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  إھـــــــــداء
  

  

        إىل كلإىل كلإىل كلإىل كل
            القابضني على اجلمر أينما كانواالقابضني على اجلمر أينما كانواالقابضني على اجلمر أينما كانواالقابضني على اجلمر أينما كانوا

ي العزيز الذي ال زال يشملني بعطفه ي العزيز الذي ال زال يشملني بعطفه ي العزيز الذي ال زال يشملني بعطفه ي العزيز الذي ال زال يشملني بعطفه  والد والد والد والدإىلإىلإىلإىل
 ورعايته أدامه اهللا لناورعايته أدامه اهللا لناورعايته أدامه اهللا لناورعايته أدامه اهللا لنا

        أمي التي استمد منها معىن احلياة أمي التي استمد منها معىن احلياة أمي التي استمد منها معىن احلياة أمي التي استمد منها معىن احلياة 
        أخوتي السند و األمان أخوتي السند و األمان أخوتي السند و األمان أخوتي السند و األمان 
        زوجتي توأم روحي زوجتي توأم روحي زوجتي توأم روحي زوجتي توأم روحي 

        ))))نغم وحممد وشهدنغم وحممد وشهدنغم وحممد وشهدنغم وحممد وشهد((((أوالدي أوالدي أوالدي أوالدي 
        ىل أصدقائي  ىل أصدقائي  ىل أصدقائي  ىل أصدقائي  إإإإوووو

  

ًحبا ووفاء  

        
ًراجيا من المولى عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا ً  

  

  



ج  

2!KD- 2 L2!KD- 2 L2!KD- 2 L2!KD- 2 L 

 . ، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين ـ سيدنا محمد ـ وعلى آله وصحبهالحمد هللا

  :أما بعد

إنه من باب العرفان بالجميل وإعادة الفضل ألهله، أن أتقدم بجزيل شكري وخالص تقديري لكل من ساهم في 

  "جلمن لم يشكر الناس لم يشكر اهللا عز و"إنجاح هذا العمل امتثاال لقول خير األنام 

 والدكتور وائل ثابت  قدير إلى الدكتور وفيق األغافال يسعني في مستهل هذه الرسالة، إال أن أتقدم بجزيل الشكر والت

م أعظم األثر في إثراء هذا والذي شرفوني بإشرافهم على رسالة الماجستير ، حيث كان لتوجيهاتهم وإرشاداته

ساعدت في خروج هذا العمل بهذا الشكل، فلهم مني كل شكر ، بما يملكا من بصيرة نافذة ورؤية شاملة، العمل

  .وتقدير ووفاء

وأتقدم بخالص شكري إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتورة نهاية التلباني مناقشا داخليا والدكتور سامي أبو الروس 

  .مناقشا خارجيا على موافقتهما على مناقشة  هذه الرسالة

  .ونة وهم كثروإلى كل من ساندني وقدم لي يد المع

  .  الرقبأحمدو  صيامأمالالمصدر ،أيمن أبو حسنة ، خالد،  السراج رجب األعزاءزمالئيلى وإ

الحنون التي ال يصيبني من خير إال بفضل دعائها، : وخير الختام أضع هذا الجهد قبله على يد والدي الغاليين أمي 

ً وإلى زوجتي التي وقفت دوما بجانبي ، وتحملت معي أبقاه اهللا لي السند والمالذ كما كان على الدوام ،: وأبي

  .الكثير

  فجزى اهللا الجميع عني خير الجزاء

 الباحث



د  

  

  ملخص الدراسة
  

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة
 ً وصمم استبانة خصيصا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليمن وجه نظر مديري المشاريع،

معيـار االرتبـاط، معيـار الكفـاءة، معيـار  (تقييم المشاريعالمعايير الدولية ل على ًلجمع البيانات اعتمادا
 حيــث تــم توزيــع اســتخدام العينــة العــشوائية المنتظمــة تــم  ،)الفاعليــة، معيــار األثــر، ومعيــار االســتدامة

  :أظهرت نتائج الدراسةو% 90.6سبته  أي ما ن،145 واسترد استبانه 160
معيـار الكفـاءة بنـسبة و، % 73.9ى معيـار االرتبـاط بنـسبة  علًأنه يتم تقييم المشاريع اعتمادا

معيــار االســتدامة و ،% 70.93معيــار األثــر بنــسبة و،% 68.23معيــار الفاعليــة بنــسبة و ،69.16%
  .%69.34بنسبة 

، عمـر ال" الشخـصية تغيـرات  المعـدم وجـود فـروق تعـزى إلـى كـل مـنكمـا أظهـرت الدراسـة و 
عــدد ، عمرهــا " خــصائص المنظمــات غيــر الحكوميــة و،  " وســنوات الخبــرة المؤهــل العلمــي، الجــنس 

 ووجــود فـــروق تعــزى لمتغيــر ســـنوات الخبــرة وعنـــوان المنظمــة بالنـــسبة ،" وعنــوان المنظمـــة المــشاريع 
  .لمعيار الفاعلية

  :اكما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمه
،  تعزيز معيـار االرتبـاطأنه من الضروري أن تراعي إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية

 والتركيـز ،المخطـط لهـاالمـشاريع مخرجـات  من أجـل تحقيـقواالهتمام بشكل أكبر بمعيار الكفاءة 
ات على معيار الفاعلية من أجل تحقيق جميع أهداف المشاريع المخطط لهـا وتحقيـق التنميـة للفئـ

 ىراعـ، وأن ي وزيادة االهتمـام بمعيـار األثـر مـن أجـل تحقيـق األهـداف العامـة للمنظمـة،المستهدفة
ضرورة االهتمام بتقييم المشاريع ليصبح ثقافـة فـي المنظمـة ولـيس بنـاء و ،تعزيز معيار االستدامة

ى تقيـيم  العامل فـي إدارة المـشاريع علـاالستمرار في تدريب الطاقم  وضرورة،على طلب الممولين
  .م من موازنة المشاريع للتقييً وأن ترصد المنظمة جزءا،المشاريع
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Abstract 
 

The aim of this study is to explore project evaluation in the Non-

Government Organizations in Gaza Strip. A descriptive analytical 

methodology was used where a questionnaire was designed using the 

international standards for project evaluation (relevance, efficiency, 

effectiveness, impact and sustainability). 160 questionnaires were distributed 

to project managers where 145 were returned with a response rate of 90.6%. 

