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 ممخص الرسالة 
ي الجمعيات الزراعية مدػ تطبيق أسمكب االدارة بالنتائج فىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى 

 ثره عمى نجاح المشاريع الزراعية، كلتحقيق ىذه األىداؼ تـ استخداـ المنيجبقطاع غزة كأ
الجمعيات الزراعية العاممة  العامميف كالعامالت في الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع الدراسة مف

 كأداة رئيسية ليذا الغرض لتطبيقيا عمى عينة الدراسة غزة، كتـ استخداـ االستبانة بقطاع
 استبانة 132تـ تكزيع ك  المككنة مف مدراء كرؤساء االقساـ في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة

كاسترداد  كتـ ،العينة الطبقيةسمكب جمعية زراعية حيث استخدـ الباحث أاستبانات لكل  3بكاقع 
كلتحميل البيانات كمعالجتيا احصائيًا تـ استخداـ برنامج % ، 90.9استبانة بنسبة 120تحميل  ك
(SPSSكتكصمت الدراسة الى أف أ .) سمكب االدارة بالنتائج لدػ الجمعيات الزراعية بقطاع غزة

ذات داللة احصائية بيف ) تحديد كتحميل  كأنو يكجد عالقة كتأثير %، 81.36مستخدـ كبنسبة 
المتاحة، استراتيجية التنفيذ، المتابعة كالتقييـ، كتقييـ األثر( االحتياجات، استخداـ المكارد. 

ما عدا استخداـ المكارد  كمككنات لممتغير المستقل  كبيف نجاح المشاريع الزراعية كمتغير تابع
ال يكجد أنو ظيرت الدراسة كما أ، حيث ال يكجد تأثير ليذا المتغير عمى نجاح المشاريع الزراعية

في جميع المجاالت تعزؼ  حكثيفة بيف متكسطات استجابات المبصائيفركؽ ذات داللة إح
في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة كأثره  أسمكب االدارة بالنتائج مدػ تطبيق حكؿ لمتغير الجنس

أسمكب االدارة  استخداـ يكجد فركؽ في االتجاىات حكؿ  كأنو, عمى نجاح المشاريع الزراعية
بالنتائج كأثره عمى نجاح المشاريع الزراعية تعزػ لمتخصص العممي  لصالح تخصص اليندسة 

ضركرة العمل عمى تدريب العامميف في الجمعيات الزراعية بكصت الدراسة كقد أ, العمكـ االداريةك 
 عة كالمؤشراتخطط السنكية ك خطط المتابالتطكير  العمل عمىعمى أسمكب االدارة بالنتائج، ك 

ىداؼ ك العمل عمى اشراؾ أصحاب العالقة في كضع األ، األسمكب ىذا ، بناًء عمىالخاصة بيا
العميا في الجمعيات الزراعية بأسمكب االدارة بالنتائج االدارة ضركرة اىتماـ ك  نتائج المستقبمية،كال

يتكلى ميمة  تككيف فريق استشارؼ ، ك حيث سينعكس ىذا االىتماـ عمى تطبيق ىذا األسمكب
 عمى أرض الكاقع تصميـ برنامج أكلي  لإلدارة بالنتائج كيككف قابل لمتطبيق
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ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the extent to which the results-based manage-

ment method was applied in the agricultural associations in the Gaza Strip, and its 

impact on the success of the agricultural projects. To achieve these aims, the analyti-

cal descriptive approach was used. The study population is composed of agricultural 

associations operating in the Gaza Strip. The study used the questionnaire as a data 

collection tool. The study sample included the directors and heads of departments in 

the agricultural associations in the Gaza Strip. The researcher distributed 132 ques-

tionnaires in this regard, where three forms were allocated for each agricultural so-

ciety. The researcher used the comprehensive survey method in this regard. 120 

forms were returned for analysis, which represents 90.9% of the distributed forms. 

Data analysis was performed using SPSS program. The study found that the results-

based management approach is used in 81.36% of the agricultural associations in the 

Gaza Strip. The study confirmed that there is a statistically significant relationship 

and impact between agricultural projects success as a dependent variable and identi-

fication and analysis of needs, use of available resources, implementation strategy, 

monitoring and evaluation, and impact assessment as multiple components of the in-

dependent variable. The study also showed that there are no statistically significant 

differences between the responses means of the respondents in all fields that could be 

attributed to the gender variable regarding the extent of applying the results-based 

management method in the agricultural associations in the Gaza Strip and its impact 

on the success of the agricultural projects. The study also found that there are some 

differences in the trends of implementing  the results-based management method and 

its impact on the success of the agricultural projects that could be attributed to the 

specialization variable, namely the specializations of engineering and management 

since. The study recommended the necessity of working on training the workers in 

the agricultural societies on the method of results-based management, and working 

on developing the annual plans and follow-up plans and the related indicators ac-

cording to this method. The study also recommended to work on improving stake-

holders involvement in the development of future goals and targets. It is also essen-

tial to work on improving the attention paid by the senior management of the agricul-

tural societies towards the results-based management method. This is because it is 

expected that this attention would increase the potential of implementing this man-

agement method. Finally, the study recommends to the formation of an advisory 

board to design an applicable initial program to help implementing the results-based 

management on the ground.  
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 اآلية القرآنية

 
 

هَُكْى َوَسُصىنُهُ ﴿  ًَ ُ َع هُىا فََضََُشي اَّلله ًَ َولُِم اْع

 ٌَ ْؤِيُُى ًُ  ﴾ َواْن
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 اإلىداء
الى االستاذ األكؿ معمـ البشرية الى مف بمغ الرسالة كأدػ األمانة .. كنصح األمة الى نبي 

 الرحمة كنكر العالميف سيدنا دمحم صمى هللا عمية كسمـ

ى مالكي في الحياة الى معنى الحب كالحناف كالتفاني الى مف كاف دعائيا سر نجاحي لا
 حفظيا هللا الغاليةالى أمي .. كحنانيا بمسـ جراحي 

 هللا حفظو الحبيب كالدؼ إلى...  العطاء كمداد الكـر كينبكع الكقار شجرة إلى

 هللا حفظيـ كأخكاتي أخكتي إلى..  األثر عظيـ لتشجيعيـ ككاف كاإلنجاز لمتقدـ دفعكني مف إلى

 بعد خير معيف لي ككانت طمكحي كساندت الميالي سيرت التي آمالي كشريكة دربي رفيقة إلى
 هللا حفظيا الغالية زكجتي إلى...  كجل عز هللا

 جعمو الغالي أنس إلى كلدؼ ...  كقت كل في الفؤاد لو يحف الذؼ عيني كقرة قمبي ميجة إلى
 الصالحة الذرية مف هللا

 الى عزؼ كافتخارؼ ك الى مف باسميـ أسمك كأرتقي ... الى أبناء عمكمتي  حفظيـ هللا جميعاً 

 االحباب أصدقائي إلى...  الحياة تجارب كتحمك المصاعب تميف برفقتيـ مف إلى

 إلى...  كالنجاح العمـ مسيرة لنا تنير منارة ىـ الذيف إلى ذىب مف حركفا عممكنا مف إلى
 الكراـ أساتذتي

 في سجكف المحتل الغاصب فؾ هللا إلى الذيف أناركا لنا الطريق بجيادىـ ...إلى أسرانا البكاسل
 قيدىـ

ـر منا جميعا  الذيف رككا بدمائيـ ثرػ أرضنا الحبيبة ... إلى أركاح شيدائنا األبرار إلى األك
 كعمى رأسيـ الشييد القائد أحمد سعيد الجعبرؼ أبا دمحم ... جمعنا كأياىـ في الفردكس االعمى

 كساعدني كشجعني بجانبي كقف مف كل إلى

 ...المتكاضع الجيد ىذا ثمرة أىدػ جميع إلييـ
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 وتقديرشكر 
 مف ال يشكر الناس ال يشكر هللا

 .كآالئو بنعمائو عمي   لتفضمو  اً ر كأخي  أكالً  هلل الشكر

 الرسالة، ىذه عمى ؼباإلشرا لتفضمو سمور إسماعيل أكرم الدكتور الفضل لصاحب الشكر ثـ
 لو هللا فبارؾ كنصائح رشاداتإ ك  تكجييات مف أبداه ما كعمى  كعممو بتكاضعو غمرني كالذؼ
 .الجزاء خير هللا ها كجاز  كعممو عممو في

 التكجيو كتقديـ رسالتي، مناقشة عمى بالمكافقة تفضال الذيف إلى متنانيا ك شكرؼ  أقدـ كما
    عمميما مف الرسالة كاثراء كالنصح

 دمحم جكدت فارس /الفاضل كالدكتكر ،يكسف عطية بحر/الفاضل الدكتكر

 بعمميا غمرتنا كالتي في الجامعة االسالمية التجارة كمية في التدريسية لمييئة مكصكؿ كالشكر
كما أتقدـ بخالص الشكر كاالمتناف إلى الدكتكر كسيـ اليابيل لما  لمماجستير، دارستي فترة طكاؿ

 قدمو لي مف نصح كارشاد إلتماـ ىذه الرسالة 

 أمامي الطريق يضئ برقو سنا أصبح حرفا عممني مف كل كأشكر

 المحبة والوفاءليم جميعًا خالص 

 

 

  الباحث                                                                       

 دمحم عبد الكريـ الجعبرؼ 



   

 ك 
  

 فيرس المحتويات
 أ  ........................................................................................... الرسالة ممخص

ABSTRACT .......................................................................................  ب 
 ج  ........................................................................................... القرآنية اآلية

 د  .................................................................................................. اإلىداء
 ه  ............................................................................................ وتقدير شكر

 و  ....................................................................................... المحتويات فيرس
 ح  ......................................................................................... الجداول فيرس
 ي  ......................................................................................... اأِلشكال فيرس
 ك  .......................................................................................... المالحق فيرس
 2 .................................................................... لمدراســة العــام اإلطـار: األول الفصل
 2 ................................................................................................................... انًمذيخ :أولا 

ا   3 .......................................................................................................... انذساصخ يشكهخ :ثبَُب

ا   4 ..........................................................................................................انذساصخ أهذاف :ثبنثب

ا   4 ......................................................................................................... انذساصخ أهًُخ :ساثعب

ا   5 .................................................................................................... انذساصخ يتغُشاد :خبيضب

ا   6 ....................................................................................................... انذساصخ ًَىرج :صبدصب

ا   7 .................................................................................................... انذساصخ فشضُبد :صبثعب

 8 ......................................................................................................... :انذساصخ ديصطهحب

 11 .......................................................................... النظري  االطار: الثاني الفصل

 11 ............................................................................................ ثبنُتبئح الداسح :الول انًجحث

 11 ...................................................................................................................يمذيخ :أولا 

 11 ....................................................................... انُتبئح عهً انمبئًخ الداسح شَفوتع يفهىو :ثبَُب

ا   14 ............................................................................................... ثبنُتبئح الداسح أهذاف :ثبنثب

ا   15 ....................................................................................................... انُتُدخ؟ هٍ يب ساثعب

ا   17 ..................................................................... وانُتبئح ثبألهذاف الداسح أصهىة يمىيبد :خبيضب

ا   18 .......................................................................... ثبنُتبئح الداسح أصهىة تطجُك يعُمبد :صبدصب

 19 .................................................................... ثبنُتبئح الداسح أصهىة تطجُك يعُمبد عهً انتغهت

 21 ............................................................................................ انًشبسَع اداسح :انثبٍَ انًجحث

 21 ...................................................................................................................يمذيخ :أولا 

ا   21 ........................................................................................................ انًشبسَع اداسح :ثبَُب

ا   22 .............................................................................................................. انًششوع :ثبنثب

ا   24 ................................................................................................ انًششوع صخصبئ :ساثعب

ا   33 ........................................................................................... انًششوع َدبذ عىايم :خبيضب

 34 ......................................................................... انزساعُخ واندًعُبد انزساعخ :انثبنث انًجحث

 34 ..................................................................................... انفهضطٍُُ واللتصبد انزساعخ :اولا 

 34 ......................................................................................................................... يمذيخ



   

 ز 
  

 34 .......................................................................................فهضطٍُ فٍ انزساعٍ انمطبع أهًُخ

 35 ............................................................................. فهضطٍُ فٍ انزساعٍ انمطبع تطىس يشاحم

ا   37 ........................................................................................... انزساعُخ انتًُُخ خًعُبد :ثبَُب

 37 ......................................................................................................................... يمذيخ

 37 .......................................................................... غزح لطبع فٍ انعبيهخ انزساعُخ اندًعُبد أهى

ا   44 .................................................... غزح ثمطبع انزساعُخ اندًعُبد فٍ ثبنُتبئح الداسح اصهىة :ثبنثب

 44 ......................................................................................................................... يمذيخ

ا وف انًششوع اداسح يشاحم  41 .................................................................. ثبنُتبئح الداسح ألصهىة مب

 43 ............................................................................................. انُتبئح لُبس أخم يٍ انًتبثعخ

 47 ....................................................................... السابقة الدراسات: الثالث الفصل

 47 ......................................................................................................................... يمذيخ

 47 ................................................................................................. ُُُخانفهضط انذساصبد :أولا 

ا   51 .................................................................................................... انعشثُخ انذساصبد :ثبَُب

ا   54 .................................................................................................... األخُجُخ انذساصبد :ثبنثب

ا سا  59 ................................................................................... انضبثمخ انذساصبد عهً انتعمُت :ثعب

 64 ......................................................................... الدراسة منيجية: الرابع الفصل

 64 ......................................................................................................................... يمذيخ

 64 ....................................................................................................... انذساصخ أصهىة :أولا 

ا   65 ...................................................................................................... انذساصــخ يدتًع :ثبَُب

ا   65 ........................................................................................................ انذساصــخ عُُخ :ثبنثب

ا   65 .......................................................................................................... انذاسصخ أداح :ساثعب

ا   67 .................................................................................................... الصتجبَخ صذق :خبيضب

ا   68 ...................................................................................................... الصتجبَخ ثجبد :صبدصب

 76 ........................................................................................................ اإلحصبئُخ األصبنُت

 78 ..................................................... الفرضيات واختبار البيانات تحميل: الخامس الفصل

 78 ......................................................................................................................... يمذيخ

 78 ..................................................... انشخصُخ انجُبَبد وفك انذاسصخ نعُُخ اإلحصبئٍ انىصف :أولا 

 82 ................................................................................................ الصتجبَخ أصئهخ تحهُم :ثبَُب

 93 .................................................................................................... انفشضُبد اختجبس :ثبنثب

 148 .............................................................................................................. انذساصخ َتبئح

 111 ......................................................................................................... انذساصخ تىصُبد

ا   112 ......................................................................................... لحمخ نذساصبد يمتشحبد :ثبنثب

 114 ............................................................................. والمراجع المصادر قائمة

 114 .................................................................................................... انعشثُخ انًشاخع :أولا 

ا ثبَُ  121 ................................................................................................... الخُجُخ انًشاخع :ب

 124 ....................................................................................... المالحق قائمة

 
 



   

 ح 
  

 فيرس الجداول
(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مستوى تحميل االحتياجات لممشاريع الزراعية في 4.1جدول )

 69 ............................................................... الدرجة الكمية لممجالالجمعيات" ومتوسط 
(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مستوى إدارة الموارد المتاحة في المشاريع 4.2جدول )

 70 ................................................. الجمعيات " ومتوسط الدرجة الكمية لممجالالزراعية في 
المشاريع (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مستوى استراتيجية التنفيذ في إدارة 4.3جدول )

 71 ............................. الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال
مجال " مستوى المتابعة والتقييم في إدارة المشاريع (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.4جدول )

 71 ............................. الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال
(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مستوى تقييم األثر لممشاريع الزراعية في 4.5جدول )

 72 .......................................... الجمعيات الزراعية بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال
(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مستوى نجاح المشروع في الجمعيات الزراعية 4.6جدول )

 73 ............................................................ بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال
 74 ............................................... (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة4.7جدول )
 75 .................................................... (: يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي4.8جدول )
 78 ....................................................... (: توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس5.1جدول )
 79 ............................................... (: توزيع أفراد الدراسة حسب المركز الوظيفي5.2جدول )
 79 ................................................ (: توزيع أفراد الدراسة حسب المؤىل العممي5.3جدول )
 80 ........................................... (: توزيع أفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة5.4جدول )
 80 ................................................ (: توزيع أفراد الدراسة حسب عمر المنظمة5.5جدول )
 81 .............................. فييا المنظمة(: توزيع أفراد الدراسة حسب المحافظة التي تقع 5.6جدول )
 81 ................................................. (: توزيع أفراد الدراسة حسب عدد العاممين5.7جدول )
(: يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى تحميل االحتياجات لممشاريع الزراعية بقطاع 5.8جدول )

 82 ................................................................................................... غزة
: يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى إدارة الموارد المتاحة لممشاريع الزراعية بقطاع (5.9جدول )

 84 ................................................................................................... غزة
الدراسة حسب مستوى استراتيجية التنفيذ لممشاريع الزراعية بقطاع (: يوضح مدى توزيع أفراد 5.10جدول )

 85 ................................................................................................... غزة
التقييم لممشاريع الزراعية بقطاع (: يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى المتابعة و 5.11جدول )

 87 ................................................................................................... غزة
 89ة(: يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى تقييم األثر لممشاريع الزراعية بقطاع غز 5.12جدول )
(: يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى نجاح المشروع في الجمعيات الزراعية 5.13جدول )

 90 ............................................................................................ بقطاع غزة



   

 ط 
  

 92 ........... (: يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمجاالت الدراسة5.14جدول )
 93 ............ يوضح العالقة بين تحديد احتياجات المشروع وبين نجاح المشاريع الزراعية(: 5.15جدول )
 94 ............ (: يوضح العالقة بين تحديد احتياجات المشروع وبين نجاح المشاريع الزراعية5.16جدول )
 95 .................... : يوضح العالقة بين استراتيجية التنفيذ وبين نجاح المشاريع الزراعية(5.17جدول )
 96 .................... العالقة بين المتابعة والتقييم وبين نجاح المشاريع الزراعية.يوضح (: 5.18جدول )
 97 ................ ع الزراعية.يوضح العالقة بين تقييم األثر لممشاريع وبين نجاح المشاري(: 5.19جدول )
 100 ......................................... (: يوضح نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد5.20جدول )
 103 ................................. المسمى الوظيفي –A NOVA(: يوضح نتائج اختبار 5.21جدول )
 104 .................................... المؤىل العممي –A NOVA(: يوضح نتائج اختبار 5.22جدول )
 105 ....................................... خبرةفئات ال –A NOVA(: يوضح نتائج اختبار 5.23جدول )
 106 ........................................ التخصص –A NOVA(: يوضح نتائج اختبار 5.24جدول )

 107 ................................. الجنس –لمعينات المستقمة  T(: يوضح نتائج اختبار  5.25) جدول
 

  



   

 ؼ 
  

 فيرس اأِلشكال
 6 .......................................................................... (: متغيرات الدراسة1.1شكل )
 26 ................................................................. (: يمثل دورة حياة المشروع2.1شكل )
 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة. ....................................... (: دورة حياة المشروع2.2شكل )

 

  



   

 ؾ 
  

 فيرس المالحق
 124 ................................................................. (: أسماء السادة المحكمين1ممحق )
 125 .................................... (: قائمة بأسماء وعناوين الجمعيات الزراعية بقطاع غزة2ممحق )
 128 ................................................................................ (: االستبانة3ممحق )



 
 

 

 

 

 

 الفصـــل األول

 اإلطار العام لمدراسة
 

 

 

 



    

2 
  

 الفصل األول: اإلطـار العــام لمدراســة
 ةمقدمالأواًل: 

انية كالنفسية لقد تطكر الفكر االدارؼ كمر بمراحل متعددة نتيجة تطكر العمكـ االنس        
ى دكمًا الى تالفي كل مدرسة جديدة كانت تسعكاالجتماعية، حتى أصبح ىناؾ مدارس عديدة ك 

ي غفمتيا، كنتيجة ليذا التطكر فارس السابقة كتكمل الجكانب التي أ كقعت فييا المدبيات التي السم
مى مشاركة االفراد ليب االدارية الحديثة التي تركز عصبح ىناؾ الكثير مف االساعمـ االدارة أ

االدارة سمكب مثل أ في كضع االىداؼ كالنتائج كفي عممية التخطيط كالتنفيذ كالرقابة كتقييـ األثر
دارؼ أتجاه إألنيا  سمكب حتمي كضركرؼ إلدارة المشركعات نظراً أف االدارة بالنتائج  إبالنتائج، 

نتيجة زيادة كتكسع الييئات التمكيمية في منح  لألساليب االدارية المختمفةنشأ كتطكر طبيعي 
سمكب أبالنتائج ىك  فاإلدارة، كاليبات لخدمة المجتمعات المحميةممنح لتمع المدني مؤسسات المج

جل تنفيذ البرامج أكفاعمية االداء لدػ المنظمات مف لى تحسيف كفاءة إدارؼ ييدؼ إ
عمى  ك البرنامج بناءً أتنفيذ المشركع  كالمشركعات التنمكية عف طريق تحديد النتائج المتكقعة مف

ف تككف أ يجب، ( (joakim,2011ثناء عممية التخطيطأ المكضكعة مسبقاً  كالنتائج ىداؼاأل
، كيجب رد المتاحة لدػ المنظمةالنتائج محددة ككاقعية بحيث يمكف تحقيقيا مف خالؿ المكا

ف كل المدخالت أ، كيجب التأكد بتمامات المنظمةف تككف النتائج المتكقعة ضمف اىأيضا أ
، يجب متابعة كتقييـ كقياس مدػ مخرجات تساىـ في تحقيق النتائجنشطة كالكالعمميات كاأل

سمكب المستند إلى النتائج إلى تحسيف ييدؼ األ (Bruns ،2008) التقدـ في تحقيق النتائج،
فعالية اإلدارة كالمساءلة مف خالؿ تحديد نتائج متكقعة تتسـ بالكاقعية، كرصد مدػ التقدـ نحك 

ت اإلدارة كرفع التقارير بشأف تحقيق النتائج المتكقعة، كدمج الدركس المستفادة في صمب قرارا
صبح مف الضركرؼ أألىمية قطاع الزراعة  كنظراً   ،ـ(2015)سكانسكف ك ىكلتكف،  األداء،

ف تعمل ىذه أيذ المشركعات التنمكية الزراعية عمى منظمات المجتمع المدني التي تقكـ بتنف
المنظمات عمى تحقيق نتائج مممكسة لتنمية كتطكير ىذه المشركعات كالمساىمة في حل 

فراد المجتمع كبيذا يتـ تحقيق أذات الصمة بما ينعكس بالنفع عمى المشكالت المتعمقة بالمشاريع 
ف النجاح في مختمف المشاريع التنمكية في تحقيق أ ،ـ(2012)بيريل،  عىداؼ ىذه المشاريأ 
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لمجتمع بشكل النتائج المرجكة منيا يسيـ كبشكل مباشر في حل المشكالت التي يعاني منيا ا
ىداؼ المشركع يجب االىتماـ بعممية متابعة تحقيق النتائج المتعمقة برد أ ، كلضماف تحقيق عاـ

ثناء فترة تنفيذ المشركع كمعالجة القصكر أة مستيدؼ مف المشركع بصكرة مستمر فعل الجميكر ال
ألىمية المكضكع  ، كنظراً ايق تحقيق النتائج المراد تحقيقيؼ مشكالت قد تعأ كأير الذؼ قد يظ

ف يسمط الضكء أراد الباحث أبحاث حكؿ ىذا المكضكع بالنتائج( كلندرة الدراسات كاأل )االدارة
غزة ألسمكب االدارة  بقطاعجمعيات الزراعية الق عمى مكضكع الدراسة لمتعرؼ عمى مدػ تطبي

 .الزراعية اريعثرىا عمى نجاح المشأبالنتائج ك 

 مشكمة الدراسة : ثانياً 

منسق العالقات الخارجية كالتمكيل بجمعية  -نداء ابك العطا: في مقابمة مع األستاذة        
عمى العديد مف الدراسات ، كمف خالؿ اطالع الباحث )التنمية الزراعية ) االغاثة الزراعية

عمى سبيل  تتبنى نيج االدارة بالنتائجىناؾ بعض الجمعيات الزراعية التي بأف  اتضح السابقة 
قيادة التغيير"  في الخطة االستراتيجية لمجمعية " المثاؿ جمعية التنمية الزراعية تتبنى ىذا النيج

لسياقية التي تحكؿ دكف الممارسة ف ىناؾ العديد مف المعيقات التقنية كاأ، اال ـ2018-ـ2014
ف ىذا النيج حديث نسبيًا أ رض الكاقع كمف ىذه المعيقات:أالفعمية لمجمعية ليذا النيج عمى 

ح ليذا النيج عند كيحتاج لعمميات تدريب لمككادر العاممة بالمؤسسة ليتككف لمعامميف فيـ كاض
عة كذلؾ فاف المؤسسات تحتاج الى تطكير خططيا السنكية ك خطط المتاب ،التطبيق الفعمي
يمنع  ضعف التنسيق بيف المؤسسات العاممة في المجاؿ مما ،جعمى ىذا الني كالمؤشرات بناءً 

سرائيمية المتكررة عمى قطاع السياؽ السياسي المتغير كالحركب اال, االستدامة الحقيقة لمنتائج
 بكصمة الجمعية مف مجاؿ التنمية كالتحقق مف النتائج المترتبة جراء ، مما يسبب انحراؼ غزة

تنفيذ المشاريع الى مجاؿ االغاثة كاالكتفاء بتحقيق المخرجات المترتبة عمى المشاريع تحكؿ 
النيج يجب جل التطبيق الجيد ليذا أنو مف أالتدريب النظرؼ ال يكفي حيث  فإ, االغاثية

ال يكجد تعرض  ,كاقع مف خالؿ تبادؿ الخبرات كاالستشاراترض الأ الممارسة الفعمية عمى
كتحقيق المخرجات التركيز عمى تنفيذ االنشطة  ,حقيقي ككافي لمخبرات في المناطق المختمفة

فراد ع األكضاأك التغيرات التي تحدث في أكثر مف متابعة النتائج المتحققة أكتقديـ الخدمات 
عيات الزراعية جمالىنا تأتي ىذه الدراسة لتمقي الضكء عمى مدػ استخداـ  ، كمفالمستفيديف

سكؼ تعتمد الدراسة ثره عمى نجاح المشاريع الزراعية ك أألسمكب االدارة بالنتائج ك  غزة بقطاع
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، كمحاكلة كضع الحمكؿ المناسبة لياكثر عمى المشكمة أجل التعرؼ أالزراعية مف الجمعيات 
 المشكمة يتبمكر سؤاؿ الدراسة التالي:كبناًء عمى ىذه 

غزة ألسمكب االدارة بالنتائج كأثره عمى نجاح  قطاعجمعيات الزراعية بالما مدػ تطبيق  
 المشركعات الزراعية؟

 أىداف الدراسة: ثالثاً 

 سػػػمكب االدارة بالنتػػػائج مػػػف قبػػػلأعمػػػى مػػػدػ اسػػػتخداـ   تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ       
التػػي تقػػـك  ثػػر ذلػػؾ عمػػى نجػػاح المشػػركعات كالبػػرامج الزراعيػػةأك غػػزة  قطػػاعالزراعيػػة  بجمعيػػات ال

 . جمعياتبتنفيذىا ىذه ال

 ىداف الدراسة فيما يمي:أويمكن تحديد 

 .غزة قطاعات الزراعية بجمعياللتعرؼ عمى مدػ ممارسة االدارة بالنتائج في ا .1
  .التعرؼ عمى مستكػ نجاح المشركعات الزراعية .2
 .لمستكػ نجاح المشركعات الزراعيةثر ممارسة االدارة بالنتائج بالنسبة أالتعرؼ عمى  .3
 الكصكؿ الى نتائج كتكصيات تساىـ في تطكير العمل مف خالؿ االدارة بالنتائج. .4

 أىمية الدراسة : رابعاً 

فعاليتو في ثبت بدكره أسمكب االدارة بالنتائج الذؼ أية ىمأ ىميتيا مف أ ىذه الدراسة  تستمد        
داء االدارؼ فػي مختمػػف المجػاالت التػػي طبػق فييػػا ال سػيما منظمػػات المجتمػع المػػدني تطػكير األ
سػػمكب مقارنػػة باألسػػاليب لحداثػػة ىػػذا األ ، كنظػػراً دكؿ العػػالـ خصكصػػا المتقدمػػة منيػػا فػػي بعػػض

التػػي المحميػػة لقمػػة الدراسػػات العربيػػة ك  كنظػػراً  ،االداريػػة التقميديػػة المتبعػػة فػػي معظػػـ الػػدكؿ العربيػػة
 .ىمية الدراسة فيما يميأ تناكلت المكضكع يمكف تمخيص 

 :بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني

تكجيػو العػػامميف عمػػى كافػػة المسػػتكيات ك كػػذلؾ األنظمػػة اإلداريػػة لالىتمػػاـ بالنتػػائج أكثػػر  .1
 .مف األنشطة

 .الفاعمةإظيار النتائج بكضكح لمشركاء ك الممكليف ك الميتميف ك سائر األطراؼ  .2
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تيسير تقديـ التقارير عف األداء ك بالتالي تحسيف نظـ المتابعة كفقا لممسئكليات المحددة  .3
 لفريق العمل.

أف تسيـ الدراسة في تطكير المجتمع الفمسطينييف خالؿ إتباع أحدث االساليب االدارية،  .4
 د سكاءكالتي مف شأنيا رفع الكفاءة الفعالية داخل المؤسسات العامة كالخاصة عمى ح

 بالنسبة لمجامعات المحمية :
دب االدارؼ ذؼ العالقػػػػة بتػػػػأثير االدارة بالنتػػػػائج عمػػػػى المشػػػػاريع ف تسػػػػيـ فػػػػي اثػػػػراء األأ .1

 .التنمكية )الزراعية(
 .جل القياـ بعمل مزيد مف الدراسات حكؿ مكضكع الدراسةأفاؽ لمباحثيف مف اف تفتح األ .2

 
 :بالنسبة لمباحث

غػػزة  جمعيػػات الزراعيػػة بقطػػاعالفػػي  القػػائميف بالعمػػل االدارؼ التعػػرؼ عمػػى كجيػػة نظػػر  .1
 .حكؿ مكضكع الدراسة

سمكب االدارة بالنتػائج ككيفيػة ألية استخداـ أيف رؤية مكضكعية عف اىتماـ الباحث بتكك  .2
  .تطكيره

ساسػػي لمحصػػكؿ عمػػى جسػػتير، حيػػث تعتبػػر الدراسػػة متطمػػب أالحصػػكؿ عمػػى درجػػة الما .3
 الدرجة.

 دراسةالمتغيرات : خامساً 

 :التابعالمتغير 

 نجاح المشاريع الزراعية
 

 المتغير المستقل :
 :االدارة بالنتائج

 تحميل احتياجات المشركع .1
 المكارد المتاحة .2
 استراتيجية التنفيذ .3
 المتابعة كالتقييـ .4
 ثراأل .5
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لقد تـ اختيار ىذه المتغيػرات بنػاًء عمػى نمػكذج مطبػق عمػى مجمكعػة مػف منظمػات المجتمػع 
كبإشػػػراؼ كتكجيػػػو كمتابعػػػة مػػػف منظمػػػة االمػػػـ المتحػػػدة لمثقافػػػة كالعمػػػـك ) اليكنسػػػكك(، المػػػدني 

حيػػػث كجػػػد الباحػػػث فػػػي ىػػػذا النمػػػكذج المتغيػػػرات التػػػي تفيػػػد الدراسػػػة التػػػي يقػػػـك بيػػػا كيمكػػػف 
 تطبيقيا عمى الكاقع الفمسطيني.

 
 نموذج الدراسة: سادساً 

 المتغير المستقل

 المتغير التابع                            

 

 

 

 

 

 الدراسة متغيرات :(1.1) شكل

 ـ(2415)منظمة االمـ المتحدة لمثقافة كالعمكـ )اليكنيسكك(، 

 

 

 

 

 

 االدارة بالنتائج:

 تحميل احتياجات المشروع
 الموارد المتاحة 

 استراتيجية التنفيذ
 المتابعة والتقييم

 ثراأل 

 نجاح المشاريع الزراعية
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 فرضيات الدراسة: سابعاً 

 :ثالث فرضيات اساسية وىي كتالي  تعتمد الدراسة عمى

سمكب االدارة أبيف  (α ≤ 0.05)تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة  .1
 غزة.  بقطاعجمعيات الزراعية البالنتائج  كنجاح المشاريع الزراعية التي تنفذىا 

 :التاليةومنيا تفرعت الفرضيات 

  تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة(α ≤ 0.05 ) بيف تحديد احتياجات
 .المشركع  كنجاح المشاريع الزراعية

  تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة(α ≤ 0.05 ) بيف استخداـ المكارد
 .المتاحة كنجاح المشاريع الزراعية

  تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة(α ≤ 0.05 ) بيف استراتيجية التنفيذ
 كنجاح المشاريع الزراعية.

  تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة(α ≤ 0.05 ) بيف المتابعة كالتقييـ
 كنجاح المشاريع الزراعية.

  تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة(α ≤ 0.05 )ثر كنجاح بيف األ
 المشاريع الزراعية.

ألسمكب االدارة بالنتائج  (α ≤ 0.05)يكجد تأثير ذك داللة احصائية عند مستكػ داللة  .2
 عمى نجاح المشاريع الزراعية.

ألسمكب االدارة بالنتائج  (α ≤ 0.05)تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة  .3
، لممتغيرات الديمكغرافية )الجنس، المؤىل العمميعمى نجاح المشاريع الزراعية تعزػ 

   . المستكػ الكظيفي ،الخبرة ( التخصص العممي،

 :سباب اختيار موضوع الدراسةأ
االدارة بالنتائج ككيفية  بمك ؤية مكضكعية عف الية استخداـ اساىتماـ الباحث بتككيف ر  .1

 .تطكيره
عمى قدر مف الكفاءة سمكب حديث لإلدارة مف اجل تحقيق أ االىمية الكبيرة لإلدارة بالنتائج كأ .2

 .المشاريع التنمكية ) الزراعية ( كالفعالية في تنفيذ
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 مصطمحات الدراسة:

 االدارة بالنتائج اصطالحًا:
سئمة تراتيجية تقكـ بكضع مجمكعة مف األنيا اسأبر االدارة القائمة عمى النتائج عتباا  يمكف 

ة مكالتي تيدؼ الى التعرؼ عمى الظركؼ المحيطة بالمنظمة، كالتي تبدأ بدراسة شام
ط العكامل ببعضيا ، كربسباب التي تقف كراء ىذا الكضعاأل كمعمقة لمكضع الحالي كتحديد

قيقيا، ككضع الخطط ىداؼ كتصكرات مستقبمية كالعمل عمى تحأ البعض، كمف ثـ صياغة 
 (Meier, 2009, p. 6)جل الحصكؿ عمى التمكيل كالمكارد المطمكبة لذلؾ أالالزمة مف 

 : بالنتائج لإلدارة اإلجرائي التعريف
 كافة اإلدارية المستكيات في كالمرؤكس الرئيس فيو يشترؾ الذؼ اإلدارؼ  األسمكب ذلؾ ىك
 كلياتمسئ كتحديد اإلدارية كحداتيـ داخل تحقيقيا ينبغي التي كالنتائج األىداؼ تحديد في
 كيتـ األىداؼ تمؾ لتحقيق عمييا التكافق يتـ خطة كضعك  ج،نتائ شكل عمى مكظف كل

 .متكقعةات الاإلنجاز  عمى المحاسبة
 ادارة المشاريع اصطالحًا:

 الالزمةساليب التقنية دكات كاألكاأل ياراتدارة المشركع ىي عبارة عف تطبيق المعرفة كالمإ
نشطة المشركع كذلؾ لتحقيق متطمبات المشركع كيتـ تحقيق ادارة المشركع عف طريق  أل

تطبيق عمميات ادارة المشركع كتكامميا فيما بينيا منذ االبتداء بالتخطيط مركرًا بالتنفيذ 
ىداؼ أ ئكؿ عف تحقيق شخص المسكالمراقبة كالتحكـ كاالغالؽ كمدير المشركع ىك ذلؾ ال

 .ـ(2011)عباس،  المشركع
 التعريف االجرائي إلدارة المشاريع

 ادارة المشركع ىي عممية تتككف مف الميارات التي تحتاج الييا لتدير المشركع       
مناسبة بطريقة منظمة كمنضبطة عممية حيكية نشطة تستفيد مف المصادر الكىي  ،بفاعمية
ىداؼ محددة بكضكح ينظر الييا كحاجات استراتيجية، كىي عممية تجرػ أ يق جل تحقأمف 

 دائمًا ضمف مجمكعة محددة مف الشركط.

  .ىك طريقة إلحداث تغير بيدؼ تزكيدنا بشيء ال نممكو في الكقت الحالي : المشروع    
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 الفصـــل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
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 االطار النظري : الفصل الثاني

 االدارة بالنتائجالمبحث االول: 

 مقدمة أواًل:

ف المنظمات بأشكاليا انحاء العالـ كفي جميع المجاالت فألمتطكر الكبير في جميع  نظراً         
 سمكب االدارةأاف ، اكممارساتي رة عمى اصالح سياساتياالمختمفة تتعرض لضغكط كتككف مجب

كاضعي السياسات كصناع داة قكية يمكف استخداميا لمساعدة أالمستند الى النتائج ىك بمثابة 
اف النجاح  ك مشركع معيف،أك برنامج ألتقدـ كتكضيح تأثير سياسة معينة جل تتبع اأالقرار مف 

البمداف  دػ الى تزايد الضغكط عمىأسمكب االدارة بالنتائج أبير لمدكؿ المتقدمة التي تستخدـ الك
كفي مجتمعنا  داء كدعـ المساءلة،سمكب الجديد ككسيمة لتحسيف األالنامية العتماد ىذا األ

منظمات المجتمع المدني العمى  رة ممحةضرك  ىناؾ صبحأألىمية قطاع الزراعة  اً كنظر الفمسطيني 
ف تعمل عمى تحقيق نتائج مممكسة أالزراعية  يذ المشركعاتفالتي تقكـ بتنكالجمعيات الزراعية 

ذات الصمة بما لتنمية كتطكير ىذه المشركعات كالمساىمة في حل المشكالت المتعمقة بالمشاريع 
، كخالؿ ىذا المبحث ىداؼ ىذه المشاريعأ فراد المجتمع كبيذا يتـ تحقيق أينعكس بالنفع عمى 

، صعكبات التطبيق ليذا االسمكب، الدارة القائمة عمى النتائجسكؼ يتناكؿ الباحث مفيـك كتعريف ا
 .كطرؽ التغمب عمييامعيقات التطبيق ك ، ، مقكمات اسمكب االدارة بالنتائجىداؼ االدارة بالنتائجأ 

  االدارة القائمة عمى النتائجوتعريف مفيوم ثانيا:  

 ، كية السابقةدار ـ اإليىامفالعف ميـ  دارة القائمة عمى النتائج كتطكر لقد جاء مفيكـ اإل          
يتضمف االىداؼ كالغايات التنظيمية كتقييـ االداء كردكد االفعاؿ، كتركز االدارة القائمة عمى 

بتحقيق اليدؼ بل تنظر الى النتائج عمى النتيجة المترتبة عمى تحقيق المخرجات كال تكتفي فقط 
ىداؼ ثر المترتب عمى ىذه األجل قياس األأؾ مف خالؿ المتابعة المستمرة مف بعد مف ذلأما ىك 

ذا تـ تنفيذىا كما ىك إجل معرفة ما أف يتـ رصد عمميات المشركع مف أك المخرجات، لذلؾ يجب أ
 ,jubir) ـ الأمكف الحصكؿ عمى النتيجة المرجكة كما اذا كاف ي ،مخطط ليا كعمى المدػ الطكيل

Ihsan, & Aref, 2016, p. 131)،  كما يمكف اعتبار االدارة القائمة عمى النتائج بانيا
سئمة كالتي تيدؼ الى التعرؼ عمى الظركؼ المحيطة تراتيجية تقكـ بكضع مجمكعة مف األاس

سباب التي تقف كراء ىذا األ ة كمعمقة لمكضع الحالي كتحديدمبالمنظمة، كالتي تبدأ بدراسة شام
ىداؼ كتصكرات مستقبمية كالعمل عمى أ ط العكامل ببعضيا البعض، كمف ثـ صياغة ب، كر الكضع
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 ,Meier) بة لذلؾك طممجل الحصكؿ عمى التمكيل كالمكارد الأالالزمة مف تحقيقيا، ككضع الخطط 
2009, p. 6)، لنتائج ىي استراتيجية اإلدارة التي تجمع األطراؼ الفاعمة إلدارة القائمة عمى اا
، كتقـك باشر في تحقيق مجمكعة مف النتائجالتي تساىـ بشكل مباشر أك غير م عمى األرض

يفية الحصكؿ عمى المكارد الالزمة لتحقيق النتائج ف تكضح كأنيا أع الخطط التي مف شبكض
اإلدارة القائمة عمى النتائج تقكـ عمى المساءلة الكاضحة المعالـ مف أجل تحقيق النتائج ف ،المرجكة

التقدـ نحك تحقيق النتائج، بما في ذلؾ التقارير عف جل أرصد كالتقييـ الذاتي مف الكيتطمب 
دكرة الحياة بدءا مف عناصر   نيجمنيا أبالنتائج  الى اإلدارة المستندة عمىكينظر ، األداء
بمجرد االتفاؽ عمى متابعة مجمكعة مف النتائج فخطيط، مثل كضع رؤية كتحديد إطار النتائج الت

 تصبح ميمة ضركرية لضماف تحقيق نتائجك رصد التنفيذ ك عممية البدأ تمف خالؿ البرنامج، 
الرصد كالتقييـ تكفر معمكمات ال تقدر بثمف التخاذ القرارات كالدركس المستفادة ، اف عممية فضلأ

كيعرفيا ، (RBM/Accountability Team, UNDG WGPi, 2010, p. 7) لممستقبل
دارؼ يشترؾ فيو الرئيس كالمرؤكسيف في كافة المستكيات ا سمكبأعمى أنيا ـ(2015)حسف، 

االىداؼ التي ينبغي عمى الكحدات االدارية التي االدارية في المنشأة كالشركة كالمؤسسة في تحديد 
يعممكف فييا تحقيقيا ثـ تحديد مسؤكلية كل مكظف عمى شكل نتائج متكقعة منو مطمكب تحقيقيا 
ثـ كتابة خطة كاحدة لتحقيق تمؾ النتائج، ثـ االتفاؽ عمى معايير لقياس االنجازات الفعمية لجميع 

النجاز في مراجعة الحقة دكرية متفق عمييا الستعراض ك األعامميف، ثـ قياس نتائج التنفيذ ا
 كفي النياية تقكيـ االداء بشكل كامل كتحديد الثغرات كتالفييا المشاكل ككضع سبل عالجيا،

المشاركة ىداؼ لممناصب االدارية تكضع بأ أنيا نكع مف االدارة مف خالؿ ، ـ(2013)دكديف ا.، 
ساس ألؼ أيككف  فقيًا  بحيثأحيث تترابط بعضيا ببعض رأسيًا ك ، بء كالمرؤكسيفبيف الرؤسا

تحسينات في الييكل التنظيمي كالسمطات كالعالقات كنظـ تدفق المعمكمات كنظـ المكافئات 
 داءماعي كالرقابة الذاتية كتقكيـ األكالترقيات كبرامج التدريب كالتطكير الذاتي الفردؼ كالج

مف خالؿ مناقشتو لبرامج مفيكـ االدارة باألىداؼ كالنتائج أف  كىناؾ مف يرػ ، ـ(2012)العمايرة، 
يا مف جانب القادة سباب فشميا المعارضة التي تكاجيىـ األفيو بأف مف أ  داء الذؼ رأػتقييـ األ

اال عف طريق مدخل االدارة بالنتائج الذؼ يعتمد عمى  يأتيف حل ىذه المشكمة لف أكالمرؤكسيف، ك 
كيمكف ،ـ(2009)كنعاف،  كثر مف تركيزه عمى شخصية المرؤكسأكعمى المنجزات التقييـ الذاتي، 

 :ـ(2010)أحمد،  كالنتائج ىي كالتالي باألىداؼ لإلدارةف المفاىيـ االساسية أالقكؿ 

جيو كرقابة كاتصاؿ فعاؿ : كما تشمل عمييا الكظيفة االدارية مف تخطيط كتنظيـ كتك االدارة .1
 ىداؼ المنشكدة.لبمكغ األ
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لمكحدات االدارية  ىداؼ جزئيةأ ىداؼ عامة لممؤسسة ك أ ىداؼ: كما يندرج تحتيا مف األ .2
 ية ككل داخل المؤسسة.ىداؼ العامة كالجزئىداؼ الشخصية لممرؤكسيف كاألالمختمفة، كاأل

الكصكؿ الى الغايات المقصكدة،  النتائج: حتى تجعل كل اىتماـ الرؤساء كالمرؤكسيف ىك .3
 جل تحقيق النتائج العامة.أف كل النتائج الفرعية تتكامل مف ف تكك أك 
، ج المتحققةعمى النتائ داء بناءً ليا تقكيـ األ: أؼ المقاييس التي سيتـ مف خالرالمعايي .4

كتتعدد ىذه المعايير مف حيث ككنيا كمية كنكعية كزمانية كمالية كيشترؾ الرؤساء 
 عمييا  كاالتفاؽكالمرؤكسيف في تحديدىا 

ىداؼ ساء كالمرؤكسيف في كضع كتحديد األالمشاركة: بحيث يتشارؾ كل مف الرؤ  .5
 كتحقيقيا

بني عمى ة عف جيد مشترؾ كجماعي مىي عبار  باألىداؼف االدارة أالتعاكف: حيث  .6
 ساس التعاكف أ
ىداؼ ككضع الخطة كتصميـ يمتقي جميع العامميف لتحديد األ عندماالنظرة العضكية:  .7

ة كالبشرية كدرجة المعايير كتباحث كافة العكامل المؤثرة الداخمية كالخارجية الفنية كالمالي
 .اىداؼ ككيفية تحقيقيتأثيرىا عمى األ

 ي المنظمة يتبعكف منيجية منظمة لمتفكير. أؼ أف جميع العامميف ف منيجية التفكير: .8
أؼ أنو عند تحديد االىداؼ يجب اف يككف ىناؾ نكع مف تنمية  ير: التنمية كالتطك 

 كاالداءكتطكير لممكارد مما يساىـ في تحسيف االنتاجية 
ثة في العمل االدارؼ يتميز عف ساليب االدارية الحديسمكب االدارة بالنتائج كأحد األأاف  .9

كالمكائح كالتسمسل االدارؼ حيث  التقميدؼ الذؼ يعتمد بشكل كبير عمى القكانيف سمكباأل
ىداؼ بغض النظر عف يركز اىتمامو عمى عنصر تحقيق األ سمكب االدارة بالنتائجأف أ

درجة االلتزاـ بالقكانيف كالمكائح المكضكعة التي تحد مف مبادرات العامميف كتحكـ عمى 
، كاالدارة بالنتائج ـ(2011)المنظمة العربية لمعمكـ االدارية،  المنظمة بالجمكد كالتخمف

خر اشراؾ العامميف داخل أية االدارة بالمشاركة، أؼ بمعنى سمكب بسيط يقكـ عمى بديأ
ىداؼ كالنتائج صنع القرارات االدارية كتحديد األالمنظمة قدر المستطاع في عممية 

، كىناؾ ـ(2012)عثماف،  ىداؼالعمل سكية كمف ثـ تحقيق تمؾ األ المتكقعة في
 سمكب االدارة بالنتائج كىماأيجب االحاطة بيما عند الحديث عف ساسييف أعنصريف 
  : ـ(2013)خميس، 

قساـ ىداؼ المتعمقة باإلدارات كاألاالدارية كتطابقيا مع األتكحيد األىداؼ بيف المنظمة  .1
 خرػ.أىداؼ العامميف فييا مف ناحية أ تمفة التابعة ليا مف ناحية، كمع جيزة الفرعية المخكاأل
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ساسيًا لمحكـ عمى كفاءة أمعيارًا  كأالمتعمقة بإنجاز العمل مقياسًا  اعتبار النتائج النيائية .2
 االدارة كالعامميف الذيف قامكا بذلؾ.

