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 ملخص الدراسة

ولويددات أهددد ت هددذه الدراسددة إلددو تقيدديم وتطددوير المنهجيددة والمعددايير المتبعددة  ددي تحديددد 
ولين وصددناا القددرار  ددي ؤ المسدد لتسدداعد ؛اختيددار المشدداريع التطويريددة للبنيددة التحتيددة  ددي بلديددة  ددزة

معدددديت  أعلدددولتحقيددد   ؛وبنددداء الخطدددط ايسدددتراتيجية علدددو معدددايير ثابتدددة ،التخطددديط المسدددتقبلي
باستخدام المدنه  ؛ األساسية التي تقدمها البلدية للمواطنالعدالة ايجتماعية  ي التمتع بالخدمات 

ي يمكدددن اتباعهدددا  دددي تحديدددد حيدددم تدددم تصدددميم اسدددتبانة تطدددوير المعدددايير التددد ؛الوصددداي التحليلدددي
المشاريع التطويرية، وذلك باستطالا آراء العاملين  ي المشاريع التطويرية للبنية التحتية  أولويات

حيددم تددم توزيددع  ؛( مهندددس ومهندسددة000لبددالع عددددهم  علددو مسددتوى القطدداا العددام والخدداص، وا
ايير علددو بلديددة  ددزة مددن اسددتبانة علددو عينددة عشددوا،ية مددنهم، ومددن ثددم تددم تطبيدد  هددذه المعدد (00 

ددددد25صددددديا ة ايسدددددتبانة يسدددددتطالا آراء   إعدددددادةخدددددالل  مدددددن العددددداملين  دددددي المشددددداريع  ا( مهندس 
مشدداريع البنيددة  أولويدداتالتطويريددة للبنيددة التحتيددة  ددي بلديددة  ددزة، لدراسددة الوحددع القددا،م  ددي تحديددد 

 التحتية  ي بلدية  زة.
الخداص والعدام، أن  :ريدة  دي القطداعينأظهرت نتا،  تقدير العاملين  ي األنشدطة التطوي

اختيدار المشداريع التطويريدة للبنيدة  أولويداتير التدي يجدب أخدذها بالحسدبان عندد تحديدد يأهم المعدا
نيددة والتصددميمية، تليهددا االتحتيددة هددي المعددايير ايقتصددادية، يليهددا المعددايير التنمويددة،  المعددايير ال

السياسددددية واألمنيددددة، وأخيددددرا   المعددددايير،يددددة، ومددددن ثددددم المعددددايير السياسددددية واألمنيددددة، والمعددددايير البي
 المعايير ايجتماعية.

مددن المعددايير الموحددوعة، وكددان  %72.7كمددا أظهددرت النتددا،  التددزام بلديددة  ددزة بنسددبة 
أكثدددر المعدددايير التدددي نالدددت التزامدددا  مدددن البلديدددة هدددي المعدددايير الانيدددة والتصدددميمية، يليهدددا المعدددايير 

ة المددان ، ومددن ثددم المعددايير ايجتماعيددة،  البي،يددة، كمددا أظهددرت النتددا،  المتعلقددة بالتمويددل وسياسدد
 حعف التزام البلدية بكل من المعايير السياسية واألمنية، والمعايير التنموية، وايقتصادية.

وقد أوصت الدراسة بحرورة اهتمام وزارة الحكم المحلي والقا،مين علو البلديات، بدراسدة 
اختيدار المشداريع التطويريدة للبنيدة التحتيدة،  أولويداتير محدددة لتحديدد يتم من خاللهدا وحدع معداي

 مع نشرها لحمان الشاا ية  ي تنايذ هذه المعايير.
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Abstract 

This study aimed at the evaluation and development of the criteria 

and methods implemented at prioritizing the infrastructure development 

projects at Municipality of Gaza. This has been carried out to help 

administrators and decision makers in their future plans. In this context, 

strategic plans should be based on consistent criteria that offer the 

highest level of social justice where all residents have the right to benefit 

from the basic services offered by the Municipality. This has been 

achieved through implementing the descriptive analytic methodology. 

The study designed a questionnaire to find out the criteria that could be 

used in prioritizing the infrastructure development projects. The 

questionnaire targeted the engineers engaged in such projects. Population 

of the study was 400 engineers working in the local public and private 

sectors, and the study sample was 80 engineers who were randomly 

selected. The concluded criteria were then implemented on Municipality 

of Gaza through preparing another version of the questionnaire directed 

to 25 engineers. Those engineers work in the infrastructure development 

projects at the Municipality. This was intended to diagnose the current 

situation in this regard. 

Results firstly obtained from the public and private sector engineers 

who are engaged in the infrastructure development projects. Results 

showed that the most important criteria that should be considered in 

prioritizing the infrastructure development projects are the economic 

criteria. This is respectively followed by the following criteria: the 

development, technical, political and security; and finally social criteria. 

Results also showed that Municipality of Gaza is committed to the 

proposed criteria by 71.7% of its activities. The most considered criteria 

by the Municipality were the technical ones. This was respectively 

followed by the criteria related to funding policy, social context, and 

environmental requirements. Results also showed that the least 

considered criteria were the political and security criteria, in addition to 

the development and economic ones. 

The study recommended that Ministry of Governance and 

concerned municipalities should carry out studies to specify their 

standards in prioritizing the infrastructure development projects. These 

standards should be published to ensure transparency in the 

implementation of these standards. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 
 
 

 ق ال تعالى:
 

  الهِذين  أُوتُوا اْلِعْلم  ي نُوا ِمْنُكْم و  ُ الهِذين  آم  ْرف ِع َّللاه

بِير   لُون  خ  ُ بِما ت ْعم  َّللاه جاٍت و   د ر 
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 صدق اهلل العظيم
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 هــــدا اإل
إلو سيد األولين واآلخرين.. إلو  ..شيرإلو الهادي الب ..إلو معلم البشرية كل خير

 اهلل عليه وسلم. وسيدنا محمد صل

 إلو والدي الحبيب.... ووالدتي الحنونة.......... حاظهما اهلل ورعاهما. 

 إلو إخواني وأخواتي األحباب علو قلبي.

 إلو أصدقا،ي ور قاء دربي األعزاء الذين ساندوني  ي مسيرتي التعليمية.

 كرام الذين بذلوا الجهد من أجل وصول هذا البحم إلو النور.إلو األساتذة ال

إلو أرواح الشهداء الذين سطروا بدما،هم أروا معاني البطولة والاداء  ي معارك الو اء 

 والنصر والتمكين.

 إلو الشعب الالسطيني المجاهد المرابط علو أرض  لسطين.

 قيده. األقصو  ك اهلل إلو المسجد

 انتااحة التحرير بإذن اهلل. إلو انتااحة القدس،

 ن  ك اهلل قيدهم.و إلو األسرى العظماء القابعين خلف قحبان السج

 إليكم جميعاا ُأهدي هذا العمل المتواضع.
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 تقديرشكر و 
الحمدددد هلل الدددذي بنعمتددده تدددتم الصدددالحات، والصدددالة والسدددالم علدددو الرسدددول المعلدددم، الدددذي 

 وسددلم: هاهلل عليدد وحيددم قددال صددل ؛هددم أهددل الاحددل التقدددير والشددكر لمددنعلمنددا قيمددة ايعتددراف و 
الناس ي يشدكر اهلل"، وبعدد أن أتدم اهلل نعمتده علدي إذ أتممدت هدذه الرسدالة العلميدة،  يشكر"من ي 

 يناع بها. وأنأجرها،  لي والتي أسال اهلل أن يكتب
متندان واعترا ا  لذوي الاحل باحلهم ولذوي العلم بعلمهدم، أتقددم بأسدمو آيدات الشدكر واي

والتقدددير والمحبددة إلددو أسدداتذتي األ احددل الددذين مهدددوا لنددا طريدد  العلددم والمعر ددة، وأخددص بالشددكر 
الددذي تاحددل باإلشددراف والتوجيدده، وسددعة ، الفتــاح الحــالق مــاهر عبــد لدددكتور الااحددل/اوالتقدددير 

 الصدر،  كان خير موجه لي  ي رحلة البحم والتنقيب.
خالـــد عبـــد  المناقشدددة ممثلدددة بكدددل مدددن: الددددكتور/ وأتقددددم بخدددالص الشدددكر والتقددددير للجندددة

ــا داخلي ــا(  ــا خارجي ــا( والدددكتور/ الــرفوف الحــالق )مناقشا علددو  بســام عبــد الــرحمن تايــً )مناقشا
ثرا،هددا بمالحظاتهمددا السددديدة، سددا،ال  اهلل  عددز -تاحددلهما بقبددول مناقشددة الرسددالة والحكددم عليهددا، واظ

  ية، وأن يجزيهما خير الجزاء.أن يديم عليهما مو ور الصحة والعا -وجل
جميع العاملين  ي كلية الهندسة، ، وأخص اإلسالميةللجامعة كما أتقدم بالشكر والتقدير 

 وأخيرا ، كل الشكر والتقدير لكل اإلخوة الذين شجعوا وساهموا  ي إنجاح هذه الدراسة.
ذ أشكر لهم هذا الجهد علو ما قدموا من عطاء مميدز أسدال  ه  دي مدوازين اهلل أن يجعلدواظ

 .﴾اإلحسان إال اإلحسانهل جزاء  ﴿وصد  اهلل القا،ل  ي محكم التنزيل  حسناتهم،
 الباحث                                                                              

 أبو راس عبدالعال علي ماهر
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة  7.7
 ؛و التجاريدةأة لألعمال القوميدة األساسية من أهم النظم الايزيا،ية "البنية التحتية" هي واحد

علو أنظمة  قطاا النقل وايتصايت والصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء أمثلة   دحيم يع
ي إ ؛تكدون اسدتثمارات ذات تكلادة مرتاعدةن هدذه الدنظم تميدل مدا أالدر م مدن علدو البنية التحتية. و 

وي  ددي التنميددة ايقتصددادية وايزدهددار  ددي المنطقددة، هددذا ويكددون التمويددل وحيدد ر،دديس   نهددا عامددل  إ
العدام والخداص  :لمشاريع البنية التحتية من القطاا الخاص أو من خالل شدراكات بدين القطداعين

 Investopedi.) 

الالزمددة لتددو ير القدددرة علددو توسدديع النمددو  األسددستأهيددل الطددر  وتطويرهددا مددن أهددم  ويعددد
 وزيادة الدخل القومي. ،قتصاد المحليوقوة اي ،الححري

والمعددددايير  األنظمددددةقطدددداا  ددددزة مددددن المندددداط  ذات الحاجددددة الماسددددة لدددددعم وتطددددوير  وُيعددددد  
مشداريع التطويريدة للبنيدة التحيدة الالمستخدمة  دي تحديدد المنداط  المدراد تطويرهدا وتأهيلهدا حدمن 

 ، عربيدددة :ن جهدددات خارجيدددةمدددانحين مدددمدددن هدددا لا مدددا يدددتم دعمهدددا وتمويالتدددي  الب ددد،  دددي القطددداا
 ودولية(.

ليكدون  ؛نسدمة 200000000ويقطنده مدا يقدارب  تقريب دا، 2كدم 165تبلدع مسداحة قطداا  دزة 
ويعاني القطاا من انخاداض ملحدوظ  دي كاداءة نسب الكثا ة السكانية  ي العالم.  أعلوبذلك من 

داو  ،ةتأهيدل وصديانة عاجلدد إعددادة إلدوبحاجددة  أصدبحتالبنيدة التحتيددة التدي  أنظمدة شددبكة  خصوص 
وتسداعد  دي التمدددد  ،لتخددم منداط  جديدددة ؛توسدعة شدبكة الطددر  الحاليدة إلددوالطدر  التدي تحتداج 

مددع تخايددف  ،لتتماشددو مددع الزيددادة الطبيعيددة للسددكان ؛مسددكونةالوتأهيددل المندداط   يددر  ،العمرانددي
 .الكثا ة السكانية عن مناط  التجمعات الحالية
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 مشكلة الدراسة 6.7
 ؛تطددوير البنيدددة التحتيدددة إلدددووالتدددي بحاجددة مسدددتمرة  ،زة مدددن المنددداط  الناميددةقطددداا  دد يعددد

لحددعف مصددادر  ؛مشددكلة كبيددرة األمددرحيددم يشددكل هددذا  ؛لتتماشددو مددع الكثا ددة السددكانية المتناميددة
 األكبدروايعتمداد  هدا،وتأهيلالتدي ي تكادي لمشداريع صديانة البنيدة التحتيدة ، الدخل القدومي للقطداا

سياسدددة ايحدددتالل التدددي تعيددد  آ دددا   إلدددوباإلحدددا ة األجاندددب، ممدددولين العدددرب و علدددو المدددانحين وال
لهدذا بددت بعدض المشداكل  ؛للمصادر الطبيعيدة المحددودة  دي القطداا األمثلالتطوير وايستغالل 

و يداب المنهجيدة العادلدة  ،تظهر  ي المعايير المستخدمة  ي اختيدار منداط  المشداريع التطويريدة
 و المناط  المختلاة.ع المشاريع عل ي توزي

 فرضيات الدراسة 4.7
اختيدددار  أولويدداتهندداك معددايير ذات أهميددة نسدددبية  ددي تحديددد  :الفرضــية الرئيســة األولـــى

 المشاريع التطويرية للبنية التحتية. 

يوجدددد أثدددر للسدددمات الشخصددددية للمبحدددوثين علدددو تقددددديرهم  ي: الفرضـــية الرئيســـة ال انيــــة
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية. ولوياتألألهمية النسبية لمعايير تحديد 
اختيدار  أولويداتتلتدزم بلديدة  دزة بالمعدايير المطلوبدة  دي تحديدد : الفرضية الرئيسة ال ال ـة

 المشاريع التطويرية للبنية التحتية. 

 أهداف الدراسة 3.7
لمتبعددة  ددي تقيدديم وتطددوير المنهجيددة والمعددايير ا:  دديه الدراسددة لهددذ األساسددييكمددن الهدددف 

ولين ؤ لتسددداعد المسددد ؛اختيدددار المشددداريع التطويريدددة للبنيدددة التحتيدددة  دددي بلديدددة  دددزة أولويددداتتحديدددد 
لتحقيدد   ؛وبندداء الخطددط ايسددتراتيجية علددو معددايير ثابتددة ،وصددناا القددرار  ددي التخطدديط المسددتقبلي

 .دية للمواطنة التي تقدمها البلاألساسيمعديت العدالة ايجتماعية  ي التمتع بالخدمات  أعلو

   وهي:من خالل مجموعة من الفرعياتويمكن تحقيق هذا الهدف 

 مشاريع البنية التحتية  ي بلدية  زة. أولوياتدراسة الوحع القا،م  ي تحديد  -2
قراضدراسة منهجية صندو  دعم و  -2  البلديات  ي تمويل المشاريع التطويرية. اظ

 المشاريع التطويرية. أولوياتيد تطوير المعايير التي يمكن اتباعها  ي تحد -1
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 منطقة الدراسة 5.7
 دي  علدوالكثا ة السكانية مدن األ ، وتعدقطاا  زة هو منطقة ساحلية وذات طبيعية سهلية

 165 أرضمليددون نسددمة علددو مسدداحة  200000000حيددم يسددكن قطدداا  ددزة مددا يقددارب  ؛العددالم
 .تقريب ا 2كم

ا ظدددات الجنوبيددة الواقعدددة حددمن حددددود تقددع حددمن المح ،مدينددة  ددزة هدددي مدينددة  لسدددطينية
 .)E′34°27 N′1°31 )Wikipedia وتقع علو خطوط 2كم 05وتبلع مساحتها  ،قطاا  زة

 دراسات سابقة 2.7
 أنكمدا  النقدل المتاحدة  يهدا، أنظمدةا بوثيق د ارتباط دابط التطور والنمدو ايقتصدادي للددول يرت

لصدناعية وايقتصدادية تعزيدز التنميدة ا إلدووجود مرا د  ومقومدات بنيدة تحتيدة جيددة و عالدة يدؤدي 
ن أ، ولتدددأمين هددذا المسدددتوى مدددن الكادداءة لتدددو ير السدددالمة لمسددتخدمي الطريددد  يجدددب وايجتماعيددة

ن تكددددون تلددددك الطددددر  صددددالحة وجيدددددة لصدددديانة الطددددر ؛ لحددددمان أجدددددول زمنددددي شددددامل   صددددا يُ 
د تأهيدل الطريد  تسداع إعدادةالصديانة الوقا،يدة مثدل  أعمالن أ، كما األوقاتلالستخدام  ي جميع 

د مددن وجددود قاعدددة بيانددات شدداملة يددتم بدد ولكددن قبددل هددذا ي  ددي الحددد مددن ناقددات الطددر  الر،يسددة؛
 ,Mohd)لحدمان الصديانة  عالدة ؛هدا باسدتخدام نظدم المعلومدات الجغرا يدةجمعهدا وتخزينهدا وتحليل

Mohd, and Hamidahm 2010). 

 المسددؤولةنتددا،  سددلبية علددو الجهددة  إلددوالصدديانة  عمدداليددؤدي نقددص الميزانيددة المرصددودة أل
الخطر علدو  يزيد مما ؛للطري  اإلنشا،يةبتدهور الحالة  آثارهوتظهر  ، البلدية( عمالعن تلك األ

 .(Epigmenio, 2013)مستخدمي الطري  

سددتاادة القصددوى مددن ايلتحقيدد   األهميددة؛ن يددتم اختيددار المشدداريع التطويريددة حسددب أيجددب 
عمليدددة تحديدددد  أن. وعلددو الدددر م مددن تحسددين البنددداء علددو نحدددو  عددال ومايددددو  ،تخصدديص المدددوارد

ويحددمن  ا،وعي  ن يكددون التحليددل موحدد ددال بددد أ ،المشدداريع تددتم بوسددا،ل  يددر موحددوعية أولويددات
مقارندددات متعدددددة  إجدددراء بشدددكل عدددادل و يدددر متحيدددز، وقدددد أظهدددرت الجهدددود السدددابقة اتخددداذ القدددرار

 إمكانيدة إلدوحيم يسم  تحليل التكلاة والاا،دة الكاملة  ؛للطر  السريعة و يرها من مشاريع النقل
تقليددل ايزدحددام  :مثددل ،المشدداريع مددع المخرجددات المترتبددة عليهددا إنشدداءالمقارنددة بددين تكلاددة  إجددراء

 .(Brian) .ريةوانخااض معدل الحوادم المرو  ،المروري

 حدل أ نتدا،    محا ظدة علدو الوحدع القدا،م للطريد الصديانة وال أعمالايستثمار  ي يعطي 
التأهيددل،  عددادةمددع تقليددل معدددل التكدداليف المسددتقبلية الالزمددة إل ، ددي مواجهددة مشددكلة ي بددد منهددا

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Gaza_City&params=31_31_N_34_27_E_type:city(515556)_region:PS
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تنادد  للحادداظ علددو  $2يكيددة للنقددل والطددر  السددريعة  ددإن كددل األمر ة  ددي الجمعيدد مسددؤولينا للوو ق دد
 هاناسددبندداء الطريدد   عددادةإل ؛الالزمددة  ددي وقددت يحدد  $26-0الطريدد  بحالددة جيدددة تجنددب تكلاددة 

 .(Rayla, and Neha, 2011)ن تكون قد تدهورت أبعد 

 منهجية الدراسة 1.7 
 تي:وهدي كداآل ،أهدداف الدراسدة بمجموعة من الخطدوات التدي تحقد  الدراسةتتمثل منهجية 

 :(2.2 شكل 

 Literature Review/  الدراسات السابقة .1

جراءو  البحم  ،هدذه الدراسدة مدع الصدلة ذات الموحدوعات  دي السدابقة الدراسات عن تقييم اظ
عادتهو  دارة تأهيل الطر إالتي تشمل   .اظ

 Field Surveying/  المسح الميداني .2

والمساعدة  ،تأهيلها إعادةالوحع الحالي للطر  المقترح وتقييم  ،المشاكل القا،مة يكتشاف
 .المناط  أولويات ي تحديد 
 Questionnaire Design and Contents/  الستبانةعداد إ .4

تدددتم  ايسدددتبانة،  مدددن خدددالل ايسدددتبانة مدددن النتدددا،  الر،يسدددة للدراسدددات السدددابقةهيكليدددة  دتعددد
جدددراءو  ،لالمناقشدددات مدددع المختصدددين والممارسدددين  دددي هدددذا المجدددا ديالت للصددديغة النها،يدددة التعددد اظ

 لجمدع المعلومدات الواقعيدة مدن المسدتطلعين ذوي ايسدتبانةاسدتخدام نهد   تبانة، وعادة ما يتملالس
 .العالقة بموحوا البحم

 Collect and Analysis/  الستبانةجمع البيانات وتحليل . 3

شدددكال وتقددديم الجددداول واألبعددد عمليددة ايسددتطالا وجمدددع المعلومددات تبدددأ عمليددة التحليدددل 
 التوحيحية ووصف النتا،  يشير الو مدى  اعلية موحوا البحم.

 Conclusion and Recommendationالنتائج والتوصيات / . 5
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 الفصل ال اني 
 البنية التحتية للطرق

 وير()دراسة نظرية حول مشاريع التنمية والتط
 مقدمة 7.6
 مسددتوى ر ددع يعددد كمدداالمددواطنين،  حيدداة نوعيددة تعزيددز  ددي أساسدديا   دورا التحتيددة البنيددة تلعددب

تشددكل البنيددة التحتيددة عصددبا   لددذلك ؛وايجتمدداعي ايقتصددادي للتحددول حيويددا   عددامال   التحتيددة البنيددة
وجهدات عمليدات التنميدة د البنية التحتيدة إحددى م، كما وتعكا ة مستوياتهار،يس ا لعمليات التنمية ب

دددا الدددذلك تشدددغل جدددودة البنيدددة التحتيدددة حيدددز   المكانيدددة؛  :لمدددا لهدددا مدددن تدددأثير  دددي تطدددوير الكتلدددة مهم 
 وايرتقاء بها. ،العمرانية وايجتماعية وايقتصادية والبي،ية القا،مة

 نبذة عامة حول البنية التحتية 6.6
الهيكليددة المترابطددة التددي تددو ر مجموعددة مددن العناصددر  مصددطل  البنيددة التحتيددة عددن يعبددرُ 

ا  ،إطار عمل يدعم الهيكل الكلي للتطوير للحكدم علدو تنميدة الدولدة أو  مهم داوهي تمثدل مصدطلح 
 .المنطقة

 تعريف البنية التحتية: 7.6.6

  دي عشدر التاسدع القدرن  دي م1927عدام مدرة ألول التحتيدة البنيدة مصطل  استخدامتم  لقد
 ؛ذلدك شدابه ومدا الحديديدة السدكك وخطدوط والجسدور الطدر  وعداتمجم إلدو لإلشدارة وذلك ؛ رنسا
 كا ددة اإلنشددا،يةو  والخدماتيددة والتجاريددة الصددناعية :المجددايت  ددي اقتصددادي نظددامي  دد العمددل لبدددء

، وهدددي ، ولقدددد جددداء  دددي هدددذا اإلطدددار مجموعدددة مدددن التعريادددات(م2000 ،والسددديد أحمدددد ، العدددودة
 :كاآلتي

حيدم عر هدا بأنهدا  اعتمداده لتعريدف البنيدة التحتيدة؛ ميعد تعريف هيدسون مدن أبدرز مدا تد -
  الميداه، والغداز، ومرا د ،النقل :ة، مثلاألساسيالعامة  الِخْدماتالنظم المادية والمرا   التي تو ر 

، ومالعددددب  والحدددددا، ،واألراحددددي ،والددددتخلص مددددن الناايددددات ،وايتصددددايت ،ةوالكهربدددداء، والطاقدددد
 ,Hudson, Haas & Uddin  كك الحديديدة.سدومرا د  ال ،هيدةوالمبداني الرسدمية والتر يالرياحدة، 

1997) 
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المترابطدة التدي تدو ر  نظمةالمكونات المادية لألهي ورد تعريف آخر للبنية التحتية بأنها  -
أو  تها،أو اسدددددتدام ،ظدددددروف الحيددددداة المجتمعيدددددةلتمكدددددين  ؛الحدددددرورية الالزمدددددة الِخدددددْدماتالسدددددلع و 

 (Fulmer, 2009  .هاتحسين

 شدددددرواالم أو المجتمددددع عبدددددارة عددددن الهياكدددددل المنظميددددة الالزمددددة لتشدددددغيل حتيددددةلبنيددددة التا -
 Oxford Dictionaries)،  د ايقتصدا والمرا   الالزمة لكي يعمل الِخْدماتأو Sullivan, & 

Steven, 2003) 
 قطاعات البنية التحتية: 6.6.6

 سدبعةالمادية واللوجستية التدي تتحدمنها البنيدة التحتيدة إلدو  الِخْدماتيمكن تقسيم المرا   و 
 :أتيأنواا، كما هو مبين  يما ي

 (Fulmer, 2009  ويشمل:نقل  قطاع ال .7

النقل البري الذي يتحمن الطر  والجسور واألناا  والسكك الحديديدة والنقداط الحدوديدة  -
 .ونقاط التاتيش والمتابعة البرية

 .النقل البحري الذي يتحمن المنشآت البحرية والموانئ -

 .النقل الجوي الذي يتحمن المطارات والمحطات الاحا،ية والحقول الجوية -

 .النقل والتحكم والمتابعة إدارةوالهياكل الخاصة ب منشآتال -

 .النقل الجماعي والنقل العمومي أنظمة -
 (م2021 ،بر ومويشمل:  قطاع المباني   .6

يدددددة، مثدددددل: المبددددداني التعليميدددددة والصدددددحية واإلداريدددددة واألمنيدددددة والدينيدددددة الِخْدماتالمبددددداني  -
 .والرياحية والثقا ية ومباني الد اا المدني والبريد

 .المراكز التجارية والاناد  والمنتجعات :العقارات التجارية والسياحية مثل -

 .المرا   التر يهية والحدا،  -

 (Fulmer, 2009: )ويشملقطاع المياه والصرف الصحي   .4

 .وحخها وتخزينها ومعالجتهاالمياه عمليات تنقية  -

 .والهياكل البنا،ية والتمديدات الخاصة بالمياه المنشآت -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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  .يع مياه الصرف الصحي ومياه األمطارعمليات تجم -

عادةو  يمعالجة مياه الصرف الصح -   .استخدامها اظ

 (Fulmer, 2009  ويشمل:قطاع خدمات الكهربا    .3

 .توليد الكهرباء -

 .نظام توصيل الكهرباء -

 .شبكات توزيع الكهرباء -

 (Fulmer, 2009  قطاع الطاقة والوقود الحفري والغاز الطبيعي  ويشمل: .5

 .نتاجنقيب وايستكشاف واإلعمليات الت -

 .عمليات التصاية والتكرير -

 .عمليات النقل والتوزيع والتخزين -

الخاصدة  والمنشدآتالتخلص من الناايدات  ومنشآتمحطات الطاقة النووية والمااعالت  -
 .بالطوارئ

 (Fulmer, 2009  ويشمل:قطاع التصالت   .2

 .والهياكل والمنشآت الخاصة بها ايتصايت السلكية -

 .والهياكل والمنشآت الخاصة بها الالسلكية تصايتاي -

 .ية والاحا،يةرحالكوابل للتلازيون ومحطات البم األ أنظمة -

دارةالبيانات والمعلومات وعمليات التجميع والمعالجة والتحليل و  أنظمة -  .الشبكات اظ
 (م2021 ، بر وم ويشمل:النفايات   إدارةقطاع  .1

 .وهياكل تجميع الناايات منشآت -

 .المعالجة ومرا   التدوير محطات -
 أهمية البنية التحتية: 4.6.6

 & Yuzo) همددا:و ؛ ر،يسددين ددي عنصددرين  كا ددةتكمددن أهميددة البنيددة التحتيددة بمسددتوياتها 

Tsuneaki) 
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تحقي  نمو اقتصادي علو المستوى العام والخاص، وذلك مدن خدالل تهي،دة ايسدتثمارات  -
وة مدن خدالل ايسدتثمارات حقيد  الاا،ددة المرجد، باإلحدا ة إلدو حدمان تهاوجدذب هاوتسهيل الخاصة

 مما ينعكس باإليجاب علو المستوى الشعبي. الحكومية؛

  .تحقي  توزيع عادل للموارد والثروات بين المناط  والمستخدمين -

ة مددن ب أن يددتم تحقيدد  أربعددة أهددداف ر،يسددولحددمان الوصددول إلددو األهددداف المرجددوة، يجدد
 (Ziara el al, 2002) وهي: خالل مشاريع تطوير البنية التحتية،

 .من العدالة ايجتماعية والوصول إلو الحد األقص -

يجادتعزيز ايقتصاد و  -  . رص عمل واستثمار مستدامة اظ

 .ايرتقاء إلو برام  ومشاريع جديدة بشكل دراماتيكي -

  .حماية الموارد الطبيعية والبشرية -

 اعتبارات اختيار مشاريع تطوير البنية التحتية: 3.6.6

 يجدددب أخدددذها بعدددين ايعتبدددار عندددد اختيدددار مشددداريع البنيدددة التحتيدددة أولويددداتاك ثدددالم هنددد
 Wilmoth, 2006): 

أن تعمل مشاريع البنية التحتية علو تشجيع النمو المسدتدام  دي المنطقدة التدي يدتم  يهدا  .2
 لتحقيدد  ايسددتاادة القصددوى مددن التمويددل الموجدده إلددو هددذا النددوا ؛عمليددات التنميددة والتطددوير إجددراء

 من المشاريع.
أن تكون هذه المشاريع قدادرة علدو جدذب قدرارات اسدتثمارية لمشداريع جديددة يدتم تنايدذها  .2

  ي مناط  أخرى.
 دددي جميدددع مراحدددل التصدددميم والتنايدددذ وتطبيقهدددا يبدددد مدددن اسدددتخدام التكنولوجيدددا الحديثدددة  .1

تغيدرات الجديددة؛ اسدتيعاب المعلدو  اوقدادر   اأن يكون النظام أو المشدروا مرن ديجب والتشغيل، كما 
 لحمان ديمومة النظام ومواكبته لجميع المستجدات.