the study concluded that the projects under investigation use the standards 

of: relevancy with a percentage of 73.9%, efficiency with a percentage of 

69.16%, effectiveness with a percentage of 68.23%, impact with a 

percentage of 70.93% and sustainability with a percentage of 69.34%. The 

study also concluded that there are no differences in the response of the 

study sample due to the gender, age and academic qualification of the 

respondent and both age and number of project of the studied organizations, 

and there are differences in the responses due to the years of experience of 

the respondents and the location of the organizations for the effectiveness 

standard. The study reaches many recommendations such as enforcing the 

relevancy standard and give more attention to the efficiency standard and the 

effectiveness standard to achieve the objectives of the projects and the 

objectives of the target population. The impact standard should also be 

strengthened to achieve the general organizational objectives as well as 

strengthening the sustainability standard. Project evaluation should also 

become part of the organizational culture and not upon the request of the 

funding agencies. The staff working in project management should be 

trained on project evaluation and part of the project budget should be 

allocated to evaluation. 
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  قائمـــة المحتــويات
  

  الصفحة  الموضوع

  ا  .االستهالل

  ب  .اإلهــــــداء
  ج  .شـكر وتقديـــر

  د  .الملخص باللغة العربية
  هـ  .الملخص باللغة االنجليزية

  و  .قائمـة المـحتويات
  ط  .قائمـة الجــداول

  ك  .مـة األشــكالقائ

  

  ك  .قائمـة المالحــق
      

    مدخل الدراسة: الفصل األول

  2  .المقدمة: ًأوال

  3  .مشكلة الدراسة: ًثانيا

  4  متغيرات الدراسة: ًثالثا

  5  .فرضيات الدراسة: ًرابعا

  6  .أهداف الدراسة: ًخامسا

  6  .أهمية الدراسة: ًسادسا

  

  7  .حدود الدراسة: سابع 
      

    اإلطار النظري: الفصل الثاني

    .إدارة المشاريع

  9  .إدارة المشاريعتعريف : 1- 1

  10 .المشروعتعريف : 2- 1

  11  .دورة حياة المشروع: 3- 1

  :المبحث األول

  11  . المشروعفكرة :1- 3- 1
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  17   .المتابعة: 5- 3- 1

  18  .  تقييم المشروع: 6- 3- 1

  .تقييم المشاريع
  19  .مقدمة

  20  .تعريف التقييم: 1- 2

  21  .لماذا نقوم بعملية التقييم ؟ : 2- 2

  23  .الهدف من التقييم: 3- 2
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  40  االرتباط: 10-1- 2

  41  الكفاءة: 10-2- 2

  42  الفاعلية: 10-3- 2

  44  األثـر: 10-4- 2

  45    االستدامة: 10-5- 2

  :المبحث الثاني

  47  اإلطار المنطقي للمشروع ومعايير التقييم: 11- 2

  .المنظمات غير الحكومية
  49  .تعريف المنظمات غير الحكومية: 1- 3

  50 .أهمية المنظمات غير الحكومية: 2- 3

  :المبحث الثالث

  50 .الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية: 3- 3
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  51 .ر الحكوميةمعوقات عمل المنظمات غي: 4- 3

  53  .غير الحكوميةتصنيف وتعداد المنظمات : 5- 3
      

    .الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  55  .الدراسات العربية : المحور األول : 1- 3

  57  .الدراسات األجنبية : المحور الثاني : 2- 3

  63  .التعقيب على الدراسات السابقة: 3- 3

  65  .قة وميزة هذه الدراسةخالصة الدراسات الساب: 4- 3

  

  66  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 5- 3
      

    .نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات: رابعالفصل ال

  69  .اإلطار المنهجي

  69  .أسلوب الدراسة

  69  .مجتمع وعينة الدراسة

  70  .أدوات الدراسة

  71  .تخدمةاألساليب اإلحصائية المس

  :المبحث األول

  72  .صدق االستبانة

  79  تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة  :المبحث الثاني
      

    .النتائج والتوصيات: خامسالفصل ال

  118  .النتائج: ًأوال

  120  .التوصيات: ًثانيا
  

  121  توصيات لدراسات مستقبلية: ًثالثا
      

    122  .المراجع

  128  .المالحق
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  :المقدمة

هوم العام ً يمثل جزءا من المفProject Managementإن مفهوم إدارة المشاريع 
 المفهوم، فهي فن توجيه الموارد البشرية والمادية وتنسيقها  ذلكلمصطلح اإلدارة ويشترك معها في

 حياة المشروع، من خالل استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق األهداف المحددة،  دورةخالل
 عوامل ّبالطريقة التي تمكن من إنجاز المشروع، وذلك بتنفيذ مضمون ما جاء فيه، ومراعاة

  . )Burke, 1993(الجودة والتوقيت والتكلفة 

ا حــديثا ومتطــورا، ولــيس مجــرد قواعــد ثابتــة تــصلح لكــل وتعتبــر ً إدارة المــشاريع علمــا وفن ً ًــ ً
 وممـا ال شـك ،)2004عبـد الكـريم، (المشاريع، فهي قواعد مرنة تنبثق من طبيعة عمـل المـشروع 

قياس مدى يقها، وهنا تكمن أهمية تقييم المشاريع لًفيه أن لكل مشروع أهدافا محددة ال بد من تحق
كفاءتهــا فــي الختبــار فاعليتهــا و مــشاريعالإذن نحــن بحاجــة إلــى تقيــيم ، تحقيــق األهــداف المرجــوة

تنميـــة العمليـــة البـــشرية و االنتقـــال مـــن مرحلـــة األحكـــام و التقييمـــات المجـــردة إلـــى مرحلـــة أخـــرى 
  ) .2007 ،قنديل(ي موضوعية تستند إلى المعرفة و البحث العلم

نه عملية قياس مرحلية لمدى ارتبـاط المـشروع باالحتياجـات أف تقييم المشاريع على يعرو
هــدف مراجعــة باألثــر واالســتدامة كــذلك  و للمــشروعالكفــاءة والفاعليــةمــدى التــي وضــع مــن اجلهــا و

  .)PCM,2004(اإلنجازات التي حققها المشروع مقابل ما خطط له 

تنمية  في رئيس دور لها التي القطاعات أهم من  ظمات غير الحكوميةالمن قطاع يعتبرو
 سلطة تكن لم حيث االحتالل أيام خاص بشكل القطاع هذا أهمية برزت وقد، المجتمع الفلسطيني

المنظمـات غيـر  تاسـتطاع حيـث الفلـسطيني للمجتمـعالتنمويـة  الجوانـب من بأي مهتمة االحتالل
 الـسلطة قـدوم ومنـذ ،للمجتمـع األساسـية اللبنـة علـى المحافظـة فـي رائـد بـدور قـومت أن  الحكوميـة
 بكافـة تقـوم أن المركزيـة الـسلطة هـذه تـستطع لـم التـسعينيات، منتـصف فـي الفلـسطينية الوطنيـة
 الخارجيـة والمـصادر المعونات على واعتمادها مواردها لضعف ًنظرا عاتقها على الملقاة األعباء