 :ىداف االدارة بالنتائجأ: ثالثاً 

ىداؼ عى دكمًا الى تحقيق مجمكعة مف األدارؼ في أؼ مؤسسة يساك نيج أسمكب أأؼ        
بالنفع كالفائدة عمى المؤسسة كجميع مف فييا مف عامميف ، كتسعى االدارة المبنية عمى التي تعكد 

اني كاالخالص في العمل، جل التفأامميف داخل المؤسسة كتشجيعيـ مف النتائج الى دفع جميع الع
المستكيات فراد العامميف مف كافة انسانية قكية كمتينة بيف جميع األيضا تدفعيـ لبناء عالقات أك 

 ىداؼ كالغايات التي تسعى المؤسسة بكل مفجل الكصكؿ الى تحقيق األأاالدارية كذلؾ كمو مف 
 االدارة بالنتائج لتحقيقيا سمكبأىداؼ التي يسعى كىذه مجمكعة مف األجل تحقيقيا، أفييا مف 

  :ـ(2015)الطراكنة، شاكيش، ك تكفيق، 

بناء عالقات انسانية قكية كمتينة بيف جميع العامميف داخل المنظمة مف رؤساء  .1
 كمرؤكسيف، مما يعزز الثقة كركح التعاكف فيما بينيـ.

، لإلدارةمف جميع الميارات االساسية  تمكيف العامميف في المؤسسة مف رؤساء كمرؤكسيف .2
 .ىداؼ في حياة المنظمةىمية األأ ك  ىداؼ،كتنظيـ كتكجيو كرقابة كتحديد األ مف تخطيط

 االستفادة مف امكانيات البيئتيف الخارجية كالداخمية لممؤسسة. .3
 زيادة انتاجية المؤسسة مع مراعاة الجكدة العالية في االنتاجية. .4
كثر دقة، مف خالؿ التكاصل أـ قائـ عمى تقييـ العامميف بشكل بناء نظاـ مف التقيي .5

 المستمر خالؿ ممارسة النشاط.
 التعامل بإيجابيو مع مؤشرات التغيير مف خالؿ التعرؼ عمى المشاكل القائمة كالحالية. .6
سس أالنشاط عمى مستكػ االدارة ككل، ك ألكجو سس ثابتة لمتخطيط  طكيل المدػ أضع ك  .7

 ك قصير المدػ لألنشطة المختمفة.ألمتخطيط المتكسط 
ىدافيا قصيرة المدػ، كمف ثـ بعيدة أ ف في المؤسسة، كذلؾ لضماف تحقيق تحفيز العاممي .8

 المدػ.
ىداؼ المنظمة االستراتيجية أ جل استغالؿ جميع المكارد لتحقيق أتركيز الجيكد مف  .9

 لضماف كفاءة المنافسة.
 ستراتيجية المؤسسة.ىداؼ بعيدة كمتكسطة المدػ باضماف ارتباط األ .10
 داء كالنشاط اليكمي المتكرر بأىداؼ يمكف قياسيا بسيكلة.ربط األ .11
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كثر مف أظمة االدارية لالىتماـ بالنتائج نميف عمى كافة المستكيات ككذلؾ األتكجيو العام .12
 نشطة.األ
 طراؼ الفاعمة.اء كالممكليف كالميتميف كسائر األاظيار النتائج بكضكح الى الشرك .13
رض الكاقع كلحياة الناس ككذلؾ العائد مف أحدثو المشركع عمى أتكضيح الفرؽ الذؼ  .14

 التكمفة.
داء كبالتالي تحسيف نظـ المتابعة كالتقييـ كفقا لممسئكليات تيسير تقديـ التقارير عف األ .15

 المحددة لفريق العمل.

 ما ىي النتيجة؟  رابعاً 

ت نيا تغييراأثر أؼ عف عالقة بيف السبب كاأل سو، ناتجىي تغير تنمكؼ يمكف كصفو كقيا        
نشطة المشركع، حيث تمر ىذه التغييرات بعدة مراحل متزامنة مع مراحل تنفيذ أتحدث نتيجة تنفيذ 
النتيجة ىي تغيير قابل ، ـ(2014)مركز خدمات المنظمات غير الحككمية،  المشركع المختمفة.

)مقصكدة أك ىناؾ أنكاع مف التغييرات  ،ك مشركعأس  يطرأ نتيجة تنفيذ نشاط القيا لمكصف أك
مخرجات الف تحدث عند التدخل اإلنمائي الذؼ يكلد أيمكف ) أك سمبية غير مقصكدة، إيجابية

، في حيف أنو مف المتكقع أف اإلدارة القائمة عمى النتائج ستؤدؼ إلى نتائج إيجابية، ركالنتائج كاألث
ألف الجيكد في معظـ األحياف تككف ىي عبارة عف محاكلة لتحسيف الظركؼ االجتماعية 
كاالقتصادية لمفقراء، كىذا ليس ىك الحاؿ دائما، فالتغيير يمكف أف يؤدؼ أحيانا إلى عكاقب غير 

جل تحسيف أمف  تستخدـف اإلدارة لتحقيق النتائج أأثير سمبي كلكف مف الميـ معرفة تمقصكدة أك 
 ,RBM/Accountability Team, UNDG WGPi) حقيقي كمممكس عمى حياة الناس

ك في ظرؼ معيف، كينجـ أنيا تغير يحدث في كضع أف تعرؼ النتيجة عمى أكما يمكف ، (2010
ىي عبارة عف  ك غير مقصكد، كالنتيجة المراد تحقيقياأعالقة سببية، كقد يككف مقصكدًا  بفعل

ف يتـ مف خالؿ ألمراد تحقيقو أؼ المتكقع ك المشركع فيي تعبر عف التغير اأمبرر لكجكد النشاط 
ف يتـ تكضيح جكانب االختالؼ المتكقع حدكثو بداًل أك المشركع كلذلؾ يجب أتنفيذ ىذا النشاط 

، المستفيديف المباشريف باألشخاصف بياف ما سيتـ عممو، ككثيرًا ما تتعمق النتائج المراد تحقيقيا م
ال تخضع خضكعًا تامًا لسيطرة الفريق المعني بالتنفيذ، كتتحقق النتيجة المنشكدة عندما  فإنيالذلؾ 

)منظمة االمـ المتحدة نشطة التنفيذية المراد مف األ يا نطاؽ الغرضقالتي يتـ تحقيتتجاكز النكاتج 
 .ـ(2015لمثقافة كالعمكـ )اليكنيسكك(، 
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 كيفية صياغة النتائج:

 بأف صياغة ـ(2015)منظمة االمـ المتحدة لمثقافة كالعمكـ )اليكنيسكك(،  رػ ت            
 كتككف كفقا لما يمي: (SMART) معايير سمارتف تككف كفق أالنتائج يجب  االىداؼ ك

كال تككف مصاغة بشكل جيد كاضح كمتميز، النتائج  تككف  يجب أفحيث  :محددة .1
عة استخداـ مصطمحات كتعابير غير كاضحة مما يؤثر عمى طبي كأمصاغة بشكل مبيـ 
تحدد مف ىـ ف أغة عف النتائج المراد تحقيقيا، ك ف تعبر الصيأ يجبالنتائج المرغكبة، كما 
ف تككف مفصمة أيضًا يتكجب أمنطقة المعنية بتنفيذ المشركع، ك ك الأ المستفيديف الرئيسييف

 قدر االمكاف كبدكف اسياب.
ف تشتمل عمى أك  ف تككف النتائج قابمة لمقياس بشكل ما،أأؼ انو يجب  قابمة لمقياس: .2

 مما يسيل عممية القياس ك نكعيةأخصائص كمية 
اقعية ككفقًا لممكارد المتاحة ف تككف النتائج المنكؼ تحقيقيا ك أنو يجب أأؼ  قابمة لمتحقيق: .3

 الناحية المالية. ك مفأف ذلؾ مف ناحية المكارد البشرية ء كاسكا
ػ الذؼ ىي عمى مف المستك في تحقيق النتائج في المستكػ األ ف تساىـأيجب  مة: مالئ .4

 كالمكضحة ضمف رسالة المنظمة.ك التحديات المحددة أف تستجيب لالحتياجات أفيو، ك 
ف تككف النتائج المنشكدة يمكف تحقيقيا ضمف أنو يجب أأؼ مرتبطة باطار زمني محدد:  .5

 اطار زمني معيف.
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 سموب االدارة باألىداف والنتائجأمقومات  :خامساً 

ف تحتكؼ عمى عدة عناصر كىي: عنصر أبمة لمقياس كال بد ف تككف قاأاف النتائج المتكقعة يجب 
 يمر بمراحل متعددة كىي كالنتائج ككضع االىداؼ، الكمية، كعنصر الجكدة الزمف، كعنصر

 :ـ(2014)اليكارؼ، 
ك مجاالت أؼ، أؼ مجاالت النتائج المستيدفة ىدا: مرحمة كضع مجاالت األالمرحمة االولى

 النتائج لكل منصب ادارؼ رئيسي 

ىداؼ )النتائج( ( لكل نكع )لكل مجاؿ مف مجاالت األ مرحمة كضع المقاييس المرحمة الثانية:
 المطمكب تحقيقيا

محدد، أؼ كضع النتائج عمى ىيئة  ىداؼ بشكل كمي، في زمفمرحمة كضع األالمرحمة الثالثة: 
 رقاـ في زمف محدد.أ

ىداؼ كنتائج أ منصب ادارؼ في الييكل التنظيمي  ف يككف لكلأنو مف الناحية العممية يتكجب أأؼ 
يتطمب اعادة تكصيف المناصب عمى  ك ذاؾ، كىذاأبمثابة المبرر لكجكد ىذا المنصب كالتي ىي 

ككضع  فقيا كعمكدياً أالدارية المختمفة كربطيا ىداؼ لممناصب اف كضع األأنشطة ،كما ساس األأ
)االستراتيجية( المكضكعة  الى النتيجة الكميةىمية اليدؼ نسبة أ ىداؼ حسب ه األكلكيات ليذأ

 .(Bester, 2016) جكالنتائ باألىداؼسمكب االدارة أىـ خطكات أ يعتبر 

النتائج بسمكب االدارة أالى  لإلدارةنو يمكف التحكؿ مف االسمكب التقميدؼ أكيرػ الباحث          
  :النتائج كمنيجية عمل كىذا يتطمب مف ادارة المنظمةبسمكب االدارة أباعتماد 

 ىداؼ لكل المديريف كالمرؤكسيف التابعيف ليـ.كضع األ 
 مرؤكس بعد فترة زمنية المكضكعة لكل  باألىداؼذلؾ يتـ مقارنة النتائج المتحققة  بعد

 ف يتـ تسجيل النتائج بشكل دكرؼ كمستمر خالؿ ىذه الفترة.أمحددة عمى 
 يكضح فيو النتائج  بعممية االدارة اذ يقدـ المرؤكس تقريراً   المرتبط لألفرادداء يتـ تقييـ األ

ك التعديل أجديدة  ألىداؼالتي حققيا في ضكء النتائج المستيدفة، مع تقديـ مقترحات  
 ىداؼ السابقة.عمى األ

المتحققة، ج يركز عمى النتائ ألنوىدافيا أ ف المنظمات  مف النجاح في تحقيق اف ىذه المنيجية تمك
ىداؼ المناصب أ ، كربط بأىداؼسمكب يتـ مف خاللو تحميل المناصب االدارية المختمفة أنو أأؼ 
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االدارية كذلؾ مف  سمكب يتـ خمق معايير فعمية لممناصبخالؿ ىذا األ ببعضيا البعض كمف
فقيا أحددة كمرتبطة ببعضيا رقاـ يمكف قياسيا خالؿ فترة زمنية مأىداؼ الى خالؿ تحكيل األ

كب يجعل مف المسؤكليف سممى مستكػ المنظمة ككل، اف ىذا األكمع التخطيط الشامل ع كعمكدياً 
التزاميـ بتحقيق مف نفسيـ ذاتيا، كذلؾ نابع أمتزميف مينيا بتحقيقيا كيراقبكف ىداؼ معند كضع األ

لرقابة مف عف ا مثلة الذاتية تككف بمثابة البديل األىداؼ التي شارككا في كضعيا، كىذه الرقاباأل
ساسيا تحقيق النتائج في أبح العالقة بيف الرئيس كالمرؤكس ك الرقابة الخارجية، كبذلؾ تصأعمى أ 

اطار يسكده االحتراـ كالتقدير المتبادؿ بيف الطرفيف، كبمنطق العقاب كالثكاب كىذا ما يتفق مع 
 .الشريعة االسالمية

 :سموب االدارة بالنتائجأمعيقات تطبيق : سادساً 

أف ىنػػػػػػػاؾ مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف ـ(2010)ديكسػػػػػػػكف،  ، ـ(2017)ابػػػػػػػك العطػػػػػػػا،  يػػػػػػػرػ كػػػػػػػل مػػػػػػػف
 العكائق يمكف تكاجو المنظمات عند تطبيقيا ألسمكب االدارة بالنتائج كىي كما يمي:

العاممة بالمؤسسة ليتككف اف ىذا النيج حديث نسبيًا كيحتاج لعمميات تدريب لمككادر  .1
لمعامميف فيـ كاضح ليذا النيج عند التطبيق الفعمي، كذلؾ فاف المؤسسات تحتاج الى 

  .عمى ىذا النيج ة ك خطط المتابعة كالمؤشرات بناءً تطكير خططيا السنكي
  .ضعف التنسيق بيف المؤسسات العاممة في المجاؿ مما يمنع االستدامة الحقيقة لمنتائج .2
مما يسبب في لسياسي المتغير كالحركب االسرائيمية المتكررة عمى قطاع غزة ، السياؽ ا .3

مف مجاؿ التنمية كالتحقق مف النتائج المترتبة جراء تنفيذ  مؤسساتانحراؼ بكصمة ال
 .المشاريع الى مجاؿ االغاثة كاالكتفاء بتحقيق المخرجات المترتبة عمى المشاريع االغاثية

النيج يجب الممارسة جل التطبيق الجيد ليذا أنو مف أحيث التدريب النظرؼ ال يكفي،  .4
 .رض الكاقع مف خالؿ تبادؿ الخبرات كاالستشاراتأالفعمية عمى 

  كافي لمخبرات في المناطق المختمفةال يكجد تعرض حقيقي ك  .5
كثر مف متابعة النتائج أكتحقيق المخرجات كتقديـ الخدمات نشطة التركيز عمى تنفيذ األ .6

 .فراد المستفيديفكضاع األأتحققة اك التغيرات التي تحدث في الم
ياس النتائج ىداؼ لكل كظيفة، كتحديد مقاييس لقـ قدرة بعض المديريف في تحديد األعد .7

ىداؼ، كفي جعميا قابمة لمقياس ما يجعل المنظمة تسير في حالة المترتبة عمى ىذه األ
 مف العشكائية كعدـ اليقيف.
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–ىداؼ الى شعكر المديريف دير كالمرؤكسيف معًا في تحديد األمقد يؤدؼ مشاركة ال .8
الخاصة بيـ كعدـ القدرة عمى بفقدانيـ بعض السمطات  -خاصة ضعاؼ الشخصية منيـ

 .عماؿ لممرؤكسيففرد باتخاذ القرار كعدـ تفكيض األالرقابة بشكل فعاؿ مما يؤدؼ الى الت
التغيير كيفضمكف المحافظة عمى كلئؾ الذيف ال يحبذكف أكجكد بعض المديريف مف  .9

السمطة ليـ، كىك ما ال جل االستحكاذ كاالحتفاظ بأييكل التنظيمي التقميدؼ كذلؾ مف ال
التي تتطمب المركنة التنظيمية كاستخداـ  كالنتائج باألىداؼسمكب االدارة أينسجـ مع 

 الالمركزية في االدارة.
االدارة بالنتائج  سمكبأبعض المديريف في شرح كتكضيح ف ىناؾ تقصير مف قبل أ .10
 ساسية لجميع العامميف في المؤسسة.فكاره األأك 

 ىداؼ الثانكية.ية لممديريف المسؤكليف عف كضع األقصكر في منح ارشادات كاف  .11
 جل.تماـ بيا كاىماؿ التخطيط طكيل األجل كاالىىداؼ قصيرة األالتركيز عمى األ .12

االدارة القائـ استخداميا ألسمكب  دالصعكبات الكثيرة التي تكاجو المنظمات عنبالرغـ مف        
التميز الدائـ تقـك جل أميزة التي تسعى بكل جد كنشاط مف ف المنظمات المتأعمى النتائج اال 
جل التغمب عمى ىذه الصعكبات كمحاكلة التخمص منيا حتى تتمكف مف الكصكؿ أبالتخطيط مف 

 عماليا.أ مف االبداع كالتميز في  لمرحمة

 :سموب االدارة بالنتائجأالتغمب عمى معيقات تطبيق 

 صبح نيجًا كاسع االنتشارأسمكب االدارة بالنتائج أف أبالرغـ مف الصعكبات السابقة اال           
كمف جميع  اممةتي تنظر الى المنظمة بنظرة شساليب االدارة الحديثة الأسمكب مف أنو أمف حيث 

( ، كتقييـ األثر، كالمراجعة الدكريةزالتخطيط، التنفيذ، تقكيـ االنجا النكاحي )تحديد االىداؼ،
كتعالج كل المشكالت التي قد تصادؼ المديريف فيما بينيـ كبيف العامميف كعمى كافة المستكيات 

النسانية كالتنظيمية االدارية فيي عممية ادارية متكاممة تعمل عمى جكانب مختمفة مثل الجكانب ا
استخداـ  نتيجة حكؿ العالـ كاالدارية، كبسبب النجاح كالتميز الذؼ حققتو المؤسسات المختمفة

سمكب مف لمؤسسات المحمية الى تبني ىذا األسمكب االدارة بالنتائج، فاف ىذا يدعك جميع اأ
اتباع مجمكعة مف االدارة، كلمتغمب عمى الصعكبات التي تكاجو المنظمات عند التطبيق يمكف 

 يمي:ما  ـ(2010)البستاف، عبد الجكاد، ك بكلس،  الطرؽ ذكر منيا

 ىداؼ بدقة كمكضكعية ككضكح كمركنة كقابمة لمقياس.أ كضع كتحديد  .1
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ىداؼ المحددة كالتي كبشكل متكاصل بداية مف كضع األ لإلجراءاتالمتابعة المستمرة  .2
 حتى المرحمة النيائية التي تتحكؿ فييا الى نتائج كاقعية.يسيل قياسيا 

سمكب أاختيار المديريف مف ذكؼ الكفاءة العالية، كنشر الكعي االدارؼ الحديث فيما بينيـ ب .3
االدارة بالنتائج عف طريق التعميـ كالتدريب بصكرة مستمرة، كمنحيـ المزيد مف 

 الصالحيات لمتغمب عمى مركزية االدارة.
ـ جيد لممتابعة كالتقكيـ يمكف مف خاللو معرفة مدػ التقدـ كيتـ مف خاللو كضع نظا .4

 اعطاء تغذية راجعة.

 الطرؽ التالية لمتغمب عمى ىذه الصعكبات:  ـ(2010)حساف كالعجمي  كيضيف

سمكب أكاشتراكيا في تطبيق الكسطى كالدنيا  لإلداراتمساندة االدارة العميا لممنظمات  .1
 االدارة بالنتائج.

قادة كالرئاسات ىداؼ االفراد العامميف فييا مف خالؿ اجتماع لمأ ىداؼ المنظمة ك أ مناقشة  .2
جل أىداؼ كالتعاكف مف فراد، كذلؾ لفيـ األىداؼ األأ ىداؼ المنظمة ك أ العميا الستعراض 

 تحقيقيا
ىداؼ داء كالتعرؼ عمى األجل تقكيـ األأمف خرػ ى كالقيادات األعمالتعاكف بيف القائد األ .3

 خرػ لممرحمة المقبمة.أىداؼ أ فضل لألداء كلتحديد أالتي تحققت كاقتراح طرؽ 
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 ادارة المشاريع: المبحث الثاني

 أواًل: مقدمة

اإلدارة الناجحة تعمل عمى تفكؽ بعض المنظمات عمى منظمات أخرػ، فاتسعت المساحة         
تغطييا التخصصات اإلدارية بحسب متطمبات السكؽ كما يطرأ عميو مف مستجدات، كمف التي 

ضمف ىذه التخصصات العديدة ظيرت إدارة المشاريع كتيتـ إدارة المشاريع بعممية التخطيط 
كالتنظيـ كالتحكـ بالمكارد كخطة العمل كالبركتكككالت المختمفة مف أجل ضماف نجاح المشركع 

كبة كالكقت المحدد كبأقل تكمفة مع ضماف الجكدة العالية لممشركع التي تمكنو بالمكاصفات المطم
ماىية  كسيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث التعريف بإدارة المشاريع، مف المنافسة مع مشاريع أخرػ،

ائص المشركع، دكرة حياة المشركع، االسباب التي  قد تؤدؼ الى انحراؼ خص المشركع،
ىدافيا، كسكؼ يتـ أيضا التعرؼ عمى مياـ مدير المشركع كالصفات التي المنظمات عف تحقيق ا 

يجب أف تتكفر لديو، كعكامل نجاح المشركع، كأخيرًا مراحل ادارة المشركع كفقًا ألسمكب االدارة 
ف المشاريع أشركات أك األعماؿ المختمفة إذ كتختمف المشاريع عف ال ـ(2015)كردؼ،  ،بالنتائج

تعد عممية محددة بزمف بداية كزمف نياية، فيتـ القياـ بيذه العممية مف أجل تقديـ خدمة معينة أك 
يتطمب االستمرار اف ما الحصكؿ عمى منتج معيف لمرة كاحدة فقط، أما بعد االنتياء مف المشركع ف

 بو إدارة أيضًا كلكنيا تككف مف نكع آخر.

 ادارة المشاريع ثانيًا:

ساليب التقنية دكات كاأليارات كاألدارة المشركع ىي عبارة عف تطبيق المعرفة كالمإ         
نشطة المشركع كذلؾ لتحقيق متطمبات المشركع كيتـ تحقيق ادارة المشركع عف طريق  أل الالزمة

كالمراقبة تطبيق عمميات ادارة المشركع كتكامميا فيما بينيا منذ االبتداء بالتخطيط مركرًا بالتنفيذ 
)عباس،  ىداؼ المشركعأ شخص المسئكؿ عف تحقيق كالتحكـ كاالغالؽ كمدير المشركع ىك ذلؾ ال

 ، كتشتمل ادارة المشركع عمى كل مف:ـ(2011

 تحديد االحتياجات اك المتطمبات. .1
 كضع اىداؼ كاضحة كيمكف قياسيا كتحقيقيا. .2
 كاالحتياجات لمجكدة كالنطاؽ كالكقت كالتكمفة.تكازف المتطمبات  .3
لمختمفة لمعديد مف تكييف المكاصفات كالخطط كاالساليب مع االىتمامات كالتكقعات ا .4

 .صحاب المصمحة في المشركعأ
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لييا لتدير نيا عممية تتككف مف الميارات التي تحتاج اأظر تقميديًا إلدارة المشركع عمى ين        
ا بشيء ال نممكو في ف المشركع ىك طريقة إلحداث تغير بيدؼ تزكيدنأأؼ المشركع بفاعمية، 
كالتغيير عممية ليست جامدة بل حيكية كنشطة تسير باستمرار في اتجاه كاحد كما الكقت الحالي، 

، كلذا (2011كامل، ) قدر االمكافف نتحكـ بيا أمف مجمكعة مف الظركؼ التي نحاكؿ نريد كض
مى التقنيات التي نستخدميا مع ادارة المشركع عممية حيكية نشطة تشتمل عف تككف عممية أيجب 

فراد لتحقيق النتائج المطمكبة. كبناء عمى ما تقدـ فاف مفيكـ ادارة المشركع يعني عممية حيكية األ
ىداؼ محددة أ جل تحقيق أمناسبة بطريقة منظمة كمنضبطة مف نشطة تستفيد مف المصادر ال

اجات استراتيجية، كىي عممية تجرػ دائمًا ضمف مجمكعة محددة مف بكضكح ينظر الييا كح
نيا عممية حيكية نشطة تستفيد مف أب ـ(2012)كحدة التدريب كالتطكير،  ياتكما عرف، الشركط

)مؤسسة الطرؽ المثالية  كتعرفيا ىداؼ محددة،أ جل تحقيق أمنظمة مف  المصادر المتاحة بطريقة
بأنيا عممية التكازف بيف شركط المشركع أؼ الكقت، كالكمفة،  ـ(2010لالستشارات، 

ف العناصر أضالع مثمث المشركع، حيث أنيا عممية لمتكازف بيف أأؼ  ،)المكاصفات(كالمدػ
في المشركع يتطمب ذلؾ مف  مشركع ىي الكقت، كالتكمفة، كالمدػ كلتحقيق النجاح ألؼالرئيسية 

 طبيق الشركط الثالثة عمى المشركع.ادارة المشركع معرفة ت

عممية التخطيط كالتنظيـ كالتحكـ  بأنيانو يمكف تعريف ادارة المشاريع أكيرػ الباحث          
بالمكارد كخطة العمل كالبركتكككالت المختمفة مف أجل ضماف نجاح المشركع بالمكاصفات 

الكقت المحدد كبأقل تكمفة مع ضماف الجكدة العالية لممشركع التي تمكنو مف المنافسة المطمكبة ك 
 شركات أك األعماؿ المختمفة إذ إف المشاريع تعدمع مشاريع أخرػ، كتختمف المشاريع عف ال

مف أجل تقديـ خدمة معينة أك الحصكؿ عمى نياية، فيتـ القياـ بيا عممية محددة بزمف بداية كزمف 
إدارة أيضًا  ىك يتطمب االستمرار بوما عيف لمرة كاحدة فقط، أما بعد االنتياء مف المشركع فمنتج م

 .إدارة المشركع ال تتسـ بنفس الصفات التي تحتاجياكلكنيا تككف مف نكع آخر ف

 المشروعثالثًا: 

بالتغيير كالتطكر المستمر  عماؿ التي تتسـد المشركع ضركرة ممحة في بيئة األف كجك إ         
شكاؿ تنظيمية مختمفة كجديدة، فالمشركعات ىي أجات الجديدة، كىذا يتطمب نتمسكاؽ كالفي األ

عماليا أ التي تبحث عف التفكؽ كالنمك في  االداة االدارية لمكاجية ىذا التغير المستمر، فالشركات
)العمي،  التكافق مع البيئة المتغيرةف تكلي اىتمامًا بالغًا في ادارة المشركعات حتى يتـ أيجب 
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ف أنو يجب أنو لو بداية كلو نياية أؼ المؤقتة ألنشطة ىك مجمكعة مف العمميات كاأل، ـ(2011
نو ليست عممية ركتينية، أ، فالمشركع فريد مف نكعو مف حيث يككف محدد الكقت كالتكمفة كالمكارد

لؾ قد يتضمف فريق تنفيذ يدؼ الى تحقيق ىدؼ معيف لذعمميات ت كلكف مجمكعة محددة مف
 (2007)جميل،  كعرفو، ناس ال يعممكف معًا بشكل دائـ بل يككنكا مف منظمات مختمفةأالمشركع 

معينة، ىك عممية استثمار يتـ مف خالليا تحكيل المكارد المالية إلى مكارد منتجة خالؿ فترة زمنية 
دارة خاصة بو كيرمي لتحقيق ىدؼ معيف كيمكف  كىك نشاط محدد لو حيز مكاني محدد المعالـ كا 

ىك عبارة عف محاكلة مؤقتة مبذكلة مف أجل خمق  ف المشركعأ، قياسو مف حيث تكاليفو كعكائده
 مر المشركع بأربع خطكات ىي بدء تخطيط  تنفيذ، يريد مف نكعو أك خدمة أك نتيجة مامنتج ف

مرحمة التخطيط ىي أىـ مرحمة مف مراحل إدارة المشركعات لخطكات المشركع، فإنياء تدريجي 
الصغيرة، ك يأتي دكر مدير المشركع لمتأكد مف أف يتـ التخطيط بصكرة صحيحة، كأنو تمت 
معرفة األىداؼ مف تنفيذ ىذا المشركع، كالتأكد أيضًا مف أف عبء العمل سيتـ تحممو، كجميع 

تحديدىا كتـ إسنادىا إلى المكظفيف المناسبيف، ك أنو تـ كضع الخطة البديمة في حالة  المياـ تـ
المشركع التحقق مف أنو تـ تكظيف العدد الكافي مف   الطكارغ .كمف المياـ الرئيسية لمدير

، كتكفر المكارد الالزمة لدييـ الخبرة المناسبة، كالتدريبالمكظفيف داخل فريق العمل الذيف ىـ 
 .ـ(2015)كردؼ،  ىذه الميمة ازإلنج

   :(Clifford F ،2011) كىي ف تتكفر فيوأية يجب ساسأكلكل مشركع عناصر 
 ( االدارةManagementكتتضمف جميع الكظائف كاأل:) نشطة التي تقكـ بيا ادارة

 المشركع لضماف تشغيمو بصكرة جيدة.
 ( القكػ العاممةMan power)  أؼ العامميف المناسبيف في المشركع كالذيف يعممكف عمى

 انتاج السمع كتقديـ الخدمات.
 ( المكادMaterials  كىي المكاد الالزمة كالتي تدخل في انتاج السمع كالخدمات التي )

 يقدميا المشركع لممستفيديف منو.
  ( اآلالت كالمعداتMachines  )جل انتاج السمع كتقديـ أو المشركع مف اجتكىي ما يح

 الخدمات.
 ( السكؽMarket كىـ الزبائف الحالييف كالمحتمميف ) 
  ( الماؿMoney  كىك عنصر )ساسي لتحقيق كانجاز كل المتطمبات السابقةأ 
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عماؿ المترابطة التي يتـ تنفيذىا لمشركع ىك عبارة عف مجمكعة مف األاأف الباحث كيرػ         
بطريقة منظمة، لو نقطة بداية كنقطة نياية محددتاف بكضكح كذلؾ لتحقيق النتائج المحددة 

كعميو فاف المشركع ىك أؼ نشاط ك المنظمة، أاالستراتيجية لممؤسسة المطمكبة لتمبية الحاجات 
 ف يحظى بمعاممة خاصة.أشيء يجب كىذا ما يميز المشركع ك يتجاكز ما نعتبره عماًل ركتينيًا ،

 :خصائص المشروعرابعًا: 

ىذه الخصائص تختمف ف أص التي يتميز بيا  المشركع، حيث ىناؾ مجمكعة مف الخصائ      
  (51ـ، صفحة 2011)االسرج،  خر كمف ىذه الخصائصأخر كمف كقت الى أمف مشركع الى 

  كاحدة فقط كذلؾ لتحقيق ف لكل مشركع غرض معيف كنشاط يمارس لمرة أالغرض: أؼ
 رض الكاقع تككف خاصة بيذا المشركع.أك نتائج مممكسة عمى أىدؼ معيف 

  ثـ يبدأ بداية كرة حياة أؼ كل مشركع يبدأ بفكرة معينة، دمشركع  لف لكأدكرة الحياة: حيث
 نتياء مف المشركع.بطيئة، ثـ يدخل في مرحمة النمك، ثـ النضكج، ثـ اال

 يضًا أا داخل المنظمة الكاحدة كتتداخل التداخالت: غالبًا ما تتداخل المشركعات فيما بيني
 يرىا.غمكارد البشرية ك ك التنظيمية مثل التسكيق كاالنتاج كالتمكيل كالمف الناحية الكظيفية 

 ف االنفرادية: لكل مشركع حالة خاصة بو  كخصائص مميزة لو تميزه عف غيره م
 المشاريع.

  الصراع: قد تكاجو المشاريع بعض الصراعات فيما بينيا أؼ المشاريع المختمفة داخل
حق نو األأف يثب أكارد كاالمكانيات فكل مشركع يجب المنظمة كذلؾ نتيجة محدكدية الم

  جل التنفيذ.أاالمكانيات الالزمة لتمكيمو مف  في تكفير
  ف ينفذ أيكد كالثكابت المحددة كالتي يجب لقنو تكجد ىناؾ مجمكعة مف اأالقيكد: بحث

 المشركع كفقًا ليا كمف ىذه القيكد الكقت كالجيد كالتكمفة.

 :دورة حياة المشروع خامسًا:

، ككل مرحمة النتياء منومف بدايتو حتى ادكرة حياة المشركع ىي مراحل يمر بيا المشركع         
تنتج عنيا ما تسمى بالمسممات، كالمسممات ىي تتككف مف مجمكعة مف األعماؿ كالخطكات التي 

عبارة عف مجمكعة مف النتائج كالمستندات التي تنتج عف العمميات التي تحتكييا المراحل التي 
يمر بيا المشركع، فمثاًل في مرحمة التخطيط ينتج عنيا عدة مسممات منيا خطة تنفيذ المشركع، 

 ريع بجميع أنكاعيا بخمسة مراحل كالتالي:كخطة إدارة الجكدة لممشركع، كتمر جميع المشا
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التجييز )البدء(: كيتـ فييا تقييـ المشركع كالبيئة المحيطة بالناتج النيائي، كضركرة  .1
المشركع كالحاجة إليو، كىي تحتكؼ عمى عمميات دراسة المشركع بػحالة العمل، كدراسة 

 .(Clifford F, 2011) الجدكػ االقتصادية لممشركع، كدراسة الحاجة كاالحتياج
التخطيط: كىي المرحمة التي تمي البدء، كيتـ الدخكؿ فييا فقط في حالة إثبات كجكد   .2

الحاجة لممشركع، كتبرير جدكاه اقتصاديًا، كمرحمة التخطيط تعتبر أىـ المراحل كأطكليا 
دارتو،  مدة، كيترتب عمييا جميع المراحل التالية، ففييا يتـ إعداد خطط تنفيذ المشركع كا 

يجاد الحمكؿ ليا، إدارة الجكدة كالتأكيد عمييا تقييـ المخاطر  ككضع خطة إلدارتيا كا 
كالتحكـ بيا طكاؿ فترة المشركع، معرفة آلية تنفيذ األعماؿ، معرفة مدة المشركع، 

دارة الكقت  .(Dow & Taylor, 2010) كتخطيط المكارد كا 
ند عمى خطة تنفيذ المشركع الناتجة عف مرحمة تنفيذ المشركع: كىي المرحمة التي تست  .3

التخطيط، كىذه المرحمة تسير بالتكازؼ مع المرحمة التي تمييا، كىي مرحمة التحكـ 
 .(Clifford F ،2011) كالمتابعة

مرحمة المتابعة كالتحكـ: كتستند عمى خطة إدارة المشركع كالتحكـ فيو، كخطة إدارة  .4
المخاطر، كخطة إدارة الجكدة، المكاتي تـ إعدادىف مسبقًا في مرحمة التخطيط، كيتـ 
دارة  خالليا متابعة سير المشركع كالتقدـ في األعماؿ، كالعمل عمى إدارة المخاطر كا 
 الجكدة، كذلؾ حل المشاكل كالمصاعب كالعقبات التي يمر بيا المشركع أثناء التنفيذ

 .(2016)المنتدػ العربي الدارة المكارد البشرية، 
كتجييزه لمتسميـ، كتقييـ عمل الناتج بعد  ةمرحمة االختتاـ: كفييا يتـ تقييـ الناتج النيائي .5

 (89، صفحة 2013)الصبحي،  التسميـ كصكاًل إلى االختتاـ النيائي..
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  المشروع حياةدورة  يمثل :(1.1) شكل 

 (2016)المنتدػ العربي الدارة المكارد البشرية، 

 

طة معينة كتنتيي ككفقًا لما سبق يتضح انو لكل مشركع دكرة حياة خاصة بو، تبدأ مف نق        
لحقيقية في كيفية رفة اخرػ، ىذا يؤدؼ الى تنظيـ كترتيب التفكير بالمشركع كالمعأعند نقطة معينة 
ؤدؼ سباب النجاح المحتممة التمكف مف كجكد طرؽ كجكده بشكل مستمر حتى يأادارتو كتحميل 

باختالؼ ة المشركع تختمف ف دكرة حياأشكاؿ السابقة نالحع اليدؼ مف كجكده، كمف خالؿ األ
المشاريع يتشابو  ساس في دكرة حياةف األأك باختالؼ المشاريع ، اال أكجيات النظر بيف الكتاب 

بشكل كبير، فدكرة حياة المشركع تبدأ عند كجكد حاجة ليذا المشركع كتنتيي بالتقييـ، مركرًا 
 بالمراحل المختمفة لدكرة حياة المشركع.

 فكرة المشروع: 

مشاريع ف أؼ فشل يكاجو أؼ مف ىذه الاتسعى لتنفيذ المشاريع الناجحة، ك اف أؼ منظمة       
يتناسب مع قدرات كتخصص  مثل لممشركع الذؼختيار األنو قد يككف تـ االأى صل اليعكد في األ
ك ال يتناسب مع الفئة المستيدفة كالمستفيدة مف المشركع المنفذ، كلكي يتـ تنفيذ المشركع أالمنظمة 

بنجاح يجب تحديد االحتياجات كيتـ ذلؾ باستخداـ عدة كسائل منيا االستمارات، المقابالت، 

ما قبل تحديد 
 الفكرة

 تحديد الفكرة

التخطيط 
 للمشروع

تنفيذ 
 المشروع

متابعة 
 المشروع

تقييم 
 المشروع
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الفئة المستيدفة التي داة المناسبة لطبيعة غيرىا، كالميـ ىنا ىك استخداـ األمركزة ك المجمكعات ال
كلكيات مف خالؿ تحميل لمعمكمات الصحيحة، كيجب ترتيب األنيا سكؼ تكصمو الى اأمف المؤكد 

، كبعد اختيار فكرة المشركع قل تكمفةكثر فائدة كاألفضل كاألكمفة كالفائدة كاختيار البديل األالت
ك كثيقة أح الفكرة كذلؾ مف خالؿ عمل كرقة لمناسبة، يتكجب عمى ادارة المشركع تبرير كشر ا

مف صحة مرجعية لمفكرة كمراجعتيا مع االدارة، كالعاممكف، المتطكعكف، كالفئات المستيدفة لمتأكد 
 ,Heagey, 2012) خذ المكافقة مف االدارة عمى اعداد كتنفيذ المشركعأالمعمكمات الكاردة فييا ك 

p. 23). 

