوات العمل األجنبية

 ---- توجد فروق 

(، 2017)دهليز، عنبر، 
(، )الحلو، 2016)عنبر، 

(، 2013(، )الدلو، 2015
(، )حماد، 2011)غانم، 

(، )زعرب، 2010
 (2013(، )الدلو، 2013

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين  حول 

ال توجد 
 فروق 

(،  2017)دهليز، عنبر، 
(،  2016)عنبر، 

---- 
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 إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية
 تعزى للمسمى الوظيفي. األجنبية

(،  )الدلو، 2015)الحلو، 
2013) 

توسط م( بين α≤0.05الفرضية الرئيسة الثانية: ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )
ي، عدد سنوات تقديرات المبحوثين نحو التنمية المستدامة تعزي إلى )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل العلم

 العمل، المسمى الوظيفي(.
ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 

( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )
متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 التنمية المستدامة تعزى للجنس.

ال توجد 
 فروق 

 ---- (2015)شيخو، 

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين حول 
 المستدامة تعزى للفئة العمرية.التنمية 

ال توجد 
 فروق 

(،  2017)الكردي، 
 (2015)العصار، 

 (2015شيخو، 

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين حول 
التنمية المستدامة تعزى للمؤهل 

 العلمي.

ال توجد 
 فروق 

(، )أبو 2017)الكردي، 
(، )القوقا، 2016مساعد، 

(، )شيخو، 2015
)البورنو، (، 2015

2016) 

 (2015)العصار، 

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين حول 
التنمية المستدامة تعزى لعدد سنوات 

 العمل

ال توجد 
 فروق 

(، )أبو 2017)الكردي، 
(، )القوقا، 2016مساعد، 

(، )شيخو، 2015
2015) 
 

، (2016)البورنو، 
 (2015)العصار، 

ال توجد فروق ذات داللة عند مستوى 
( إحصائية بين α ≤ 0.05داللة )

متوسطات استجابات المبحوثين حول 
التنمية المستدامة تعزى المسمى 

 الوظيفي.

ال توجد 
 فروق 

 (2015)العصار، 

(، )شيخو، 2017)الكردي، 
2015) 
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 الخالصة
الدراسة لتحقيقه من أهداف  ىالدراسة ألنه يلخص ما تسع فصل فييعتبر هذا الفصل أهم 

تحليل خصائص مجتمع الدراسة، والتي تضمنت لالباحث في هذا الفصل  فقد تطرق وضعتها، 
، الفئة العمريةا لسماتهم الشخصية والتي تمثلت في )الجنس، الوصف اإلحصائي للمجتمع وفقً 

 (. العمل، عدد سنوات المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي
أسئلة وفرضيات الدراسة من خالل تفسير فقرات االستبانة  عنثم تطرق الباحث لإلجابة 

لتي اائج والتوصيات وبيان أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة ومن ثم الخروج بأهم النت
 خلصت إليها الدراسة.
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 الفصل السادس
 نتائج وتوصيات الدراسة
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 تمهيد

م على الدراسة التي قا يستعرض الباحث في هذا الفصل أهم النتائج التي توصل إليها بناءً 
سطين( فلالمؤسسات األهلية األجنبية في بها حول )إدارة المشاريع وأثرها على التنمية المستدامة في 

وذلك من خالل البيانات التي جمعها من االستبانة المعدة بهذا الخصوص وبعد االنتهاء من 
ذات  ها وربطها بالدراسات السابقةعمليات التحليل واختبار ومناقشة أسئلة وفرضيات الدراسة وتفسير 

ز والتي يأمل الباحث أن تسهم في تعزي العالقة، وفي ضوء النتائج تم بلورة مجموعة من التوصيات
 في تحقيق التنمية المستدامة. األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية
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 :: النتائجأوًل 
 

 المحور األول: 
 )إدارة المشاريع(: المتعلقة بالمتغير المستقلالنتائج 

 امرتفع بدرجة كبيرة جدً  األجنبية كشفت النتائج أن واقع إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية -1
 (.%82.8من خالل حصولها على وزن نسبي بلغ )

 كانت كالتالي: األجنبية أوضحت النتائج أن مجاالت إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية -2
 ( 88.9حصلت فقرات مجال إدارة مشتريات المشروع على أعلى وزن نسبي بلغ% ،)

 ا(.وهي بدرجة )كبيرة جدً 
 ( وهي بدرجة %86.4حصلت فقرات مجال إدارة وقت المشروع على وزن نسبي بلغ ،)

 .ا()كبيرة جدً 
 (، %84.6غ )حصلت فقرات مجال إدارة الموارد البشرية في المشروع على وزن نسبي بل

 .ا(وهي بدرجة )كبيرة جدً 
 (، وهي بدرجة %84.0وزن نسبي ) ىحصلت فقرات مجال إدارة تكلفة المشروع عل

 ا(.)كبيرة جدً 
 (، وهي بدرجة %83.5وزن نسبي ) ىحصلت فقرات مجال إدارة اتصاالت المشروع عل

 ا(.)كبيرة جدً 
 (، وهي بدرجة %82.7وزن نسبي ) ىحصلت فقرات مجال إدارة المعنيين بالمشروع عل

 ا(.)كبيرة جدً 
 ( وهي بدرجة %81.9حصلت فقرات مجال إدارة تكامل المشروع على وزن نسبي ،)

 )كبيرة(.
 ( وهي بدرجة %81.5حصلت فقرات مجال إدارة نطاق المشروع على وزن نسبي ،)

 )كبيرة(.
 ( وه%78.3حصلت فقرات مجال إدارة مخاطر المشروع على وزن نسبي ،) ي بدرجة

 )كبيرة(.
 (، وهي بدرجة %75.2وزن نسبي ) ىحصلت فقرات مجال إدارة جودة المشروع عل

 )كبيرة(.
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  المحور الثاني:

 النتائج المتعلقة بالمتغير التابع )التنمية المستدامة(:
 ( وهي بدرجة )كبيرة(.%66.3التنمية المستدامة بلغ ) ى كشفت النتائج أن الوزن النسبي لمستو  -1
 بعاد التنمية المستدامة كانت كالتالي:أ ى أوضحت النتائج أن مستو  -2

 ( 74.8حصلت فقرات التنمية االجتماعية المستدامة على أعلى وزن نسبي بلغ% ،)
 وهي بدرجة )كبيرة(.

 ( وهي %72.4حصلت فقرات التنمية االقتصادية المستدامة على وزن نسبي بلغ ،)
 بدرجة )كبيرة(.

 (، وهي بدرجة %57.1لبيئية المستدامة على وزن نسبي بلغ )حصلت فقرات التنمية ا
 )متوسطة(.

 
 المحور الثالث: 

 النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات:
( بين إدارة α ≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إداللة أظهرت النتائج أنه يوجد أثر ذو  .1

 والتنمية المستدامة. األجنبية المشاريع في المؤسسات األهلية
ثر التنمية المستدامة وهو يمثل المتغير التابع يتأ ى تبين من خالل نتائج الدراسة أن مستو  .2

ربعة )إدارة جودة المشروع، حصائية بمجاالت إدارة المشاريع األإبصورة جوهرية وذات داللة 
 إدارة تكامل المشروع، إدارة نطاق المشروع، إدارة الموارد البشرية في المشروع(.

صاالت كال من المجاالت التالية )إدارة وقت المشروع، إدارة تكلفة المشروع، إدارة ات. تبين أن 3
غير المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة مشتريات المشروع، إدارة المعنين بالمشروع( في المت

 المستقل إدارة المشاريع ال يوجد لها تأثير بصورة جوهرية وذات داللة إحصائية على التنمية
 تدامة.المس

( بين α≤0.05. أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4
ات للمتغير  ى عز ت   األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهليةمتوسط تقديرات المبحوثين نحو 

 الديمغرافية )الجنس، الفئة العمرية، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي(.
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( بين α≤0.05تائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ). أشارت الن5
دد علمتغير  ى عز ت   األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهليةمتوسط تقديرات المبحوثين نحو 

 سنوات العمل.
( بين α≤0.05. أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )6

فئة للمتغيرات الديمغرافية )الجنس، ال ى عز ت   التنمية المستدامةمتوسط تقديرات المبحوثين نحو 
 العمرية، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات العمل(.
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(95جدول رقم )  
نتائج الدراسةيوضح مدى تحقق   

 الدراسة نتائج تحقق مدى يوضح 59 جدول

 مجال تحقيقه الهدف الرقم

1 
إدارة المشاريع في  واقع إلىالتعرف 

  .األجنبية المؤسسات األهلية

إدارة من خالل تحليل مجاالت 
)فقرات االستبانة(. كما هو  المشاريع

 ،(32(، )31موضح في جدول رقم )
(33)، (34)، (35)، (36)، (37)، 
(38)، (39)( ،40( ،)44.) 

2 
تحقيق التنمية مستوى  الكشف عن

 .المستدامة

أبعاد التنمية من خالل تحليل 
)فقرات االستبانة(. كما هو  المستدامة

(، 42(، )41موضح في جدول رقم )
(43( ،)45.) 

3 
إدارة المشاريع في بين  األثراختبار 

والتنمية  األجنبية المؤسسات األهلية
 المستدامة

كما هو موضح  ،األثرنتائج اختبار 
 (.47(، )46في جدول رقم )

4 

استجابات  بين متوسطاتالفروق  تحديد أهم
إدارة المشاريع في ) المبحوثين حول

مية نوالت األجنبية المؤسسات األهلية
 تعزى للمتغيرات الديموغرافية.( المستدامة

، كما هو الثانيةنتائج اختبار الفرضية 
، (50(، )49موضح في جدول رقم )

(51( ،)52( ،)53( ،)53( ،)55 ،)
(56( ،)57.) 

5 

العمل على تقديم توصيات علمية يمكن 
إدارة المشاريع في تعزيز الستفادة منها في 

والتنمية  األجنبية المؤسسات األهلية
 المستدامة في فلسطين.