 كاهل على أكبر ًعبئا ألقى مما والمنح المساعدات تقديم في ةخاص أجندة لهاًغالبا ما كان  التي
توجــه لــدى المــانحين ، ومــن هنــا أصــبح )org.palestine-aman.www://http( القطــاع هــذا

ومية تحـت المنظمات غير الحكهذه بتوجيه التمويل و الدعم للمنظمات غير الحكومية مما وضع 
 ,Raynard(ضـــغط شـــريحة واســـعة مـــن المـــانحين لتطـــوير مـــستويات التقيـــيم لهـــذه المنظمـــات 

2000.(  
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  دراسةمشكلة ال

ً تجــرى بنــاء علــى طلــب مــن  المــشاريعهنــاك اتجــاه ســائد فــي المنظمــات بــأن عمليــة تقيــيم
كــان هــذا الممــولين الــذين يحــق لهــم معرفــة فيمــا إذا كانــت أمــوالهم تنفــق بــشكل صــحيح، ومــا إذا 

ً ومجديا، إال أن الـسبب األول الـذي يجـري مـن أجلـه التقيـيم ينبغـي أن يكـون للمنظمـة كفوااإلنفاق 
والمشروع، حيث يعتبر التقييم أداة قيمة في بيان مدى فاعلية العمل إزاء تحقيق األهداف، وما إذا 

والمؤشــرات، فقــد داف ًمــدى نجــاح عملنــا، قياســا باألهــّكــان لــه أثــر، ويعمــل بكفــاءة، فــإذا لــم نقــيم 
  ).2009،العبيدي(نستمر في استخدام موارد مفيدة ألمور غير مجدية

الحاجــة إلــى تقيــيم المــشاريع ) Kumaraswamy, 1996(  أظهــرت نتــائج دراســة قــدو
كـــذلك فـــي سيـــساهم  تحـــسين إدارة هـــذه المـــشاريع وعلـــى سيـــساعد ذلـــكبكفـــاءة وفاعليـــة ألن تقيـــيم 

كذلك األفراد العاملين في المشروع مستقبال اعتمادا على أدائهم في االختيار المناسب للمنظمات و
  . مشاريع سابقة

تقييم المشاريع في المنظمات غير وبناءا عليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على 
معيــار االرتبــاط، الكفــاءة، الفاعليــة، األثــر "  الحكوميــة باســتخدام المعــايير الدوليــة لتقيــيم المــشاريع

االنتقــال مــن مرحلــة األحكــام و التقييمــات المجــردة إلــى مرحلــة  ،وذلــك مــن أجــل"ار االســتدامةومعيــ
  .أخرى موضوعية تستند إلى المعرفة و البحث العلمي
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  :دراسةمتغيرات ال

  :المتغير التابع

  .   تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة         

  : المتغير المستقل

  :)PCM,2004(       معايير تقييم المشروع وتشمل   

  Relevance  معيار االرتباط                - 1                 

 Efficiency      معيار الكفاءة              - 2                 

  Effectiveness معيار الفاعلية            - 3                 

 Impact           معيار األثر              - 4                         

   Sustainability      معيار االستدامة      - 5                 

  

  يوضح متغيرات الدراسة      ): 1(شكل 

  

معيار 

 االرتباط

معيار 
 الكفاءة

 معيار األثر

معيار 

 االستدامة

معيار 
 الفاعلية

تقييم 
 المشاريع
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  :دراسةفرضيات ال

 حيث أن ،لفة وعناصره المختدراسةً اعتمادا على مشكلة الدراسةلقد تم بناء فرضيات ال
 دراسة،ًوال متوقعة للمشكلة موضوع ال إجابات آنية للظاهرة المدروسة، وحلعدُ تدراسةفرضيات ال

 من خالل التحليل والكشف عن عالقات التأثير بين ا في بناء فرضياتهالدراسة هنطلق هذت
  ).عتقييم المشاري(وبين المتغير التابع ) معايير تقييم المشاريع(المتغير المستقل 

   :الفرضية األولى -1

 على تقييم )  (α ≤ 0.05 داللةعند مستوى تؤثر معايير تقييم المشاريع تأثيرا ذو داللة إحصائية 
  .   في قطاع غزة حكوميةالمشاريع في المنظمات غير ال

  :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية

 )   (α ≤ 0.05 داللـةعنـد مــستوى  يـؤثر معيــار االرتبـاط تــأثيرا ذو داللـة إحــصائية-1 
  .   على تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 علـى  )   (α ≤ 0.05 داللـةعند مستوى  يؤثر معيار الكفاءة تأثيرا ذو داللة إحصائية-2
  .   تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 على  )   (α ≤ 0.05 داللةعند مستوى إحصائية يؤثر معيار الفاعلية تأثيرا ذو داللة -3
  .   تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 علـى  )   (α ≤ 0.05 داللـةعنـد مـستوى  يـؤثر معيـار األثـر تـأثيرا ذو داللـة إحـصائية-4
  .   تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 )   (α ≤ 0.05 داللـةعنـد مـستوى ة تـأثيرا ذو داللـة إحـصائية يـؤثر معيـار االسـتدام-5
  .   على  تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول  تقييم المشاريع  :الفرضية الثانية
 المؤهـل العلمـي، الجـنس ، عمـر ال(ة في المنظمات غير الحكومية تعزى إلى المتغيـرات الشخـصي

  ).وسنوات الخبرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول  تقييم المشاريع   :الفرضية الثالثة
عـــدد ، عمرهـــا (فـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تعـــزى إلـــى خـــصائص المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 

  ).وعنوان المنظمةالمشاريع 
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 :دراسةأهداف ال

 .تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية -1
  . فحص أثر معيار االرتباط على تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة -2
 .بيان أثر معيار الكفاءة على تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة -3
مشاريع  في المنظمات غير الحكومية في قطاع عن أثر معيار الفاعلية على تقييم ال  الكشف-4

 .غزة
   .ها تقييم مشاريعفي معيار األثر مدى اعتماد المنظمات غير الحكومية على توضيح -5
التعــرف علــى أثــر معيــار االســتدامة علــى تقيــيم المــشاريع  فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي  -6