 التخطيط لممشروع:

يأتي بعد االنتياء مف مرحمة  التخطيط لممشركع(2011)الصندكؽ االجتماعي اليمني،           
اعداد خطة المشركع نشطة، كيمكف أؼ ك ىداأ كىنا يبدأ ترجمة ىذه الفكرة الى ركع فكرة الش

 :باالعتماد عمى العناصر التالية

 حيث يتـ في ىذه المرحة تحديد االسـ المناسب لممشركع كعمل تصميـ اسم المشروع :
 شعار لو.

 بحيث يتـ الربط بيف المشركع كاالستراتيجيات العامة لممنظمة، استراتيجية المشروع :
 كتكضيح كيف يمكف تحقيق ذلؾ.

 ىداؼ التي تسعى المنظمة الى تحقيقيا مف خالؿ المشركعتكضيح األ ىداف المشروع:أ 
 ىداؼ سكؼ تؤدؼ في مجمميا الى تحقيق استراتيجية المشركع.ف تككف ىذه األأكال بد 

 كيتـ مف خالليا عرض مفصل لمنشاطات التي سيتـ النشاطات الرئيسية في المشروع :
 تقديميا مف خالؿ المشركع.

 ف يتـ أتي سكؼ تستفيد مف المشركع، كيجب : تكضيح الفئة التحديد الفئة المستيدفة
التكضيح كيف ستستفيد ىذه الفئة مف خالؿ نشاطات المشركع كلماذا تـ اختيارىا 

 بالتحديد.
 أؼ كضع تصكرات لمنتائج التي مف الممكف الحصكؿ عمييا جراء تنفيذ النتائج المتوقعة :

 ياس تحقيق النتائج.المشركع، ككضع مقاييس مناسبة سكؼ تستخدـ لق
 صعب مف مراحل التخطيط، حيث يتـ خالليا تحديد كافة : كتعد المرحمة األاالجراءات

 .جل عممية التنفيذ لممشركعأمف  ستستخدميااالجراءات كالمياـ كالنشاطات التي 

 ىداف العامة والتشغيمية لممشروع:تحديد وصياغة األ
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ع تصكر مرحمة التخطيط ، كفي ىذه المرحمة يتـ كضبعد االختيار النيائي لممشركع تأتي        
ك أىداؼ العامة كالخاصة داؼ الخاصة، بحيث يتكجب صياغة األىمبدئي لألىداؼ العامة كاأل

ىداؼ بشكل كاضح ميمة مف حيث ة كاضحة كمحددة، كتعتبر صياغة األالتشغيمية صياغة نيائي
 :(37، صفحة 2014)خير الديف،  نياأ

 .تساعد في تكضيح الغاية كاالستراتيجية لممساىمة في حل المشكمة 
 .تكفر اطار عمل كاضح لتصميـ عممية المشركع 
 .تكفر تصكرًا كاقعيًا، بحيث يككف المانح قادرًا عمى رؤية مدػ امكانية نجاح المشركع 
  ىدافيا ككذلؾ رسالة المانح.أ تربط بيف رسالة المنظمة ك 
  ضح بأف غرض المشركع ىدؼ قصير المدػ.تك 
 داء كالمتابعة.كسيمة ميمة لتقييـ األ 

 ترتبط فقط برؤية المنظمة كلكف ىداؼ العامة الكاسعة التي ال: ىي األاالىداف العامة لممشروع
ىداؼ كاسعة النطاؽ فتحقيقيا يأخذ مدة أ  كألنياك الدكلية، أترتبط باالستراتيجيات الكطنية  يضاً أ

كال يمكف لمنظمة كاحدة تحقيقيا بل يتشارؾ عدد كبير مف المنظمات الحككمية كالغير طكيمة. 
ىداؼ العامة كال تستطيع ة تشارؾ بنسبة قميمة في تحقيق األحككمية في تحقيقيا، ككل منظم

 التحكـ في تحقيقيا.

احدة ىداؼ المنظمة الك أ ىداؼ التي ترتبط برؤية كرسالة ك كىي األ :ىداف الخاصة لممشروعاأل
ىداؼ خرػ ليا نفس األأك مشاريع لمنظمات أخرػ أشكل مباشر، قد تككف ىناؾ منظمات ب

يقيا كبنسبة ف يككف ليا التأثير الرئيسي كالمباشر في تحقأف المنظمة الكاحدة يجب أالخاصة، اال 
)دركيش  ف تككف محددة بزمف ككاضحة كيمكف قياسياأىداؼ الخاصة يجب كبيرة، كعميو فاف األ

 .(123ـ، صفحة 2015ك كأخركف، 

 ىداف مشاريعيا:أنحراف المنظمات عن تحقيق سباب قد تؤدي الى اأ 

ىداؼ المشركع، كمف أ باب التي قد تؤدؼ الى عدـ تحقيق سيكجد ىناؾ العديد مف األ        
 ك الممكؿ.أا كقد تتعمق بالمكرد سباب تتعمق بالمؤسسة نفسيف تككف ىذه األأالممكف 

اؼ ايقانية المشركع، كىذا سكؼ يؤدؼ الى  كجكد نقص في ميز  سباب تتعمق بالمؤسسة:أ .1
ك كميًا كذلؾ حسب نسبة أف يككف ىذا االيقاؼ جزئيًا أالعمل في المشركع كمف الممكف 
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 ,Heldman)  ر سبب ميـ ككبير في فشل المشركعالنقص في الميزانية كىذا السبب يعتب
2016, pp. 7-12). 

ف كجكد رغبة لدػ المؤسسة في مالحقة التطكرات كالمستجدات سكؼ يؤدؼ الى أكما 
 ايقاؼ العمل مف أجل التعديل كالتطكير لألىداؼ كفقًا لمتطكرات الراىنة.

 :اسباب تتعمق بالمورد او المقاول .2
المشركع سكؼ يؤدؼ الى  بالتزاماتو التي تـ االتفاؽ عمييا كفقًا لعقدخالؿ المقاكؿ إف إ 
ىداؼ لممشركع كما أف مخالفة المقاكؿ لمدير المشركع ، كعدـ قدرتو عمى نحراؼ األا

تمرار نتيجة افالسو ك عدـ قدرتو عمى االسأياـ المككمة لو في الكقت المحدد انجاز الم
ؼ ألىداؼ المشركع سكؼ تؤدؼ الى االنحرا سبابك ألؼ سبب كاف كل ىذه األأمثاًل 

 .(Hornok & Koren, 2015, p. 38)  عما ىك مخطط لو
، 2009)معيد التحديد القطاعي كالمؤسساتي االكركبي،  :يضيفيا ػ خر أسباب أكىناؾ 
 :(53صفحة 

  التسميـ.اذا تأخر عف مكعد 
 .اذا تجاكز الميزانية 
 .اذا حصل تعديل عمى نكاتج المشركع 
 .اذا كانت الجكدة سيئة 
 .اذا لـ ينل رضى الفئة المستيدفة 
  ىدافو.أ اذا لـ يحقق 

ار المرجعي الشامل لممشركع، كبعد االنتياء مف التخطيط لممشركع يككف بذلؾ قد تـ اعداد االط
رفة ما الذؼ جل معأرة المشركع، كالمرجع مف ساس إلدااألف ىذه الخطة سكؼ تككف بمثابة أحيث 

 جل ماذا.أيمـز القياـ بو كمف 

 ادارة موارد المشروع:  

حيث يتـ خالؿ ىذه المرحمة تجييز كتييئة الككادر المالية كالبشرية التي سكؼ يتـ تنفيذ           
 المشركع مف خالليا.

  :تحديد الكظائف الرئيسية لممشركع، مدير يتـ مف خالؿ ىذه المرحمة الموارد البشرية
المشركع  المشركع، مساعد، باحث، سكرتير، محاسب، كغيرىا مف الكظائف الالزمة لتنفيذ

 شخاص المناسبيف ليذه الكظائف.بحيث تعمل عمى تعييف األ
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 :مكاؿ كالمعدات الالزمة كيتـ ىنا تحضير األ ادارة الموارد البشرية والمالية والمعدات
لمشركع، كذلؾ مف خالؿ تقدير االدارة لممعدات كالمكارد المالية كالبشرية الالزمة لتنفيذ ا
 .(43-42ـ، الصفحات 2012)دكديف ا.،  لمتنفيذ

 تنفيذ المشروع:

المشركع رض الكاقع كيقـك فريق عمل ألبدء رسميًا بتنفيذ المشركع عمى في ىذه المرحمة يتـ ا      
بتنفيذ االجراءات كممارسة النشاطات الكاردة في خطة المشركع كىنا يأتي دكر ادارة المشركع مف 

مر، كيمكف ل التعديالت الالزمة اذا تطمب األخالؿ متابعة سير العمل كفقُا لما ىك مخطط لو كعم
 .:(Hornok & Koren, 2015, p. 38)  متابعة سير العمل في المشركع مف خالؿ

 المتابعة والتقييم:

ثار نتائج كاألد كمعرفة مدػ التقدـ في تحقيق الكىي العممية التي يتـ مف خالليا رص المتابعة:
اظيار مدػ التقدـ في كالغرض مف عممية المتابعة ىك , المحددة عمى مستكػ المنظمة ككل
ك قصكر أنحراؼ مسبقًا، كما يمكف مف خالليا اكتشاؼ أؼ االمشركع كفقًا لمقاييس يتـ كضعيا 

ك تكضح المبرر مف ثناء تنفيذ المشركع، أفي التكجيو كاالرشاد  ع، كتساعدثناء تنفيذ المشرك أ
 ـ(2016)المعيد االمريكي الدارة المشاريع،  االستمرار في االستثمار في المشركع مف عدمو

  :ف المشركع يسير كفقًا لما ىك مخطط لو كيتجو أكذلؾ لمتأكد مف متابعة خطة المشروع
نشطة كالخدمات يتـ عقدىا ف جميع األأجل تحقيقيا، ك أىداؼ التي كجد مف نحك تحقيق األ

عماؿ المتبقية نشطة كاأليتـ تحديد األ ا، كمكتقديميا في الكقت المناسب لمفئات المستيدفة
 بيا فيما بعد. التي يجب القياـ

  :في رصيد المشركع،  ك عجزأنو ال يكجد نقص أيجب التأكد دكمًا بمتابعة الموارد المالية
ف يتـ متابعة دقيقة أتصرؼ كفقًا لما ىك مخطط لو، أؼ  مكاؿ المخصصة لممشركعف األأك 

 لتنفيذ مكازنة المشركع.
  :يـ يقكمكا بما ىك منكط نأابعة فريق العمل بيدؼ التحقق مف يتـ متمتابعة فريق العمل

بيـ بكفاءة كفعالية كضبط العمل في االتجاه الصحيح، كيتـ ذلؾ مف خالؿ التأكد بانيـ 
 .يمتزمكف بما كرد في خطة المشركع
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 ميام مدير المشروع:

مدير المشركع ىك ذلؾ الشخص الذؼ يككف مسؤكاًل عف عممية تنفيذ المشركع كمتابعة سير        
العمل فيو منذ كضعو لمتصكر المبدئي كحتى تنفيذه لو، كىك الشخص المسؤكؿ عف متابعة األمكر 
ة المالية كالتكاليف المتعمقة بالمشركع، فيك صاحب القرار األكؿ كاألخير في عممية اتخاذ كاف

ككل التاـ بيا، كىك الذؼ أيضًا ت القرارات التي تسيـ إلى حد بعيد جدًا في ضبط التكاليف كااللتزاـ
إليو ميمة مراقبة المشركع مراقبة تامة كشاممة ككافية حتى يستطيع أف يصحح سير العمل إف 

كمف أبرز كاجبات كمسؤكليات  ،ـ(2010)البستاف، عبد الجكاد، ك بكلس،  انحرؼ عف الطريق
مميزانية المتاحة لديو، إلى جانب تنظيمو لألعماؿ التي بتسيير العمل كفقًا لمدير المشركع أنو يقكـ 

، كما أنو يتابع أعماؿ المقاكليف يختص بيا كل مف يعمل في ىذا المشركع مع التنسيق الدائـ بينيـ
فة التي يعممكف بيا تسير كتصب في االتجاه الصحيح أكاًل بأكؿ كيرػ ما إذا كانت أعماليـ المختم

أـ ال، ىذا كيحافع مدير المشركع عمى كافة الحقكؽ المتعمقة بالشركة التي يعمل لحسابيا ضمف 
العقكد المكقعة، كىك الذؼ يتأكد مف االلتزاـ التاـ كالكامل بكافة المكاصفات كالمقاييس التي تتعمق 

اء، كما كيعنى مدير المشركع بالتأكد مف كافة األمكر التي تتعمق بالمشركع في أثناء عممية اإلنش
بتنظيـ العمل في المشركع كأكضاع العماؿ كاألمكر اإلدارية كالعمالية المختمفة، إضافة إلى التأكد 
لى المكقع باإلضافة إلى اعتنائو بمكضكع تحفيز العامميف عمى العمل  مف تكفير حركة سمسة مف كا 

، كمف أبرز كاجبات كمسؤكليات مدير المشركع ىي حضكر كافة ـ(2011)العمي،  في المشركع
 .االجتماعات التي يطمب منو المشاركة فييا كالتي تتعمق بالمشركع كسير العمل فيو

 ي يجب ان تتوفر لدى مدير المشروع:الصفات الت
المدير الناجح ف إدارة ىي اف يرغب اآلخريف باتباعيا ء في نجاح اؼ اشياالاف مف أىـ       
ف تتكفر في مدير المشركع أ يتكجبألؼ مشركع ناجح كلذلؾ ىناؾ صفات لممدير الناجح  ضركرة

 كمف ىذه الصفات المميزة:
مل جميع ف يتحمى بيا المدير حتى يتمكف مف تحأىـ الصفات التي يتكجب أ كىك مف  الصبر:

ك عمى أمرؤكسيو لمميـ في الكقت المحدد  ثناء العمل، مثل عدـ انجازأالمكاقف التي قد تصادفو 
الت بيف الزمالء في العمل، فضل، كما يجب عميو الصبر عف حدكث المشاحنات كالمشكالكجو األ

)الديراكؼ ا.،  ضطر الى الكقكؼ دائما بكجو مساعديو كىذا لف يؤدؼ اال الى تعطيل العملأكاال 
 . ـ(2012
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ف يتكاجد دائمًا في مكقع أيككف المدير ناجحًا يتكجب عميو  : حتىالتواجد دائمًا في قمب الحدث
مكر بكاقعية، إلصدار الحكـ الصحيح كالقرار المناسب دكف االنتظار الى حداث لمنظر في األاأل

 عمى اآلراء الشخصية لألخريف، فقد تككف اراء متحيزةك االقتصار أالتقارير مف الغير معرفة 
(Chauhan, Divya, and PRABHAT SRIVASTAVA, 2014, p. 14). 

نتعامل  ألنناف تتكفر لدػ المدير الناجح ىي الحكمة، أىـ الصفات التي يجب أ : اف مف الحكمة
سمكب كطريقة لمتعامل أف يختار أفقط ما نأمر بو، كالحكمة معناىا ينفذكف الت أبشر كليس مع 

ذلؾ التسامح كالميف كالرحمة ليا كقات، ككأفصفات الغضب كالشدة كالحـز ليا  مع كل مكقف،
ف يقنعيـ أو جيدًا في معاممتيـ حتى يستطيع ف يككف قريبا مف مرؤكسيأخرػ، فعمى المدير أكقات أ

 العمل.بكل ما ىك مطمكب كفي صالح 

كقاتًا أعند عكدتو الى المنزؿ، كقد يقضي ؿ االدارة اعمأ : قد يقكـ المدير ببعض التكميف باليسير
يطب مف  ف الأعماؿ اليامة، كلكف عميو جل استكماؿ بعض األأاضافية في المؤسسة مف 

ف اىميـ، كلكك اجبارىـ عمى ذلؾ، حتى ال يشعركا بثقل العمل عمى كأالمكظفيف القياـ بالمثل 
خر اضافي قد أكثر مف تكميفيـ بعمل أساسي األكثر باإلخالص في العمل أالمدير الناجح ييتـ 

 .ـ(2012)كادؼ،  يؤدكنو بدكف تركيز بسبب التعب الشديد

لو مف بدًا اال اذا حظي بعالقات طيبة مع مف حك أ: لف يصبح المدير ناجحًا العالقات الطيبة
مف البيجة  ف العالقات الطيبة تضفي جكاً قل العماؿ درجة، ألأالمكظفيف كالمساعديف كحتى 

ف أاء العمل بأفضل طريقة ممكنة دكف ف الجميع يحرص عمى انيما أ، ككالسركر في العمل
 حدىـ عف بذؿ الجيد كالكقت لمقياـ بو، كلف تنشأ العالقات الطيبة لممدير كالمرؤكسيف االأيتكانى 
المطمكبة منيـ فقط دكف أؼ كامر الت عمييـ تنفيذ األأعامميـ المدير كأفراد كليس مجرد عندما ي
  مكر.ؼ في جميع األأف يشاركيـ الر أك استفسار، كلكف عميو أتساؤؿ 

لفة ير الناجح أف يحافع عمى جك مف األنو يتكجب عمى المدأ: حيث االىتمام بالرأي ال الشخص
ف أالى الرأؼ متجردًا مف صاحبو دكف ف ينظر أجل االرتقاء بالعمل، كعميو أمف  كالمحبة الالزمة

مع صاحبو،  حد المدراء رأيًا لمجرد أنو عمى خالؼأك ضده، فقد يرفض أيتحيز لمشخص لو 
خر بسبب محبتو لصاحب ىذا الرأؼ، كىذه قرارات خاطئة ال تتفق مع أككذلؾ قد يقبل رأيًا 

ؼ أىكاء الشخصية كبعيدًا عف ر بعيدًا عف األ اآلراءالناجح دراسة مدير مصمحة العمل، لذا عمى ال
)المعيد االمريكي الدارة  مف ناحية المصمحة العميا لمعملالمدير بأصحاب ىذه اآلراء كالنظر فقط

 .ـ(2016المشاريع، 
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تتكفر عند ف أفات التي يجب ىـ المميزات كالصأ ف ف مأكمف خالؿ ما سبق يرػ الباحث      
تائج، اضافة الى مكر كتكقع النالستراتيجية القادرة عمى رؤية األمدير المشركع ىك امتالكو لمعقمية ا

ف تكفر االدارة الناجحة أنيا أرات االدارية الالزمة كالتي مف شف يمتمؾ المياأذلؾ فانو يتكجب 
ككف مممًا بكل ف يأ يككف مستبدًا برأيو، ك ف الأانب التحمي بركح العمل الجماعي ك لمعمل، الى ج

ف يستطيع خمق ركح حماسية في أو ميارات اتصاؿ عالية كممتازة، ك ف تككف لأتفاصيل المشركع، ك 
 المشركع ليحفز المكظفيف عمى العمل كاالنجاز.

 :ـ(2010)أحمد،  عوامل نجاح المشروعخامسًا: 
  نشاط المشركع كتكافر العمالة الماىرة لتنفيذ ىذا النشاط.الكعي بطبيعة 
 .االدارة السميمة كالكاعية لممشركع 
 .كجكد مدير مشركع مؤىل ككفؤ 
 .اتباع تخطيط استراتيجي سميـ ككاضح 
 فراد فريق العمل.أت االدارية بشكل مستمر لدػ جميع الكفاءة االدارية كتطكير الميارا 
  الخبرات األخرػ.االستعانة المستمرة بأصحاب 
 .ادارة الكقت بشكل سميـ 
 .اتخاذ القرارات السميمة التي تؤدؼ الى نجاح المشركع 
 .ادارة المخاطر ككيفية التعامل معيا بشكل سميـ 
 .ادراؾ طبيعة السكؽ كالبيئة المحيطة بالمنظمة 
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 المبحث الثالث: الزراعة والجمعيات الزراعية

 : الزراعة واالقتصاد الفمسطينياوالً 

  :مقدمة

ساسيا مف مككنات النسيج الكطني كالثقافي أ تعتبر الزراعة في فمسطيف جزاًء كمككنا       
الفمسطيني، ككاف الفمسطينيكف ركادًا في نقل كنشر التقنيات الزراعية الى كاالقتصادؼ كاالجتماعي 

ىمية خاصة أ كؿ فإنيا تكتسب العديد مف الدكؿ، كباإلضافة لألىمية التقميدية لمزراعة لمشعكب كالد
ا تشكل نيأ انيا تمثل عنكاف صمكد كتصدؼ كتشبث باألرض، كمأ، حيث بالنسبة لمفمسطينييف
كفي قطاع غزة لمقطاع الزراعي أىمية خاصة نظرًا , زماتكقات األأدخل في مالذًا كمصدرًا لم

لمحصار المفركض عميو منذ أكثر مف عشر سنكات، كفي ىذا المطمب سكؼ يتناكؿ الباحث 
 أىمية القطاع الزراعي في فمسطيف، كمراحل تطكر القطاع الزراعي في فمسطيف.  

 في فمسطين ىمية القطاع الزراعيأ

اف قطاع غزة يقع في الجزء الجنكبي مف الساحل الشرقي لمبحر االبيض المتكسط كىك        
 تتراكح" كيمك متر، كمف الشرؽ 45قطعة مستطيمة الشكل تمتد مف الشماؿ الى الجنكب بطكؿ "

كيمك متر مربع، يحده مف الغرب  365" كيمك متر، كبمساحة اجمالية تقدر 12-6المسافة بيف "
ميالدؼ كمف  1948اضي فمسطيف المحتمة عاـ أر تكسط كمف الشماؿ كالشرؽ الم األبيض البحر

)الجياز المركزؼ  مميكف نسمة 2ف بحكالي مصر، كيقدر عدد سكاف قطاع غزة األالجنكب 
 ، مكزعكف عمى خمس محافظات: محافظة الشماؿ، محافظة غزةـ(2016لالحصاء الفمسطيني، 

ف نسبة ال بأس بيا ممف منعكا أ، حيث سطى، محافظة خانيكنس، محافظة رفح، الك ك محافظة 
كلى كالثانية قد لجأكا بعد االنتفاضتيف األ ميالدؼ 1948األراضي المحتمة عاـ مف العمل في 

بة العمكد الفقرؼ كيعتبر القطاع الزراعي بمثا ،ـ(2015)كزارة الزراعة،  لمعمل في قطاع الزراعة
لالقتصاد الفمسطيني مف خالؿ مساىمتو  االيجابية في الناتج المحمي االجمالي كتكفير فرص 

لككنو مصدرًا رئيسيًا لمغذاء كمساىمتو في الصادرات السمعية الكطنية كحسب  باإلضافةالعمل، 
لناتج المحمي قد تدنى النشاط الزراعي في مساىمتو في ا 2013بيف مركز االحصاء الفمسطيني،
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 حيث كصمت نسبة مساىمتو الى حكالي 2012في العاـ  ػ االخر  االجمالي عف باقي االنشطة
 .ـ(2016)الجياز المركزؼ لالحصاء الفمسطيني،  % في الضفة الغربية كقطاع غزة4.8

 :ل تطور القطاع الزراعي في فمسطينحامر 

ساسية تـ تقييميا أربعة مراحل أ 1948زراعي الفمسطيني منذ العاـ القطاع اللقد مر         
حداث السياسية التي عصفت بالمنطقة، كقد كانت لكل مرحمة منيا ليا تأثير بالغ حسب األ

ف أـ تطبيقيا في كل مرحمة منيا، أؼ الكضكح عمى الزراعة، مف خالؿ السياسات التي كاف يت
)كزارة الزراعة،  الكضع السياسي السائد كىذه المراحل ىيبتتأثر  الزراعة في كل مرحمة كانت 

  .ـ(2015

 (1967-1948 : (المرحمة االولى

كىما عاميف مفصمياف في تاريخ القضية الفمسطينية،  1967ك 1948تمتد ىذه المرحمة بيف عامي 
حيث تميزت الزراعة خالؿ ىذه الفترة بالتكجو نحك المحصكؿ االستراتيجي االكؿ في فمسطيف 

الف دكنـ، كقد كاف االنتاج يصدر الى  70حيث بمغت المساحة المزركعة خالؿ ىذه الفترة حكالي
ديدة كقد لقي محصكؿ الحمضيات الفمسطيني ركاجا كقبكال كبيريف، كقد ساىـ في رفع دكؿ ع

ثر في دفع أى حركة اقتصادية مممكسة كاف ليا دػ الأعمل، ك مستكػ المزارعيف كخمق فرص 
ما المحصكؿ أكاف  في استنزاؼ الخزاف الجكفي،  ما الجانب السمبي فقدأاالقتصاد الفمسطيني، 

مجمكعة الخضار التي كاف انتاجيا يغطي كبدرجة معقكلة االحتياجات  ي فيكاالستراتيجي الثان
يضًا في خمق فرص عمل معقكلة خالؿ ىذه الفترة ككاف ألمحمية، كقد ساىمت ىذه المجمكعة ا

)كزارة الزراعة،  يضًا عمى المخزكف الجكفي لممياهأثر أمعظـ الخضار تعتمد عمى الرؼ مما 
 .ـ(2015

 (1994-1967) :المرحمة الثانية

مجمكعة الفمسطينية حيث قاـ االحتالؿ خالليا بتطبيق  لألراضيكىي فترة االحتالؿ الصييكني 
كؿ كىك قضاء عمى المحصكؿ االستراتيجي األكانت تيدؼ الى ال يمف السياسات الزراعية الت

سكاؽ اقميمية كدكلية أالمحصكؿ في  نتج الصييكني مف ىذاالحمضيات لككنو منافسا قكيا لمم
 :ـ(2015)كزارة الزراعة،  عديدة، حيث تـ استخداـ ثالث سياسات ىي
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حمضيات بالخضركات مف خالؿ دعـ شأت بتقديـ اغراءات لممزارعيف الكالتي ن السياسة الحريرية:
تفكؽ قيمة انتاج الخضركات ضعف دكنـ مستمزمات االنتاج كتقديـ فرص مغرية لمتسكيق حيث 

 الحمضيات.

: حيث استحدث االحتالؿ معايير جديدة لتصدير الحمضيات تجعل مف المنتج ةديديالسياسة الح
كالجانب السمبي بخسة،  بأسعاركالباقي يتـ شرائو لمصانع العصير  غير صالح لمتصدير اال قميالً 

ؽ كبير لمياه الخزاف الجكفي فالخضار تفك ف كال المحصكليف مستنزؼ أمف ىذه السياسات 
دػ لتجاكز كل الخطكط الحمراء في مستكػ المياه أمر الذؼ الحمضيات في حاجتيا لممياه، األ

ييا قطرة ماء صالحة كليس ف 1994كمًا كنكعًا، حيث ترؾ االحتالؿ قطاع غزة في العاـ 
بدأ التممح كاالستنزاؼ يرىقاف  نية  حيثيك دمي باستثناء مناطق المستكطنات الصيلالستيالؾ األ

 الخزاف الجكفي فييا قبل مغادرتيا.

ثرت تأثيرًا كبيرًا عمى الزراعة كتمثمت ىذه السياسة أ: كىي سياسة غير مباشرة الثالثة السياسة
ك العامل الزراعي أاء لممزارع عالية تفكؽ الدخل الزراعي سك  بأجكربفتح باب العمالة داخل الكياف 

صبح أراضي الزراعية، كعميو فقد مف المزارعيف كالعماؿ الى ىجر األرػ العديد غأ مر الذؼ األ
عامًا مف  27االقتصاد الزراعي الفمسطيني مككف مف مككنات االقتصاد الصييكني خالؿ 

ك الصناعي اضافة الى أالصييكني السكاني االحتالؿ، ككانت تتـ فيو الزراعة لالستيالؾ المحمي 
رضي كالخضركات مف المنتجات الزراعية كالتكت األ تصدير العديدالتصدير حيث كاف يتـ 

ف ىذه المنتجات ذات احتياجات مائية عالية أبالذكر  كالزىكر ككأنيا انتاج صييكني ، كالجدير
الجانب الصييكني كعميو فقد  يتـ تكفيرىا مف إلنتاجياكمجيدة لمتربة كتحتاج الى مستمزمات 

 ة أعاله.رية المذككر ك التصديأاالستراتيجية الخضار" النقدية"  بحت المحاصيلصأ

 (2006-1994المرحمة الثالثة: )

استمر االحتالؿ في العمل بالسياسات السابقة مع تحكمو في كافة المعابر كالمنافذ اضافة         
حكمت أي اعي مف خالؿ اتفاقية باريس التالى سيطرتو عمى االقتصاد الفمسطيني كاالقتصاد الزر 

ك الحركة فبدأ بالتراجع المستمر أالنطالؽ ا فمسطيني التي سمبتو حريةلالسيطرة عمى االقتصاد ا
كركبية أمف العمل داخل الكياف الصييكني، كتدخمت دكؿ  منع العماؿ الفمسطينييفخاصة مع 

 ك ما يعرؼأخاصة في مجاؿ المحاصيل النقدية  فمسطينيلعديدة لمساعدة القطاع الزراعي ا
ىمية كالجمعيات التعاكنية كقد لقي ىذا كذلؾ عف طريق بعض الجمعيات األ بالمحاصيل التصديرية

دنى اعتبار الحتياجات السكؽ أالكطنية كفتح باب االستيراد دكف التدخل تشجيعًا مف السمطة 
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نا المحمي حيث كانت معظـ المنتجات الزراعية المستكردة مف الكياف ذات جكدة متدنية كال ننسى ى
النتاج مف داخل ى ذلؾ كاف يتـ جمب كل مستمزمات اسياسة اغراؽ السكؽ المحمي، اضافة ال

رىقت أك التربة التي ألحاد في المكارد سكاء في المياه ، عالكة عمى التدىكر االكياف الصييكني
 .ـ(2015اعة، )كزارة الزر  ة الكيماكية كالمبيدات كالمعقماتسمدبفعل استخداـ األ

 حتى االن– 2006المرحمة الرابعة: 

 2016الى  1948لمفترة مف السياسات الزراعية كالكاقع الزراعي  ةقراء بإعادةتمثمت ىذه المرحمة 
 -المياه -المكاطف -ىيكمة القطاع الزراعي بيدؼ تكجييو لخدمة المزارع بإعادةطمق عميو أكىك ما 
" االقتصا، كفكؽ س الماؿأدكرة ر -العامل د كل ذلؾ تعزيز الصمكد مف خالؿ بمكرة ما نسميو اليـك

" حيث تجاكزت ك  زارة الزراعة في غزة العديد مف القضايا كالمشاكل مف خالؿ اعادة الزراعي المقاـك
عة، )كزارة الزرا  راءة التاريخية لممراحل السابقةالييكمة لمقطاع الزراعي مستنبطة ذلؾ مف الق

 .ـ(2015

 : جمعيات التنمية الزراعيةثانياً 

 :مقدمة

ا يعرؼ ضمنًا باالنقساـ م ـ أك2007التي مر بيا قطاع غزة منذ العاـ قد كاف لألحداث ل      
ف تعرضت العديد مف الجمعيات في الضفة الغربية كقطاع غزة لإلغالؽ بسبب أالسياسي 

الصادرة مف كزارة الداخمية ىنا  ك لعدـ التزاميا بالتعميماتأفات السياسية بيف طرفي االنقساـ المناك
، إف الجمعيات الزراعية تمعب دكرًا ميمًا في تنمية القطاع الزراعي بقطاع غزة كالضفة ك ىناؾأ

الغربية كيكجد في قطاع غزة العديد مف الجمعيات التي يككف مقرىا الرئيسي في الضفة الغربية 
المحافظات كمف ضمنيا مدف كمحافظات قطاع غزة، كخالؿ ىذا كليا فركع في باقي المدف ك 

  عاممة في قطاع غزة.ال الزراعية ىـ الجمعياتطمب سكؼ تناكؿ الباحث مجمكعة مف أ الم

 :العاممة في قطاع غزة الزراعية ىم الجمعياتأ

( جمعية مكزعة عمى 44) قطاع غزةاممة في الع الزراعية لقد بمغ عدد الجمعيات       
(، 6(، محافظة الكسطى )9(، محافظة غزة )8حافظة شماؿ غزة )المحافظات الخمسة كالتالي: )م

ـ، 2017ية كزارة الداخمية لمعاـ ( ( كذلؾ حسب احصائ6(، محافظة رفح )14نيكنس )محافظة خا



    

38 
  

، كتتفاكت ىذه الجمعيات في حجميا كعناكينيا سماء ىذه الجمعياتأ( يكضح 1نظر الممحق رقـ )أ
ىداؼ التي خدمة التي تقدميا لممستفيديف كاألدائيا كعمى الأتيا كعالقاتيا مما ينعكس عمى دراكق

جميا، كالمحافظة عمى استمراريتيا مف خالؿ كسب ثقة الجيات المانحة القتناص أكجدت مف 
 فرص التمكيل كتنفيذ المشاريع التي تخدـ الفئات المستيدفة مف المزارعيف كبالتالي كسب ثقتيـ، 

 .ـ(2017)كزارة الداخمية، 

 نتعرف عمى بعض الجمعيات الزراعية الميمة في قطاع غزة:وفيما يمي 

 جمعية التنمية الزراعية ) االغاثة الزراعية(. .1

تأسست في العاـ ىمية غير ربحية  أ كىي عبارة عف مؤسسة  ـ(2016)جمعية التنمية الزراعية، 
طكير القطاع سست فرع ليا في قطاع غزة بيدؼ تأـ 1987الضفة الغربية كفي العاـ  في 1983

ظ امف مزارعيف كميندسيف زراعييف كالمرأة الريفية، كالمحافظة عمى البيئة، كالحف الزراعي كالعامميف
الزراعة كاستثمار  مى استمرار راضي الزراعية مف المصادرة كذلؾ مف خالؿ المحافظة ععمى األ

ث يعمل كل راضي الميمشة، كقد نظمت االغاثة الزراعية عمميا عبر عدة برامج فرعية بحياأل
 ىداؼ:ىداؼ المحددة كمف ضمف ىذه األكثر مف األأك أبرنامج منيا عمى كاحد 

  الزراعي) الميندسيف الزراعييف(. باإلرشادالبرنامج الفرعي الخاص 
 عيل دكر المرأة الريفية في المجتمع.البرنامج الفرعي الخاص بتف 
 .البرنامج الفرعي الخاص بالمشاريع الزراعية 

 كبر المنظمات العاممة في القطاع الزراعي في قطاع غزةأعتبر جمعية االغاثة الزراعية مف كت

 قطاع غزة. –معية اتحاد لجان العمل الزراعي ج .2

ـ. في 1986تأسس اتحاد لجاف العمل الزراعي في العاـ  ـ(2016)اتحاد لجاف العمل الزراعي، 
غربية استجابة لظركؼ المزارعيف االجتماعية كاالقتصادية في فترة اتصفت باليشاشة لالضفة ا

راضي كالمياه التي تعززت في بداية الثمانينات االحتالؿ المتمثمة في مصادرة األ بسبب سياسات
 يف.يصالح المزارعيف الفمسطينمما الحق الضرر الكبير بم

ف الميندسيف الزراعييف، ىمية عمى يد مجمكعة مف المتطكعيف مأ تأسس االتحاد كمؤسسة 
االحتالؿ  لإلجراءاتفي اطار سياسة المقاكمة  كلكيات االتحاد في مرحمة البدايةأكتمحكرت 

كقد اعتمد االتحاد  االسرائيمي اليادفة الى التيميش لمزراعة الفمسطينية كتدمير البنية التحتية ليا،
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الى تشكيل لجاف زراعية في كل  باإلضافةكلى عمى ككادر  متطكعة بشكل كامل في مراحمو األ
عدة في تنفيذ كالمسا كلكيات المزارعيف مف جيةأة الغربية كقطاع غزة بيدؼ تحديد مف الضف
 خرػ.أة التي يقـك بيا االتحاد مف جية نشطة المجتمعيالبرامج كاأل

 مركز العمل التنموي )معًا(: .3

ىمية تنمكية كتدريبية مستقمة كغير ىادفة أ ىك مؤسسة فمسطينية  (2015)مركز العمل التنمكؼ، 
ي في راـ هللا كىناؾ القدس ، كيقع المكتب الرئيسـ، في مدينة 1989لمربح تأسست في بداية عاـ 

ية كتدريبية متميزة ف يككف مؤسسة تنمك غزة كسمفيت كجنيف، يسعى المركز ألخرػ في أثالثة فركع 
دائيا كعالقاتيا مع الفئات المستيدفة، مع التركيز عمى معايير الجكدة كالمينية أفي برامجيا ك 

كما يسعى المركز لبمكغ مركز الريادة في المجاالت التي كالشفافية في كل برامجيا كنشاطاتيا، 
 .يعمل بيا

 المركز العربي لمتطوير الزراعي: .4

ىك عبارة عف مؤسسة تنمكية غير حككمية  ـ(2016)المركز العربي لمتطكير الزراعي،        
الداخمية في السمطة الفمسطينية منذ مرخص رسميًا في القدس، ككذلؾ مف كزارة  غير ىادفة لمربح

ؿ االقراض الصغير كيقدـ خدمات ـ، كفقًا لمقانكف الفمسطيني، كىك متخصص في مجا2001العاـ 
يف الفقراء كذكؼ الدخل المحدكد، كينفذ المركز نكعًا مختمفًا مف يعماؿ الداعمة لممنتجيف الفمسطيناأل

رض، التكعية التجمعات الميمشة مثل تأىيل األ ىالمشاريع التنمكية تركز عمى تقديـ الخدمات ال
 سات الكطنية.االعامة، تشكيل جماعات الضغط كالمناصرة عمى السي

 مجموعة الييدرولوجين الفمسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة: .5

منظمة فمسطينية غير حككمية ال تيدؼ  كىي ـ(2016)الفمسطينييف، مجمكعة الييدركلكجيف، 
ـ، تسعى الجمعية لتعزيز دكر  المرأة كمنظمات المجتمع المدني في 1987عاـ  تأسستلمربح، 

ادارة المياه المحمية كالمكارد البيئية المرتبطة بيا لضماف الشفافية في الحصكؿ عمى المياه 
الصرؼ ك صص المائية كخدمات المياه لمشرب كتحقيق  العدالة كالمساكاة في تكزيع الح الصالحة

الصحي لممجتمعات الريفية كالفئات الميمشة في كل مف  الضفة الغربية كقطاع غزة، كما تسعى 
نيا تسعى الى أالى تعزيز القدرات البحثية فيما يتعمق بالمياه كالبنية التحتية في فمسطيف، كما 

تعزيز االستدامة كالحق العادؿ في التشبيؾ مع الشركاء المحمييف كعمى المستكػ الدكلي  ل
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مثل األ االستخداـتخصيص المكارد المائية عمى المستكػ المحمي كاالقميمي كالدكلي كتحقيق 
مر ميـ أالمصادر ف ديمكمة ىذه أالمياه كالبيئة في فمسطيف، حيث  كحماية كتطكير مصادر

 مة في الحفاظ عمى البيئة.جياؿ القادالمجتمع الفمسطيني كحماية حق األ جل حمايةأكضركرؼ مف 

 جمعية التطوير الزراعي والبيئي: .6

بمدينة غزة   تأسستىمية غير حككمية أ ىي مؤسسة  ـ(2016)جمعية التطكير الزراعي كالبيئي، 
ـ، تيتـ بشؤكف الزراعة كالبيئة كتعمل عمى تنميتيا في المجتمع الفمسطيني الذؼ يعاني 2006عاـ 

مف االحتالؿ الذؼ عمل عمى تدمير امكانيات الشعب الفمسطيني كخاصة في مجاؿ الزراعة كالبيئة 
كالبيئي، حيث  كتضـ الجمعية عددًا مف المزارعيف كالميندسيف المختصيف في المجاؿ الزراعي

 تيدؼ الجمعية لمعمل عمى تنمية قدرات الزارع الفمسطيني في المجاؿ لزراعي كالبيئي.

 .بيت حانون  –الجمعية التعاونية الزراعية  .7

ىي جمعية تعاكنية فمسطينية محمية ميمتيا  ـ(2015)الجمعية التعاكنية الزراعية. بيت حانكف، 
 نماذج زراعية كالعمل عمى تطكير المصادر الزراعية. لممزارعيف، كخمق لمتطكير المستمرالسعي 

ـ. مف قبل مجمكعة مف المزارعيف كتعتبر احدػ 1965تأسست الجمعية التعاكنية الزراعية عاـ 
الجمعيات التعاكنية الرائدة في مجاالت التطكير الزراعي، حيث تعمل عمى تعزيز االستقالؿ الذاتي 

لتحقيق التطكير الزراعي طكيل  زارعيف ، كتنمي مبادرات االعتماد عمى الذات تقكد المزارعيفلمم
 تقكية الذاتية لدػ المزارعيف .ل االكتفاء الذاتي كالمبادرة كالمد، الذؼ يتضمف قيـ مثاأل

مة نماط البديادر البيئية كالطبيعية، كتشجع األرض كالمحافظة عمى المصتؤمف الجمعية بحماية األ
 كاستخداـ السماد العضكؼ. لمزراعة

 : اسموب االدارة بالنتائج في الجمعيات الزراعية بقطاع غزةثالثاً 

 :مقدمة
الجمعيات الزراعية العاممة بقطاع غزة التي تستخدـ اسمكب االدارة بالنتائج خالؿ  فإ     

ممارساتيا االدارية عند القياـ بتنفيذ المشاريع الزراعية الخاصة بيا ال تختمف عف غيرىا مف 
 المشاريع الزراعية ال تختمف عف غيرىا مف المشاريع مف حيث مراحل المشركع  المؤسسات، كألف

 ةف ىناؾ قكاسـ مشتركة تجمع بيف مختمف المشاريع متمثماالدارة ليذه المشاريع حيث أكطريقة 
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  مراحل ادارة المشركع كفقا  ألسمكب االدارة بالنتائج سيتناكؿىذا المطمب  فاف، بمراحل المشركع
 بأبعاده المختمفة.

 :رة المشروع وفقًا ألسموب االدارة بالنتائجدامراحل ا

 المشروع:تحميل احتياجات  .7

كىي عممية التمييد لممشركع كالتي تتضمف تحديد طبيعة المشركع كمداه مف خالؿ فيـ        
 ف تشمل عمىطمبات الالزمة، ىذه العممية يجب أبيئة العمل كالتأكد مف السيطرة عمى كل المت

(Hornok & Koren, 2015): 
بمعنى التعامل رقميًا مع جزئيات المشركع مف حيث الكقت تحميل المتطمبات قياسيًا، أؼ  .1

 كالعمالة كالخامات المطمكبة كالتمكيل... الخ.
 التحميل المالي لمصادر كالكارد كالذؼ يتضمف تحميل معدؿ االنفاؽ كالكسب مف المشركع. .2

 كثر كفاءة بيف عناصر فريق العمل فيي لتكزيع الميـ الممكف بالشكل األالتقييـ التحميم .3
 المشركع.