 البنية التحتية للطرق 4.6
مكونددات البنيدددة  ددي  األساسددديالعنصددر هددو  عنصددر النقدددل بجميددع قطاعاتدده ومكوناتددده يعددد

ولدذلك يسدتحوذ  ؛ايقتصدادية الصدحيحةالعمرانيدة و مجال التنميدة التحتية، ويمثل الركيزة األهم  ي 
مدددن المقددددرات وايسدددتثمارات العامدددة  األكبدددرتطدددوير الطدددر  علدددو النصددديب  أعمدددالنقدددل و قطددداا ال

 المخصصة للبنية التحتية.
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 نبذة عامة حول تنمية البنية التحتية للطرق 7.4.6

لة للتنميدة العامدة عمليات تنمية البنية التحتية للطر  أحدد أهدم ركدا،ز الخطدط المسدتقب مثلت
 مددن طويلددة لاتددراتالمجتمعيددة والانيددة  الِخددْدماتديم مجموعددة مددن بسددبب قدددرتها علددو تقدد والشدداملة؛

 ددي ظددل وجددود تغيددرات جذريددة  ، ممددا يعنددي أن هددذا النددوا مددن التنميددة يجددب أن يكددون  عدداي  الددزمن
لذلك يجب أن تكون عمليات تنمية الطر  وتطويرهدا  ت مستقبلية متوقعة أو  ير متوقعة؛وتطورا

قددرارات  اتخدداذداف المرنددة والمسددتدامة التددي تسدداعد علددو واألهدد األسددسقا،مددة علددو مجموعددة مددن 
  ي الوقت الحاحر والمستقبل علو حد سواء. صحيحة

 كمدددا أنددده يجدددب أن يلبدددي مجموعدددة مدددن حدددخمة، تطدددورات وتحدددديات الطدددر  قطددداا يواجددده
الخطددددط  وأرخددددص وأسددددرا والصدددديانة بأ حددددل تحقيدددد  عمليددددات البندددداء مثددددل: ،الطموحددددة المطالددددب

 إن هنداك العديدد مدن القيدود  ،ذلك علو وعالوة المنشآت،  ي الشاملة الجودةواألساليب، وتحقي  
، كمدا تشدتمل عمليدات ايجتماعيدة األنظمدةالبي،يدة و  األنظمدةالماروحدة مدن منطلد  الحاداظ علدو 

 ات التي تتسم بالطول النسبي.جراءتنمية البنية التحتية علو مجموعة معقدة من اإل

 ،المطلوبددة لتلبيددة احتياجددات النقددل المتزايدددة ولويدداتاأللددذلك يجددب الشددروا  ددي البحددم عددن 
لددو الجوانددب والمتطلبدددات والتددي تعمددل علددو اتبدداا الطدددر  واألسدداليب التددي مددن شدددأنها التركيددز ع

تعمدل  ،وايجتماعية، وتجديد وتطدوير وابتكدار طدر  وأسداليب إداريدة و نيدة وتقنيدة  عالدةاإلنسانية 
 شدددرطين إلدددو تحقيددد  ويددددعو ذلدددك مدددوارد وتدددو ير الطاقدددة،لحاددداظ علدددو الوا ،علدددو احتدددرام البي،دددة

 European Union, 2008)  :أساسيين

  .أن تكون البنية التحتية للطر  قادرة علو تقديم حلول وبدا،ل طويلة األجل .2
 .أن تعمل البنية التحتية علو تحقي  الاا،دة المرجوة منها علو المدى القريب .2

 لطرقمراحل تطوير البنية التحتية ل 6.4.6

يمكن تقسيم العمليات التي تمر بها المشاريع التطويرية والتنموية للبنيدة التحتيدة إلدو ثدالم 
 Moore, 1994))مراحل؛ وهي:

 مرحلة المسح والتحليل -المرحلة األولى

بياندددات واحدددحة تتحدددمن ظدددروف البنيدددة  قواعدددد   هدددايدددات جمدددع البياندددات وتطوير لتشدددمل عم
 العوا،ددددد ودراسدددددة  ، رةامددددع دراسدددددة اإلمكانيدددددات والقدددددرات المتدددددو  ،التحتيددددة والمتطلبدددددات المسدددددتقبلية

 والمحددات.
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 مرحلة التقييم والختيار -المرحلة ال انية

إلدو اختيدار  وصدوي   ،وتقيديم المتطلبدات ،أن يدتم تقيديم الخيدارات المتاحدة تعني هذه المرحلدة
تنايدذ، كمدا تتحدمن هدذه واختيدار أ حدل الطدر  واألسداليب لل ،أهم المشاريع التدي يجدب القيدام بهدا

أثندداء التنايددذ مددن شددأنه تددو ير تغذيددة راجعددة تسدداعد علددو  ددي المرحلددة القيددام بعمليددة تقيدديم مسددتمر 
 ات بشكل مستمر.جراءوتعديل اإل ،تصويب األهداف

 مرحلة الختبار وتقديم النتائج والتوصيات -المرحلة ال ال ة

 ريدددة الالزمدددة خدددالل تنايدددذ المشدددرواتتحدددمن هدددذه المرحلدددة جميدددع ايختبدددارات الانيدددة واإلدا
 ر عناصدر النجداح، كمدان تتحدمن أن يدتم تقدديم تقيديم نهدا،ي للمشدروا لقيداس الحمان تو ه؛ وبعد

 وبالتالي تقديم التوصيات الالزمة لجميع األطراف المعنية. المنشودة، لألهدافمدى تحقيقه 
 أهداف مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق 4.4.6

يااء مقتصرة علو اإل -ولعدة سنوات- وتنميتهاطوير البنية التحتية للطر  ظلت عمليات ت
ولكن مع الكم الها،ل مدن التغيدرات الجذريدة  دي الحيداة ايجتماعيدة  بالمتطلبات الهندسية للطري ؛

ات التي ي يمكن هناك مجموعة أخرى من المتطلب ة، ومع زيادة الوعي البي،ي، أصب وايقتصادي
تراطات: التصدميمية ا، وحدمن هدذا اإلطدار، ظدل التعقيدد قدا،م بدين تحقيد  ايشدهلهإ االها أو تجا
مما أندت  مجموعدة أخدرى مدن  ايجتماعية وايقتصادية والبي،ية؛ :تحقي  ايشتراطاتوالهندسية، و 

 .(European Union, 2008  الرؤى الطموحة المنشودة من هذه المشاريع

الشددمولية لعمليددات تنميددة البنيددة التحتيددة للطددر  و ددي هددذه السدديا ، يمكددن تددأطير األهددداف 
ينددددددرج تحتهدددددا مجموعدددددة مدددددن ايعتبدددددارات وايتجاهدددددات لحدددددمان  ،حدددددمن أربعدددددة أهدددددداف عامدددددة

 :(2.2 شكل  ي  أتي، وهي موححة كما يEuropean Union, 2008))تحقيقها
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   واتجاهاتوتطويرها أهداف عملية تنمية البنية التحتية للطرق :(7.6شكل )
 تبارات تحقيقها.واع 

 European Union, 2008)) :المصدر

 تحتية للطرق مو وقة ومعتمدةالأن تكون البنية  -الهدف األول

يعنددي هددذا الهدددف أندده يجددب تكددون البنيددة التحتيددة للطددر  أكثددر متانددة وديمومددة وقدددرة علددو 
بنيدة التحتيدة وتحقي  ايستاادة القصدوى مدن المشدروا، كمدا يجدب أن تكدون ال ،اإليااء بالمتطلبات

للطر  عالية الجودة مع حدمان تقليدل متطلبدات الصديانة إلدو الحدد األدندو، ويتطدر  هدذا الهددف 
إلدو قددرة البنيدة التحتيدة علدو اسدتيعاب متطلبدات التجديدد والتطدوير باسدتمرار دون المسداس  اأيح  

مدددن ويتطلدددب تحقيددد  هدددذا الهددددف أن يدددتم الوصدددول إلدددو مجموعدددة  ،للمشدددروا األساسددديبالهيكدددل 
 :أتيايعتبارات التاصيلية، والتي هي موححة كما يو الحلول 
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، وتعنددي البحددم عددن المددواد الجديدددة ذات األداء األ حددل دراســة فتــرة حيــاة المشــروع: .7
ومتطلبات أقل لعمليات الصيانة علو مددى  تدرة  أعلولحمان جودة  وطر  ايستخدام المتطورة؛

 زمنية طويلة و عالة.
 : أتيوذلك كما ي: ى من الصيانة الالزمةالحد األدنالوصول إلى  .6
القريدددب والبعيدددد،  :اسدددتخدام مدددواد وأسددداليب وتقنيدددات ذات جدددودة عاليدددة علدددو المسدددتويين -

 قادرة علو الحد من متطلبات الصيانة.
خطدددط بديلدددة  إيجدددادبحيدددم يمكدددن  ،أن تكدددون الطدددر  حدددمن شدددبكات نموذجيدددة متكاملدددة -

ومعددديت  ،ؤثر ذلددك علددو جددودة اسددتخدام الطريدد للحركددة خددالل عمليددات الصدديانة، وبالتددالي ي يدد
 التد   اليومية.

استخدام المواد والتقنيات التي تعال  العيوب السطحية للطر  بشكل سريع و عال، مثدل  -
 الرش.

ية للطددددر  بشدددكل سددددريع رحددداسدددتخدام المدددواد والتقنيددددات التدددي تعدددال  العيددددوب تحدددت األ -
 و عال.

 درة علو مواجهة ظروف المناخ.أن تكون المواد والتقنيات المستخدمة قا -
وذلك عن طريد  دراسدة الخطدط ايسدتراتيجية : إحداث التوازن بين المتطلبات والقدرات .4

ودراسة بدا،ل الحركدة المقترحدة، بحيدم تكدون عمليدات التنميدة مرندة وقدادرة علدو اسدتيعاب الزيدادة 
ات الجديدة  دي النقدل  ي متطلبات الحركة علو الطري ، وأن تكون قادرة علو التكيف مع التوجه

 العام والخاص.
 :أتيوذلك كما ي :أدوات إدارية فعالة إيجاد .3
أثناء التنايذ وخالل التشغيل، بحيم يدتم تالشدي   ي وحع نظام دقي  للمراقبة والمتابعة -

 عنصر المااجأة عند حدوم انخااض  ي مستويات جودة أداء الطري .
داريدة والانيدة والتقنيدة المحدثدة، التدي أن يتم وحع مجموعة من المؤشدرات والمعدايير اإل -

 يتم من خاللها قياس جودة األداء.
 استخدام أجهزة استشعار عن بعد مثبتة  ي عناصر ثابتة أو متحركة علو الطري . -
 ات والجهات ايستشارية.نشاءالجودة عند التعامل مع شركات اإل إدارة أنظمةتباا ا -
مددة ذلددك إلددو مجموعددة مددن األدوات اإلداريددة ، وترجهدداوتحليل دراسددة دورة حيدداة المشددروا -

 التي تساعد علو اتخاذ القرار. 
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 تحتية للطرق خضرا  ومستدامةاأن تكون البنية الهدف ال اني: 

يتمثل جوهر هذا الهدف  ي أن يتم تقليل األثر البي،ي السلبي للبنية التحتية علو المجتمع 
ن التصدميم البي،دي إحيدم  ؛ة من جهة أخرىمن جهة، وعلو الكا،نات الحية الموجودة  ي المنطق

المسددتدام يطددور وياعددل مجموعددة مددن العناصددر التصددميمية األكثددر قدددرة علددو التكيددف مددع الوسددط 
وايهتدزازات الناتجدة  ،وتلدوم الهدواء ،البشري والطبيعي، وهذا يعني أن يتم مراعاة تقليدل الحدجي 

مدن جهدة المركبدات أو مدن  ،اقدة سدواءالمدرور، هدذا باإلحدا ة إلدو تقليدل اسدتهالك الط ةكدحر عن 
التقليديدة،  اإلنشدا،يةجهة عناصر الطري ، كما يسدعو هدذا الهددف إلدو الحدد مدن اسدتهالك المدواد 

والتددي تعمددل علددو اسددتنزاف المصددادر الطبيعيددة وايعتمدداد علددو المددواد الجديدددة، ومددن هنددا يمكددن 
الحدد مدن األثدر البي،دي السدلبي لكدل ؤدي إلدو تدبدد أن  عمليات تطوير البنيدة التحتيدة ي إن :القول

ويتطلدددب تحقيددد  هدددذا الهددددف أن يدددتم الوصدددول إلدددو  بنيدددة التحتيدددة للطدددر  وحركدددة المدددرور،مدددن ال
 :أتيهي موححة كما ي ايعتبارات التاصيلية، والتيو الحلول مجموعة من 

 :أتيوذلك كما ي :الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة .7
ومدواد  نشداءس األثدر البي،دي للطريد  مدن حيدم الكيدل واإلتقدوم بقيدا ،تطوير أدوات تقييم -

 البناء المستخدمة، مع دراسة دورة حياة الطري  بكل مكوناته.
تددددوير  إعدددادةتطدددوير مجموعدددة مدددن التقنيدددات واألدوات اإلداريدددة لددددعم وتعزيدددز عمليدددات  -

مددة ءكثددر مالباإلحددا ة إلددو اسددتخدام مددواد  يددر تقليديددة صددديقة للبي،ددة وأ ،واسددتخدام مددواد البندداء
 للموقع وخصوصياته.

ل مراحددل التنايددذ الوتقنيددات جديدددة تعمددل علددو تقليددل اسددتخدام الطاقددة خدد أنظمددةتطددوير  -
 والتشغيل والصيانة.

بحيم يكون أقل مقاومة لالحتكاك بدرجدة مدروسدة،  يدؤدي إلدو  ،تطوير سط  الطري  -
 تقليل الوقود الالزم للمركبات التي تتحرك علو الطري .

ريدد  بحيددم يعمددل علددو احتددرام المكونددات النباتيددة والحيوانيددة الموجددودة  ددي تصددميم الط -
  ال يؤدي إلو قتلها أو تهجيرها. ،المنطقة

قددددادرين علددددو اسددددتخدام مصددددادر الطاقددددة المتجددددددة؛ مثددددل  هأن يكددددون الطريدددد  ومكوناتدددد -
 استخدام طاقة الرياح والشمس وتجميع مياه األمطار. 

 :أتيلك كما يوذ :الضارة اتنبعا ال التحكم في  .6
 .الحرص علو أن يعمل النظام العمراني علو مقاومة الحجي  -
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وتشدددتيتها، لتقليدددل المدددواد الكيما،يدددة الحدددارة المنبعثدددة مدددن شدددبكة الطدددر   أنظمدددةتطدددوير  -
وتآكدل سدط  الطريد ، وتطدوير أسداليب لتنقيدة  ،وتآكل اإلطارات ،الناتجة عن محركات المركبات

 الهواء  ي الموقع ناسه.
 أن تكون البنية التحتية آمنة وذكية - الثالهدف ال

قدادرة علدو  أنظمدةآمنة وذكيدة يعندي أن يدتم تطدوير إن تطوير البنية التحتية بحيم تصب  
، وذلددك بالمراقبددة همددن حيددم التددد   المددروري وتصددميم الطريدد  وظرو دد ،الددتحكم  ددي حالددة الطريدد 

دة؛ مثددل: الطقددس تغيددرات الموجددو والتحليددل والتطددوير، مددع األخددذ بعددين ايعتبددار مجموعددة مددن الم
لجميدع  ،دات  ادرجدات األمدان والسدالمة والراحدة والرحد أعلدولحمان تحقي   وحالة المستخدمين؛

ايعتبدارات و ويتطلب تحقي  هذا الهدف أن يتم الوصدول إلدو مجموعدة مدن الحلدول  ،المستخدمين
 :أتيالتاصيلية، والتي هي موححة كما ي

 :يأتوذلك كما ي التصميم اآلمن: .7
تحسين المبادئ والمعايير التوجيهيدة المسدتخدمة  دي عمليدات التقيديم والتطدوير، ووحدع  -

وربدط  ،معايير مناسبة للتحكم  ي كل تااصيل البنية التحتية للطريد ؛ مثدل: الرصدف والتقاطعدات
و يرها من التااصيل، وذلك  ي أي لحظة من اليوم مدن أجدل تقليدل  ا،الشبكات مع بعحها بعح  

 .األدنولو الحد األخطاء إ
علدو الطريد ، مدع  اآمن د استخدام مواد البناء المناسبة واألكثر ديمومة، والتدي تدو ر أداء   -

 تجدداري، سددكني، صددناعي،  :األخددذ بعددين ايعتبددار حجددم التددد   المددروري ونددوا النشدداط الموجددود
 زراعي، طري  سريع...(.

المميددزات؛ منهددا: أن  ت كادداءة عاليددة تقدددم مجموعددة مددنايجددب أن يددتم اسددتخدام مددواد ذ -
أن و علددو امتصدداص الحددرارة العاليددة،  ايكددون سددط  الطريدد   يددر عدداكس للحددوء، وأن يكددون قددادر  

يدددتم تلدددوين الخطدددوط الموجدددودة علدددو الطريددد  بحيدددم تكدددون واحدددحة ومقدددروءة، وأن يدددتم اسدددتخدام 
ياجددات الحددواجز التددي تددو ر عنصددر األمددان للمشدداة وراكبددي الدددراجات، وأن يددتم مراعدداة ذوي ايحت

 الخاصة من المستخدمين.
 :أتيوذلك كما ي التصميم الذكي: .6
نددذار المسددتخدمين بهددا  ،تطدوير نظددام يعمددل علددو استكشداف المشدداكل  ددي وقددت مبكدر - واظ

قبل حدوثها؛ مثل: احتمالية اينزي  بسبب األمطار أو الثلوج، أو محدودية مسدا ة الرؤيدة نتيجدة 
 رقلة المرور، أو  يرها من المشاكل.وقوا حادم سير قد يؤدي إلو عأو  الغبار،
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حيدم يدتم ذلدك بدأن  مات وايتصايت لتحسدين ايسدتخدام؛تطوير نظم تكنولوجيا المعلو  -
نتيجدة سداعة  ؛تصل معلومدات إلدو أجهدزة الدتحكم علدو الطريد  تندذر بوجدود تغيدر  دي ايسدتخدام

بدأن  ،و هذه المعلوماتالذروة أو وقوا أمر طارئ  ي شبكة المرور،  يتم تكييف الطري  بناء  عل
وذلدك ، أو تغييدر اتجداه السديرأو تقليله، عرض المسرب الواحد أو زيادة  ،يتم زيادة عدد المسارب

دد دد اتصددميم   ابشددكل أوتومدداتيكي أو  يددر أوتومدداتيكي، وهددذا يتطلددب أيح  للطريدد  يكددون أكثددر  اخاص 
 مرونة وقابلية للتغيير.

ركبددات بالمعلومددات الالزمددة عددن الطريدد ، تطددوير تطبيقددات إلكترونيددة تتعلدد  بإمددداد الم -
 بحيم تكون متكاملة مع البنية التحتية وظرو ها.

تزويددد الطريدد  ناسدده  وذلددك عددن طريدد : تحقيــق عمليــات التصــالت والمراقبــة الذكيــة .4
، ومدن ثدم ربدط هدذه وقراءتهدا حالدة الطريد مراقبدة  القدادرة علدوبمجموعة من اللوحات اإللكترونيدة 

 مخصصة تعمل علو: تصايتاللوحات بأجهزة ا
تزويد المسدتخدمين بإشدعارات تنبدئ بحالدة الطريد   دي الوقدت المناسدب، وبالتدالي يعمدل  -

 علو تقليل ايحطرابات وعنصر المااجأة.
تزويددددددد شددددددرطة المددددددرور أو السددددددلطات المختصددددددة بمعلومددددددات سددددددريعة ولحظيددددددة حددددددول  -

علددددو  ت حددددول أي عوا،دددد بمعلومددددا تزويدددددهمو المسددددتخدمين الددددذين يقومددددون بتجدددداوزات مروريددددة، 
 الطري .

 البنية التحتية الجوانب اإلنسانية تراعيأن  -الهدف الرابع

لهددذا الهدددف يكمددن  ددي أن يتميددز الطريدد  المددراد تطددويره بقدرتدده علددو  األساسدديإن الجددوهر 
ة الالزمدة للمجتمدع بمدا يحدمن األساسدي الِخدْدماتتلبية وظا،ف واستخدامات متعدددة، بحيدم يقددم 

األمن واألمان، وهذا يعني أن يتم استغالل المساحات الرأسية واأل قيدة والاحداءات  تو ير عنصر
أعددداد السددكان  إن هددذا الهدددف يخدددم الزيددادات المحددطردة  ددي ،األمثددلالمحيطددة بددالطري  بالشددكل 

ويتطلدددب تحقيددد  هدددذا الهددددف أن يدددتم الوصدددول إلدددو مجموعدددة مدددن الحلدددول  والكثا دددات السدددكانية،
 ي:أتلية، والتي هي موححة كما يايعتبارات التاصيو 

 ي:أتوذلك كما ي: تحقيق التعدد الوظيفي .7
بهددف  بحيم تكون مثاليدة مدن حيدم التنظديم؛ ؛تكوين البنية التحتية والاحاءات العامة -
 المستخدمين المتوقعين. رحاتحقي  

 .ر والتوجيهعن طري  أجهزة اإلنذاثر الذي قد تحدثه أخطاء السا،قين تقليل األ -
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ددتدو ير ع - للخطددر؛ مثددل: المشدداة  انصددر األمددان علددو الطريدد  للمسدتخدمين األكثددر تعرح 
 وراكبي الدراجات.

 ي:أتوذلك كما ي: تحقيق عنصر األمان .6
اسددتغالل البعددد الثالددم للطريدد  وبنيتدده التحتيددة، وذلددك عددن طريدد  تصددميم مثددالي علددو  -

 اإلحا ية. تالِخْدماية تقدم مجموعة من أرحات تحت إنشاءي، أو إقامة رحالمستوى األ
 مع المتطلبات البي،ية. رضامراعاة عنصر الجمال خالل التصميم والتنايذ، بما ي يتع -
 الصيانة. أعمالب مأثناء القيا ي بدا،ل للحركة  إيجاد إمكانية -
 تعزيز النقل العام. -
 ي:أتوذلك كما ي: تحقيق التصميم الذي يراعي الجوانب اإلنسانية .4
ممددا يعنددي عدددم المبالغددة  ددي التكبيددر أو  بعدداد اإلنسددان؛لبنيددة التحتيددة ألمواءمددة أبعدداد ا -

 التصغير، وهذا يحمن تو ير الراحة الناسية.
لتقليل المسا ات ؛ Compact cities)بحيم تكون مدمجة  ؛العمل علو تصميم المدن -

 اج لحركة المرور. يوبالتالي تقليل ايحت ،الِخْدماتبين 
 هاوتطوير  التحتية للطرقاستراتيجيات عمليات تنمية البنية  3.4.6

تشددكل البنيددة التحتيددة للطددر  أحددد أهددم ثوابددت النظددام العمرانددي بجميددع مكوناتدده، كمددا أنهددا 
لددذلك يبددد  جتماعيددة وايقتصددادية المسددتقبلية؛بشددكل أساسددي  ددي توجيدده عمليددات التنميددة اي تسددهم

خدددالل  ، مدددنتطدددويرتباعهدددا عندددد القيدددام بعمليدددات التنميدددة والامدددن تحديدددد ايسدددتراتيجيات الواجدددب 
 ي:أتعمليات اختيار المشاريع وتنايذها وتشغيلها، وهي كما ي

 (Bellis et al, 2011):تحديد األهداف اإلنمائية بحيث تكون طموحة وقابلة للتنفيذ -أولا 

تقبلية واإلمكانيددات حيددم يجددب تعيددين األهددداف مددع األخددذ بعددين ايعتبددار الحاجددات المسدد
وقيع  يما يتعل  بالمستقبل القريب والبعيد، مدع اشدتراط أن تكدون هدذه تاعيل عامل التالحالية، مع 

 األهداف طموحة وتحاكي معايير عالية الجودة.

 (Bellis et al, 2011): تحقيق الشفافية بهدف حشد الدعم المجتمعي -ا انيا 

 ستراتيجية من شأنها التأكيد علو وجود التزام لتحسين الظروف العامة المحيطدةإن هذه اي
لددددعم المشددداريع التنمويدددة، وخاصدددة أصدددحاب  لمسدددتخدمي الطريددد  ابدددالطري ، وهدددذا يشدددكل حدددا ز  

ايستثمارات، و ي الجهة المقابلدة يجدب علدو الجهدات الحكوميدة أو الجهدات المنادذة للمشداريع أن 
 من الشاا ية  ي آليات العمل، والموحوعية  ي تحديد األهداف والمعايير. اعالي   اتو ر مقدار  
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 عمليــات التنميــة جــرا إعطــا  األولويــة للطــرق ذات الك افــة المروريــة العاليــة إل -ا ال اــ
(Bellis et al, 2011) 

إن ايستخدام الكثيف للطر  ذات الكثا ات المرورية العالية يؤثر بشدكل سدلبي علدو جدودة 
مر عمليددات الصدديانة بشددكل دوري ومسددت إجددراءوبالتددالي يتطلددب  ؛اإلنشددا،يةالطريدد  مددن الناحيددة 

من  احيوي   االشريانية التي تؤدي دور   هذا النوا من الطر  الطر    وُيعد  وأكبر من الطر  األخرى، 
وبالتدالي  دإن تددني مسدتوى  لهيكل العمراني وايقتصادي العدام؛جهة الحركة والنقل والتأثير علو ا

العددام والخدداص، الخدمددة التددي يقدددمها الطريدد  يددؤثر مباشددرة علددو تكدداليف الصدديانة الدوريددة للنقددل 
 ويؤثر علو عا،دات ايستثمارات العامة والخاصة، و ير ذلك من حيثيات التركيبة العمرانية.

يجـــب األخــــذ بعـــين العتبــــار التكـــاليف والعائــــدات طويلـــة األجــــل عنـــد اتخــــاذ  -ارابعاـــ
 (Bellis et al, 2011)القرارات

ايقتصدددددادية  :ربدددددد مدددددن دراسدددددة التدددددأثير اإليجدددددابي طويدددددل المددددددى علدددددو كدددددل العناصددددد ي
يجدددادو  ،وايجتماعيدددة والعمرانيدددة، كمدددا يجدددب تقيددديم قددددرة المشدددروا علدددو تلبيدددة المتطلبدددات الحاليدددة  اظ

الماديددة والمعنويددة، مددع حددمان قدددرة  :حلددول للمشددكالت القا،مددة، ومقارنددة ذلددك بالتكدداليف والناقددات
 وجذب قرارات استثمارية  عالة. ،المشروا علو تو ير  رص عمل

ل مشـاريع تنميـة البنيـة التحتيـة للطـرق مـع الهياكـل العمرانيـة القائمـة أو تكام -اخامسا 
 European Union, 2008)) االمعدة مسبقا  الستراتيجيةالمقترحة ومع الخطط 

أهدم أدوات تطبيد  المخططدات العمرانيدة  وتنميهدا إحددىعمليات تطوير البنية التحتيدة  د  تع
بددد لمشدداريع التنميددة والتطددوير للبنيددة التحتيددة أن تتحددرك ولهددذا ي ؛ايسددتراتيجيةالمقترحددة والخطددط 

، كما يجب أن تحقد  األهدداف المرجدوة ايستراتيجيةباتجاه تطبي  المخططات العمرانية والخطط 
وخاصدددة  يمدددا يتعلددد  بقطددداا  ،منهدددا مدددن خدددالل األهدددداف المطروحدددة مدددن جهدددات التخطددديط العليدددا

 النقل.

عادة البنك الدولي للتطوير و  لتشغيليةتقييم المخاطر التنفيذية وا -اسادسا   (م2021 ،اإلعمار اظ

بدددد مدددن تحديدددد مجموعدددة المخددداطر والعقبدددات المتوقعدددة التدددي قدددد تواجددده المشدددروا خدددالل  ي
 مراحل التنايذ والتشغيل، وهناك مجموعة من العقبات التي يمكن توقعها، مثل:

 عدم وجود إطار قانوني واح . -
 نموذجية بالشكل الصحي .عدم استخدام وثا،  العطاءات ال -
 محدودية الارص لعناصر اإلشراف. -
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 حعف القدرات اإلدارية. -
 خطورة الموقع وعدم السيطرة علو البي،ة. -
 الظروف السياسية والقيود األمنية الماروحة. -

 عمليات تقييم واختيار مشاريع تنمية وتطوير البنية التحتية للطرق 3.6
ومتشدددددعبة  ،يدددددة شدددددمولية متعدددددددة األهددددددافعمل -كمدددددا هدددددو معدددددروف-إن عمليدددددة التنميدددددة 

ومتأثرة  يما بينها، كمدا أنهدا  دي الوقدت ذاتده تختلدف  دي  ا،ومترابطة مع بعحها بعح   ،المجايت
للظدددددروف المكانيدددددة والزمانيدددددة وايقتصدددددادية وايجتماعيدددددة  اتبع ددددد ؛طبيعتهدددددا ومسدددددتلزمات تحقيقهدددددا

ة  ي عمليدة التنميدة،  هدو لديس األساسين والسياسية والجغرا ية، والمشروا التنموي هو أحد األركا
 بل وسيلة لتحقي  مجموعة من األهداف بصورة أعم وأشمل. بحد ذاته؛ اهد   

ذا كانت البنية التحتية للطر  هي  ، ايسدتراتيجيةأركان الهياكل العمرانيدة والخطدط  إحدىواظ
األهدداف المطلدوب   إن مشاريع التنمية والتطوير هي األداة التي يمكن من خاللهدا الوصدول إلدو

 هما:و ن؛ مهمتاللخطط طويلة المدى، وهنا تبرز مسألتان  اتحقيقها أساس  

 العالقة بين المشروا من جهة، واإلطار العمراني وايستراتيجي من جهة أخرى. .2
البالغدددة للمشدددروا وكيايدددة تنايدددذه بشدددكل سدددليم، وأثدددر ذلدددك  دددي تشدددغيل النظدددام  األهميدددة .2

 تمي إليه.العمراني ونظام النقل الذي ين

مرحلدددة األولدددو وهدددي تحديدددد واختيدددار المشددداريع التدددي سدددوف ُتجدددرى عليهدددا عمليدددات الوتعدددد 
التنميددة والتطددوير بمثابددة الخطدددوة الماصددلية التددي تحدددد مددددى نجدداح المشددروا وتحقيقدده لألهدددداف 
العامددة، وهددذا يتطلددب بشددكل أساسددي أن يددتم اختيددار المشددروا بموجددب معددايير دقيقددة وموحددوعية 

 بعين ايعتبار الحاجات واإلمكانيات والقدرات واألهداف. تأخذ للتقييم،

حددة، إلدو أن للتقيديم هدد ين وكدذلك منظمدة األمدم المت JICAولقدد أشدارت الوكالدة اليابانيدة 
 ن، هما:ر،يسي

تدددو ير المعلومدددات الحدددرورية يتخددداذ قدددرارات صدددا،بة بشدددأن العمليدددات أو السياسدددات أو  -
 اريع الجارية أو المقبلة.ايستراتيجيات المرتبطة بالمش

تقدددديم أدلدددة إلدددو الجهدددات المعنيدددة مدددن المدددانحين والشدددركاء أو الا،دددات المسدددتهد ة تثبدددت  -
ومطابقة النتا،  المخطط لها وللمتطلبات القانونية والمالية، ومدى استخدام  ، اعلية أداء المشروا

 (Levine, 2002)المديرين لنتا،  المتابعة والتقييم. 
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مشاريع البنية التحتية التي تستهدف بشكل مباشر مواطني قطاا  زة بشكل إن العديد من 
عدددام ومديندددة  دددزة بشدددكل خددداص، توحدددع مدددن خدددالل العديدددد مدددن الجهدددات التدددي تباشدددر  دددي تقدددديم 

والمعدايير التدي  األسدسمعر دة  االتي يستهد ها التمويدل، وألجدل ذلدك كدان مدن المهدم جدد   الِخْدمات
متهددا ءومددن ثددم تقيدديم هددذه المعددايير لقيدداس مدددى نجاحهددا ومال ،اريعيددتم بندداء  عليهددا اختيددار المشدد

 لألهداف.

 تعريف التقييم 7.3.6

هندداك العديدددد مددن التعريادددات التددي تناولدددت موحددوا التقيددديم بشددكل أو بدددآخر، والتددي ركدددزت 
 عملية التقييم. جراءبشكل أساسي علو وجود المعايير الثابتة إل

عمليدددة تقددددير  إجدددراءالتقيددديم بأنددده  م(2005لتقييم، عدددرف   ريددد  األمدددم المتحددددة المعندددي بدددا
أو سياسدددة أو  اسدددتراتيجيةمنهجيدددة و يدددر متحيدددزة قددددر اإلمكدددان لنشددداط أو مشدددروا أو برندددام  أو 

موحددددوا أو قطدددداا أو مجددددال تنايددددذي أو أداء مؤسسددددي، وهددددو يركددددز علددددو اإلنجددددازات المتوقعددددة 
مااهيم والسببية من أجل  هم اإلنجازات أو سلسلة النتا،  والعمليات والعوامل وال اوالمحققة  احص  

أثدددر التقيددديم يغدددذي ، و هاومسددداهمات انعددددامها، وهدددو يرمدددي إلدددو تحديدددد أهميدددة تددددخالت المؤسسدددات
لتحقيد  أ حدل  دارةأساسية  ي أسلوب اإل إسهاموصنع القرار بالمعلومات، ويقدم  دارةعمليات اإل

 النتا، .