  . قطاع غزة
   

  :دراسةالأهمية 

 التـي تقيـيم المـشاريعدراسة من أهمية الموضوع الـذي تتناولـه، وهـو عمليـة تنبثق أهمية هذه ال -1
 بدقــة وبأســلوب علمــي بتقيــيم المــشاريع، حيــث إن القيــام تعتبــر إحــدى مراحــل دورة إدارة المــشاريع

التخطــــيط للمــــشروع ودراســــة جــــدوى المــــشروع : ( أخــــرى مثــــلمراحــــل يــــسهم باإلضــــافة إلــــى مــــنظم
  .المشاريعفي زيادة فاعلية وكفاءة ) المتابعة ووعتنفيذ المشر وتخصيص المواردو

 محاولــة جــادة لــسد الـــنقص الواضــح فــي ميــدان البحـــث  مـــن كونهــاهــذه الدراســة تبــرز أهميــة -2
 في تقييم المشاريعالعلمي، حيث تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تحاول التعرف على 

نهجيــة علميــة واضــحة، وبالتــالي يؤمــل أن المنظمــات غيــر الحكوميــة بقطــاع غــزة، وفــق أســس وم
ـــة التـــي نرجوهـــا  تـــسهم النتـــائج التـــي ســـتحققها هـــذه الدراســـة وتوصـــياتها فـــي تحقيـــق النقلـــة النوعي

  . في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةللمشاريع

تسهم هذه الدراسة في توجيه أنظار الباحثين إلجراء المزيد من الدراسـات التطبيقيـة فـي هـذا س -3
  .جال الهام بما يشكل إضافة لألدب اإلداريالم

تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونهـا تجـرى علـى قطـاع هـام وحيـوي للـشعب الفلـسطيني، أال  -4
وهــو قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة، لمــا يبذلــه هــذا القطــاع مــن جهــود مــؤثرة لتنميــة المجتمــع 

  .لسطينيالفلسطيني في مختلف المجاالت، وذلك لخصوصية الوضع الف

أهميــة هــذه الدراســة للباحــث كونهــا تتوافــق مــع تطلعاتــه المهنيــة للعمــل فــي هــذا المجــال تنبــع  -5
  .ساعده في الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمالت سالدراسة هالهام، وكذلك هذ
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  دراسةحدود ال

   حدود موضوعية-1

وميـة للتعـرف علـى  ات غيـر الحكمعايير الدوليـة لتقيـيم المـشاريع فـي المنظمـالتم استخدام 
 المـشاريع وخـصائص المنظمـات غيـر افة إلى المتغيرات الشخصية لمديريباإلضتقييم المشاريع، 

  .الحكومية في قطاع غزة

   الحدود المكانية-2

 فقـط لــصعوبة الوصــول للــضفة تـم تطبيــق الدراســة علـى المنظمــات غيــر الحكوميــة فـي قطــاع غــزة
  .الغربية

  ةلحدود البشري ا-3

  .قطاع غزةب المشاريع في المنظمات غير الحكومية يري الدراسة على عينة من مدتم تطبيق
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  الفصل الثاني
  ريــــار النظـــاإلط

  

  عـــــ المشاريإدارة: المبحث األول

   تــقييم المــشاريـع:المبحث الثاني

  المنظمات غير الحكومية :المبحث الثالث
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  المجالالمجال

  الجودةالجودة

  التكلفةالتكلفة  الزمنالزمن

   إدارة املشاريع:لاملبحث األو
  

  

  :إدارة المشاريعتعريف : 1-1

 إدارة المشاريع بأنها تنظيم عملية التغيير عبر التوظيف األمثـل )2008الهندي ، (فعري
للموارد المتاحة الضرورية لتحقيق هدف معين ضمن إطار زمني معلوم من خالل تنفيـذ مجموعـة 

   .تناسقة فيما بينهامن النشاطات والفعاليات المخططة والمبرمجة والم

 العمليـــــة التـــــي تـــــسهل عمـــــل الوظـــــائف اإلداريـــــة ا بأنهـــــ) Lewis،2002 (بينمـــــا يعرفهـــــا
  .كالتخطيط والتنظيم والرقابة لجميع األنشطة من أجل تحقيق أهداف المشروع

 بأنها فن توجيه الموارد البشرية والمادية وتنسيقها إدارة المشاريع )Burke,1993( ّعرفو
مـشروع، مـن خـالل اسـتخدام التقنيـات الحديثـة، لتحقيـق األهـداف المحـددة، بالطريقـة خـالل حيـاة ال

ّالتـــي تمكـــن مـــن إنجـــاز المـــشروع، وذلـــك بتنفيـــذ مـــضمون مـــا جـــاء فيـــه، ومراعـــاة عوامـــل الجـــودة 
ّإذ إن مكونــات أي مــشروع هــي المجــال . والتوقيــت والتكلفــة ّScopeوالــزمن ، Time والتكلفــة ،

Cost2(ل رقم، كما يبينه الشك:(  

  

  

  

  

  
  

  )Burke, 1993(: المصدر   ّمكونات المشروع يوضح: )2(الشكل                  

  

 بدايتـه مـن مـا مـشروع قيـادة إلـى تـسعى التـي اإلدارة  وظيفـةّتعـرف إدارة المـشاريع بأنهـاو
  .)http://www.aman-palestine.org(انتهائه إلى وصوال بتطبيقه مرورا
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 استغالل الموارد المتاحة للمشاريع بكفاءة  عملية إدارة المشاريع عبارة عنونستخلص مما سبق أن
  .وفاعلية من خالل استخدام الوظائف اإلدارية لتحقيق أهداف المشاريع

  :Projectالمشروع تعريف : 1-2

 وظيفة متعددة المهام لها طريقة أداء وتكلفة ووقت بأنه المشروع )Lewis،2002(يعرف    
  .ة يتم تنفيذها لمرة واحدة فقطومتطلبات محدد

  .فيعتبر أن المشروع يمثل حلول مجدولة لمشكلة معينة) Juran ،2001( أما 

 فيعـرف المـشروع بأنـه مجموعـة مـن المهـام يـتم تنفيـذها خـالل فتـرة زمنيـة Levine )،(2002أمـا 
لك فــي محــددة بهــدف تحقيــق أهــداف معينــة ضــمن دورة منتظمــة لهــا بدايــة ونهايــة محــددتين وكــذ

  .إطار ميزانية وموارد خاصة

 عمليــة أو نــشاط مقيــد بــزمن يــتم هــوالمــشروع أن ) 1997عبــد الحميــد، (ومــن ناحيــة أخــرى يــرى 
تغييـر مفيـد أو إيجـاد قيمـة القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج مـا أو خدمـة مـا بهـدف تحقيـق 

ً وهناك تعـارض مـا بـين خاصـية كـون المـشروع أمـرا مؤقتـا،مضافة  لمـرة واحـدة، وبـين مـا تتـسم بـه ً
نـتج أو العمليات اإلدارية أو التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم من أجل تقديم نفـس الم

  .ًاًالخدمة مرارا وتكرار

المـــشروع هـــو مجموعـــة مـــن  )2002، مركـــز التميـــز للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة(ف ويعـــر   
  .حددة لخدمة فئات أو مجموعات محددةاألنشطة الغاية منها تحقيق أهداف معينة وم

ـــــــدة المـــــــشروع ويعـــــــرف ـــــــتج أو نتيجـــــــة فري ـــــــديم خدمـــــــة أو من ـــــــت لتق   بأنـــــــه مجهـــــــود مؤق
)PCM,2004(.  