عمل خريطة تفصيمية لمراحل العمل مف حيث المياـ كالتكمفة كجداكؿ التسميـ كاالنياء  .4
 لممشركع.

 :الموارد المتاحة .0

مكانيات المتاحة لدػ المؤسسة مف كلية مف التقييـ لإلأالقدرات الحالية لمتشغيل كمرحمة مراجعة 
الزمة لممشركع المراد تنفيذه كالعمل عمى جل تنفيذ المشركع، أؼ حصر المكارد البشرية كالمادية الأ

لضماف التكافق  تتضمف ىذه المرحمة عممية التخطيط  اتكفير العجز مف ىذه المكارد اف كجد، كم
بيف عناصر الكقت، كالتكمفة، ك المكارد مع معدؿ العمل المراد إنجازه، بالتكازؼ مع تقدير عكامل 
     المخاطرة المقبكلة، ك بصفة عامة ينطكؼ تخطيط ك تصميـ المشركع عمى الخطكات التالية

    :ـ(2012)السكارنة، 

نمكذج التخطيط المناسب لتنفيذ المشركع سكاء كخطة متسمسمة أك  تحديد استراتيجية ك .1
 متشعبة.

 تطكير التعامل مع المكارد المتاحة بالشكل األكثر كفاءة. .2
 اختيار فريق التخطيط ك التصميـ المالئـ. .3
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ترتيب األكلكيات ك مراحل التسميـ، كتحديد مسار األنشطة التنفيذية ك كيفية ترابطيا ك  .4
 تكامميا منطقيا.

 تقدير المكارد المطمكبة ك الميزانية التقديرية لكل األنشطة التنفيذية في سياؽ المشركع. .5
 تطكير جدكؿ العمل بما يتالءـ مع متطمبات تنفيذ المشركع. .6
 التخطيط لمتعامل مع عكامل الخطكرة المحتممة الظيكر في سياؽ المشركع. .7
 الحصكؿ عمى المكافقات الرسمية لبدء العمل. .8
سالسة التكاصل بيف منسقي المشركع، ك يفضل كجكد نمكذج تصكرؼ لممشركع ك ضماف   .9

عممياتو؛ حتى يساعد فريق التخطيط في التعرؼ عمى المطمكب تنفيذه ك تسميمو بالدقة 
 المطمكبة.

 استراتيجية التنفيذ: .3

ت حيث يمثل تنفيذ المشركع مجمكعة مف العمميات المترابطة في تسمسل منطقي الستكماؿ متطمبا
خطة العمل، كتتضمف فعميًا تكامل النشاط البشرؼ في التعامل ك التشغيل لممكارد المتاحة بأقصى 

 .ـ(2011)حبتكر،  كفاءة إلتماـ المشركع في الكقت المحدد لو

 المتابعة والتقييم: .4
مخرجاتو األكلية ك التالية مع التي تتضمف عممية المراقبة لمراحل التنفيذ ك مستكياتو ك ك         

)حريـ،  الضبط في حينو لمخطكات المرحمية لممنتج ك تشتمل ىذه المرحمة عمى األنشطة التالية
 :ـ(2011
  تقييـ التكمفة، ك الجيد، ك اإلمكانيات ك مدػ تكافقيا مع منتييات القياس المرحمي، ك

 األىداؼ المكضكعية مف المشركع.الخطة المكضكعة لمكصكؿ إلى 
 .تطبيق الممارسات التي تصحح مسار العمل أكال بأكؿ في حاؿ كجكد حاجة إلييا 
  ،التحكـ في العكامل التي قد تؤدؼ إلى الحياد عف التطبيق المتكامل لجزئيات العمل

الضبط مصدر التغذية ك  ددة المراحل، حيث تككف المراقبةخاصة في المشاريع متع
 في المراحل المتقدمة لتصحيح أؼ مسارات مغايرة لممطمكب إنجازه. Feedback الراجعة
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 :المتابعة من أجل قياس النتائج

 ما ىو المقصود بعممية المتابعة؟      

مػػف الضػػركرؼ و نػػألعمميػػات فػػي إدارة المشػػركع ، حيػػث ـ اىػػتعػد عمميػػة المتابعػػة كاحػػدة مػػف أ        
ألكلػػى لبػػدء التنفيػػذ بصػػكرة األنشػػطة المختمفػػة لممشػػركع منػػذ المحظػػة امراقبػػة خطػػكات كمراحػػل تنفيػػذ 

، بحيث يمكف التأكد مف أف سير العمل كفقا" لمخطة المعدة مسبقا لتحقيق النتائج ك بالتالي مستمرة
جػػل تحقيػػق ذلػػؾ يػػتـ تحديػػد أكمػػف  ،أجميػػا تػػـ تصػػميـ ك تنفيػػذ المشػػركع تحقيػػق األىػػداؼ التػػي مػػف
كضػػع مؤشػػرات لقيػػاس األداء بصػػكرة منتظمػػة لمراقبػػة مػػدػ التطكر)التقػػدـ طػػرؽ كأدكات لممتابعػػة ك 

 .(Bester, 2016) في تحقيق النتائج( الذؼ كصل إليو العمل بالمشركع

 ؟(2414)المؤسسة االمريكية لمتنمية،  لماذا نقوم بالمتابعة

   المتابعة مف آليات إدارة المشركع ك تعنى بمراقبة خطكات كمراحل تنفيذ المشػركع تعتبر عممية
بصكرة فعالة ك مراقبة مدػ التطكر الذؼ كصل إليو العمل بالمشركع عف طريق متابعة كقيػاس 

 النتائج كالتغيرات المتكقع إنجازىا أثناء التنفيذ.
  ميػػل مػػف األضػػرار التػػي قػػد تحػػدث يػػتـ تحديػػد نقػػاط الضػػعف كالقصػػكر بالمشػػركع كمحاكلػػة التق

 كتؤدػ إلى تدىكر سير العمل بالمشركع.

  ًمػػف أىػػداؼ المشػػركع كمراجعػػة خطػػة العمػػل كفقػػًا  قػػد تسػػتخدـ عمميػػة المتابعػػة فػػي تعػػديل بعضػػا
 لتغير الظركؼ.

  تسػػػاعد عمميػػػة المتابعػػػة عمػػػى تحميػػػل أسػػػباب عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى الكصػػػكؿ إلػػػى النتػػػائج المتكقعػػػة
 ا تساعد عمى التعرؼ عمى أسباب القصكر كطرؽ العالج.لممشركع ، كما أني

  تساعد النتائج كالبيانات التي تكفرىا عممية المتابعة عمػى تحديػد نػكع الدراسػات كعمميػات التقيػيـ
 المطمكبة لممشركع ، كاتخاذ القرارات اليامة المتعمقة بإدارة المشركع.  
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 طرق وأدوات المتابعة:

 ل: العم سيرتقارير  .7

تتنػكع أشػػكاؿ التقػػارير بحسػػب الجيػػة التػػي تقػػدـ التقريػػر كالجيػػة المكجػػة إلييػػا التقريػػر عمػػى          
 :(Clifford F ،2411) النحك التالي

 يقـك فريق العمل بتقديـ تقرير إلى مدير المشركع بصكرة أسبكعية  أك شيرية 
  أك إلػػى الجيػػة المانحػػة بصػػكرة شػػيرية أك ربػػع يقػػدـ مػػدير المشػػركع تقريػػر إلػػى مػػف يرأسػػو

 سنكية أك سنكية

 الزيارات الميدانية . 0

  عمػػػى تػػػكفير التػػػي تقػػػـك بيػػػا الجمعيػػػات الزراعيػػػة الػػػى المػػػزارعيف تسػػػاعد الزيػػػارات الميدانيػػػة
مجمكعػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف البيانػػػػات كالمعمكمػػػػات اليامػػػػة التػػػػي ال يمكػػػػف لمتقػػػػارير أك المقػػػػابالت 

 الشخصية أف تكفرىا.

 رىـ عػف افكػأكالتعػرؼ عمػى  المزارعيف ت الميدانية الفرصة لمتكاصل مع جميكرتتيح الزيارا
كالتعػػرؼ عمػػى كجيػػة نظػػرىـ فػػي مكاضػػيع مختمفػػة حػػكؿ المشػػركع الػػذؼ تقػػـك بتنفيػػذه  قػػرب

 .الجمعية الزراعية

 

 المقابالت الشخصية  .1

 تحديػد مكعػد مسػبق كيفضػل أف تػتـ تمػؾ ب في الجمعيات الزراعيػة مديرؼ المشركعات  يقكـ
حتػػػػى يمكػػػػف  جميػػػػع المسػػػػتفيديف مػػػػف المشػػػػركعالمقػػػػابالت بصػػػػكرة شػػػػاممة بحيػػػػث تشػػػػتمل 

 الحصكؿ عمى رؤية كاممة كشاممة لما يحدث.

 الػػػذيف يخػػػدميـ األطػػػراؼ مثػػػل األفػػػراد  يجػػػب إجػػػراء المقػػػابالت الشخصػػػية مػػػع العديػػػد مػػػف
 .ككمية ك قادة الفكر ك جيات التمكيلالح المشركع ك ممثمي الييئات الحككمية كغير

 المقابالت مع فريق العمل .0

 المقابالت الفردية 
أف تكػػكف ىػػذه المقػػابالت  اد فريػػق العمػػل بالمشػػركع  كيفضػػلكىػػي مناقشػػات فرديػػة مػػع أفػػر         

 .مقننة كمنظمة بشكل مناسب
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 المقابالت الجماعية 
سير العمل كمناقشة كل  فكىي مقابالت مع كل فريق العمل بالمشركع تيدؼ إلى التأكد م        
 التغمب عمييا. يستجد مف أمكر أك مشاكل ككيفية ما قد

 لمالحظاتا .1

كتسػجيميا فػي سػجالت خاصػة مػع ذكػر  المسػتيدؼ مالحظة التغيرات التي تحػدث ألفػراد المجتمػع 
 بعض األمثمة.

 ثر: أل اتقييم  .4
ثار النيائية المترتبة عمى تنفيذ المشركع أؼ )بعيد المدػ( كالتي ك األأكيشير الى النتائج       

إف   ،ما يستمر ىذا التأثير لمدة طكيمةتؤثر عمى المستفيديف مف جميع النكاحي كعادة 
نو ال أىي في أحسف األحكاؿ ناشئة، حيث  الممارسة الحالية فيما يخص استخداـ تقييـ األثر

استخداـ المنظمات لألنشطة التقييمية األخرػ مثل تقييمات األداء كالتقييمات  يختمف كثيراً 
التككينية كالتقييمات التنمكية كالدراسات الخاصة بفعالية التكمفة كدراسات الحالة، كبما أف 
تقييمات األثر تركز عمى النتائج كما يسيـ في النتائج،  ال بد أف يككف ىناؾ حماس أكبر 

األخرػ  ستفادة مف النتائج، باإلضافة إلى ذلؾ اف تقييمات األثر أكثر تكمفة مف األنكاعلال
، Heagey) ف ىذا النكع مف التقييـ يتطمب متابعة كبيرة أيضاألمتقييـ، كىذا يرجع الى 

2012). 
 

 ثر:معوقات تقييم األ 
         ثر مف خالؿ خمسة أنكاع مف القيكدالفعاؿ لتقييـ األائعة لالستخداـ يمكف تمخيص القيكد الش

(Bester, 2016): 
 ليس لدػ العديد مف المنظمات كضكح حكؿ قيمة كاستخدامات تقييـ األثر.  .1
 ال تعمـ معظـ المنظمات كيفية إجراء تقييمات األثر، ناىيؾ عف استخداـ نتائجيا.  .2
 ات إلى األنظمة أك الممارسات الستخداـ تقييمات األثر.تفتقر المنظم  .3
ثر سمبية مما يؤدؼ الى تمكيل ر النتائج المترتبة عمى تقييـ األف تظيأخكؼ منظمات مف  .4

 منخفض مف الدكؿ كالمؤسسات المانحة ليذه المنظمات
 ثر.التمكيل الكافي لعممية تقييـ األ عدـ تقديـ المؤسسات المانحة .5



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصـــل 

 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث

 مقدمة

تناكؿ الباحث مف خالؿ الفصل الثالث مجمكعة مف الجيكد كالدراسات السابقة ذات         
جنبية أدراسات  عربية كسات محمية كدراسات ادر الى  تـ تصنيفيا ، كالعالقة بمتغيرات الدراسة

ادارة المشاريع كما تتضمنو مف عكامل نجاح ك ة بالنتائج، ر اد: اإلحيث يتضمف كل جانب عمى
كنتائج الدراسة، كتكصيات  ىداؼ،ح األالمشاريع، سكؼ يتناكليا الباحث بالتحميل مف خالؿ تكضي

منيا، كما في كل سة دكات الدراسة، كمجتمع الدراسة، كالمنيجية التي تقكـ عمييا الدراأ الدراسة، ك
كجو الشبو كاالختالؼ فيما بينيا، كفيما بينيا كبيف الدراسة الحالية، ككذلؾ أكجو أنو سكؼ يكضح أ

االستفادة مف ىذه الدراسات، كما أف الباحث سكؼ يعتمد عمى ىذه الدراسات عند تفسير النتائج 
 .التي ستكشف عنيا ىذه الدراسة فيما بعد

 الدراسات الفمسطينية :أوالً 

: "التخطيط لممشاريع التطويرية التي تنفذىا بعنوان م(2016) القيسي دراسة: .1
 الضفة الغربية الواقع والمأمول" ىمية بمنطقة جنوبالمنظمات األ

بنجاح  ىميتو أ دكرة حياة المشركع، ك  يتخطيط المشاريع كخطكة ف إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
المشاريع، كمقارنة كاقع التخطيط في المنظمات بالتخطيط المأمكؿ، كتحديد معكقات التخطيط 

 ىمية.ف عممية التخطيط في المنظمات األالجيد لممشاريع بيدؼ الخركج بتكصيات تحسف م

كأداة االستبانة المنيج الكصفي التحميمي كما استخدمت  ثةالباح تاعتمد أىداؼ الدراسة كلتحقيق
ىمية العاممة بمنطقة جنكب الضفة مع الدراسة فيك جميع المنظمات األما مجتألجمع المعمكمات، 
 178منظمة تـ تكزيع االستبانة عمييا جميعًا ككانت االستمارات المرجعة  184الغربية كعددىا 
 كاستبعاد كاحدة. 177استمارة تـ تحميل 

ىمية التخطيط أ المستيدفة في عينة الدراسة تعي  ف معظـ المنظماتأالدراسة  نتائج  ظيرتأ ك
ليات محددة في تخطيط أحة تتبنى ف بعض الجيات المانأنجاح تنفيذىا، ك  فلممشاريع لضما

كليف مختمفكف، كما المشاريع التي تمكليا مما يزيد العبء عمى المنظمات في تبني عدة اليات لمم
في ة بالمشركع كالمستفيديف مف المشركع بشكل كاطراؼ المعنياألنو ال يتـ اشراؾ أبينت الدراسة 



    

48 
  

ـ المعكقات في ىأ سي يعتبر ىك مف االستقرار السيا ـدف عأفي عممية التخطيط لممشاريع، ك 
كثر الطرؽ أزيارات الميدانية ككرش العمل ىي ف جمسات العصف الذىني كالأتخطيط المشاريع، ك 

 استخدامًا في عمميات التخطيط في ىذه المنظمات.

دارية في المنظمة في مكضكعات كرات تدريبية لكافة المستكيات اإلكصت الدراسة بضركرة عقد دأك 
ادارة المشاريع، تخطيط كمتابعة تنفيذ المشاريع، ضركرة اشراؾ المستفيديف مف المشركع في بعض 
مراحل التخطيط لممشركع، تخصيص نشاطات كمسؤكليات في المنظمة إلدارة كتخطيط المشاريع 

نجاح المنظمة في تخطيط كتنفيذ مشاريعيا، ضركرة اعداد خطة طكارغ لممشاريع التي يتـ  لضماف
التخطيط ليا بسبب الظركؼ السياسية كاالقتصادية  المحيطة في بيئة عمل المنظمات االىمية، كـ 
اكصت الدراسة الممكليف بضركرة تدريب العامميف في المنظمات االىمية عمى اليات التخطيط التي 

 بنكىا.يت

الســـــــمات الشخصـــــــية لـــــــدى مـــــــدراء  دور"عنـــــــوان: ب م(2015) الـــــــديراوي  دراســــــة: .2
 ."ريع في نجاح مشاريع المنظمات االىمية في قطاع غزةالمشا

يضًا الى أىمية بمفيـك السمات الشخصية ك مدػ اىتماـ المنظمات األ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
تكصيات لتغيير معايير االستقطاب كاالختبار لمدراء المشاريع، ككذلؾ التعرؼ عمى اقتراح 
كبر أثل مجتمع الدراسة في ىمية في قطاع غزة، كتمات نجاح المشاريع في المنظمات األمقكم
بمغت نصف مميكف  يكالت 2010ىمية عاممة في قطاع غزة حسب ميزانيتيا لعاـ أ منظمة  100
كاستيدفت الدراسة كاًل مف رئيس مجمس االدارة كعضك مجمس ادارة كمدير كثر، أمريكي فأدكالر 

اة تنفيذؼ كنائب مدير تنفيذؼ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأد
 لممصادر الثانكية. باإلضافةاكلية لجمع البيانات 

اريع سمات الشخصية لمدراء المشف ىناؾ دكر رئيسي لمأ النتائج التالية، خمصت الدراسة الى ك
%، كالقيادة 82.3ىمية في قطاع غزة متمثاًل بالذكاء بنسبة في نجاح مشاريع المنظمات األ

%، كقدرة مدراء 84.49% كالكفاءة االنتاجية بنسبة81.6%، كفيـ الذات بنسبة81.51بنسبة
جتماعي  كاخالقيات %، كاالتصاؿ كالتكاصل اال75.94المشاريع عمى تدريب طكاقـ العمل بنسبة 

 %.83.52العمل بنسبة 

جات بدءًا مف التخطيط كتحديد االحتيا كصت الدراسة بضركرة  تعزيز االىتماـ بعممية التدريبأك 
الى  باإلضافةقل االمكانات أفضل بأجل الحصكؿ عمى نتائج  أكالتدريب كتقييـ التدريب مف 

تماعي لدػ طفي كالذكاء الرياضي كالذكاء االجالعانكاع الذكاء المختمفة مثل الذكاء أتعزيز كتطكير 
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ة المؤسسات مدراء المشاريع، كضركرة تعزيز المفاىيـ المتعمقة بأخالقيات العمل لتنسجـ مع ثقاف
 في خدمة المجتمع. وىمية كطبيعة الدكر الذؼ تقـك باأل

عممية االدارة االستراتيجية لممشاريع في  تطبيق"عنوان: ب م(2015) بسيسو دراسة: .3
 ."كبرى المنظمات االىمية العاممة في قطاع غزة

( منظمة مف 50كبر )أدارة االستراتيجية لممشاريع في تطبيق عممية اإل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
غزة مف كجية نظر كاًل مف ) مدير عاـ المؤسسة، مدير ىمية العاممة في قطاع منظمات األال

المشاريع، منسق المشاريع( مف خالؿ مراحل ىذه العممية كالتي تشمل ) مراحل تحديد كتعريف 
خيرا أك  المشركع، مرحمة تحديد سياسة المشركع، مرحمة تخطيط المشركع، مرحمة تنفيذ المشركع،

حميمي حيث كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي الت، حمة مراجعة المشركع كالتعمـ(مر 
في  داة الرئيسية لمبحثية لجمع المعمكمات، كقد تمثمت األكلية كالثانك تعاف في بالمصادر األاس

خبراء في  مع ىيكميةالى اجراء مقابالت  باإلضافةًا لمبحث صيعداده خصإ االستبياف الذؼ تـ 
 .ىداؼ الدراسةأ جل تحقيق أىمية مف مجاؿ المنظمات األ

غير الحككمية العاممة في قطاع غزة تقـك بتطبيق عممية  ف المنظماتأاسة الدر  ككانت  أىـ نتائج
اللة احصائية بيف تطبيق %، عدـ كجكد فركؽ ذات د86.27ادارة المشاريع االستراتيجية بنسبة 

ة المشاريع االستراتيجية تعزػ لمصفات الشخصية لممستجكبيف مثل ) المسمى الكظيفي، عممية  ادار 
ة(، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف تطبيق  عممية الجنس، المؤىل اعممي، سنكات الخبر 

ىمية مثل ) عمر المؤسسة، عمر المكظفيف، راتيجية تعزػ لخصائص المنظمات األاالدارة االست
زنة السنكية، تكفر خطة استراتيجية مكتكبة(، كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف امعدؿ المك 

العمر، لممستجكبيف مثل ) االستراتيجية تعزػ لمصفات الشخصيةتطبيق عممية ادارة المشاريع 
فركؽ ذات داللة احصائية بيف تطبيق  عممية  ادارة المشاريع كمجاؿ التخصص(، عدـ كجكد 

 االستراتيجية تعزػ لخصائص المنظمات االىمية مثل ) عدد المشاريع المنفذة (.

دائيا أىمية تحسيف عمى المنظمات األ إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا أف ت الدراسةخمص كما
طبيعة المشركع تيجية مثل تحديد نكع ك اكثر نجاحًا كفاعمية في ادارة المشاريع االستر أكي تصبح 

كلكيات المجتمع كالمستفيديف مف المشركع كالخطط االستراتيجية لممنظمات أكفقًا الحتياجات ك 
كاضحة فيما يخص تحديد االحتياجات  اعتماد سياسة كليس كفقًا الحتياجات الجية الممكلة،

كتنكيع االدكات المستخدمة في تحديد ىذه االحتياجات، ضماف مشاركة الفئات المستيدفة لممشركع 
الدراسة المنظمات الدكلية كاالقميمية كالكطنية أكصت في جميع مراحل دكرة حياة المشركع، كما 
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كبة في المنظمات لتعكس عممية ادارة المطمالمانحة بضركرة تعديل متطمبات ادارة المشاريع 
داة مف شأنيا  تسييل عممية االشراؼ كالرقابة عمى ىذه ألمشاريع االستراتيجية باعتبارىا ا

راتيجي لممنظمات كمشاريعيا تسثناء تنفيذ المشاريع كضماف االنسجاـ بيف التكجو االأات المنظم
 الممكلة مف قبل ىؤالء المانحيف.

تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع "عنوان: ب م(2014) حماد :دراسة .4
 ".غزة

معايير تقييـ المشاريع في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزة مف  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
لدراستو استبانة كجية نظر مديرؼ المشاريع، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كصمـ 

الرتباط، الكفاءة ، خصيصًا لجمع البيانات اعتمادًا عمى المعايير الدكلية لتقييـ المشاريع ) ا
 160ظمة، حيث تـ تكزيع تثر، االستدامة( كاستخدـ الباحث العينة العشكائية المنالفاعمية، األ

 (90.6بنسبة استرداد مقدارىا )%استبانة، أؼ  145استبانة كتـ استرداد 

%، 73.9نو يتـ تقييـ المشاريع اعتمادًا عمى معيار االرتباط بنسبةأالدراسة الى نتائج  تكصمت ك
ثر بنسبة %، كمعيار األ68.23الفاعمية بنسبة%، كمعيار 69.16كمعيار الكفاءة بنسبة

كد فركؽ ذات داللة جظيرت الدراسة عدـ ك أ%، كما 69.34%، كمعيار االستدامة بنسبة 70.93
تعزػ الى كل مف المتغيرات الشخصية متمثمة في ) العمر، الجنس، المؤىل العممي، احصائية 

كسنكات الخبرة( كخصائص المنظمات الغير حككمية مف حيث )عمرىا، كعدد المشاريع المنفذة، 
عنكانيا( ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزػ لمتغير سنكات الخبرة كعنكاف المنظمة بالنسبة 

 ة.لمعيار الفاعمي

ف تراعي ادارة المشاريع في المنظمات غير أنو مف الضركرؼ أالدراسة الى  تكصيات خمصت ك
جل تحقيق مخرجات أكبر  بمعيار الكفاءة مف أز معيار االرتباط، كاىتماـ بشكل الحككمية تعزي

، دةثناء فترة زمنية محدأكالمكارد المستخدمة في المشركع  المشاريع المخطط ليا مقارنة بالنفقات
مة كىي جل معيار االستداأق المخرجات مف كالتركيز عمى معيار الفاعمية بقياس مدػ تحقي

استمرار النتائج بعد انتياء المشركع، كضركرة  االستمرار في تدريب الطاقـ العامل في ادارة 
 المشاريع عمى تقييـ المشاريع.
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عنوان: "االستدامة المؤسساتية: محور الممارسات ب م(2013) البحيصي دراسة: .5
 .شاريع في المؤسسات غير الحكومية"الم إلدارةالجيدة 

فضل الممارسات أتعميـ  معرفة كاقع االستدامة المؤسساتية مف خالؿ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
كجو ألحككمية بقطاع غزة، ككذلؾ تحديد المنظمات غير اي المشاريع ف إلدارةاالدارية الجيدة 
 .ارسات الخاطئة في ادارة المشاريعالقصكر كالمم

المؤسسات غير الحككمية  يف ممارسات ادارة المشاريع فأ: اىـ النتائج التي تـ التكصل الييأ كمف 
 فأمينية لتنفيذ نشاطات المشاريع، ك ضعيفة  بنسب كبيرة باستثناء كجكد عدد كاؼ مف الككادر ال

الجيات المانحة لـ تسيـ بشكل فعاؿ في الحد مف المشاكل التي تكاجو ادارة المشاريع في 
، كالمنظمات غير الحككمية المؤسسات غير الحككمية بل عمى العكس ساعدت في زيادة  حدتيا

قساـ ميمكة كعادة ال يكجد لدييا أ، كلدييا اا مثقمة بطكاقميا كبقمة مكازناتيالفمسطينية تكصف بأني
كمية عادة باعتمادىـ مدير مشاريع متخصص، كيتصف مدراء المشاريع في المنظمات غير الحك

كثر مف اعتمادىـ عمى المستكػ العممي المناسب كالميارات الالزمة كما ال يكجد أعمى الخبرة 
 لدييـ طكاقـ مساعدة.

المشاريع في المنظمات غير  إلدارةارسات االدارية الجيدة ملمكصت الدراسة بعمل اطار اأ كما ك
بعاد التالية )البعد التنظيمي، ادارة المشاريع، مجتمع حككمية ألكثر مف جية تتمثل في األال

 ، الجيات المانحة، كالجيات الحككمية(.فالمستفيدي

 :الدراسات العربية :ثانياً 

داء االداري التي تواجو المنظمات معوقات األعنوان: " ب م(2014) أبو صفيةدراسة:  .1
 منظمات مختارة في االردن". -غير الحكومية

داء االدارؼ التي نكع مف ىذه المنظمات بمعكقات األ مدػ تأثير كل إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 تكاجو المنظمات غير الحككمية.

المشمكلة بيذه الدراسة ضعيف، داء االدارؼ لممنظمات ف األأالى نتائج مفادىا تكصمت الدراسة ك 
بعاد الفرعية كالسياسات كاالجراءات، التنبؤ، البرامج لضعف يعكد الى عدـ فاعمية دكر األكىذا ا

داء االدارؼ يعاني مف الرسمية كالمركزية ف األأتصاؿ، ك الزمنية، تصميـ الييكل التنظيمي، اال
درجة التعقيد، كدرجة الرسمية، الذؼ كالتعقيد، كالى كجكد عالقة عكسية بيف طبيعة التنظيـ، ك 

 دائيا االدارؼ.أو المنظمات المشمكلة بالدراسة ك تعمل مف خالل
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بعاد الفرعية كالسياسات  كاالجراءات، كالتنبؤ، البرامج كصت الدراسة بضركرة تفعيل دكر األأ ك
 داء االدارؼ لممنظمات.لتنظيمي، االتصاؿ كذلؾ لتطكير األالزمنية، تصميـ الييكل ا

 

عنوان: "تقييم منيجية ادارة المشاريع في المشاريع ب م(2014) يوسف دراسة: .2
 االنشائية بالمممكة العربية السعودية".

العربية منيجية ادارة المشاريع كعالقتو بالمشاريع االنشائية بالمممكة  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
ف تساعد أكبرػ في تقديـ الحمكؿ التي يمكف ىمية أ لما لو  2014-2010السعكدية في الفترة مف 

سس مكحدة كاجراءات صحيحة أير بما يضمف تنفيذ المشاريع عمى في تنظيـ ىذا القطاع الكب
ككاضحة، اضافة الى تحديد المسئكليات كالصالحيات مع التركيز عمى الرقابة كالمتابعة عمى 

 المشاريع لتفادؼ تعثرىا كالعمل عمى زيادة نجاحيا كتقميل الضرر مف فشميا.

ثر ذك داللة احصائية لكل مف غياب تكفر الكفاءات كالككادر أالى كجكد  الدراسة تكصمتكما ك 
العممية كاالدارية بأبعادىا المختمفة، كغياب دكر مكتب ادارة المشاريع، ككذلؾ غياب تكفر الكعي 

المشاريع كميزة تنافسية عمى عدـ نجاح تطبيق منيجية ادارة مشاريع في المشاريع  بأىمية ادارة
 االنشائية.

الدارة كصت الدراسة بكضع خطط كاضحة كمتكازنة لتأىيل كتدريب جميع ككادر اأىـ النتائج: أ 
مجاؿ منيجيات ادارة المشاريع مف جميع النكاحي االدارية كالمالية،  يكخاصة مدراء المشاريع ف

المشاريع في المنظمة، ضركرة استخداـ ىياكل ادارية تفي  إلدارةكجكب االىتماـ بكجكد  مكتب 
طراؼ الىتماـ بخطة اتصاالت مع جميع األ، اكتطكيرىا بصفة مستمرة بمتطمبات ادارة المشاريع

تصاؿ كالعمل عمى حل المشاكل في صحاب المصمحة كتزكيد مكاقع العمل بالكسائل الحديثة لالأ
دائيا أكع، عمى المنظمات القياـ بتطكير ا، ضركرة تحديد المياـ كالصالحيات لفريق المشر حيني

مف خالؿ التحديث المستمر ليياكميا التنظيمية كالتكصيف الكظيفي كتكضيح المسئكليات 
 ة، بناء الثقة كتنمية ركح الفريق داخل المنظمة.فقساـ المختميف األكالعالقات ب
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عنوان: " تقييم العوامل االدارية المسببة في تأخير انجاز ب م(2013) بابطين دراسة: .3
 من واقع البيئة الداخمية بدولة قطر". الزراعيةالمشاريع 

في دكلة قطر  الزراعيةداء المشاريع أاالدارية عمى ثر العكامل أىمية ك أ  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
ف م 20008-2005مف حيث الكقت المنجز اباف فترة الطفرة التي شيدتيا في الفترة ما بيف 

 .االعماؿ الزراعيةكشركات  يع في المكاتب االستشاريةراء مدراء المشار أخالؿ استطالع 

 )القدرات بأبعادىاثر ذك داللة احصائية لمكفاءة القيادية أالى كجكد  كتكصمت نتائج الدراسة
لألداء، ميارة القيادية، اختيار العناصر البشرية ، الكعي بالعناصر التكاممية القيادية، الميارات 

ثر ذك داللة أ، كجكد الزراعيةاز في المشاريع لإلنجعمى الكقت المحدد  تعامل مع الكقت(ال
طراؼ لتعامل مع األالداخمية، ااالدارية بأبعادىا )بناء الفريق، فيـ البيئة  لمكفاءة احصائية

، الزراعيةالمشاريع  إلنجازالخارجية، العالقات االنسانية بيف االدارة كالعامميف( عمى الكقت المحدد 
ثر ذك داللة احصائية لمكفاءة العممية كالمعرفية بأبعادىا )الميارات القانكنية، الميارات أكجكد 

االجتماعية المحيطة، ادارة المكارد البشرية  الكعي بالبيئة العممية، الكعي بالبيئة الفنية المحيطة،
 الزراعية. المشاريع نجازإلبالمعرؼ( عمى الكقت المحدد 

االىتماـ بالمكارد البشرية كعدـ التفريط في إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا  ت الدراسةخمص ك
ظيفي لمعامميف ك العناصر التي تتمتع بالميارات االدارية، العمل المستمر عمى تحقيق الرضا ال

رػ، تدريب خر المشاريع كالنكاحي االدارية األكتدعيـ الكالء المؤسسي، الرقابة المستمرة عمى سي
ريب مديرؼ المشاريع طراؼ الخارجية، ضركرة تدساليب التعامل مع األأالعناصر االدارية عمى 

 ) الكقت، التكمفة، الجكدة (. تكازف بيف مخرجات المشركععمى تحقيق ال

دراسة  -عنوان: " معوقات ادارة المشاريع الزراعية في السودانب م(2013)دمحم  دراسة: .4
 ميدانية والية نير النيل".

تكضيح المعكقات التي تكاجو ادارة المشاريع الزراعية بكالية نير النيل،  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 المشاريع الزراعية بكالية نير النيل.كدراسة كيفية ادارة 

ساليب ة بكالية نير النيل ال تستخدـ األف ادارة المشاريع الزراعيأالدراسة الى  نتائج تكصمت
ف ىناؾ نقص في مؤسسات أدػ الى تدىكر تمؾ المشاريع، ك أمشاريعيا مما  إلدارةاالدارية الحديثة 

الزراعية  الزراعية بالكالية، كضعف تمكيل المشاريعالتدريب كالتأىيل تعاني منو ادارة المشاريع 
 دػ الى ظيكر مشاكل متعددة في ادارة المشاريع.أبالكالية مما 
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كصت الدراسة بضركرة تكثيف برامج االرشاد الزراعي المكجو لممشاريع الزراعية حتى أ كما ك
يتـ تقسيـ العمل عمى تتصف بالكفاءة ، كاعداد ىيكل تنظيمي  لممشاريع الزراعية بالكالية حتى 

 ارباؾ. كأغير فكضى  المزارعيف مف

تحسين فاعمية التقويم  يثر العوامل االستراتيجية فأ" عنوان:ب م(2012) مصبح دراسة: .5
 االداري لممشاريع".

باؿ) التحميل تيجية المتمثمة ثر العكامل االستراأ التعرؼ عمى إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
سيناريكىات( سمكب الأطيط كالتنفيذ كالتقييـ باستخداـ راتيجي، كتحديد الميمة، كتكقعات التختساال

 داء االدارؼ لممشاريع.عمى فاعمية تقييـ األ

ثر ايجابي لممتغير المستقل لمعكامل االستراتيجي )التحميل أالدراسة الى كجكد  نتائج تكصمتك 
يكىات( في سمكب السينار أباستخداـ ة، تكقعات التخطيط  كالتنفيذ كالتقييـ االستراتيجي، تحديد الميم
 داء االدارؼ لممشاريع مف حيث الكفاءة كالفاعمية كاالستدامة.تحسيف فعالية تقييـ األ

 داء ادارة المشاريعأة في تعميق الكعي بدكر العكامل االستراتيجيالدراسة  ىـ تكصياتأ ككانت 
تحسيف فاعميتيا في اظيار  داء لغرضدخكليا ضمف معايير تقكيـ األىمية أ الخاصة كمستكػ 

مف تعميق  داء كاالنجاز، تبني معايير مدخل ادارة الجكدة الشاممة كاستراتيجية انطالقاً مدػ األ
 سكاؽ الدكلية.عماؿ في معترؾ األىميتيا لدخكؿ منظمات األأ الكعي بدكر الجكدة ك 

 ثالثًا: الدراسات األجنبية

بعنوان: "استخدام منيجية االدارة بالنتائج  jubir, Ihsan, & Aref (2016)دراسة:  .1
 في مراقبة المشاريع العامة في باكستان". 

لتدليل عمى استخداـ اإلدارة القائمة عمى النتائج كاطار لمراقبة ا إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 العاـ في باكستاف .المشاريع في القطاع 

ف استخداـ إطار اإلدارة القائمة عمى النتائج كمؤشرات األداء الرئيسية يمكف أخمصت الدراسة الى 
أف تؤدؼ إلى نتائج كاستنتاجات أفضل بالمقارنة مع الممارسات التقميدية لمرصد التي تقكـ بيا 

ائج يمكف مف خاللو  مراقبة ف إطار اإلدارة القائمة عمى النتكأ،  المؤسسات في القطاع العاـ
ف التحكؿ في كأأىداؼ المشركع ، حيث تقـك بشكل مباشرة بقياس األىداؼ عمى المدػ الطكيل  ، 

القطاع العاـ مف نيج التقميدؼ لإلدارة الى  اإلدارة القائمة عمى النتائج  ال يمكف أف يتـ إال إذا تـ 
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مع نيج  اإلدارة القائمة عمى  يتالءـالقائمة عمى المشركع بما  أك الجياتبناء قدرات الكزارات 
يقة النتائج، بحيث تككف قادرة عمى دمج البيانات في إطار اإلدارة القائمة عمى النتائج في كث

، كقد استخدـ الباحثكف المنيج  جل تحقيق األىداؼ المرجكةأالمشركع عمى أسس كاقعية  مف 
 .الكصفي

دمج كحدات التقييـ داخل المشاريع  فينبغي أف يككف صت الدراسة بضركرة ك أتكصيات الدراسة: ك 
الدمج  مف خالؿ كحدة مسؤكلة عف نكعية المعمكمات  الالزمة  لمرصد الكمي عمى أساس إطار 

 . اإلدارة القائمة عمى النتائج

القائمة عمى النتائج في نظام األمم المتحدة بعنوان: "اإلدارة  Bester(2016) دراسة: .2
 التقدم والتحديات". :لمتنمية

استعراض التقدـ المحرز مف قبل النظاـ اإلنمائي لألمـ المتحدة مف  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
أجل تحسيف النتائج القائمة عمى التخطيط االستراتيجي كاإلدارة مف أجل تحسيف المساءلة 

 كالشفافية، كتحديد التدابير لمكاصمة تحسيف التقدـ عمى المدػ البعيد 
كصناديقيا تنفذ اإلدارة القائمة عمى النتائج، ليس ف الككاالت كبرامجيا أالدراسة الى  خمصتك

 كأفلمجرد االمتثاؿ، كلكف ألنيـ يعتقدكف أف اإلدارة القائمة عمى النتائج ليا قيمة بالنسبة ليـ ،
كقد ذىبت نسبة كبيرة مف الجيد في عنصر  ىناؾ تقدـ في تنفيذ اإلدارة القائمة عمى النتائج

ال يكجد نمكذج كاحد كأنو  ئمة عمى النتائج كاإلبالغ عف النتائج ،التخطيط االستراتيجي لإلدارة القا
لإلدارة القائمة عمى النتائج فكل منظمة ليا نمكذجيا الخاص أك إطار لتناسب عممياتيا مع النمكذج 

إضفاء الطابع المؤسسي عمى اإلدارة القائمة عمى النتائج ليست ميمة سيمة كأف التنظيمي ، 
ىي تعتبر  تحديات بدرجات متفاكتة، كبالنسبة لمعظـ  المنظمات  تطكير ك  طكيالكتستغرؽ كقتا 

تخدمت الباحثة عند تنفيذ االدارة القائمة عمى النتائج ، كاس كاستدامة ثقافة النتائج يعتبر تحديا كبيراً 
 جل كصف الظاىرة  .أالمنيج الكصفي مف 

اإلنمائية تكثيف جيكدىا في تعزيز يتعيف عمى مجمكعة األمـ المتحدة ف أالدراسة ب وصتأك
كمأسسة اإلدارة القائمة عمى النتائج في نظاـ األمـ المتحدة اإلنمائي، كذلؾ بيدؼ تحسيف نتائج 

نفيذ نيج يركز عف الفعالية التنظيمية ،ينبغي عمى مجمكعة األمـ المتحدة اإلنمائية  ت التنمية فضالً 
تي مف شأنيا تسييل التخطيط كالقياس كاإلبالغ عف كبر لمتعاكف اإلنمائي الأعمى النتائج بشكل 

عمى النتائج النتائج عمى نطاؽ المنظمة، بما في ذلؾ استخداـ مصطمحات مكحدة لإلدارة القائمة 
التقدـ في اإلبالغ عف النتائج عمى نطاؽ المنظمة ،كما يجب أف يككف المسار كاضح   لجأمف 
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تائج كما ينبغي تحسيف الحكافز لمتعاكف عبر لكضع نظاـ لمرصد المشترؾ مف أجل تحقيق الن
  الككاالت لإلبالغ عف النتائج كا عداد التقارير يجب إزالة مثبطات النتائج عمى نطاؽ المنظمة

ينبغي لفريق األمـ المتحدة لمتنمية استكشاؼ الخيارات المتاحة لتعزيز إطار االدارة كالمساءلة ،
 .ى النتائج كالمساءلةكتحقيق المكاءمة بيف اإلدارة القائمة عم

ــــــى  .Madhekeni(2015)دراســــــة:  .3 ــــــق نظــــــام االدارة المســــــتندة ال ــــــوان: "تطبي بعن
 زيمبابوي".     –النتائج في القطاع العام 

زيمبابكؼ حتى يتـ  في النتائج مفيكـ جديد لإلدارة القائمة عمى إدخاؿ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
لتقميدية ا استكشاؼ المبادغ الرئيسية لإلدارة القائمة عمى النتائج كفحصيا مقابل نظـ اإلدارة العامة

كالمشاكل التي كاجيتيا  كما تركزيضا عمى دراسة الفكائد مف اإلدارة القائمة عمى النتائج، أ، كتركز 
ارة القائمة عمى النتائج عمى فحص تجربة زيمبابكؼ مع برنامج اإلد .كالدركس المستفادة مف التجربة

   .لتجارب العالمية مف بمداف أخرػ مقابل ا
نظاـ اإلدارة القائمة عمى  (RBM) حككمة زيمبابكؼ تنفذ  2005نو كمنذ عاـ أكاستنتجت الدراسة 

ىداؼ ة كالنيج الذؼ يركز عمى تحقيق األف ىذه ىي فمسفة اإلدارة المعاصر أانطالقا مف   .النتائج
مثل أيجي كالتنفيذ المنيجي كاستخداـ  الكقت المناسب مف خالؿ التخطيط االستراتالمناسبة في 

لممكارد، كرصد األداء كالقياس كا عداد التقارير ذات الصمة، ككذلؾ استخداـ المنتظـ لممعمكمات  
  .لتحسيف األداء في صنع القرارات كأداء البرامج عمى جميع المستكيات

، استخدـ  كمكارد كبيئة سياسية مستقرة ذا النظاـ يتطمب كقتاً كأكدت الدراسة أف تطبيق مثل ى
أف نظاـ اإلدارة القائمة عمى النتائج في زيمبابكؼ ىك في الكاقع لـ يتـ ك الباحث المنيج الكصفي ، 

ككانت اإلنجازات الكبرػ  ال تتحقق إال في تسكيق المفيكـ  تطبيقو بشكل صحيح الى حد بعيد
قكػ العاممة ك كبار السف عمى الرغـ مف أنو قد ثبت أف  ىذا النيج فضال عف تدريب كتطكير ال

مف االدارة يككف مفيدة مف الناحية النظرية ،  فاف زيمبابكؼ لـ تصبح جاىزة بعد لجني نتائج 
إلى أنو عمى الرغـ مف خبرة زيمبابكؼ مع اإلدارة  كخمصت الدراسة .مممكسة مف النظاـ الجديد

كثر مف النتائج اإليجابية لممبادرة ال يزاؿ أداة صالحة أتشاؼ النتائج السمبية لنتائج كاكالقائمة عمى ا
كالتي ال غنى عنيا إلدارة البرامج كالمشاريع في الدكائر الحككمية، كينبغي عدـ رفضو بحجة أنيا 

نو مف دكف أى ذلؾ فاف الدراسة أيضا استنتجت معقدة لمغاية بالنسبة لمبمداف النامية كباإلضافة إل
نظاـ اإلدارة القائمة عمى النتائج فإنو سيككف مف الصعب الدخكؿ في أؼ عممية صنع القرار ذات 
دارة المؤسسات الحككمية في ظل البيئة االجتماعية  مغزػ سكاء عمى مستكػ السياسات كا 
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ندرة المكارد تجعل مف الضركرؼ أف جميع اإلدارات كالمؤسسات الحككمية  أفكاالقتصادية الفريدة، ك 
 .ككف مسؤكلة عف أعماليا مف خالؿ إظيار النتائجت
صحاب المصمحة في عممية التطبيق لمنيجية االدارة المستندة أالدراسة بضركرة اشراؾ  وصتأك 

جل أمف  اُ حكبا بنظاـ معمكمات إدارة قكؼ جدالرصد كالتقييـ يجب أف يككف مص الى النتائج  ك
جل أة تكفير الدعـ المالي الالـز مف ، كضركر الراجعةمعمكمات مف خالؿ التغذية تسييل تدفق ال

ىناؾ حاجة أيضا لمقيميف لتطبيق النيج مف ، مى المدػ الطكيلاالستمرار في التنفيذ ليذا النيج ع
ب المكظفيف بشكل دائـ أسفل إلى أعمى عند تقييـ تنفيذ السياسات كالبرامج كالمشاريع ضركرة تدري

 ليذا النيج مف االدارة . جل ضماف تطبيق سميـأكمستمر مف 
 عنوان: "منيج اخالقي تجاه نجاح مشاريع االعمال".بDagayach (2015دراسة: ) .4

خالؽ ثر مبدأ األأع كاستدامتيا ك ىمية ادارة المشاريأ تسميط الضكء عمى  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
المجتمعات، مما خمق عبئًا ة مشاريع يمعب دكرًا ىامًا في تنميي نجاح المشاريع، كألف نجاح الف

 كضغطًا ىائاًل عمى مدراء المشاريع.