التوصيات التي وضعها الباحث في 
 ضوء نتائج الدراسة
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 :التوصياتا: ثانيً 
علق ا من التوصيات التي تتالنتائج التي توصلت إليها الدراسة، يقترح الباحث عددً من واقع 

امة ع، باإلضافة إلى التنمية المستدامة، وتوصيات األجنبية بإدارة المشاريع في المؤسسات األهلية
 ا لرؤى سليمة.وفقً 

 
 المحور األول: 

 :التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل )إدارة المشاريع(
عداد وتنسيق جميع الخطط الفرعية إ عند إعداد خطة المشروع يجب العمل على تحديد و  -1

للمشروع ودمجها في خطة شاملة إلدارة المشروع وتشمل الخطط الفرعية )خطة إدارة تكامل 
المشروع، خطة إدارة نطاق المشروع، خطة إدارة الجدول الزمني للمشروع، خطة إدارة تكلفة 

الت جودة المشروع، خطة إدارة الموارد البشرية للمشروع، خطة إدارة اتصا المشروع، خطة إدارة
المشروع، خطة إدارة مخاطر المشروع، خطة إدارة مشتريات المشروع، خطة إدارة المعنيين 

 بالمشروع(.
يجب أن يشمل كل مشروع على خطة إدارة جودة تكون متوافقة مع معايير الجودة الموضوعة  -2

 فريق إدارة المشروع اتباع خطة الجودة. ىويتعين عل ISOجودة العالمية من قبل منظمة ال
التخطيط إلدارة مخاطر المشروع وتحديدها ووصفها بأكبر قدر معقول من التفاصيل وذلك  -3

لالستجابة لها ومتابعتها والعمل على تقييم كل مخاطرة وأثرها على كل هدف باإلضافة لتحديث 
علومات جديدة من خالل تقييم المخاطر ومتابعتها والعمل على تعيين سجل المخاطر كلما توفرت م

لزمني امدادات الالزمة ألنشطة إدارة المخاطر في الموازنة والجدول وتوفير اإل والمسؤولياتاألدوار 
ة ومتابعة المتبقية دوالعمل على تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة المخاطر وتعقب المخاطر المحد

 .ا للمخاطر الجديدة والمتغيرة والقديمةمتابعة أعمال المشروع بصورة مستمرة تحسبً والعمل على 
ع تحديد المعنيين بالمشروع )األفراد أو المجموعات أو المؤسسات( التي تؤثر وتتأثر بالمشرو  -4

يز وتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوثيقها وإدارتها وتحليل توقعاتهم وأثرها على المشروع وتعز 
ف رضا المعنيين لتحقيق أهدا ىاركة المعنيين المناسبين في قرارات وأنشطة المشروع للوصول إلمش

 المشروع.
لتي والمهارات الالزمة للمشروع وتوظيف الموارد البشرية ا والمسؤولياتتحديد وتوثيق األدوار  -5

أعمال  في تقسيم وتجزئةتتمتع بالمهارات الالزمة لنجاح المشروع وإشراك فريق إدارة المشروع بأكمله 
وأنشطة المشروع إلى مكونات أصغر بحيث تصبح أكثر قابلية لإلدارة وتوفر رؤية منظمة لما يجب 

 إنجازه.
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ات متابعة االتصاالت وضبطها خالل دورة حياة المشروع بالكامل للتأكد من تلبية االحتياج -6
ت وضبطها التدفق األمثل حيث تضمن متابعة االتصاالبالمعلوماتية للمعنيين بالمشروع 

 للمعلومات بين جميع المعنيين المشاركين في االتصاالت في أي لحظة وفي الوقت المناسب مع
 مراعاة أساليب تخزين معلومات المشروع واسترجاعها والتصرف فيها وتوثيقها بشكل صحيح.

اء وتحليل لألد جراء تنبؤإاالهتمام بتكلفة الموارد الالزمة الستكمال المشروع من خالل  -7
مراعاة  المالي للمشروع بحيث يتم وضع تقدير تقريبي للموارد المالية الالزمة إلكمال المشروع مع

وال العوامل المحيطة بالمشروع والتي قد تؤثر في عملية تقدير التكاليف مثل أحوال السوق وأح
 العرض والطلب.

ى الموارد البشرية التي قد تؤثر علفريق إدارة المشروع أن يكون على دراية بعوامل  ىعل -8
ين، المشروع مثل بيئة عمل الفريق، المواقع الجغرافية ألعضاء الفريق، االتصاالت بين المعني
مل السلوك المهني واألخالقي المعمول به في المؤسسة، السياسات الداخلية والخارجية، والعوا

 األخرى التي قد تؤدي إلى تغييرات في أداء المشروع.
ريق على مدراء المشاريع إيجاد بيئة عمل تيسر العمل الجماعي والتماسك والتعاون وتحفيز ف -9

ل بداء المالحظات في حينها وتقديم الدعم عند الضرورة ومن خالإالمشروع باستمرار من خالل 
وح اإلشادة باألداء الطيب والمكافأة عليه من أجل تحسين اإلنتاجية الفردية والجماعية والر 

 ة والخبرة.نوية للفريق والسماح بالتدريب واإلرشاد المتبادل بين أعضاء الفريق لمشاركة المعرفالمع
توثيق عمليات إدارة وقت المشروع في خطة للجدول الزمني تشمل طريقة وأداة الجدولة  -10

ع الزمنية، وتشمل قائمة شاملة متسلسلة تضم جميع أنشطة المشروع في الجدول الزمني ويتم وض
يير توفر الموارد لهذه األنشطة كما يتم تحديد ووضع المعا ىعل اءً جدول الزمني لألنشطة بنال

ة إدارة رشاد والتوجيه بشأن كيفيالالزمة لتطوير ومتابعة الجدول الزمني للمشروع، لكي يتوفر اإل
 الجدول الزمني للمشروع في جميع مراحله.

وق عملية تخطيط إدارة المشتريات كأحوال السمراعاة العوامل المحيطة والتي قد تؤثر في  -11
 والمنتجات والخدمات المتوفرة في السوق، الموردون، الشروط واألحكام النموذجية للمنتجات

د طرق والخدمات، المتطلبات المحلية الفريدة مع مراعاة توثيق قرارات الشراء في المشروع وتحدي
 الشراء وتحديد البائعين المحتملين.
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 المحور الثاني: 
 :(التنمية المستدامة) التابعالتوصيات المتعلقة بالمتغير 

 استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع )الرجال، النساء، -1
خاصة إنمائية تساهم في بناء قدرة المجتمع و  ومشاريع ا إلى استراتيجيات وبرامجدً األطفال(، استنا

اعية الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالكوارث االقتصادية واالجتم
 والبيئية.

تعزيز الشراكة المحلية والعالمية وتشجيع الشراكات العامة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص  -2
الة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات واألهلي الفع   وشراكات المجتمع المدني

بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، 
 وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 يعية.تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطب -3
حماية وترميم النظم البيئية المتصلة بالمياه، بما في ذلك خدمات الصرف الصحي والنظافة  -4

ة الصحية والمياه الجوفية، وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالج
 شح المياه. 

ملة للجميع ويمكن توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشا -5
 الوصول إليها.

منة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها آتوفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل  -6
 ومستدامة، وتحسين السالمة على الطرق.

مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة من  -7
 ى تحقيق المحافظة على األراضي من التدهور.التصحر والحروب، والسعي إل

ر إدارة النظم البيئية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثا -8
سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ اإلجراءات الالزمة من 

 أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للبحر. 
تعمال المواد ا للمواد الكيميائية والنفايات وتعزيز الوقاية من إساءة اسق اإلدارة السليمة بيئيً تحقي -9

لتقليل الضارة طوال دورة عمرها، والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل ا
 إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة.

 بتكلفة ميسورة.ير طاقة مستدامة من أجل تعزيز االقتصاد، العمل على توف -10
 تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام -11

 .االموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيً 
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ة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدام -12
من أجل تحقيق قدر معقول من  ا نوعية األراضي والتربةاإلنتاجية والمحاصيل، وتحسن تدريجيً 

 .االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية
 تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمستوى  -13

يمة التكنولوجيا، واالبتكار، بما في ذلك من خالل التركيز على المشاريع والقطاعات المتسمة بالق
 .المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

 ي ذلك الشباب واألشخاص ذو  في العمل على توفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما -14
 تكافئ القيمة.اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل الم

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز  -15
 الثقافة والمنتجات المحلية.

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن  -16
 غير ذلك. الدين أو الوضع االقتصادي أوأو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو الحزب أو األصل أو 

ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، من  -17
إلنسان، خالل العملية التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة واتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق ا

 ة.ثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستداموالمساواة بين الجنسين، وتقدير التنوع ال
لمساواة االة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفع   -18

 مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.
 ن المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة. ضمان أن تتوافر للناس في كل مكا -19
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 (60جدول رقم )
 خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة

 الدراسة توصيات لتنفيذ زمنية عمل خطة 60 جدول

 التوصيات الخاصة بإدارة المشاريع         

 مؤشرات القياس التنفيذآليات  التوصيات
ولة ؤ الجهة المس

 عن التنفيذ
 الفترة الزمنية

عند إعداد خطة المشروع يجب العمل على تحديد  -1
عداد وتنسيق جميع الخطط الفرعية للمشروع ودمجها إو 

في خطة شاملة إلدارة المشروع وتشمل الخطط الفرعية 
)خطة إدارة تكامل المشروع، خطة إدارة نطاق المشروع، 

خطة إدارة الجدول الزمني للمشروع، خطة إدارة تكلفة 
 المشروع، خطة إدارة جودة المشروع، خطة إدارة الموارد
البشرية للمشروع، خطة إدارة اتصالت المشروع، خطة 
إدارة مخاطر المشروع، خطة إدارة مشتريات المشروع، 

 خطة إدارة المعنيين بالمشروع(.