 زمنية فترة في محددة أهداف لتحقيق تطبيقها يتم التي األنشطة من مجموعةويعرف بأنه 
  .)org.palestine-mana.www://http( محددة

  

ويمكــــن القــــول أن المــــشروع عبــــارة عــــن عمليــــة لهــــا هــــدف وهــــو حــــل مــــشكلة مــــا للفئــــات 
  .المستهدفة ويكون له بداية ونهاية وميزانية
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  : Project Life Cycle دورة حياة المشروع: 1-3
وتتكـون .  إنجازهتىوهي مصطلح يعبر عن الزمن الذي يستغرقه المشروع منذ والدته وح 

. مـشروع ومدتـه وحجمـهمن عدة مراحل، وهذه الدورة ذات طبيعة عامة بغـض النظـر عـن نـشاط ال
  : ) (http://www.arab-api.orgالمعهد العربي للتخطيط حسب  هي وهذه المراحل

  فكرة المشروع .1
                      التخطيط للمشروع .2
      تخصيص الموارد .3
  تنفيذ المشروع .4
   تابعةالم .5
                         وعتقييم المشر .6
  
  

  

  

  

  

  )JICA, 2004( :     المصدر  دورة حياة المشروعيوضح: )3(الشكل           

  

   المشروع فكرة :1-3-1

  وهـــــــي مرحلـــــــة ابتكـــــــار فكـــــــرة للمـــــــشروع، وتبحـــــــث خاللهـــــــا عـــــــن أهميـــــــة هـــــــذه الفكـــــــرة وجـــــــدواها
  ).2009،العبيدي(

  

  

    فكرة المشروعفكرة المشروع

  التخطيطالتخطيط

 رصد المواردرصد الموارد

  التنفيذالتنفيذ

 تابعةتابعةالمالم

  التقييمالتقييم
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  اختيار فكرة المشروع 
 أكثـر مـن فكـرة مـشروع، ممـا قـد يـؤدي إلـى المنظمـة وصـول إلـىياجـات االحت قد يؤدي تحديـد

مــن أن لمنظمــة ولمعالجــة مثــل هــذا الوضــع ال بــد ل. بقطســتتحديــد أي األفكــار   ارتباكهــا فــيإلـى
  ترتيب هذه األفكار حسب أولويتها وأهميتها،  تعمل على

 المؤشــــــــــــرات التاليــــــــــــة فــــــــــــي ترتيــــــــــــب أولويــــــــــــات أفكــــــــــــارالمنظمــــــــــــة ويمكــــــــــــن أن تــــــــــــستخدم 
  :)Lewis,2002(المشاريع

    واستراتيجياتها وأهدافهاالمنظمةمدى تحقيق هذه الفكرة لرسالة   .1
    والفئات المستهدفة من تطبيق هذه الفكرةالمنظمةمدى االستفادة التي ستجنيها  .2
   مدى تقبل الفئات المستهدفة لهذه الفكرة .3
   هذه الفكرة في تنفيذ مثلالمنظمة مدى خبرة  .4
    لتنفيذ هذه الفكرةالمنظمة لدى ناتاإلمكامدى توفر  .5
   المنظمةتكلفة تطبيق هذه الفكرة على  مدى .6

، "التكلفـة والفائـدة"أولويـات هـذه األفكـار مـن خـالل تحليـل   تعمـل علـى ترتيـبالمنظمـةأي أن 
فائـدة،  باختيار الفكرة األقل تكلفة واألكثر فائدة وتهمل األفكار األكثر تكلفة واألقل وتقوم بعد ذلك

فائــدة علــى قائمــة تــسمى   األفكــار األقــل تكلفــة واألقــل فائــدة واألفكــار األكثــر تكلفــة واألكثــرىبقــوت
 علــــى تطبيقهــــا أيــــضا المنظمــــة فقــــد تتغيــــر الظــــروف بمــــا يــــساعد" قائمــــة مــــشروعات مــــستقبلية"
  . )1995،سعيد(

 مـن تبريـر الفكـرة وشـرحها وذلـك  فكـرة المـشروع ال بـد أن تعمـل علـىالمنظمـةوبعـد أن تختـار 
 علــى مناقــشة هــذه الورقــة المنظمــة، ويجــب أن تعمــل "لورقــة مرجعيــة عــن الفكــرة"خــالل إعــدادها 

المتطوعون، والفئات المستهدفة للتأكد مـن صـحة  ، العاملون،اإلداريةالمرجعية مع أعضاء الهيئة 
للمنظمــــات غيــــر مركــــز التميــــز (  إعــــداد وتنفيــــذ هــــذا المــــشروع علــــىاإلدارةتوجههــــا وأخــــذ موافقــــة 

  ).2002،الحكومية

ولقـــد أثبتـــت الـــسنوات الـــسابقة بطريقـــة قاطعـــة أن عـــدم القيـــام بدراســـات الجـــدوى قبـــل إنــــشاء 
 والتجديــد أو التوســع فــي المــشروعات القائمــة ســواء عــن جهــل أو اإلحــاللالمــشروعات الجديــدة أو 

  .)1993،عبد العزيز(  وسوء استخدامهاتعمد هو خطأ فادح يؤدي إلى تبديد الموارد
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   التخطيط للمشروع :1-3-2

فكــــرة إلــــى خطــــة توضــــح أهدافــــه،  دوع مــــن مجــــروهــــي المرحلــــة التــــي ينتقــــل فيهــــا المــــشر
  علـى ربــط خطــةالمنظمــةًومـن المهــم جـدا أن تعمــل  ، ونـشاطاته، والفئــات التـي ستــستفيد منــه