كد الميزانية ف انياء المشركع في الكقت المحدد كفي حدأالى  نتائج الدراسة: تكصمت الدراسة
ف عمى مدراء المشاريع أاح المشاريع، كذلؾ بينت الدراسة ىـ مقكمات نجأ المكضكعة يعتبر مف 

كلكف مع التمسؾ بأخالقيات العمل ممثمة بالصدؽ كالعدالة كالمساكاة تنفيذ مشاريعيـ بكفاءة عالية 
ف ذلؾ يعمل عمى زيادة قات جيدة مع فريق عمل المشركع ألكذلؾ عمييـ المحافظة عمى عال

 ترابط فريق عمل المشركع كبالتالي يؤدؼ الى نجاح المشركع.

المشاريع التي تنفذىا في الكقت المحدد كالميزانية  نياءإبالتكصيات: عمى المنظمات االلتزاـ 
المحددة لضماف نجاح مشاريعيا، زيادة تمسؾ مدراء المشاريع بأخالقيات العمل كالصدؽ كالمساكاة 
كتنفيذ المشاريع بكفاءة كفاعمية، زيادة ركح التفاىـ بيف مدراء المشاريع كالعامميف في فرؽ العمل 

 ق ما يضمف النجاح لممشاريع لمنفذة.كحثيـ عمى العمل بركح  الفري

ودورىا في تطوير االدارة القائمة عمى النتائج " :بعنوان binnendijk(2014)دراسة:  .5
 استعراض التجارب". –وكاالت التعاون 

لممساعدات اإلنمائية تسميط الضكء عمى عدة أنشطة لممتابعة كالتقييـ  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
أك اإلدارة القائمة عمى النتائج ،  ديدة التي حددت نظـ إدارة األداءككاحد مف مجاالت العمل الج

ف في عممية إدخاؿ أك إصالح نظـ إدارة األداء ف ككاالت التعاكف اإلنمائي ىي األألف العديد م
يفية إنشاء نظاـ قياس األداء ، ككمف القضايا كالتحديات المشتركة كنيج القياس، كتكاجو عدداً 
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الفعاؿ، كالتعامل مع القضايا التحميمية كتجميع النتائج، كضماف الدكر البعدؼ كمكمل مميز 
لمتقييـ، ككضع الحكافز كالعمميات التنظيمية التي مف شأنيا تحفيز استخداـ المعمكمات المتعمقة 

 .باألداء في صناعة القرارات اإلدارية
ىناؾ ضغكط متزايدة عمى المنظمات  المانحة إلظيار نتائج التنمية ف أالى  وخمصت الدراسة

، فإف العديد مف الككاالت المانحة ميا أكثر فعالية كذات أداء عاليإلصالح قطاعاتيا العامة لجع
، كثر كفاءة كفاعميةأتكمل نظـ الرصد كالتقييـ بطريقة كقد كضعت أنظمة قياس األداء كاإلدارة ل

ثار المترتبة عمى تنفيذ جات الى التركيز عمى النتائج كاألالتركيز عمى المخر  ف ىناؾ تحكؿ مفأك 
دارة المستندة عمى ف ىناؾ العديد مف القيكد التي تحد مف تطبيق نيج االأرغـ مف ، كبالالمشاريع

ف ىناؾ تكجو نحك قياس كتحقيق النتائج عمى المستكيات الدنيا كالكسطى حتى أالنتائج ،اال 
جل كصف أتخدمت الباحثة المنيج الكصفي مف النتائج عمى االمد البعيد ، كاسالكصكؿ الى 

 . الظاىرة
يج مف االدارة جل تنفيذ ىذا النأكقت الكافي كالمكارد الالزمة مف الدراسة بضركرة تكفير ال وصتأك

الحفاظ عمى نظاـ  ،ك عشر سنكاتأذلؾ قد يستغرؽ فترة تصل الى خمس ف أحيث تبيف التجربة 
ركيز عمى الحفاظ عمى أنظمة قياس األداء بسيط نسبيا كسيل االستعماؿ كينبغي أف يككف الت

ا نحك دعـ ضركرة كجكد تكجو مف االدارة العميك ، ال سيما عمى المستكػ العممي بسيطة
ؿ ج ، ضركرة االنتقاسمكب االدارة المستندة عمى النتائأجل تبني أاالصالحات الالزمة مف 

 .نيج االدارة المبني عمى النتائج سمكب االدارة التقميدؼ الىأالتدريجي مف 
 ساس النتائج".أ"الرقابة والتقييم عمى  بعنوان: Rolingis(2014)دراسة:  .6
التقييـ ككيفية ىمية التركيز العالمي عمى النتائج كالرقابة مقابل أ تكضيح  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت

استخداـ سمسمة النتائج كالتعريف بالنتائج في المشاريع كانتقاء مؤشرات سمارت كتجميع البيانات 
 احث المنيج الكصفي لكصف الظاىرة.كجعل النتائج مفيدة، قد استخدـ الب

 ارةلإلد، فكالىما اساسيتنا اففصمتميمتاف كمتممتاف كمن لتقييـ ىماف الرقابة كاأالدراسة ب خمصتك
المشركع بفعالية، كلكف  إلدارةساسياف ليس فقط أائج، فالرقابة كالتقييـ الجيداف القائمة عمى النت

ف يككف خطة جيدة لمرقابة كالتقييـ أكصت الدراسة بأنو ينبغي أ، ك لإلصالحف يككنا محفزا أيمكف 
محتكػ نتائج الرقابة ثناء التنفيذ، كما يجب تصميـ تكقيت ك أالمشركع كاستخداميا قبل البدء بتنفيذ 

 دلة، فالرقابة الجيدة ضركرية لمتقييـ الجيد لألثر.ييـ لبمكرة الحكار القائـ عمى األكالتق
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عنوان: " تقييم ادارة المشاريع التربوية الممولة من الوكالة بJica (20013دراسة: ) .7
 العالمية اليابانية لمتعاون".

ة مف الككالة العالمية اليابانية ادارة المشاريع التربكية الممكل تقييـ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
االرتباط يتـ تنفيذه جنكب افريقيا كقد استخدـ المشركع التقييـ كفق معايير )  لمتعاكف، كالذؼ

 ثر كاالستدامة(.كالفاعمية كالكفاءة كاأل

ئمة افريقيا مف حيث مدػ مالكؿ مشركع تربكؼ ياباني في أظيرت الدراسة نجاح أنتائج الدراسة: 
تحقيق المخرجات كمركنة االدارة اليكمية كفاعميتو في تحقيق  يالفئات المستيدفة ككفاءتو ف

االىداؼ كاثره عمى المجتمع كاستدامتو، كاعتبر ىذا المشركع نمكذجًا لممشاريع االخرػ في 
 المنطقة.

اص بالدراسة مف حيث المشركع الخمل بيا في ليات التي تـ التعاكصت الدراسة: تعميـ األأ
مالئمة الفئات المستيدفة كمركنة االدارة اليكمية كالعمل بركح الفريق كتكفير المعمكمات لفرؽ العمل 

 في التكقيت المناسب كبالسرعة الممكنة.

 :: التعقيب عمى الدراسات السابقةرابعاً 

نبية جأمحمية كعربية ك  دراسات مف ضمنياى مجمكعة مف الدراسات السابقة اطمع الباحث عم      
د مف مكضكع الدراسة، كقد تطرقت ىذه الدراسات الى العدي يطمبوكىذا ما  نسبياً  حديثة العيدال

 : يمي ما لنا يتضح دارسات مف سبق ما خالؿ كمف، المعمكمات التي تيـ المكضكع

 مف ليا كما النتائجالقائمة عمى  اإلدارة مفيكـ تكضيح إلى ىدفت السابقة الدارسات معظـ .1
 .  المنظمة في كفعاؿ ميـ دكر

 البيانات لتحميل كمنيج التحميمي الكصفي المنيج استخدمت السابقة الدارسات معظـ .2
 . كبعضيا استخدمت المنيج الكصفي فقط

اعتمدت  الدارسات كبعض البيانات، لجمع االستبانة عمى اعتمدت السابقة الدارسات معظـ .3
 .عمى كسائل أخرػ 

، فييا الدارسة تمت التي البيئة حسب  كال السابقة الدارسات في الدارسة عينة تباينت .4
 .الدارسة مف المستيدفة الفئة حسب العينات أحجاـ كاختمفت
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 استعراض لمدراسات السابقة حسب المحور الذي ركزت عميو ىذه الدراسات:

حيث دكر االدارة  تناكلت بعض الدراسات مكضكع االدارة المستندة الى النتائج مف .1
جل أية كالخاصة ككيفية استخداميا مف المستندة الى النتائج في تطكير المنظمات الحككم

 & ,jubir, Ihsan)تحسف عممية صنع الفرار كدكرىا في نجاح المشاريع مثل دراسة 
Aref, 2016) كدراسة ،(Bester, 2016) كدراسة ،: (binnendijk, 2014)كدراسة ، 

(Madhekeni ،2015). 
مكضكع ادارة المشاريع بشكل عاـ مف حيث االدارة االستراتيجية  دراساتكتناكلت  .2

سكاء في  نجاح المشاريعكاالستدامة المؤسساتية كدكر بعض العكامل المؤثرة في 
الحككمية، مثل دراسة كالمؤسسات ، ك الشركات الخاصةأالمنظمات غير الحككمية 

 ـ(2012)دكديف ا.،  ، كدراسةـ(2011)االسرج،  ، كدراسةـ(2012)الديراكؼ ا.، 
 .ـ(2010)مؤسسة الطرؽ المثالية لالستشارات،  كدراسة

خرػ  تقييـ المشاريع بشكل عاـ مف حيث معايير االرتباط، أىذا كقد تناكلت دراسات  .3
في مجتمعات دراسية مختمفة تراكحت بيف المنظمات  ثر، االستدامةية، األمالكفاءة، الفاع

الحككمية كالمنظمات غير الحككمية كالقطاع العاـ كالخاص مثل دراسة كل مف )حماد، 
(، دراسة )غكشة، Jaica,20013(، كدراسة )ـ2009(، كدراسة ) العبيدؼ، 2010
 (.Liao,2010(، دراسة )ـ2012

كالكفاءة  ات كاستخداـ المكارد المتاحةتحديد االحتياجخرػ مكضكع أتناكلت دراسات  .4
( ـ2012االدارية كالسمات الشخصية لدػ مدراء المشاريع كدراسات كل مف )الديراكؼ، 

 .(Dangayach,2011(كدراسة )Wang,2011كدراسة )
باقي الدراسات تناكلت مكاضيع مختمفة ليا عالقة بالدراسة الحالية كالتخطيط لممشاريع  .5

سي، يكدراسة ) الق عممية التنفيذ كالتقييـ لممشاريع المجتمع المدني ات التطكيرية في منظم
)االشقر،  المجتمع المدني كدراسة كدكرىا في استدامة منظماترد البشرية ا(، كالمك 2012
 .(Clifford F ،2011) ، كدراسةـ(2013)ابك شنب،  ، كدراسةـ(2014

دراسات تناكلت المنظمات غير الحككمية مف ناحية ادارية كتكزيع جغرافي كمعكقات  .6
، ـ(2014)حماد،  ، كدراسةـ(2014)أبك صفية،  ، كدراسةـ(2013)دمحم،  ادارية كدارسة

 .(Hornok & Koren, 2015) ، كدراسة(Clifford F ،2011) كدراسة
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 : السابقة الدارسات من االستفادة أوجو

 الدارسات عمى اطالعو طريق عف الباحث عمييا حصل التي الفكائد مف مجمكعة ىنالؾ
 :التالي النحك عمى كىي السابقة

 .الحالية الدارسة مجاؿ في كالبحثية العممية المستجدات آخر عمى التعرؼ  .1
 .الحالية لمدارسة الفكرؼ  كاإلطار النظرؼ  الجانب إثراء عمى السابقة الدارسات ساعدت  .2
بالنتائج  اإلدارة) مكضكع عف كاضح تصكر تككيف في أيضا السابقة الدارسات أسيمت  .3

 .ادارة المشاريع كنجاح المشاريع ال سيما المشاريع الزراعية كمكضكع ، بأبعادىا المختمفة 
 .الحالية الدارسة منيجية كصياغة فقارتيا كتسمسل الدارسات منيجية مف االستفادة .4
 (.االستبانة) الدارسة أداة تصميـ في المساعدة .5
 .يةالحال لمدارسة المناسبة كالعينة البيئة تحديد .6
 .الحالية لمدارسة المالئمة اإلحصائية الكسائل تحديد .7

 أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تغطية معظـ ىذه الدراسات لمحاكر الدراسة      
كالتي تتضمف تحديد االحتياجات كالتعرؼ عمى المكارد  يع كتخطيط المشاريعفي كثير مف المكاض

، كادارة المشاريع كالعكامل المؤثرة في نجاح المشاريع ، المتاحة كاستخداميا مف قبل المؤسسات 
) تحديد كتحميل االحتياجات،  بمحاكره المختمفة سمكب االدارة بالنتائجأك كالممارسات االدارية، 

ىـ االساليب أ كأحد   تراتيجية التنفيذ، المتابعة كالتقييـ، كتقييـ االثر(استخداـ المكارد المتاحة، اس
كما اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج  االدارية الحديثة

 الكصفي التحميمي كاالستبانة كأداة لجمع البيانات.

 االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اختمفت معيا في مجتمع الدراسة كمكضكع الدراسة نفسو كىك مدػ تطبيق جمعيات التنمية لكنيا 
ثره عمى نجاح المشاريع الزراعية الذؼ لـ أالزراعية العاممة في قطاع غزة ألسمكب االدارة بالنتائج ك 

 يتـ تناكلو في أؼ مف الدراسات السابقة.
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 ما تميزت بو الدراسة الحالية:

 لقمة كذلؾ الفكرؼ، المحتكػ  حديث تيجيار كاست أكاديمي منظكر ذات الحالية الدارسة تعد        
 األحداث مكاكبة في الياـ كلدكرىا بالنتائج اإلدارة مكضكع حكؿ العربية البحثية االتجاىات
 مف غيرىا عف يميزىا كما الدارسة ىذه إسيامات تمخيص يمكف كعميو السريعة، تكالتطكرا
 :بالتالي السابقة الدارسات

كنجاح  بالنتائج اإلدارة مجالي في الحديثة الفكرية اإلسيامات الحالية الدارسة أظيرت  .1
 .المشاريع

ادارة ك  بالنتائج اإلدارة مفيكمي عمى يحتكؼ  نظرؼ  بإطار الحالية الدارسة تميزت  .2
 بعد فيما الباحثيف يساعد مما كاضح بشكل المفيكميف ىذيف تناكؿ تـ حيثالمشاريع، 

 .كبير بشكل منو كاالستفادة إليو بالرجكع
 كاألجنبية العربية الدارسات بيا قامت التي البحثية الجيكد إكماؿ الحالية الدارسة حاكلت .3

 .الدارسة تكمتغيرا أبعاد بيف المنطقي بطالترا عمى تساعد  كالتي
حداثة المكضكع  حيث مف المحمي المستكػ  عمى الدارسات مف غيرىا عف الدارسة تميزت .4

مكضكع مدػ استخداـ جمعيات التنمية الزراعية في قطاع غزة ألسمكب الحيث تناكؿ 
ثره عمى نجاح المشاريع الزراعية، كىك مكضكع لـ يتـ تناكلو مف قبل في أاالدارة بالنتائج ك 

 .قطاع غزة ) عمى حد عمـ الباحث(
 



 
 

 

 

 

 

 
 الرابعالفصـــل 

 الدراسة منيجية
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 منيجية الدراسةالفصل الرابع: 
  :مقدمة

جراءاتيا محكرًا رئيسيًا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف  تعتبر منيجية الدراسة كا 
الدراسة، كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتكصل إلى 

لي تحقق األىداؼ التي أدبيات الدراسة المتعمقة بالمكضكع كبالتاالنتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء 
كتناكؿ ىذا الفصل كصفًا لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة، ككذلؾ أداة الدراسة ، تسعى إلييا

المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا، كمدػ صدقيا كثباتيا، كما يتضمف كصفًا 
بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة كتقنيتيا، كاألدكات التي استخدميا لجمع لإلجراءات التي قاـ 

بيانات الدراسة، كينتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات 
 ، كفيما يمي كصف ليذه اإلجراءات.كاستخالص النتائج

 أسموب الدراسةواًل: أ

ي تسعى إلى تحقيقيا فقد تـ استخداـ المنيج بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ الت
الكصفي التحميمي، كالذؼ يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفًا 

( المنيج الكصفي عمى 100، ص 2006الحمداني) كيعرؼ دقيقًا كيعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا ككميًا،
 التحميل أشكاؿ أحد فيك الراىنة أك اصرة،المع األحداث أك الظكاىر انو المنيج الذؼ يصف

 كتتطمب الكاقع، في معينة خصائص عف بيانات كيقدـ مشكمة، أك ظاىرة لكصف المنظـ كالتفسير
 ".  البيانات لجمع نستعمميا التي كاألكقات ندرسيا التي كالظكاىر الدارسة في المشاركيف معرفة

 -وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات: 
كفيو يعتمد الباحث في معالجة اإلطار النظرؼ لمبحث عمى المصادر  . المصادر الثانوية:1

البيانات الثانكية كالتي تتمثل في الكتب كالمراجع العربية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت 
اقع كالتقارير كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في مك 

 اإلنترنت المختمفة.
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لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات  المصادر األولية:. 2
كأداة رئيسية لمبحث، صممت خصيصًا ليذا الغرض، ككزعت عمى  االستبانةاألكلية مف خالؿ 
 مجتمع الدراسة. 

 مجتمع الدراســةثانيًا: 

الظاىرة التي تـ دراستيا، كبذلؾ فإف مجتمع الدراسة ىك جميع يعرؼ بأنو جميع مفردات 
األفراد أك األشياء الذيف يككنكف مكضكع مشكمة الدراسة، كبناًء عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا فإف 

بقطاع غزة، كعدد  العامميف كالعامالت في الجمعيات الزراعية مف المجتمع المستيدؼ يتككف 
 ( جمعية زراعية.44ة )الجمعيات الزراعية بقطاع غز 

 

 عينة الدراســةثالثًا: 

بكاقع  ثالثة  ( استبانة عمى عينة الدراسة 132، حيث تـ تكزيع )العينة الطبقيةتـ استخداـ طريقة 
 .ليا لتحميل اإلحصائيكتـ ااستبانة صالحة  124كقد تـ استرداد استبانات لكل جمعية زراعية 

 الدارسة أداةرابعًا: 

االدارة بالنتائج واثره  ألسموبمدى تطبيق الجمعيات الزراعية بقطاع غزة " حكؿ استبانة إعداد تـ
: األكؿ القسـ: رئيسة أقساـ ثالث مف الدارسة استبانة تتككف  حيث ،"عمى نجاح المشاريع الزراعية

 العممي، المؤىل عمر الجمعية، الجنس،) المستجيبيف عف الشخصية البيانات عف عبارة كىك
 (. الخبرة سنكات الكظيفي، المسمى العممي، التخصص

  -: تفقرة، مكزعة عمى ستو  مجاال 48عبارة عف مجاالت الدراسة كيتككف مف  القسم الثاني:

 ( فقرات.7المجاؿ األكؿ: تحديد االحتياجات، كيتككف مف ) 
 ( فقرات.7المجاؿ الثاني: استخداـ المكارد المتاحة، كيتككف مف ) 
 ( فقرات.7راتيجية التنفيذ ، كيتككف مف )المجاؿ الثالث: است 

 ( فقرات.7:المتابعة كالتقييـ ،كيتككف مف ) المجاؿ الرابع 

 ( فقرات.7:تقييـ االثر ،كيتككف مف ) المجاؿ الخامس 

 ( فقرات13:نجاح المشركعات الزراعية، كيتككف مف ) المجاؿ السادس. 
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 المبحوثين الستجابات  72الى  7حيث تم استخدام مقياس من 

% 14تأثيرا كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة ىك  األقل( لالستجابة 1تـ اختيار الدرجة )
 %.54كيمثل الراؼ المحايد  5كىك يتناسب مع ىذه االستجابة في حيف كاف المحؾ ىك العدد 

  االستبانة بناء خطوات
 ألسموبمدى تطبيق الجمعيات الزراعية بقطاع غزة  " لدارسػػػػػػػػة الدارسػػػػػػػػة أداة بإعداد الباحث قاـ

 لبناء التالية الخطكات الباحث كاتبع ،"االدارة بالنتائج واثره عمى نجاح المشاريع الزراعية
 :   االستبانة

 . الدارسة كأسئمة تار كالمتغي كالفرضيات األىداؼ جعةمرا .1
 الدارسػػػة، بمكضػػػكع الصػػػمة ذات السػػػابقة كالدارسػػػات اإلدارؼ  األدب عمى االطالع  .2

 . فقارتيا كصياغة االستبانة بناء في منيا كاالسػػػتفادة

 مدراء الجمعيات الزراعية كاساتذة الجامعات كالمختصيف  مف  عددا الباحث اسػػػػػػػػتشػػػػػػػػار .3
 .كفقارتيا االستبانة مجاالت تحديد في

 .االستبانة شممتيا التي الرئيسة المجاالت تحديد  .4

 .مجاؿ كل تحت تقع التي تار الفق تحديد .5

 . األكلية صكرتيا في االستبانة تصميـ تـ .6

 . المشرؼ قبل مف االستبانة كتنقيح جعةمرا تـ .7
اعضاء ىيئة التدريس في الجامعة تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف مف  .8

   االدارة كالسياسة. كعددىـ اكاديميةاالسالمية، كجامعة االزىر، كجامعة القدس المفتكحة، ك 
 (.1ـ )ممحق رق ،(14) 

 أك الحذؼ حيث مف االسػػػػػػػػتبانة فقرات بعض تعديل تـ المحكميف ءأرا ضػػػػػػػػكء في .9
 (.3ممحق رقـ ) كالتعديل، لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية، اإلضػػػػػػػػافة
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 انةصدق االستبخامسًا: 

 كما ،(145ص ،2414الجرجاكؼ،" )لقياسو كضع ما االستبياف يقيس أف" يعني االستبانة صدؽ
 ناحية، مف  التحميل في تدخل أف يجب التي العناصر لكل االستقصاء شمكؿ" بالصدؽ يقصد

 ) عبيدات    "يستخدميا مف لكل مفيكمة تككف  بحيث ثانية، ناحية مف كمفرداتيا فقارتيا ككضكح
 .(179ص ،2441كآخركف،

 : بطريقتين االستبانة صدق من التأكد تم وقد
 ": الظاىري  الصدق" المحكمين آراء نظر وجية من الصدق  .1

 في المتخصصيف المحكميف مف عدداً  الباحث يختار أف ىك" المحكميف بصدؽ يقصد 
حيث تـ (  147،ص2414الجرجاكؼ،" )الدارسة مكضكع المشكمة أك الظاىرة مجاؿ

 إدارة مجاؿ في(  متخصص 14تككنت مف )عرض االستبانة عمى متخصصيف 
 المحكميف ءار آل الباحث استجاب كقد ،كعمـ االحصاء كمنيجية البحث العممي االعماؿ

 جاخر ا كبذلؾ المقدمة، المقترحات ضكء في كتعديل حذؼ)  مف يمـز ما ءرابإج كقاـ
 (.1) رقـ الممحق انظر– النيائية اصكرتي في ةاناالستب

  صدق المقياس:
 :Internal Validity الداخمي االتساق - أ

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذؼ      
تنتمي إليو ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ مف خالؿ 

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة 
 :Structure Validity البنائيالصدق   - ب

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداء الذؼ يقيس مدػ تحقيق األىداؼ التي    
تريد األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدػ ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

البنائي بمعنى اخر ىك مدػ مالئمة اختبار ما في قياس صفة اك ظاىرة االستبانة، كالصدؽ 
 معينة ىذه الصفة اك الظاىرة ال يمكف قياسيا بشكل مباشر بمعنى ليس ليا كحدة قياس معتمدة .
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 Reliability ثبات االستبانة سادسًا:
تكزيع االستبانة يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة 

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط أك بعبارة أخرػ أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في 
نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكل كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات 

 خالؿ فترات زمنية معينة.

 :مفيوم الثبات
تي يتـ الحصكؿ عمييا دقيقة كخالية مف الخطأ كىذا يعني أنو في يعني أف الدرجات ال        

أؼ عدد المرات  ءحالة تطبيق نفس أداة القياس )االختبار أك المقياس( عمي نفس الفرد أك الشي
بنفس الطريقة كالشركط، فإننا سكؼ نحصل عمي نفس القيمة في كل مرة، حيث تدؿ ىذه القيمة 

المتفق عميو أف  فيتغير في غضكف فترات القياس المختمفة. كم الذؼ تـ قياسو لـ ءعمي أف الشي
الثبات يشير إلي مدؼ الدقة كاالتقاف أك االتساؽ الذؼ يقيس بو االختبار الظاىرة التي كضع مف 
أجميا لذلؾ يمثل اثبات أحد أىـ الشركط الكاجب تكافرىا في أدكات القياس أيا كانت ىذه األدكات 

إلي الكقكؼ في الدرجات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف تطبيق األداة، كذلؾ لككف الثبات يشير 
بمعني عدـ تأثير الدرجات التي يتـ الحصكؿ عمييا مف تطبيق األداة بأخطاء الصدفة حيث يطمق 
عمي الثقة في نتائج األداة اسـ: ثبات درجات االختبار أك المقياس. كقد تـ استخداـ معامميف ثبات 

 تجزئة النصفية.كىما الفاكرنباخ كال

 :أواًل: نتائج االتساق الداخمي

يقصد باالتساؽ الداخمي ألسئمة االستبانة ىي قكة االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المجاؿ         
مع مجاليا، كالصدؽ ببساطة ىك أف تقيس أسئمة االستبانة أك االختبار ما كضعت لقياسو أؼ 

 يقيسيا.يقيس فعال الكظيفة التي يفترض انو 

كلتكضيح ما تقدـ سابقا تـ إيجاد معامل االرتباط لكل فقرة مع مجاليا، حيث تبيف مف خالؿ ىذه 
 sigالجداكؿ اف جميع معامالت االرتباط في جميع المجاالت كانت دالو احصائيا بمعنى اف قيمة 
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بطة ارتباطا كبالتالي يمكف القكؿ اف جميع الفقرات كانت مرت 0.05قل مف أكانت لجميع الفقرات 
 قكيا مع مجاليا أؼ اف ىناؾ اتساؽ قكؼ بيف ىذه الفرات كمجاالتيا.

 باط كل فقره مع مجاليا.كالجداكؿ التالية تبيف مدػ ارت

 :. تحديد االحتياجات7

 تحديد االحتياجات " ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.1يكضح جدكؿ )
كمتكسط الدرجة الكمية لممجاؿ كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

0.05=α وكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياس. 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال مستوى تحميل االحتياجات لممشاريع  :(4.1جدول )
 ة الكمية لممجالالزراعية في الجمعيات" ومتوسط الدرج

 الفقرة ـ.
معامل بيرسكف 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(sig) 
 000. **932. تكلي الجمعية تحديد االحتياجات لممشاريع الزراعية العناية الالزمة  .1
 000. **901. يتـ عادة دراسة الكضع الحالي لمجمعية قبل البدء بعممية التخطيط  .2

3.  
االحتياجات لممشاريع الزراعية قبل البدء تقـك الجمعية بتحميل 

 بعممية التخطيط
.927** .000 

4.  
تشارؾ الجمعية المستكيات اإلدارية المختمفة في تحديد كتحميل 

 االحتياجات
.778** .000 

5.  
يتـ مراجعة نتائج دراسة االحتياجات مع اإلدارات المعنية قبل 

 اعتمادىا
.773** .000 

6.  
لالحتياجات بشكل رقمي كفقا لمراحل تقـك الجمعية بعمل تحميل 

 المشركع الزراعي
.886** .000 

تقـك الجمعية بعمل خريطة تفصيمية لمراحل العمل مف حيث   .7
 المياـ كالتكمفة كجداكؿ التسميـ كاالنياء لممشركع

.642** .000 
 

 α=4041** االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكػ داللة 
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 استخدام الموارد المتاحة:. 0

استخدام الموارد  ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.2يكضح جدكؿ )
كمتكسط الدرجة الكمية لممجاؿ كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند  المتاحة "

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسة. α=0.05مستكػ معنكية 

الموارد المتاحة في المشاريع  إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مستوى  :(4.2جدول )
 الزراعية في الجمعيات " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال

 

معامل بيرسكف  الفقرة ـ.
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(sig) 

 079. 325. يتـ اختيار المشاريع كفقا لممكارد المتاحة  .1

الجمعية عمى تكفير المكارد الالزمة قبل التخطيط تحرص   .2
 لممشركع

.535** .002 

تعتقد الجمعية أف اختيار المشاريع الزراعية كفقا لممكارد المتاحة   .3
 عامل ميـ مف أجل نجاح المشركع

.746** .000 

تحرص الجمعية عمى استقطاب أصحاب الكفاءات لمعمل   .4
 بالمشاريع الصغيرة

.837** .000 

تقـك الجمعية بتطكير التعامل مع المكارد المتاحة بالشكل األكثر   .5
 كفاءة )مف حيث االستغالؿ األمثل لممكارد( 

.899** .000 

 000. **844. لدؼ الجمعية إدارة متخصصة بالمكارد البشرية  .6

تعمل الجمعية عمى تقدير المكارد المطمكبة كالميزانية التقديرية   .7
 في سياؽ المشركعلكل األنشطة التنفيذية 

.579** .001 

 α=4041** االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكػ داللة 
 :. استراتيجية التنفيذ1

 استراتيجية التنفيذ " معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " (4.3)يكضح جدكؿ 
مستكػ معنكية عند كمتكسط الدرجة الكمية لممجاؿ كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة 

0.05=α  ويعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسكبذلؾ. 
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 إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مستوى استراتيجية التنفيذ في  :(4.3جدول )
 المشاريع الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال

 

 الفقرة ـ.
معامل بيرسكف 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(sig) 

يتـ تطكير جدكؿ العمل بما يتكافق مع متطمبات تنفيذ   .1
 المشركع

.652** .000 

تحرص الجمعية عمى تنفيذ المشاريع كفقا لمعمميات التي تـ   .2
 تحديدىا أثناء عممية التخطيط

.442* .014 

تعمل الجمعية عمى تنفيذ المشركع كفقا لتسمسل منطقي   .3
 الستكماؿ متطمبات خطة العمل

.901** .000 

 000. **787. يتـ عمل استراتيجية التنفيذ كفقا ألىداؼ الجمعية  .4

 000. **837. تقـك الجمعية بتنفيذ المشاريع بشكل متتابع  .5

تحرص الجمعية اثناء عممية التنفيذ عمى تحقيق النتائج   .6
 المكضكعة مسبقا

.674** .000 

تنفيذ المشاريع بالتكازؼ مع عممية تعمل الجمعية عمى   .7
 المتابعة

.871** .000 

 α=4041** االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكػ داللة 
   :المتابعة والتقييم.2

  "المتابعة والتقييم"ات مجاؿ ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقر 4.4يكضح جدكؿ )      

معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية كمتكسط الدرجة الكمية لممجاؿ كالذؼ يبيف أف 
0.05=α  ويعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسكبذلؾ. 

 

 إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مستوى المتابعة والتقييم في  :(4.4جدول )
 ممجالالمشاريع الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية ل

 

 الفقرة ـ.
معامل بيرسكف 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(sig) 
تستخدـ الجمعية المكازنة المخصصة لممشاريع الزراعية   .1

 كأداة لمرقابة عمى اإلنجاز المتحقق
.838** .000 

 000. **819.تعمل الجمعية عمى التأكد مف انجاز مراحل المشاريع   .2
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 الزراعية المختمفة حسب مكاصفات محددة مسبقا
لدؼ الجمعية مؤشرات لقياس األداء في المشاريع الزراعية   .3

 كالكقت كالتكمفة كالجكدة
.664** .000 

تيتـ الجمعية بالمراقبة المتزامنة مع التنفيذ في المشاريع   .4
 الزراعية بيدؼ اكتشاؼ األخطاء قبل كقكعيا

.870** .000 

قبل التخطيط تحرص الجمعية عمى تكفير المكارد الالزمة   .5
 لممشركع

.922** .000 

تحرص الجمعية عمى الحصكؿ عمى التغذية الراجعة عف   .6
 األنشطة المنفذة في المشاريع الزراعية

.852** .000 

تستفيد الجمعية مف نتائج تقييـ المشاريع الزراعية في   .7
 تحسيف أدائيا كاجراءاتيا في المشاريع القادمة

.883** .000 

 α=4041إحصائيا عند مستكػ داللة ** االرتباط داؿ 
 
 :األثر. تقيم 3

 تقييم االثر" ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ "4.5يكضح جدكؿ رقـ )     
كمتكسط الدرجة الكمية لممجاؿ كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

0.05=α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 

لممشاريع الزراعية  األثرمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مستوى تقييم  :(4.5جدول )
 في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال

 

 الفقرة ـ.
معامل بيرسكف 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(sig) 

يتكافر لدؼ الجمعية كضكح حكؿ قيمة كاستخدامات تقييـ   .1
 األثر الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية

.887** .000 

تمتمؾ الجمعية القدرة الكافية إلجراء تقييمات األثر الناتج   .2
 عف تنفيذ المشاريع الزراعية

.776** .000 

الناتج يكجد لدؼ الجمعية اليات مناسبة إلجراء تقييـ األثر   .3
 عف تنفيذ المشاريع الزراعية

.943** .000 

تستفيد الجمعية مف نتائج تقييـ األثر الناتج عف تنفيذ   .4
 المشارع الزراعية

.727** .000 

 000. **957.يتكافر لدؼ الجمعية األنظمة الستخداـ تقييـ األثر الناتج   .5
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 عف تنفيذ المشاريع الزراعية

6.  
الكاضحة الستخداـ تقييـ األثر تممؾ الجمعية الممارسات 

 الناتج عف
 تنفيذ المشاريع الزراعية

.953** .000 

تقدـ المؤسسات المانحة التمكيل الكافي لعممية تقييـ األثر   .7
 الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية

.776** .000 

 =4041** االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكػ داللة 
 :. نجاح المشاريع الزراعية4

نجاح المشاريع  "معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ  (4.6)يكضح جدكؿ        
دالة عند كمتكسط الدرجة الكمية لممجاؿ كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة  الزراعية "

 .واسكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقي α=0.05مستكػ معنكية 

بين كل فقرة من فقرات مجال " مستوى نجاح المشروع في الجمعيات معامل االرتباط  :(4.6جدول )
 الزراعية بقطاع غزة " ومتوسط الدرجة الكمية لممجال

 

 الفقرة ـ.
معامل بيرسكف 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(sig) 
 000. **855. يتكافر لدؼ الجمعية العمالة الماىرة لتنفيذ المشركع  .1

استدامة المشركع أحد أىـ عناصر تعتبر الجمعية عامل   .2
 نجاح المشركع الزراعي

.853** .000 

تعتبر الجمعية النتائج الناجمة عف تنفيذ المشركع عامل   .3
 ميـ لنجاح المشركع

.597** .001 

 000. **869. تشجع الجمعية مكظفييا لمعمل بركح الفريق  .4

تقـك الجمعية بتطكير ميارات كمعارؼ العامميف لدييا بما   .5
 يتكافق مع طبيعة المشاريع المنفذة

.814** .000 

تساىـ الجمعية في تكعية المزارعيف كحثيـ عمى االستغالؿ   .6
 األمثل لألراضي الزراعية كزيادة رقعتيا

.847** .000 

تحرص الجمعية عمى أف يككف مدير الجمعية متكاجد   .7
 بشكل دائـ خالؿ تنفيذ المشركع

.890** .000 

إدارة المخاطر ككيفية التعامل معيا أىمية تكلي الجمعية   .8
 كبيرة

.793** .000 

 000. **811.تحرص الجمعية عمى التطكير المستمر كاستخداـ أحدث   .9
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 األساليب التقنية 
تحرص الجمعية عمى الربط بيف أىداؼ المشركع كاألىداؼ   .14

 االستراتيجية ليا
.668** .000 

كاضحة تحرص الجمعية عمى كضع نتائج كمخرجات   .11
 ككاقعية يمكف تحقيقيا

.914** .000 

تحرص الجمعية عمى تحقيق األىداؼ كالنتائج المكضكعة   .12
 مسبقا

.680** .000 

تقـك الجمعية بمشاركة مكظفييا في كضع األىداؼ   .13
 كالنتائج المتكقعة قبل تنفيذ أؼ مشركع

.840** .000 

 α=4041** االرتباط داؿ إحصائيا عند مستكػ داللة 
 :Cronbach's Alpha Coefficient   معامل ألفا كرونباخ

 سػػطالك كمػا انػػو يمكػف فيػـ مقيػػاس ألفػا كركنبػاخ عمػػى انػو  ألفػا كركنبػاخ ىػػك مؤشػر لثبػات االسػػتبانة
كىنػػػا تػػػـ اسػػػتخداـ طريقػػػة ألفػػػا كركنبػػػاخ لقيػػػاس ثبػػػات   لمعػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف الفقػػػرات.الحسػػػابي 

 (.407زئة النصفية ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )االستبانة، باإلضافة الختبار التج

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة :(4.7جدول )

 المجاؿ ـ.
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كركنباخ

التجزئة 
 النصفية

 40918 40922 7  تحديد االحتياجات  .1

 40914 40814 7 استخداـ المكارد المتاحة  .2

التنفيذاستراتيجية   .3  7 40863 40889 

 40926 40926 7 المتابعة كالتقييـ  .4

 40894 40942 7 تقييـ األثر  .5

 40956 40943 13 الزراعيةنجاح المشاريع   .6

 40964 40981 48 المجموع الكمي لمفقرات #

 

كانػػت  ( أف قيمػػة معامػػل ألفػػا كركنبػػاخ4-7كيتضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ رقػػـ)       
( لكػػل مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة، كػػذلؾ  4.943، .814مرتفعػػة لكػػل مجػػاؿ حيػػث تػػراكح بػػيف )

(، ككػذلؾ كانػت قيمػة معامػل ثبػات التجزئػة 4.981كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة )
( لكػػػػل مجػػػػػاؿ مػػػػف مجػػػػػاالت 40956،  4.889النصػػػػفية مرتفعػػػػة لكػػػػػل مجػػػػاؿ حيػػػػث تػػػػػراكح بػػػػيف )
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ككػػذلؾ كانػػت قيمػػة معامػػل الثبػػات لجميػػع المجػػاالت باسػػتخداـ التجزئػػة النصػػفية يسػػاكؼ  االسػػتبانة،
( بذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة ممػا يجعمػو عمػى تقػو تامػة 4.964)

 بصحة االستبانة كصالحيتيا لتحميل النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
 

 :سمرنوف( -التوزيع الطبيعي )كولمجورف اختبار 

سمرنكؼ الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع –تـ استخداـ اختبار ككلمجكرؼ
 (408الطبيعي مف عدمو، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :(4.8جدول )
 

 المجاؿ ـ.
 القيمة االحتمالية

(sig) 
 0.099  تحديد االحتياجات  .1
 0.119 استخداـ المكارد المتاحة  .2
 0.098 استراتيجية التنفيذ  .3
 0.115 المتابعة كالتقييـ  .4
 0.542 تقييـ األثر  .5
 0.083 نجاح المشاريع الزراعية  .6
 0.214 أسموب اإلدارة باإلنتاج   .7
 

( لجميػػػػع sig( أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة)2كاضػػػػح مػػػػف النتػػػػائج المكضػػػػحة فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـ )
كبػػػػذلؾ فػػػػإف تكزيػػػػع البيانػػػػات ليػػػػذه  α=0.05مجػػػػاالت الدراسػػػػة كانػػػػت اكبػػػػر مػػػػف مسػػػػتكػ الداللػػػػة 

المجػػاالت يتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي حيػػث سػػيتـ اسػػتخداـ االختبػػارات المعمميػػة لإلجابػػة عمػػى فرضػػيات 
 الدراسة.
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   األساليب اإلحصائية
يسػتخدـ ىػذا األمػر بشػكل أساسػي ألغػراض النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي:  -1

 معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصف عينة الدراسة.
 اختبار ألفا كركنباخ: لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -2
 سمرنكؼ الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي–اختبار ككلمجكرؼ -3
 اختبار التجزئة النصفية  -4
: لقياس درجة االرتباط حيث يقـك ىػذا االختبػار عمػى دراسػة العالقػة بيرسكف رتباط معامل ا -5

 بيف متغيريف، كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة.
 في حالة عينتيف مستقمتيف  Tاختبار  -6
ية بػيف : لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصػائANOVAاختبار تحميل التبايف  -7

 ثالث مجمكعات فأكثر مف البيانات المستقمة.
 تحميل االنحدار الخطي المتعدد لدراسة تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع. -8



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات
 
 

 

 

 

 

 

 



    

78 
  

 فرضياتال واختبار البيانات تحميل: الخامس الفصل
 :مقدمة

يتضمف ىذا الفضل عرضًا لتحميل كاختبار فرضيات الدراسة، كذلؾ مف خالؿ االجابة عف اسئمة 
الدراسة كاستعراض ابرز نتائج االستبانة كالتي تـ التكصل الييا مف خالؿ تحميل فقراتيا كالكقكؼ 

الكظيفي، عمر عمى البيانات الشخصية لممستجيبيف التي اشتممت عمى ) الجنس، المسمى 
الجمعية ،المؤىل العممي، سنكات الخبرة، كالتخصص العممي (، لذا تـ اجراء المعالجات 
االحصائية لمبيانات المجمعة مف استبانة الدراسة االجتماعية اذ تـ استخداـ برنامج الرـك 

يميا ( لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحمspssاالحصائية لمدراسات االجتماعية )
 في ىذا الفصل.