 دددي تحقيددد  معدددايير  اإلنجدددازلدددة لقيددداس مددددى ويمكدددن ايسدددتخالص أن التقيددديم تعدددد أداة  عا
التقيدددديم الموحددددوعية، وتددددزود هددددذه األداة صددددانعي القددددرار ومددددديري المشدددداريع بالمعلومددددات حددددول 

لدددتمكن مدددن اتخددداذ القدددرار الصدددحي  بشدددأن تعدددديل  ؛النظريدددات والارحددديات المسدددتعملة  دددي التنايدددذ
 ا دي تنايدذ مشداريع أخدرى، و الب د بال  ات الجارية بالتنايذ، وايسدتاادة منهدا مسدتقجراءالسياسات واإل

 (م2021 ،بر وم  :تيةما يجيب التقييم عن التساؤيت اآل

 ما الذي يتم تقييمه؟ -
 لماذا يتم التقييم؟ -
 متو يتم التقييم؟ -
 كيف يتم التقييم؟ -
 ما الذي يمكن استخالصه من عملية التقييم؟ -
 كيف ومن سيستايد من عملية التقييم؟ -
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 تيار مشاريع تطوير البنية التحتية للطرقشروط التقييم لخ 6.3.6

كدان الهددف هدو  بهدا، إذا الجهة المقيمدةلتزام لعملية التقييم، تستوجب ا عديدة هناك شروط
ثددر لالسددتاادة مددن عمليددة ايسددتاادة منهددا  ددي تحقيدد  أكبددر أ نالخددروج بنتددا،  واقعيددة وسددليمة يمكدد

 (:م2021 ،بر وملهذا يشترط  ي التقييم أن يكون  التقييم؛ 
علدو نطدا  تقدارير  ا تارض قيود  يَ ، وعلو الجهة المقيمة أدارةعن مستويات اإل :مستقالا  -

 ، كما ينبغي أن تكون مستقلة عن نزاا المصال .ومحتوياته وتعليقاته وتوصياته التقييم
 وحوح األساس المنطقي للتقييم والقرارات المستندة عليه من البداية. :اواعيا  -
 مع األطراف المعنية شرط أساسي لدقة التقييم وايستاادة منه.المشاركة  :اشفافا  -
وأن يحترمدوا حقدو  المؤسسدات واأل دراد  ،يجب أن يتمتع المقيمون بنزاهة مهنيدة :اأخالقيا  -

 يحترموا معتقدات وعادات البي،ات الثقا ية وايجتماعية المحلية. ن ي تقديم المعلومات بسرية، وأ
والبعد عن التحيز هدو أمدر مهدم مدن أجدل  ،من الموحوعية اعتماد الحد األقصو :انزيها  -

سهامهدقة التقييم و    ي المعر ة. اظ
 يجب أن يلبي التقييم الحد األدنو من معايير الجودة. عالي الجودة: -
لحدددمان ايسدددتاادة مدددن النتدددا،  والتوصددديات يجدددب إعدددداد التقيددديم  فـــي الوقـــت المناســـب: -

كماله  ي الوقت المناسب.  واظ
يسعو إلدو تقدديم معلومدات تسدتخدم  دي اتخداذ قدرارات تقدوم  إدارةييم هو نظام التق :امجربا  -

ة المعنيددة األساسديلتعزيدز  ا،دددة النتدا،  والتوصدديات، كمدا يجددب أن تشدارك األطددراف  ؛علدو األدلددة
  ي عملية التقييم.

 معايير التقييم لختيار مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق 4.3.6

برندام  األمدم المتحددة اإلنمدا،ي  :مات الدولية المانحة للمشداريع منهداتا  العديد من المنظي
UNDP وبرنددددددددام  األمددددددددم المتحدددددددددة للبي،ددددددددة ،UNEP وصددددددددندو  األمددددددددم المتحدددددددددة لإلسددددددددكان ،

UNEFPA  وايتحاد األوروبي والبنك الدولي ومنظمة اليونسكوUNSCO يكيدة األمر ، والوكالة
، والبنددددك اآلسدددديوي للتنميددددة JICAيابانيددددة الدوليددددة ، ووكالددددة التعدددداون الUSAIDللتنميددددة الدوليددددة 

ADBوالااعليدددة ،والكاددداءة ،مدددةءمعدددايير أساسدددية لتقيددديم المشددداريع؛ وهدددي: المال ة، علدددو خمسددد، 
 ،وايسددتدامة، وتسددتلزم خصوصددية مشدداريع البنيددة التحتيددة للطددر  إدراج معيددارين آخددرين ،واألثددر

 (. م2021 ،بر وم  صصة إلو حد كبيروالمرونة، وهي معايير متخ ،التصاميم الانية :هما
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 مة المال -أولا 

من الماترض أن يعالجها، ومددى مة أهداف المشروا للمشاكل التي كان ءوتعني مدى مال
 وينبغددي أن يشددمل تقيدديم جددودة التصددميم ،ة والسياسددات التددي يعمددل حددمنها المشددروا،ددمددة البيمالء

 ،، وتقيديم المنطد  الدداخليهدااكتمالو  شدرواعمليدة التخطديط للموالعمليات، ومدن ذلدك تقيديم منطد  
 وتماسك تصميم المشروا.

 لية:عافال -ا انيا 

النتددددا،   ددددي تحقيدددد  أهددددداف المشددددروا، وكيددددف أثددددرت  إسددددهاميعددددرف هددددذا المعيددددار بمدددددى 
اي تراحات علو إنجاز المشدروا، وينبغدي أن يشدمل التقيديم علدو الاوا،دد التدي تعدود علدو الا،دات 

النسدداء والرجددال والا،ددات الحددعياة والمهمشددة، كمددا ويقدديس هددذا المعيددار  المسددتهد ة، بمددا  ددي ذلددك
 واألهداف. تا، مدى تحقي  المشروا للنتا،  المخطط لها من المخرجات والن

 الكفا ة: -ا ال ا 

هددل يمكددن تحقيقهددا بتكلاددة معقولددة أم ي، و  ،لمشددرواالنتددا،  المتوقعددة ليدددرس هددذا المعيددار 
لو أي مدى سوف يتم تحويل  إحا ة  ،المدخالت إلو أنشطة، من حيم الجودة والكمية والوقتواظ

 إلو نوعية النتا،  المنشودة.
 الستدامة: -ارابعا 

يعني هذا المعيار تقييم قدرة المشروا علو ايستمرار  ي جني المندا ع بعدد انتهداء التمويدل 
السياسدددات،  إحدددا ة إلدددو دعدددم ،الخدددارجي، مدددع اإلشدددارة إلدددو عوامدددل ملكيدددة المشدددروا للمسدددتايدين

والعوامددددددل ايقتصددددددادية والماليددددددة، والجوانددددددب ايجتماعيددددددة والثقا يددددددة، والمسدددددداواة بددددددين الجنسددددددين، 
 .دارةوالقدرة علو اإل ،والجوانب البي،ية والمؤسسية ،والتكنولوجيا المناسبة

 األ ر:  -اخامسا 

سهامهيعرف معيار األثر علو أنه تأثير المشروا علو البي،ة، و  الدذي  ا دي سياسدة القطدا اظ
كما هو محدد  ي الهددف العدام للمشدروا، ويقديس معيدار األثدر التغيدرات المتوقدع  يخدمه وأهدا ه،

حصولها  ي التنمية البشرية بسبب المشداريع اإلنما،يدة، بصدورة مباشدرة أو  يدر مباشدرة، وبصدورة 
 مقصودة أو  ير مقصودة.
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 التصميم الفني: -اسادسا 

بددل ويددؤثر  ، ويددؤثر علددو دورة حيدداة المشددروا؛امهددم جددد   إن تصددميم مشدداريع البنيددة التحتيددة
مدددع ا تدددراض أن مشددداريع البنيدددة التحتيدددة للطدددر  هدددي مشددداريع مكملدددة  ،علدددو أداء القطددداا بأكملددده

البعحها   ،، ويتناول هذا المعيار دقة التصميم واقتصاده وتكلاتده مدن حيدم التنايدذ والتشدغيلبعح 
 ارات.وجذب ايستثم ،وقدرته علو توليد  رص عمل

 المرونة: -سابعاا

دددد ديعدددد بسددددبب  ؛خاصددددة  ددددي بي،ددددة متقلبددددة وذات وحددددع سياسددددي سدددداخنا، هددددذا المعيددددار مهم 
الددذي قددد يددؤثر بشددكل كبيددر علددو ، وعدددم اليقددين الددذي يحددف مراحددل المشددروا المختلاددة ،المخدداطر

 النتا،  المتوقعة منه.علو سير المشروا أو حتو 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 الفصل ال الث
ريع تنمية البنية التحتية للطرق واقع مشا 

)آليات التقييم  وتطويرها في مدينة غزة
 والختيار(

 مقدمة  7.4
 وتطويرها واقع مشاريع تنمية البنية التحتية للطرق في مدينة غزة 6.4
 بلدية غزة أعدتها التيلمدينة غزة  الستراتيجيةالخطة  4.4
ــة ال المســفولةالجهــات  3.4 ــار مشــاريع تنمي ــة غــزة عــن اختي ــة لمدين ــة التحتي بني

 ودورها في ذلك ها وتطوير 
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 الفصل ال الث
)آليات التقييم  وتطويرها واقع مشاريع تنمية البنية التحتية للطرق في مدينة غزة 

 والختيار(
 مقدمة  7.4
البنيددة التحتيددة والعمددل علددو تنميتهددا وتطويرهددا مددن أهددم التحددديات التددي  إدارةعمليددات  تعددد  

يدة والتنمويدة، الِخْدماتلما تشهده من عقبات  ي العديد مدن المجدايت  ؛العالم النامي تواجهها مدن
لمدا تعانيده مدن عددم اسدتقرار  بمديندة مثدل مديندة  دزة؛ األمدراد الوحع صعوبة عنددما يتعلد  دويز 

وخاصددددة الحصدددددار  ، ددددي األوحدددداا السياسددددية، باإلحدددددا ة إلددددو األوحدددداا ايقتصدددددادية الصددددعبة
ولدددذلك يمكدددن  ؛، مدددع محدوديدددة المدددوارد المتاحدددة والكثا دددة السدددكانية الها،لدددةالمادددروض مندددذ سدددنوات

النظر إلو آليات اختيدار المشداريع التدي سدوف تجدرى عليهدا عمليدات التنميدة والتطدوير علدو أنهدا 
بشددكل ر،دديس  ددي نجدداح المشددروا أو  شددله، وهددذا يتطلددب  تسددهمة التددي األساسدديالمحددددات  إحدددى

عددن اختيددار المشدداريع التنمويددة للبنيددة التحتيددة، مددع دراسددة  مسددؤولةالتسددليط الحددوء علددو الجهددات 
والعمدل  ،ومعر دة مددى كااءتهدا ،اآلليات التي يتم بها اختيار المشاريع لتقييم المعايير المسدتخدمة

 علو تطويرها وتحسينها بما يتناسب بشكل أكبر مع متطلبات المكان والزمان.

 وتطويرها للطرق في مدينة غزة واقع مشاريع تنمية البنية التحتية 6.4
لمقدمدددددة ا الِخدددددْدمات دددددي تقيددددديم مسدددددتوى  األساسدددديالمشددددداريع التطويريدددددة هدددددي العامدددددل  دتعدددد

لذلك تسدعو  مدينة  زة،دارية لوالمناط  الواقعة حمن الحدود اإل حياءللمواطنين القاطنين  ي األ
داراتها لخل  المثالية مدن خدالل التوزيدع  ،داء ي األ الجهات اإلدارية جاهدة عبر طواقمها الانية واظ

ويتمثددل ذلددك  ددي الجلسددات المسددتمرة وشددبه الدوريددة التددي تعقدددها  ،حيدداءللمشدداريع علددو األالعددادل 
وتحديدددد  ،يدددة بالدراسدددة الميدانيدددةلتقدددوم اإلدارات المعن ؛للتشددداور معهدددم ؛البلديدددة مدددع لجدددان األحيددداء

 لمدينة  زة. ايستراتيجيةالخطة  دراجها حمنإولوية للمناط  المراد تطويرها والتي يمكن األ
 الواقع الجيوسياسي لمدينة غزة وأ ره على عمليات التنمية والتخطيط 7.6.4

لقد مرت عمليدات بنداء وتنميدة البنيدة التحتيدة والتخطديط المكداني والايزيدا،ي  دي مديندة  دزة 
ا قددد يبدددو أن لهددذ ؛بمجموعددة مددن المتغيددرات المتعلقددة بالخصددا،ص والسياسددات والمبددادئ واإلدارات

الطددابع التخطيطددي للمدينددة  ريددب بعددض الشدديء مددن حيددم المكونددات والمحددمون، ويرجددع هددذا 
بشددكل ر،دديس إلددو أن عمليددات ممارسددة التنميددة للبنيددة التحتيددة والتخطدديط قددد تمددت مددن طددرف قددوى 
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إلدو تحدول عمليدات بنداء وتنميدة  هدذا خارجية سديطرت علدو المديندة خدالل القدرن الماحدي، وأدى
التحتيدة والتخطديط مدن أداة للتنميدة والتطدوير إلدو أداة للسديطرة العسدكرية والسياسدية إلطالدة  البنية

مدددة ايحددتالل وايسددتعمار، والدددذي أنددت  بدددوره مدينددة ملي،دددة بالتشددوهات التخطيطيددة وماتقددرة إلدددو 
 (27ة .  أقصو حد إلو خدمات البنية التحتية عامة  والطر  خاص

، انتقلدددت م2440قددددوم السدددلطة الوطنيدددة الالسدددطينية عدددام  وبعدددد عقدددد اتااقيدددة أوسدددلو ومدددع
والتدي هدد ت إلدو إحدالل  ،مهمات التخطيط والتنمية إلو الوزارات واإلدارات الالسطينية المختصدة

وقددد شددهد (. 27ا  مشدداريع التخطدديط ومشدداريع البندداء والتنميددة والتطددوير للبنيددة التحتيددة كأولويددة لهدد
 ددي خدددمات البنيددة التحتيددة المقدمددة بكددل أشددكالها، وي شددك أن قطدداا البنيددة التحتيددة تحسددن كبيددر 

د  م2006إلدو نهايدة عدام  م2440 دي ذلدك،  قدد أناقدت خدالل الاتدرة مدن  اللدول المانحة دورا  مهم 
 (م2021 ، بر وممليون دوير أمريكي خصصت لتطوير البنية التحتية  501حوالي 

الحكددددم المحلددددي بإعددددداد المخطددددط ( قامددددت وزارة 2005 – 2440وخددددالل الاتددددرة مددددا بددددين  
، والددذي مثددل 2467اإلقليمددي للمحا ظددات الجنوبيددة  محا ظددات قطدداا  ددزة(، حددمن حدددود عددام 

المخطدددط  ومجموعدددة السياسدددات الوطنيدددة يجدددب أن تتبناهدددا عمليدددات التنميدددة والتطدددوير، وقدددد راعددد
و السددكاني والعقبددات الموجددودة حددمن حدددود المكددان، التددي كددان أهمهددا النمدد اإلقليمددي الخصددا،ص  

لتنمية والتخطيط القطاعي ة لعمليات ااألساسيالسريع والها،ل، كما قدم المخطط اإلقليمي القاعدة 
 (Abdelhamid, 2006) والمحلي

وقددددد قامددددت وزارة التخطدددديط والتعدددداون الدددددولي بالتعدددداون مددددع وزارة الحكددددم المحلددددي بإعددددداد 
  والتندا م بدين الوحدع الدراهن للبنيدة المخطط الهيكلي لمدينة  زة، الذي هددف إلدو تحقيد  التوا د

التحتية والنظام الححري، مع إحالل القوانين الجديدة والخطط المستقبلية لعمليات البنداء والتنميدة 
 (Abdelhamid, 2006)حوء اإلعداد إلقامة دولة مستقلة  والتطوير  ي

طدددط و دددي ظدددل وجدددود المخطدددط اإلقليمدددي والمخطدددط الهيكلدددي أصدددب  باإلمكدددان إعدددداد الخ
، ويددددتم ذلددددك بالتعدددداون والشددددراكة بددددين بلديددددة  ددددزة حددددمن األطددددر المكانيددددة والزمانيددددة ايسددددتراتيجية

دد نعدد المسدددؤولةوالددوزارات المعنيدددة والجهدددات  مدددا تهددددف الخطدددط  اعمليدددات التنميدددة المكانيدددة، ودا،م 
 الحاجات المستقبلية. أولوياتوتحديد  ،بشكل ر،يس إلو تقييم الوحع الراهن ايستراتيجية

والمتمثلددددة  ددددي  ،جددددب عدددددم اإل اددددال عددددن الظددددروف الراهنددددة الصددددعبة المحيطددددة بالمدينددددةوي
يقدرب مدن عقدد كامدل، وقلدة المدوارد المتاحدة، مدع ايعتمداد  دي  االحصار الماروض منذ حوالي م
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إمدددادات البنيددة التحتيددة علددو الجانددب الصددهيوني، باإلحددا ة إلددو الحددروب المتتاليددة التددي طالددت 
 ل أساسي.البنية التحتية بشك

 الوضع الراهن للبنية التحتية لمدينة غزة 6.6.4

لقددد كددان للتطددور الددذي حصدددل  ددي البنيددة التحتيددة لمدينددة  دددزة بعددد قدددوم السددلطة الوطنيدددة 
الالسطينية أثر إيجابي  ي تنمية المجتمع، لكن ظهرت العديد من السلبيات التي تمثلت  دي عددم 

وتنايددددذ مشدددداريع التنميددددة ككددددل، والتددددي كددددان أبرزهددددا  دارةايسددددتغالل الصددددحي  والتوجيدددده السددددليم إل
المشاريع المدعومة لتطوير البنية التحتيدة، خاصدة وأنهدا كاندت تعداني مدن نقدص وتشدوهات كثيدرة 

هماله المتعمد للبنية التحتية.  بسبب وجود ايحتالل واظ

مددن ناحيددة أخددرى لقددد تددأثرت سياسددات ايحددتالل اإلسددرا،يلي التددي كانددت تسددتهدف باألسدداس 
 األقصدوبعدد انتااحدة  اتدمير كل مقومات الحياة  ي المناط  المحتلة، وكان األثدر لدذلك واحدح  

واعتمددداد سياسدددات  ،حيدددم تدددم اسدددتهداف معظدددم البنيدددة التحتيدددة للشدددعب الالسدددطيني ؛م2000عدددام 
جراءو  ات عقابية تهدف  دي األسداس إلدو تددمير كدل مقومدات الصدمود والبنداء،  كدان ايسدتهداف اظ

 (م2021 ، بر وممطار والميناء قرات والمؤسسات والمصانع وقطع الطر  وتدمير الالمباشر للم

بعددددد األحدددددام العسددددكرية التددددي د عددددت الجانددددب  اازداد الوحددددع سددددوء   م2006و ددددي العددددام  
مدددع تددددمير البنيدددة التحتيدددة لمجموعدددة ها،لدددة مدددن  ،الصدددهيوني إلدددو تددددمير البنيدددة التحتيدددة للكهربددداء

ة مدن المبداني المهمد تددمير البنيدة التحتيدة لمجموعدة ها،لدةو ة والجسدور، الطر  اإلقليمية والشدرياني
منذ ذلك الحين، أنه تم  رض حصدار خدان  علدو  اومنشآت البنية التحتية، ومما زاد الوحع سوء  

مدا زالدت مسدتمرة حتدو و  ،إلو قطدع اإلمددادات الحيويدة لمددة تقتدرب مدن العقدد الكامدل ىالقطاا أد
 م(2021 بر وم،  الوقت الحاحر

و دددي السدددنوات الثمانيدددة األخيدددرة شدددهد قطددداا  دددزة ثالثدددة حدددروب متتاليدددة، تمثلدددت كلهدددا  دددي 
ايجتماعيدددة الماليدددة والصدددحية و لتعمددد  مدددن األزمدددة ايقتصدددادية و  ؛موجدددات مدددن العندددف العسدددكري

إلدو تددمير البنيدة هدذه الحدروب أدت ، و أصال    ي زيادة معديت البطالة المرتاعة تسهمول ؛للقطاا
وشدبكات  ،حيدم تدم تددمير العديدد مدن شدبكات الصدرف الصدحي ؛العامدة الِخدْدماتة لقطاا التحتي

 ،وآبدددار الميددداه ،ية والهوا،يدددةرحدددوشدددبكات ايتصدددايت األ هدددا،ومحويتوخطدددوط الكهربددداء  ،الطدددر 
 ،والممتلكات الخاصة ،والجمعيات ،والمنازل السكنية ،وتدمير مباني المؤسسات العامة والحكومية

وميناء ، واألراحي الزراعية ، محال تجارية وشركات ومصانع و مخازن( :يقتصاديةوالمنشآت ا
وصدالة معبدر ر د  الخارجيدة والداخليدة، حتدو  ،ومركبات المواطنين الخاصة ،المراكبالصيادين و 



10 
 

 ،واإلعالميدددددة ،والمؤسسدددددات التعليميدددددة ،المستشددددداياتأنهدددددا وصدددددلت إلدددددو المؤسسدددددات الصدددددحية و 
قطداا  دزة وشدوارعه إلدو أكدوام ت مديندة  دزة و وتحولد ،والكندا،س ،المقدابرو  ،والمسداجد ،الرياحيةو 

معددة حدول خسدا،ر وبحسدب التقدديرات ال ،ونت  عن ذلك خسدا،ر ماديدة  ادحدة ،من الدمار والركام
مباشدرة اللغيدر ايقتصادية اإلجمالية المباشدرة  قد تجاوزت الخسا،ر  م،2020الحرب األخير عام 

 كا دةوخسا،ر ايقتصاد الوطني  ي قطاا  دزة بقطاعاتده ايقتصدادية  ،حتية ي المباني والبنية الت
 .(م2020 ، الطباا خالل  ترة الحرب تقريب امليار دوير  5

 ي تراجع البنيدة التحتيدة علدو  كبير   ويمكن تلخيص أهم المشكالت والعقبات التي لها دور  
 م(2021 بر وم،  :آلتيالنحو ا

باإلحددددا ة إلددددو الحددددروب  ،ات المجحاددددة بحدددد  الالسددددطينيينسياسددددات ايحددددتالل وايتااقيدددد -
 والحصار السياسي وايقتصادي الدا،م.

 ايعتماد الكلي علو الدول المانحة لتمويل مشاريع البنية التحتية. -
عدددم وجددود اسددتراتيجيات واحددحة وماصددلة ودقيقددة طويلددة األمددد لتطددوير تجهيددزات البنيددة  -
 التحتية.
 ة واإلشراف بين الجهات المعنية.حعف و ياب التنسي  والمتابع -
 عدم وجود قاعدة معلومات متكاملة محدثة ومحددة للمختصين وصناا القرار. -
  ر مرونة  ي ايستاادة من عا،دات خدمات البنية التحتية.اعدم تو  -
الوطنيدة والجهدات ع البنية التحتية من قبل السدلطة حعف ايهتمام والصرف علو مشاري -

 المختصة.
 والقوانين واللوا،  التي تحد من التمويل. ظمةاألنتعقيدات  -
 .وتشغيلها محدودية المشاركة الاعالة للقطاا الخاص  ي تأسيس خدمات البنية التحتية -
 وجود حغط كبير علو البنية التحتية أدى إلو زيادة التدهور البي،ي. -
 والنمو وتحقي  التنمية المتوازنة والمستدامة. الِخْدماتحعف مستوى  -
 ايشددددتراطات التددددي تحدددددد مسددددارات عمليددددات تنميددددة البنيددددة التحتيددددةو المعددددايير  محدوديددددة -

 وتطويرها.
 حقائق وأرقام حول المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في السنوات األخيرة 4.6.4

العامة للهندسة والتخطيط  ي بلدية  زة بإعداد تقرير المشاريع التطويرية  دي  دارةقامت اإل
 (م2026 ، بلدية  زة :كما يأتيء المدينة، والذي جا
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 ددي  امشددروع   11 معدددل  ،مشددروا 200قامددت البلديددة بتنايددذ حددوالي  م2004منددذ العددام  -
 .العام( ي مليون دوير  26دوير  معدل  مليون 45حوالي  إجماليةبقيمة  (الواحد العام

محطددات وشددبكات صددرف  ،: طددر تيددةالقطاعددات اآلالتطويريددة كددل مددن شددملت المشدداريع  -
 :يأتيوهي كما  ،استثمارية ،تحكم ،مباني ،ا، حد ،شبكات وآبار مياه ،يصح

 .لتعبيد الطر  يعمن المشار  % 05حوالي  -
 .من المشاريع لقطاا الصرف الصحي والمياه %00حوالي  -
 .تطويرية( ،حدا،  ،  مبان :خرىأنواا أل % 7حوالي  -
 ا.مشروع   24: مجموا المشاريع الجارية -
 .مليون دوير أمريكي 21 ة:قيمة المشاريع الجاري -

 قبل البنية التحتية في مدينة غزةمست 3.6.4

، م2022-م2022بحسددب الخطددة الوطنيددة العامددة التددي وحددعتها وزارة التخطدديط لألعددوام 
 :(م2022 ، ماس  إن الخطة تهدف إلو

 ية واإلنتاجية والتنمية العمرانية.الِخْدماتنية التحتية ب: تطوير الالهدف العام
 وتتمثل  ي: ،ف الفرعيةاألهدا

عادةجت عن العدوان اإلسرا،يلي و إصالح األحرار التي نت -  اإلعمار. اظ
 تطوير قطاا الطاقة والكهرباء. -
 سطينية  ي إطار التنمية المستدامة.حماية البي،ة الال -
 تحسين خدمات قطاا ايتصايت والبريد وتكنولوجيا المعلومات. -
 تطوير قطاا النقل والمواصالت. -
يجادمصادر المياه المحدودة و حماية  -  البدا،ل المناسبة. اظ
 تحسين الظروف البي،ية والصحية للمواطنين. -
 تنمية عمرانية مستدامة. إيجاد -
 القطاا الخاص  ي تطوير البنية التحتية. إسهامتعزيز  -
 تطوير قدرات المؤسسات الحكومية ذات العالقة بالبنية التحتية. -

نحددو  م2022-م2022البنيددة التحتيددة حسددب الخطددة  ولقددد بلغددت متطلبددات التمويددل لقطدداا
مليددون دوير،  7.62بنحددو  امليددون دوير، وقُدددرت المشدداريع المتوقددع تمويلهددا حكومي دد 2205.40

 ، وهذا يعود إلو اعتماد مشاريع البنية التحتية علو التمويل الدولي.%0.67أي ما نسبته 
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 لدية غزةب التي أعدتهالمدينة غزة  الستراتيجيةالخطة  4.4
 واألهدددداف ولويددداتاأل لبلدددورة يسدددتخدم علمدددي مدددنه  عدددن عبدددارة ايسدددتراتيجي التخطددديط إن
 خدالل ،األهدداف هدذه تحقيد  علدو القدادرة والمشداريع البدرام  وتحديد ،السكنية للتجمعات التنموية

 المتاحدددة المدددوارد ايعتبدددار بعدددين واألخدددذ ،السدددكان تطلعدددات مدددع يتماشدددو بمدددا ،معيندددة زمنيدددة  تدددرة
 اسدتراتيجية، خطدط لدديها يكدون أن علدو جاهددة السداب   ي  زة بلدية وعملت، المحتملة عوا، وال

 سدتراتيجيةاي الخطدط مدن عددد إعدداد مدن خارجية مؤسسات مع وبالتعاون البلدية تمكنت وبالاعل
 دعدم صدندو  الذي أعده الدليل علو هذه خطتها إعداد  ي البلدية اعتمدت، ولقد محددة ولاترات

 الهندسددددة مركددددز ايستشدددداري وبمسدددداعدة المحلددددي الحكددددم وزارة مددددع وبالتعدددداون ،البلددددديات قددددراضاظ و 
 ، ي تقييم الوحع الحدالي األساسي لمدينة  زة المحور   ستراتيجيةايالخطة هذه  دتع، و والتخطيط
وذلددك بمددا يتماشددو مددع المتطلبددات الاعليددة لتلبيددة احتياجددات  ،الحاجددة المسددتقبلية أولويدداتوتحديددد 

 ور ع المستوى العام للمدينة. ،سكانال

  ستراتيجيةالأهمية الخطة  7.4.4

 ي:أتي بمالمدينة  زة  ستراتيجيةاييمكن توحي  أهمية الخطة  

 المحلدددي والمجتمدددع المدددواطنين مشددداركة علدددو التركيدددز حيدددم مدددن المشددداركة مبددددأ تعزيدددز -
 القرار اتخاذ وعمليات تنمويةال ولوياتواأل القحايا تحديد  ي الشأن ذوي وجميع الخاص والقطاا

 ي.المحل المستوى علو
 المحلدددي والمجتمدددع المدددواطنين مشددداركة دعدددم حيدددم مدددن والمسددداءلة الشددداا ية مبددددأ تعزيدددز -
  دي بدارزة مكانة أوتبو  التنموية، لنشاطاتا وتنايذ تخطيط  ي الشأن ذوي وجميع الخاص والقطاا
 .ةالمرجو  األهداف وتحقي  ها،وتقويم اتاإلنجاز  متابعة

 ومددن ،والبي،يددة وايقتصددادية ايجتماعيدة للقحددايا التطددر  حيددم مدن التكامليددة مبدددأ تعزيدز -
 وموازندات ،الهيكلي/  الايزيا،ي والتخطيط ،المختلاة اإلدارية المستويات خطط مع التكاملية حيم

 .المحلية الهي،ات
 المتاحدة والادرص المدوارد ايعتبدار بعدين خدذألل ؛امع د األولويدة ذات القحايا علو التركيز -
 .المحتملة والعوا، 

  ستراتيجيةالأهداف الخطة  6.4.4

 :باآلتي  زة مدينة  ي استراتيجية تنموية خطة لوجود األهداف أهم تلخيص يمكن

 . زة مدينة  ي الراهن الوحع وتشخيص ،والتحديات المتاحة الارصتحديد  -
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 ستراتيجية.اي حاياالق مختلف وتوثيقها  ي الر،يسة التنموية السياسات تطوير -
 .محدد زمني إطار حمن هموأحالم المواطنين تطلعات عن تعبر تنموية رؤية إعداد -
 مددع بالمشدداركة وذلددك ؛للتنايددذ قابلددة مشدداريع إلددو وترجمتهددا ،واألهددداف ولويدداتاأل تحديددد -

 .المحلي المجتمع  ي واأل راد المؤسسات
 والنزاهددة المجتمعيددة المشدداركة حقدد ي ممددا ؛الرشدديدة دارةواإل الحكددم مادداهيم وتطبيدد  تعزيددز -
 .للجميع والعدالة والمساءلة والشاا ية
  دي بالعدالدة وتتسدم ،المحلدي المجتمدع أولويدات عدن تعبدر تنمويدة وبدرام  مشداريع اختيدار -
 .التوزيع

 .دقيقة وتقديرات ،معلوم زمني إطار وحمن ،وموثقة واححة تنايذ خطة وحع -
 . شلها أو نجاحها وقياس ،والبرام  المشاريع تنايذ لمتابعة منهجية تحديد اختيار -

  ستراتيجيةالمنهجية إعداد الخطة  4.4.4

ة  دزة علدو مجموعدة مدن المراحدل لمديند سدتراتيجيةايعداد الخطدة التنمويدة إتعتمد منهجية 
قدراضبالتعاون مع صندو  دعدم و  االمستندة علو الدليل التنموي المعد مسبق   األنشطةو  البلدديات  اظ

حيددم  ؛العالقددة المباشددرة بالبلديددة مددن طددرف الحكومددة اتالحكددم المحلددي بصدداتها الجهددة ذووزارة 
حياء التابعة لمديندة  دزة ومؤسسدات القطداا تمثل المنه  العام بالمشاركة المجتمعية من لجان األ

 قددد تددم تشددكيل مددا يسددمو بالعقددد المجتمعددي والددذي تمددت  يدده مشدداركة مجموعددة  ،المحلددي والخدداص
الحكوميدددة والدددوزرات المعنيدددة وبلديدددة  دددزة والدددد اا المددددني ومؤسسدددات المجتمدددع مدددن المؤسسدددات 
 وبعض المؤسسات الخيرية العاملة والاعالة. اإلسالميةالمدني والجامعة 

 هددو مددا حسددب أساسددية مراحددل خمددس مددن سددتراتيجيةايمنهجيددة إعددداد الخطددة  تكونددت وقددد
 (2.1:  شكل تياآل الشكل  ي موح 
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 بلدية غزة التي أعدتهالمدينة غزة  ستراتيجيةالإعداد الخطة  منهجية :(7.4شكل )
 (م2022 ، بلدية  زةالمصدر: 

 القضايا التنموية ذات األولوية 3.4.4

بددد مددن أخددذها  التددي ي ولويدداتالحددوء علددو مجموعددة مددن األ سددتراتيجيةايسددلطت الخطددة 
المؤسسدددات العاملدددة  دددي حتدددو يتسدددنو لجميدددع ؛ بعدددين ايعتبدددار خدددالل عمليدددات التنميدددة والتطدددوير

ناسدده مجددايت تنميددة وتطددوير البنيددة التحتيددة والنظددام العمرانددي مددن أن تسددير  ددي المسددار المحدددد 
ا الخطدددة مدددن هددباتجدداه تحقيددد  األهدددداف المنشددودة، ويمكدددن توحدددي  القحددايا التنمويدددة التدددي طرحت

 (2.1ي:  جدول تخالل الجدول اآل
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بلدية ) التي عدتًلمدينة غزة  ستراتيجيةالية حسب الخطة القضايا التنموية ذات األولو : (7.4جدول )
 م(6176  غزة

 القضايا المجال
 البلدية والبنية التحتية الِخْدماتمجال 

 
 .تردي وحع المياه والصرف الصحي

 .عدم كااءة شبكات الطر  واإلنارة
 .تردي الوحع البي،ي مجال البيئة والصحة العامة

اا معدددددل البطالددددة وتددددردي الوحددددع ايقتصددددادي وقلددددة ارتادددد مجال القتصاد المحلي
 .اإليرادات

الحاجدددددددة لزيدددددددادة الدددددددوعي الثقدددددددا ي واإلعالمدددددددي وايهتمدددددددام  مجال ال قافة والرياضة
 .بالرياحة