األقــل   أو علــىاإلســتراتيجية، حيــث أن المــشروع جــزء مــن الخطــة اإلســتراتيجيةالمـشروع بخطتهــا 
  ).1989،السعيدي (اإلستراتيجية الموجودة في الخطة األهدافيحقق أحد 

  :أن عملية التخطيط هي تتابع منطقي لخطوات على النحو التالي) 2003ديسلر، (ويعتبر 

  .تحديد مجال النشاط •

  .وضع التنبؤات واألولويات واالفتراضات الرئيسية للتخطيط •

  .وضع خطط بديلة •

  .إقرار الخطة •

 .الخطةوأخيرا تنفيذ  •

 و ،عــرف الخطــة علــى أنهــا طــرق تــم تــشكيلها ســلفا لتحقيــق هــدف معــين  )Lewis,2002(أمــا 
  :الخطة تجيب عن األسئلة التالية

  ماذا يجب أن نفعله ؟ •

  لماذا يجب أن نفعله ؟ •

  يجب أن نفعله ؟ أين •

  يجب أن نفعله ؟ ومتى •

  وكيف نفعله ؟ •

  فعله ؟يجب أن يومن الذي  •
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   :)PCM,2004( التالية  باالعتماد على العناصرويمكن إعداد خطة المشروع

  . كذلك تصميم شعار لههاوبإمكان ً اسما للمشروعالمنظمةحيث تبتكر  :المشروع اسم .1

، المنظمـة  بإسـتراتيجية هنـا علـى ربـط المـشروع المنظمـةوتعمـل  :المـشروع إسـتراتيجية .2
   .لها ويحققهاالمشروع كيف يستجيب  وتبين

 تحقيقهـا مـن تطبيـق إلـى هنـا األهـداف التـي تـسعى لمنظمـةاوتوضـح  :المـشروع أهداف .3
 ومــن ، المــشروعإســتراتيجية إلــىالمــشروع، وال بــد أن تكــون هــذه األهــداف مؤديــة  هــذا

وهـو عبـارة عـن اختـصار للكلمـات  ”SMART“  تـصميم األهـداف وفـق مبـدأ الـضروري
  :)2008،الهندي(التالية 

 .دد يكون الهدف محيجب أن  :) (Specific ّمحدد  ����

 .ّمؤشرات يمكن قياسه بواسطة ):Measurable  (قابل للقياس ����

  .واقعي :) (Achievable قابل للتحقيق  ����

ّيشكل استجابة للحاجة التي تم تحديدها :)Relevant  ( صلةوذ ���� ّ.  

يمكـــن تحقيقـــه ضـــمن اإلطـــار الزمنـــي  :)(Time Bound دّدمحـــ وقــت وذ ����
  ..للمشروع

 هنا بعرض مفصل للنشاطات المنظمةتقوم  حيث  :النشاطات الرئيسية في المشروع  .4
عقد دورة تدريبية، محاضرة، زيارة  ًالتي تنوي تقديمها من خالل هذا المشروع، مثال

  .الخ...ميدانية، مؤتمر، دراسة

 :التالية و يتم تصميم األنشطة عن طريق اإلجابة على األسئلة
 المرجو؟ ما هو النشاط الذي يحقق الهدف ويحدث التغيير  -

 عالقتها ببعض؟  ومااختيارهاما نوع النشاط؟ إن كانت هناك أنواع مختلفة، ما سبب  - 
 ما مدى مالئمة النشاط للمستفيدين؟  -
 تنفيذ النشاط؟ ما هي خطوات أو مراحل  -
 من سيقوم بالنشاط؟  -

 ما هو اإلطار الزمني للنشاط؟ - 
 لنشاط؟اسيتم  أين - 
  المختلفة؟ ة الالزمة لتنفيذ مراحل النشاطما هي الموارد المالية والبشري  -
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 عنـد تفـصيلها للنـشاطات أنهـا تحقـق هـدف أو أكثـر مـن المنظمـةتتأكـد  وال بد أن
 تحقيـق إلـىتتأكـد مـن أن تنفيـذ هـذه األنـشطة سـيؤدي بالـضرورة  أهداف المـشروع، أي أن

  .)PCM,2004( بأهداف المشروع األهداف، فاألنشطة مرتبطة

 بعـرض الفئـات التـي ستـستفيد مـن المنظمـةحيـث تقـوم هنـا  :تهدفةتحديد الفئـات المـس  .5
المــشروع، وال بــد أن تــذكر كيــف ستــستفيد الفئــات المــستهدفة،  تنفيــذ نــشاطات وخــدمات

  (http://www.training.gpa.unep.org) .ولماذا اختارتها

أو فيه أكثر من نشاط، أن  المفضل، إذا كان المشروع يقدم أكثر من خدمة ومن
   .بتحديد وتوزيع الفئات المستهدفة على هذه الخدمات واألنشطة المنظمة متقو

تتوقعها من تنفيذ نشاطات   هنا تصورها للنتائج التيالمنظمةوتضع  :النتائج المتوقعة  .6
   .النتائج  تحقيق تلك مدىالمشروع، وتضع المؤشرات التي ستستخدمها لقياس

 :إلى تتحقق فيهاو تقسم النتائج بحسب المدة الزمنية التي 
بعد النشاط أو التدخل و يمكن قياسه مباشرة بعد  التغيير المباشر الذي حدث: مخرجات - 

 . النشاطانتهاء
و يشمل تغيير  التغيير المتوسط المدى الذي حدث بعد النشاط أو التدخل : عائدات - 

 .أشمل يلحق بالمستفيدين أو بالمحيطين بهم
المستفيدين أو المجتمع   المدى و الذي يلحق بحياة أو واقعوهو التغيير بعيد : األثر  -

  .ككل

 على تحديد كافةالمنظمة وهي من أصعب مراحل التخطيط، حيث ستعمل  :اإلجراءات .7
  .ٕ والمهام التي ستتخذها من أجل تنفيذ وادارة هذا المشروعاإلجراءات

 "المنطقــــي" اإلطــــارتروع فإنهــــا تكــــون بــــذلك قــــد أعــــد مــــن التخطــــيط للمــــشء المنظمــــةوبانتهــــا
 ،فخطة المشروع ستكون األساس إلدارته والمرجع لمعرفة ما يلزم القيام به  المرجعي الشامل له،

  في إعداد خطة المشروع، وبعد إعـدادهاالمنظمةومن الضروري أن يساهم أكبر عدد ممكن من 
  .)PCM,2004( بها  على تزويد أي طرف معنيالمنظمةال بد أن تعمل 
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   خصيص المواردت: 1-3-3