الفرعية  عداد وتنسيق جميع الخططإ تصميم و 
 .للمشروع ودمجها في خطة شاملة إلدارة المشروع

نجاح المشروع  ى مستو 
  .وتحقيق أهدافه

 مدير المشروع،
إدارة تكامل 

 المشروع،
 فريق إدارة المشروع.

حسب حجم 
 وطبيعة المشروع.

يجب أن يشمل كل مشروع على خطة إدارة جودة تكون  -2
متوافقة مع معايير الجودة الموضوعة من قبل منظمة 

العمل على تحديد ومراجعة وتحليل وتقييم وضبط 
معايير ومتطلبات تحقيق جودة األنشطة في المشروع 

 ىتأكد من استخدام معايير قياسية يتم تطبيقها علوال

درجة تطبيق الجودة 
 .أنشطة المشروع ىعل

إدارة جودة 
 .المشروع

عداد خطة إ أثناء 
 .المشروع
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فريق إدارة المشروع  ىويتعين عل ISOالجودة العالمية 
 اتباع خطة الجودة.

 

كامل مراحل المشاريع من خالل تنفيذ خطة إدارة 
الجودة واتباع التطوير المستمر لفرق العمل من خالل 

 تدريبهم.
التخطيط إلدارة مخاطر المشروع وتحديدها ووصفها  -3

بأكبر قدر معقول من التفاصيل وذلك لالستجابة لها 
ومتابعتها والعمل على تقييم كل مخاطرة وأثرها على كل 
هدف باإلضافة لتحديث سجل المخاطر كلما توفرت 
 معلومات جديدة من خالل تقييم المخاطر ومتابعتها والعمل

مة مدادات الالز وتوفير اإل والمسؤولياتوار على تعيين األد
مل ألنشطة إدارة المخاطر في الموازنة والجدول الزمني والع

على تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة المخاطر وتعقب 
المخاطر المحدودة ومتابعة المتبقية والعمل على متابعة 

ا للمخاطر الجديدة أعمال المشروع بصورة مستمرة تحسبً 
 قديمة.والمتغيرة وال

 

العمل على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص 
والتهديدات من خالل تحديد نقاط القوة والضعف في 
المؤسسة مع التركيز على المشروع ثم بعد ذلك يتم 

تحديد أي فرص موجودة للمشروع تنشأ من نقاط 
القوة التنظيمية وأي تهديدات تنشأ من نقاط الضعف 

الدرجة التي تتوازن  التنظيمية بحيث يدرس التحليل
 عن بها نقاط القوة التنظيمية مع التهديدات فضاًل 

تحديد الفرص التي تخدم في التغلب على نقاط 
 الضعف.

تجنب ومعالجة  ى مستو 
المخاطر التي قد تؤثر 

 على المشروع.

إدارة مخاطر 
 المشروع

عداد خطة إ أثناء 
المشروع، مستمرة 
طوال دورة حياة 

 المشروع

تحديد المعنيين بالمشروع )األفراد أو المجموعات أو  -4
المؤسسات( التي تؤثر وتتأثر بالمشروع وتحديد 
احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوثيقها وإدارتها وتحليل توقعاتهم 
وأثرها على المشروع وتعزيز مشاركة المعنيين المناسبين 

التركيز على االتصال المستمر بالمعنيين الستيعاب 
احتياجاتهم وتوقعاتهم ومعالجة اإلشكاالت فور وقوعها 
وإدارة المصالح المتعارضة وذلك باستخدام أساليب 
وأدوات متنوعة كالمقابالت الشخصية، المجموعات 

سبة جذب المعنيين ن
بالمشروع ومشاركتهم 

 في اتخاذ القرارات.

إدارة نطاق 
 المشروع،

إدارة المعنيين 
 .بالمشروع

عداد خطة إ أثناء 
المشروع، مستمرة 
طوال دورة حياة 

 .المشروع
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رضا المعنيين  ىفي قرارات وأنشطة المشروع للوصول إل
 يق أهداف المشروع.لتحق

  

التخصصية، ورش العمل، االستبانات أو 
 االستقصاءات.

ة والمهارات الالزم والمسؤولياتتحديد وتوثيق األدوار  -5
مهارات للمشروع وتوظيف الموارد البشرية التي تتمتع بال

له الالزمة لنجاح المشروع وإشراك فريق إدارة المشروع بأكم
في تقسيم وتجزئة أعمال وأنشطة المشروع إلى مكونات 
أصغر بحيث تصبح أكثر قابلية لإلدارة وتوفر رؤية منظمة 

 لما يجب إنجازه.

مدير المشروع تحديد المهام الالزمة  ىيتعين عل
ك المالئمين للقيام بذلفراد إلدارة المشروع وتوظيف األ

من خالل تقسيم المهام واألعمال إلى أقسام منطقية 
 بناء على الكيفية التي سيتم بها العمل.

معدل انجاز موارد 
المشروع البشرية لمهام 

 .وأعمال المشروع

 مدير المشروع،
إدارة الموارد البشرية 

 في المشروع.

عداد خطة إ أثناء 
المشروع، مستمرة 

 طوال دورة حياة
 .المشروع

متابعة التصالت وضبطها خالل دورة حياة المشروع  -6
يين بالكامل للتأكد من تلبية الحتياجات المعلوماتية للمعن

بالمشروع حيث تضمن متابعة التصالت وضبطها التدفق 
األمثل للمعلومات بين جميع المعنيين المشاركين في 

مراعاة التصالت في أي لحظة وفي الوقت المناسب مع 
أساليب تخزين معلومات المشروع واسترجاعها والتصرف 

 فيها وتوثيقها بشكل صحيح.

العمل على تصميم خطة إلدارة االتصاالت وتنفيذها 
بحيث تتضمن رصد ومراقبة االتصاالت لضمان 
تلبية احتياجات أصحاب المصلحة المعنيين من 

 .المعلومات

مدى توفر معلومات 
 .المشروع

 إدارة اتصاالت
 .المشروع

مستمرة طوال دورة 
 .حياة المشروع

الهتمام بتكلفة الموارد الالزمة لستكمال المشروع من  -7
خالل اجراء تنبؤ وتحليل لألداء المالي للمشروع بحيث يتم 
وضع تقدير تقريبي للموارد المالية الالزمة إلكمال المشروع 
مع مراعاة العوامل المحيطة بالمشروع والتي قد تؤثر في 

عداد خطة إدارة تكاليف المشروع بحيث إ العمل على 
تشمل تحديد اإلجراءات والسياسات المستخدمة إلدارة 

التكاليف ووضع تقدير تقريبي للموارد الالزمة من 
  .معدات ولوازم وخدمات ومرافق ومواد غيرها

مستوى إدارة وتخطيط 
وتنسيق وضبط تكاليف 

 .المشروع

ريات إدارة مشت
 .المشروع

عداد خطة إ أثناء 
المشروع، مستمرة 
طوال دورة حياة 

 .المشروع
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حوال العرض عملية تقدير التكاليف مثل أحوال السوق وأ
 والطلب.

فريق إدارة المشروع أن يكون على دراية بعوامل  ىعل -8
ل الموارد البشرية التي قد تؤثر على المشروع مثل بيئة عم
ين الفريق، المواقع الجغرافية ألعضاء الفريق، التصالت ب

المعنيين، السلوك المهني واألخالقي المعمول به في 
ى المؤسسة، السياسات الداخلية والخارجية، والعوامل األخر 

 التي قد تؤدي إلى تغييرات في أداء المشروع.

تحديد العوامل التي قد تؤثر على موارد  ىالعمل عل
عليها ودراستها  طالعاالالمشروع البشرية من خالل 

ومعالجتها من خالل اللقاءات التعريفية والدورات 
 والنشرات التوعوية.  

أداء موارد  ى مستو 
المشروع البشرية للمهام 

 .واألعمال

رة الموارد البشرية إدا
 .في المشروع

عداد خطة إ أثناء 
المشروع، مستمرة 
طوال دورة حياة 

 .المشروع

على مدراء المشاريع إيجاد بيئة عمل تيسر العمل  -9
الجماعي والتماسك والتعاون وتحفيز فريق المشروع 

بداء المالحظات في حينها وتقديم إباستمرار من خالل 
ل اإلشادة باألداء الطيب الدعم عند الضرورة ومن خال 

والمكافأة عليه من أجل تحسين اإلنتاجية الفردية 
والجماعية والروح المعنوية للفريق والسماح بالتدريب 
واإلرشاد المتبادل بين أعضاء الفريق لمشاركة المعرفة 

 والخبرة.

ال العمل على استخدام سبل االتصال المفتوح والفع  
وإدارة الصراعات  وتعزيز الثقة بين أعضاء الفريق

على نحو بَناء وتشجيع عمليات حل المشكالت 
 وصنع القرارات بصورة تعاونية

على  اللمكافآت والحوافز يكون قائمً  وتصميم نظام  
األنشطة واألداء واستخدامه في تشجيع السلوكيات 

 أعضاء فريق إدارة المشروع وتعزيزها.  ىالمرجوة لد

مستوي أداء موارد 
البشرية للمهام المشروع 

 .واالعمال
 
 

 مدير المشروع،
إدارة الموارد البشرية 

 .في المشروع

مستمرة طوال دورة 
 .حياة المشروع

توثيق عمليات إدارة وقت المشروع في خطة للجدول  -10
الزمني تشمل طريقة وأداة الجدولة الزمنية، وتشمل قائمة 
شاملة متسلسلة تضم جميع أنشطة المشروع في الجدول 

توفر  ىالزمني ويتم وضع الجدول الزمني لألنشطة بناء عل

 
للمشروع يوضح فيه العمل على إعداد جدول زمني 

ترتيب األنشطة ومواعيد تنفيذها ومدة تنفيذ كل نشاط 
 .ووقت بداية النشاط ووقت نهايته

مدى انجاز أنشطة 
وأعمال المشروع في 

 .وقتها المحدد
 .إدارة وقت المشروع

عداد خطة إ أثناء 
المشروع، مستمرة 
طوال دورة حياة 

 .المشروع
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الموارد لهذه األنشطة كما يتم تحديد ووضع المعايير 
الالزمة لتطوير ومتابعة الجدول الزمني للمشروع، لكي 

رشاد والتوجيه بشأن كيفية إدارة الجدول الزمني يتوفر اإل 
 للمشروع في جميع مراحله.