 مجال التخطيط والتنظيم
 

 .ت والمبانيآعشوا،ية البناء للمنش
 .الحاجة للتحول لنظام إداري إلكتروني

 .األزمات والكوارم إدارةاءة وجهوزية تدني كا مجال األمن والكوارث
 .تكوين نظام إداري كفء و عال مجال البنا  المفسسي

بالبنيددة التحتيددة للطددر ، مددع  سددتراتيجيةاييتحدد  مددن الجدددول السدداب  مدددى اهتمددام الخطددة 
والتددي أهمهددا عدددم كاايددة وكادداءة شددبكات الطددر   ،األخددذ بعددين ايعتبددار المشددكالت المتعلقددة بددذلك

يحتمدايت  ا المجدال ومددى حساسدية هدذه القحدايالهدذ األهميةتها، ومن هنا يتح  مدى جهيزاوت
جميدع األطدراف  مدنالمطروحدة والمتاد  عليهدا  ولويداتأهدم األ إحددىباعتبارها  ،النجاح أو الاشل

 .المعنية

 خطة التنفيذ فيما يتعلق بالبنية التحتية للطرق 5.4.4

 ستراتيجيةايالتي طرحتها الخطة  ولوياتأهم األ ىإحداحتلت قحية البنية التحتية للطر  
، وجدداءت وكاايتهدا لمديندة  دزة، كمددا ركدزت الخطددة علدو أهميددة كاداءة شدبكات الطددر   دي المدينددة

بدد مدن حلهدا، ومدن  ومشدكلة ي مهمةخطة التنايذ لتسلط الحوء عليها من خالل طرحها كقحية 
 ،مددع تقدددير التكدداليف الماليددة الالزمددة ثددم توحددي  المشدداريع التددي سددوف تتبنددي حددل هددذه القحددية

(، ومدددن ثدددم طدددرح م2025-م2022سدددنوات   1وتوزيدددع هدددذه التكددداليف علدددو مددددى زمندددي مدتددده 
الجهددات المرشددحة للتنايدددذ والجهددات المرشددحة للتمويدددل، وبعدددها تددم توحدددي  التححدديرات الالزمدددة 

 (2.1:  جدول م بيان ذلك من خالل الجدول اآلتيللتنايذ، وت
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لمدينة غزة  ستراتيجيةالحسب الخطة  وكفا تها خطة تنفيذ قضية عدم كفاية شبكات الطرق (.6.4جدول )
 م(6176  بلدية غزة) التي عدتها

اسم  القضية
 المشروع

 التكلفة
يةالتقدير  

× 

1000$ 

الجهة المرشحة  2012 – 2015 خطة
 الجهة المرشحة للتمويل للتنفيذ

تحضيرات ال
الالزمة 
 للتنفيذ

الهيئة  ويالصرف السن
 المحلية

الهيئة 
غير 
 المحلية

 الهيئة
 المحلية

الهيئة غير 
 المحلية

 حدد القسم الرابع الثالث الثاني األول
حدد  المعني

 حدد بند الجهة
 حدد الجهة الموازنة

عدم 
 كفا ة
 شبكات
 الطرق
 واإلنارة

 إنشا 
طرق 
جديدة 
 بطول
كم  100

في جميع 
 األحيا 

70030 15030 18000 18000 19000 
 الهندسة
 والتخطيط

  مقاول

UNDP 
- 

 صندو 
–البلديات

 البنك
 اإلسالمي

 أخرى -

دراسات 
 مقترحات/

مرجعيات/ 
 عطاءات

تأهيل 
طرق 
قائمة 
 بطول
كم  50

في جميع 
 األحيا 

6000 1500 1500 1500 1500 
 الهندسة
 والتخطيط

  مقاول

UNDP - 
 صندوق
–البلديات

 البنك
 - اإلسالمي
 أخرى

 عــن اختيــار مشــاريع تنميــة البنيــة التحتيــة لمدينــة غــزة المســفولةات الجهــ 3.4
 ودورها في ذلك وتطويرها 

ن هدذا الندوا مدن إ، إذ وتطويرهدا عدن مشداريع تنميدة البنيدة التحتيدة المسدؤولةتتعدد الجهات 
ا المشاريع يتطلب أن يتم اتخاذ القرارات بشأنه من ِقبل اإلدارات ذات العالقة  ي الحكومة، وتتنو 

بعددددة للحكومددددة، عنهددددا بددددين الددددوزارات والبلديددددة واإلدارات ذات ايختصدددداص التا المسددددؤولةالجهددددات 
لهددا هددو ايختيددار والتقيدديم والمتابعددة، أمددا الجهددات األخددرى  هددي متمثلددة  ددي  ويكددون الدددور الددر،يس

والددذين ي يقددل دورهددم أهميددة مددن حيددم اتخدداذ القددرارات ووحددع  ،الممددولين الددداخليين والخددارجيين
 عمليات التمويل. جراءايشتراطات إل

 بلدية غزة 7.3.4

كونهددا الجهددة  ؛ ددي تحسددين مسددتوى الخدمددة للمددواطنين األكبددرولية ؤ حمددل بلديددة  ددزة المسددتت
هددم مددا يقددع علددو عددات  أومددن  ،السدديادية للمدينددة  ددي مجددال البنيددة التحتيددة والمشدداريع التطويريددة

 (م2025 ، بلدية  زة :ما يأتي وتطويرها طر  يما يتعل  بتنمية البنية التحتية لل البلدية

 وتجهيز المخططات ووثا،  العطاءات. ،عداد المشاريع التطويرية للبنية التحتيةإ -
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التأكدددد مددددن مطابقدددة المددددواد المسددددتخدمة  دددي المشدددداريع التطويريدددة للمعددددايير والمواصدددداات  -
 .المطلوبة
 ومتابعته. تحسين الوحع المروري  ي المدينة -
 .والعمل علو تخايف معاناة المواطنين ،مواطنين ومتابعتهاال ىدراسة شكاو  -
 .عمل والمشاركة  ي اللجان الانية الالزمة إلتمام المشاريعالتشكيل ومتابعة  -
 .تنسي  العمل مع المؤسسات والجهات ذات العالقة بالمشاريع التطويرية -

 وزارة الحكم المحلي 6.3.4

ات السدديادة العليددا  يمددا يتعلدد  بمشدداريع تنميددة وزارة الحكددم المحلددي الهي،ددة الحكوميددة ذ تعددد
 دي اختيدار وآلياتهدا ي أهم األمدور المتعلقدة بددور الدوزارة وتطويرها، و يما يأت البنية التحتية للطر 

 (م2025 ، المصريالمشاريع التطويرية للبنية التحتية للطر : 
 دور الوزارة في تحديد المشاريع التطويرية

بمراسدددلة البلدددديات للحصدددول علدددو احتياجدددات  قيامهددداالمحلدددي  دددي يتمثدددل دور وزارة الحكدددم 
د مددن شددمولها علددو دراسددتها والتأكدد ليددتم ؛البلديددة مددن المشدداريع التطويريددة لددثالم سددنوات أولويدداتو 

حيداء يع تلك المشداريع علدو المنداط  واألدون تدخل الوزارة  ي آلية توز  ،كا ة ةاألساسي الِخْدمات
علددو شددمول كددل مشددروا علددو يقتصددر تدددخل الددوزارة  ولكددن ؛ي للبلديددةدار اإلالواقعددة حددمن الناددوذ 

 .كا ة الِخْدمات
المعـــايير المتبعـــة مـــن طـــرف الـــوزارة فـــي توزيـــع المـــنح والتمويـــل الخـــارجي للمشـــاريع 

 :وأهمها  ولوياتمجموعة من المعايير المتبعة في تحديد األ   للوزارة التطويرية

 حجم التمويل.  -
 . الِخْدماتوشمولية المشاريع المقترحة  يها علو كل  ،لدياتللب ستراتيجيةايالخطة  -
 سياسة المان . -
 المواطنين المتكررة والملحة  ي بعض المناط .شكاوى  -

 ا من طرف الوزارة على البلدياتآلية توزيع المبالغ والمنح الممولة خارجي  

 تي:  والتمويل الخارجي للمشاريع كاآليتم توزيع المن
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ديات بوجدددود منحددة بملدددع معددين لتقدددوم البلديددة بدددإدراج المشدداريع المقترحدددة يددتم مراسدددلة البلدد -
والتددي  ،للبلديددة سددتراتيجيةاين تكددون تلددك المشدداريع حددمن الخطددة أشددرط بولكددن  ؛حددمن ناوذهددا

 للوزارة. اقدمت مسبق  
ن مبدددالع التمويدددل كاندددت كبيدددرة يدددتم تقسددديمها علدددو جميدددع البلدددديات مدددن خدددالل أ دددي حالدددة  -
 الواقعين حمن ناوذ البلدية. المساحةو عدد السكان  :هما ،ساسيينأمعيارين 
مبددالع التمويددل كانددت صددغيرة يددتم انتقدداء البلددديات المددراد تمويلهددا مددن طددرف  أن  ددي حالددة -

 .ولوياتاألولكن حسب رؤية الوزارة  ي  ؛ددةويتم ذلك دون معايير مح ،الوزارة

احهـا مـن طـرف البلديـة فـي حـال طريقة اعتماد الوزارة للمشاريع التطويرية التـي تـم اقتر 
 توفرت المنح الالزمة

يتم مراسلة البلديات بوجود منحة بملع معين لتقوم البلدية بإدراج المشاريع المقترحدة حدمن 
والتددي قدددمت  ،للبلديددة سددتراتيجيةاين تكددون تلددك المشدداريع حددمن الخطددة أشددرط بولكددن  ؛ناوذهددا

 للوزارة. امسبق  

 للمشاريع التطويرية ولوياتارة في توزيع المنح واأل أهم العقبات التي تواجً الوز 

 :أهمهاالمساواة  ي توزيع المن  و  إمكانيةيوجد بعض األمور التي تعي  

ممدا يشدكل عقبدة  دي  ؛تواصل بعض البلديات مع مانحين خارجيين بشدكل منادرد إمكانية -
 مساواة ايستاادة من التمويل المقدم من طرف الوزارة.

 تمامه.عض ايحيان مع متطلبات المشروا إلتناسب  ي بحجم التمويل ي ي -
وكددذلك محطددات تجميددع ميدداه  ،بعددض البلددديات لدديس لددديها محطددات حددخ صددرف صددحي -

ن العمليدة هندا إإذ  ؛واستكمال البنية التحتيدة للمنطقدة ،مما يشكل عقبة  ي تطوير الشارا ؛مطارأ
 .تراكمية بالمقام األول

 إلنجازهالتنفيذها وتوفير الدعم الالزم أهم المشاريع التي تسعى الوزارة 

شدارا  ، شدارا صدالح الددين، شدارا البحدر :قليمية الرابطدة بدين المحا ظداتالشوارا اإل دتع
 .دارتها دون تدخل البلدياتإول المباشر عن ؤ كونها المس ،هم لدى الوزارةالكرامة( هي األ

 



14 
 

 

 الشوارع اإلقليمية الموجودة في قطاع غزة. :(6.4شكل )
 (UN OCHA, 2009)لمصدر: ا

قراضهاو  صندوق تطوير البلديات 4.3.4  ا 

قراحدددهاو صدددندو  تطدددوير البلددددديات   م2005تأسسددددت  دددي عددددام  ،مؤسسددددة شدددبه حكوميدددة اظ
دارتهدددا؛و مهمتهدددا تصدددميم بدددرام   ،السدددلطة الوطنيدددة الالسدددطينية سددداطةبو  لتمويدددل مشددداريع تخدددص  اظ

أهدم  يدأتيو يما  الوطنية لهذا القطاا. يةستراتيجايبما يتماشو مع الخطط ؛ قطاا الحكم المحلي
 : ددي اختيددار المشدداريع التطويريددة للبنيددة التحتيددة للطددر وآلياتدده األمددور المتعلقددة بدددور الصددندو  

 (م2025 ، محيسن

ــديات  قراضــهاو دور صــندوق دعــم البل ــي  ا  ــة للقطــاع المحل فــي دعــم المشــاريع التطويري
 والبلديات
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قراحها البلديات صندو  دعم  ديع  المسدؤولةدارات التابعة لوزارة الحكم المحلدي اإل إحدىواظ
وذلدك كدون وزيدر المحلدي هدو ر،ديس  ،المشاريع التطويرية للقطداا المحلدي إدارةبشكل مباشر عن 

 ؛هددم المؤسسددات الااعلددة  ددي تمويددل المشدداريعأالصددندو  مددن د ولهددذا يعدد ؛الصددندو  إدارةمجلددس 
للمشددداريع  ولويددداتميدددة ثابتدددة  دددي تحديدددد األن منهجيدددة الصدددندو  تعتمدددد علدددو معدددايير علإحيدددم 

 ددي تنظدديم توزيددع الدددعم المقدددم مددن  األساسدديدوره  لددوإحددا ة باإل ،المقترحددة مددن طددرف البلددديات
 .داء خاص لكل بلديةأجهات دولية عديدة حسب معايير جودة وقياس 

قراضهاو أهم مشاريع وبرامج صندوق تطوير البلديات   في قطاع الحكم المحلي ا 

أهدم  Municipal Development Program (MDP)ام  تطدوير البلدديات برند ديعد
لددددو تعزيددددز قدددددرات إيهدددددف  ،برنددددام  وطنددددي اسددددتراتيجي متعدددددد المراحددددلبددددرام  الصددددندو ، وهددددو 

 :، وهيقسامأ ةربعأمن خالل  ،البلديات
منهجيددة تسدداعد البلديددة علددو كيايددة  الســت مارات الرأســمالية )مشــاريع البنيــة التحتيــة(: -

بالتشدداور  ،(SDIP)تطبيدد  خطددط ايسددتثمار  سددتراتيجيةايالتنميددة  أسدداسعلددو  األمددوالام اسدتخد
 .مع المواطنين

 ،تشددجيع الددتعلم وايبتكددار مددن أجددل تيسددير تنميددة البلديددة المشــاريع الرياديــة /البتكاريــة: -
ة مثددل: التنميدد ،ومشدداركة المجتمددع المحلددي ،القدددرة علددو ايسددتجابةو  ،تحسددين تحصدديل اإليددراداتو 

 .ةاإللكترونية، والطاقة الشمسي دارةايقتصادية المحلية، واإل
الماليدة، والتخطديط  دارةتعزيدز قددرات البلدديات  دي اإل إلدوتهددف  القـدرات:مشاريع بنـا   -

. وهدددو الجاندددب المكمدددل سددديما  دددي عمليدددات التشدددغيل والصددديانة ايسدددتراتيجي والقددددرات التقنيدددة، ي
 الرأسمالية. تايستثمارالمرحلة 
والتأكد من  همهم  ،وصناا القرار والمواطن دارةتقييم رحا اإل تهدف إلو :البرنامج إدارة -

 .داءمستويات األ أعلوحقي  توتشجيع القادة ل ،الكامل آللية تخصيص المنحة

 ،داءور دع مسدتوى األ ،تشجيع البلديات علو التطدوير الدذاتيإلو وبالتالي يسعو الصندو  
لددو خلدد  ثقددة متبادلددة بددين البلديددة إلددو تبنددي سياسددة البلديددة الراميددة ومشدداركة المجتمددع المحلددي ع

هدم المعدايير المسدتخدمة  دي تحديدد جحدم ونسدبة أداة التي جعلها الصندو  من وهي األ ،والسكان
 التمويل المقدم للبلدية.
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 منهجية الصندوق في اعتماد تمويل المشاريع التطويرية للبلديات

 اتبع د ،مدن ِقبدل الصدندو  هداوتطوير نميدة البنيدة التحتيدة للطدر  يتم اعتمداد تمويدل مشداريع ت
 : أتيلمجموعة من المراحل، وهي كما ي

 .للبلدية ستراتيجيةاين يكون المشروا حمن الخطة التأكد من أ -
و أي تدددددأثيرات بي،يدددددة أعلدددددو السدددددكان والمسدددددتايدين لدراسدددددة  ومناقشدددددتهعدددددرض المشدددددروا  -

 شروا.ن تغير  ي تصميم المأاجتماعية يمكن 
كدد مدن أوالت ،محوسدب وتحليل التكاليف والفوائد للمشروع بشككل ،عمليات حساب إجراء -

 .(Cost Benefit Analysis)تحقي  المعايير المطلوبة
او  ،أن تكون ملاات المشروا واححةالتأكد من  -  من الناحية المالية. خصوص 
 (MDP) بلددياتبرندام  تطدوير ال دوراتمدن  يتم عمل تدقي  داخلي وخدارجي لكدل دورة -

 من الناحية المالية والانية. 

 نوالشركا  والممول 3.3.4

إلو أن معظم الشركاء والممولين لمثل هذا الحجم من المشاريع هم جهات  اتم التنويه سابق  
 يدددر محليددددة، كمددددا أن المتددددابع لمسددددار هددددذه المسدددداعدات وتوزيعهددددا حسددددب القطدددداا يجددددد أن وزارة 

محلية، الة تغطيها المساعدات  ير ت ر،يسل خمسة مجاييشم ،وحعت مخطط توزيع التخطيط
وهددي: البنيددة التحتيددة، والقطاعددات اإلنتاجيددة وايجتماعيددة، وبندداء المؤسسددات، وقطاعددات متنوعددة 

ية أن القطاعددددات ايجتماعيددددة أخددددرى، وتوحدددد  التقددددارير الصددددادرة مددددن وزارة التخطدددديط الالسددددطين
 ن.يللالسطينيمن المساعدات الاعلية  األكبرب الجزء تستوع

ويأتي  ي المرتبة الثانية قطاا البنية التحتية، والدذي يشدمل الطاقدة واإلسدكان وايتصدايت 
نعاش دد دوالنقددل و يرهددا، ويعدد  بر ددوم، لالقتصدداد الالسددطيني  اقطدداا البنيددة التحتيددة األكثددر حيويددة واظ

 م(2021

 ن في المشاريع التطويرية الموزعة على البلدياتويساساألن والمانح

 (م2025 ،المصري  همهم:د من المانحين العرب والدوليين وأناك العديه

 .اللجنة القطرية  وزارة الخارجية القطرية( -
 .البنك الدولي وايتحاد األوروبي -
  .المنحة الكويتية -
  .مؤسسة قطر الخيرية -
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 .البنك اإلسالمي للتنمية -
 .دول مجلس التعاون الخليجي -
 .لمشاريع(بكدار  جهة حكومية وسيطة لتمويل ا -

، :  بكددددارحيدددان تقدددوم بعدددض المؤسسدددات مثدددلويجدددب التنويددده هندددا إلدددو أنددده  دددي بعدددض األ

UNDP المنحددددة  إدارةمقابدددل  ؛( باسدددتقطاا نسدددبة مدددن قيمدددة المنحدددة الممولدددة مدددن طدددرف المدددان
 .شراف عليهاواإل

قراضهاو  ن( لصندوق تطوير البلدياتون )الممولوالشركا  المالي  ا 

وتوزيعهدا  ،المبالع المرصدودةوتنظيم  ،تحديد مصادر التمويل تعتمد سياسة الصندو  علو
 (م2025 ، محيسن هم:و  ،تخصيص المنحة والممولينبآلية 

 .(PNA)السلطة الوطنية الالسطينية  -
 .(AFD)الوكالة الارنسية للتنمية  -
 .(DANIDA) ةالدانماركيالمساعدة اإلنما،ية الدولية  -
 .(SIDA) دوليالوكالة السويدية للتعاون اإلنما،ي ال -

 .(World Bank) البنك الدولي -
 (KFW).األلمانينما،ي اإلالبنك  -

 (GTZ).التعاون التقني األلماني -
 (BTC).مملكة بلجيكا -
 .(SDC) الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون -
 .الوكالة الدولية للتعاون من رابطة بلديات هولندا -
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجرا ات

 مقدمة 7.3
وأداة الدراسددة  ،ينتهددا ددراد مجتمددع الدراسددة وعألو  ،لمددنه  الدراسددة ايتندداول هددذا الاصددل وصددا  

ات التددي جددراءا لإلكمددا يتحددمن هددذا الاصددل وصددا   ،وصدددقها وثباتهددا ،المسددتخدمة وطددر  إعدددادها
ا المعالجددات اإلحصددا،ية التددي اعتمددد وأخيددر   ،الباحددم  ددي تقنددين أدوات الدراسددة وتطبيقهددا قددام بهددا

 الباحم عليها  ي تحليل الدراسة.

 منهجية الدراسة 6.3
مدن خدالل اطالعده علدو  هاوأبعادجوانب الظاهرة موحع الدراسة  ابق  الباحم يعرف مس إن

 اختيددار المشدداريع أولويددات تحديددد  ددي المسددتخدمة المعددايير بموحددواالدراسددات السددابقة المتعلقددة 
وهدددذا يتوا ددد  مدددع المدددنه  الوصددداي التحليلدددي الدددذي يهددددف إلدددو تدددو ير  ،التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة

مدددن خدددالل لتاسددديرها والوقدددوف علدددو دييتهدددا  ؛ة موحدددوا البحدددمالبياندددات والحقدددا،  عدددن المشدددكل
 ؛كالكتب والصحف والمجالت و يرها من المواد التي يثبت صدقها ،وثا،  المختلاةالرجوا إلو ال

مددنه  للوصددول إلددو هددذا ال لددذلك  قددد اعتمددد الباحددم ؛بهدددف تحليلهددا للوصددول إلددو أهددداف البحددم
للظدداهرة موحددع البحددم، ولتحقيدد  تصددور أ حددل وأد   المعر ددة الدقيقددة والتاصدديلية حددول مشددكلة

سددددتخدم ، كمدددا االعيندددة العشددددوا،ية  دددي اختيدددداره لعيندددة الدراسددددةسدددتخدم أسددددلوب الدراسدددة، كمدددا أندددده ا
 ايستبانة  ي جمع البيانات األولية.

 طرق جمع البيانات 4.3
 هما:و  ،علو نوعين من البياناتتم ايعتماد 

 :البيانات األولية .1

إلدو المصدادر األوليدة للدراسدة مدن خدالل جمدع البياندات الالزمدة لالسدتبانة  تم اللجدوءحيم 
 مسددتوى علددو التحتيددة للبنيددة التطويريددة المشدداريع  دديالعدداملين  التددي تددم تصددميمها يسددتطالا آراء

 ،اإلحصدددا،ي  (SPSS)ومدددن ثدددم تاريغهدددا وتحليلهدددا باسدددتخدام برندددام   والخددداص العدددام القطددداا
النسدبية لمعدايير  األهميدةمقيداس إلدو بهددف الوصدول  ؛صا،ية المناسدبةواستخدام ايختبارات اإلح

، ومن ثم تطبي  هذا المقياس علو بلدية  زة من خدالل التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار
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 بلديددة  ددي التحتيددة للبنيددة التطويريددة المشدداريع  ددييددتم مددن خاللهددا اسددتطالا آراء العدداملين اسددتبانة 
 . زة

 :ت ال انويةالبيانا. 2

تدددم جمدددع البياندددات الالزمدددة عدددن طريددد  اللجدددوء إلدددو المصدددادر الثانويدددة للدراسدددة مدددن خدددالل 
خدددذ أو  ،والمتعلقددة بالموحددوا قيدددد الدراسددة ،والمنشددورات الخاصدددة ،والدددوريات، الرجددوا إلددو الكتدددب

تصددور عددام عددن آخددر المسددتجدات التددي حدددثت  ددي مجددال البحددم، وكددذلك تقيدديم الدراسددات التددي 
  .الموحوا قيد الدراسةا تناوله

 مجتمع الدراسة 3.3
 علدددو كا دددة التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع  ددديالعددداملين يتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن 

، إحدددا ة إلدددو العددداملين  دددي المشددداريع ( مهنددددس000وعدددددهم   ،والخددداص العدددام القطددداا مسدددتوى
 .التطويرية للبنية التحتية  ي بلدية  زة

 اسةالدر  عينةخصائص  5.3
 قد تم  ؛ولتحقي  أهداف الدراسة، كا ةلصعوبة الوصول إلو ماردات مجتمع الدراسة  انظر  

 ي:أتاختيار عينتين عشوا،يتين كما ي

 للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع اختيدددار  دددييسدددتطالا أهدددم المعدددايير الواجدددب تطبيقهدددا عيندددة -
 :تيةو   المعادلة اآل حجمالتم احتساب  ، ولهذا الغرضالتحتية
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توزيددع  تددم، وقددد علددو األقددل 00لددة يسدداوي وبددذلك  ددإن حجددم العينددة المناسددب  ددي هددذه الحا
 المشداريعمدن العداملين  دي  ا( موظا د00بهذه المعدايير علدو عيندة مكوندة مدن   ةايستبانة الخاص

، وبعدد اسدتبانة 70وقدد تدم اسدترداد  ،والخداص العدام القطداا مستوى علو التحتية للبنية التطويرية
ايسدتبانات الخاحدعة  أصدبحتا لعدم تحق  الشروط المطلوبدة لإلجابدة، استبانات نظر   1استبعاد 
 .استبانة 72للدراسة 

 ولهدذا تدم توزيدع ايسدتبانة الخاصدة التزام بلدية  زة بهدذه المعدايير؛ عينة يستطالا مدى-
 التحتيددة للبنيددة التطويريدة المشدداريعي مددن العداملين  دد ا( موظا د25بالبلديدة علددو عيندة مكونددة مددن  
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ا لتحقددد  الشدددروط نظدددر  أي منددده اسدددتبعاد  ولدددم يدددتماسدددتبانة،  20وقدددد تدددم اسدددترداد  دددي بلديدددة  دددزة، 
 الدراسة: تيعينتبين خصا،ص  تيةوالجداول اآل .ا يها جميع   المطلوبة لإلجابة

 :الجنس .7

 ذكور،خداص مدن الدالعدام وال ن:القطداعيمن عيندة  %07.120أن ( 2.0يبين جدول رقم  
مدددددن  %0.111و ،مدددددن عيندددددة البلديدددددة ذكدددددور %42.667أن كمدددددا  اإلندددددام،مدددددن  %22.676و

 دلديال   يعطي مما ؛الذكور من هم المستهد ة الوظا،ف شا لي  البية أن إلو ذلك ويرجعاإلنام، 
 .الدراسة عينة توزيع عدالة لوع

 الجنسالدراسة حسب متغير  تيتوزيع عين: (7.3جدول رقم )

 الجنس
 عينة بلدية غزة القطاعين العام والخاصعينة 

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 91.667 22 87.324 62 ذكور
 8.333 2 12.676 9 إناث

 100.000 24 100.000 71 المجموع

 العمر .6
العددام والخداص هددم  ن:مدن عينددة القطداعي %5.634مدا نسددبته  أن( 2.0يبدين جددول رقددم  

 سددنة"، 15 – 25 مددنمددن الا،ددة العمريددة " %00.005و "،سددنة 25 مددن أقددلا،ددة العمريددة "مددن ال
 سدنة  دأكثر، 05مدن  %25.152و سدنة"، 05 – 15 مدنمدن الا،دة العمريدة " %20.264 بينما
 %25.000بينما  سنة"، 15 – 25 منمن الا،ة العمرية "من عينة البلدية  %20.011أن كما 

ويدددل ذلددك علدددو  ؛سددنة  ددأكثر 05مددن  %50.267و سددنة"، 05 – 15 مددنمددن الا،ددة العمريددة "
دددممدددا كا دددة؛ احتدددواء عيندددة الدراسدددة للا،دددات العمريدددة  مدددن الثقدددة  دددي تمثيلهدددا لمجتمدددع  ايعطيهدددا نوع 

 الدراسة.
 العمرالدراسة حسب  تيتوزيع عين: (6.3جدول رقم )

 العمر
 عينة بلدية غزة العام والخاص ن:عينة القطاعي

 النسبة المئوية التكرار ويةالنسبة المئ التكرار
 0.000 0 5.634 4 سنة 25أقل من 

 20.833 5 40.845 29 سنة 15 - 25من 
 25.000 6 28.169 20 سنة 05 - 15من 
 54.167 13 25.352 18 سنة  أكثر  05

 100.000 24 100.000 71 المجموع
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 التخصص .4

العدام والخداص هدم  ن:يمن عينة القطاع %70.423ما نسبته  أن( 1.0يبين جدول رقم  
 ،مهندددددس ميكانيددددك %2.000بينمددددا  مهندسددددون معمدددداريون، %24.720و مهندسددددون مدددددنيون،

 مهندسددددددون مدددددددنيون،مددددددن عينددددددة البلديددددددة  %70.011أن كمددددددا  ،مهندددددددس كهربدددددداء %0.052و
مهندددس  %22.500و مهندددس ميكانيددك، %0.267بينمددا  مهندسددون معمدداريون، %22.500و

بالمشداريع التطويريدة، وبداألخص  ارتباط دا يدينعامدة هدم أكثدر المهنن المهندسدين إوحيدم  ؛كهرباء
  إن من شأن هذا التوزيع للعينة أن يزيد من مصداقية النتا،  ويؤكد دقتها. ،المهندسون المدنيون

 توزيع عينتي الدراسة حسب التخصص: (4.3جدول رقم )

 التخصص
 عينة بلدية غزة القطاعين العام والخاصعينة 
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 70.833 17 70.423 50   مهندس مدني
 12.500 3 19.718 14 مهندس معماري

 4.167 1 1.408 1 مهندس ميكانيكي
 12.500 3 8.451 6 مهندس كهرباء

 100.000 24 100.000 71 المجموع

 

 المستوى العلمي. 3

العددام والخدداص هددم  نمددن عينددة القطدداعي %1.408مددا نسددبته  أن( 0.0يبددين جدددول رقددم  
 ،الماجستيرحملة من  %11.001بينما  حملة البكالوريوس، %62.472و حملة شهادة الدبلوم،

هددم حملددة شدددهادة مدددن عينددة البلديددة  %26.667أن كمددا  ،حاصددلين علددو الدددكتوراه %2.027و
 %0.267و ر،من حملة الماجستي %26.667بينما  حملة البكالوريوس، %62.500و الدبلوم،

ت ذات وظدا،ف تشدترط وياسر ذلك أن الا،ات التي تدم اختيارهدا هدي  ،دا حاصلين علو الدكتوراه،
 ددي  لسددطين بالمؤهددل  القطدداا العددام والخدداصمؤسسددات ممددا يدددلل علددو اهتمددام  المؤهددل العلمددي؛
لمدي المؤهدل الع يمدن حيدم  ؛، أما بالنسدبة للدراسدة  دذلك يزيدد مدن صدد  نتا،جهداالعلمي للعاملين

 الدراسة.لموحوا أكبر  هم  إمكانية المستجيبين
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 توزيع عينتي الدراسة حسب المستوى العلمي: (3.3جدول رقم )

 المستوى العلمي
 عينة بلدية غزة العام والخاص نعينة القطاعي

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار المئوية

 المئوية
 16.667 4 1.408 1 دبلوم

 62.500 15 61.972 44 بكالوريوس
 16.667 4 33.803 24 ماجستير

 4.167 1 2.817 2 دكتوراه

 100.000 24 100.000 71 المجموع

 

 الخبرة في مجال المشاريع التطويرية. 5

يتمتعددون بخبددرة الدراسددة  تدديمددن عين ددي كددل  %01 أكثددر مددن ( أن0.5يبددين جدددول رقددم  
 لدددب الماحوصدددين هدددم مددددن ذوي ن أإ دددي مجدددال المشددداريع التطويريدددة، أي  سدددنوات 20تتجددداوز 

 مما يعطي للنتا،  مصداقية ودقة أكثر، وخبرة أكثر بموحوا الدراسة. ؛الخبرة

 مجال المشاريع التطويريةفي توزيع عينتي الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة : (5.3جدول رقم )

 سنوات الخبرة
 عينة بلدية غزة العام والخاص نعينة القطاعي

 النسبة المئوية التكرار يةالنسبة المئو  التكرار
 0.000 0 1.408 1 سنة 2أقل من 
 12.500 3 15.493 11 سنوات 5 -من سنة 

 8.333 2 47.887 34 سنة 25 - 5من 
 79.167 19 35.211 25 سنة  أكثر  25

 100.000 24 100.000 71 المجموع
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 (القطاعين العام والخاص)خاص ب بها يعمل التي الجهة عمل طبيعة. 2

مدن  القطداعين العدام والخداصمدن عيندة  %46.479ما نسبته  أن( 6.0يبين جدول رقم  
 ددي  %25.152بينمددا  ،يعملددون  ددي مؤسسددات أهليددة %2.027و ،العدداملين  ددي جهددات حكوميددة

العاملدة لمنظمدات ل اوهدي نسدبة مقاربدة جدد   ، ي مؤسسات خاصة %25.152و ،مؤسسات دولية
آخددر علددو عدالددة توزيددع عينددة  ممددا يعطددي دلدديال   طدداا  ددزة؛ ددي ق ددي مجددال المشدداريع التطويريددة 
 الدراسة، ودقة تمثيلها للمجتمع.