 :الشخصية البيانات وفق الدارسة لعينة اإلحصائي الوصفأواًل: 

 كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدارسة كفق البيانات الشخصية

 المعمومات الشخصية: 

 توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس  .7

 توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس :(5.1جدول ) 

 المجمكع أنثى ذكر 
 124 47 73 التكرار
 144 3902 6408 النسبة

 

أفراد ىذه  % مف 3..2% مف أفراد الدراسة ىـ مف الذككر، بينما 6..8يكضح الجدكؿ السابق أف 
االىمية الكبيرة التي تكلييا  لإلناث الى مرتفعةالنسبة ال ويعزو الباحث  الدراسة ىـ مف اإلناث،

أف يككف  الجمعيات الزراعية كتفضل الجمعيات الزراعية لتشجيع المرأة الفمسطينية عمى العمل
كتختمف ىذه  ع بيف الذككر كاالناث في الكادر البشرؼ عند عممية اختيار المكظفيفىناؾ تنك 

ركزؼ لإلحصاء الفمسطيني حيث النتيجة مع الكاقع في االراضي الفمسطينية كما يراه الجياز الم
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) الجياز  ( %1..8)الى  تصل نسبة االناث بينما (%68.5)تصل نسبة الذككر العامميف الى 
 (.26ص  ـ،3.81المركزؼ لإلحصاء الفمسطيني 

 توزيع أفراد الدراسة حسب المركز الوظيفي  .0

 توزيع أفراد الدراسة حسب المركز الوظيفي :(5.2جدول ) 
 

 
سئُش يدهش 

 إداسح

عضى يدهش 

 إداسح

يذَش  

 تُفُزٌ

يذَش 

 يششوع
 انًدًىع لُى يفمىدح

 .83 36 31 .2 .3 6 انتكشاس

 ..8 32.2 6..3 23.1 88.6 8.6 انُضجخ

 

% مف أفراد الدراسة ىـ مف رؤساء مجمس ادارة كأعضاء مجمس 32.2يكضح الجدكؿ السابق أف 
% مف أفراد ىذه الدراسة ىـ المديريف التنفيذييف كمدراء المشاريع، بينما 12.2االدارة، بينما 

طبيعة مكضكع الدراسة  ويعزو الباحث ذلك الىاد الدراسة لـ يجيبكا عمى السؤاؿ، % مف أفر 32.2
ة مف المدراء في الجمعيات الزراعية حتى تككف لدييـ المعرفة حيث اختار الباحث عينة الدراس
 الكافية حكؿ مكضكع الدراسة. 

 توزيع أفراد الدراسة حسب المؤىل العممي  .3

 توزيع أفراد الدراسة حسب المؤىل العممي :(5.3جدول ) 

 المجمكع دراسات عميا بكالكريكس دبمـك 
 120 14 92 14 التكرار
 100 11.7 76.7 11.7 النسبة

 

، في حيف أف   88.6يكضح الجدكؿ السابق أف  % مف أفراد الدراسة ىـ مف حممة شيادة الدبمـك
% مف 66.2أؼ أف ما نسبتو % مف أفراد ىذه الدراسة ىـ مف حممة شيادة البكالكريكس، 68.6

 المكظفيف جميع أف النتيجة ىذه افراد الدراسة ىـ مف حممة شيادة البكالكريكس فما فكؽ، كتدلل
الجمعيات  في التكظيف سياسات إلى ذلك الباحث ويعزوجامعي،  عممي مؤىل لدىـ اإلدارييف
في الكظائف االدارية تتطمب  مف يحممكف الشيادة الجمعية اك المؤىل العممي كي يقكمكا  الزراعية

 أف إلى تدؿ بنسبة البكالكريكس حممة مف ىي األكبر النسبة ،ككانت  بكاجباتيـ عمى أكمل كجو،
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  األكلى، العممية الدرجة أساسي بشكل يتطمب الفمسطينية في الجمعيات الزراعية اإلدارؼ  العمل
 لمعمل نضجا  كأكثر أىميتيا كمدػ اإلدارية العممية سير ألسس  كاً إدرا أكثر المكظفيف يجعل مما
 ىذا أف كما المتاحة المكارد استغالؿ عمى لدييـ القدرة يعزز ككذلؾ كتحسينيا، تطكيرىا عمى
 لدينا يتبيف كما، الكظيفية مكاقعيـ في كاإلدارؼ  القيادؼ أدائيـ مف التكقعات سقف مف سيرفع األمر
 جدا جيدا نسبة كىي ، عميا دارسات شيادة يحممكف  ال بأس بيا مف افراد الدراسة ىـ نسبة أف

 مف المزيد باكتساب الكظيفي أدائيـ لتحسيف  دائما يسعكف  المكظفيف بأف  ذلؾ الباحث كيعزك
 المرتبة في تأتي كما ،الكظيفي السمـ في لالرتقاء كذلؾ بيـ يدفع مما اإلدارية تكالميارا العمكـ
 ىناؾ ألنو كذلؾ مقبكلة، نسبة كىي 88.8عمى شيادة الدبمكـ كىي بنسبة   الحاصميف الثالثة
كاتفقت ىذه النتيجة ، (السكرتاريا خصكصا) ئف ادارية يشغميا الحاصميف عمى درجة الدبمكـ كظا

 (3.81 الخضرؼ،)ك ،(ـ 3.81مع دراسة )ديبة،

  :توزيع أفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة .4

 توزيع أفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة :(5.4جدول )

 10أقل مف5 5أقل مف 
أقل مف 10

15 
أقل 15
 20مف

 فأكثر20
 المجمكع

 120 16 6 29 35 34 التكرار
 100 13.3 5 24.2 29.2 28.3 النسبة

 

سنكات،   .8% مف أفراد الدراسة سنكات الخدمة لدييـ أقل مف  16.1يكضح الجدكؿ السابق أف 
سنة، كأف .3إلى أقل مف .8% مف أفراد ىذه الدراسة سنكات الخدمة لدييـ تتراكح ما بيف3..3بينما

 سنة..3% مف أفراد الدراسة سنكات الخدمة لدييـ أكثر مف 82.2

 توزيع أفراد الدراسة حسب عمر المنظمة  .3

 توزيع أفراد الدراسة حسب عمر المنظمة :(5.5جدول ) 

 المجمكع فأكثر20 20أقل مف15 15أقل مف 10 10أقل مف5 5أقل مف 
 120 48 16 28 8 20 التكرار
 100 40 13.3 23.3 6.7 16.7 النسبة
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الدراسة يركف أف عمر المنظمة التي يعممكف بيا أقل % مف أفراد 32.2يكضح الجدكؿ السابق أف 
% مف أفراد الدراسة يركف أف عمر المنظمة التي يعممكف بيا 28.8سنكات، في حيف أف .8مف 

% مف أفراد الدراسة يركف أف عمر المنظمة التي 12.2سنة، كأف .3إلى أقل مف .8يتراكح ما بيف
 سنة..3يعممكف بيا أكثر مف 

 اسة حسب المحافظة التي تقع فييا المنظمةتوزيع أفراد الدر  .6

 توزيع أفراد الدراسة حسب المحافظة التي تقع فييا المنظمة :(5.6جدول ) 
 

 المجمكع رفح خانيكنس الكسطى غزة الشماؿ 
 120 18 36 18 30 18 التكرار
 100 15 30 15 25 15 النسبة

% مف أفراد 31محافظة الشماؿ، بينما % مف أفراد الدراسة ىـ مف  81يكضح الجدكؿ السابق أف
%مف أفراد الدراسة ىـ مف محافظة الكسطى، 81ىذه الدراسة ىـ مف محافظة غزة، في حيف أف

% مف افراد الدراسة ىـ مف محافظة 81% مف أفراد الدراسة ىـ مف محافظة خانيكنس، ك .2كأف 
 .رفح

ظرًا لممساحة الكبيرة مف االراضي كيعزك الباحث العدد االكبر لمجمعيات في محافظة خانيكنس ن
 .الزراعية المكجكدة في محافظة خانيكنس

 توزيع أفراد الدراسة حسب عدد العاممين .7

 توزيع أفراد الدراسة حسب عدد العاممين :(5.7جدول ) 
 

 المجمكع فأكثر26 21-25 16-20 11-15 5-10 
 120 28 4 4 29 55 التكرار
 100 23.3 3.3 3.3 24.2 45.8 النسبة

 1% مف أفراد الدراسة يركف أف عدد العامميف لدييـ يتراكح ما بيف .6يكضح الجدكؿ السابق أف 
% مف أفراد الدراسة يركف أف عدد العامميف لدييـ يتراكح ما بيف  8.8، في حيف أف عامل81إلى
عامل، 38د العامميف لدييـ أكثر مف % مف أفراد الدراسة يركف أف عد32.2عامل، كأف 31إلى 88

كيعزك الباحث ذلؾ الى اف الجمعيات الزراعية بقطاع غزة في غالبيتيا ال تحتاج الى عدد كبير 
شخاص بنظاـ أنيا تقكـ بتكظيف أمف المكظفيف كأنيا تستعيف بمصادر خارجية عند الحاجة أؼ 
 يذىا كىذه النتيجة تتفق مع دراسةالعقكد المؤقتة كفقًا لما تتطمبو المشاريع التي تقـك بتنف
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عدد المكظفيف في المؤسسات الجمعيات الخيرية ( التي تكصمت الى أف  متكسط 3.83)دمحم،
في  ( التي تكصمت الى اف عدد العامميف 3.81مكظف كدراسة )العايدؼ، 83 بقطاع غزة

راسة )الرفاتي، مكظفيف كتختمف ىذه النتيجة مع د .8الى  1اكح ما بيف يتر الجمعيات الخيرية 
مكظفي كأنو  .1ك 88( الذؼ يرػ اف اعداد المكظفيف في المنظمات االىمية يتراكح بيف 8..3

يكجد بعض المنظمات االىمية يصل عدد المكظفيف فييا الى اكثر مف ذلؾ، كيعزك الباحث ىذا 
يا عف االختالؼ الى اختالؼ مجتمع كعينة الدراسة حيث أف الجمعيات الزراعية تختمف في حجم

 المنظمات االىمية االخرػ كبذلؾ ال تككف بحاجة الى عدد كبير مف المكظفيف. 

 : أسئمة االستبانة تحميل ثانيا:

 أوال: مستوى تحميل االحتياجات لممشاريع الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة

 يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى تحميل االحتياجات لممشاريع الزراعية بقطاع غزة :(5.8جدول )

 الفقرة #
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تكلي الجمعية تحديد االحتياجات لممشاريع الزراعية  1
 العناية الالزمة

1.51 27.08 0.00 8.73 87.33 1 

يتـ عادة دراسة الكضع الحالي لمجمعية قبل البدء  2
 بعممية التخطيط 

1.83 20.03 0.00 8.35 83.50 4 

تقـك الجمعية بتحميل االحتياجات لممشاريع  3
 الزراعية قبل البدء بعممية التخطيط

1.49 25.90 0.00 8.53 85.33 2 

تشارؾ الجمعية المستكيات اإلدارية المختمفة في  4
 7 81.17 8.12 0.00 19.20 1.78 كتحميل االحتياجاتتحديد 

يتـ مراجعة نتائج دراسة االحتياجات مع اإلدارات  5
 المعنية قبل اعتمادىا

1.52 23.99 0.00 8.33 83.25 5 

تقـك الجمعية بعمل تحميل لالحتياجات بشكل  6
 رقمي كفقا لمراحل المشركع الزراعي

1.72 20.08 0.00 8.15 81.50 6 

تقـك الجمعية بعمل خريطة تفصيمية لمراحل العمل  7
مف حيث المياـ كالتكمفة كجداكؿ التسميـ كاالنياء 

 لممشركع 
1.53 24.97 0.00 8.48 84.83 3 
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 يتضح مف الجدكؿ السابق أف الفقرتاف التي حصمتا عمى أعمى كزف نسبي ىما: 

االحتياجات لممشاريع الزراعية العناية ( كتنص عمى أف " تكلي الجمعية تحديد 8الفقرة رقـ )
مف  جداً  % كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة كبيرة66.2الالزمة " حيث أنيا حصمت عمى كزف نسبي

ممية تحديد االحتياجات تعتبر مف قبل المبحكثيف  عمى ىذه الفقرة كيعزك الباحث ذلؾ الى أف ع
بيا قبل البدء بتنفيذ المشركع لذلؾ  ىـ الخطكات التي يتكجب عمى الجمعيات الزراعية اف تقكـأ 

( حيث 3.82، )ابك صفيةىذه النتيجة تتفق مع دراسة: فيي  تكلي اىتماـ كبير ليذه العممية، ك 
تيتـ المنظمة بتحديد االحتياجات لممشاريع المنفذة اىتماما  بالغًا عمى درجة كبيرة الفقرة  حصمت 

 %.63.8كبكزف نسبي 

ى أف " تقكـ الجمعية بتحميل االحتياجات لممشاريع الزراعية قبل البدء ( كتنص عم2أما الفقرة رقـ )
جدًا %  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة كبيرة 61.2بعممية التخطيط " كلقد حصمت عمى كزف نسبي 

عمى ىذه الفقرة، كيعزك الباحث ذلؾ الى أف معظـ الجمعيات الزراعية تقكـ بتحميل االحتياجات 
مشاريع الزراعية حيث يمثل تحميل االحتياجات حجر االساس لعممية قبل عممية التخطيط  لم

 (ـ 3.81، )بسيسك،(ـ 3.82حماد،التخطيط كالتنفيذ لممشاريع الزراعية، كىذا يتفق مع دراسة )
حيث حصمت الفقرة تعمل المنظمة عمى تحميل االحتياجات قبل البدء بالمشركع، كحصمت عمى 

 %. 66.2كزف نسبي 

 لتي حصمتا عمى أدنى كزف نسبي ىما: أما الفقرتاف ا

( كتنص عمى أف " تشارؾ الجمعية المستكيات اإلدارية المختمفة في تحديد كتحميل 2الفقرة رقـ )
%، كيعزك الباحث ذلؾ أف الفكر االدارؼ التقميدؼ 68.8االحتياجات " كحصمت عمى كزف نسبي 

لجمعيات الزراعية بحيث تستفرد ال زاؿ يسيطر كبشكل كبير عمى الممارسات االدارية داخل ا
 االدارة العميا بكل ما يدكر داخل الجمعيات بما فييا عممية تحديد االحتياجات.

( كتنص عمى أف " تقكـ الجمعية بعمل تحميل لالحتياجات بشكل رقمي كفقا 8يمييا الفقرة رقـ )
لى أف معظـ %، كيعزك الباحث ذلؾ ا68.1لمراحل المشركع الزراعي " كحصمت عمى كزف نسبي

كاحدة كليس كفقًا لمراحل الجمعيات الزراعية تقكـ بتحميل االحتياجات بشكل رقمي فقط لمرة 
التحميل كالتحديد لالحتياجات قبل البدء بتنفيذ المشركع فقط كال تقـك المشركع، أؼ انيا تقـك بعممية 

 الكاقع.  بذلؾ خالؿ مراحل التنفيذ المختمفة ككفقًا لما يتـ مف مستجدات عمى ارض
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ثانيا: مستوى إدارة الموارد المتاحة في إدارة المشاريع الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع 

 غزة
يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى إدارة الموارد المتاحة لممشاريع الزراعية  :(5.9جدول )

 بقطاع غزة

 يتضح مف الجدكؿ السابق أف الفقرتاف التي حصمتا عمى أعمى كزف نسبي ىما: 

( كتنص عمى أف " تعتقد الجمعية أف اختيار المشاريع الزراعية كفقا لممكارد المتاحة 3الفقرة رقـ )
%،  كىذا يعني اف ىذه 85.4نجاح المشركع " كحصمت عمى كزف نسبيعامل ميـ مف أجل 

ف الجمعيات الزراعية عند اختيارىا أكيعزك الباحث ذلؾ الى  كبيرة جداً  الفقرة حصمت عمى مكافقة
لممشاريع الزراعية تكلي اىتماـ كبير لممكارد التي تمتمكيا سكاء كانت ىذه المكارد مف الناحية 

تقكـ بالتأكد مف كجكدىا كتحرص عمى تكفير العجز منيا اف كجد، كعمى ىذا المادية اك البشرية ك 
حيث حصمت  (2015الديراكؼ، ) دراسة:االساس تقكـ باختيار مشاريعيا، كتتفق ىذه النتيجة مع 

% كحصمت 81عمى كزف نسبي الفقرة " يتقكـ المنظمة باختيار المشركع كفقًا لممكارد التي تمتمكيا" 
( كتنص عمى أف " تحرص الجمعية عمى 4يمييا الفقرة رقـ ) ،مكافقةجدًا مف الكبيرة عمى درجة 

 الفقرة #
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 3 85.1 8.51 0.00 26.80 1.44 يتـ اختيار المشاريع كفقا لممكارد المتاحة 1
تحرص الجمعية عمى تكفير المكارد الالزمة قبل  2

 التخطيط لممشركع
2.18 14.56 0.00 7.90 79.0 6 

تعتقد الجمعية أف اختيار المشاريع الزراعية كفقا  3
 عامل ميـ مف أجل نجاح المشركع لممكارد المتاحة

1.90 20.46 0.00 8.54 85.4 1 

تحرص الجمعية عمى استقطاب أصحاب الكفاءات  4
 لمعمل بالمشاريع الصغيرة

1.72 22.45 0.00 8.53 85.2 2 

تقـك الجمعية بتطكير التعامل مع المكارد المتاحة  5
بالشكل األكثر كفاءة )مف حيث االستغالؿ األمثل 

 لممكارد( 
1.79 20.04 0.00 8.27 82.6 5 

 7 74.8 7.48 0.00 12.79 2.13 لدؼ الجمعية إدارة متخصصة بالمكارد البشرية 6
 تعمل الجمعية عمى تقدير المكارد المطمكبة كالميزانية 7

 التقديرية لكل األنشطة التنفيذية في سياؽ المشركع
1.69 21.54 0.00 8.33 83.2 4 
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%، أؼ 85.2استقطاب أصحاب الكفاءات لمعمل بالمشاريع الزراعية " كحصمت عمى كزف نسبي 
ف عممية أمف المكافقة كيعزك الباحث ذلؾ الى  كبيرة جداً اف ىذه الفقرة حصمت عمى درجة 

تككف كفقًا لمكاصفات معينة  البشرية التي تعمل في المشاريع الزراعية االستقطاب كالتعييف لمككادر
ى ف تتكفر لدػ االشخاص المتقدميف لمعمل في ىذه المشاريع كتحرص الجمعيات عمأيجب 

صحاب الكفاءات العالية كمف ذكؼ االختصاص لمعمل في مشاريعيا الزراعية، كىذه أاستقطاب 
( حيث حصمت الفقرة "تعتمد الجمعية عمى الكفاءات ـ2014)حماد،  دراسة:النتيجة تتفق مع 

 .%87.3المناسبة لتنفيذ مشاريعيا" كحصمت عمى كزف نسبي 

 أما الفقرتاف التي حصمتا عمى أدنى كزف نسبي ىما: 

( كتنص عمى أف " لدؼ الجمعية إدارة متخصصة بالمكارد البشرية " كحصمت عمى 6الفقرة رقـ )
ك ادارة أ ث ذلؾ الى أنو ال يكجد في العديد مف الجمعيات قسـ%، كيعزك الباح79كزف نسبي 

( كتنص عمى أف " تحرص الجمعية عمى تكفير المكارد 2يمييا الفقرة رقـ )خاصة بالمكارد البشرية، 
 %. 74.8الالزمة قبل التخطيط لممشركع " كحصمت عمى كزف نسبي

 الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزةثالثا: مستوى استراتيجية التنفيذ في إدارة المشاريع 
يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى استراتيجية التنفيذ لممشاريع الزراعية  :(5.10جدول )

 بقطاع غزة
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متطمبات تنفيذ يتـ تطكير جدكؿ العمل بما يتكافق مع  1
 المشركع

1.52 24.92 0.00 8.45 84.5 2 

تحرص الجمعية عمى تنفيذ المشاريع كفقا لمعمميات  2
 التي تـ تحديدىا أثناء عممية التخطيط

8.08 6.13 0.00 9.53 95.2 1 

تعمل الجمعية عمى تنفيذ المشركع كفقا لتسمسل منطقي  3
 الستكماؿ متطمبات خطة العمل

1.77 20.50 0.00 8.32 83.1 5 

 3 84.1 8.42 0.00 22.78 1.64 يتـ عمل استراتيجية التنفيذ كفقا ألىداؼ الجمعية 4

 7 78.1 7.82 0.00 15.33 2.01 تقـك الجمعية بتنفيذ المشاريع بشكل متتابع 5

تحرص الجمعية اثناء عممية التنفيذ عمى تحقيق النتائج  6
 المكضكعة مسبقا

1.70 21.48 0.00 8.33 83.2 4 
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 يتضح مف الجدكؿ السابق أف الفقرتاف التي حصمتا عمى أعمى كزف نسبي ىما: 

( كتنص عمى أف " تحرص الجمعية عمى تنفيذ المشاريع كفقا لمعمميات التي 2الفقرة رقـ ) .1
ف ىذه أ% ىذا يعني 95.2صمت عمى كزف نسبيتحديدىا أثناء عممية التخطيط " كحتـ 

جدا كيعزك الباحث ذلؾ الى الجمعيات الزراعية تقـك كبيرة الفقرة حصمت عمى مكافقة 
بتحديد مراحل التنفيذ بشكل مسبق كتقكـ بعممية التنفيذ كفقًا ليذه المراحل، كتتفق النتيجة 

حيث حصمت الفقرة " تعمل المنظمة  (ـ2013)ابك شنب، ، (ـ2015)بسيسك  دراسة:مع 
  .%89.8شاريع" كحصمت عمى كزف نسبي عمى تحديد جداكؿ زمنية محددة قبل تنفيذ الم

( كتنص عمى أف " يتـ تطكير جدكؿ العمل بما يتكافق مع متطمبات تنفيذ 1يمييا الفقرة رقـ )
ىذه الفقرة ايضًا حصمت عمى  %اؼ اف84.5المشركع " حيث أنيا حصمت عمى كزف نسبي 

ف الجمعيات الزراعية تقكـ بالتعديل كالتطكير الالـز أكيعزك الباحث ذلؾ الى  جداً  مكافقة كبيرة
 رض الكاقعأعمى جدكؿ العمل كفقًا لمتطمبات المشركع عمى 

 أما الفقرتاف التي حصمتا عمى أدنى كزف نسبي ىما: 

عية بتنفيذ المشاريع بشكل متتابع " كحصمت عمى كزف ( كتنص عمى أف " تقكـ الجم4الفقرة رقـ )
قل  كيعزك الباحث ذلؾ أه الفقرة حصمت عمى مكافقة بدرجة %، كىذا يدؿ عمى اف ىذ78.1نسبي 
 ف الجمعيات الزراعية ال تقـك بتنفيذ مشاريعيا بالشكل المطمكب  أالى 

( كتنص عمى أف " تعمل الجمعية عمى تنفيذ المشاريع بالتكازؼ مع عممية 7أما الفقرة رقـ ) 
% أؼ اف ىذه الفقرة حصمت عمى مكافقة بدرجة 81.1المتابعة " كلقد حصمت عمى كزف نسبي

كيعزك الباحث ذلؾ الى أف الجمعيات الزراعية ال  ،مقارنة بما حصمت عميو الفقرات االخرػ قميمة 
ف الجمعيات الزراعية ، أؼ أل متكازؼ مع عممية التنفيذ لممشاريع الزراعيةتقكـ بعممية المتابعة بشك

 .تقكـ بعممية التقييـ بعد االنتياء مف المشركع

 

  

تعمل الجمعية عمى تنفيذ المشاريع بالتكازؼ مع عممية  7
 المتابعة

1.78 19.20 0.00 8.12 81.1 6 
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 رابعا: مستوى المتابعة والتقييم في إدارة المشاريع الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة

يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى المتابعة والتقييم لممشاريع الزراعية  :(5.11جدول )
 بقطاع غزة

 

 يتضح مف الجدكؿ السابق أف الفقرتاف التي حصمتا عمى أعمى كزف نسبي ىما: 

( كتنص عمى أف " تحرص الجمعية عمى الحصكؿ عمى التغذية الراجعة عف 6الفقرة رقـ )
% أؼ اف ىذه الفقرة حصمت 97األنشطة المنفذة في المشاريع الزراعية " كحصمت عمى كزف نسبي

جدًا مف المكافقة كيعزك الباحث ذلؾ الى اف الجمعيات الزراعية تكلي اىتماـ كبير  كبيرةعمى درجة 
 دراسة:ىذه النتيجة مع  لعممية التغذية الراجعة كتستفيد منيا عند تنفيذ المشاريع المستقبمية، كتتفق

تعتمد المنظمات غير الحككمية عمى التغذية الراجعة ( حيث حصمت الفقرة " ـ2014)حماد، 
( حيث تكصمت الى درجة مكافقة ـ2013)دمحم،  ، كدراسة%92ابعة كالتقييـ" عمى كزف نسبي لممت
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تستخدـ الجمعية المكازنة المخصصة لممشاريع  1
 الزراعية كأداة لمرقابة عمى اإلنجاز المتحقق

1.53 20.70 0.00 8.48 84.3 2 

تعمل الجمعية عمى التأكد مف انجاز مراحل  2
المشاريع الزراعية المختمفة حسب مكاصفات محددة 

 مسبقا
1.75 20.64 0.00 8.30 83 3 

لدؼ الجمعية مؤشرات لقياس األداء في المشاريع  3
 الزراعية كالكقت كالتكمفة كالجكدة

1.74 18.89 0.00 8.00 80 5 

الجمعية بالمراقبة المتزامنة مع التنفيذ في تيتـ  4
المشاريع الزراعية بيدؼ اكتشاؼ األخطاء قبل 

 كقكعيا
1.91 16.72 0.00 7.91 79 7 

تحرص الجمعية عمى تكفير المكارد الالزمة لمرقابة  5
 6 79.1 7.92 0.00 16.59 1.93 قبل التخطيط لممشركع

الراجعة تحرص الجمعية عمى الحصكؿ عمى التغذية  6
 عف األنشطة المنفذة في المشاريع الزراعية

13.15 3.92 0.00 9.70 97 1 

تستفيد الجمعية مف نتائج تقييـ المشاريع الزراعية  7
 في تحسيف أدائيا كاجراءاتيا في المشاريع القادمة

1.74 20.34 0.00 8.23 82.2 4 
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التغذية الراجعة   ألىمية العينة أفراد إدراؾ إلى ذلؾ الباحث كيعزك.%، 89حكؿ ىذه الفقرة بنسبة
 بما أخطائيـ كمعالجة الريادية الخصائص تنمية في اإليجابي كأثره في عممية المتابعة كالتقييـ

( حيث ـ2016كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة )عمار،، باستمرار كالرقي التطكر ليـ يحقق
 .%65.3حصمت ىذه الفقرة عمى درجة مكافقة متكسطة نكعًا ما كبنسبة مكافقة 

( كتنص عمى أف " تستخدـ الجمعية المكازنة المخصصة لممشاريع الزراعية 1يمييا الفقرة رقـ )
%، أؼ اف ىذه الفقرة 84.3اإلنجاز المتحقق " كحصمت عمى كزف نسبي كأداة لمرقابة عمى 

غمب المكازنات لممشاريع الزراعية أ ف أرجة كبيرة كيعزك الباحث ذلؾ الى حصمت عمى مكافقة بد
داة ميمة لمرقابة عمى المشاريع أييف كىذا يجعل مف ىذه المكازنات تحصل عمييا مف ممكليف خارج

حيث حصمت الفقرة تحرص  (ـ 2014) االشقر،  ف ىذه النتيجة مع دراسةالزراعية المنفذة، كتختم
المنظمة عمى استخداـ المكازنة كأداة لمرقابة عمى المشاريع المنفذة" عمى درجة عالية مف المكافقة 

( كحصمت ىذه الفقرة عمى درجة عالية مف ـ2012كدراسة )الخطيب، %88.4كبكزف نسبي 
 %.83.4المكافقة كبنسبة 

 لفقرتاف التي حصمتا عمى أدنى كزف نسبي ىما: أما ا

( كتنص عمى أف " تيتـ الجمعية بالمراقبة المتزامنة مع التنفيذ في المشاريع الزراعية 2الفقرة رقـ )
% ، أؼ اف ىذه الفقرة .6بيدؼ اكتشاؼ األخطاء قبل كقكعيا " كحصمت عمى كزف نسبي 

الى عدـ قياـ الجمعيات الزراعية بعممية حصمت عمى درجة مكافقة قميمة كيعزك الباحث ذلؾ 
( 3.82)دمحم،كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  المراقبة المستمرة اثناء عممية تنفيذ المشاريع الزراعية

حيث حصمت الفقرة التي تتعمق بالرقابة المتزامنة مع تنفيذ المشركع عمى درجة مكافقة متكسطة 
%، كيعزك الباحث 63.1مكافقة متكسطة كبنسبة (  بدرجة 3.82، مصبح%، كدراسة ).8كبنسبة 

ذلؾ الى اف المستجيبيف ال يركا بأف ما تقكـ بو الجمعيات الزراعية فيما يخص عممية الرقابة كافي 
  بالدرجة المطمكبة

( كتنص عمى أف " تحرص الجمعية عمى تكفير المكارد الالزمة لمرقابة قبل 1يمييا الفقرة رقـ )
%، كىذه الفقرة حصمت عمى ادنى مكافقة 8..6صمت عمى كزف نسبي التخطيط لممشركع " كح

كيعزك الباحث ذلؾ الى اف الجمعيات الزراعية ال تقكـ بتكفير المكارد الالزمة لعممية المراقبة بحجة 
ستطيع الجمعيات الزراعية تكفيرىا، اف عممية المراقبة كالتقييـ يككف بحاجة الى مكارد كبيرة ال ت

 المكظفيف أداء لتقييـ كعادلة كشفافة كدقيقة فاعمة أنظمة لكجكد الحاجة عمى يجةالنت ىذه وتدلل
  إيجابا ينعكس الذؼ األمر الكظيفية بكاجباتيـ القياـ في كفاءتيـ مدػ عف تغذية راجعة كتعطييـ
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لمريادة، كلتقديـ كل ما  لمكصكؿ جيكدىـ أقصى بذؿ عمى المكظفيف كحث أداءىـ تطكير لناحية
 أجل النيكض بالجمعية التي يعممكف فييا. بكسعيـ مف

 خامسا: مستوى تقييم األثر لممشاريع الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة
يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى تقييم األثر لممشاريع الزراعية بقطاع  :(5.12جدول )

 غزة

 

 يتضح مف الجدكؿ السابق أف الفقرتاف التي حصمتا عمى أعمى كزف نسبي ىما: 

( كتنص عمى أف " تستفيد الجمعية مف نتائج تقييـ األثر الناتج عف تنفيذ المشارع 2الفقرة رقـ )
 %66الزراعية " كحصمت عمى كزف نسبي

( كتنص عمى أف " يتكافر لدؼ الجمعية كضكح حكؿ قيمة كاستخدامات تقييـ 8يمييا الفقرة رقـ )
 %. ..68األثر الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية " كحصمت عمى كزف نسبي 
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يتكافر لدؼ الجمعية كضكح حكؿ قيمة كاستخدامات  1
 تقييـ األثر الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية

1.90 15.56 0 7.69 76.9 2 

تمتمؾ الجمعية القدرة الكافية إلجراء تقييمات األثر  2
 3 76 7.61 0 13.96 2.05 الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية 

يكجد لدؼ الجمعية اليات مناسبة إلجراء تقييـ األثر  3
 الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية

2.08 12.68 0 7.41 74 4 

تستفيد الجمعية مف نتائج تقييـ األثر الناتج عف تنفيذ  4
 المشارع الزراعية

2.01 14.73 0 7.71 77 1 

 يتكافر لدؼ الجمعية األنظمة الستخداـ تقييـ األثر 5
 الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية

2.18 11.56 0 7.30 73 5 

تممؾ الجمعية الممارسات الكاضحة الستخداـ تقييـ  6
 األثر الناتج عف

 تنفيذ المشاريع الزراعية
2.34 10.63 0 7.28 72.7 6 

تقدـ المؤسسات المانحة التمكيل الكافي لعممية تقييـ  7
 الزراعيةاألثر الناتج عف تنفيذ المشاريع 

2.73 7.47 0 6.86 68.5 7 
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 أما الفقرتاف التي حصمتا عمى أدنى كزف نسبي ىما: 

( كتنص عمى أف " تقدـ المؤسسات المانحة التمكيل الكافي لعممية تقييـ األثر الناتج 6الفقرة رقـ )
 % 86.1عف تنفيذ المشاريع الزراعية " كحصمت عمى كزف نسبي 

( كتنص عمى أف " تممؾ الجمعية الممارسات الكاضحة الستخداـ تقييـ األثر 8يمييا الفقرة رقـ )
 %.6كحصمت عمى كزف نسبي الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية "

نالحع اف األكزاف النسبية لمفقرات الخاصة بتقييـ األثر جميعيا منخفضة مقارنة باألكزاف النسبية 
لمفقرات األخرػ كىذا يعزػ الى عدـ استخداـ معظـ الجمعيات الزراعية لتقييـ األثر خالؿ ادارتيا 

 Rolingis(2014) يجة تتفق مع دراسةبالشكل المطمكب كىذه النت لممشاريع التي تقكـ بتنفيذىا
 بغياب استخداـ تقيـ االثر في المنظمات االىمية ك أنوحيث تكصمت أف ىناؾ قصكر كبير في 

الى االستخداـ الضعيف لتقييـ األثر،  المنظمات تميل اإلدارية لمممارسات جيدا المكضكعة الخطط
الى عدـ االىتماـ الكافي مف قبل الجمعيات الزراعية بشكل خاص كالمؤسسات كيعزك الباحث ذلؾ 

 الفمسطينية بشكل عاـ بمبدأ تقييـ األثر بحجة أنو بحاجة الى كقت كبير كتكمفة عالية.

 سادسا: مستوى نجاح المشروع في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة
يوضح مدى توزيع أفراد الدراسة حسب مستوى نجاح المشروع في الجمعيات الزراعية  :(5.13جدول )

 بقطاع غزة
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 2 85.5 8.55 0 26.74 1.45 يتكافر لدؼ الجمعية العمالة الماىرة لتنفيذ المشركع 1

2 
عامل استدامة المشركع أحد أىـ تعتبر الجمعية 

 عناصر نجاح المشركع الزراعي
1.33 30.85 0 8.76 87.5 1 

3 
تعتبر الجمعية النتائج الناجمة عف تنفيذ المشركع 

 5 84.2 8.43 0 20.38 1.84 عامل ميـ لنجاح المشركع

 4 85.3 8.54 0 23.38 1.66 تشجع الجمعية مكظفييا لمعمل بركح الفريق 4

5 
الجمعية بتطكير ميارات كمعارؼ العامميف تقـك 

 لدييا بما يتكافق مع طبيعة المشاريع المنفذة
1.76 20.69 0 8.33 83.3 8 
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 يتضح مف الجدكؿ السابق أف الفقرات التي حصمت عمى أعمى كزف نسبي ىـ: 

( كتنص عمى أف " تعتبر الجمعية عامل استدامة المشركع أحد أىـ عناصر نجاح 2الفقرة رقـ )
%، يعزك الباحث ذلؾ الى اىتماـ الجمعيات 87.5المشركع الزراعي " كحصمت عمى كزف نسبي

الزراعية باستدامة المشركع مف اجل الحصكؿ عمى مزيد مف التمكيل لمشاريع اخرػ في المستقبل 
استدامة المشركع حيث نصت الفقرة "  تعتبر  (ـ2014 ،)ابك صفية راسة:دكىذه النتيجة تتفق مع 
، كدراسة %89.1ت عمى كزف نسبي مكحص ك فشل المشركع"أمؤشر ىاـ لنجاح 

%، كيعزك 86.3( حيث حصمت ىذه الفقرة عمى درجة مكافقة عالية بنسبة ـ2013)العكمكؾ،
 .المشركع الباحث ذلؾ الى أىمية االستدامة في تقييـ نجاح أك فشل

( عمى أف " تساىـ الجمعية في تكعية المزارعيف 6( ك تنص الفقرة رقـ )1( ك)6يمييا الفقرتاف رقـ )
( تنص عمى أف " 1كحثيـ عمى االستغالؿ األمثل لألراضي الزراعية كزيادة رقعتيا " كالفقرة )
 %. 85.5ي يتكافر لدؼ الجمعية العمالة الماىرة لتنفيذ المشركع " كحصمتا عمى كزف نسب

 أما الفقرتاف التي حصمتا عمى أدنى كزف نسبي ىما: 

6 
تساىـ الجمعية في تكعية المزارعيف كحثيـ عمى 
 االستغالؿ األمثل لألراضي الزراعية كزيادة رقعتيا

1.57 24.75 0 8.45 85.5 2 

7 
مدير الجمعية تحرص الجمعية عمى أف يككف 

 متكاجد بشكل دائـ خالؿ تنفيذ المشركع
1.51 25.83 00.0 8.45 85.4 3 

تكلي الجمعية إدارة المخاطر ككيفية التعامل معيا  8
 أىمية كبيرة

1.62 22.64 0.00 8.34 83.4 7 

9 
تحرص الجمعية عمى التطكير المستمر كاستخداـ 

 أحدث األساليب التقنية 
1.53 23.56 0.00 8.29 82.9 9 

10 
تحرص الجمعية عمى الربط بيف أىداؼ المشركع 

 كاألىداؼ االستراتيجية ليا
1.86 18.26 0.00 8.11 81.0 11 

11 
تحرص الجمعية عمى كضع نتائج كمخرجات 

 6 83.5 8.35 0.00 22.99 1.60 كاضحة ككاقعية يمكف تحقيقيا

12 
تحرص الجمعية عمى تحقيق األىداؼ كالنتائج 

 مسبقاالمكضكعة 
1.89 18.50 0.00 8.20 82.0 10 

13 
تقـك الجمعية بمشاركة مكظفييا في كضع األىداؼ 

 كالنتائج المتكقعة قبل تنفيذ أؼ مشركع
1.92 17.29 0.00 8.03 80.2 12 
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( كتنص عمى أف " تقكـ الجمعية بمشاركة مكظفييا في كضع األىداؼ كالنتائج 13الفقرة رقـ )
%، كيعزك الباحث ذلؾ الى اف 80.2المتكقعة قبل تنفيذ أؼ مشركع " كحصمت عمى كزف نسبي 

ساس االدارة التقميدية كال زالت  ال تيتـ برأؼ مكظفييا في ادارة الجمعيات الزراعية تقكـ  عمى ا
( حيث نصت الفقرة تحرص 2012االدارات  الدنيا، كتختمف ىذه النتيجة مع دراسة ) الخكالدة، 

 %. 89المنظمة عمى مشاركة العامميف في كضع االىداؼ المتكقعة " كحصمت عمى كزف نسبي 

تحرص الجمعية عمى الربط بيف أىداؼ المشركع ( كتنص عمى أف " 10يمييا الفقرة رقـ )
معظـ  ف% كيعزك الباحث ذلؾ الى أ81كاألىداؼ االستراتيجية ليا " كحصمت عمى كزف نسبي

 كفقًا لما يطمبو الممكؿ الخارجي الجمعيات الزراعية تقـك بتنفيذ مشاريعيا 

 :في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة اإلدارة بالنتائج اسموب مدى تطبيق

 يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمجاالت الدراسة :(5.14جدول )

 الكزف النسبي االنحراؼ المعيارؼ  الكسط الحسابي العدد المجاؿ
 0.838 1.29 8.38 120 تحديد االحتياجات
 0.822 1.27 8.22 120 ادارة المكارد المتاحة
 0.842 1.72 8.42 120 استراتيجية التنفيذ
 0.813 1.49 8.13 120 المتابعة كالتقييـ
 0.741 1.91 7.41 120 تقييـ االثر

 0.824 1.24 8.24 120 نجاح المشركع الزراعي
 0.816 1.39 8.16 120 االدارة بالنتائج

%، في حيف اف إدارة 83.8يكضح الجدكؿ السابق  أف تحديد االحتياجات حصل عمى كزف نسبي 
% ، كاف المجاؿ الخاص باستراتيجية التنفيذ حصل عمى 82.2حصل عمى المكارد المتاحة 

% ، 74.1% ، كاف تقيـ األثر حصل عمى 81.3% ، بينما المتابعة كالتقييـ حصل عمى 84.2
% ، في حيف اف اإلدارة بالنتائج 82.4بينما نجاح المشركع الزراعي حصل عمى كزف نسبي 

  وىذا يدلل، األثر حصل عمى اقل كزف نسبي %. كبالتالي نالحع اف تقيـ81.6حصل عمى 
% مف الجمعيات الزراعية العاممة بقطاع غزة تستخدـ اسمكب االدارة 81.6عمى اف ما نسبتو 

( كدراسة )شبير، 2014( كدراسة )الحمك، 2015)األسطل،  كىذه النتيجة تتفق مع دراسة بالنتائج،
( حيث 2011( كدراسة )المدلل،2010الخطيب، ( كدراسة )2013( كدراسة ) الرفاعي، 2012

حصمت جميع ىذه الدراسات عمى درجات عالية مف المكافقة مف قبل المستجيبيف حكؿ األىمية 
الكبيرة ألثر أسمكب االدارة بالنتائج في نجاح العممية االدارية داخل المؤسسات بشكل عاـ كفي 
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كؿ عدـ استخداـ تقييـ األثر لممشاريع نجاح المشاريع بشكل خاص، اال أنو ىناؾ شبو اجماع ح
ليس  ثر مف قبل الجمعيات الزراعية بقطاع غزةأف استخداـ تقييـ األالمنفذة مف قبل المؤسسات، ك 

يعزو الباحث و ، %74.1كبنسبة  قل كزف نسبيصل تقييـ األثر عمى أبالشكل المطمكب حيث ح
مف قبل الجيات الممكلة مف ضمنيا عدـ تخصيص مكازنة خاصة سباب عديدة أالى  ذلك

ى تكمفة عالية مف اجل القياـ بيا، ك لممشاريع لعممية تقييـ األثر حيث أف ىذه العممية بحاجة ال
  .عدـ االىتماـ الكافي بمبدأ تقييـ االثر مف قبل الجمعيات الزراعية

 ثالثا: اختبار الفرضيات 

بين  (α ≤0.0.) : توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية الفرضية االولى
 استخدام اسموب االدارة بالنتائج ونجاح المشاريع الزراعية.