تؤثر في عملية  مراعاة العوامل المحيطة والتي قد -11
تخطيط إدارة المشتريات كأحوال السوق والمنتجات 
والخدمات المتوفرة في السوق، الموردون، الشروط 
واألحكام النموذجية للمنتجات والخدمات، المتطلبات 
المحلية الفريدة مع مراعاة توثيق قرارات الشراء في 
 المشروع وتحديد طرق الشراء وتحديد البائعين المحتملين.

لعمل على تنفيذ خطة إدارة المشتريات من خالل ا
تحديد نهج أو طريقة الشراء وتحديد البائعين 

المحتملين والحصول على عروض البائعين واختيار 
العرض المناسب وابرام العقود من خالل إتمام عملية 

 .الشراء

نسبة إتمام عمليات 
الشراء بأسرع وقت 
  .وأفضل جودة وتكلفة

إدارة مشتريات 
 .مشروعال

عداد خطة إ أثناء 
المشروع، مستمرة 
طوال دورة حياة 

 .المشروع

   دامةالتوصيات الخاصة بالتنمية المست                                                                  

 مؤشرات القياس آليات التنفيذ التوصيات
 المسؤولةالجهة 

 عن التنفيذ
 الفترة الزمنية

استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على  -1
ا ادً الصعيد الوطني للجميع )الرجال، النساء، األطفال(، استن

 تساهم في بناء ومشاريع إلى استراتيجيات وبرامج إنمائية
قدرة المجتمع وخاصة الفقراء والفئات الضعيفة على 
الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالكوارث القتصادية 

 والجتماعية والبيئية.

تصميم مشاريع وبرامج مساعدات اجتماعية لمساعدة 
ا من خالل كافة أفراد المجتمع خاصة األكثر ضعفً 

 ىنقدا أو عينا إلتقديم المساعدات أو الموارد إما 
األفراد واألسر الضعيفة ومشاريع مساعدة تعمل على 

ال ألسواق العمل تعزيز العمالة والتشغيل الفع  
ومشاريع تأمين اجتماعي مثل التامين الصحي 

 والتأمين ضد البطالة.

معدل االنفاق على 
برامج الحماية 

االجتماعية المختلفة 
خاصة المرتبطة 

  .بالبطالة والعجز

 .إدارة المشاريعقسم 
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم
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تعزيز الشراكة المحلية والعالمية وتشجيع الشراكات  -2
العامة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات 

 الة من أجل تحقيق التنميةالمجتمع المدني واألهلي الفع  
المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة 

د لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموار  المتعددين
المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة.
 

من خالل العمل على الشراكة الفاعلة في دعم 
وتصميم وتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة مبنية على قواعد 

 .ورؤية وأهداف مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة

مشاريع معدل تدفقات ال
المشتركة ونسبة الموارد 

المخصصة لتحقيق 
 .التنمية المستدامة

 .قسم إدارة المشاريع
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

تحقيق اإلدارة المستدامة والستخدام الكفؤ للموارد  -3
 الطبيعية.

 

من خالل مشاريع وبرامج توعية تتمثل بالنشرات 
على النظم والندوات التي تبين أهمية المحافظة 

البيئية الطبيعية، ومن خالل االعتماد على األدوات 
 والمستلزمات المستدامة في المشاريع.

نسبة الترشيد في 
االستخدام المفرط 

 .للموارد الطبيعية
 .قسم إدارة المشاريع

مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

ي حماية وترميم النظم البيئية المتصلة بالمياه، بما ف -4
خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والمياه ذلك 

الجوفية، وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو 
 -مستدام من أجل معالجة شح المياه. +

 
 

دعم بناء القدرات في مجال األنشطة والبرامج المتعلقة 
بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، 

مها، ومعالجة المياه وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدا
العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة 

 االستعمال،
افتتاح ودعم مشاريع محطات تحلية المياه في المناطق 

عقد ورش السكنية بالشراكة مع الجهات الحكومية، 

دى استفادة السكان م
من خدمات الصرف 

الصحي والمياه 
 .المعالجة بطرق آمنة

 .قسم إدارة المشاريع
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم
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وندوات توعوية خاصة بقضايا المياه والصرف 
 الصحي والترشيد في استهالك المياه خاصة الجوفية. 

توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء  -5
 وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها.

زيادة المساحات الخضراء في  ىتنفيذ مشاريع تعمل عل
األماكن العامة ومناطق للترفيه والترويح كالحدائق 
والمنتزهات بحيث تتناسب مع كثافة السكان 

 المخصصة لهم.

نسبة المناطق المفتوحة 
في األحياء السكنية 

التي يمكن استخدامها 
 .لالستخدام العام

مستمرة، مع  .قسم إدارة المشاريع
 .المتابعة والتقييم

منة آتوفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل  -6
وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، 

 وتحسين السالمة على الطرق.
 

توفير وسائل نقل ذات جودة تليق بالمواطن ويمكن 
االعتماد عليها وتحسين وتعبيد وتطوير الطرق 

 والميادين بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية.

وسائل النقل العام  نسبة
 .المناسبة

 .قسم إدارة المشاريع
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة،  -7
بما في ذلك األراضي المتضررة من التصحر والحروب، 
 والسعي إلى تحقيق المحافظة على األراضي من التدهور.

 

المهددة بالتصحر  تنفيذ مشاريع تشجير المناطق
وخطر انجراف التربة، ودعم مشاريع تختص بتحسين 

التربة باستخدام التخصيب أو التوازن الكيميائي 
وتطهير األراضي الملوثة، استصالح األراضي 

 وإعادة تأهيلها.

نسبة األراضي 
المتدهورة من مساحة 

 .األرض
 .قسم إدارة المشاريع

مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

دارة النظم البيئية البحرية والساحلية على نحو إ -8
مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، 
بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية 

 للبحر. 

تنفيذ مشاريع وبرامج توعوية وتثقيفية تتعلق بالحفاظ 
البحر، وضع بدائل ومشاريع إلعادة تدوير مياه  ىلع

الصرف الصحي وإيجاد بدائل لها، تنظيم عمليات 
 .الصيد بالشراكة مع الجهات الحكومية

 .قسم إدارة المشاريع .نسبة التلوث في البحر
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم
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 لنفاياتا للمواد الكيميائية واتحقيق اإلدارة السليمة بيئيً  -9
وتعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد الضارة طوال 
دورة عمرها، والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء 
والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها 

 الضارة على صحة اإلنسان والبيئة.
 

دعم مشاريع للتخلص من النفايات كالطمر الصحي 
واد عضوية مفيدة للتربة أو الكبس أو تحويلها إلى م

 أو إعادة تدويرها والحصول على المواد الخام منها،
إيجاد بدائل للمواد الكيميائية خاصة في المجاالت 
الزراعية والصناعية والترويج لها وتطوير وتعزيز 
البدائل السلمية واآلمنة، رصد وتقييم آثار المواد 

 الكيميائية.

الحد بدرجة كبيرة من 
النفايات، من إنتاج 

خالل المنع والتخفيض 
وإعادة التدوير وإعادة 

 االستعمال.

 .قسم إدارة المشاريع
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

العمل على توفير طاقة مستدامة من أجل تعزيز  -10
 بتكلفة ميسورة.القتصاد، 

 

تنظيم وتمويل مشاريع من أجل التوصل إلى حلول 
ودعم مشاريع الطاقة المتجددة تتعلق بأزمة الكهرباء، 

خاصة الشمسية والعمل على تعزيز استخدامها من 
خالل تنفيذ مشاريع تساند حصول الجميع على 

 الكهرباء المتجددة.

نسبة المستفيدين من 
 .قسم إدارة المشاريع .الطاقة المستدامة

مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

ت من أجل تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعا -11
دة تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيا

اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة 
 ا.والسليمة بيئيً 

زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة 
الحجم وسائر المشاريع، على الخدمات المالية، بما 
في ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في 
سالسل القيمة واألسواق، تعزيز البحث العلمي 
وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية، 

كبيرة في عدد العاملين وتشجيع االبتكار والزيادة بنسبة 

حصة الصناعات 
الصغيرة الحجم في 

مجموع القيمة المضافة 
 .من الصناعات

مستمرة، مع  .قسم إدارة المشاريع
 .المتابعة والتقييم
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في مجال البحث والتطوير وزيادة إنفاق القطاعين 
 األهلي والعام والخاص على البحث والتطوير.

 
مستدامة، وتنفيذ ضمان وجود نظم إنتاج غذائي  -12

ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية 
ا نوعية األراضي والتربة من والمحاصيل، وتحسن تدريجيً 

أجل تحقيق قدر معقول من الكتفاء الذاتي من المنتجات 
 الزراعية المحلية.

 

 زيادة االستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية، وفي
ات اإلرشاد الزراعي، وفي البحوث الزراعية وخدم

تطوير التكنولوجيا من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية 
 الزراعية.

 

نسبة المساحات 
الزراعية المنتجة 

 .والمستدامة
مستمرة، مع  .قسم إدارة المشاريع

 .المتابعة والتقييم

تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية القتصادية من  -13
ر، بمستوى التكنولوجيا، والبتكاخالل التنويع، والرتقاء 

بما في ذلك من خالل التركيز على المشاريع والقطاعات 
المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة 

 العمالة.
 