 طبيعة عمل الجهة التي يعمل بهاتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  :(2.3جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار جهة العمل

 46.479 33 حكومية
 2.817 2 أهلية
 25.352 18 دولية

 25.352 18 خاصة

 100.000 71 المجموع

 غزة )خاص ببلدية غزة( بلدية في العمل طبيعة. 1

 ،يعملددددون بوظياددددة مهندددددسمددددن عينددددة الدراسددددة  %05.011( أن 7.0يبددددين جدددددول رقددددم  
 %26.667بينمددددا  ،"مدددددير دا،ددددرة مددددن عينددددة الدراسددددة " %22.5و ،"ر،دددديس قسددددم" %25.000و

يحملون مسميات وظياية أخرى تنوعت بين "ر،يس شعبة" و"نا،ب مدير"، مما يدل علدو أن كا دة 
المشاريع التطويرية المشاركين من بلدية  زة تربطهم عالقة مباشرة، ومن الوظا،ف المطلعة علو 

 .مما يعطي للنتا،  مصداقية ودقة وخبرة أكثر بموحوا الدراسة  ي بلدية  زة؛

 بها يعمل التي الجهة عمل طبيعة بمتغير توزيع عينة الدراسة حس :(1.3جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار طبيعة العمل

 45.833 11 مهندس
 25.000 6 ر،يس قسم
 12.500 3 مدير دا،رة

 16.667 4 أخرى

 100.000 24 المجموع
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 التطويرية المشاريع أولويات دراسة في منهجيةالفر اتو  .8

، القطدددددددداعين العددددددددام والخدددددددداصمددددددددن عينددددددددة  %76.056 ( أن0.0يبددددددددين جدددددددددول رقددددددددم  
 المشددداريع أولويدددات دراسدددة  دددي منهجيدددةال تدددو يرمدددن المؤيددددين لمدددن عيندددة البلديدددة  %01.111و

 .مما يجعلهم من المهتمين بموحوا الدراسة ؛التطويرية

    ويريةالتط المشاريع أولويات دراسة في توفير منهجية آرا  عينتي الدراسة حول :(8.3جدول رقم )

 فر المنهجيةامدى تو 
 عينة بلدية غزة القطاعين العام والخاصعينة 

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
 83.333 20 76.056 54 نعم

 16.667 4 23.944 17 ي

 100.000 24 100.000 71 المجموع

 أداة الدراسة 2.3
 ي:تعلو النحو اآل هاإعداد تمحيم  ؛للدراسة ةأدا ايستبانة استخدام تم

 جل استخدامها  ي جمع البيانات والمعلومات.أإعداد استبانة أولية من  .2

 متها لجمع البيانات.ءجل اختبار مدى مالأعرض ايستبانة علو المشرف من  .2

 تعديل ايستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. .1

بدددورهم بتقددديم النصدد   تددم عددرض ايسددتبانة علددو مجموعددة مددن المحكمددين والددذين قدداموا .0
 وتعديل وحذف ما يلزم. ،واإلرشاد

 وتعديل حسب ما يناسب. ،ميدانية أولية لالستبانة ةدراسة اختباري إجراء .5

 علدو التحتية للبنية التطويرية المشاريع العاملين  ي يستطالا آراءتوجيه ايستبانة تم  .6
 (SPSS) باسدددددتخدام برندددددام ومدددددن ثدددددم تاريغهددددا وتحليلهدددددا  ،والخدددداص العدددددام ين:القطددددداع مسددددتوى

 األهميدددةمقيددداس إلدددو بهددددف الوصدددول  ؛واسدددتخدام ايختبدددارات اإلحصدددا،ية المناسدددبة ،اإلحصدددا،ي
 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيارالنسبية لمعايير 

سدتطالا ي ؛سدتبانةصديا ة اي إعدادةم تطبي  هذا المقياس علو بلدية  زة مدن خدالل ت .7
 . زة بلدية  ي التحتية للبنية التطويرية شاريعالم آراء العاملين  ي
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 ي: أتكما ي قسمينإلو  ايستبانةولقد تم تقسيم 
 7ويتكون من  بالسمات الشخصية للمبحوم تتعل  معلوماتيتكون من  -القسم األول 

 . قرات

  وتددم تقسدديمه التحتيددة للبنيددة التطويريددة المشدداريع اختيددارمعددايير تندداول ي -خــراآلالقســم .
 :يأتيمحاور كما  عةسبإلو 

 5، ويتكددون مددن التحتيددة البنددو/ التطويريددة للمشدداريع التنمويددة المعددايير -المحــور األول -
 .ات قر 

 ات. قر  5، ويتكون من ايجتماعية المعايير -المحور ال اني -

 ات. قر  5، ويتكون من ايقتصادية المعايير -المحور ال الث -

 ات. قر  5، ويتكون من ةوالتصميمي ةالاني المعايير -المحور الرابع -

 ات. قر  5، ويتكون من البي،ية المعايير -الخامسالمحور  -

 ات. قر  5، ويتكون من السياسية واألمنية المعايير -السادسالمحور  -

 ات. قر  5، ويتكون من المان  وسياسة المتعلقة بالتمويل المعايير -السابعالمحور  -

كمددا هددو موحدد   ددي جدددول رقددم  ليكددرتوقددد كانددت اإلجابددات علددو كددل  قددرة حسددب مقيدداس 
 4.0) 

 السداسي ليكرتمقياس : (9.3) جدول رقم

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
غير موافق 

 بشدة
 5 3 4 6 7 الدرجة

 هاو بات الستبانةصدق  1.3
، (م2445 العسدداف، يعنددي التأكددد مددن أنهددا سددوف تقدديس مددا أعدددت لقياسدده  :صددد  ايسددتبانة

"شمول ايستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل  ي التحليل من ناحية،  :صد كما يقصد بال
 عبيدددات  ووحددوح  قراتهددا ومارداتهددا مددن ناحيددة ثانيددة، بحيددم تكددون ماهومددة لكددل مددن يسددتخدمها"

 :بما يأتي، وقد قام الباحم بالتأكد من صد  أداة الدراسة (م2002 ،وآخرون
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 : الستبانةصدق فقرات  -أولا 

 بطريقتين. ايستبانةلتأكد من صد   قرات تم ا
 (الستبانةصدق الصدق الظاهري لألداة ) .7

تألادت  ،قام الباحم بعرض أداة الدراسة  ي صدورتها األوليدة علدو مجموعدة مدن المحكمدين
وقدد طلدب الباحدم  ،اإلسدالميةجامعدة الب الهندسدة أعحداء الهي،دة التدريسدية  دي كليدة ( من0من  

مدة العبدارات لقيداس مدا وحدعت ألجلده، ومددى وحدوح ءهدم  دي مددى مالءرامن المحكمين إبداء آ
ومددددى كاايدددة العبدددارات  ،ومددددى مناسدددبة كدددل عبدددارة للمحدددور الدددذي ينتمدددي إليددده ،صددديا ة العبدددارات

ا باإلحا ة إلو اقتراح ما يرونه حروري   ،ةيساساأللتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة 
حدددذ ها، أو إحدددا ة عبدددارات جديددددة ألداة الدراسدددة، وكدددذلك إبدددداء مدددن تعدددديل صددديا ة العبدددارات أو 

 الخصا،ص الشخصية والوظياية المطلوبة من المبحوثين(،  :هم  يما يتعل  بالبيانات األوليةءآرا
إلددو المالحظددات والتوجيهددات التددي  اواسددتناد   ،المسددتخدم  ددي ايسددتبانة ليكددرتإلددو جانددب مقيدداس 

حيدددم تدددم  ؛ينمدددالتعدددديالت التدددي اتاددد  عليهددا معظدددم المحك إجراءأبددداها المحكمدددون قدددام الباحدددم بدد
 وحذف أو إحا ة البعض اآلخر منها.  ،تعديل صيا ة العبارات

 صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة .6

 25 حجمهدددا اسدددتطالعية بلدددععلدددو عيندددة  ايسدددتبانةتدددم حسددداب ايتسدددا  الدددداخلي لاقدددرات 
 ي. أتن كل  قرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يماردة، وذلك بحساب معامالت ايرتباط بي

 معامالت ايرتباط بدين  قدرات كدل محدور والمعددل الكلدي لاقراتده،( 20.0جدول رقم  يبين 
حيدددم إن القيمدددة  ؛(0.05والدددذي يبدددين أن معدددامالت ايرتبددداط المبيندددة دالدددة عندددد مسدددتوى ديلدددة  

الجدوليددة والتددي تسدداوي  rلمحسددوبة أكبددر مددن قيمددة ا rوقيمددة  0.05ايحتماليددة لكددل  قددرة أقددل مددن 
 الاقرات صادقة لما وحعت لقياسه. د، وبذلك تع0.520
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 صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة: (71.3جدول رقم )

معامل  الفقرة المحور
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

معامل  الفقرة المحور
 الرتباط 

القيمة 
 الحتمالية

ر ا
حو

الم
ول

أل
 

2 0.578* 0.024 

اني
 الث

حور
الم

 

1 0.616* 0.014 

2 0.759** 0.001 2 0.675** 0.006 

1 0.680** 0.005 3 0.523* 0.045 

0 0.846** 0.000 4 0.645** 0.009 

5 0.574* 0.025 5 0.803** 0.000 

ور 
مح

ال
لم

الثا
 

2 0.533* 0.041 

ور 
مح

ال
رابع

ال
 

1 0.621* 0.014 

2 0.760** 0.001 2 0.530* 0.042 

1 0.606* 0.017 3 0.732** 0.002 

0 0.813** 0.000 4 0.750** 0.001 

5 0.645** 0.009 5 0.594* 0.020 

ور 
مح

ال
مس

لخا
ا

 

2 0.626* 0.013 

ور 
مح

ال
دس

لسا
ا

 

1 0.638* 0.011 

2 0.606* 0.017 2 0.600* 0.018 

1 0.568* 0.027 3 0.855** 0.000 

0 0.888** 0.000 4 0.873** 0.000 

5 0.800** 0.000 5 0.712** 0.003 

ور 
مح

ال
ابع

الس
 

 0.05عند مستوى  ادالة إحصا،ي  *  0.008 **0.652 2
 0.02عند مستوى  ادالة إحصا،ي  ** 

ودرجة  0.05الجدولية عند مستوى ديلة  rقيمة  -
 0.520" تساوي 21حرية "

2 0.585* 0.022 

1 0.653** 0.008 

0 0.601* 0.018 

5 0.825** 0.000 

 صدق التساق البنائي لمحاور الدراسة .4

معدل كدل محدور مدن محداور الدراسدة مدع ( يبين معامالت ايرتباط بين 22.0جدول رقم  
والذي يبين أن معامالت ايرتباط المبينة دالة عندد مسدتوى ديلدة  ،الكلي لاقرات ايستبانة المعدل
 rالمحسدوبة أكبدر مدن قيمدة  rوقيمدة  0.05لكل  قرة أقدل مدن  م إن القيمة ايحتماليةحي ؛0.05

 .0.520الجدولية والتي تساوي 
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 معامل الرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات الستبانة: (77.3جدول رقم )

 عنوان المحور المحور
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 ليةالحتما

 0.007 **0.661 المعايير التنموية للمشاريع التطويرية/ البنى التحتية األول

 0.012 *0.630 المعايير الجتماعية ال اني

 0.008 **0.657 المعايير القتصادية ال الث

 0.017 *0.604 المعايير الفنية والتصميمية الرابع

 0.007 **0.666 المعايير البيئية الخامس

 0.008 **0.652 لمعايير السياسية واألمنيةا السادس

 0.011 *0.634 المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح السابع

 0.520 يتساو  "21ودرجة حرية " 0.05ستوى ديلة الجدولية عند م rقيمة 

 :Reliability بات فقرات الستبانة  -ا انيا 

لدو تكدرر تطبيقهدا  تقريب دااإلجابدة سدتكون واحددة  أما ثبات أداة الدراسدة  يعندي التأكدد مدن أن      
. وقدد أجدرى الباحدم خطدوات الثبدات علدو (م2445 العسداف، علو األشخاص ذاتهدم  دي أي وقدت 
 التجز،ة النصاية ومعامل ألاا كرونباخ. :هما طريقة ،العينة ايستطالعية ناسها بطريقتين

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية .  1     
ومعددل األسد،لة زوجيدة  ،األسد،لة  رديدة الرتبدة معددلمعامل ارتباط بيرسون بدين  إيجادتم 

باسدددتخدام معامدددل ارتبددداط سددديبرمان بدددراون  الرتبدددة لكدددل بعدددد، وقدددد تدددم تصدددحي  معدددامالت ايرتبددداط
: معامدددل الثبدددات     تيدددةاآل ( حسدددب المعادلدددةBrown Coefficient-Spearmanللتصدددحي   

1

2

ر

( أن هنداك معدامالت ثبدات كبيدرة 0.22 وقد بين جدول رقم   ،حيم  ر( معامل ايرتبداط ر

 .مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة  ي عملية البحمكا ة؛  ايستبانةمحاور لا نسبي  
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 معامل ال بات )طريقة التجزئة النصفية(: (76.3جدول رقم )

 عنوان المحور م

 النصفيةالتجزئة 

عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل 
الرتباط 
 المصحح

القيمة 
 الحتمالية

 0.001 0.745 0.621 5 التحتية البنى/ التطويرية للمشاريع التنموية المعايير 1

 0.010 0.662 0.507 5 الجتماعية المعايير 2

 0.000 0.853 0.744 5 القتصادية المعايير 3

 0.001 0.787 0.718 5 والتصميمية ةالفني المعايير 4

 0.000 0.863 0.762 5 البيئية المعايير 5

 0.000 0.844 0.731 5 واألمنية السياسية المعايير 6

 0.011 0.638 0.468 5 المانح وسياسة بالتمويل المتعلقة المعايير 7

 0.013 0.623 0.457 35 جميع المحاور 

 0.520تساوي  "21ودرجة حرية " 0.05ستوى ديلة الجدولية عند م rقيمة 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  . 2
لقيداس ثبدات قا،مدة ايستقصداء  (Cronbach's Alpha  تم استخدام طريقة كرونبداخ ألادا

( أن معدددامالت الثبدددات مرتاعدددة لكا دددة 21.0كطريقدددة ثانيدددة لقيددداس الثبدددات، وقدددد بدددين جددددول رقدددم  
ممدددا يعطدددي طمأنيندددة تجددداه  ؛(0.005-0.612يدددم تراوحدددت بدددين  محددداور قا،مدددة ايستقصددداء، ح

( 0.60مددددن الحددددد المقبددددول وهددددو   أعلددددوحيددددم إنهددددا  ؛دام أداة الدراسددددة  ددددي عمليددددة البحددددماسددددتخ
 Sekaran, 2005.) 

 معامل ال بات ) طريقة الفا كرونباخ(: (74.3جدول رقم )

عدد  عنوان المحور م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.861 5 التحتية البنى/ التطويرية للمشاريع التنموية المعايير 1

 0.682 5 الجتماعية المعايير 2

 0.634 5 القتصادية المعايير 3

 0.632 5 والتصميمية الفنية المعايير 4

 0.753 5 البيئية المعايير 5

 0.885 5 واألمنية السياسية المعايير 6

 0.863 5 مانحال وسياسة بالتمويل المتعلقة المعايير 7

 0.838 35 جميع المحاور 
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 المعالجات اإلحصائية 8.3
لتحقيدد  أهددداف الدراسددة وتحليددل البياندددات التددي تددم تجميعهددا،  قدددد تددم اسددتخدام العديددد مدددن 

ي مجموعددة مددن أتو يمددا يدد، (SPSS)األسدداليب اإلحصددا،ية المناسددبة باسددتخدام الحددزم اإلحصددا،ية 
 تحليل البيانات:األساليب اإلحصا،ية المستخدمة  ي 

تددددم حسدددداب التكددددرارات والنسددددب الم،ويددددة للتعددددرف علددددو الصدددداات الشخصددددية لماددددردات  .2
 .ة التي تتحمنها أداة الدراسةادها تجاه عبارات المحاور الر،يسوتحديد استجابات أ ر  ،الدراسة

( وذلددك لمعر ددة مدددى ارتادداا أو انخادداض اسددتجابات أ ددراد Meanالمتوسددط الحسددابي   .2
ة، مددع العلددم بأندده يايددد  ددي ترتيددب يساسدداألعبددارة مددن عبددارات متغيددرات الدراسددة الدراسددة عددن كددل 
 متوسط حسابي. أعلوالعبارات حسب 

للتعدددرف علدددو مددددى  (Standard Deviation)تدددم اسدددتخدام اينحدددراف المعيددداري   .1
سدددة، ولكدددل محدددور مدددن انحدددراف اسدددتجابات أ دددراد الدراسدددة لكدددل عبدددارة مدددن عبدددارات متغيدددرات الدرا

ة عددن متوسددطها الحسددابي، ويالحددظ أن اينحددراف المعيدداري يوحدد  التشددتت  ددي لر،يسددالمحدداور ا
ة، الدراسددة إلددو جانددب المحدداور الر،يسدداسددتجابات أ ددراد الدراسددة لكددل عبددارة مددن عبددارات متغيددرات 

إذا كددان وانخاددض تشددتتها بددين المقيدداس   تركددزت ايسددتجابات،كلمددا اقتربددت قيمتدده مددن الصددار  
 ني عدم تركز ايستجابات وتشتتها(. يع أعلوا  صحيح   احد  اينحراف المعياري وا

 .اختبار ألاا كرونباخ لمعر ة ثبات  قرات ايستبانة .0

 الاقرات.معامل ارتباط بيرسون لقياس صد   .5

 .معادلة سبيرمان براون للثبات .6

وسدط الاقدرة والمتوسدط الحيدادي لمعر دة الادر  بدين مت One sample T testاختبدار  .7
"1." 

 .للارو  بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  .0

 متوسطات  أكثر. ةي للارو  بين ثالثتحليل التباين األحاد .4

 .اختبار شايه للارو  المتعددة حسب متغير المؤهل العلمي .20
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 اختبار التوزيع الطبيعي 7.5
 اختبار فرضيات الدراسة 6.5
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 صل الخامسالف
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 Sample -1)سـمرنوف   -)اختبـار كـولمجروف اختبـار التوزيـع الطبيعـي 7.5

K-S)) 
لمعر ددة هددل البيانددات تتبددع التوزيددع الطبيعددي أم  سددمرنوف -تددم عددرض اختبددار كددولمجروف

معلميددة تشددترط ألن معظددم ايختبددارات ال ؛حددروري  ددي حالددة اختبددار الارحدديات وهددو اختبددار ؟،ي
حيددم إن قيمددة  ؛( نتددا،  ايختبددار2.5. ويوحدد  الجدددول رقددم  اأن يكددون توزيددع البيانددات طبيعي دد

، وهددذا يدددل علددو أن البيانددات تتبددع التوزيددع الطبيعددي 0.05مسددتوى الديلددة لكددل قسددم أكبددر مددن 
 .ةويجب استخدام ايختبارات المعلمي

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي: (7.5جدول رقم )

 عنوان المحور م
عدد 
 الفقرات

قيمة 
Z 

قيمة 
مستوى 
 الدللة

 0.604 0.764 5 التحتية البنى/ التطويرية للمشاريع التنموية المعايير 1

 0.446 0.863 5 الجتماعية المعايير 2

 0.644 0.740 5 القتصادية المعايير 3

 0.243 1.027 5 والتصميمية الفنية المعايير 4

 0.253 1.016 5 البيئية المعايير 5

 0.165 1.117 5 واألمنية السياسية المعايير 6

 0.233 1.036 5 المانح وسياسة بالتمويل المتعلقة المعايير 7

 0.970 0.490 35 جميع المحاور

 
 اختبار فرضيات الدراسة 6.5

ت أهمية نسـبية فـي تحديـد ذا هناك معاييرالتي تنص على: " -الفرضية الرئيسة األولى
  .اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية" أولويات

يختبددار هددذه الارحددية تددم تقسدديمها إلددو مجموعددة مددن الارحدديات، وتددم اختبددار الارحدديات 
 :يأتيالارعية  يما 
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ذات أهمية نسبية  ي تحديد  اآلثار التنمويةالتي تنص علو: " -الفرضية الفرعية األولى -
 . "اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية أولويات

 ،( لتحليدل  قدرات ايسدتبانةOne Sample T testللعيندة الواحددة   Tتم اسدتخدام اختبدار 
المحسددوبة  tة بمعنددو أن أ ددراد العينددة يوا قددون علددو محتواهددا إذا كانددت قيمددة إيجابيددوتكددون الاقددرة 

والدددوزن  0.05مدددن  أقدددلو مسدددتوى الديلدددة  أ 2.662الجدوليدددة والتدددي تسددداوي  tمدددن قيمدددة  أكبدددر
 .(%60من  أكبرالنسبي 

والدددذي يبدددين آراء أ دددراد عيندددة الدراسدددة  دددي   قدددرات  ،(2.5والنتدددا،  مبيندددة  دددي جددددول رقدددم  
 أعلددووتبددين النتددا،  أن  ،(التحتيددة البنددو/ التطويريددة للمشدداريع التنمويددة المعدداييرالمحددور األول  

 علددو قبددالاإل زيددادة األثددر  ددي" والددذي يقدديس( 2 رقددم  يددارهددو مع ةالنسددبي األهميددةحسددب  معيددار
معيدار رقدم  (، يليده%01.0ة بلغدت  ينسدبأهمية  أعلوحيم نال  ؛"المنطقة  ي العمراني التطوير

حيم  ؛"المنطقة  ي والعقاري التجاري لالستثمار جديدة آ ا   ت   ي المساعدة" يقيس والذي( 1 
 والدذي ( 2هدو معيدار رقدم    النسدبية األهميدة حسدبقدل ألا(، أمدا %02.0  أهميته النسبية بلغت
  قددياأل والتوسددع العمرانددي التمدددد  ددي التطلعددات مددع التطويريددة المشدداريع نجددازاتإ يتماشدد " يقدديس

 .(%64.6حيم بلغت أهميته النسبية   ؛"للمدينة

 التحتية البنى/ ةالتطويري للمشاريع التنموية المعايير: األول المحورتحليل فقرات : (6.5جدول رقم )

 الفقرات م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t للة
 الد

وى
ست
م

 

7 
المشدداريع التطويريددة مددع التطلعددات  ددي التمدددد  إنجددازاتتتماشددو 

 .للمدينةالعمراني والتوسع اي قي 
3.479 1.054 0.696 3.829 0.000 

 0.000 15.583 0.834 0.632 4.169 .المنطقةلعمراني  ي علو التطوير ا اإلقبالزيادة  إلوتؤدي  6

4 
تسدداعد  ددي  ددت  آ ددا  جديدددة لالسددتثمار التجدداري والعقدداري  ددي 

 .المنطقة
4.141 0.743 0.828 12.947 0.000 

3 
 محدددالت  :خلددد   دددرص عمدددل جديددددة  دددي المنطقدددة إلدددوتدددؤدي 

 تجارية و يرها(.
4.042 0.726 0.808 12.100 0.000 

 0.000 11.436 0.800 0.737 4.000 .المنطقةي العام  ي الِخْدمات ع المستوى تؤثر  ي ر  5

 0.000 15.293 0.793 0.532 3.966 جميع الفقرات

 2.662" تساوي 70" و درجة حرية "0.05عند مستوى ديلة "  الجدولية t قيمة 
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 التنمويدة رالمعدايين أن المتوسدط الحسدابي لجميدع  قدرات المحدور األول  تبيوبصاة عامة ي
سددددداوي ة الكليدددددة لددددده تالنسدددددبي األهميدددددةو ، 1.466( تسددددداوي التحتيدددددة البندددددو/ التطويريدددددة للمشددددداريع

 دي ايعتبدار عندد  ثدار التنمويدةاآلأخدذ ، ويرجع ذلك من وجهة نظر الباحم إلدو أهميدة 74.1%
 .اختيار المشاريع التطويرية أولوياتتحديد 

 أهميدة لآلثدار التنمويدةوعليده يمكدن اسدتنتاج أن  ،وبالتالي تم قبول الارحية الارعية األولو
 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار أولويات تحديد  ي %74.1 نسبية

ايجتماعيددة ذات أهميددة نسددبية  المعداييرالتدي تددنص علددو: " -الفرضــية الفرعيــة ال انيــة -
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولويات ي تحديد 
والدددذي يبدددين آراء أ دددراد عيندددة الدراسدددة  دددي   قدددرات  ،(1.5مبيندددة  دددي جددددول رقدددم  ال،  النتدددا

هدو  ةالنسدبي األهميدةحسدب  معيدار أعلووتبين النتا،  أن  ،(ايجتماعية المعايير  الثانيالمحور 
حيدم ندال  ؛"للمنطقدة والححداري الجمدالي المسدتوى ر دع األثدر  ديوالدذي يقديس " ،(2معيار رقم  

 المشدددداركة إسددددهام" يقدددديس والددددذي( 2(، يليدددده معيددددار رقددددم  %77.5نسددددبية بلغددددت   أهميددددة أعلددددو
(، %77.2حيم بلغت أهميتده النسدبية   ؛"المنطقة لسكان األ حل الخيارات تقديم  ي المجتمعية

 التهجيددر  ددي المشداريع أثددر" يقديس والددذي(  1هددو معيددار رقدم    النسدبية األهميددة حسدبقددل األأمدا 
 (.%51.0حيم بلغت أهميته النسبية   "؛ايحيان بعض  ي للسكان القصري

 الجتماعية المعايير: ال اني تحليل فقرات المحور: (4.5جدول رقم )

 الفقرات م
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حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا
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7 
لسدددكان  األ حدددلالمشددداركة المجتمعيدددة  دددي تقدددديم الخيدددارات  تسدددهم

 .المنطقة
3.859 0.816 0.772 8.874 0.000 

 0.000 9.296 0.775 0.792 3.873 .ر ع المستوى الجمالي والححاري للمنطقة إلوتؤدي  6

 0.004 2.995- 0.538 0.872 2.690 .األحيانالتهجير القصري للسكان  ي بعض  إلوتؤدي المشاريع  4

 0.000 8.601 0.749 0.731 3.746 .المواطنين ىتساعد المشاريع  ي التقليل من معدل شكاو  3

5 
 المسدددددؤولةتنمدددددي المشددددداريع روح الثقدددددة بدددددين السدددددكان والمؤسسدددددات 

 .) البلديات
3.831 0.862 0.766 8.126 0.000 

 0.000 10.037 0.720 0.504 3.600 جميع الفقرات

 10222" تساوي 71" ودرجة حرية "1015الجدولية عند مستوى ديلة "   tقيمة 



62 
 

 المعدددددايير  الثدددددانين المتوسدددددط الحسدددددابي لجميدددددع  قدددددرات المحدددددور ن أتبددددديوبصددددداة عامدددددة ي
، ويرجع ذلك من وجهة %72.0 ساوية الكلية له تالنسبي األهميةو ، 1.600( تساوي ايجتماعية

قياس أثر أي مشروا علو البي،ة ايجتماعيدة المحيطدة بده، وخاصدة أثدره نظر الباحم إلو أهمية 
ة البي،دددة المحيطدددة بالمشدددروا، مدددن شدددأنها رحدددان معإم حيددد : إيجابياتددده، وسدددلبياته؛علدددو السدددكان

 .به مهما كانت مقومات نجاحه اإلطاحة

 ر ايجتماعيددةيوعليدده يمكددن اسددتنتاج أن للمعدداي ،وبالتددالي تددم قبددول الارحددية الارعيددة الثانيددة
 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار أولويات تحديد  ي %72.5 نسبية أهمية

ايقتصادية ذات أهميدة نسدبية  دي  المعاييرالتي تنص علو: " -ة ال ال ةالفرضية الفرعي -
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولوياتتحديد 

والدددذي يبدددين آراء أ دددراد عيندددة الدراسدددة  دددي  قدددرات  ،(0.5مبيندددة  دددي جددددول رقدددم  الالنتدددا،  
هدو  ةالنسدبي األهميدةحسدب  معيار علوأوتبين النتا،  أن  ،(ايقتصادية المعايير  الثالمالمحور 

  دي والعقدارات األراحدي سدعر ر دع لدوإ التطويريدة المشداريع تدؤديوالدذي يقديس " ،(2معيدار رقدم  
 يقدديس والددذي ،(1(، يليدده معيددار رقددم  %04.4أهميددة نسددبية بلغددت   أعلددوحيددم نددال  ؛"المنطقددة

 مدن ومسدتمرة مسدتحدثة جبايدة مصادر خل  من العالقة ذات والمؤسسات البلدية استاادة إمكانية"
حيددددم بلغددددت أهميتدددده النسددددبية  ؛"(إلددددخ... .جديدددددة أسددددوا  – سدددديارات مواقددددف  :المنطقددددة تطددددوير

  دددي تدددؤثر" يقددديس والدددذي ،(0هدددو معيدددار رقدددم    النسدددبية األهميدددة حسدددبقدددل األ(، أمدددا 00.2% 
 – إحددداءة  :ةالعالقددد ذات والمؤسسدددات البلديدددة خزيندددة علدددو الدوريدددة والناقدددات التشدددغيلية التكدداليف

 (.%77.5حيم بلغت أهميته النسبية   ؛"(إلخ.. .حو،ية شاراتإ – مروري تنظيم – نظا ة
 القتصادية المعايير: ال الث تحليل فقرات المحور: (3.5جدول رقم )
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7 
ة  ددي زيددادة عا،دددات البلديددة والمؤسسددات ذات تددؤثر المشدداريع التطويريدد

 ... إلخ(.حرا،ب –رسوم حرف  -بنية أالعالقة  تراخيص 
4.169 0.654 0.834 15.054 0.000 

6 
والعقددددارات  ددددي  األراحددديلددددو ر دددع سددددعر إتدددؤدي المشدددداريع التطويريدددة 

 .المنطقة
4.493 0.557 0.899 22.570 0.000 

4 
ت ذات العالقدددة مدددن خلددد  مصدددادر اسدددتاادة البلديدددة والمؤسسدددا إمكانيدددة

 – مواقدددف سددديارات  :جبايدددة مسدددتحدثة ومسدددتمرة مدددن تطدددوير المنطقدددة
 .... إلخ(.جديدة أسوا 

4.211 0.653 0.842 15.635 0.000 
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3 
تدددؤثر  ددددي التكدددداليف التشددددغيلية والناقدددات الدوريددددة علددددو خزينددددة البلديددددة 

 –تنظددددديم مدددددروري  –نظا دددددة  – إحددددداءة  :والمؤسسدددددات ذات العالقدددددة
 ... إلخ(.حو،ية شاراتإ

3.873 0.735 0.775 10.005 0.000 

5 
تددؤثر طبيعددة المنطقددة مددن حيددم نددوا التربددة والتحدداريس الجغرا يددة  ددي 

 .للمشروا اإلجماليةالتكلاة 
4.028 0.810 0.806 10.694 0.000 

 0.000 22.065 0.831 0.441 4.155 جميع الفقرات

 10222" تساوي 71" و درجة حرية "1.15الجدولية عند مستوى ديلة "   tقيمة 

 المعدددددايير  الثالدددددمن أن المتوسدددددط الحسدددددابي لجميدددددع  قدددددرات المحدددددور تبددددديوبصددددداة عامدددددة ي
وجهة ويرجع ذلك من ، %01.2ساوي ة الكلية له تالنسبي األهميةو ، 0.255( تساوي ايقتصادية

لي زيدادة ايسدتهالك األيددي العاملدة، وبالتدا ةأن أي مشروا جديد من شأنه زيدادنظر الباحم إلو 
مشدداريع أخدرى لتلبيددة هددذا  إنشدداءالعدام، ومددا يترتددب عليده مددن زيددادة الطلدب، وبالتددالي زيددادة  درص 

 .هاأولوياتقبل تحديد  ةالطلب، وعليه يجب قياس أثر المشاريع ايقتصادي

 ر ايقتصدداديةيوعليدده يمكددن اسددتنتاج أن للمعدداي ،وبالتددالي تددم قبددول الارحددية الارعيددة الثالثددة
 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار أولويات تحديد  ي %01.2 نسبية أهمية

الانيددة والتصددميمية ذات أهميددة  المعدداييرالتددي تددنص علددو: " -الفرضــية الفرعيــة الرابعــة -
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولوياتنسبية  ي تحديد 