وهـــي مرحلـــة دراســـة المـــوارد البـــشرية والماليـــة التـــي يحتـــاج إليهـــا تنفيـــذ المـــشروع، وتعيـــين 
  ). 2009 ،العبيدي(المسؤوليات بينهماألفراد، وفرق العمل، وتوزيع األدوار و

  الموارد البشرية:1-3-3-1 

روع، مــــدير مــــش :ً علــــى تحديــــد الوظــــائف الرئيــــسية للمــــشروع مــــثالالمنظمــــةحيــــث تعمــــل 
وتعمــــل علـــــى تعيـــــين األشـــــخاص المناســـــبين لهـــــذه . الـــــخ...مــــساعد، باحـــــث، ســـــكرتير، محاســـــب

  . الوظائف

 علـــى تحديـــد المهـــارات المطلوبـــة لكـــل وظيفـــة، فـــذلك يـــساعدها علـــى المنظمـــةكمـــا تعمـــل 
ً تحديــدا لمــستوى المنظمــةومــن المفــضل أن تجــري .  المــوظفين المناســبين وتعييــنهمإلــىالوصــول 

مركـز ( المـشروع وأن تـزودهم بالتـدريب والخبـرات الالزمـين لرفـع مـستوى مهـاراتهممهارات موظفي 
  .)2002،للمنظمات غير الحكوميةالتميز 

 بوضـــع نظـــام عمـــل للمـــشروع بعـــد تحديـــد المهـــارات وتعيـــين المنظمـــةكمـــا يجـــب أن تقـــوم 
وظفين المعنيـين الموظفين وتدريبهم، ويتمثل نظام العمل بتوزيع المهام الواجب القيام بها علـى المـ

  . )PCM,2004( بها

 علـى وضـع قائمـة بالمهـام التـي المنظمـة نظام عمل فعال، يجب أن تعمل إلىوللوصول 
، وبعـد ذلـك تقـوم بتوزيـع المهـام "الوصـف الـوظيفي"تتوقع أن يقوم بها كل موظف، وهو ما يـسمى 

يـة المـوظفين، ال بـد اعل وفإنتاجيـة المنظمة وحتى تضمن ،عليهم باالعتماد على وصفهم الوظيفي
أن تعمــل علــى تحديــد الجهــد والوقــت المطلــوبين لتنفيــذ المهــام، وبالتــالي تــستطيع أن تــضع جــدول 

نجازها، والجهد الذي يحتـاجون بذلـه لتحقيقهـا، والوقـت إعمل للموظفين يحدد لهم المهام المطلوب 
   .)http://www.aman-palestine.org( المخصص لتنفيذها

  

   د المالية والمعداتالموار:1-3-3-2

 هنا على رصد وتجهيز أموال ومعدات المشروع، وذلـك مـن خـالل تقـديرها المنظمةوتقوم 
 على مختلـف مراحـل المـشروع، وكـذلك تقـديرها للمعـدات واألجهـزة إنفاقها إلىلألموال التي تحتاج 

  . Levine )،(2002التي يحتاجها الموظفين للقيام بأعمالهم
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   عتنفيذ المشرو: 1-3-4

 عن بدء تنفيذ المشروع، ويباشر فريق العمل بتنفيـذ المنظمةوهي المرحلة التي تعلن فيها 
  ). 2009،العبيدي( والمهام المتفق عليها في خطة المشروع و خطة العملاإلجراءات

وتكمن أهمية إدارة المشاريع في هذه المرحلة في أنها تعمل على التحكم في سـير أعمـال 
 ومهـام إجـراءاتٕمخطـط لـه، وادخـال التعـديالت والتحـسينات الالزمـة علـى المشروع حـسب مـا هـو 

  . )Lewis,2002( ما حدثت تغيرات في محيط عملهإذاالمشروع 

   المتابعة: 1-3-5

 ،لــه، وفــي االتجــاه الــصحيح وهــي التأكــد مــن أن المــشروع يجــري وفــق مــا هــو مخطــط    
 إلــى تزويــد مــديري المــشاريع والجهــات ً بأنهــا مهمــة إداريــة مــستمرة تهــدف أساســامتابعــةوتعــرف ال

المعنيــة األساســية بمعلومــات منتظمــة ودالئــل مبكــرة علــى حــدوث تقــدم أو عــدم حدوثــه فــي إنجــاز 
ًاألداء الفعلـــي مقابــل مـــا كـــان مخططـــا أو متوقعــا وذلـــك وفقـــا لمعـــايير مقارنـــة و. النتــائج المنـــشودة ً ً

يانــــات وتحليلهــــا عــــن عمليــــات ونتــــائج ً عمومــــا علــــى جمــــع الب المتابعــــةو تنطــــوي. ًمحــــددة مــــسبقا
  ).UNDP, Glossary: 2004(المشاريع كما تنطوي على التوصية بتدابير تصحيحية 

  : Levine )، (2002ويمكن متابعة سير المشروع من خالل العناصر التالية

 

 :متابعة خطة المشروع  -1
لمرجوة منه، وأن األنشطة اتحقيق األهداف  بالتأكد من أن المشروع يتجه نحو المنظمةحيث تقوم 

بتحديد  المنظمةلمستهدفة، كما تقوم االمناسب وللفئات  والخدمات يتم عقدها وتقديمها في الوقت
  .تنجزها األنشطة المتبقية التي عليها أن

 اإلجراءاتوخاصة في   تنفيذ المشروع متوفرة،ٕواجراءاتكما تتأكد من أن التناسق في مراحل 
المشروع بكل جوانبها  ة دقة تنفيذ خطةعأي أنها تعمل على متاب. ض البعبعضهابالمرتبطة 

  .الموضوعية
 :المالية متابعة الموارد -2

األموال، وأن األموال تصرف  بأن رصيد المشروع ال يعاني من نقص في المنظمةحيث تتأكد 
 .غير المخطط لها على المستلزمات المخصصة لها، وأنه يتم معالجة المصروفات

   .ا تعمل على متابعة دقة تنفيذ موازنة المشروعأي أنه
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 :متابعة فريق العمل  - 3
ذلك من خالل متابعة  ية الموظفين ، ويأتياعل وفكفاءة التحقق من إلىالمتابعة  وتهدف هذه

العمل المطلوبة وعقد  ٕاعدادهم تقاريرومدى التزامهم بتنفيذ خطة المشروع وخطة العمل، 
حوله، ومتابعة استعداداتهم  مناقشة المشروع وتبادل المعلوماتاجتماعات عمل بشكل مستمر ل

وأدوارهم، وانسجامهم كفريق عمل في تسيير  لتنفيذ األنشطة المتبقية، ومدى التزامهم بمهامهم
  . المشروع واتخاذ القراراتإجراءات

 