القيام بأنشطة ومشاريع وبرامج تعمل على تعزيز النمو 
االقتصادي وذلك من خالل دعم النمو االقتصادي 

واالعمال الحرة التي تولد  ودعم األنشطة اإلنتاجية
االبداع واالبتكار وتمويل مشاريع متوسطة وصغيرة 

 الحجم.

معدل نمو الناتج 
المحلي السنوي 

 .الحقيقي
 .قسم إدارة المشاريع

مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

العمل على توفير العمل الالئق لجميع النساء  -14
إلعاقة، ذلك الشباب واألشخاص ذوو ا في والرجال، بما

 وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.
 

المساهمة في دراسة احتياجات السوق من االيدي 
العاملة، القيام بالجانب التوعوي والتثقيفي لجميع 
فئات المجتمع لتعريفهم باحتياجات سوق العمل 

ومحاولة توجيههم للتخصصات المطلوبة، المساهمة 
في تأهيل العاطلين عن العمل وتنمية مهارات 

معدل البطالة ومستوي 
 .الدخل

مستمرة، مع  .قسم إدارة المشاريع
 .المتابعة والتقييم
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مع  الخريجين، توفير فرص عمل مؤقتة بالتعاون 
 الجهات الحكومية والخاصة.

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة  -15
ت المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجا

 المحلية.
 

تنظيم مشاريع تعمل على تعزيز وتشجيع قطاع 
 السياحة وتعزيز أداء االقتصاد الوطني. 

عدد المشاريع 
والسياسات 

واالستراتيجيات السياحية 
 .المستدامة

 .قسم إدارة المشاريع
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

تمكين وتعزيز اإلدماج الجتماعي والقتصادي  -16
والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو 

 أو الحزب أو األصل أو الدين أو الوضع اإلعاقة أو العرق 
 غير ذلك. القتصادي أو

 

تقديم مشاريع وخدمات وبرامج وأنشطة تعمل على 
تنمية القدرات تشمل جميع قطاعات وفئات المجتمع 
وتحسين قدراتهم في جميع المجاالت من أجل زيادة 

 نسبة ادماجهم.

مستوي تكافؤ الفرص 
والمساواة في جميع 

 .المجاالت
 .إدارة المشاريع قسم

مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم

ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف  -17
والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، من خالل 

اليب العملية التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة واتباع أس
العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين 

 وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافةالجنسين، 
 في التنمية المستدامة.

 

المشاركة في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في 
مجال التعليم من خالل تصميم االستراتيجيات 

ة عداد الدورات التدريبإ والمناهج والمساقات الدراسية و 
ة رشادية التي تروج لعمليات التعلم الراميوالكتب اإل

 لتحقيق التنمية المستدامة والمجاالت المتصلة بها. 

نطاق التعليم من أجل 
تحقيق التنمية المستدامة 

 .على جميع المستويات
مستمرة، مع  .قسم إدارة المشاريع

 .المتابعة والتقييم

الة وتكافؤ كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفع   -18
الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل 

تنفيذ مشاريع وبرامج وانشطة وتنظيم ندوات وورش 
المرأة الثقافي  ى رفع مستو  ىعمل تعمل عل

نسبة المقاعد التي 
تشغلها النساء في 

 .قسم إدارة المشاريع
مستمرة، مع 
 .المتابعة والتقييم
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على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية 
 والقتصادية والعامة.

 

وتشجيعها واالجتماعي والقيادي وتوعيتها بحقوقها 
 على ممارسة هذه الحقوق.

المناصب والحكومات 
المحلية والمناصب 

  .اإلدارية
ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات  -19

 ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة. 
 

شاريع وأنشطة وبرامج وحمالت وخطط تنفيذ م
توعوية وتثقيفية حول كافة أهداف وجوانب التنمية 

 المستدامة وتستهدف كافة أفراد المجتمع.

مدى تعميم التنمية 
المستدامة والمجاالت 

 .المتعلقة بها
مستمرة، مع  .قسم إدارة المشاريع

 .المتابعة والتقييم
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 دراسات مستقبلية مقترحة: :اثالثً 

اء اطالع الباحث أثناء إعداد الدراسة وخاصة الشق الميداني منها أثن علىبناء         
ية وجد توزيع استبانات الدراسة وجمعها من مجتمع الدراسة المتمثل في المؤسسات األهلية األجنب

:الباحث أنه يوجد مجال للباحثين العمل في مجموعة من العناوين المقترحة  
 

   زة.األهلية ودورها في الحد من ظاهرة البطالة في قطاع غإدارة المشاريع في المؤسسات 
 

  هلية المؤسسات األ ىمعوقات تطبيق التنمية المستدامة في المشاريع اإلدارية التنموية لد
 الفلسطينية.

 
   طينيةالبشرية في المؤسسات األهلية الفلس المشاريعدور إدارة المشاريع في تنمية موارد. 

 
  ودورها في تحسين جودة المشاريع في المؤسسات األهلية  إدارة تكامل المشاريع

  .الفلسطينية
 

   إدارة المشاريع ودورها في وضع الخطط االستراتيجية وسبل تنفيذها في المؤسسات
 .األهلية الفلسطينية

 
   تحقيق التنمية االجتماعية علىإدارة مخاطر المشاريع في المؤسسات األهلية وأثرها 

 المستدامة.
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 :الخالصة
استعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصل إليها من خالل نتائج التحليل  

على ا وكبيرة جدً ستوى موافقة مرتفعة بدرجة كبيرة اإلحصائي، حيث أشارت النتائج لوجود م
فقة من الموا، اضافة لوجود درجة مرتفعة األجنبية إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية مجاالت

صل حاالجتماعية واالقتصادي أما البعد البيئي فقد  بدرجة كبيرة على أبعاد التنمية المستدامة
 بيةاألجن إدارة المشاريع في المؤسسات األهليةبين  أثر. وبينت النتائج وجود درجة متوسطة على

 . وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق بين استجابات المبحوثينوالتنمية المستدامة في فلسطين
المسمى ، الفئة العمريةتعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس،  إدارة المشاريعحول 

جود فروق تعزى لمتغير عدد سنوات العمل في إدارة أظهرت و  يما(، فالمؤهل العلمي، الوظيفي
التنمية  نحوالمبحوثين أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في متوسط استجابة و  ،المشاريع

المسمى  ، المؤهل العلمي،الفئة العمريةعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، ت   امةالمستد
 ا اقترح الباحث مجموعة من العناوين لدراسات مستقبلية(، وأخيرً العمل، عدد سنوات الوظيفي

 بخصوص إدارة المشاريع والتنمية المستدامة.
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 العربية.: المراجع أوًل 
 

 األجنبية.: المراجع ايً ثان
 
 المواقع اللكترونية.ا: لثً ثا

 
 

 
 
 
 
 
 
 



234 
 

 مراجع الدراسة
 : المراجع العربية:أوًل 
 الكتب العلمية: -1

 ( 2017أبو النصر، مدحت وأحمد، ياسمين مدحت .) أبعادها  –التنمية المستدامة– 
 ، المجموعة العربية للتدريب والنشر.مؤشراتها

 ( 2012أبو المعاطي، علي ماهر .) :التجاهات الحديثة في التنمية المستدامة
معي ، المكتب الجاالطبعة األولي، معالجة محلية ودولية وعالمية لقضايا التنمية

 الحديث، اإلسكندرية، مصر.
 ( 2015البريدي، عبد هللا .) ية مدخل تكاملي لمفاهيم التنم –التنمية المستدامة

 ض.، مكتبة العبيكان، الرياوتطبيقها مع التركيز على العالم العربيالمستدامة 
 ( 2006الحمداني، موفق). ر، عمان، مؤسسة الوراق للنش، مناهج البحث العلمي

  .األردن
 الطبعة القتصاد الهندسي وإدارة المشروعات(. 2010، أحمد محمد )يالسريت ،

 األولي، الدار الجامعية، اإلسكندرية.
 ( 2016العلي، عبد الستار محمد .)ر ، الطبعة الثالثة، داإدارة المشروعات العامة

 الميسرة للنشر والتوزيع، عمان.
 ( 2011العلي، عبد الستار محمد .)دار الميسرة للنشر إدارة المشروعات العامة ،

 والتوزيع، عمان.
 ( 2010العمر، فؤاد .)الطبعةماعيةإسهام الوقف في العمل الخيري والتنمية الجت ، 

 الثانية، األمانة العامة لألوقاف، الكويت.
 ( 2014العواجي، إبراهيم). دار مدارك للنشر، الرياضالتنمية وعربة الكرو ،. 
 ( 2012القرعان، فيصل). مؤسسة أنيرا.دورة حياة المشروع وادارتها ، 
 ( 2015حجازي، هيثم علي .) الطبعةمبادئ إدارة المشروعات وتحليل الجدوى ، 

 الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان.
  المجموعة إدارة المشروعات .(2013)والنشر خبراء المجموعة العربية للتدريب ،

 العربية للتدريب والنشر.
 ( 2014خير الدين، أحمد موسى .)وائل  ، الطبعة الثانية، دارإدارة المشاريع المعاصرة

 للنشر والتوزيع، عمان.
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 زيع، ، األكاديميون للنشر والتو إدارة اإلنتاج والعمليات .(2012) دودين، أحمد يوسف
 الطبعة األولي، عمان، األردن.

 ( 2011عرفة، سيد سالم .)نشر ، الطبعة األولي، دار الراية للدراسة جدوى المشروعات
 والتوزيع. 

 ( 2011عطية، عطية خليل .)دار غيداء، األردنالتربية والتنمية المستدامة ، 
 دولي ، المركز الالمؤسسات الخيرية وانشاء المكتبات العامة .(2013لهيثم )زعفان، ا

 لألبحاث والدراسات مداد. 
 الطبعة الثانية، الدار إدارة وجدولة المشاريع(. 2014، محمد توفيق )ماضي ،

 الجامعية، اإلسكندرية.
 ( 2013معهد إدارة المشروعات .)مسة، الخا، الطبعة الدليل المعرفي إلدارة المشروعات

 الناشر مؤسسة معهد إدارة المشروعات، الواليات المتحدة األمريكية.
 ( 2016هيئة المستقبل للتنمية .)فلسطيندليل إدارة المشاريع ، 
 ( 2014يانج، تريفور .) المجموعة صنع النجاح –اإلدارة الناجحة للمشروعات ،

 العربية للتدريب والنشر، القاهرة.
 