لذي يبين آراء أ راد عينة الدراسة  ي  قرات المحور ( وا5.5مبينة  ي جدول رقم  الالنتا،  
هددو  ةالنسددبي األهميددةحسددب  معيددار أعلددووتبددين النتددا،  أن  ،(الانيددة والتصددميمية المعددايير  الرابددع

 مسدددار وانتظدددام التعدددديات إزالدددة  دددي التطويريدددة المشددداريع تسددداعدوالدددذي يقددديس " ،(2معيدددار رقدددم  
 يقددديس والدددذي( 1  رقدددم(، يليددده معيدددار %00.0غدددت  أهميدددة نسدددبية بل أعلدددوحيدددم ندددال  ؛"الطريددد 

 ندال حيدم ؛"المحيطدة المنداط  عن المروري الحغط وتخايف المرورية الكثا ة توزيع من تحسن"
(  2هدددو معيدددار رقدددم    النسدددبية األهميدددة حسدددبقدددل األأمدددا ،(%74.7  بلغدددت نسدددبية أهميدددة أعلدددو
"، حيدم بلغدت أهميتده النسدبية وريدةالمر  الحدوادم معددل انخااض  ي المشاريع تؤثر" يقيس والذي

 72.7%.) 
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 الفنية والتصميمية المعايير: الرابع تحليل فقرات المحور: (5.5جدول رقم )
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 0.000 10.394 0.800 0.811 4.000 .التعديات وانتظام مسار الطري  إزالةتساعد المشاريع التطويرية  ي  7

 0.000 5.905 0.724 0.884 3.620 .تؤثر المشاريع  ي انخااض معدل الحوادم المرورية 6

4 
تحسدددن مدددن توزيدددع الكثا دددة المروريدددة وتخايدددف الحدددغط المدددروري عدددن 

 .المناط  المحيطة
3.986 0.727 0.797 11.429 0.000 

3 
الددددواردة لشددددبكات الصددددرف  والناايددددات األتربددددةتددددؤثر  ددددي تقليددددل معدددددل 

 .األمطارالصحي ومياه 
3.901 0.759 0.780 10.009 0.000 

5 
التقليددددل مددددن ناقددددات الصدددديانة الالزمددددة لشددددبكات ومحددددخات الصددددرف 

 .األمطارالصحي ومياه 
3.887 0.838 0.777 8.927 0.000 

 0.000 12.124 0.776 0.611 3.879 جميع الفقرات
 10222" تساوي 71" و درجة حرية "1015لة " الجدولية عند مستوى دي  tقيمة 

الانيددة  المعدايير  الرابدعن أن المتوسدط الحسدابي لجميددع  قدرات المحدور تبديوبصداة عامدة ي
ويرجدددع ذلدددك مدددن  ؛%77.6 سددداوية الكليدددة لددده تالنسدددبي األهميدددةو ، 1.074( تسددداوي والتصدددميمية

انية والتصدميمية للمشدروا، والتدي أهمية العوامل المترتبة علو المعايير الوجهة نظر الباحم إلو 
من شأن أي خلل بها التأثير علو السالمة العامة للعاملين  دي المشدروا، وقدد يمتدد األثدر للتدأثير 

ددعلددو السددالمة العامددة للمحيطددين بدده، أو   ددي حيدداتهم العامددة،  اإلربدداكمددن  اعلددو األقددل يخلدد  نوع 
عطدداء  أولويدداتيدد وبالتدالي يجددب أخددذ هددذه المعدايير بعددين ايعتبددار عنددد تحد األوليددة المشدداريع، واظ

 أكثر حمن معاييره الانية والتصميمية. إيجابية اللمشروا الذي يحمل آثار  
 الانيدددةير يوعليددده يمكدددن اسدددتنتاج أن للمعدددا ،وبالتدددالي تدددم قبدددول الارحدددية الارعيدددة الرابعدددة

 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار أولويات تحديد  ي %77.6 نسبية أهميةوالتصميمية 

البي،ية ذات أهمية نسبية  ي تحديد  المعاييرالتي تنص علو: " -الفرضية الفرعية الخامسة -
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولويات

والددذي يبددين آراء أ ددراد عينددة الدراسددة  ددي  قددرات  ،(6.5مبينددة  ددي جدددول رقددم  الالنتددا،  
هددو  ةالنسددبي األهميددةحسددب  معيددار أعلددووتبددين النتددا،  أن  ،(ي،يددةالب المعددايير  الخددامسالمحددور 

 وتأثيرهدا ،الصدحي للصدرف ايمتصاصية اآلبار عدد من التخايفوالذي يقيس " ،(1معيار رقم  
 رقددم(، يليدده معيددار %00.0أهميددة نسددبية بلغددت   أعلددوحيددم نددال  ؛"الجو يددة الميدداه علددو السددلبي
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 أعلددو نددال حيددم ؛"الخحددراء والرقعددة الزراعيددة األراحددي مسدداحة علددو التددأثير" يقدديس والددذي( 2 
 والددذي ،(5هددو معيددار رقددم    النسددبية األهميددة حسددبقددل األأمددا  ،(%00.1  بلغددت نسددبية أهميددة
حيدددم بلغدددت أهميتددده النسدددبية  ؛"المتجدددددة الطاقدددة مصدددادر تشدددجيع علدددو المشددداريع تعمدددل" يقددديس

 65.0%.) 
 البيئية المعايير: سالخام تحليل فقرات المحور: (2.5جدول رقم )
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 0.000 8.458 0.766 0.828 3.831 . ي المنطقة األتربةالتقليل من معدل الغبار و  7

 0.000 10.904 0.803 0.784 4.014 .الزراعية والرقعة الخحراء األراحيالتأثير علو مساحة  6

4 
ايمتصاصددددية للصددددرف الصددددحي  اآلبددددارالتخايددددف مددددن عدددددد 

 .الجو يةالسلبي علو المياه  وتأثيرها
4.042 0.901 0.808 9.743 0.000 

 0.001 3.440 0.676 0.931 3.380 .زيادة التلوم البي،ي والحوحا،ي النات  من حركة المركبات 3

 0.017 2.437 0.654 0.925 3.268 .تعمل المشاريع علو تشجيع مصادر الطاقة المتجددة 5

 0.000 11.832 0.741 0.504 3.707 جميع الفقرات
 10222" تساوي 71" و درجة حرية "1015الجدولية عند مستوى ديلة "   tقيمة 

 المعدددايير  الخدددامسن أن المتوسدددط الحسدددابي لجميدددع  قدددرات المحدددور تبددديوبصددداة عامدددة ي
ويرجددع ذلددك مددن وجهددة ، %70.2 سدداوية الكليددة لدده تالنسددبي األهميددةو ، 1.707( تسدداوي البي،يددة
حيدددم مدددن  المشددداريع التطويريدددة؛ أولويددداتالمعدددايير البي،يدددة  دددي تحديدددد الباحدددم إلدددو أهميدددة نظدددر 

دداالماتددرض إعطدداء أولويددة للمشدداريع صددديقة البي،ددة،  ظ السددكاني العددالي  ددي اظددتكوأن اي خصوص 
 لدذلك مدن المنطقدي أن يهدتم بالبي،دة؛آلثدار الناتجدة عدن أي حدرر محاعاة ا من شأنه قطاا  زة

لدديس  قددط عنددد الموا قددة علددو ا البي،يددة، آثارهددزيددادة الرقابددة علددو بن عددن هددذه المشدداريع و المسددؤول
 .كا ة بل و ي مراحل حياته ،المشروا

 ر البي،يددةيوعليدده يمكددن اسددتنتاج أن للمعدداي ،وبالتددالي تددم قبددول الارحددية الارعيددة الخامسددة
 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار أولويات حديدت  ي %70.2 نسبية أهمية

واألمنيدة ذات أهميدة  السياسدية المعاييرالتي تنص علو: " -الفرضية الفرعية السادسة -
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولوياتنسبية  ي تحديد 

يندددة الدراسدددة  دددي   قدددرات والدددذي يبدددين آراء أ دددراد ع ،(7.5مبيندددة  دددي جددددول رقدددم  الالنتدددا،  
 األهميددةحسددب  معيددار أعلددووتبددين النتددا،  أن  ،(السياسددية واألمنيددة المعددايير  السددادسالمحددور 
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 المطلوبددة والمبددالع للتنايددذ الالزمددة المددواد أسددعار تتددأثر( والددذي يقدديس "1هددو معيددار رقددم   ةالنسددبي
أهميدة نسدبية بلغدت  أعلدوم ندال حيد ؛"السياسدية التقلبات نتيجة التطويرية المشاريع أعمال إلتمام

 تنايدذ  دي وجودتهدا المسدتخدمة المدواد نوعيدة تتدأثر" يقيس والذي( 2  رقم(، يليه معيار 42.0% 
 بلغددت نسددبية أهميددة أعلددو نددال حيددم ؛"المنطقددة  ددي السياسددية التقلبددات نتيجددة التطويريددة المشدداريع

 ر بددة تتددأثر" يقدديس والددذي ،(0هددو معيددار رقددم    النسددبية األهميددة حسددبقددل األأمددا  ،(02.1% 
حيدم بلغدت أهميتده النسدبية  ؛"العمدل مكدان طبيعة حسب المشروا لتنايذ المطلوبة العاملة األيدي

 66.2%.) 

 السياسية واألمنية المعايير: السادس تحليل فقرات المحور: (1.5جدول رقم )
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 0.000 7.312 0.758 0.909 3.789 . ي اختيار مكان المشروا األمنييؤثر الوحع  7

6 
 دي تنايدذ المشداريع التطويريدة  تهداوجودتتأثر نوعية المدواد المسدتخدمة 

 .نتيجة التقلبات السياسية  ي المنطقة
4.113 0.645 0.823 14.542 0.000 

4 
 أعمدددالايددذ والمبددالع المطلوبددة إلتمددام المددواد الالزمددة للتن أسددعارتتددأثر 

 .المشاريع التطويرية نتيجة التقلبات السياسية
4.549 0.501 0.910 26.052 0.000 

3 
العاملدددة المطلوبدددة لتنايدددذ المشدددروا حسدددب طبيعدددة  األيدددديتتدددأثر ر بدددة 
 .مكان العمل

3.310 0.950 0.662 2.748 0.008 

 0.001 3.440 0.676 0.931 3.380  .للمنطقةة األمنيتؤثر المشاريع  ي تحسين الظروف  5
 0.000 16.153 0.766 0.432 3.828 جميع الفقرات

 10222" تساوي 71" و درجة حرية "1015الجدولية عند مستوى ديلة "   tقيمة 

 المعددددايير  السددددادسن أن المتوسددددط الحسددددابي لجميددددع  قددددرات المحددددور تبدددديوبصدددداة عامددددة ي
ويرجع ذلك من ، %76.6 ساوية الكلية له تالنسبي األهميةو ، 1.020( تساوي ةاألمنيالسياسية و 

نجاح المشاريع،  كثير مدن  عوا،  ي الكثير من  السياسة األوحاادور الباحم إلو وجهة نظر 
المشاريع التطويرية تبقو حبيسدة األدراج نتيجدة نقدص المدواد الخدام لهدا باعدل الحصدار المادروض 

مشاريع يستهد ها ايحتالل  ي كل حرب يشنه علو قطاا  زة، من ال اعلو القطاا، كما أن كثير  
ا مشاريع البنو التحتية، كما أن األوحاا والتقلبات السياسية من شأنها ثندي الكثيدر مدن  خصوص 

 .سيةالممولين عن القيام بتمويل مشاريع  ي مثل هذه البي،ة السيا
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ر السياسددية ينتاج أن للمعددايوبالتددالي تددم قبددول الارحددية الارعيددة السادسددة وعليدده يمكددن اسددت
 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار أولويات تحديد  ي %76.6 نسبية أهمية ةاألمنيو 

المان   وسياسة بالتمويل المتعلقة التي تنص علو: "المعايير -الفرضية الفرعية السابعة -
 ية التحتية".اختيار المشاريع التطويرية للبن أولوياتذات أهمية نسبية  ي تحديد 

والدددذي يبدددين آراء أ دددراد عيندددة الدراسدددة  دددي   قدددرات  ،(0.5مبيندددة  دددي جددددول رقدددم  الالنتدددا،  
حسب  معيار أعلووتبين النتا،  أن  ،(المتعلقة بالتمويل وسياسة المان  المعايير  السابعالمحور 
 بطبيعددة مويددلالت  ددي المرصددودة المبددالع تددؤثر" يقدديس والددذي( 2  رقددممعيددار هددو  ةالنسددبي األهميددة
 يقديس والدذي( 2  رقدميليده معيدار  ،(%06.0  بلغدت نسبية أهمية نال حيم ؛"وحجمها المشاريع

 نسبية أهمية أعلو نال حيم ؛"الممول/  المان  بسياسة (حجمه - مكانه  المشروا طبيعة تتأثر"
 تدددخلي" يقدديس والددذي(  0هددو معيددار رقددم    النسددبية األهميددة حسددبقددل األأمددا  ،(%02.7  بلغددت
حيددم بلغددت أهميتدده النسددبية  ؛"للبلديددة التابعددة المندداط  علددو المشدداريع توزيددع  ددي الممددول/ المددان 

 62.7%.) 

 المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح المعايير: السابع تحليل فقرات المحور: (8.5جدول رقم )

 الفقرات م

سط 
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ف  
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7 
حجمدددده(  بسياسدددة المددددان  /  -تتدددأثر طبيعدددة المشددددروا  مكانددده 

 .الممول
4.085 0.841 0.817 10.868 0.000 

 0.000 17.862 0.868 0.631 4.338 ها.وحجم تؤثر المبالع المرصودة  ي التمويل بطبيعة المشاريع 6

 0.000 4.167 0.704 1.054 3.521 .للمان  تأثير من الناحية الانية للمشروا 4

3 
يتددددخل المدددان  / الممدددول  دددي توزيدددع المشددداريع علدددو المنددداط  

 .التابعة للبلدية
3.085 1.118 0.617 0.637 0.526 

5 
يراعددو  ددي التمويددل ايحتياجددات المسددتقبلية للمندداط  المحيطددة 

 .بمنطقة المشروا
3.465 0.954 0.693 4.107 0.000 

 0.000 10.263 0.740 0.574 3.699 جميع الفقرات

 10222" تساوي 71" و درجة حرية "1015الجدولية عند مستوى ديلة "   tقيمة 

المتعلقدة  المعدايير  السدابعن أن المتوسط الحسابي لجميع  قرات المحور تبيوبصاة عامة ي
ويرجدع ، %70.0سداوي ة الكليدة لده تالنسدبي األهميدةو ، 1.644( تسداوي بالتمويل وسياسدة المدان 
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علددو  أسدداسأن معظددم المشداريع  ددي قطدداا  ددزة، تعتمددد بشددكل لباحددم إلددو اذلدك مددن وجهددة نظددر 
ممددا يجعددل مددن هددذه الشددروط  ممددولين يحددعون شددروط خاصددة لتمويلهددا؛المددن  الخارجيددة مددن قبددل 

 للحكم  ي تحديد أولوية المشروا من عدمه. امعيار  

 المتعلقددةر يوعليدده يمكددن اسددتنتاج أن للمعدداي ،وبالتددالي تددم قبددول الارحددية الارعيددة السادسددة
 التطويريددة المشدداريع اختيددار أولويددات تحديددد  ددي %70.0 نسددبية أهميددةالمددان   وسياسددة بالتمويددل

 .التحتية للبنية
ل يوجــد أ ــر للســمات الشخصــية للمبحــو ين علــى تقــديرهم  -الفرضــية الرئيســة ال انيــة
 التحتية.اختيار المشاريع التطويرية للبنية  أولوياتلألهمية النسبية لمعايير تحديد 

اختيددار  أولويدداتألهميددة النسددبية لمعددايير تحديددد اوحددوا لم التقددديرخلددو مددن بغددرض التأكددد 
 االنسددبية للمعددايير تبع دد األهميددةير الاددرو   ددي تقددد اختبددار، تددم المشدداريع التطويريددة للبنيددة التحتيددة

 :ةتي، و   الارحيات الارعية اآلالقطاعين العام والخاصلسمات عينة الدراسة الخاصة ب
التدي تددنص علدو: ي يوجددد أثدر لمتغيددر الجدنس علددو  -اختبـار الفرضــية الفرعيــة األولــى-

اختيدددار المشددداريع التطويريدددة للبنيدددة  أولويددداتتقددددير المبحدددوثين لألهميدددة النسدددبية لمعدددايير تحديدددد 
 التحتية.

النسددبية للمعددايير  األهميددة ددي تقدددير للاددر  بددين إجابددات المبحددوثين  tتددم اسددتخدام اختبددار  
والنتا،  مبينة  ي  ،المتعلقة بالجنس القطاعين العام والخاصلسمات عينة الدراسة الخاصة ب اتبع  

المحسددوبة المطلقددة لجميددع المحدداور مجتمعددة تسدداوي  tوالددذي يبددين أن قيمددة  ،(4.5جدددول رقددم  
، كما أن قيمة مستوى الديلة لجميدع 2.66الجدولية والتي تساوي   tمن قيمة أقل، وهي 0.147

وجددود  ددرو  بددين إجابددات  عدددم ممددا يدددل علددو ؛0.05مددن  أكبددروهددي  0.641 لمحدداور تسدداويا
القطدداعين لسددمات عينددة الدراسددة الخاصددة ب االنسددبية للمعددايير تبع دد األهميددة ددي تقدددير المبحددوثين 

تقدديرات  ممدن الجنسدين لدديهكا دة ويددل ذلدك علدو أن العداملين ، المتعلقدة بدالجنس العام والخداص
نده مدن إإي  ؛مما يطم،ن الباحم إلو عدم تأثر تقديراتهم باختالف جنسدهم ؛ه المعاييرمتقاربة لهذ

حيدم  ؛ر السياسدية تعدزى لمتغيدر الجدنسي دي تقدديرات المبحدوثين للمعداي االمالحظ أن هنداك  روق د
أن ر السياسددية أهميددة أكثددر مددن الددذكور، ويرجددع ذلددك  ددي رأي الباحددم إلددو يالمعدداي اإلنددامتعطددي 

 ها أهمية أكبر.اؤ منها، وبالتالي إعط امما يجعلهن أكثر قلق   ؛خبرة بالمعايير السياسية اإلنام أقل
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 علددو الجدنس لمتغيدر أثدر يوجدد واسدتنتاج أنده ي ،وعليده يدتم قبدول الارحدية الارعيدة األولدو
 للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع اختيدددار أولويدددات تحديدددد لمعدددايير النسدددبية لألهميدددة المبحدددوثين تقددددير
 ية.التحت

 عينة لسمات اتبعا  للمعايير النسبية األهمية تقدير فيلفروق احسب  tنتائج  اختبار  :(9.5جدول رقم )
 بالجنس المتعلقة القطاعين العام والخاصب الخاصة الدراسة

 العدد الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الدللة

 0.903 0.122- 0.801 3.218 39 ذكر تطويرية/ البنى التحتيةالمعايير التنموية للمشاريع ال

   1.053 3.248 21 أنثو

 المعايير الجتماعية
 0.559 0.588 0.736 3.077 39 ذكر

   0.866 2.952 21 أنثو

 المعايير القتصادية
 0.283 1.083 0.507 3.208 39 ذكر

   0.662 3.042 21 أنثو

 يةالمعايير الفنية والتصميم
 0.644 0.464 0.553 3.977 62 ذكر

   0.376 3.889 9 أنثو

 المعايير البيئية
 0.575 0.564 0.526 3.613 62 ذكر

   0.318 3.511 9 أنثو

 ةاألمنيالمعايير السياسية و 
 0.034 2.162- 0.436 4.113 62 ذكر

   0.384 4.444 9 أنثو

 المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح
 0.448 0.763 0.580 3.900 62 رذك

   0.819 3.733 9 أنثو

 المعايير الكلية
 0.693 0.397 0.506 3.716 62 ذكر

   0.508 3.644 9 أنثو

 1.99" تساوي 96" و درجة حرية " 5...الجدولية عند مستوى ديلة "   tقيمة 
 

غيددر العمددر علددو التددي تددنص علددو: ي يوجددد أثددر لمت -اختبــار الفرضــية الفرعيــة ال انيــة -
اختيدددار المشددداريع التطويريدددة للبنيدددة  أولويددداتتقددددير المبحدددوثين لألهميدددة النسدددبية لمعدددايير تحديدددد 

 التحتية.

 ددي تددم اسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين األحددادي يختبددار الاددرو  بددين إجابددات المبحددوثين 
 طدداعين العددام والخدداصالقلسددمات عينددة الدراسددة الخاصددة ب االنسددبية للمعددايير تبع دد األهميددةتقدددير 
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المحسدوبة أقددل  Fوالدذي يبددين أن قيمدة  ،(20.5والنتددا،  مبيندة  دي جدددول رقدم   ،المتعلقدة بدالعمر
 ؛0.05، كمدا أن قيمدة مسدتوى الديلدة هدي أكبدر مدن 2.750 الجدولية والتي تسداوي Fمن قيمة 

 اة للمعدايير تبع دالنسدبي األهميدة دي تقددير مما يدل علو عدم وجود  رو  بدين إجابدات المبحدوثين 
ظهدور مدن ر م علدو الد، المتعلقة بدالعمر القطاعين العام والخاصلسمات عينة الدراسة الخاصة ب

 دددرو   دددي تقددددير المبحدددوثين للمعدددايير ايقتصدددادية، والدددذي قدددد يعدددود لعددددم خبدددرة الشدددباب حدددديثي 
حدددمن ة كا دددأعمدددار المشددداركين  ويرجدددع ذلدددك  دددي رأي الباحدددم إلدددو أن ؛الوظيادددة بهدددذه المعدددايير

وبالتدالي لشدغل هدذه الوظدا،ف،  األعمار التي تاترحدها  درص العمدل أنهدا األعمدار األكثدر تدأهيال  
ممدا  ؛مشداريع التطويريدة للبنيدة التحتيدةم أعمارهم لاهم طبيعة عملهم  ي التؤهله كا ة نو المشارك 

  حوثين.يطم،ن الباحم علو عدم تأثير العمر علو تقديرات المب

 علددو العمددر لمتغيددر أثددر يوجددد واسددتنتاج أندده ي الثانيددةارحددية الارعيددة وعليدده يددتم قبددول ال
 للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع اختيدددار أولويدددات تحديدددد لمعدددايير النسدددبية لألهميدددة المبحدددوثين تقددددير

 التحتية.

 فيبين إجابات المبحو ين  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي : (71.5جدول رقم )
 بالعمر المتعلقة القطاعين العام والخاصب الخاصة الدراسة عينة لسمات اتبعا  للمعايير النسبية يةاألهم تقدير

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

مستوى 
 الدللة

المعايير التنموية للمشاريع 
 البنى التحتية/ التطويرية

 0.050 2.737 0.722 3 2.166 بين المجموعات

   0.264 67 17.673 داخل المجموعات

    70 19.839 المجموع

 المعايير الجتماعية
 0.124 1.986 0.483 3 1.450 بين المجموعات

   0.243 67 16.310 داخل المجموعات

    70 17.760 المجموع

 المعايير القتصادية
 0.007 4.431 0.751 3 2.254 بين المجموعات

موعاتداخل المج  11.362 67 0.170   

    70 13.616 المجموع

 المعايير الفنية والتصميمية
 0.438 0.916 0.343 3 1.029 بين المجموعات

   0.374 67 25.090 داخل المجموعات

    70 26.118 المجموع

 المعايير البيئية
 0.218 1.518 0.377 3 1.130 بين المجموعات

   0.248 67 16.617 داخل المجموعات

    70 17.746 المجموع
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 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

مستوى 
 الدللة

 ةاألمنيالمعايير السياسية و 
 0.876 0.229 0.044 3 0.133 بين المجموعات

   0.193 67 12.931 داخل المجموعات

    70 13.064 المجموع

المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة 
 المانح

 0.148 1.840 0.584 3 1.753 بين المجموعات

تداخل المجموعا  21.277 67 0.318   

    70 23.030 المجموع

 المعايير الكلية
 0.157 1.794 0.177 3 0.530 بين المجموعات

   0.099 67 6.600 داخل المجموعات

    70 7.130 المجموع

 2.750 تساوي 0.05" ومستوى ديلة 67، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

التي تنص علو: ي يوجد أثر لمتغير التخصص علو  -اختبار الفرضية الفرعية ال ال ة -
اختيدددار المشددداريع التطويريدددة للبنيدددة  أولويددداتتقددددير المبحدددوثين لألهميدددة النسدددبية لمعدددايير تحديدددد 

 التحتية.

تددم اسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين األحددادي يختبددار الاددرو  بددين إجابددات المبحددوثين  ددي 
 القطدداعين العددام والخدداصلسددمات عينددة الدراسددة الخاصددة ب االنسددبية للمعددايير تبع دد األهميددةتقدددير 

المحسددوبة  F( والددذي يبددين أن قيمددة 22.5والنتددا،  مبينددة  ددي جدددول رقددم  ، المتعلقددة بالتخصددص
، كمدددا أن قيمدددة مسددتوى الديلدددة هدددي أكبدددر مدددن 2.750الجدوليدددة والتددي تسددداوي  Fأقددل مدددن قيمدددة 

النسدددبية  األهميدددةمبحدددوثين  دددي تقددددير ممدددا يددددل علدددو عددددم وجدددود  دددرو  بدددين إجابدددات ال ؛0.05
 ؛المتعلقدددة بالتخصدددص القطددداعين العدددام والخددداصلسدددمات عيندددة الدراسدددة الخاصدددة ب اللمعدددايير تبع ددد

ن وأ لددبهم مهندسددون مدددنيون، و هددم مهندسددكا ددة المبحددوثين ويرجددع ذلددك  ددي رأي الباحددم إلددو أن 
 ،وباألخص المهندسون المددنيونبالمشاريع التطويرية،  ارتباط ان عامة هم أكثر المهن و المهندسو 

  إن من شأن هذا الحد من الارو   ي تقديراتهم ويؤكد دقتها.

 علو التخصص لمتغير أثر يوجد واستنتاج أنه ي ،الثالثةوعليه يتم قبول الارحية الارعية 
 للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع اختيدددار أولويدددات تحديدددد لمعدددايير النسدددبية لألهميدددة المبحدددوثين تقددددير

 تحتية.ال
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 بين إجابات المبحو ين في (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  :(77.5جدول رقم )
 المتعلقة القطاعين العام والخاصب الخاصة الدراسة عينة لسمات اتبعا  للمعايير النسبية األهمية تقدير

 بالتخصص

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" "F 

مستوى 
 الدللة

 المعايير التنموية للمشاريع التطويرية/
 البنى التحتية 

 0.089 2.267 0.609 3 1.828 بين المجموعات

     0.269 67 18.010 داخل المجموعات

       70 19.839 المجموع

 المعايير الجتماعية
 0.152 1.822 0.447 3 1.340 بين المجموعات

     0.245 67 16.420 داخل المجموعات

       70 17.760 المجموع

 المعايير القتصادية
 0.293 1.266 0.244 3 0.731 بين المجموعات

     0.192 67 12.885 داخل المجموعات

       70 13.616 المجموع

 المعايير الفنية والتصميمية
 0.158 1.788 0.645 3 1.936 بين المجموعات

     0.361 67 24.182 داخل المجموعات

       70 26.118 المجموع

 المعايير البيئية
 0.787 0.353 0.092 3 0.276 بين المجموعات

     0.261 67 17.470 داخل المجموعات

       70 17.746 المجموع

 ةاألمنيالمعايير السياسية و 
 0.359 1.091 0.203 3 0.608 بين المجموعات

     0.186 67 12.455 داخل المجموعات

       70 13.064 المجموع

 المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح
 0.521 0.759 0.252 3 0.757 بين المجموعات

     0.332 67 22.273 داخل المجموعات

       70 23.030 المجموع

 المعايير الكلية
 0.149 1.837 0.181 3 0.542 بين المجموعات

     0.098 67 6.588 داخل المجموعات

       70 7.130 المجموع

  2.750تساوي  0.05" ومستوى ديلة 67، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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ـــة الرابعـــة - ـــار الفرضـــية الفرعي التدددي تدددنص علدددو: ي يوجدددد أثدددر لمتغيدددر المسدددتوى  :اختب
ختيددددار المشدددداريع ا أولويدددداتالتعليمددددي علددددو تقدددددير المبحددددوثين لألهميددددة النسددددبية لمعددددايير تحديددددد 

 التطويرية للبنية التحتية.

تددم اسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين األحددادي يختبددار الاددرو  بددين إجابددات المبحددوثين  ددي 
 القطدداعين العددام والخدداصلسددمات عينددة الدراسددة الخاصددة ب االنسددبية للمعددايير تبع دد األهميددةتقدددير 

 Fوالدددذي يبدددين أن قيمدددة  ،(22.5رقدددم   والنتدددا،  مبيندددة  دددي جددددول، مددديالمتعلقدددة بالمسدددتوى التعلي
، كما أن قيمة مستوى الديلة هي أكبر 2.750الجدولية والتي تساوي  Fالمحسوبة أقل من قيمة 

النسددبية  األهميددةممددا يدددل علدو عدددم وجددود  ددرو  بدين إجابددات المبحددوثين  دي تقدددير  ؛0.05مدن 
المتعلقددددة بالمسددددتوى  والخدددداص القطدددداعين العدددداملسددددمات عينددددة الدراسددددة الخاصددددة ب اللمعددددايير تبع دددد

لددديهم مسددتوى تعلدديم جددامعي أو كا ددة أن المشدداركين ويرجددع ذلددك  ددي رأي الباحددم إلددو  ؛التعليمددي
 أولويدداتعلددو تقدددير أهميددة النسددبية لمعددايير تحديددد  حددد مددن أثددر المسددتوى التعليمدديممددا ي ؛أكثددر

 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية.

 المستوى التعليم لمتغير أثر يوجد واستنتاج أنه ي ،الرابعةة الارعية الارحي قبولوعليه يتم 
 للبنيدة التطويريدة المشداريع اختيدار أولويدات تحديدد لمعدايير النسبية لألهمية المبحوثين تقدير علو

 .التحتية

 بين إجابات المبحو ين في (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي : (76.5جدول رقم )
 المتعلقة القطاعين العام والخاصب الخاصة الدراسة عينة لسمات اتبعا  للمعايير النسبية األهمية رتقدي

 بالمستوى التعليمي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" "F 

مستوى 
 الدللة

المعايير التنموية للمشاريع التطويرية/ البنى 
 التحتية

 0.114 2.061 0.559 3 1.676 بين المجموعات

     0.271 67 18.162 داخل المجموعات

       70 19.839 المجموع

 المعايير الجتماعية
 0.803 0.331 0.087 3 0.26 بين المجموعات

     0.261 67 17.5 داخل المجموعات

       70 17.76 المجموع

 المعايير القتصادية
 0.089 2.262 0.417 3 1.252 بين المجموعات

     0.185 67 12.364 داخل المجموعات

       70 13.616 المجموع

 0.385 1.029 0.384 3 1.151 بين المجموعات المعايير الفنية والتصميمية
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 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" "F 

مستوى 
 الدللة

     0.373 67 24.967 داخل المجموعات

       70 26.118 المجموع

 المعايير البيئية
 0.706 0.468 0.121 3 0.364 بين المجموعات

     0.259 67 17.382 داخل المجموعات

       70 17.746 المجموع

 ةاألمنيالمعايير السياسية و 
 0.157 1.794 0.324 3 0.971 بين المجموعات

     0.18 67 12.092 داخل المجموعات

       70 13.064 المجموع

 المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح
تبين المجموعا  1.946 3 0.649 2.061 0.114 

     0.315 67 21.084 داخل المجموعات

       70 23.03 المجموع

 المعايير الكلية
 0.787 0.353 0.037 3 0.111 بين المجموعات

     0.105 67 7.019 داخل المجموعات

       70 7.13 المجموع

  2.750تساوي  0.05لة " ومستوى دي67، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

ي يوجدد أثدر لمتغيدر عددد سدنوات التي تنص على:  -اختبار الفرضية الفرعية الخامسة -
اختيدار المشداريع التطويريدة  أولويداتالخبرة علو تقدير المبحوثين لألهمية النسبية لمعايير تحديد 

 للبنية التحتية.