تحديد بين  (α ≤0.0.ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  عالقةيوجد  .1
 .احتياجات المشروع ونجاح المشاريع الزراعية

 بين تحديد احتياجات المشروع وبين نجاح المشاريع الزراعيةيوضح العالقة  :(5.15جدول )

 تحديد االحتياجات نجاح المشروع 

 نجاح المشروع
 0.780 1.000 معامل ارتباط بيرسون 

Sig 0.00 . المعنوية 
 120 120 عدد المشاىدات

المشركع كبيف بيف تحديد احتياجات  بيرسكف يكضح الجدكؿ السابق نتائج اختبار معامل ارتباط 
بيف تحديد احتياجات ظير الجدكؿ السابق كجكد عالقة طردية أحيث  نجاح المشاريع الزراعية،

كقيمو معامل االرتباط  0.00تساكؼ  sigحيث كانت قيـ  المشركع كبيف نجاح المشاريع الزراعية،
ف ىناؾ أتدلل عمى كىذه النتيجة  ،0.05داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية  كىذا 0.780تساكؼ 

كمما كاف تحديد االحتياجات بمعنى ارتباط كثيق بيف نجاح المشاريع الزراعية كتحديد االحتياجات، 
الى األىمية  ويعزو الباحث ذلكادت فرصة نجاح المشاريع الزراعية، بشكل أفضل كدقيق كمما ز 

، فتحديد االحتياجات لتحديد االحتياجات قبل البدء بالمشركع تكلييا الجمعيات الزراعيةالكبيرة التي 
ىي عممية التمييد لممشركع كالتي تتضمف تحديد طبيعة المشركع كمداه مف خالؿ فيـ بيئة العمل 
كالتأكد مف السيطرة عمى كل المتطمبات الالزمة، حيث أف المعرفة الحقيقية بمتطمبات كاحتياجات 

 المشركع تمثل أىمية كبيرة كعامل ميـ لنجاح المشركع الزراعي. 
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يتضح مف نتائج الفرضية السابقة اف تحديد االحتياجات كانت ليا عالقة قكية ممخص الفرضية: 
مع نجاح المشاريع الزراعية، بمعنى انو كمما زادت الدقة في تحديد االحتياجات لممشاريع الزراعية 

بيف  كمما كاف ىناؾ فرصة أكبر في نجاح ىذه المشاريع، حيث أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية
 المتغيريف.

استخدام بين  (α ≤0.0.ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  عالقةيوجد  .2
 .الموارد المتاحة ونجاح المشاريع الزراعية

 يوضح العالقة بين تحديد احتياجات المشروع وبين نجاح المشاريع الزراعية :(5.16جدول )

 استخدام الموارد المتاحة نجاح المشروع 

المشروعنجاح   
 *0.855 1.000 معامل ارتباط بيرسون 

Sig 0.00 - المعنوية 
 120 120 عدد المشاىدات

يكضح الجدكؿ السابق نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسكف بيف استخداـ المكارد المتاحة كبيف 
 استخداـ المكاردبيف ظير الجدكؿ السابق كجكد عالقة طردية أحيث  نجاح المشاريع الزراعية،

كقيمو معامل االرتباط  0.00تساكؼ  sigحيث كانت قيـ  المشاريع الزراعية، حكبيف نجا المتاحة
ادت استخداـ المكارد ز ، بمعنى كمما 0.05كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية  0.85.5تساكؼ 

 الى ويعزو الباحث ذلك  ،ادت فرصة نجاح المشاريع الزراعيةز المتاحة بشكل أفضل كدقيق كمما 
جل أمف  يياكلية مف التقييـ لإلمكانيات المتاحة لدأكمرحمة  لمجمعيةمراجعة القدرات الحالية أف 

تنفيذ المشركع، أؼ حصر المكارد البشرية كالمادية الالزمة لممشركع المراد تنفيذه كالعمل عمى 
لضماف التكافق  تتضمف ىذه المرحمة عممية التخطيط  اتكفير العجز مف ىذه المكارد اف كجد، كم

بيف عناصر الكقت، كالتكمفة، ك المكارد مع معدؿ العمل المراد إنجازه، بالتكازؼ مع تقدير عكامل 
مثل لممكارد المتاحة يمثل عامل ميـ لنجاح المشاريع فاف االستخداـ األ المخاطرة المقبكلة،

 الزراعية.
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 ممخص الفرضية: 

بنجاح المشاريع استخداـ المكارد المتاحة كاف ليا عالقة قكية يتضح مف نتائج الفرضية السابقة أف 
نو كمما زاد استخداـ المكارد المتاحة لممشاريع الزراعية  بشكل سميـ كمما كاف الزراعية، بمعنى أ

ىناؾ فرصة أكبر في نجاح ىذه المشاريع، حيث أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية بيف 
 المتغيريف. 

استراتيجية بين  (α ≤0.0.ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  عالقةيوجد  .3
 .ونجاح المشاريع الزراعيةالتنفيذ 

 يوضح العالقة بين استراتيجية التنفيذ وبين نجاح المشاريع الزراعية: (5.17جدول )

 استراتيجية التنفيذ نجاح المشروع 

 نجاح المشروع
 *0.734 1.000 معامل ارتباط بيرسكف 

Sig 0.00 - المعنكية 
 120 120 عدد المشاىدات

نجاح كبيف  استراتيجية التنفيذبيف  بيرسكف يكضح الجدكؿ السابق نتائج اختبار معامل ارتباط 
بيف استراتيجية التنفيذ كبيف حيث اظير الجدكؿ السابق كجكد عالقة طردية  المشاريع الزراعية،

كقيمو معامل االرتباط تساكؼ  0.00تساكؼ  sigحيث كانت قيـ  نجاح المشاريع الزراعية،
، بمعنى كمما كاف ىناؾ استراتيجية كاضحة 0.05كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية  0.734

الى أف تنفيذ  ويعزو الباحث ذلك، دت فرصة نجاح المشاريع الزراعيةلتنفيذ ىذه المشاريع، كمما زا
مترابطة في تسمسل منطقي الستكماؿ متطمبات المشركع ىك عبارة عف مجمكعة مف العمميات ال

خطة العمل، كتتضمف فعميًا تكامل النشاط البشرؼ في التعامل ك التشغيل لممكارد المتاحة بأقصى 
كفاءة إلتماـ المشركع في الكقت المحدد لو كأف كجكد استراتيجية تنفيذ كاضحة كعممية يساىـ 

 .كبشكل كبير في نجاح المشاريع الزراعية
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 ممخص الفرضية: 

كاف ليا عالقة قكية بنجاح المشاريع  استراتيجية التنفيذيتضح مف نتائج الفرضية السابقة اف 
الزراعية، بمعنى انو كمما كاف ىناؾ استراتيجية كاضحة لتنفيذ ىذه المشاريع، كمما ذادت فرصة 

 .غيريفنجاح المشاريع الزراعية.، حيث أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية بيف المت

المتابعة بين  (α ≤0.0.ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  عالقةيوجد  .4
 .ونجاح المشاريع الزراعية والتقييم

 يوضح العالقة بين المتابعة والتقييم وبين نجاح المشاريع الزراعية. :(5.18جدول )

يميالمتابعة والتق نجاح المشروع   

 نجاح المشروع
 *0.529 1.000 معامل ارتباط بيرسون 

Sig0.00 - المعنوية 
 120 120 عدد المشاىدات
نجاح كبيف  المتابعة كالتقييـيكضح الجدكؿ السابق نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسكف بيف 

بيف حيث اظير الجدكؿ السابق كجكد عالقة طردية  كذات داللة إحصائية  المشاريع الزراعية،
كقيمو معامل  0.00تساكؼ  sigحيث كانت قيـ  المشاريع الزراعية،ح المتابعة كالتقييـ كبيف نجا

، بمعنى كمما كاف ىناؾ 0.05كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية  0.529االرتباط تساكؼ 
ويعزو الباحث  ،ادت فرصة نجاح المشاريع الزراعيةز متابعة كتقيـ بشكل مستمر كمتكاصل،  كمما 

عممية المتابعة كالتقييـ لمراحل التنفيذ ك مستكياتو ك مخرجاتو األكلية ك التالية مع الى أف  ذلك
الضبط في حينو لمخطكات المرحمية لممشركع يمثل عامل ميـ لنجاح المشاريع الزراعية، أؼ اف 
عممية المتابعة كالتقييـ خالؿ مراحل تنفيذ المشركع كالقياس المرحمي، كتقييـ التكمفة، كالجيد، 

االمكانيات، كمدػ تكافقيا مع الخطة المكضكعة لمكصكؿ الى االىداؼ المكضكع مسبقًا ك 
تطبيق الممارسات التي تصحح مسار العمل أكال بأكؿ في حاؿ كجكد حاجة إلييا، ك لممشركع، 

كالتحكـ في العكامل التي قد تؤدؼ إلى االنحراؼ عف التطبيق المتكامل لجزئيات المشركع، خاصة 
 Feedbackمتعددة المراحل، حيث تككف المراقبة ك الضبط مصدر التغذية الراجعة  في المشاريع

في المراحل المتقدمة لتصحيح أؼ مسارات مغايرة لممطمكب إنجازه، لذلؾ تعتبر عممية المتابعة 
 كالتقييـ مف اىـ العكامل التي تمعب دكرًا محكريًا في نجاح المشاريع.
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 ممخص الفرضية: 

كاف ليا عالقة قكية بنجاح  أسمكب المتابعة كالتقييـيتضح مف نتائج الفرضية السابقة اف          
المشاريع الزراعية، بمعنى انو كمما كاف ىناؾ متابعة مستمرة لتنفيذ ىذه المشاريع، كمما زادت 
فرصة نجاح المشاريع الزراعية.، حيث أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية كذات داللة إحصائية 

 ف المتابعة كالتقييـ مف جية كبيف نجاح المشركع مف جية أخرػ. بي

تقييم األثر بين  (α ≤0.0.ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  عالقةيوجد  .5
 .لممشاريع ونجاح المشاريع الزراعية

 يوضح العالقة بين تقييم األثر لممشاريع وبين نجاح المشاريع الزراعية. :(5.19جدول )

المشروعنجاح    تقييم االثر 

 نجاح المشروع
 *0.789 1.000 معامل ارتباط بيرسون 

Sig0.00 - المعنوية 
 120 120 عدد المشاىدات

نجاح كبيف  تقييـ األثر لممشاريعيكضح الجدكؿ السابق نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسكف بيف 
بيف تقييـ حيث اظير الجدكؿ السابق كجكد عالقة طردية كذات داللة إحصائية  المشاريع الزراعية،

كقيمو معامل االرتباط  0.00تساكؼ  sigحيث كانت قيـ  االثر كبيف نجاح المشاريع الزراعية،
، بمعنى كمما كاف ىناؾ متابعة 0.05كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية  0.789تساكؼ 

ويعزو الباحث كمتكاصل،  كمما زادت فرصة نجاح المشاريع الزراعية.  كتقييـ لألثر بشكل مستمر
الى  أف تقييـ النتائج أك األثار النيائية المترتبة عمى تنفيذ المشركع أؼ )بعيد المدػ( كالتي  ذلك

تؤثر عمى المستفيديف مف جميع النكاحي كعادة ما يستمر ىذا التأثير لمدة طكيمة لو التأثير البالغ 
 ح اك فشل المشاريع بشكل عاـ كال سيما المشاريع الزراعية. عمى نجا

 ممخص الفرضية: 

كاف لو عالقة قكية بنجاح المشاريع  أسمكب تقييـ األثريتضح مف نتائج الفرضية السابقة اف 
الزراعية، بمعنى انو كمما كاف ىناؾ متابعة مستمرة لتقييـ األثر ليذه المشاريع، كمما زادت فرصة 
نجاح المشاريع الزراعية.، حيث أظيرت النتائج كجكد عالقة طردية كذات داللة إحصائية بيف 

 .كبيف نجاح المشركع مف جية أخرػ  تقييـ األثر مف جية
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 كمف خالؿ ما سبق الختبار عالقة االرتباط بيف مككنات المتغير المستقل ) االدارة بالنتائج(    
  ( حيث اظيرت النتائج كجكد عالقة قكية بيف المتغيريف. نجاح المشاريع الزراعية)المتغير التابع ك 

لمشاريع التي تقـك استخداـ اسمكب االدارة بالنتائج مف اجل نجاح اكتدلل ىذه النتيجة عمى أىمية 
، حيث لومدػ الحاجة بتنفيذىا الجمعيات الزراعية العاممة بقطاع غزة كتظير النتيجة ايضًا الى 

بأبعادىا  بالنتائجظير مف النتائج أف المستجيبيف الستبانة ىذا الدارسة اتفقكا عمى أف اإلدارة 
( المتابعة كالتقييـ، كتقييـ االثر، يذاستراتيجية التنف، استخداـ المكارد المتاحة، االحتياجات)تحديد 

ويعزو . نجاح المشاريع الزراعية في الجمعيات الزراعية بقطاع غزة ليا عالقة طردية قكية في
 ،نجاح المشاريعيزيد مف  نتائجاإلدارة بال السمكب استخداـ الجمعيات الزراعيةإلى أف  ىذا الباحث

فعالية العمميات اإلدارية عف طريق تكزيع األعباء اإلدارية مف  حيث يزيد استخداـ ىذا االسمكب
سرعة إنجازىا مع تحقيق جكدة الخدمة، كما أف ممارسة ىذا النكع مف ك عمى المستكيات المختمفة 

اإلدارة يزيد مف الثقة بيف الرئيس كالمرؤكس كتكطيد العالقات الطيبة بينيـ، ككذلؾ يعمل عمى 
لمجمعية كسيف مما يساىـ زيادة ثقتيـ بأنفسيـ كزيادة كالئيـ لمعمل ك اشباع الحاجات النفسية لممرؤ 

 .ما يؤدؼ إلى زيادة دافعيتيـ لإلنجاز ـالتي يعممكف بيا

أف  التي تكصمت إلى  jubir, Ihsan, & Aref (2016) اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كل مف
ؤشرات االداء الرئيسية يمكف أف يؤدؼ الى نتائج كاستنتاجات مك   لنتائجارة باإلداستخداـ اسمكب ا

مما يؤدؼ الى نجاح المشاريع التي تقكـ  التقميدية االدارية  افضل بالمقارنة مع الممارسات
أف ىناؾ عالقة قكية بيف  التي تكصمت إلى Madhekeni(2015)المنظمات بنفيذىا، كدراسة 

استخداـ اسمكب االدارة القائمة عمى النتائج ىك اسمكب ادارؼ حديث يركز عمى تحقيق االىداؼ 
جات كالتنفيذ المنيجي كالنتائج المناسبة في الكقت المناسب مف خالؿ استخداـ تحديد االحتيا

، كدراسة ثرـ األداة كاعداد التقارير كتقييمثل لممكارد كرصد كتقييـ األأكاستخداـ 
Dagayach(2015)  تكصمت الى أف انياء المشركع في الكقت المحدد كفي حدكد الميزانية التي

التي  binnendijk(2014). كدارسة المكضكعة يعتبر مف اىـ المقكمات لنجاح المشاريع
تكصمت الى اف العديد مف الككاالت كالمؤسسات المانحة قد كضعت انظمة قياس االداء كاالدارة 
لتكمل نظـ الرصد كالتقييـ بطريقة اكثر كفاءة كفعالية كذلؾ مف خالؿ اسمكب االدارة بالنتائج، كأف 
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ة عمى تنفيذ ىناؾ تحكؿ مف التركيز عمى المخرجات الى التركيز عمى النتائج كاالثار المترتب
التي تكصمت الى اف الرقابة التقييـ ميمتاف رئيسيتاف  Rolingis(2014)المشاريع. كدراسة 

لإلدارة القائمة عمى النتائج فالمتابعة كالتقييـ الجيداف اساسياف ليس فقط إلدارة المشركع بفعالية، 
( التي تكصمت الى أف ادارة ـ2013ح. كدراسة )دمحم، كلكف يمكف اف يككنا محفزًا لإلصال

المشاريع الزراعية بكالية نير النيل ال تستخدـ االساليب االدارية الحديثة إلدارة مشاريعيا مما ادػ 
الى تدىكر تمؾ المشاريع، كاف ىناؾ نقص كضعف في مؤسسا ت التدريب كالتأىيل تعاني منو 

( التي تكصمت الى اف معظـ المنظمات ـ2016)القيسي،كدراسة  ادارة المشاريع الزراعية.
  ،المستيدفة في عينة الدراسة تعي اىمية التخطيط لممشاريع لضماف نجاح تنفيذىا 

ـ( التي خمصت الى عدـ العناية الكافية 2016شبير،كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة كل مف )
المؤسسات غير الحككمية، حيث تسكدىا بتخطيط كتطكير عممية تنمية كادارة المكارد البشرية في 

ممارسات غير ايجابية، كأف المؤسسات غير الحككمية ال تمارس التخطيط ضمف منيجية كاممة 
ـ( التي تكصمت الى نتائج مفادىا أف االداء االدارؼ 2014ككاضحة. كدراسة )ابك صفية،

ذه المنظمات بالمركزية لممنظمات المشمكلة بيذه الدراسة ضعيف، حيث يتسـ االداء االدارؼ لي
 كعدـ مشاركة المرؤكسيف في العممية االدارية.

 الفرضية الثانية 

ج عمى نجاح ئنتاألسموب اإلدارة بال 0.05عند مستوى معنوية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية 
 المشايع الزراعية في قطاع غزة.

راسة تأثير المتغيرات المستقمة كلإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميل االنحدار المتعدد لد
ثر( ذ، المتابعة كالتقييـ، كتقييـ األ)تحديد االحتياجات، استخداـ المكارد المتاحة، استراتيجية التنفي

عمى المتغير التابع ك الذؼ يمثل نجاح المشاريع الزراعية في قطاع غزة كالجدكؿ التالي يكضح 
 نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد.
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 يوضح نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد :(5.20) جدول

 المتغيرات المستقمة
معامالت 
 االنحدار

الخطاء 
 المعياري 

معامالت االنحدار 
 الداللة المعنوية beta Tالمعيارية  

 داؿ 000. 4.426   301. 1.331 الثابت
 داؿ 023. 2.298 143. 060. 138. تحديد االحتياجات 
 داؿ 180. 1.348 116. 084. 113. المتاحةاستخدام الموارد 

 داؿ 000. 4.288 203. 034. 146. استراتيجية التنفيذ
 داؿ 000. 4.191 379. 075. 316. المتابعة والتقييم

 داؿ 000. 4.036 214. 034. 138. تقييم االثر
 ANOVAتحميل التباين 

 F 0.00القيمة االحتمالية الختبار  F 151.1قيمة اختبار 
R 93.2%قيمو معامل االرتباط  R 86.3%قيمة معامل التحديد المعدل   

المحسكبة تساكؼ  Fك يكضح الجدكؿ السابق نتائج تحميل االنحدار المتعدد حيث نالحع قيمة 
 تساكؼ  ة( حيث أف القيمة االحتمالي 0.05( ك ىي دالة احصائيا عند مستكػ معنكية )151.1)
( كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ بيف ىذه المتغيرات المستقمة ك  0.05( ك ىي أقل مف )  0.00) 

المتغير التابع ك أف ىذا النمكذج جيد مف حيث دراسة تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير 
 التابع . 

ك مف خالؿ معامالت االنحدار لممتغيرات المستقمة نالحع أف بعض المتغيرات المستقمة كاف ليا 
عمى المتغير التابع ك يمكف قياس ىذا التأثير مف خالؿ القيمة المعيارية أثر أكبر مف غيرىا 

(Betaحيث نالحع أف أكثر المتغيرات ال ، )كاف المتابعة  مستقمة تأثير عمى المتغير التابع
ىك تحديد االحتياجات حيث أف قيمة  ( ك أقميا تأثيراً Beta =0.379يـ حيث أف قيمة )يكالتق
(Beta =0.14 في حيف ،) لـ يكف ليا تأثير حيث كانت قيمة  استخدام الموارد المتاحةاف

كما بمغت قيمة معامل التحديد المعدؿ ) كىذ غير داؿ احصائيا،  0.05 +المعنكية اكبر مف
( بمعنى أف المتغيرات المستقمة استطاعت  0.00%( ك القيمة االحتمالية المقابمة كانت )86.3

جيد في االعتماد عمى غير التابع كىذا معدؿ مرتفع جدا ك % مف التبايف في المت86.3أف تفسر 
لـ يتناكليا فيي تعكد الى متغيرات أخرػ  %13.7، أما بالنسبة الباقية كالمتمثمة بىذا النمكذج

 .مكضكع الدراسة الحالية
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 نحدار بالصكرة العامة كالتالي :يمكف كتابة معادلة اال

                        
 المتغيرات المتغيررمز 

Y نجاح المشاريع الزراعية كمتغير تابع 
 الثابت  

X1 تحديد االحتياجات 
X3 استراتيجية التنفيذ 
X4 المتابعة كالتقييـ 
X5 تقييـ االثر 

 تمثل المتغيرات لمستقمة. Xتمثل المتغير التابع ،  yحيث 

المستقمة كاف ليا تأثير معنكؼ ك داؿ ككفقا لمتحميل السابق نالحع أف جميع المتغيرات 
(، أؼ أف ألسمكب االدارة بالنتائج احصائيا عمى المتغير التابع ما عد )استخداـ المكارد المتاحة

، كىذه النتيجة تتفق مع دراسة كمتغير مستقل أثر بالغ األىمية  عمى نجاح المشاريع  الزراعية
(  2014( كدراسة )عيسى، 2014( كدراسة ) األسطل، 2015(، كدراسة) الحمك، 2016)شبير، 

حيث تكصمت الى أف ألسمكب االدارة باألىداؼ كالنتائج أثر ميـ في (  2013كدراسة )البحيصي،
زيادة المعرفة زيادة الكعي االدارؼ لدػ أفراد الدراسة ك  ويعزو الباحث ذلك الى نجاح المشاريع

سمكب االدارة بالنتائج في ادارة الجمعيات كالمؤسسات بشكل عاـ كادارة أ حكؿ أىمية  اتباع
بشكل خاص كالذؼ أثبتت الدراسات  المشاريع التي تقكـ بتنفيذىا مف خالؿ ىذا االسمكب الفعاؿ

ل المؤسسات التي اتبعت ىذا عالية جدًا في جميع ما يخص العممية االدارية داخنو يعطي نتائج أ
 سمكب.األ

 الثالثة الفرضية

ج عمى ئنتاألسموب اإلدارة بال 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية . 1
 نجاح المشايع الزراعية وبين المسمى الوظيفي) المركز الوظيفي(.
 ( كالذؼ يستخدـ A NOVA)كلإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ تحميل التبايف األحادؼ 
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 المسمى الوظيفي –A NOVAيوضح نتائج اختبار  :(5.21جدول )

 المجاالت
 المركز الكظيفي-الكسط الحسابي الستجابات 

 المعنكية االختبار
مدير  مدير تنفيذ عضك رئيس

 مشركع
 مكظف

 0.00 6.67 7.80 8.04 8.36 9.37 9.18 تحديد االحتياجات
 0.00 5.43 7.49 8.08 8.34 8.81 9.18 استخداـ المكارد المتاحة
 0.00 3.61 7.68 7.96 8.73 9.10 9.29 استراتيجية التنفيذ
 0.00 0.85 8.33 8.03 8.12 8.90 9.36 المتابعة كالتقييـ
 0.00 4.47 6.88 6.90 7.27 8.31 9.25 تقييـ األثر
 0.00 4.58 7.63 7.80 8.16 8.90 9.25 جئنتاأسموب اإلدارة بال

( ANOVAفقد تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ )لإلجابة عمى ىذه الفرضية         
% 5حيث تبيف مف خالؿ ىذا االختبار أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ معنكية 

بيف أسمكب اإلدارة بالنتائج عمى نجاح المشاريع الزراعية كبيف المستكػ الكظيفي، حيث كانت قيمة 
sig=0.002  كقيمة االختبارF=4.58  بمعنى 5، كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية ،%

أنو يكجد فركؽ مف األداء أك االتجاىات المستكػ الكظيفي )رئيس، عضك مجمس ادارة، مدير 
شخاص إلى أف األ ويعزو الباحث ذلكس المؤسسة تنفيذؼ، مدير مشركع، مكظف( لصالح رئي

 كمعرفة بأسمكب االدارة بالنتائج أكثر مفالذيف يتكلكا المناصب االدارية العميا ىـ أكثر دراية 
 سمكب.غيرىـ في المستكيات االدارية األخرػ كىذا يرجع الى حداثة ىذا األ

 ممخص الفرضية: 

ج عمى ئنتا%بيف أسمكب اإلدارة بال5معنكية  يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ       
بمعنى أف المسمى الكظيفي كاف لو أثر  نجاح المشاريع الزراعية يعزؼ لمتغير المسمى الكظيفي،

 كاضح عمى أراء المبحكثيف حكؿ أسمكب اإلدارة بالنتائج عمى نجاح المشاريع الزراعية. 

ج عمى ئنتاألسموب اإلدارة بال 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية . 2
 ايع الزراعية وبين المؤىل العممي.نجاح المش

 ( كالذؼ يستخدـ A NOVA)كلإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ تحميل التبايف األحادؼ 
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 المؤىل العممي –A NOVAيوضح نتائج اختبار  :(5.22جدول )

 المجاالت
 المؤىل العممي -الكسط الحسابي الستجابات 

 المعنكية االختبار
 دبمـك بكالكريكس دراسات

 0.00 12.96 8.09 9.22 9.51 تحديد االحتياجات 
 0.00 11.51 7.94 9.00 9.29 استخداـ المكارد المتاحة
 0.00 2.24 8.24 8.98 9.06 استراتيجية التنفيذ
 0.00 14.16 7.87 8.96 9.22 المتابعة كالتقيـ
 0.01 5.25 7.11 8.14 8.61 تقييـ األثر

 0.00 12.70 7.85 8.86 9.50 أسموب اإلدارة باإلنتاج
( حيث تبيف ANOVAلإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ )

% بيف أسمكب 5مف خالؿ ىذا االختبار أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ معنكية 
 sig=0.00اإلدارة بالنتائج عمى نجاح المشاريع الزراعية كبيف المؤىل العممي، حيث كانت قيمة 

%، بمعنى أنو يكجد فركؽ 5، كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية  F=12.70كقيمة االختبار 
، بكالكريكس، دراسات عميا( لصالح المؤىل  في األراء أك االتجاىات حكؿ المؤىل العممي )دبمـك

،  العممي الدراسات العميا يميو المؤىل العممي البكالكريكس يميو المؤىل العممي ا زو ويعلدبمـك
قة مف أكلئؾ كثر ديـ مؤىل عممي عالي كانت اجابتيـ أإلى أف األشخاص الذيف لدي الباحث ذلك

ف االشخاص الذيف لدييـ مؤىل عممي دراسات عميا الذيف لدييـ مؤىل عممي أقل، أؼ أ شخاصاأل
ـ مؤىل كثر مف غيرىـ ممف لدييمكضكع الدراسة االدارة بالنتائج أكاف لدييـ الفيـ كاالدراؾ االكبر ل

 ، كالذيف لدييـ مؤىل عممي دبمكـ.عممي بكالكريكس

 ممخص الفرضية: 

ج عمى ئنتابيف أسمكب اإلدارة بال 0.05معنكية   يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ 
نجاح المشاريع الزراعية يعزؼ لمتغير المؤىل العممي، بمعنى أف المؤىل العممي كاف لو أثر كاضح 

 نجاح المشاريع الزراعية. ج عمى ئنتاحكؿ أسمكب اإلدارة بالف عمى أراء المبحكثي
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ألسموب اإلدارة باإلنتاج  0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية . 3
 عمى نجاح المشايع الزراعية وبين متغير الخبرة.

 ( كالذؼ يستخدـ A NOVA)كلإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ تحميل التبايف األحادؼ 

 فئات الخبرة –A NOVAيوضح نتائج اختبار  :(5.23جدول )

 المجاالت
 فئات الخبرة -الكسط الحسابي الستجابات 

 المعنكية االختبار
 10-5 5أقل من

سنو 15-10 سنوات  15-20 
 فاكثر 20 سنة

 0.00 5.37 8.95 8.81 8.96 8.22 7.73 تحديد االحتياجات
استخداـ المكارد 

 المتاحة
7.47 8.34 8.51 8.86 8.80 5.32 0.00 

 0.00 5.35 9.18 8.48 8.57 8.95 7.39 استراتيجية التنفيذ
 0.00 4.55 9.21 8.33 9.38 8.27 7.19 المتابعة كالتقييـ
 0.02 3.12 8.79 8.05 7.19 7.33 6.92 تقييـ األثر

أسمكب اإلدارة 
 باإلنتاج

7.34 8.22 8.52 8.50 8.99 5.78 0.00 

( ANOVAلإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ )         
% 5معنكية حيث تبيف مف خالؿ ىذا االختبار أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ 

ج عمى نجاح المشاريع الزراعية كبيف فئات الخبرة، حيث كانت قيمة ئنتابيف أسمكب اإلدارة بال
sig=0.00  كقيمة االختبارF=5.78  بمعنى أنو 5، كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ معنكية ،%

سنة فأكثر  20أك االتجاىات حكؿ سنكات الخبرة  لصالح الخبرة األعمى  اآلراءيكجد فركؽ في 
األشخاص الذيف يمتمككف  ف، كيعزك الباحث ذلؾ الى أكذلؾ لحصكلو عمى اعمى كسط حسابي

يف يككف ليـ القدرة عمى الفيـ األكبر ألسمكب االدارة بالنتائج أكثر مف اكلئؾ كبر ىـ الذالخبرة األ
 قل.الذيف لدييـ خبر ادارية أ
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 ممخص الفرضية: 

نتائج عمى نجاح %بيف أسمكب اإلدارة بال5يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ معنكية 
المبحكثيف المشاريع الزراعية يعزؼ لمتغير الخبرة، بمعنى أف الخبرة كاف ليا أثر كاضح عمى أراء 

 نجاح المشاريع الزراعية. ئج عمى نتاحكؿ أسمكب اإلدارة بال

 

ألسموب اإلدارة باإلنتاج عمى  0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية . 4
 الزراعية وبين متغير التخصص.نجاح المشايع 

 ( كالذؼ يستخدـ A NOVA)كلإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ تحميل التبايف األحادؼ 

 التخصص –A NOVAيوضح نتائج اختبار  :(5.24جدول )

 المجاالت
 

 اعالـ محاسبة تربية آداب ىندسة اجتماعيات زراعة المعنكية االختبار
عمـك 
 ادارية

 حاسكب

تحديد 
 االحتياجات

7.33 8.50 8.46 8.47 8.29 7.45 7.14 8.96 8.50 3.33 0.002 

استخداـ 
المكارد 
 المتاحة

7.80 7.79 8.86 8.51 8.39 7.04 6.71 8.68 8.29 5.08 0.000 

استراتيجية 
 التنفيذ

7.29 7.68 9.21 8.53 8.25 8.39 6.36 8.58 8.29 1.37 0.012 

المتابعة 
 كالتقييـ

7.82 7.46 8.93 8.50 8.43 6.94 6.36 8.49 8.64 4.04 0.015 

 0.003 2.55 7.36 7.81 6.36 6.18 7.71 7.99 7.32 5.86 6.96 تقييـ األثر
أسمكب 
اإلدارة 
 باإلنتاج

7.44 7.46 8.56 8.40 8.21 7.20 6.59 8.51 8.21 3.16 0.001 

( ANOVAتحميل التبايف األحادؼ )لإلجابة عمى ىذه الفرضية فقد تـ استخداـ اختبار        
% 5معنكية حيث تبيف مف خالؿ ىذا االختبار أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ 

ج عمى نجاح المشاريع الزراعية كبيف التخصص، حيث كانت قيمة ئنتابيف أسمكب اإلدارة بال
sig=0.001  كقيمة االختبارF=3.16 بمعنى 5نكية ، كىذا داؿ احصائيا عند مستكػ مع ،%

ي  لصالح تخصص اليندسة أك االتجاىات حكؿ التخصص العمم اآلراءأنو يكجد فركؽ في 
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خاص كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف االشعمى كسط حسابي كذلؾ لحصكليـ عمى أ كالعمكـ االدارية 
 .كبر حكؿ مكضكع الدراسةفي ىذيف التخصصيف لدييـ فيـ أ

 ممخص الفرضية: 

ج عمى ئنتا%بيف أسمكب اإلدارة بال5معنكية  داللة إحصائية عند مستكػ يكجد فركؽ ذات     
نجاح المشاريع الزراعية يعزؼ لمتغير التخصص، بمعنى أف التخصص كاف لو أثر كاضح عمى 

 نجاح المشاريع الزراعية. ئج عمى نتاالمبحكثيف حكؿ أسمكب اإلدارة بالأراء 

ج عمى ئنتاألسموب اإلدارة بال 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية . 5
 نجاح المشايع الزراعية .تعزى لمتغير الجنس.

 الجنس –لمعينات المستقمة  tيوضح نتائج اختبار   :(5.25) جدول

االنحراف  الوسط الحسابي العدد المجال
 المعنوية  االختبار المعياري 

 تحديد االحتياجات 
 1.17 8.43 73 ذكر

0.48 0.62 
 1.47 8.31 47 أنثى

استخدام الموارد 
 المتاحة

 1.23 8.26 73 ذكر
0.4 0.68 

 1.34 8.16 47 أنثى

 استراتيجية التنفيذ
 1.85 8.64 73 ذكر

1.75 0.06 
 1.46 8.08 47 أنثى

 المتابعة والتقييم
 1.31 8.21 73 ذكر

0.74 0.48 
 1.74 8.00 47 أنثى

 تقييم األثر
 1.92 7.39 73 ذكر

0.14 0.88 
 1.93 7.44 47 أنثى

أسموب اإلدارة 
 باإلنتاج

 1.24 8.19 73 ذكر
0.24 0.797 

 1.60 8.12 47 أنثى
 ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف ويكضح الجدكؿ السابق أن

، كىذا غير داؿ 0.05اكبر مف sig، حيث كانت قيمة في جميع المجاالت تعزؼ لمتغير الجنس
دارة ثر عمى أسمكب اإلبمعنى اف متغير الجنس ليس لو أؼ أ، %،5احصائيا عند مستكػ معنكية 

مف الجنسيف كاف متشابو حكؿ ىذا  المبحكثيفراء ئج إلنجاح المشاريع الزراعية أؼ أف أنتابال
 المكضكع. 
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 ممخص الفرضية
ج عمى ئنتاألسمكب اإلدارة بال 0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ معنكية  ال      

لو أؼ اثر عمى بمعنى اف متغير الجنس ليس  نجاح المشايع الزراعية تعزػ لمتغير الجنس.
راء المبحكثيف مف الجنسيف كاف متشابو المشاريع الزراعية أؼ أف أج إلنجاح ئنتاأسمكب اإلدارة بال

 حكؿ ىذا المكضكع. 

 

 الدراسة نتائج

 نتائج تتمخص الدارسة تساؤالت عمى كاإلجابة الفرضيات كاختبار لمنتائج تحميل مف سبق مما
 :التالي في الدارسة

 :أسموب االدارة بالنتائج نتائج تتعمق بالمتغير المستقل -7

سمكب تستخدـ أ الجمعيات الزراعية العاممة بقطاع غزةمف العديد اظيرت الدراسة أف  .1
بأبعاده المختمفة بشكل يساعدىا في النجاح في مشاريعيا التي تقكـ  االدارة بالنتائج

 بتنفيذىا.
 . كبيرة جداً بنسبة  كاف بالنتائج اإلدارة أبعاد عمى المكافقة مستكػ  أف الدارسة أكضحت .2
ثر مف قبل الجمعيات كبير ككاضح في استخداـ تقييـ األ ىناؾ قصكرظيرت الدراسة أف أ .3

 ة بقطاع غزة.يالزراع
أظيرت الدراسة أف الجمعيات الزراعية بقطاع غزة تعطي عممية تحديد االحتياجات  .4

 األىمية الكافية.
ـ مف أجل أف اختيار المشاريع الزراعية كفقا لممكارد المتاحة عامل ميأظيرت الدراسة  .5

 .نجاح المشركع
كأف   عمى مكافقة عالية جداً  حصلأظيرت الدراسة أف مستكػ استراتيجية التنفيذ  .6

 لما ىك مخطط مسبقًا.تقكـ بعممية التنفيذ كفقًا الجمعيات 
 .ظيرت الدراسة أف ىناؾ مكافقة كبير حكؿ مستكػ المتابعة كالتقييـأ .7
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أقل نسبة مف المكافقة مما يدلل عمى  أكضحت الدراسة أف مستكػ تقييـ االثر حصل عمى .8
 أف ىناؾ ضعف في تطبيق ىذا المككف الميـ مف بيف مككنات االدارة بالنتائج.

 نتائج تتعمق بالمتغير التابع نجاح المشاريع الزراعية: -3

صر تعتبر عامل استدامة المشركع أحد أىـ عناأظيرت الدراسة أف الجمعيات الزراعية  .1
 نجاح المشركع الزراعي " 

في تكعية المزارعيف كحثيـ عمى  ات الزراعيةالجمعي ةساىممأظيرت الدراسة أف  .2
يمثل عامل ميـ لنجاح المشركع  االستغالؿ األمثل لألراضي الزراعية كزيادة رقعتيا

 الزراعي.
كضع تقكـ بمشاركة مكظفييا في  الجمعيات الزراعية بقطاع غزة ال أظيرت الدراسة أف .3

 بالشكل المطمكب. ئج المتكقعة قبل تنفيذ أؼ مشركع األىداؼ كالنتا
عمى الربط بيف  صتحر الجمعيات الزراعية بقطاع غزة ال  الكثير أظيرت الدراسة أف .4

معظـ الجمعيات الزراعية تقكـ بتنفيذ  فأ، أؼ شركع كاألىداؼ االستراتيجيةأىداؼ الم
جل يا تقكـ بتنفيذ المشاريع ليس مف أأؼ أن يمشاريعيا كفقًا لما يطمبو الممكؿ الخارج

  بل مف أجل الحصكؿ عمى التمكيل. في المقاـ االكؿ خدمة المزارعيف
 :الدارسة تار متغي ابعاد بين بالعالقات تتعمق نتائج -4

)  أسمكب االدارة بالنتائج متمثل باألبعاد بيف ذات داللة احصائية طردية قكية تكجد عالقة .1
تحديد كتحميل االحتياجات، استخداـ المكارد. المتاحة، استراتيجية التنفيذ، المتابعة 

 كالتقييـ، كتقييـ االثر( كبيف نجاح المشاريع الزراعية.
 .نجاح المشاريع الزراعيةبيف تكجد عالقة طردية قكية بيف تحديد االحتياجات ك  .2
 الزراعية. نجاح المشاريعبيف المتاحة ك تكجد عالقة طردية قكية بيف استخداـ المكارد  .3
 تكجد عالقة طردية قكية بيف استراتيجية التنفيذ كبيف نجاح المشاريع الزراعية. .4
 تكجد عالقة طردية قكية بيف المتابعة كالتقييـ كبيف نجاح المشاريع الزراعية. .5
 تكجد عالقة طردية بيف تقييـ األثر كبيف نجاح المشاريع الزراعية. .6
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ذك داللة احصائية مف خالؿ ) تحديد كتحميل االحتياجات، استخداـ المكارد  يكجد تأثير -5
ثر( عمى نجاح المشاريع الزراعية حيث المتاحة، استراتيجية التنفيذ، المتابعة كالتقييـ، كتقييـ اال

يـ، اف المتابعة كالتقيعمى المتغير التابع ك اً أف أكثر المتغيرات المستقمة تأثير  أكضحت الدراسة
ا تأثير لـ يكف لي استخدام الموارد المتاحةتحديد االحتياجات، في حيف اف ىك  ميا تأثيراً أقك 

 كىذ غير داؿ احصائيا. 0.05كبر مف حيث كانت قيمة المعنكية أ
في جميع  عينة الدراسة ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات -6

 .االدارة بالنتائج عمى نجاح المشاريع الزراعيةسمكب أ ثرحكؿ أ المجاالت تعزؼ لمتغير الجنس
ثره عمى نجاح المشاريع الزراعية سمكب االدارة بالنتائج كأيكجد فركؽ في االتجاىات حكؿ أ -7

 .تعزػ لمتخصص العممي  لصالح تخصص اليندسة كالمحاسبة
ثره عمى أسمكب اإلدارة بالنتائج كأ عينة الدراسةيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اجابات  -8

 .لصالح مف لدييـ سنكات خبرة أكبر نجاح المشاريع الزراعية يعزؼ لمتغير الخبرة
ثره عمى نجاح كأحكؿ أسمكب اإلدارة باإلنتاج  عينة الدراسةيكجد فركؽ ذات داللة بيف اجابات  -9

 .لصالح تخصص اليندسة كالعمـك االدارية المشاريع الزراعية يعزؼ لمتغير المؤىل العممي
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 :الدراسة توصيات

 قد التي التكصيات مف مجمكعة يمي فيما نستعرض الدارسة، إلييا خمصت التي النتائج ضكء في
مف أجل اعطاء فرصة اكبر  كذلؾ بالنتائج اإلدارة ممارسة زيادة عمى التشجيع في دكر ليا يككف 

تقسيـ  تـ كقد في قطاع غزةلنجاح المشاريع الزراعية التي تقكـ بتنفيذىا الجمعيات الزراعية العاممة 
 .بيا المعنية الجية حسب التكصيات ىذه

 :الجمعيات الزراعية توصيات خاصة بإدارة .7

 تأديةل في إدارؼ  كأسمكب بفاعمية بالنتائج اإلدارة مبدأ ممارسة عمى التأكيد ضركرة  .1
 .كاسع شكلب المبدأ ىذا نشر عمى كالعمل كالمياـ، الكظائف

 الحديثة. اإلدارية األساليب ثقافة ترسيخ أىمية حكؿ الكعي زيادة عمى العمل  .2

اعية عمى أسمكب االدارة بالنتائج، ضركرة العمل عمى تدريب العامميف في الجمعيات الزر   .3
ال  ف التدريب النظرؼ حيث أ التدريب النظرؼ العمل عمى التدريب العممي الى جانب ك 

رض الكاقع أ الممارسة الفعمية عمىجل التطبيق الجيد ليذا النيج يجب أنو مف أليكفي 
 .مف خالؿ تبادؿ الخبرات كاالستشارات

الخاصة بالجمعيات  خطط السنكية ك خطط المتابعة كالمؤشراتالتطكير  العمل عمى  .4
 .جعمى ىذا الني بناءً  العاممة في قطاع غزة الزراعية

 بيف االدارية مميةالع كفاءة مف يزيد مما االتصاؿ جكانب في الحديثة باألساليب االىتماـ  .5
 .أكبر بشكلالمختمفة  المستكيات

ضركرة اعطاء مبدأ تقييـ األثر االىمية الالزمة مما لو مف دكر في نجاح العممية  .6
 االدارية بشكل عاـ كنجاح المشاريع بشكل خاص.