 الرسائل العلمية: -2

 ( استخدام عملية التحليل الهرمي في تحديد أولويات القطاع2014أبو وطفه، حسام .) 
رسالة ماجستير غير الصناعي في فلسطين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.منشورة
 ( واقع التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثره على 2013أبو سلطان، أشرف ،)

ة ، اكاديميرسالة ماجستير غير منشورةالتنمية الزراعية المستدامة في قطاع غزة، 
 اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين.

 ( درجة تطبيق الجامعات الفلسطينية إلدارة الجودة الشامل2016أبو مساعد، مريم .) ة
دراسة ماجستير وعالقتها بدرجة تحقق مؤشرات التعليم من أجل التنمية المستدامة، 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.غير منشورة
 ( أثر تكامل وظائف المشروع في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات 2015أحمد، انعام .)

ي )الخرطوم بحري( في األعمال بالتطبيق على الشركة العربية السودانية للزيوت النبات
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، جامعة كردفان، األبيض، رسالة ماجستير غير منشورةم، 2014-2008الفترة من 
 السودان.

 في البشرية التنمية في الصغيرة المشروعات ادارة دور(. 2014) إسماعيل، عادل 
 ،رسالة دكتوراه غير منشورةاإلسالمية،  الدعوة منظمة تجربة على بالتطبيق مالوي 

 السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان.جامعة 
 ( المعوقات التي تواجه إنشاء المشاريع االفتراضية في 2017االشول، على .)

نعاء، ص، جامعة العلوم والتكنولوجيا، رسالة ماجستير غير منشورةالجمهورية اليمنية، 
 اليمن.

 ( دور الجامعات الفلسطينية بمحافظا2016البورنو، أماني .)ت ت غزة في تلبية متطلبا
ستير رسالة ماجدراسة حالة الجامعة اإلسالمية،  –التنمية المستدامة لديها وسبل تفعيله 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.غير منشورة
 ( واقع تطبيق أسس إدارة المشاريع لدي المؤسسات الصناعية 2015الحلو، نورهان .)

الجامعة اإلسالمية، غزة، تير غير منشورة، ، رسالة ماجسالتحويلية في قطاع غزة
 .فلسطين

 ( 2016الحروب، عبد هللا .) ممارسات ادارة المشاريع الرشيقة في شركات تكنولوجيا
 طين.جامعة النجاح، نابلس، فلس رسالة ماجستير غير منشورة،المعلومات الفلسطينية، 

 ( تقييم إدارة المشاريع الزراعية في منظ2013الدلو، رشاد .) مات المجتمع المدني
 .طين، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسرسالة ماجستير غير منشورةبقطاع غزة، 

 ( دور السمات الشخصية لدي مدراء المشاريع في نجاح 2012الديرواي، أيمن .)
الجامعة رسالة ماجستير غير منشرة، مشاريع المنظمات االهلية في قطاع غزة، 

 ن.اإلسالمية، غزة، فلسطي
 ( دور األوقاف في دعم التنمية المستدامة في المملكة 2016آل رشيد، الجازي .)

 ةدراسة تطبيقية على أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي بمدين -العربية السعودية 
ياض، ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الر رسالة دكتوراه غير منشورةالرياض، 
  السعودية.

  (. الرصد الحضري و صناعة القرار للتنمية المستدامة في قطاع 2016)الزيني، نفين
رسالة دراسة في جغرافية الحضر، GIS": " غزة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.ماجستير غير منشورة
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 ( معوقات تطبيق التنمية المستدامة على إدارة سلسلة 2015الزعزوع، عمر .) التوريد
جامعة دمشق، دمشق،  رسالة ماجستير غير منشورة،بمشاريع البناء في سورية، 

 سوريا.
 ( البلديات والتنمية المحلية المستدامة في قطاع غزة 2015العصار، محمد جاسم .)

زة، ، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غرسالة ماجستير غير منشورةالواقع والتحديات، 
 فلسطين.

 (، تطوير كفاءة العمليات الداخلية لكليات التربية في 2015وهاب )القوقا، عبد ال
رسالة ماجستير جامعات محافظات غزة في ضوء متطلبات مبادئ التنمية المستدامة، 

 ، جامعة االزهر، غزة، فلسطين.غير منشورة
 ( استراتيجية مقترحة لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات التعل2017الكردي، زهير .) يم

 ي بمحافظات غزة في ضوء مبادئ التنمية المستدامة: الجامعة االسالمية دراسةالعال
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورةحالة، 

 ( الحاضنة التكنولوجية ودورها في دعم وتطوير المشاريع 2015النخالة، منى .)
ة رسال وحاضنة الكلية الجامعية،الصغيرة دراسة مقارنة بين حاضنة الجامعة اإلسالمية 

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. ماجستير غير منشورة،
 ( إدارة التكلفة ودورها في قياس وتقويم األداء في المنشآت2016النجيب، نعمات ،) 

، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة ماجستير غير منشورةالصناعية، 
 الخرطوم، السودان.

 (. أثر تطبيق أسس إدارة المشروعات الصغيرة في إنجاح برامج 2016د )تاور، أحم
سمي( دراسة حالة مبادرة البنك الزراعي السوداني للتمويل األصغر )أب :التمويل األصغر

، جامعة كردفال، رسالة ماجستير غير منشورةم، 2014- 2011محلية شيكان للفترة 
 األبيض، السودان.

 ( 2016جمال، بوزيان .) الفساد اإلداري وآثاره على التنمية االقتصادية في الوطن
، جامعة حسيبة بن بوعلي، رسالة دكتوراه غير منشورة، دراسة حالة الجزائر–العربي

 .الشلف، الجزائر
 ( تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية، 2010حماد، رشاد .) رسالة ماجستير

 ، جامعة االزهر، غزة، فلسطين.غير منشورة

http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/870
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/870
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/870
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 ( إدارة2011حسنين، عهود .) لدى االبتكارية بالقدرة وعالقتها الصغيرة المشروعات 
جدة، ، جامعة الملك عبد العزيز، رسالة ماجستير غير منشورةالسعودية،  المرأة 

 السعودية.
 ( المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب المشاريع التجارية 2013زعرب، زكريا .)

، الجامعة اإلسالمية، ، رسالة ماجستير غير منشورةالصغيرة في جنوب قطاع غزة
 غزة، فلسطين.

 ( التنمية المحلية واشكالية البيئة 2016سالم، نصيرة .)– لفاعلين دراسة ميدانية آلراء ا
حمد م، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورةالمحليين للتنمية المستدامة بوالية بسكرة، 

 خيضر، بسكرة، الجزائر.
 ( دور استراتيجيات الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدا2014شيلي، إلهام .) مة

رسالة دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسكيكدة،  –في المؤسسات االقتصادية 
 جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، الجزائر. ماجستير غير منشورة،

 ( دور المنظمات غير الحكوم2015شيخو، أشرف .) ية في دعم التعليم لتحقيق التنمية
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةالمستدامة في محافظات غزة وسبل تطويره، 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 ( دور مؤسسة التنمية االجتماعية في محاربة الفقر في والية 2015صالح، محمد .)

 طوم، السودان.، جامعة الخرطوم، الخر رسالة دكتوراه غير منشورةالخرطوم، 
 ( النخلة وحرف النخيل التقليدية في منطقة مروي ودورها 2015عبد الرحمن، أسعد .)

، ، جامعة الخرطومرسالة دكتوراه غير منشورفي التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
 الخرطوم، السودان.

 ( ثقافة التنمية المستدامة ودور برامج الدراسات العليا 2016عبد هللا، بندر .)لجامعات با
ة ، جامعة نايف العربيرسالة دكتوراه غير منشورةالحكومية بالرياض في إرسائها، 

 للعلوم األمنية، الرياض، السعودية.
 ( 2013علي، أشرف .) دور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

 ،غير منشورةرسالة ماجستير ا، جامعات غزة نموذجً  –في تحقيق التنمية المستدامة 
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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 ( دور المعايير الدولية إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشر 2016عنبر، هشام .) وع
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةفي المؤسسات األهلية في قطاع غزة، 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 ( ممارسات وتطبيقات إدارة المشاريع في القطاع العام في الضفة 2011غانم، ساجدة .)

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورةالغربية. 
 ( أثر دراسة الجدوى االقتصادية علي نجاح مشروع التمويل 2016فضل، صابر .)

رسالة ماجستير غير دينة دنقال، بالتطبيق على القطاع المصرفي بم -األصغر
 ، جامعة دنقال، دنقال، السودان.منشورة

 ( االئتمان المصرفي ودوره في تمويل وتنمية المشروعات 2013قبرصلي، صبا .)
قية، ، جامعة تشرين، الالذرسالة ماجستير غير منشورةالصغيرة والمتوسطة في سوريا، 

 سوريا.
 

 األبحاث العلمية المحكمة: -3
  ،دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية . (2013بوشنقير ومحمد، رقامي )ايمان

، مركز جيل البحث العلمي، العدد الثاني، ص ص مجلة حقوق االيمان، المستدامة
31-45. 