  بددين إجابددات المبحددوثين  ددي تددم اسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين األحددادي يختبددار الاددرو 
 القطدداعين العددام والخدداصلسددمات عينددة الدراسددة الخاصددة ب االنسددبية للمعددايير تبع دد األهميددةتقدددير 

والددذي  ،(21.5، والنتددا،  مبينددة  ددي جدددول رقددم  خبرة  ددي مجددال المشدداريع التطويريددةالمتعلقددة بددال
، كما أن قيمة مستوى 2.750 الجدولية والتي تساوي Fالمحسوبة أقل من قيمة  Fيبين أن قيمة 

ممدا يددل علدو عددم وجدود  درو  بدين إجابدات المبحدوثين  دي تقددير  ؛0.05الديلة هي أكبر من 
المتعلقدة  القطداعين العدام والخداصلسدمات عيندة الدراسدة الخاصدة ب االنسبية للمعدايير تبع د األهمية

أ لددب الماحوصددين إلددو أن ويرجددع ذلدك  ددي رأي الباحددم  ؛خبرة  ددي مجددال المشدداريع التطويريددةبدال
ممدددا يعطدددي للنتدددا،  مصدددداقية ودقدددة أكثدددر،  ؛هدددم مدددن ذوي الخبدددرة  دددي مجدددال المشددداريع التطويريدددة

 ويجعل ايختال ات بين استجاباتهم شبه معدومة.
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عددد سدنوات  لمتغيدر أثدر يوجدد واسدتنتاج أنده ي ،الخامسةوعليه يتم قبول الارحية الارعية 
 التطويريدة المشداريع اختيدار أولويدات تحديد لمعايير النسبية لألهمية المبحوثين تقدير علو الخبرة
 .التحتية للبنية

 تقدير بين إجابات المبحو ين في (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  (74.5جدول رقم )
بالخبرة في  قةالمتعل القطاعين العام والخاصب الخاصة الدراسة عينة لسمات اتبعا  للمعايير النسبية األهمية

 مجال المشاريع التطويرية 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" "F 

مستوى 
 الدللة

المعايير التنموية للمشاريع التطويرية/ البنى 
 التحتية

 0.611 0.610 0.176 3 0.527 بين المجموعات

     0.288 67 19.312 داخل المجموعات

عالمجمو   19.839 70       

 المعايير الجتماعية
 0.243 1.426 0.355 3 1.066 بين المجموعات

     0.249 67 16.694 داخل المجموعات

       70 17.760 المجموع

 المعايير القتصادية
 0.512 0.775 0.152 3 0.457 بين المجموعات

     0.196 67 13.159 داخل المجموعات

       70 13.616 المجموع

 المعايير الفنية والتصميمية
 0.036 3.025 1.039 3 3.116 بين المجموعات

     0.343 67 23.003 داخل المجموعات

       70 26.118 المجموع

 المعايير البيئية
 0.271 1.333 0.333 3 1.000 بين المجموعات

     0.250 67 16.747 داخل المجموعات

       70 17.746 المجموع

 ةاألمنيالمعايير السياسية و 
 0.982 0.056 0.011 3 0.033 بين المجموعات

     0.194 67 13.031 داخل المجموعات

       70 13.064 المجموع

 المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح
 0.521 0.758 0.252 3 0.756 بين المجموعات

     0.332 67 22.274 داخل المجموعات

       70 23.030 المجموع

 المعايير الكلية
 0.197 1.602 0.159 3 0.477 بين المجموعات

     0.099 67 6.653 داخل المجموعات

       70 7.130 المجموع

  2.750تساوي  0.05" ومستوى ديلة 67، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 ي يوجد أثدر لمتغيدر طبيعدة عمدللى: التي تنص ع -اختبار الفرضية الفرعية السادسة -
اختيددار  أولويدداتن علددو تقددديرهم لألهميددة النسددبية لمعددايير تحديددد و المبحوثدد بهددا يعمددل التددي الجهددة

 المشاريع التطويرية للبنية التحتية.

تددم اسددتخدام اختبددار تحليددل التبدداين األحددادي يختبددار الاددرو  بددين إجابددات المبحددوثين  ددي 
 القطدداعين العددام والخدداصلسددمات عينددة الدراسددة الخاصددة ب اللمعددايير تبع ددالنسددبية  األهميددةتقدددير 

والنتدا،  مبيندة  دي جددول ، المتعلقة بطبيعة عمل الجهة التي يعمل بها من يقدوم بتعب،دة ايسدتبانة
، 2.750الجدوليدة والتدي تسداوي  Fالمحسوبة أقل من قيمدة  F( والذي يبين أن قيمة 5.20رقم  

ممدا يدددل علدو عددم وجددود  درو  بدين إجابددات  0.05ديلدة هدي أكبددر مدن كمدا أن قيمدة مسددتوى ال
القطدداعين لسددمات عينددة الدراسددة الخاصددة ب االنسددبية للمعددايير تبع دد األهميددةالمبحددوثين  ددي تقدددير 

ويرجددع  ؛المتعلقددة بطبيعددة عمددل الجهددة التددي يعمددل بهددا مددن يقددوم بتعب،ددة ايسددتبانة العددام والخدداص
ن مدن الجهدات ذات العالقدة و التي ينتمي إليها المبحوثكا ة لجهات اذلك  ي رأي الباحم إلو أن 

ير الواجب اتباعهدا يالمباشرة بالمشاريع التطويرية، وبالتالي لديهم الدراية الالزمة للحكم علو المعا
 المشاريع. هلتحديد أولوية هذ

 عمدل بيعدةط لمتغيدر أثدر يوجدد يواستنتاج أنده  ،السادسةالارحية الارعية  قبولوعليه يتم 
 اختيددار أولويددات تحديددد لمعددايير النسددبية لألهميددة تقددديرهم علددو نو المبحوثدد بهددا يعمددل التددي الجهددة

 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع
بين إجابات المبحو ين في  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  (73.5جدول رقم )

المتعلقة بطبيعة  القطاعين العام والخاصت عينة الدراسة الخاصة بلسما االنسبية للمعايير تبعا  األهميةتقدير 
 عمل الجهة التي يعمل بها من يقوم بتعبئة الستبانة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" "F 

مستوى 
 الدللة

المعايير التنموية للمشاريع التطويرية/ البنى 
 التحتية

 0.237 1.447 0.402 3 1.207 بين المجموعات

     0.278 67 18.632 داخل المجموعات

       70 19.839 المجموع

 المعايير الجتماعية
 0.235 1.455 0.362 3 1.086 بين المجموعات

     0.249 67 16.674 داخل المجموعات

       70 17.760 المجموع

 0.357 1.097 0.212 3 0.637 بين المجموعات المعايير القتصادية

     0.194 67 12.978 داخل المجموعات
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 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" "F 

مستوى 
 الدللة

       70 13.616 المجموع

 المعايير الفنية والتصميمية
 0.309 1.220 0.451 3 1.353 بين المجموعات

     0.370 67 24.765 داخل المجموعات

       70 26.118 المجموع

 المعايير البيئية
 0.537 0.730 0.187 3 0.562 بين المجموعات

     0.256 67 17.184 داخل المجموعات

       70 17.746 المجموع

 ةاألمنيالمعايير السياسية و 
 0.302 1.241 0.229 3 0.688 بين المجموعات

     0.185 67 12.376 داخل المجموعات

       70 13.064 المجموع

 المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح
مجموعاتبين ال  0.419 3 0.140 0.414 0.743 

     0.337 67 22.611 داخل المجموعات

       70 23.030 المجموع

 المعايير الكلية
 0.146 1.854 0.182 3 0.547 بين المجموعات

     0.098 67 6.583 داخل المجموعات

       70 7.130 المجموع

  2.750تساوي  0.05ستوى ديلة " وم67، 1الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 المبحددوثين لقناعدةالتدي تددنص علدو: ي يوجدد أثددر  -ةبعاختبـار الفرضــية الفرعيـة الســا -
 أولويداتعلو تقديرهم لألهمية النسبية لمعدايير تحديدد التطويرية  المشاريع ولوياتأل دراسة بوجود

 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية.

 االنسبية للمعايير تبع   األهميةللار  بين إجابات المبحوثين  ي تقدير  tتم استخدام اختبار 
المتعلقة بقناعة المبحوثين بوجدود دراسدة  القطاعين العام والخاصلسمات عينة الدراسة الخاصة ب

 tوالددذي يبددين أن قيمددة  ،(25.5والنتددا،  مبينددة  ددي جدددول رقددم   ،المشدداريع التطويريددة ولويدداتأل
الجدولية والتدي   t، وهي أقل من قيمة0.206جميع المحاور مجتمعة تساوي لالمحسوبة المطلقة 

وهدددي أكبدددر مدددن  ،0.641 توى الديلدددة لجميدددع المحددداور تسددداوي، كمدددا أن قيمدددة مسددد2.66تسدداوي 
النسدددبية  األهميدددةممدددا يددددل علدددو عددددم وجدددود  دددرو  بدددين إجابدددات المبحدددوثين  دددي تقددددير  ؛0.05

المتعلقة بقناعدة المبحدوثين  القطاعين العام والخاصالخاصة بلسمات عينة الدراسة  اللمعايير تبع  
ن ذلدك الباحدم إلدو عددم تحيدز عيندة الدراسدة ،ويطمدالمشداريع التطويريدة،  ولويداتبوجود دراسة أل

 .تقديراتهم بشكل أكثر مهنية إلو آرا،هم المسبقة، وبناء  
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 المبحددوثين لقناعددة أثددر يوجددد يواسددتنتاج أندده  ،السددابعةوعليدده يددتم قبددول الارحددية الارعيددة 
 أولويدات تحديدد لمعدايير النسبية لألهمية تقديرهم علو التطويرية المشاريع ولوياتأل دراسة بوجود
 .التحتية للبنية التطويرية المشاريع اختيار

 عينة لسمات اتبعا  للمعايير النسبية األهمية تقدير فروق فيالحسب  tنتائج  اختبار  :(75.5جدول رقم )
المشاريع  ولوياتبقناعة المبحو ين بوجود دراسة أل  المتعلقة القطاعين العام والخاصب الخاصة الدراسة

 التطويرية 

 العدد لرأيا المحور
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الدللة

 المعايير التنموية للمشاريع التطويرية/ البنى التحتية
 0.005 2.867 0.525 4.063 54 نعم

     0.440 3.659 17 ال

 المعايير الجتماعية
 0.227 1.219 0.484 3.641 54 نعم

     0.557 3.471 17 ال

 المعايير القتصادية
 0.692 0.397 0.398 4.167 54 نعم

     0.570 4.118 17 ال

 المعايير الفنية والتصميمية
 0.739 0.335 0.556 3.893 54 نعم

     0.779 3.835 17 ال

 المعايير البيئية
 0.922 0.099- 0.472 3.704 54 نعم

     0.609 3.718 17 ال

 ةاألمنيالمعايير السياسية و 
 0.575 0.563 0.407 3.844 54 نعم

     0.514 3.776 17 ال

 المعايير المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح
 0.017 2.447 0.484 3.789 54 نعم

     0.740 3.412 17 ال

 المعايير الكلية
 0.073 1.819 0.281 3.871 54 نعم

     0.405 3.713 17 ال

 1.99" تساوي 96" و درجة حرية " 5...الجدولية عند مستوى ديلة "   tقيمة 

التددي تددنص علددو: "تلتددزم بلديددة  ددزة بالمعددايير المطلوبددة  ددي   -الفرضــية الرئيســة ال ال ــة
  ويرية للبنية التحتية".اختيار المشاريع التط أولوياتتحديد 

وحدددع أهميدددة نسدددبية لكدددل معيدددار و ددد  تقدددديرات العددداملين  دددي  يختبدددار هدددذه الارحدددية تدددم
بقسدمة متوسدط كدل محدور علدو مجمدوا متوسدطات  المشاريع التطويرية للقطاعين الخداص والعدام

 :تيةحسب المعادلة اآلالمحاور 
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 أعلددوأن وتبددين ، النسددبية الموحددوعة للمعددايير هميددةاأليوحدد  ( 26.5رقددم  والجدددول  
 ندال حيم ؛"المعايير ايقتصادية" يقيس والذي ،(1  معيار رقم هو ةالنسبي األهميةحسب  معيار
 المعدايير " يقديس والدذي( 2  ، يليده معيدار رقدم(%25.5  بلغتعلو المستوى العام  نسبية أهمية

قل األأما  ،(%20.0  بلغت نسبية أهمية نال حيم ؛"تيةالتح البنو/ التطويرية للمشاريع التنموية
حيددم بلغددت  ؛"المعددايير ايجتماعيددة" يقدديس والددذي (،2هددو معيددار رقددم    النسددبية األهميددة حسددب

 (.%21.0أهميته النسبية  
 للمعايير الموضوعة النسبية األهمية: (72.5جدول رقم )

 عنوان المحور م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

الن
ري
عيا
الم

بي 
نس
ن ال

وز
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بي 
نس
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وز
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عام

ال
يب 

ترت
ال

 

 2 0.148 0.793 0.532 3.966 التحتية البنى/ التطويرية للمشاريع التنموية المعايير 1

 7 0.134 0.720 0.504 3.600 الجتماعية المعايير 2

 1 0.155 0.831 0.441 4.155 القتصادية المعايير 3

 3 0.145 0.776 0.611 3.879 والتصميمية الفنية المعايير 4

 5 0.138 0.741 0.504 3.707 البيئية المعايير 5

 4 0.143 0.766 0.432 3.828 ةاألمنيو  السياسية المعايير 6

 6 0.138 0.740 0.574 3.699 المانح وسياسة بالتمويل المتعلقة المعايير 7

  1 0.767 0.319 3.833 جميع المحاور

 تقدددديرات و ددد رة بالنسدددبة للمعيدددار الدددذي تنتمدددي إليددده،  قددد لكدددل نسدددبية أهميدددة وحدددع تدددم كمدددا
مجمدوا  علدو  قدرة كدل متوسدط بقسدمة والعدام الخداص للقطداعين التطويريدة المشداريع  دي العاملين

 :تيةاآل المعادلة حسب ناسهمتوسط الاقرات  ي المحور 
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  دي العداملين تقديرات و   العامر  قرة بالنسبة للمعيا لكل نسبية أهمية وحع اأيح   تم كما
مجمدددوا متوسدددط  علدددو  قدددرة كدددل متوسدددط بقسدددمة والعدددام الخددداص للقطددداعين التطويريدددة المشددداريع

 :تيةاآل المعادلة حسب كا ة المحاورالاقرات  ي 
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 لكل  قرة: الموحوعة النسبية األهمية يوح ( 27.5  رقم والجدول
 التساق الداخلي لفقرات الستبانة صدق: (71.5جدول رقم )

 الفقرة المحور
 النسبية األهمية

 الفقرة المحور
 النسبية األهمية

على مستوى 
 المعايير ككل

على مستوى 
 المحور

على مستوى 
 المعايير ككل

على مستوى 
 المحور

ول
 األ

حور
الم

 

2 0.026 0.175 

اني
 الث

حور
الم

 

2 0.029 0.214 

2 0.031 0.210 2 0.029 0.215 

1 0.031 0.209 1 0.020 0.149 

0 0.030 0.204 0 0.028 0.208 

5 0.030 0.202 5 0.029 0.213 

لم
الثا

ور 
مح

ال
 

2 0.031 0.201 

رابع
ر ال

حو
الم

 

2 0.030 0.206 

2 0.033 0.216 2 0.027 0.187 

1 0.031 0.203 1 0.030 0.206 

0 0.029 0.186 0 0.029 0.201 

5 0.030 0.194 5 0.029 0.200 

مس
لخا

ر ا
حو

الم
 

2 0.029 0.207 

دس
لسا

ر ا
حو

الم
 

2 0.028 0.198 

2 0.030 0.217 2 0.031 0.215 

1 0.030 0.218 1 0.034 0.238 

0 0.025 0.182 0 0.025 0.173 

5 0.024 0.176 5 0.025 0.177 

ابع
الس

ور 
مح

ال
 

2 0.030 0.221  
2 0.032 0.235 

1 0.026 0.190 

0 0.023 0.167 

5 0.026 0.187 
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النسبية لكل من الاقرات والمعايير، تم تطبيقها علو البيانات  األهميةوبعد تحديد المقياس و 
 :تيةالمستقاة من ايستبانات الموزعة علو عينة البلدية، واختبار الارحيات الارعية اآل

 للمشاريع : "تلتزم بلدية  زة بالمعايير التنمويةالتي تنص علو -الفرعية األولىالفرضية  -
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية".  أولوياتالتحتية  ي تحديد  البنو/ التطويرية

 قدددرات  يبدددين آراء أ دددراد عيندددة الدراسدددة  دددي( والدددذي 20.5 دددي جددددول رقدددم   مبيندددةوالنتدددا،  
 أعلددووتبددين النتددا،  أن  ،(التحتيددة البنددو/ ويريددةالتط للمشدداريع التنمويددة المعدداييرالمحددور األول  

  دي العدام يالِخدْدمات المسدتوى ر دع( والذي يقيس "5هو معيار رقم   ةالنسبي األهميةحسب  معيار
 يقدديس والددذي( 2(، يليدده معيددار رقددم  %00.0أهميددة نسددبية بلغددت   أعلددوحيددم نددال  ؛"المنطقددة 

حيددم بلغددت  ؛"التطويريددة المشدداريع اختيددار عنددد نددةللمدي األ قددي والتوسددع العمرانددي التمدددد مراعدداة"
 يقدديس والددذي (0 هددو معيددار رقددم   النسددبية األهميددة حسددبقددل األ(، أمددا %72.7أهميتدده النسددبية  

 (.%50.2حيم بلغت أهميته النسبية   "؛اختيارها يتم التي المنطقة  ي جديدة عمل  رص خل "

حيدددم   دددي حدددل مشدددكلة البطالدددة؛ سدددهاموذلدددك  دددي رأي الباحدددم قصدددور لددددى البلديدددة  دددي اإل
علو البلدية ايهتمام أكثدر بالمشداريع التدي تتدي   درص عمدل، خاصدة  دي ظدل مدا يعانيده يتوجب 

 قطاا  زة من تحخم  ي معديت البطالة.

 تحليل فقرات المحور األول: المعايير التنموية للمشاريع التطويرية/ البنى التحتية :(78.5جدول رقم )
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7 
للمدينددة  األ قدديتراعددي بلديددة  ددزة تطلعاتهددا  ددي التمدددد العمرانددي والتوسددع 

 التطويرية.عند اختيار المشاريع 
3.583 0.717 0.717 0.1257 0.0186 

6 
سدددة مددددى تقبدددل السدددكان وتشدددجيعهم علدددو التطدددوير العمراندددي  دددي يدددتم درا
 .المنطقة

3.458 0.779 0.692 0.1454 0.0215 

4 
 دددت  آ دددا  جديددددة لالسدددتثمار العقددداري والتجددداري  دددي  إلدددوتسدددعو البلديدددة 

 .المنطقة
3.375 0.924 0.675 0.1409 0.0208 

 0.0163 0.1104 0.542 1.160 2.708 اختيارها خل   رص عمل جديدة  ي المنطقة التي يتم إلوتسعو البلدية  3

 0.0239 0.1614 0.800 0.722 4.000 .ي العام  ي المنطقةالِخْدماتتعمل البلدية علو ر ع المستوى  5

 0.1011 0.6850 0.685 0.617 3.425 جميع الفقرات
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 نمويدةالت المعداييرن أن المتوسدط الحسدابي لجميدع  قدرات المحدور األول  تبيوبصاة عامة ي
سددددداوي ة الكليدددددة لددددده تالنسدددددبي األهميدددددةو ، 1.025( تسددددداوي التحتيدددددة البندددددو/ التطويريدددددة للمشددددداريع

( نقطدة مدن أصدل 20.22أما علو مستوى المعايير ككل  قد نالت المعايير التنموية  ، 60.5%
(، وهدي نسدبة %60.02بلغدت   االمقددرة مسدبق   ولويداتن تطبيقها للمعيار و د  األإأي  (،20.0 

/ التطويريددة للمشدداريع التنمويددة المعدداييرب ، وبالتددالي يجددب علددو البلديددة إيددالء اهتمددام أكبددرةمتدنيدد
 ، عند اختيارها للمشاريع.التحتية البنو

التدي تدنص علدو: "تلتدزم بلديدة  دزة بالمعدايير ايجتماعيدة  دي  -ال انيةالفرضية الفرعية  -
 ة". اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتي أولوياتتحديد 

 قدددرات  يبدددين آراء أ دددراد عيندددة الدراسدددة  دددي( والدددذي 24.5مبيندددة  دددي جددددول رقدددم  الالنتدددا،  
هدو  ةالنسدبي األهميدةحسدب  معيدار أعلووتبين النتا،  أن  ،(ايجتماعية المعايير  الثانيالمحور 

 عنددد كأوليددة تعددد بحيددم ؛المددواطنين شددكاوى معدددل مددن للتخايددف ( والددذي يقدديس "0معيددار رقددم  
 والددذي( 2(، يليدده معيددار رقددم  %74.2أهميددة نسددبية بلغددت   أعلددوحيددم نددال  ؛"المشدداريع اراختيدد

(، أمدا %77.5حيدم بلغدت أهميتده النسدبية   ؛"للمنطقدة والححداري الجمدالي المستوى ر ع" يقيس
 المجتمعيدددة المشددداركة تؤخدددذ " يقددديس والدددذي(  2هدددو معيدددار رقدددم    النسدددبية األهميدددة حسدددبقدددل األ

 (.%70.0حيم بلغت أهميته النسبية   ؛"المشاريع اختيار عند مهم كمعيار

 الجتماعية المعايير: ال اني المحورتحليل فقرات : (79.5جدول رقم )
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 0.0201 0.1501 0.700 1.022 3.500 .عند اختيار المشاريع مهممشاركة المجتمعية كمعيار تؤخذ ال 7

 0.0224 0.1668 0.775 0.741 3.875 .ر ع المستوى الجمالي والححاري للمنطقة إلوتهدف البلدية  6

 0.0145 0.1084 0.725 0.875 3.625  .األحيانتتجنب البلدية التهجير القصري للسكان  ي بعض  4

3 
المواطنين بحيم  ىخايف من معدل شكاو إلو التتسعو البلدية 

  .كأولية عند اختيار المشاريع تعد
3.958 0.690 0.792 0.1648 0.0221 

 0.0207 0.1543 0.725 0.824 3.625 .تعمل البلدية علو تعزيز روح الثقة مع السكان 5

 0.0999 0.7433 0.743 0.559 3.717 جميع الفقرات
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 المعدددددايير  الثدددددانين أن المتوسدددددط الحسدددددابي لجميدددددع  قدددددرات المحدددددور تبددددديعامدددددة ي وبصددددداة
أمدددا علدددو مسدددتوى ، %70.1 سددداوية الكليدددة لددده تالنسدددبي األهميدددةو ، 1.727( تسددداوي ايجتماعيدددة

ن تطبيقهدا إ(، أي 21.0( نقطدة مدن أصدل  4.44  ايجتماعيدةالمعايير ككل  قد نالت المعايير 
 مقبولة.وهي نسبة  (،%70.50 بلغت  ارة مسبق  المقد ولوياتللمعيار و   األ

التدي تدنص علدو: "تلتدزم بلديدة  دزة بالمعدايير ايقتصدادية  دي  -ال ال ةالفرضية الفرعية  -
  اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولوياتتحديد 

رات ( والددذي يبددين آراء أ ددراد عينددة الدراسددة  ددي   قدد20.5مبينددة  ددي جدددول رقددم  الالنتددا،  
هدو  ةالنسدبي األهميدةحسدب  معيار أعلووتبين النتا،  أن  ،(ايقتصادية المعايير  الثالمالمحور 

  حدرف رسدوم – نيدةأب تدراخيص  :عا،دداتها زيدادة علدو البلديدة تعمل ( والذي يقيس "2معيار رقم  
ت أهميدة نسدبية بلغد أعلدوحيدم ندال  ؛"محدددة مناط  اختيار خالل من وذلك( إلخ.. .حرا،ب -
 العالقدة ذات والمؤسسدات البلديدة اسدتاادة إمكانيدة" يقديس والدذي( 1(، يليه معيدار رقدم  77.5% 

 أسدددوا  – سددديارات مواقدددف  :المنطقدددة تطدددوير مدددن ومسدددتمرة مسدددتحدثة جبايدددة مصدددادر خلددد  مدددن
هدو   النسدبية األهميدة حسدبقدل األ، أمدا (%76.7 حيم بلغت أهميته النسدبية  ؛"(إلخ... .جديدة

 التربددددة نددددوا حيددددم مددددن الالزمددددة الدراسددددات بعمددددل البلديددددة تقددددوم" يقدددديس والددددذي (5  معيددددار رقددددم
حيددددم بلغددددت أهميتدددده النسددددبية  ؛"المشدددداريع أولويددددات تحديددددد عنددددد للمنطقددددة الجغرا يددددة والتحدددداريس

 50.2%.) 

 القتصادية المعايير: ال الث المحورتحليل فقرات : (61.5جدول رقم )
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7 
رسدددوم  –بنيدددة أ تدددراخيص  :تعمدددل البلديدددة علدددو زيدددادة عا،دددداتها

.. إلددددخ( وذلددددك مددددن خددددالل اختيددددار مندددداط  .حددددرا،ب - حددددرف
  .محددة

3.875 0.992 0.775 0.1555 0.0241 

6 
والعقددارات  ددي المندداط   األراحددير ددع سددعر  إلددو تهدددف البلديددة

 .التي يتم تطويرها
3.250 1.073 0.650 0.1406 0.0218 

4 
خلددد   دددرص مصدددادر جبايدددة مسدددتحدثة مدددن  إلدددوتسدددعو البلديدددة 

 أسدددددوا  – مواقدددددف سددددديارات  :المنددددداط  التدددددي سددددديتم تطويرهدددددا
 ... إلخ(.جديدة

3.833 0.868 0.767 0.1554 0.0241 
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3 
لتكدداليف التشددغيلية والناقددات الدوريددة والتددي تددؤثر تدددرس البلديددة ا

 –تنظدددديم مددددروري  –نظا ددددة  – إحدددداءة  :علددددو خزينددددة البلديددددة
 ... إلخ(.حو،ية اإلجمالية

3.542 1.062 0.708 0.1321 0.0204 

5 
تقددددوم البلديددددة بعمددددل الدراسددددات الالزمددددة مددددن حيددددم نددددوا التربددددة 

 .لمشاريعا أولوياتوالتحاريس الجغرا ية للمنطقة عند تحديد 
2.708 0.955 0.542 0.1050 0.0163 

 0.1066 0.6883 0.688 0.627 3.442 جميع الفقرات

 المعدددددايير  الثالدددددمن أن المتوسدددددط الحسدددددابي لجميدددددع  قدددددرات المحدددددور تبددددديوبصددددداة عامدددددة ي
أمدددا علدددو مسدددتوى ، %60.0 سددداوية الكليدددة لددده تالنسدددبي األهميدددةو ، 1.002( تسددداوي ايقتصدددادية

ن إ(، أي 25.5( نقطددددة مددددن أصددددل  20.66  ايقتصدددداديةنالددددت المعددددايير المعددددايير ككددددل  قددددد 
 .(، وهي نسبة متوسطة%60.00بلغت   االمقدرة مسبق   ولوياتتطبيقها للمعيار و   األ

 التدددددي تددددنص علدددددو: "تلتددددزم بلديدددددة  ددددزة بالمعدددددايير الانيدددددة -الرابعـــــةالفرضــــية الفرعيـــــة  -
 طويرية للبنية التحتية". اختيار المشاريع الت أولوياتوالتصميمية  ي تحديد 

( والددذي يبددين آراء أ ددراد عينددة الدراسددة  ددي   قددرات 22.5مبينددة  ددي جدددول رقددم  الالنتددا،  
 األهميدددةحسدددب  معيدددار أعلدددووتبدددين النتدددا،  أن  ،(الانيدددة والتصدددميمية المعدددايير  الرابدددعالمحدددور 

 الحدددوادم عددددلم مدددن التخايدددف إلدددو البلديدددة تسدددعو ( والدددذي يقددديس "2هدددو معيدددار رقدددم   ةالنسدددبي
(، يليده %02.7أهميدة نسدبية بلغدت   أعلدوحيدم ندال  ؛"التطويريدة المشاريع مناط   ي المرورية

 المشاريع اختيار عند مهم امر الطري  مسار وانتظام التعديات إزالة" يقيس والذي( 2  رقم معيار
هددو   بيةالنسدد األهميددة حسددبقددل األأمددا ،(%00.0  بلغددت نسددبية أهميددة نددال حيددم ؛"البلديددة  ددي

 المندداط  عددن المددروري الحددغط وتخايددف المروريددة الكثا ددة توزيددع" يقدديس والددذي(  1معيددار رقددم  
 (.%75.0حيم بلغت أهميته النسبية   ؛"تطويرها المراد للمنطقة المحيطة
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 الفنية والتصميمية المعايير: الرابع المحورتحليل فقرات : (67.5جدول رقم )
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7 
التعدددديات وانتظدددام مسدددار الطريددد  امدددر مهدددم عندددد  إزالدددةموحدددوا  يعدددد

 .اختيار المشاريع  ي البلدية
4.042 0.806 0.808 0.1667 0.0241 

6 
معدددل الحددوادم المروريددة  ددي مندداط  و التخايددف مددن إلددتسددعو البلديددة 

 .المشاريع التطويرية
4.083 0.584 0.817 0.1524 0.0220 

4 
توزيددع الكثا ددة المروريددة وتخايددف الحددغط المددروري  إلددو تهدددف البلديددة

 .عن المناط  المحيطة للمنطقة المراد تطويرها
3.750 0.897 0.750 0.1541 0.0223 

3 
والناايدددات الدددواردة لشدددبكات  تربدددةاألتهددددف البلديدددة للتقليدددل مدددن معددددل 

 .الصرف الصحي  ي المناط  التي يتم تطويرها
3.875 0.741 0.775 0.1559 0.0225 

5 
تسدعو البلديددة للتقليددل مددن ناقددات الصدديانة الالزمددة لشددبكات ومحددخات 

 .من خالل المشاريع التطويرية األمطارالصرف الصحي ومياه 
3.875 0.741 0.775 0.1553 0.0225 

 0.1134 0.7850 0.785 0.452 3.925 يع الفقراتجم

الانيددة  المعددايير  الرابددعن أن المتوسددط الحسددابي لجميددع  قددرات المحددور تبدديوبصدداة عامددة ي
 مسدددتوى علدددو أمدددا، %70.5سدداوي ة الكليدددة لددده تالنسددبي األهميدددةو ، 1.425( تسددداوي والتصددميمية

 نإ أي ،(20.5  أصدل مدن نقطدة( 22.10  والتصدميمية الانية المعايير نالت  قد ككل المعايير
 .جيدة نسبة وهي ،(%70.01  بلغت امسبق   المقدرة ولوياتاأل و   للمعيار تطبيقها

التددي تددنص علددو: "تلتددزم بلديددة  ددزة بالمعددايير البي،يددة  ددي  -الفرضــية الفرعيــة الخامســة -
  اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولوياتتحديد 

 قدددرات  يبدددين آراء أ دددراد عيندددة الدراسدددة  دددي( والدددذي 22.5ي جددددول رقدددم  مبيندددة  دددالالنتدددا،  
هددو  ةالنسددبي األهميددةحسددب  معيددار أعلددووتبددين النتددا،  أن  ،(البي،يددة المعددايير  الخددامسالمحددور 

 وتأثيرهددا الصددحي للصددرف ايمتصاصدية اآلبددار عدددد مددن التخايدف( والددذي يقدديس "1معيدار رقددم  
 رقددم(، يليدده معيددار %01.1أهميددة نسددبية بلغددت   أعلددويددم نددال ح ؛"الجو يددة الميدداه علددو السددلبي

 أعلددو نددال حيددم ؛"الخحددراء والرقعددة الزراعيددة األراحددي مسدداحة علددو التددأثير" يقدديس والددذي( 2 
 والددذي(  0هددو معيددار رقددم    النسددبية األهميددة حسددبقددل األأمددا  ،(%70.2  بلغددت نسددبية أهميددة
 التددي المندداط  اختيددار عنددد المركبددات حركددة مددن ت النددا والحوحددا،ي البي،ددي التلددوم آثددار " يقدديس
 (.%55.0حيم بلغت أهميته النسبية   ؛"تطويرها  يتم سوف
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 البيئية المعايير: الخامس المحورتحليل فقرات : (66.5جدول رقم )
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 0.0207 0.1498 0.725 0.770 3.625  . ي مناط  التطوير األتربةتهدف البلدية للتخايف من الغبار و  7

6 
تسعو البلدية لزيادة الرقعة الخحراء  ي المناط  التي يتم 

 .اختيارها للتطوير
3.708 0.751 0.742 0.1606 0.0222 

4 
ايمتصاصية لمياه  اآلبارعلو ظاهرة  تهتم البلدية بالقحاء

  .الصرف الصحي وتأثيرها السلبي علو التربة
4.167 0.761 0.833 0.1817 0.0251 

3 
تدرس البلدية آثار التلوم البي،ي والحوحا،ي النات  من حركة 

 .المركبات عند اختيار المناط  التي سوف يتم تطويرها
2.792 0.932 0.558 0.1018 0.0141 