كثر مف أنشطة كتحقيق المخرجات كتقديـ الخدمات التركيز عمى تنفيذ األضركرة عدـ   .7
 .فراد المستفيديفكضاع األأك التغيرات التي تحدث في أمتابعة النتائج المتحققة 

 العمل عمى اشراؾ أصحاب العالقة في كضع األىداؼ كالنتائج المستقبمية.  .8

 .ىداؼ كالنتائجارات الدنيا كمشاركتيـ في كضع األتعزيز دكر االد  .9
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لي  لإلدارة بالنتائج كيككف قابل تككيف فريق استشارؼ يتكلى ميمة تصميـ برنامج أك  .14
 لمتطبيق عمى أرض الكاقع.

ضركرة اىتماـ الجمعيات الزراعية بقطاع غزة بالمتابعة كالتقييـ قبل كأثناء كبعد تنفيذ  .11
 المشركع.

ضركرة الطمب مف المؤسسات المانحة برصد مكازنة خاصة بتقييـ األثر مما يساعد عمى  .12
 تطبيق األسمكب.

كالتعاكف مع المؤسسات الدكلية التي تستخدـ اسمكب االدارة بالنتائج العمل عمى التشبيؾ  .13
 مف أجل االستفادة مف خبراتيا كتجربتيا في ىذا المجاؿ.

 االداريين في الجمعيات الزراعية: توصيات خاصة بالموظفين .0

 .الكظيفي األداء تحسيف عمى كبير أثر مف ليا لما الريادية الخصائص بتنمية االىتماـ  .1

  أؼ تفادؼ يتـ حتى العمل سير عف لمرؤساء سريعة جعةرا تغذية لعمل ةفعال آلية اتباع  .2
  .فاتانحرا

 الجمعيات بيئة في ك التطكرات تار المتغي أحدث عمى المستمر االطالع ىميةكأ  ضركرة .3
حدث التغيرات التي تساعده في تنفيذ الزراعية كالتي تضمف لو مكاكبة أخر المستجدات كأ

 الزراعية بأحدث الطرؽ.ادارة المشاريع 

 :مقترحات لدراسات الحقة ثالثًا:

التي تكاجو تطبيق أسمكب االدارة بالنتائج في الجمعيات الزراعية المشاكل كالمعكقات  .1
 بقطاع غزة.

 قطاع في المؤسسات غير الحككمية في التنظيمي ـاز االلت زيادة في بالنتائج اإلدارة دكر .2
 .غزة

 .غزة قطاع في جامعات الفمسطينيةال في التنظيمي االبداع زيادة في لنتائجبا اإلدارة دكر  .3

  مؤسسة في ارر الق اتخاذ فاعمية عمى كأثرىا لمقيادةبالنتائج  اإلدارة ممارسة مدػ قياس  .4
 .  غزة قطاع في األكنركا

 



 
 

 

 

 

 المصـــادر والمراجــــع
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 قائمة المصادر والمراجع
 الكريمالقرآن 

 :: المراجع العربيةوالً أ

 المكقع:ـ، 3.86مارس  2 :ـ(. تاريخ االطالع3.88اتحاد لجاف العمل الزراعي. )ابريل، 
pal.org-http://www.uawc 

. )د.ط(. 1. جاالتجاىات المعاصرة في التطكير التنظيميـ(. 2414احمد، ابراىيـ احمد. )
 قاىرة: دار الفكر العربي.ال

 إلدارةالمنتدػ العربي . مصطمحات االدارة باالىداؼ كالنتائجـ(. 2415احمد، ابك زيد حسف. )
 المكارد البشرية.

 المشاريع الصغيرة كالمتكسطة كدكرىا في التشغيل في الدكؿ العربية.ـ(. 2411االسرج، حسيف. )
 لندف: مركز الشرؽ.

دراسة كاقع التخطيط االستراتيجي لدػ مديرؼ المنظمات غير ـ(. 2414االشقر، فؤاد باسل. )
. غزة، فمسطيف: جامعة )رسالة ماجستير غير منشكرة( الحككمية المحمية في قطاع غزة.

 األزىر.

دراسة ميدانية -ـ(. معكقات ادارة المشاريع الزراعية في السكداف2413أمنة بابكر حسيف دمحم. )
 . كالية نير النيل، السكداف.رسالة ماجستير غير منشكرة(ية نير النيل. )كال

تقييـ العكامل االدارية المسببة في تأخير انجاز المشاريع ـ(. 2413بابطيف، عبد الرحمف. )
)رسالة ماجستير غير . االنشائية مف كاقع البيئة الداخمية لشركات المقاكالت بدكلة قطر

 منشكرة.. قطر: غير منشكرة(

النظرية، -االدارة كاالشراؼ ـ(. 2414البستاف، احمد. الجكاد، عبدهللا عبد. بكلس، كصفي. )
 )د.ط(. الككيت، الككيت: مكتبة الفالح.البحث، الممارسة

http://www.uawc-pal.org/
http://www.uawc-pal.org/
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، صفحة العمكـ االداريةـ(. القيادة كاإلدارة لتحقيق النتائج. 2412اكتكبر،  18بيريل، انابيل. )
22. 

. )د.ط(.  1ج االدارة باألىداؼ السيل الممتنع لتحقيق األىداؼـ(. 2448) تكفيق، عبد الرحمف.
 القاىرة: مركز الخبرات المينية لالدارة.

 . )د.ط(. بغداد: مطبعة العاني.1ج مصطمحات ادارية مختارة.ـ(. 2444جالكؼ، دمحم عمي. )

 (.2417) الجمعية األىمية لتطكير كزراعة النخيل كالتمكر.

ـ، 2417مارس  4ـ(. تاريخ االطالع: 2415مارس،  3) نية الزراعية. بيت حانكف.الجمعية التعاك 
 .http://pacu.org.psالمكقع:  

ـ، المكقع:  2417مارس،  3ـ(. تاريخ االطالع: 2416ابريل،  5) جمعية التنمية الزراعية.
http://www.pal-arc.org./ 

تاريخ االطالع: ، كنانة اكناليفاسباب فشل المشاريع الصغيرة. (. ـ6..3ابراىيـ مركاف. )جميل، 
  /http://kenanaonline.comـ، المكقع: 3.86مارس  2

ـ، 2417مارس  3ـ(. تاريخ االطالع 2416ابريل،  23الجياز المركزؼ لالحصاء الفمسطيني. )
 www.pcbs.gov.psالمكقع: 

. )د.ط(. عماف، االردف: دار 1ج االدارة العامة المقارنة.ـ(. 2411حبتكر، عبد العزيز صالح. )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

. )د.ط(. عماف، األردف: دار حامد لمنشر 1ج مبادؼء االدارة الجديثةـ(. 2411حريـ، حسيف. )
 كالطباعة كالتكزيع.

. عماف، االردف: دار 1ط االتجاىات االدارية الحديثةـ(. 2414حساف، حسف. ك العجمي، دمحم. )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

رسالة . )تقييـ المشاريع في المنظمات غير الحككمية بقطاع غزةـ(. 2414حماد، رشاد. )
 . غزة، فمسطيف: الجامعة االسالمية.ماجستير غير منشكرة(

http://kenanaonline.com/
http://www.pcbs.gov.ps/


    

116 
  

متطمبات تطبيق اسمكب االدارة باالىداؼ كالنتائج في الدكؿ ـ(. 2413المنعـ. )خميس، دمحم عبد 
 . )د.ط(.  القاىرة، مصر: المنظمة العربية لمعمـك االدارية.2ج النامية

عماف: دار الميسرة لمنشر  )د.ط(ادارة المشاريع المعاصرة. (. 2414خير الديف، مكسى. )
 كالتكزيع.

 )د.ط(. عماف: دار البداية. راسة الجدكػ االقتصادية.دـ(. 2411داككد، نعيـ نمر. )

 )د.ط(. القاىرة: مكتبة عيف شمس. ادارة االنتاج كالعمميات.ـ(. 2415دركيش، دمحم. ك كأخركف. )

. )د.ط(.  عماف، 1ج كظائف المنظمة -ادارة االعماؿ الحديثة(. 2413دكديف، احمد يكسف. )
 االردف: دار اليازكرؼ لمنشر كالتكزيع.

عماف، )د.ط(. االردف: دار اليازكرؼ لمنشر،  ادارة المشاريع اليندسية.ـ(. 2412دكديف، احمد. )
 جامعة الزرقاء.

دكر السمات الشخصية لدػ مدراء المشاريع في نجاح مشاريع ـ(. 2415الديراكؼ، احمد دمحم. )
الجامعة  . )رسالة ماجستير غيرة منشكرة( غزة، فمسطيف:المنظمات االىمية في قطاع غزة

 االسالمية.

دكر السمات الشخصية لدػ مدراء المشاريع في نجاح مشاريع ـ(. 2412الديراكؼ، ايمف. )
. غزة، فمسطيف: الجامعة رسالة ماجستير غير منشكرة(. )المنظمات االىمية في قطاع غزة

 االسالمية.

 لفاركؽ.. )د.ط(. القاىرة، مصر: دار ا1ج المياـ االداريةـ(. 2414ديكسكف، ركب. )

. 2ج االدارة باالىداؼ كالنتائج السيل الممتنع لتحقيق االىداؼـ(. 2448الرحمف، تكفيق عبد. )
 )د.ط(. القاىرة: مركز الخبرات المينية لالدارة.

. )د.ط(. عماف، األردف: دار الراية 1. جتطكر الفكر االدترؼ ـ(. 2414رضا، ىاشـ حمدؼ. )
 لمنشر كالتكزيع.
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غير منشكرة(.  دكتكراه . )أطركحةمبادؼء دراسة الجدكػ االقتصاديةـ(. 2411زردؽ، احمد. )
 مصر: جامعة بنيا.

. )د.ط(. عماف، األردف: دار المسيرة 1ج القيادة االدارية الفعالةـ(. 2412السكارنة، بالؿ خمف. )
 لمنشر كالتكزيع.

. )د.ط(. القاىرة، 1ج االدارة بالنتائج.ـ(. 2415سكانسكف، ريتشارد. ك الككد ىكلتكف. )يناير، 
 مصر: دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع.

. )د.ط(. 1ج االدارة الحديثة )كظائف، مفاىيـ، تطبيقات(.ـ(. 2413شاكيش، مصطفى نجيب. )
 عماف، العبدلي، االردف: دار الفرقاف لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

دراسة الجدكػ االقتصادية كتقييـ  ـ(.2449شقيرؼ، نكرؼ مكسى. اسامة، عزمي سالـ. )
 )د.ط(. عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. المشركعات االتستثمارية.

مقدمة في االدارة بالنتائج كتطبيقاتيا في تخطيط كادارة ـ(. 2413أبك شنب، احمد صالح. )
 . دليل االدارة بالنتائج لمجمعيات االىمية.المشركعات التنمكية

)د.ط(. عماف: دار كائل لمنشر ،الجامعة ادارة المشاريع المعاصرة. (. 2413الصبحي، حمداف. )
 الياشمية.

 -معكقات األداء االدارؼ التي تكاجو المنظمات غير الحككميةـ(. 2414أبك صفية، عادؿ دمحم. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. عماف، االردف. منظمات مختارة في االردف

الخمفية النظرية الدارة المشاريع لمجمعيات كالمؤسسات (. 2411)الصندكؽ االجتماعي اليمني. 
 . صنعاء.االىمية

تطبيق التخطيط االستراتيجي كعالقتو بأداء المؤسسات األىمية ـ(. 2414صياـ، ىناء محمكد. )
 . غزة، فمسطيف: جامعة االزىر.رسالة ماجستير غير منشكرة(.) النسكية في قطاع غزة
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نظريات االدارة ـ(. 2415، مصطفى نجيب. تكفيق، عبد الرحمف. )الطراكنة، ىاني. شاكيش
 . )د.ط(. عماف، االردف: دار أسامة.1ج االحديثة ككظائفيا.

)د.ط(.  عماف، االردف: دار كنكز  دراسة الجدكػ االقتصادية.(. 2411الطيمكني، جياد فراس. )
 المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع.

 . )د.ط(. عماف، االردف: دار الشركؽ.1ج ارة الحديث.ةاالدـ(. 2448عابديف، دمحم. )

. )د.ط(. عماف، 1ج ادارة االعماؿ كفق منظكر معاصرـ(. 2411عباس، أنس عبد الباسط. )
 االردف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 التأصيل العممي كالتطبيق العممي. -دراسات الجدكػ ـ(. 1999عبد الرحيـ، عاطف جابر طو. )
 : الدار الجامعية.االسكندرية

دراسات الجدكػ التجارية كاالقتصادية كاالجتماعية مع (. 2448عبد القادر، عطية عبد القادر. )
 )د.ط(. االسكندرية: الدار الجامعية. المشركعات.

. )د.ط(. القاىرة، مصر: المنظمة العربية لمعمـك 2ج االدارة باالىداؼـ(. 2412عثماف، خيرؼ. )
 االدارية.

. )د.ط(. عماف ، االردف: دار 2. جادارة المشركعات العامةـ(. 2411العمي، عبد الستار. )
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

. )د.ط(. عماف: دار المسيرة لمنشر 2ج مبادؼء االدارة المدرسيةـ(. 2412العمايرة، دمحم حسف. )
 كالتكزيع.

طكيرية التي تنفذىا المنظمات األىمية بمنطقة ـ(. التخطيط لممشاريع الت2416القيسي، عبير. )
. نابمس، فمسطيف: رسالة ماجستير غير منشكرة(جنكب الضفة الغربية الكاقع كالمأمكؿ.) 

 جامعة النجاح.

 . )د.ط(. القاىرة، مصر: مركز القادة لمتدريب.2ج ادارة المشاريع.ـ(. 2411كامل، نادر. )
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 3بغداد. تاريخ االطالع:  تصادية لممشاريع اتنمكية.دراسة الجدكػ االقـ(. 2448كجة، صباح. )
 .sabahkachaci.googlepage.com، المكقع: 2417مارس 

تاريخ ، كنانة اكناليف ـ(. تعريف المشركعات الصغيرة2415ابريل،  3كردؼ، احمد السيد. )
  //:kenanaonline.comhttp/ـ، المكقع: 3.86مارس  2االطالع: 
. عماف االردف: دار 5. ط1. جالقيادة االدارية )بيف النظرية كالتطبيق(ـ(. 2449كنعاف، نكاؼ. )

 الثقافة لمنشر كالتكزيع.

ائمة لقا عمى دارةإلا فبشأ لمستقبميا طلنشاا راطإـ(. 2449. )دارةإلكا نيةازلميكامج رالبالجنة 
 جينيف: مكتب العمل الدكلي. لنتائج.ا

ـ، 2417مارس  4ـ(. تاريخ االطالع: 2416اكتكبر،  5. )مجمكعة الييدركلكجيف الفمسطينييف
 .http://www.pngo.netالمكقع: 

، المكقع: 2417مارس،  3ـ(. تاريخ االطالع: 2416يناير،  9) المركز العربي لمتطكير الزراعي.
http://www.acad.ps. 

، المكقع:  2417مارس  3(. تاريخ االطالع: 2415مايك،  7) مركز العمل التنمكؼ.
ctr.org-http://www.maan. 

، االدلة االرشاديةـ(. االدارة بالنتائج. 2414مايك،  3مركز خدمات المنظمات غير الحككمية. )
 .6صفحة 

ل االستراتيجية في تحسيف فاعمية التقكيـ أثر العكامـ(. 2412مصبح، مصطفى عطية دمحم. )
 غزة، فمسطيف. ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(.االدارؼ لممشاريع. جامعة االزىر

الكاليات المتحدة  الدليل المعرفي الدارة المشاريع.ـ(. 2416المعيد االمريكي الدارة المشاريع. )
 االمريكية: كحدة التدريب كالتطكير.

االتحاد  دليل ادارة المشركعات.(. 2449ي كالمؤسساتي االكركبي. )معيد التحديد القطاع
 االكركبي: نسخة الكتركنية.

http://kenanaonline.com/
http://www.maan-ctr.org/
http://www.maan-ctr.org/
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ـ، 2416مارس  2(. تاريخ االطالع 2416يناير،  14المنتدػ العربي الدارة المكارد البشرية. )
 /https://hrdiscussion.comمف المنتدػ العربي الدارة المكارد البشرية، المكقع: 

 عمى ىلقائالنيج ـ(. ا2415سبتمبر،  21منظمة االمـ المتحدة لمثقافة كالعمكـ )اليكنيسكك(. )
في  كبطم ىلنحا عمى لا ،شيرلتقاا ىيذتقك ذصشلكا دارةإلكا مجةشلبا تعمميااءشجإ في لنتائجا
 .52، صفحة المبادؼء التكجييية. ىنسكىليا

الحمقة العممية لنظاـ االدارة باالىداؼ ـ(. 2411مارس،  24المنظمة العربية لمعمكـ االدارية. )
 .5-3، الصفحات كالنتائج. المنتدػ العربي الدارة المكارد البشرية

االستدامة المؤسساتية: محكر الممارسات الجيدة الدارة المشاريع ـ(. 2413منير احمد البحيصي. )
 . غزة، فمسطيف: غير منشكرة.رسالة ماجستير غير منشكرة(. )لحككميةفي المؤسسات غير ا

. )د.ط(. بغداد، العراؽ: 1ج ادارة االفراد كالعالقات الصناعية.ـ(. 2449ميدؼ حسف زكيمف. )
 مطبعة الجامعة.

 .سمسمة االدلة االرشادية. االدارة بالنتائج(. 2414المؤسسة االمريكية لمتنمية. )

. )د.ط(. 1. جالطرؽ المثالية الدارة المشاريعـ(. 2449لية لالستشارات. )مؤسسة الطرؽ المثا
 عماف، مصر: مؤسسة الطرؽ المثالية لالستشارات.

. )د.ط(. 1. جالطرؽ المثالية الدارة المشاريعـ(. 2414مؤسسة الطرؽ المثالية لالستشارات. )
 عماف، مصر: مؤسسة الطرؽ المثالية لالستشارات.

 2العالقات الخارجية كالتمكيل بجمعية التنمية الزراعية )االغاثة الزراعية( ابك العطا. )نداء مسئكؿ 
 ـ(. معكقات االدارة بالنتائج. غزة، فمسطيف.2417أكتكبر 

. )د.ط(. القاىرة، مصر: مكتبة عيف 1ج االدارة باالىداؼ كالنتائجـ(. 2414اليكارؼ، سيد. )
 شمس.

https://hrdiscussion.com/
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. 1ج عممية كالعممية إلدارة المشاريع الصغيرة كالمتكسطةاالصكؿ الـ(. 2412كادؼ، عساؼ. )
 )د.ط(.  عماف، االردف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

كاقع تطبيق عممية االدارة االستراتيجية لممشاريع في كبرػ المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة 
 ـ(..2415اكتكبر،  15)

ظرية في ادارة المشاريع لمجمعيات كالمؤسسات الخمفية النـ(. 2412كحدة التدريب كالتطكير. )
 عدف: الصندكؽ اليمني لمتنمية. االىمية.

 17. تاريخ االطالع كزارة الداخمية الخدمات االلكتركنيةـ(. 2417فبراير،  5كزارة الداخمية. )
 ، مف قسـ الدراسات كالبحكث.2417مارس، 

 زة: كزارة الزراعة.غ استراتيجية كزارة الزراعة.ـ(. 2415كزارة الزراعة. )

تقييـ منيجية ادارة المشاريع في المشاريع االنشائية بالمممكة العربية ـ(. 2414يكسف، دمحم عمي. )
 . الرياض، السعكدية.رسالة ماجستير غير منشكرة(). السعكدية

 ثانيًا: المراجع االجنبية
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 قائمة المالحق
 أسماء السادة المحكمين :(1ممحق )

 

 مكان العمل االسم الرقم
 الجامعة االسالمية أ د. سمير صافي  1
 الجامعة االسالمية د. يكسف بحر 2
 الجامعة االسالمية د. خالد دىميز  3
 االسالميةالجامعة  د. كسيـ اليابيل 4
 الجامعة االسالمية د. سامي ابك الركس 5
 الجامعة االسالمية د. ياسر الشرفا 6
 الجامعة االسالمية د. كائل الداية 7
 جامعة القدس المفتكحة د. جالؿ شبات 8
 أكاديمية االدارة كالسياسة د. دمحم المدىكف  9
 جامعة األزىر د. دمحم فارس 10
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 بأسماء وعناوين الجمعيات الزراعية بقطاع غزةقائمة  (:2ممحق )
 العنوان المحافظة رقم التمفون  اسم الجمعية الرقم

 2475728 محافظػػػة الشماؿ جمعية اتحاد المزارعيف الخيرية 1
بيت الىيا حي الشيماء شارع 

 عباس كيالني

 2061350 محافظة خانيكنس جمعية أىالي المكاصي الخيرية 2
الفرا خمف مسجد  المكاصي

 القبو اماـ مزرعة النخيل

 822312 محػػػافظػػػػة غزة جمعية النحاليف 3
صالح الديف مقابل شركة سفف 

 عمارة أميف شابط

4 
جمعية مركز خزاعو لمزراعة 

 المستمرة
 خانيكنس خزاعو شارع المجد 2084944 محافظة خانيكنس

 2067935 محافظة خانيكنس جمعية المزارعيف الفمسطينييف 5
خانيكنس قيزاف رشكاف أبراج 
 القمعة طريق رفح الغربية

غزه الرماؿ برج نعمو الطابق  2530350 محػػػافظػػػػة غزة جمعية الكادؼ األخضر 6
 األكؿ

7 
جمعية النخيل الفمسطينية 

 لمتنمية كالتطكير
 2054115 محافظة خانيكنس

خانيكنس السطر الغربي ش 
 جماؿ عبد الناصر مبنى كساب

8 
جمعية مزارعي البيكت 

 البالستيكية
 2067773 محافظة خانيكنس

حي فيزاف النجار ش اسامو 
 النجار عمارة عصاـ البشيتي

9 
جمعية الزىكر كالخضار 

 2456340 محافظػػػة الشماؿ الخيرية
بيت الىيا دكار حمكدة ش 
 صالح الديف عمارة مسمـ

 2475728 الشماؿمحافظػػػة  جمعية إتحاد المزارعيف الخيرية 10
يت الىيا حي الشيماء شارع 

 عباس كيالني

11 
جمعية التكعية كاإلرشاد 

 الزراعي
 2138718 محافظػػػػػػػة رفح

خمف شرطة -رفح مصبح 
 مصبح

12 
جمعية غزة لمزراعة كالبيئة 

 2850514 محػػػافظػػػػة غزة العامة
الرماؿ الجنكبي متفرع مف شارع 
الصناعة قرب المستشفى 

 ي عمارة ثابتاالردن

13 
جمعية مربي الدكاجف كالتنمية 

 الريفية
 2472844 محافظػػػة الشماؿ

المنشية شارع  –بيت الىيا 
البراكؼ بالقرب مف مسجد سعد 

 األنصار.

14 
جمعية السطر الغربي لتطكير 

 الريف كتنمية المزارع
 2061703 محافظة خانيكنس

خانيكنس السطر الغربي شارع 
 البداكؼ 

النصيرات الشارع العاـ عمارة  2563779 محافظة الػكسطىجمعية الثركة الحيكانية  15
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 مسعد ابك جرؼ  كالزراعية الخيرية

 2460011 محافظػػػة الشماؿ جمعية المزارعيف الفمسطينييف' 16
دكار حمكدة ش صالح الديف 
 مقابل ابك صفيو عمارة سعدات

 2460127 الشماؿمحافظػػػة  جمعية منتجي الزراعات األمنو 17
جباليا شارع صالح الديف سكنة 

 الجمل

الجمعية األىمية لحماية شجرة  18
 الزيتكف 

غزه تل اليكػ مقابل مدخل  2849645 محػػػافظػػػػة غزة
 طالبات الكمية الجامعية

19 
جمعية تطكير المزارع 

 الفمسطيني
 2535635 محافظة الػكسطى

دير البمح  حي بشاره خمف 
 مستشفى يافا

20 
الجمعية األىمية لتطكير النخيل 

 كالتمكر
 2532501 محافظة الػكسطى

دير البمح  شارع العزايزة السكؽ 
 قرب الداخمية

21 
جمعية المركز الفمسطيني 

 2145838 محافظػػػػػػػة رفح لمزراعة الحيكية
رفح الحشاش شارع اإلماـ عمي 

 شرؽ مدرسة دار الفضيمة

22 
الجمعية الريفية لمتطكير 

 الزراعي
 2071110 محافظة خانيكنس

خاف يكنس عبساف الكبيرة ابك 
 دراز شارع المدارس

23 
جمعية اليكاء كالنكر التنمكية 

 الزراعية
 2073518 محافظة خانيكنس

بنى سييال الشارع العاـ طريق 
 عبساف الكبيرة جكار المحكمة

 2061820 محافظة خانيكنس جمعية آسيا لمتنمية كالتطكير 24
خانيكنس الفخارؼ العمكر شارع 
 الشييد زايد عمارة سالـ العمكر

25 
جمعية الفردكس التنمكية 

 كالزراعية
 597509991 محافظػػػة الشماؿ

بيت الىيا السيفا الشمالية بيارة 
 الغكؿ

26 
جمعية التطكير الزراعي 

 كالبيئي
 2889557 محػػػافظػػػػة غزة

اليرمكؾ مقابل التربية كالتعميـ 
 شعت عمارة

27 
جمعية الكساـ لمتنمية 
 المجتمعية كالزراعية

 2065457 محافظة خانيكنس
خانيكنس السطر الغربي شارع 

 العقاد بناية كضاح اؿ

 2551787 محافظة الػكسطى الجمعية الزراعية التنمكية 28
دير البمح الشارع العاـ عمارة 

 محمكد  ابك مصبح

 2130061 رفحمحافظػػػػػػػة  جمعية النمط الزراعي 29
رفح خربة العدس بناية 

 عبدالحميد ضيير

30 
جمعية تنمية مزارعي الريف 

 الفمسطيني
  محػػػافظػػػػة غزة

الزيتكف مفرؽ دكلو عمارة 
عبدالفتاح الدحدكح جكار كرشة 

 ابك سيدك
رفح حي النصر  ميراج شارع  2154767 محافظػػػػػػػة رفحجمعية مزارعي محافظة رفح  31
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 البساتيف الخيرية

32 
جمعية تأىيل الزراعة 
 كالمحافظة عمى البيئة

 2839158 محػػػافظػػػػة غزة
غزة ش النصر مقابل المارنا 

 ىاكس

33 
جمعية األندلس لمتنمية 

 الزراعية
 932743 محافظة الػكسطى

حي آؿ شمط  -النصيرات 
 منطقة اآلثار

34 
جمعية المزارعيف الفمسطينييف 
 بمحافظة الكسطى الخيرية

 2563757 محافظة الػكسطى
ة لنصيرات الشارع العاـ عمار ا

 سعد

35 
الجمعية الزراعية لمفقاسات 

 كالدكاجف كاألعالؼ
 599428500 محػػػافظػػػػة غزة

غزة الزيتكف شارع صالح الديف 
 عمارة بكركف 

محافظة الشماؿ قرية أـ النصر  598960696 محافظػػػة الشماؿ جمعية أـ النصر الزراعية 36
 شارع البمدية

 592770119 محافظة خانيكنس جمعية خانيكنس الزراعية 37
عمارة خالد  خانيكنس المحطة
 األسطل

 59767161 محافظة خانيكنس جمعية زمـز الخيرية 38
خانيكنس قاع القريف شارع 

 القادسية

39 
جمعية الربكات لمتنمية 

 598891074 محافظة خانيكنس كالتطكير
شارع  الشرقيةخانيكنس الربكات 

 مصطفى سالمو
 الفاخكرةجباليا شمار مدرسة  598274787 محافظػػػة الشماؿ جمعية ركاد الزراعة الفمسطينية 40

  محافظػػػػػػػة رفح جمعية البساتيف الزراعية 41
رفح مصبح بناية حميد عبدهللا 

 الصكفي

 2132475 محافظػػػػػػػة رفح جمعية الحصاد الزراعية 42
ش صالح الديف رفح مصبح 

 بجكار محطة العبادلة لمبتركؿ

43 
جمعية الميندسكف المتحدكف 

 لمتنمية كالتطكير البيئي
 598104441 محػػػافظػػػػة غزة

غزة شارع الجالء برج الجالء 
 الطابق الرابع

 خانيكنس قاع القريف 599454556 محافظة خانيكنس جمعية ريفنا 44

45 
جمعية التكعية كاإلرشاد 

 الزراعي
 2138718 محافظػػػػػػػة رفح

خمف شرطة -رفح مصبح 
 مصبح
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 االستبانة (:3ممحق )

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 السادة االفاضل: مدراء كرؤساء  اقساـ جمعيات التنمية الزراعية بقطاع غزة. حفظيـ هللا،،،

يقوم الباحث بعمل دراسة ميدانية كمتطلب لنيل درجة الماجستير في  ادارة اعمميال بكليية التجيارة           

مــدى تطبيــق الجمعيــات الزراعيــة بقطــاع غــزة ألســموب االدارة بالنتــائج غيي ة بعنييوان   -بالجامعيية اعسيي مية

" بيدؼ الكشف عف مدػ تطبيق اسمكب االدارة بالنتائج في الجمعيػات  وأثرىا عمى نجاح المشاريع الزراعية

كقد تناكلػت  الزراعية بقطاع غزة كالكشف عف أثرىا في نجاح المشاريع الزراعية التي تقـك الجمعيات بتنفيذىا

لمػكارد االستبانة مدػ تطبيق اسمكب االدارة بالنتائج ك تنقسػـ الػى خمسػة أقسػاـ ) تحديػد االحتياجػات ، ادارة ا

المتاحػػة، اسػػتراتيجية التنفيػػذ، المتابعػػة كالتقيػػيـ، االثػػر(، كالقسػػـ السػػادس يتعمػػق )بنجػػاح المشػػاريع الزراعيػػة(، 

كلألىميػػػة التػػػي تحمميػػػا ىػػػذه الدراسػػػة، لػػػذا يرجػػػى مػػػف سػػػيادتكـ قػػػراءة االسػػػتبانة بكػػػل تػػػأف كركيػػػة... كمػػػف ثػػػـ 

االجابة كل الفقرات مف خالؿ كضع الػرقـ المالئػـ  التفضل باإلجابة عف التساؤالت الكاردة بيا عمى أف تشمل

( بكػػل دقػػة كمكضػػكعية بمػػا يتكافػػق مػػع اجػػابتكـ، عممػػًا بػػأف المعمكمػػات المدكنػػة مػػف سػػيادتكـ لػػف 11-1مػػف )

 تستخدـ اال ألغراض البحث العممي فقط.

 كتفضمكا بقبكؿ فائق االحتراـ كالتقدير

 الباحث                                                               

 دمحم عبد الكريـ دمحم الجعبرؼ 
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 أواًل: المعمومات الشخصية: 

 ( في المكاف المناسبxالرجاء كضع عالمة )

 الرقم
 الجنس

 انثى ذكر
1   

المركز  2
 الوظيفي

رئيس مجمس 
 ادارة

عضك مجمس 
 ادارة

 مدير تنفيذؼ
 
 

 

 مدير مشركع
 

 

    
 دراسات عميا بكالكريكس فأقلدبمـك  المؤىل العممي 
3     

4 
 

 عدد سنوات
 الخدمة

 15اقل مف 10 10أقل مف 5 5أقل مف 
أقل 15
 20مف

 فاكثر 20

     

5 
التخصص 

 العممي
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 ثانيا: التعريف بالمنظمة والعاممين فييا ) خصائص المنظمة (:

 ( في المكان المناسبxالرجاء وضع عالمة )

عمــــــــــــــــــــــــر  6
 المنظمة

أقل 10 10أقل مف 5 سنكات5مف اقل 
 15مف

 فأكثر 20 20أقل مف 15

     

المحافظــــــــــة  7
ــــــع  ــــــي تق الت
فييـــــــــــــــــــــــــا 

 المنظمة

 رفح خانيكنس الكسطى غزة الشماؿ
     

عـــــــــــــــــــــــــدد  8
 العاممين

 فاكثر 26 25 – 21 20 – 16 15 – 11 10 – 5
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 ثالثًا: يرجى وضع الرقم الذي تراه مناسبًا إلجابتك:  

 إرشادات تعبئة االستبانة: 

يقكـ المجيب بقػراءة العبػارة ككضػع الػرقـ المعبػر عػف درجػة مكافقتػو عمػى مضػمكف العبػارة  .1
 في المربع المخصص في الخانة اليسرػ.

( بػػػ )مكافػػق بدرجػػة قميمػػة 1)تستخػػػػػدـ ىػػذه االستبانػػػػة المقيػػاس العشػػػػرؼ بحيػػػػػث يعبػػر الػػرقـ  .2
( بػػػػ )مكافػػػق بدرجػػػة كبيػػػرة جػػػدا(، ك تتفػػػاكت بينيمػػػا درجػػػة المكافقػػػة مػػػع 10جػػدا( ك الػػػرقـ )
 (  عف درجة )الحياد(.5تعبير الرقـ )

 البيان الرقم
 حدد

الى  1من 
10 

 اواًل: مستوى تحميل االحتياجات لممشاريع الزراعية في جمعيات التنمية الزراعية بقطاع غزة:
  تكلي الجمعية تحديد االحتياجات لممشاريع الزراعية العناية الالزمة. .1
  يتـ عادة دراسة الكضع الحالي لمجمعية قبل البدء بعممية تحديد كتحميل االحتياجات. .2
  تقـك الجمعية بتحميل االحتياجات لممشاريع الزراعية قبل البدء بعممية التخطيط. .3
  المستكيات االدارية المختمفة في تحديد كتحميل االحتياجات.تشارؾ الجمعية  .4
  يتـ مراجعة نتائج دراسة االحتياجات مع االدارات المعنية قبل اعتمادىا. .5
  تقـك الجمعية بعمل تحميل لالحتياجات بشكل رقمي كفقًا لمراحل المشركع الزراعي.  .6
العمػػل مػػف حيػػث الميػػاـ كالتكمفػػة كجػػداكؿ تقػػـك الجمعيػػة بعمػػل خريطػػة تفصػػيمية لمراحػػل  .7

 التسميـ كاالنياء لممشركع.
 

 ثانيًا: مستوى ادارة الموارد المتاحة في ادارة المشاريع الزراعية في جمعيات التنمية الزراعية بقطاع غزة:
  يتـ اختيار المشاريع كفقًا لممكارد المتاحة. .8
  قبل التخطيط لممشركع.تحرص الجمعية عمى تكفير المكارد الالزمة  .9

تعتقػػد الجمعيػػة اف  اختيػػار المشػػاريع الزراعيػػة كفقػػًا لممػػكارد المتاحػػة عامػػل ميػػـ مػػف أجػػل  .10
 نجاح المشركع.

 

  تحرص الجمعية عمى استقطاب اصحاب الكفاءات لمعمل بالمشاريع الزراعية. .11
األكثػػػر كفػػػاءة )مػػػف حيػػػث تقػػػـك الجمعيػػػة بتطػػػكير التعامػػػل مػػػع المػػػكارد المتاحػػػة بالشػػػكل  .12

 االستغالؿ األمثل لممكارد.
 

  لدػ الجمعية ادارة متخصصة بالمكارد البشرية. .13
 تعمل الجمعية عمى تقدير المكارد المطمكبة كالميزانية التقديريػة لكػل االنشػطة التنفيذيػة فػي  .14
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 سياؽ المشركع.
 الزراعية في جمعيات التنمية الزراعية بقطاع غزة:ثالثًا مستوى استراتيجية التنفيذ في ادارة المشاريع 

  يتـ تطكير جدكؿ العمل بما يتكافق مع متطمبات تنفيذ المشركع. .15
تحػػػػرص الجمعيػػػػة عمػػػػى تنفيػػػػذ المشػػػػاريع كفقػػػػًا لمعمميػػػػات التػػػػي تػػػػـ تحديػػػػدىا اثنػػػػاء عمميػػػػة  .16

 التخطيط.
 

  الستكماؿ متطمبات خطة العمل.تعمل الجمعية عمى تنفيذ المشركع كفقًا لتسمسل منطقي  .17
  يتـ عمل استراتيجية التنفيذ كفقًا ألىداؼ الجمعية. .18
  تقـك الجمعية بتنفيذ المشاريع بشكل متتابع. .19
  تحرص الجمعية اثناء عممية التنفيذ عمى تحقيق النتائج المكضكعة مسبقًا.  .20
  عممية المتابعة.تعمل الجمعية عمى تنفيذ المشاريع بالتكازؼ مع  .21

 رابعًا: مستوى المتابعة والتقييم في ادارة المشاريع الزراعية في جمعيات التنمية الزراعية بقطاع غزة:

تسػػػػتخدـ الجمعيػػػػة المكازنػػػػة المخصصػػػػة لممشػػػػاريع الزراعيػػػػة كػػػػأداة لمرقابػػػػة عمػػػػى االنجػػػػاز  .22
 المتحقق.

 

المشاريع الزراعية المختمفػة حسػب مكاصػفات تعمل الجمعية عمى التأكد مف انجاز مراحل  .23
 محددة مسبقًا.

 

  لدػ الجمعية مؤشرات لقياس االداء في المشاريع الزراعية كالكقت كالتكمفة كالجكدة. .24

تيتـ الجمعية بالرقابة المتزامنة مع التنفيذ في المشػاريع الزراعيػة بيػدؼ اكتشػاؼ االخطػاء  .25
 قبل كقكعيا.

 

الرقابػػة بيانػػات سػػريعة كدقيقػػة كمكتكبػػة عػػف االنجػػاز لكػػل مرحمػػة مػػف مراحػػل  تقػػدـ تقػػارير .26
 المشاريع الزراعية.

 

تحرص الجمعية عمى الحصػكؿ عمػى التغذيػة الراجعػة عػف االنشػطة المنفػذة فػي المشػاريع  .27
 الزراعية.

 

ا فػػػي تسػػػتفيد الجمعيػػػة مػػػف نتػػػائج تقيػػػيـ المشػػػاريع الزراعيػػػة فػػػي تحسػػػيف ادائيػػػا كاجراءاتيػػػ .28
 المشاريع القادمة.

 

 خامسًا: مستوى تقييم األثر لممشاريع الزراعية في جمعيات التنمية الزراعية بقطاع غزة:

يتػػػػكافر لػػػػدػ الجمعيػػػػة كضػػػػكح حػػػػكؿ قيمػػػػة كاسػػػػتخدامات تقيػػػػيـ األثػػػػر النػػػػاتج عػػػػف تنفيػػػػذ  .29
 المشاريع. الزراعية

 

  األثر الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية.تمتمؾ الجمعية القدرة الكافية إلجراء تقييمات  .30

  يكجد لدػ الجمعية اليات مناسبة إلجراء تقييـ األثر الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية. .31

تسػػػػتفيد الجمعيػػػػة مػػػػف نتػػػػائج تقيػػػػيـ األثػػػػر النػػػػاتج عػػػػف تنفيػػػػذ المشػػػػاريع الزراعيػػػػة )التغذيػػػػة  .32
 الراجعة(.
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  االنظمة الستخداـ تقييـ األثر الناتج عف تنفيذ المشاريع الزراعية.يتكافر لدػ الجمعية  .33

تمتمػػػؾ الجمعيػػػة الممارسػػػات الكاضػػػحة السػػػتخداـ تقيػػػيـ األثػػػر النػػػاتج عػػػف تنفيػػػذ المشػػػاريع  .34
 الزراعية.

 

تقػػدـ المؤسسػػػات المانحػػػة التمكيػػػل الكػػػافي لعمميػػػة تقيػػػيـ األثػػػر النػػػاتج عػػػف تنفيػػػذ المشػػػاريع  .35
 الزراعية.

 

 سادسًا: مستوى نجاح المشروع في جمعيات التنمية الزراعية بقطاع غزة:

  يتكافر لدػ الجمعية العمالة الماىرة لتنفيذ المشركع. .36

  تعتبر الجمعية عامل استدامة المشركع احد أىـ عناصر نجاح المشركع الزراعي. .37

  ميـ لنجاح المشركع. تعتبر الجمعية النتائج الناجمة عف تنفيذ المشركع عامل .38

  تشجع الجمعية مكظفييا لمعمل بركح الفريق. .39

تقػػـك الجمعيػػة بتطػػكير ميػػارات كمعػػارؼ العػػامميف لػػدييا بمػػا يتكافػػق مػػع طبيعػػة المشػػاريع  .40
 المنفذة.

 

تسػػاىـ الجمعيػػة فػػي تكعيػػة المػػزارعيف كحػػثيـ عمػػى االسػػتغالؿ االمثػػل لألراضػػي الزراعيػػة  .41
 كزيادة رقعتيا.

 

  تحرص الجمعية عمى أف يككف مدير المشركع متكاجد بشكل دائما خالؿ تنفيذ المشركع. .42

  تكلي الجمعية  ادارة المخاطر ككيفية التعامل معيا أىمية كبيرة . .43

  تحرص الجمعية عمى التطكير المستمر كاستخداـ أحدث األساليب التقنية. .44

  أىداؼ المشركع كاألىداؼ االستراتيجية ليا.تحرص الجمعية عمى الربط بيف  45

  تحرص الجمعية عمى كضع نتائج كمخرجات كاضحة ك كاقعية يمكف تحقيقيا. .46

  تحرص الجمعية عمى تحقيق االىداؼ كالنتائج المكضكعة مسبقًا . .47

 تقـك الجمعية  بمشاركة مكظفييا في كضع األىداؼ كالنتائج المتكقعة قبل تنفيذ أؼ .48
 مشركع.

 

 