 ( 2016السنباتي، عبد الوهاب .) واقع التنمية المستدامة في جامعة ذمار دراسة
، (1: )3، مجلة الباحث االقتصادي، ميدانية آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريس

 .156 -136ص ص: 
 ىلع المشاريع إلدارة المعرفية المجالت أثر(. 2017) هشام، وعنبر دهليز، خالد 

مجلة الجامعة اإلسالمية ، فلسطين في األهمية المؤسسات في المشاريع جودة
 .21-1(، ص ص: 2: )25، للدراسات االقتصادية واالدارية

 ( 2016مبارك، فاطمة .)ن مركز البيئة للمد ،التنمية المستدامة: أصلها ونشأتها
 .16-13ص ص:  (13العدد ) ،مجلة بيئة المدن اإللكترونية العربية،

 ( 2010مركز اإلنتاج اإلعالمي). وكالة التنمية المستدامة في الوطن العربي ،
 .11الملك عبد العزيز، اإلصدار  الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة
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  أهمية المسؤولية المجتمعية في المؤسسات . (2015مانع، شوقي )و مقري، ذكية
دراسة ميدانية لعينة من  -الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة 

 .57-43(، ص ص: 15: )1 ،مجلة الباحث، باتنةم.ص. م. بولية 
 
 :والدوريات والمجالت وأوراق العملالتقارير  -4

 ( 2015البنك الدولي، لجنة المراقبة االقتصادية .)ادية المقدم تقرير المراقبة االقتص
 .2015إلي لجنة االرتباط الخاصة سبتمبر/أيلول 

 ( 2015الجمعية العامة لألمم المتحدة .) لمتحدة الختامية لمؤتمر قمة األمم االوثيقة
تحويل عالمنا: خطة التنمية ، 2015لعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 

من جدول األعمال،  116و15، الدورة السبعون، البندان 2030المستدامة لعام 
 نيويورك.

 ( 2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة شئون البيئة .) تقرير البيئة
 ، مطبعة، رام هللا.التنمية المستدامة في فلسطينو 

 ( 2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة شئون البيئة .)البيئة والتنمية 
 ، رام هللا.المستدامة في فلسطين

  اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية، دائرة الدراسات واألبحاث
 ، اإلصدار األول، غزة.يئات األهلية المحليةدليل الجمعيات واله(. 2014)

 ( 2010الريس، ناصر .)ة في واقع الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية األجنبية العامل
 أمان، رام هللا. –، دار النشر االئتالف من أجل النزاهة فلسطين

 ( 2015االئتالف األهلي لمدونة السلوك ومركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية .)
 ، الطبعة الثانية، فلسطين.مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية

 ( 2014األمم المتحدة، حقوق اإلنسان .)الحيز المتاح  -دليل عملي للمجتمع المدني
مم ، مكتب المفوض السامي لألللمجتمع المدني ونظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

 المتحدة، سويسرا.
 السنوي. ، التقريردعم التقدم العلمي .(2013اإلنمائي ) برنامج األمم المتحدة 
 ( 2013ديوان الرقابة اإلدارية والمالية .)ألهلية المخالفات األكثر شيوعا في المؤسسات ا

 .، رام هللا2013التقرير ربع السنوي الثالث للعام  – والمنظمات غير الحكومية

http://www.webreview.dz/spip.php?article2741
http://www.webreview.dz/spip.php?article2741
http://www.webreview.dz/spip.php?article2741
http://www.webreview.dz/spip.php?article2741
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  :الدوليين يستعرض أوضاع  تقرير الشباب والسلم واألمن، 12/8/2017عوض، عال
 ، الجهاز المركزي الشباب في المجتمع الفلسطيني عشية اليوم العالمي للشباب

 لإلحصاء الفلسطيني، رام هللا.
 ( 2015مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية .)الدليل الرشادي قانون الجمعيات 

 ، رام هللا.الخيرية والهيئات األهلية ولئحته التنفيذية
  مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان وشركاؤها في الشبكة األهلية لحماية الحق في حرية

البيان الختامي (. 2015تشكيل الجمعيات، وشبكة المنظمات األهلية في قطاع غزة )
جه معالجة التحديات الراهنة التي توا -المؤتمر السنوي الخامس  –للملتقي الوطني

 ، غزة.تشكيل الجمعيات الخيرية واألهلية تعزيز واحترام وحماية الحق في حرية
 ( 2014وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية .) 2014/2016خطة التنمية الوطنية – 

 ، رام هللا.بناء الدولة وتجسيد السيادة
  اسات وزارة الداخلية، اإلدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية، دائرة الدر

 ، اإلصدار األول، غزة.أضرار الجمعيات الخيريةتقرير (. 2014واألبحاث )
 ،ت دليل المنظما .(2012) مكتب برامج االعالم الخارجي وزارة الخارجية األمريكية

 .غير الحكومية
 
 المواقع اإللكترونية -5
دائرة الجمعيات في مديرية الشئون العامة والمنظمات غير ، وزارة الداخلية الفلسطينية -1

 . www.moi.gov.com موقع إلكتروني: ، الحكومية
 :: موقع إلكتروني26/9/2017، حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل -2

www.pcbs.gov.ps 
 إلكتروني:، موقع )AIDA(جمعية الوكاالت الدولية اإلنمائية في فلسطين  -4
 www.aidajerusalem.org   
 
 
 
 
 

http://www.moi.gov.com/
http://www.moi.gov.com/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.aidajerusalem.org/
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خطاب التحكيم(: 1ملحق رقم )  
 
 
 
 

 
 ستبانةا تحكيمالموضوع: 

 حفظه/ها هللا                                      األخ/ت الدكتور/ة: 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 في "إدارة المشاريع وأثرها على التنمية المستدامةيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: 

دة درجة الماجستير في القياللحصول على وذلك ، فلسطين" المؤسسات األهلية األجنبية في
امعة واإلدارة، من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، ضمن البرنامج المشترك مع ج

 األقصى.
لم لما تتمتعون به من خبرة ودراية واسعة في موضوع البحث العلمي، ومنفعة الع اونظرً      

نا لا بأن تتفضلوا علينا بجزء من وقتكم الثمين، وتقدموا والمتعلمين، فإنني استميحكم عذرً 
ا، وتوضيح مدى رشادات من أجل تعديل، أو حذف، أو إضافة ما ترونه مناسبً التوجيهات واإل

قيس ما ورها، وتحكيمها من حيث سالمة الصياغة اللغوية، لتكون أداة جيدة، وتانتماء الفقرة لمح
 وضعت لقياسه.

طلبة وتزويد ال ،شاكرين لسيادتكم تفضلكم بتقديم المساعدة وتحسين وتطوير البحث العلمي      
مع لخدمة المجت ،بالعلم والكفايات الالزمة إلعداد الكوادر البشرية بكفاءات وشهادات عالية

 وتنميته.
 

 وتقبلوا فائق الحترام والتقدير ،،،
 لباحثا                                                                               

                        ي محمد النجارعل                                                                         
                              

 



248 
 

 
    

 أسماء المحكمين(: 2ملحق رقم )
 

 مكان العمل السم م
 دارة والسياسةأكاديمية اإل د. خليل ماضي 1
 ديوان الموظفين د. نبيل عبد شعبان اللوح 2
 دارة والسياسةأكاديمية اإل د. محمود عبد الرحمن الشنطي 3
 كلية فلسطين التقنية د. منصور عبد القادر األيوبي 4
 جامعة القصى د. عبد الحكيم الطالع 5
 دارة والسياسةأكاديمية اإل د. محمد عبد العزيز الجريسي 6
 جامعة السراء د. أيمن راضي 7
 األقصىجامعة  د. عالء الدين السيد 8
 جامعة األقصى د. أديب سالم األغا 9
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 الستبانة(: 3ملحق رقم )

 
 " القيادة واإلدارة" تخصص 

 ستبانةا تعبئةالموضوع: 
 

 األخ الفاضل / األخت الفاضلة    
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته        

على  ا"إدارة المشاريع وأثره: يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة والتي بعنوان     
 ضمن متطلباتوذلك  ،فلسطين" المؤسسات األهلية األجنبية في التنمية المستدامة في

سات ة والسياسة للدراواإلدارة، من أكاديمية اإلدار  درجة الماجستير في القيادةعلى  الحصول
ا ألهمية هذه الدراسة نرجو من ونظرً  البرنامج المشترك مع جامعة األقصى. العليا، ضمن

ة الستبانة مع العلم أن إجابتكم على االستبانة بدقسيادتكم التكرم باإلجابة على أسئلة ا
ها وموضوعية سيكون لها األثر الكبير علي نجاح الدراسة، والمعلومات التي سيتم الحصول علي

 سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي، وسوف تعامل بسرية تامة.
 

 وإليكم نموذج توضيحي لتعبئة الستبانة:
 
 م

 
 ارةـــــــــــــــــبـعـال

الموافقة  علىيدل  10 إلى 1كلما اتجهت باتجاه القيمة من 
 الموافقة المتدنية. علىالعالية والعكس يدل 

 المجال األول: إدارة تكامل المشروع
د إدارة المشروع وثيقة على شكل تعريف صوري للمشروع.ت   1  8 عِّ

 وتقبلوا فائق الحترام والتقدير ،،،                                          
 لباحثا                                                                              

     مد النجارعلي مح                                                                        
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 القسم األول: المتغيرات الشخصية
 في المكان المناسب.( √)اختر اإلجابة مع وضع عالمة  .

 

 

 :األجنبية القسم الثاني: إدارة المشاريع في المؤسسات األهلية

رقم من ، يرجى وضع موعة من األسئلة موجهة للمبحوثينتحتوي على مج مجالتفيما يلي 
 ا بأن:علمً  األنسب من وجهة نظرك ( أمام كل عبارة حسب10( إلى )1)

 
 م

 
 ارةـــــــــــــــــبـعـال

يدل  10 إلى 1كلما اتجهت باتجاه القيمة من 
الموافقة  علىالموافقة العالية والعكس يدل  على

 المتدنية.
 المجال األول: إدارة تكامل المشروع

د إدارة المشروع ت   1   وثيقة على شكل تعريف صوري للمشروع.عِّ
  تصمم إدارة المشروع خطة شاملة للمشروع. 2

  اسم المؤسسة )اختياري( -1
 )   ( ذكر                     )   ( أنثي الجنس -2
 35 – 25سنة.       )   ( من  25)   ( أقل من  الفئة العمرية -3

 سنة.
  45 من أكبرسنة.    )   (  45 – 36)   ( من 

 . سنة
 )   ( مدير مشروع.           )   ( منسق مشروع. المسمى الوظيفي -4

 )   ( دبلوم.                   )   ( بكالوريوس. المؤهل العلمي -5
 )   ( دكتوراه.               )   ( ماجستير.