5 
تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة  ي  إلو و البلديةتسع

 .المناط  التي يتم تطويرها
3.000 1.022 0.600 0.1058 0.0146 

 0.0967 0.6917 0.692 0.606 3.458 جميع الفقرات

( البي،ية المعايير  الخامسن أن المتوسط الحسابي لجميع  قرات المحور تبيوبصاة عامة ي
  قد ككل المعايير مستوى علو أما، %64.2ساوي ة الكلية له تالنسبي هميةاألو ، 1.050تساوي 

 ولويداتاأل و د  للمعيار تطبيقها نإ أي ،(21.0  أصل من نقطة( 4.67  البي،ية المعايير نالت
 .مقبولة نسبة وهي ،(%70.00  بلغت امسبق   المقدرة

 المعدددايير السياسددديةالتدددي تددنص علدددو: "تلتددزم بلديدددة  ددزة ب -السادســـةالفرضــية الفرعيـــة  -
 اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية".  أولوياتة  ي تحديد األمنيو 

( والددذي يبددين آراء أ ددراد عينددة الدراسددة  ددي   قددرات 21.5مبينددة  ددي جدددول رقددم  الالنتددا،  
 األهميددةحسددب  معيددار أعلددووتبددين النتددا،  أن  ،(ةاألمنيددالسياسددية و  المعددايير  السددادسالمحددور 

 المطلوبددة والمبددالع للتنايددذ الالزمددة المددواد أسددعار تتددأثر( والددذي يقدديس "1هددو معيددار رقددم   ةبيالنسدد
أهميدة نسدبية بلغدت  أعلدوحيدم ندال  ؛"السياسدية التقلبات نتيجة التطويرية المشاريع أعمال إلتمام

 ؛"المشدروا مكدان اختيدار  دي األمني الوحع يؤثر" يقيس والذي( 2  رقم(، يليه معيار 70.0% 
هدو معيدار رقدم   النسدبية األهميدة حسدبقل األأما ،(%64.2  بلغت نسبية أهمية أعلو نال حيم

حيددم بلغددت أهميتدده  "؛للمنطقددة ةاألمنيدد الظددروف تحسددين  ددي المشدداريع تددؤثر " يقدديس والددذي (5 
 (.%56.7النسبية  
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 ةاألمنيالسياسية و  المعايير: السادس المحورتحليل فقرات : (64.5جدول رقم )
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 0.0195 0.1369 0.692 0.721 3.458 . ي اختيار مكان المشروا األمنييؤثر الوحع  7

6 
يع تتددددأثر نوعيددددة وجددددودة المددددواد المسددددتخدمة  ددددي تنايددددذ المشددددار 

 .التطويرية نتيجة التقلبات السياسية  ي المنطقة
3.333 0.816 0.667 0.1432 0.0204 

4 
المدددواد الالزمدددة للتنايدددذ والمبدددالع المطلوبدددة إلتمدددام  أسدددعارتتدددأثر 
 .المشاريع التطويرية نتيجة التقلبات السياسية أعمال

3.542 0.884 0.708 0.1684 0.0240 

3 
لمطلوبدددة لتنايدددذ المشدددروا حسدددب العاملدددة ا األيدددديتتدددأثر ر بدددة 

 .طبيعة مكان العمل
3.083 0.776 0.617 0.1066 0.0152 

 0.0143 0.1001 0.567 0.868 2.833  .ة للمنطقةاألمنيتؤثر المشاريع  ي تحسين الظروف  5

 0.0935 0.6500 0.650 0.591 3.250 جميع الفقرات

 المعددددايير  السددددادسلمحددددور ن أن المتوسددددط الحسددددابي لجميددددع  قددددرات اتبدددديوبصدددداة عامددددة ي
 علددددو أمدددا، %65.0 سددداوية الكليدددة لددده تالنسددددبي األهميدددةو ، 1.250( تسددداوي ةاألمنيدددالسياسدددية و 

 ،(20.1  أصددل مددن نقطددة( 4.15  ةاألمنيدو  السياسددية المعددايير نالددت  قدد ككددل المعددايير مسدتوى
 .حعياة سبةن وهي ،(%65.22  بلغت امسبق   المقدرة ولوياتاأل و   للمعيار تطبيقها نإ أي

ـــة الســـا -  المتعلقدددةالتدددي تدددنص علدددو: "تلتدددزم بلديدددة  دددزة بالمعدددايير  -بعةالفرضـــية الفرعي
  اختيار المشاريع التطويرية للبنية التحتية". أولويات ي تحديد المان   وسياسة بالتمويل

( والددذي يبددين آراء أ ددراد عينددة الدراسددة  ددي   قددرات 20.5مبينددة  ددي جدددول رقددم  الالنتددا،  
حسب  معيار أعلووتبين النتا،  أن  ،(المتعلقة بالتمويل وسياسة المان  المعايير  السابع المحور
 بطبيعددة التمويددل  ددي المرصددودة المبددالع تددأثير" يقدديس والددذي( 2  رقددمهددو معيددار  ةالنسددبي األهميددة

 يقديس والدذي( 2  رقدميليده معيدار  ،(%00.1  بلغدت نسبية أهمية نال حيم ؛"وحجمها المشاريع
 أهميددة أعلددو نددال حيددم ؛"الممددول/  المددان  بسياسددة(  حجمدده - مكاندده  المشددروا طبيعددة يرتددأث"

 يقدديس والددذي(  0هددو معيددار رقددم    النسددبية األهميددة حسددبقددل األأمددا  ،(%05.0  بلغددت نسددبية
حيددم بلغددت أهميتدده  "؛للبلديددة التابعددة المندداط  علددو المشدداريع توزيددع  ددي الممددول/  المددان  رأي"

 (.%65.0النسبية  
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 المتعلقة بالتمويل وسياسة المانح المعايير: السابع المحورتحليل فقرات : (63.5جدول رقم )
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7 
بسياسدددة المددددان  /  حجمدددده(  -تتدددأثر طبيعدددة المشددددروا  مكانددده 

 .الممول
4.250 0.608 0.850 0.1877 0.0259 

 0.0286 0.2072 0.883 0.717 4.417 ها.وحجم تؤثر المبالع المرصودة  ي التمويل بطبيعة المشاريع 6

 0.0190 0.1380 0.725 1.013 3.625 .للمان  تأثير من الناحية الانية للمشروا 4

3 
ع المشددداريع علدددو المنددداط  يتددددخل المدددان  / الممدددول  دددي توزيددد

 .التابعة للبلدية
3.250 0.989 0.650 0.1084 0.0149 

5 
يراعددو  ددي التمويددل ايحتياجددات المسددتقبلية للمندداط  المحيطددة 

 .بمنطقة المشروا
3.375 0.875 0.675 0.1265 0.0174 

 0.1058 0.7567 0.757 0.598 3.783 جميع الفقرات

المتعلقدة  المعدايير  السدابعسابي لجميع  قرات المحور ن أن المتوسط الحتبيوبصاة عامة ي
 علدو أما، %75.7 ساوية الكلية له تالنسبي األهميةو ، 1.701( تساوي بالتمويل وسياسة المان 

 مدن نقطدة( 20.50  المدان  وسياسدة بالتمويدل المتعلقدة المعدايير نالدت  قدد ككدل المعايير مستوى
 وهدي ،(%76.71  بلغدت امسدبق   المقددرة ولويداتاأل  و  للمعيار تطبيقها نإ أي ،(21.0  أصل

.جيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة نسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة



 
 

 

 

 

 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة 7.2
 الدراسدددة الميدانيدددة، إجدددراءطدددار النظدددري لكدددل مدددن متغيدددرات الدراسدددة، تدددم اإل اسدددتعراضبعدددد 

 :تيةالنتا،  والتوصيات اآل إلوواختبار  رحيات الدراسة، وبالتالي  قد تم التوصل 

 النتائج 6.2
أن الخاص والعام،  :التطويرية  ي القطاعين األنشطةأظهرت نتا،  تقدير العاملين  ي  .2

اختيدار المشداريع التطويريدة للبنيدة  أولويداتالتدي يجدب أخدذها بالحسدبان عندد تحديدد  المعداييرأهم 
نيددة والتصددميمية، تليهددا االتنمويددة،  المعددايير ال التحتيددة هددي المعددايير ايقتصددادية، يليهددا المعددايير

، المان  وسياسة بالتمويل المتعلقة المعاييرة، والمعايير البي،ية، ومن ثم األمنيالمعايير السياسية و 
 المعايير ايجتماعية. اوأخير  

لسددمات الشخصددية للمبحددوثين علددو اأثير لعدددم تدد؛ أظهددرت التقددديرات خلوهددا مددن التحيددز .2
حيدم  مشداريع التطويريدة للبنيدة التحتيدة؛اختيار ال أولوياتتقديرهم لألهمية النسبية لمعايير تحديد 

 لم تظهر النتا،  أي  رو  جوهرية بين تقديرات المبحوثين تعزى لسماتهم الشخصية.
 العدددام ين:القطددداع سدددتوىم علدددو التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع  دددي قددددر العددداملون .1

 أولويداتالتحتيدة  دي تحديدد  البندو/ التطويرية النسبية للمعاير التنموية للمشاريع األهميةوالخاص 
، وبتطبيقهددا علددو بلديددة  ددزة نالددت المعددايير %74.1 شدداريع التطويريددة للبنيددة التحتيددةاختيددار الم
المقددددرة  ولويددداتو ددد  األ ن تطبيقهدددا للمعيدددارإ(، أي 20.0( نقطدددة مدددن أصدددل  20.22التنمويدددة  

 (.%60.02بلغت   امسبق  
 العدددام ين:القطددداع مسدددتوى علدددو التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع  دددي قددددر العددداملون .0

اختيددار المشدداريع التطويريددة  أولويدداتير ايجتماعيددة  ددي تحديددد يالنسددبية للمعددا األهميددةوالخدداص 
( نقطدة مدن 4.44  ت المعايير ايجتماعيةنال  زة بلدية علو ، وبتطبيقها%72.0 حتيةللبنية الت
(، وهدي %70.50بلغدت   االمقددرة مسدبق   ولويداتن تطبيقها للمعيار و   األإ(، أي 21.0أصل  

 نسبة مقبولة.
 العدددام ينالقطددداع مسدددتوى علدددو التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع  دددي قددددر العددداملون .5

شدداريع التطويريددة اختيددار الم أولويدداتيددد ر ايقتصددادية  ددي تحديالنسددبية للمعدداي األهميددةوالخدداص 
( نقطددة 20.66  نالددت المعددايير ايقتصددادية  ددزة بلديددة علددو ، وبتطبيقهددا%01.2 للبنيددة التحتيددة
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(، %60.00بلغددت   االمقدددرة مسددبق   ولويدداتن تطبيقهددا للمعيددار و دد  األإ(، أي 25.5مددن أصددل  
 وهي نسبة متوسطة.

 العدددام ينالقطددداع مسدددتوى علدددو التحتيدددة بنيدددةلل التطويريدددة المشددداريع  دددي قددددر العددداملون .6
شدددداريع اختيددددار الم أولويددددات ددددي تحديددددد  والتصددددميمية ر الانيددددةيالنسددددبية للمعدددداي األهميددددةوالخدددداص 

 والتصددميمية الانيددة المعددايير نالددت  ددزة بلديددة علددو ، وبتطبيقهددا%77.6 التطويريددة للبنيددة التحتيددة
 بلغدت امسبق   المقدرة ولوياتاأل و   ارللمعي تطبيقها نإ أي ،(20.5  أصل من نقطة( 22.10 
 .جيدة نسبة وهي ،(70.01% 

 العدددام ين:القطددداع مسدددتوى علدددو التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع  دددي قددددر العددداملون .7
للبنيددة اختيددار المشدداريع التطويريددة  أولويددات ددي تحديددد  ير البي،يددةيالنسددبية للمعددا األهميددةوالخدداص 

 أصددددل مددددن  دددزة بلديددددة علددددو وبتطبيقهدددا( 4.67  البي،يددددة اييرالمعدددد نالدددت ،  قددددد%70.2 التحتيدددة
 نسدبة وهدي ،(%70.00  بلغدت امسدبق   المقددرة ولويداتاأل و د  للمعيار تطبيقها نإ أي ،(21.0 

 .مقبولة
 العدددام ينالقطددداع مسدددتوى علدددو التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع  دددي قددددر العددداملون .0

مشدددداريع اختيددددار ال أولويددددات ددددي تحديددددد  ةاألمنيددددو  ةير السياسددددييالنسددددبية للمعددددا األهميددددةوالخدددداص 
 ةاألمنيددو  السياسددية المعددايير نالددت  ددزة بلديددة علددو ، وبتطبيقهددا%76.6 التطويريددة للبنيددة التحتيددة

 بلغدت امسدبق   المقددرة ولويداتاأل و د  للمعيدار تطبيقهدا نإ أي ،(20.1  أصدل مدن نقطة( 4.15 
 .حعياة نسبة وهي ،(65.22% 

 العدددام ينالقطددداع مسدددتوى علدددو التحتيدددة للبنيدددة التطويريدددة المشددداريع  دددي قددددر العددداملون .4
اختيددار  أولويدداتالمددان   ددي تحديدد  وسياسدة بالتمويددل المتعلقددة رييالنسددبية للمعدا األهميددةوالخداص 

 المتعلقددة المعددايير نالددت  ددزة بلديددة علددو ، وبتطبيقهددا%70.0 شدداريع التطويريددة للبنيددة التحتيددةالم
 و دددد  للمعيددددار تطبيقهدددا نإ أي ،(21.0  أصددددل مددددن نقطدددة( 20.50  ن المددددا وسياسددددة بالتمويدددل

 .جيدة نسبة وهي ،(%76.71  بلغت امسبق   المقدرة ولوياتاأل

 التوصيات 4.2
حددرورة اهتمددام وزارة الحكددم المحلددي والقددا،مين علددو البلددديات، بدراسددة يددتم مددن خاللهددا  .2

ريدددة للبنيدددة التحتيدددة، مدددع نشدددرها اختيدددار المشددداريع التطوي أولويددداتوحدددع معدددايير محدددددة لتحديدددد 
 لحمان الشاا ية  ي تنايذ هذه المعايير.

زيادة اهتمام البلديات أكثر بالمشاريع التي تتي   رص عمل، خاصة  ي ظل ما يعانيه  .2
 قطاا  زة من تحخم  ي معديت البطالة.
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 زةــــــــــــــــغ – اإلسالميةالجامعة 

 اــــــــــــات العليـــــــادة الدراســــــعم
 ةـالبنية التحتي -كلية الهندسة 

 

 

 

 التطويرية بنية التحتيةال مشاريع اختيارتطوير المعايير المستخدمة في تقييم و 
 )مشاريع الطرق في بلدية غزة كحالة دراسية(

Evaluation and Development of the Criteria used in the selection of 

development projects for Infrastructure (road projects in Gaza City 

Municipality as a case study)  

بنيدة  لمتطلبدات الحصدول علدو درجدة الماجسدتير  دي مجدال اليتم إعداد هذه الدراسة استكماي  
خـذها ألستنتاج ومعرفـة أهـم المعـايير الواجـب حيم يسعو الباحم  ؛ةالهندسة المدني –التحتية 

 .المشاريع التطويرية للبنية التحتية أولوياتفي العتبار لتحديد 
لددذلك  ددإن الباحددم يرجددو مددنكم  ؛دعمكددمراسددة إلددو حددد كبيددر علددو مسدداعدتكم و تعتمددد هددذه الد

رجدددو أن تتميدددز إجدددابتكم بالدقدددة ، كمدددا يايسدددتبانة هجميدددع األسددد،لة الدددواردة حدددمن هددذ ناإلجابددة عددد
 ثراء الدراسة.إنها أوالموحوعية لكي تزود البحم بمجموعة من المؤشرات التي من ش

 بحثية خالصة.باتكم سوف تستخدم أل راض علمية و كونوا علو أتم الثقة بأن إجا

 شكـرا لحسـن تعاونكــم

 : م. عبدالعال علي ماهر/ أبو راسالباحث
 بدالاتاح الحال م. ماهر ع د. :المشرف  

شاريع التطويرية للبنية للعاملين في الم ةموجه ةنبااست
 العام والخاص ين:التحتية على مستوى القطاع

Questionnaire No. ____ /    08  
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 معلومات العامة
 : . الجنس7

 نثوأ  ذكر 
 :. العمر6

   سنة  أكثر   05  سنة  35 - 45   سنة 25 - 35  سنة 25أقل من 
 :. التخصص4

   مهندس كهرباء   مهندس ميكانيكي  مهندس معماري    مهندس مدني 
 :. المستوى العلمي3

 دكتوراه  ماجستير   بكالوريوس   دبلوم 
 :خبرة في مجال المشاريع التطويرية. ال5

 سنة  أكثر 25  سنة 5 - 15   ت سنوا 1 - 5   أقل من سنة  
 :مل بها من يقوم بتعبئة الستبانة. طبيعة عمل الجهة التي يع2

 خاصة    دولية    أهلية   حكومية   
 :ر يتم دراستً لدى الجهات المعنيةالمشاريع التطويرية ام أولويات. هل تعتقد بأن دراسة 1

 ي  نعم 
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حددور مددن المحدداور حسددب وجهددة نظددركم لكددل م 200يرجددو مددنكم إعطدداء الددوزن التقددديري مددن  :مالحظددة
اختيدار المشداريع  أولويداتوالتدأثير علدو دقدة المعدايير المسدتخدمة  دي تحديدد  األهميةوذلك حسب  تية،اآل

 .التطويرية للبنية التحتية
 

. A  اآل ار التنموية للمشاريع التطويرية / البنى التحتية 
 711 \......... . الوزن:

No. الفقرة 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 وافقم

غير 
موافق 
 بشدة

A.1 
المشاريع التطويرية مع التطلعات  ي التمدد العمراني  إنجازاتتتماشو 
 .للمدينة األ قيوالتوسع 

     

A.2  علو التطوير العمراني  ي المنطقة اإلقباللو زيادة إتؤدي.      

A.3 تساعد  ي  ت  آ ا  جديدة لالستثمار التجاري والعقاري  ي المنطقة.      

A.4  لو خل   رص عمل جديدة  ي المنطقة  محالت تجارية و يرها(إتؤدي.      

A.5  ي العام  ي المنطقةالِخْدماتتؤثر  ي ر ع المستوى.      

. B                                     المحور الجتماعي 
 711 \......... . الوزن:

No. موافق  الفقرة
غير  محايد موافق بشدة

 قمواف

غير 
موافق 
 بشدة

B.1 لسكان المنطقة. األ حلالمشاركة المجتمعية  ي تقديم الخيارات  تسهم      

B.2  ر ع المستوى الجمالي والححاري للمنطقة إلوتؤدي.      

B.3  األحيانالتهجير القصري للسكان  ي بعض  إلوتؤدي المشاريع.      

B.4  المواطنين وىشكاتساعد المشاريع  ي التقليل من معدل.      

B.5  البلديات( المسؤولةتنمي المشاريع روح الثقة بين السكان والمؤسسات       
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C.                                                                                  المحور القتصادي 
 711 \......... . :الوزن

No. الفقرة 
موافق 
 محايد موافق بشدة

ر غي
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

C.1 
 :تؤثر المشاريع التطويرية  ي زيادة عا،دات البلدية والمؤسسات ذات العالقة

 ... إلخ(.حرا،ب –رسوم حرف   - أبنية تراخيص 
     

C.2  والعقارات  ي المنطقة األراحير ع سعر  إلوتؤدي المشاريع التطويرية.      

C.3 
ؤسسات ذات العالقة من خل  مصادر جباية استاادة البلدية والم إمكانية

... .جديدة أسوا  – مواقف سيارات  :مستحدثة ومستمرة من تطوير المنطقة
 .إلخ(

     

C.4 
تكاليف التشغيلية والناقات الدورية علو خزينة البلدية والمؤسسات لتؤثر  ي ا

 .خ(.. إل.حو،ية اإلجمالية –تنظيم مروري  –نظا ة  – إحاءة  "ذات العالقة
     

C.5 
تؤثر طبيعة المنطقة من حيم نوا التربة والتحاريس الجغرا ية  ي التكلاة 

 .للمشروا اإلجمالية
     

 
D.  المحور الفني والتصميمي 

 711 \......... . :الوزن

No. موافق  الفقرة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

D.1  التعديات وانتظام مسار الطري  إزالةتساعد المشاريع التطويرية  ي.      

D.2 تؤثر المشاريع  ي انخااض معدل الحوادم المرورية.      

D.3 
تحسن من توزيع الكثا ة المرورية وتخايف الحغط المروري عن 

 .المناط  المحيطة
     

D.4 
ايات الواردة لشبكات الصرف الصحي اوالن األتربةتؤثر  ي تقليل معدل 

      .راألمطاومياه 

D.5 
التقليل من ناقات الصيانة الالزمة لشبكات ومحخات الصرف الصحي 

 .األمطارومياه 
     

 



200 
 

E.              المحور البيئي 
 711 \......... . :الوزن

No. 
 
 الفقرة

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

E.1  ي المنطقة األتربةالتقليل من معدل الغبار و .      

E.2  الزراعية والرقعة الخحراء األراحيالتأثير علو مساحة.      

E.3 
ثيرها السلبي علو أايمتصاصية للصرف الصحي وت اآلبارالتخايف من عدد 

 ة.المياه الجو ي
     

E.4 زيادة التلوم البي،ي والحوحا،ي النات  من حركة المركبات.      

E.5 ادر الطاقة المتجددةتعمل المشاريع علو تشجيع مص.      

 
F.  / األمنيالمحور السياسي                                

 711 \......... . :الوزن

No. موافق  الفقرة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

F.1  ي اختيار مكان المشروا األمنييؤثر الوحع .      

F.2 
خدمة  ي تنايذ المشاريع التطويرية نتيجة تتأثر نوعية وجودة المواد المست
 .التقلبات السياسية  ي المنطقة

     

F.3 
 أعمالتمام المواد الالزمة للتنايذ والمبالع المطلوبة إل أسعارتتأثر 

 .المشاريع التطويرية نتيجة التقلبات السياسية
     

F.4 
عة مكان العاملة المطلوبة لتنايذ المشروا حسب طبي األيديتتأثر ر بة 

 .العمل
     

F.5  ة للمنطقةاألمنيتؤثر المشاريع  ي تحسين الظروف.       
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G. محور التمويل وسياسة المانح 
 711 \......... . :الوزن

No. الفقرة 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

G.1 مولحجمه(  بسياسة المان  / الم - مكانه  :تتأثر طبيعة المشروا.      

G.2 ها.وحجم تؤثر المبالع المرصودة  ي التمويل بطبيعة المشاريع      

G.3 للمان  تأثير من الناحية الانية للمشروا.      

G.4 يتدخل المان  / الممول  ي توزيع المشاريع علو المناط  التابعة للبلدية.      

G.5 
  المحيطة بمنطقة يراعو  ي التمويل ايحتياجات المستقبلية للمناط

 .المشروا
     

H. ما مدى انعكاس ذلك على  .يف ر حجم المشروع في الطبيعة التنافسية لشركات المقاولت
 :المشروع

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

...........................................................................................................

....I.  ا المحورلهذ 711ي محور يمكن اقتراحً وما هو الوزن التقديري من أهل يوجد: 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 ...ا لحسن اهتمامكم... شكرا 
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 زةــــــــــــــــغ – اإلسالميةالجامعة 
 اــــــــــــات العليـــــــادة الدراســــــمع

 ةـالبنية التحتي -كلية الهندسة 
 

 

 

 التطويرية بنية التحتيةال مشاريع اختيارتطوير المعايير المستخدمة في تقييم و 
 )مشاريع الطرق في بلدية غزة كحالة دراسية(

Evaluation and Development of the Criteria used in the selection of 

development projects for Infrastructure (road projects in Gaza City 

Municipality as a case study)  

بنيدة  لمتطلبدات الحصدول علدو درجدة الماجسدتير  دي مجدال اليتم إعداد هذه الدراسة استكماي  
خـذها أايير الواجـب لستنتاج ومعرفـة أهـم المعـحيم يسعو الباحم  ؛الهندسة المدنية –التحتية 

 .المشاريع التطويرية للبنية التحتية أولوياتفي العتبار لتحديد 
لددذلك  ددإن الباحددم يرجددو مددنكم  ؛دعمكددمراسددة إلددو حددد كبيددر علددو مسدداعدتكم و تعتمددد هددذه الد

، كمدددا يرجدددو أن تتميدددز إجدددابتكم بالدقدددة ايسدددتبانة هجميدددع األسددد،لة الدددواردة حدددمن هددذ ناإلجابددة عددد
 ثراء الدراسة.إنها أتزود البحم بمجموعة من المؤشرات التي من شوالموحوعية لكي 

 بحثية خالصة.باتكم سوف تستخدم أل راض علمية و كونوا علو أتم الثقة بأن إجا

 ا لحسـن تعاونكــمشكـرا 

 : م. عبدالعال علي ماهر/ أبو راسالباحث
 د. م. ماهر عبدالاتاح الحال  :المشرف  

للعاملين في المشاريع التطويرية للبنية  ةموجه انةاستب
 التحتية في بلدية غزة

Questionnaire No. ____ /    08  
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 معلومات العامة
  :. الجنس7

 نثوأ  ذكر 
 :. العمر6

   سنة  أكثر   05  سنة  35 - 45   سنة 25 - 35  سنة 25أقل من 
 :لتخصص. ا4

   مهندس كهرباء   مهندس ميكانيكي  مهندس معماري    مهندس مدني 
 :. المستوى العلمي3

 دكتوراه  ماجستير   بكالوريوس   دبلوم 
 :. الخبرة في مجال المشاريع التطويرية5

 سنة  أكثر 25  ةسن 5 - 15   سنوات  1 - 5   أقل من سنة  
 :. طبيعة العمل في بلدية غزة2

 مدير عام  مدير دا،رة  ر،يس قسم   مهندس  
 ......................:.خرىأ 

 :المشاريع التطويرية لدى بلدية غزة أولوياتفي دراسة  يوجد منهجية . هل1
 ي  نعم 
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حسـب وجهـة نظـركم لكـل محـور مـن المحـاور  711يرجى منكم إعطا  الوزن التقديري من  :مالحظة
اختيـــار  أولويـــاتوالتـــأ ير علـــى دقـــة المعـــايير المســـتخدمة فـــي تحديـــد  األهميـــةيـــة وذلـــك حســـب التال

 .المشاريع التطويرية للبنية التحتية
 

. A المعايير التنموية للمشاريع التطويرية / البنى التحتية 

 188 \......... . :الوزن

No. الفقرة 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

A.1 
للمدينة عند  األ قيتراعي بلدية  زة تطلعاتها  ي التمدد العمراني والتوسع 

 .اختيار المشاريع التطويرية
     

A.2 يتم دراسة مدى تقبل السكان وتشجيعهم علو التطوير العمراني  ي المنطقة.      

A.3  منطقة ت  آ ا  جديدة لالستثمار العقاري والتجاري  ي ال إلوتسعو البلدية.      

A.4  خل   رص عمل جديدة  ي المنطقة التي يتم اختيارها إلوتسعو البلدية.      

A.5  ي العام  ي المنطقةالِخْدماتتعمل البلدية علو ر ع المستوى.      
. B                                                             المحور االجتماعي 

 188 \......... . :الوزن

No. الفقرة 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

B.1  عند اختيار المشاريعمهم تؤخذ المشاركة المجتمعية كمعيار.      

B.2  ر ع المستوى الجمالي والححاري للمنطقة إلوتهدف البلدية.      

B.3  األحيانتتجنب البلدية التهجير القصري للسكان  ي بعض.       

B.4 
كأولية  تعدالمواطنين بحيم  شكاوىتسعو البلدية للتخايف من معدل 

  .عند اختيار المشاريع
     

B.5 تعمل البلدية علو تعزيز روح الثقة مع السكان.      
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C. المحور القتصادي 
 711 \......... . :الوزن 

No. الفقرة 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

C.1 
 -رسوم حرف   –بنية أ تراخيص  :تعمل البلدية علو زيادة عا،داتها

  ... إلخ( وذلك من خالل اختيار مناط  محددة.حرا،ب
     

C.2  والعقارات  ي المناط  التي يتم تطويرها األراحير ع سعر  إلوتهدف البلدية      

C.3 
ط  التي سيتم خل   رص مصادر جباية مستحدثة من المنا إلوتسعو البلدية 

      ... إلخ(.جديدة أسوا  – مواقف سيارات  :تطويرها

C.4 
تدرس البلدية التكاليف التشغيلية والناقات الدورية والتي تؤثر علو خزينة 

 ... إلخ(.حو،ية اإلجمالية –تنظيم مروري  –نظا ة  – إحاءة  :البلدية
     

C.5 
نوا التربة والتحاريس الجغرا ية تقوم البلدية بعمل الدراسات الالزمة من حيم 

 .المشاريع أولوياتللمنطقة عند تحديد 
     

D.   المحور الفني والتصميمي 
 188 \......... . :الوزن

No. الفقرة 
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

D.1 
ر عند اختيا امهم   أمر االتعديات وانتظام مسار الطري   إزالةموحوا  يعد

 .المشاريع  ي البلدية
     

D.2 
التخايف من معدل الحوادم المرورية  ي مناط   إلوتسعو البلدية 

 .المشاريع التطويرية
     

D.3 
توزيع الكثا ة المرورية وتخايف الحغط المروري عن  إلوتهدف البلدية 

 .المناط  المحيطة للمنطقة المراد تطويرها
     

D.4 
والناايات الواردة لشبكات  األتربةمن معدل  تهدف البلدية للتقليل

 .الصرف الصحي  ي المناط  التي يتم تطويرها
     

D.5 
تسعو البلدية للتقليل من ناقات الصيانة الالزمة لشبكات ومحخات 

 .من خالل المشاريع التطويرية األمطارالصرف الصحي ومياه 
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E. المحور البيئي 
 711 \......... . :الوزن

No. 
 
 الفقرة

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

E.1  ي مناط  التطوير األتربةتهدف البلدية للتخايف من الغبار و .      

E.2 تسعو البلدية لزيادة الرقعة الخحراء  ي المناط  التي يتم اختيارها للتطوير.      

E.3 
متصاصية لمياه الصرف الصحي اي اآلبارتهتم البلدية بالقحاء علو ظاهرة 

 .لبي علو التربةوتأثيرها الس
     

E.4 
تدرس البلدية آثار التلوم البي،ي والحوحا،ي النات  من حركة المركبات عند 

      .اختيار المناط  التي سوف يتم تطويرها

E.5 
تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة  ي المناط  التي يتم  إلوتسعو البلدية 

 .طويرهات
     

 
F.  / األمنيالمحور السياسي 

 711 \......... . :الوزن 

No. موافق  الفقرة
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

F.1  للمنطقة عند اختيار المشاريع التطويرية األمنييؤثر الوحع.      

F.2 
مشاريع تدرس البلدية تأثر نوعية وجودة المواد المستخدمة  ي تنايذ ال

 .التطويرية نتيجة التقلبات السياسية  ي المنطقة
     

F.3 
تمام المواد الالزمة للتنايذ والمبالع المطلوبة إل أسعارتدرس البلدية تأثر 

 .المشاريع التطويرية نتيجة التقلبات السياسية أعمال
     

F.4 
ا حسب العاملة المطلوبة لتنايذ المشرو  األيديتراعي البلدية تأثر ر بة 

 .طبيعة مكان العمل
     

F.5  ة  ي المنطقة المراد تطويرهااألمنيتسعو البلدية لتحسين الظروف.      
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G. محور التمويل وسياسة المانح 
 711 \......... . :الوزن

No. الفقرة 
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

G.1 بسياسة المان  / الممولحجمه - مكانه  :تتأثر طبيعة المشروا  ).      

G.2 تؤثر المبالع المرصودة  ي التمويل بطبيعة وحجم المشاريع.      

G.3 للمان  تأثير من الناحية الانية للمشروا.      

G.4 يتدخل المان  / الممول  ي توزيع المشاريع علو المناط  التابعة للبلدية.      

G.5 
ات المستقبلية للمناط  المحيطة بمنطقة يراعو  ي التمويل ايحتياج

 .المشروا
     

 

H. ما مدى انعكـاس ذلـك علـى  .يف ر حجم المشروع في الطبيعة التنافسية لشركات المقاولت

 :المشروع

........................................................................................................... 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

I.  لهذا المحور 711لتقديري من ي محور يمكن اقتراحً وما هو الوزن اأهل يوجد: 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 ...ا لحسن اهتمامكم... شكرا 