 
6-  

 
  سنوات العمل

 اإلدارية( )في المشاريع

 سنوات.     5)   ( أقل من 
 سنوات. 10أقل من  -سنوات  5)   ( من 

 سنة. 15أقل من  -سنوات  10)   ( 
 سنة فأكثر. 15 )   (
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  ي شارك فريق إدارة المشروع في بناء خطة المشروع. 3
  يتم إنجاز العمل المحدد في خطة المشروع. 4
  بكفاءة. يه وإدارة أنشطة المشروع المخططةيقوم مدير المشروع بتوج 5
  المشروع بإدارة أي أنشطة غير مخطط لها.يقوم مدير  6

 المجال الثاني: إدارة نطاق المشروع
نتاجه إة المشروع نفس التصور لما سيجري لدي مدير المشروع وفريق إدار  7

 خالل المشروع.
 

تعمل إدارة المشروع على تحديد وتوثيق االحتياجات الالزمة لتحقيق  8
 مخرجات المشروع.

 

  العمل إلى أقسام منطقية بناًء على الكيفية التي سيتم بها. تقسيميتم  9
  يشترك فريق إدارة المشروع بأكمله في تقسيم وتجزئة المشروع. 10

 المجال الثالث: إدارة وقت المشروع
  المشروع بإعداد جدول زمني للمشروع. تقوم إدارة 13
  جدول زمني للتنفيذ.تعمل إدارة المشروع على تحويل خطة المشروع إلى  14
تستغل إدارة المشروع الوقت بالشكل األفضل وبفعالية لتحقيق أهداف  15

 المشروع.
 

  يتم التأكد من انتهاء كل مهمة في المشروع في وقتها المحدد. 16
  يتم انجاز أنشطة المشروع في وقتها المحدد. 17

 المجال الرابع: إدارة تكلفة المشروع
  المشروع بتقدير حجم التكاليف الالزمة إلتمام المشروع.تقوم إدارة  18
تضبط إدارة المشروع الميزانية الخاصة بالمشروع من خالل مراقبة مسار  19

 العمل في المشروع في إطار الميزانية المحددة.
 

 يتم تقدير أسعار الموارد وبعض المعلومات حول األسعار بناء على فترات 20
 سابقة.

 

إدارة المشروع مصادر االنفاق التي تصاحب كل نشاط من أنشطة ت حدد  21
 المشروع.
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ية ت راعى إدارة المشروع العوامل المحيطة بالمشروع التي قد تؤثر في عمل 22
 تقدير التكاليف.

 

 المجال الخامس: إدارة جودة المشروع
  يشمل كل مشروع على خطة إدارة جودة. 23
  خطة إدارة الجودة. يتبع فريق إدارة المشروع 24
في  ت حدد إدارة المشروع معايير ومتطلبات الجودة التي سيتم االلتزام بها 25

 المشروع.
 

ام ت راجع إدارة المشروع متطلبات الجودة وقياسات ضبطها للتأكد من استخد 26
 معايير جودة قياسية.

 

  المشروع.معايير الجودة علي كامل مراحل إدارة المشروع  ت طبق 27
 المجال السادس: إدارة الموارد البشرية في المشروع

  تقوم إدارة المشروع بتحديد المهام الالزمة إلدارة المشروع. 28
  يمتلك فريق إدارة المشروع مجموعة متنوعة من المهارات. 29
  يتم تكليف فريق إدارة المشروع بأدوار ومسؤوليات محددة. 30
  بشرية كافية إلدارة المشروع.يتوفر موارد  31
  يتم تتبع أداء فريق إدارة المشروع من أجل تحسين أداء المشروع. 32
  يتم تحديد احتياجات التدريب واستراتيجيات بناء فريق إدارة المشروع. 33
  يتفاعل مدير المشروع مع أعضاء الفريق بصورة مناسبة. 34

 المجال السابع: إدارة اتصالت المشروع
ال تلتزم إدارة المشروع بتخصيص الموارد المناسبة والالزمة ألنشطة االتص 35

 ا أثناء وضع خطة إدارة المشروع.مبكرً 
 

تحرص إدارة المشروع على إتاحة استخدام التكنولوجيا المطلوبة لتيسير  36
 عملية االتصال مدار فترة تنفيذ المشروع.

 

  لتحديث وتوصيل معلومات المشروع.تستخدم إدارة المشروع أنسب الطرق  37
  يستلم مدير المشروع تقارير دورية عن سير أنشطة المشروع. 38
  تستخدم إدارة المشروع أدوات متنوعة في االتصال وتوصيل المعلومات. 39
  يتم متابعة االتصاالت وضبطها خالل مراحل تنفيذ المشروع بالكامل. 40
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 المشروعالمجال الثامن: إدارة مخاطر 
ذ تقوم إدارة المشروع بتحديد وتقدير المخاطر المتوقع حدوثها خالل تنفي 41

 المشروع.
 

 ت حدد إدارة المشروع اإلجراءات المضادة للمخاطر المتوقعة خالل تنفيذ 42
 المشروع.

 

ل تهتم إدارة المشروع بتقييم مدي فاعلية عملية التعامل مع المخاطر خال 43
 تنفيذ المشروع.

 

 أواًل  تحتفظ إدارة المشروع بقاعدة بيانات للمخاطر التي قد يواجهها المشروع 44
 بأول.

 

المشروع باالنتباه على المخاطر الداخلية الخاصة بالوقت  تقوم إدارة 45
 والميزانية وتأثيرها الخاص على المشروع.

 

 المجال التاسع: إدارة مشتريات المشروع
  .بإعداد عقود وأوامر الشراء الخاصة بالمشروع يقوم فريق إدارة المشروع 48
  تعمل إدارة المشروع على توثيق عقود وأوامر الشراء الخاصة بالمشروع. 49
  ت قدم إدارة المشروع تقارير دورية عن المشتريات الخاصة بالمشروع. 50
ا للمواصفات والكميات يتم طلب عروض األسعار من الموردين طبقً  51

 المطلوبة.
 

تحرص إدارة المشروع على توفير احتياجات المشروع بالجودة المطلوبة  52
 والكمية المحددة والسعر المنافس.

 

 المجال العاشر: إدارة المعنيين بالمشروع
ع تقوم إدارة المشروع باالتصال المستمر بالمستفيدين والمعنيين بالمشرو  53

 الستيعاب احتياجاتهم وتوقعاتهم.
 

  إدارة المشروع على تلبية احتياجات المستفيدين من المشروع.تعمل  54
  ي شارك المعنيين بالمشروع في قرارات وأنشطة المشروع. 55
على وضع المصلحة العليا للمستفيدين من المشروع  المشروعتعمل إدارة  56

 نصب أعينهم.
 

  .فعالعلى تقديم الخدمات للمعنيين بشكل  المشروعتحرص إدارة  57
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 القسم الثالث: التنمية المستدامة:

( 1رقم من )، يرجى وضع موعة من األسئلة موجهة للمبحوثينتحتوي على مج أبعادفيما يلي 
 ا بأن:علمً  األنسب من وجهة نظرك ( أمام كل عبارة حسب10إلى )
 
 م

 
 ارةـــــــــــــــــبـعـال

يدل  10 إلى 1كلما اتجهت باتجاه القيمة من 
الموافقة  علىالموافقة العالية والعكس يدل  على

 المتدنية.
 البعد األول: الجتماعي

  تقدم إدارة المشروع خدمات تعكس احتياجات وأولويات المجتمع المحلي. 1
حقوق تتعدي الحاجات التي يتم تقديمها الحاجات األساسية لتغطي  2

 .االنسان والتنمية المستدامة
 

يوجد تنوع في تقديم الخدمات تشمل الصحة والتعليم والزراعة واإلسكان  3
 والبيئة والمساعدة االجتماعية. 

 

  تعمل إدارة المشروع على استقرار وتنظيم النمو السكاني. 4
ا في القضاء على مشاكل المرأة واالهتمام بمشاركته المشروعتساهم إدارة  5

 في مجاالت الحياة العامة.
 

يتم انشاء شراكات مع القطاع الحكومي والخاص في البرامج اإلنسانية  6
 والتنموية. 

 

بتحقيق تعليم شامل وعادل وتعزيز فرص التعليم  المشروعتهتم إدارة  7
 المستمر للجميع.

 

  يتم العمل على حفظ ودعم األمن وإرساء أسس السلم. 8
تمع في تقوية وتعزيز مبدأ التكافل االجتماعي في المج المشروعتسهم إدارة  9

 المحلي.
 

 البعد الثاني: القتصادي
  يتم تصميم المشاريع استجابة ألولويات المانحين. 10
ا لنقص يوجد تناقص في المشاريع التنموية في السنوات األخيرة نظرً  11

 التمويل.
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لنقص في الخدمات العامة ا تم اكتساب خبرة في تقديم الخدمات نظرً  12
 الكافية.

 

  ا.اديً على الحد من الفقر وتمكين العائالت الفقيرة اقتص المشروعتعمل إدارة  13
  في توفير فرص عمل وخفض ظاهرة البطالة. المشروعتساهم إدارة  14
 ى على توظيف الموارد من أجل رفع المستو  المشروعتحرص إدارة  15

 المعيشي.
 

  اإلنتاج واالستهالك الزراعي. المشروعتدعم إدارة  16
بتوفير مشاريع صغيرة ومتوسطة من خالل قروض أو  المشروعتقوم إدارة  17

 خطوط ائتمان.
 

 البعد الثالث: البيئي
  يتم القيام بأنشطة تخدم البيئة. 18
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