 : إلدارة المخاطرإستراتيجيةتطبيق   -4
وهذا  في مرحلة اإلعداد والتخطيط للمشروعشيء  قد ال تتمكن من توقع حدوث كل المنظمةف

 تطبيقه، وبالتالي متابعة أثناء بعض المخاطر إلىالمشروع  ًوضع طبيعي جدا، ولكن قد يتعرض
  .إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها فرصة للمنظمةالمشروع تتيح 

وضع الحلول عوامل الخطر ومسبباتها وآثارها و وبشكل مختصر، تتمثل إدارة المخاطر في تحديد
 .لها ومعالجتها

من تكوين صورة واضحة لموقع  المنظمةالمتابعة الشاملة لسير المشروع ستتمكن  ومن خالل هذه
تنفيذ،  إلىاالنجازات التي حققها المشروع واألمور المتبقية التي تحتاج  الحالي، وتحديد المشروع
البدء بتنفيذ  يرات التي حدثت بعدبالتغ المنظمة أن هذه المتابعة الشاملة تزود إلى باإلضافة

  . التعديالت والتحديثات الالزمةإجراءالمشروع وهو ما يساعدها على 

  

    تقييم المشروع: 1-3-6

نه عملية قياس مرحلية لمدى ارتباط المشروع باالحتياجات التي أف تقييم المشاريع على يعرو
هدف مراجعة بألثر واالستدامة اكذلك  و للمشروعالكفاءة والفاعليةمدى وضع من اجلها و

  .)PCM,2004(اإلنجازات التي حققها المشروع مقابل ما خطط له 

  القادممبحث الوسيتم التطرق له في 
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  تقييم املشاريعتقييم املشاريعتقييم املشاريعتقييم املشاريع: : : : املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

   :مقدمة

ًعرفت فكرة التقييم تطورا كبيرا عبر تاريخ هذا النشاط والجهات التي  المنظمات حيث أن ،ً
مـــسؤولية الـــسهر علـــى إنجـــاز بعـــض المـــشاريع المخصـــصة لمـــساعدة الـــشرائح وكـــل إليهـــا يكانـــت 

ب من قبـل الممـولين لتلـك المـشاريع بتقـارير تـشرح يطلً غالبا ما وكان ،االجتماعية محدودة الدخل
 المنظمات وكانت هذه ، التي رصدت إلنجاز تلك المشاريعاألموالوتبرر الكيفية التي صرفت بها 

 وبعض التفاصيل حول الخدمات نشاط المنجزال تصر على رفع تقارير تصفًرا ما تقالمذكورة كثي
 وظهـــور الحاجـــة إلـــى ومـــع تقـــدم المعرفـــة اإلنـــسانية وتطـــور العلـــوم. المقدمـــة مـــن خـــالل المـــشروع

 يعمـدون إلـى تحليـل  بـدأ المهتمـون بالتنميـة، وفاعليـةمعلومات أدق وأشمل لتنفيذ المـشاريع بـسرعة
ون بهــا عــن طريــق جمــع المعلومــات بواســطة االســتمارات للحــصول ســجالت األنــشطة التــي يقومــ

   .)1989،السعيدي( فاعليةثرٕعلى معلومات أكثر تمكن من تخطيط أكثر دقة وادارة أك

 أن التقيــيم نــشاط ال فائــدة منــه، حيــث يولــد كميــة كبيــرة مــن  يعتقــدونكــان معظــم النــاسو
نت المشكلة مـع التقيـيم فـي الماضـي حيـث هذه كا. البيانات المملة مع استنتاجات غير ذات فائدة

ً وكثيرا ما ولد فقطكانت نظريات تقييم المشاريع تعتمد أساليب على أساس اإلنجاز العلمي والدقة 
هذا النهج تعميمات واستنتاجات وتوصيات تجنبها الناس، وكنتيجة لـذلك تميـل تقـارير التقيـيم إلـى 

ري المـشاريع حـول أهميـة التقيـيم، وركـزت علـى ًبرنامج واضح بعيدا عن خيبات أمل وتـشكيك مـدي
 عبارة عـن إثبـات يبـين مـدى نجـاح المـشروع التقييمكذلك كان من المعتقد أن و. يم بشكل عاميالتق

 وهذا غير وارد حيث إن التقيـيم لنجاح والكمال في تنفيذ المشاريعأو فشله، وهذا يفترض أسطورة ا
تــساعد علــى تعــديل األهــداف واإلجــراءات وتــصويبها المــستمر الــذي يــوفر التغذيــة الراجعــة التــي 

  ). 2009،بيديالع(باستمرار هو مفتاح النجاح

ي كمــا يعتقــد آخــرون أن التقيــيم عبــارة عــن عمليــة علــى درجــة عاليــة مــن النــدرة والتعقيــد والتــ
 حيـث يعتقـدون أن علـيهم ،ً ودائمـا مـا يـشمل خبـراء خـارجيينتحدث في وقت معين وطريقة محددة

 بـل ً وهـذا لـيس هـو المطلـوب فعـالوا على دراية بالمصطلحات التي تخـص التقيـيم وفهمهـاأن يكون
المطلــوب هــو أن يعرفــوا أي المعلومــات التــي يحتــاجون إليهــا لكــي يتخــذوا قــرارات صــحيحة بــشأن 

ًوأن يكونـوا علـى اسـتعداد تـام لفهـم مـا يجـري فعـال فـي مراحـل التنفيـذ . قضايا المـشروع واحتياجاتـه
  ).McNamara, 2008(جميعها 
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   المشروعتعريف تقييم: 2-1

 ،على أنه عملية تشاركيه في المنظمات غير الحكومية  المشروعتقييم )2007قنديل، (ف عرت
تـستهدف التحقـق مـن  و تـسهم فـي بنـاء القـدرات،ومعرفة منظمـة  تستند على تعلم جماعي،منهجيه

 لتحــــسين نوعيــــة حيــــاة ،تــــي تبنتهــــاأن مــــشروعات المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة تحقــــق األهــــداف ال
  .قصى كفاءة وفاعليةالمستهدفين بأ

ف تقييم المشروع على أنه اختبار منظم يقيس مدى التقدم واإلنجاز في تحقيق مخرجات عريو
المــشروع وال يكــون التقيــيم لمــرة واحــدة فقــط بــل يــشمل عمليــة قيــاس اإلنجــازات المختلفــة لألهــداف 

  .)UNEP ،2005 (الوصول إلى تحقيق مخرجات المشروع عبر مراحل زمنية متعدد حتى 

 علـى أنـه  قيـاس لمـدى  إلدارة المـشاريع االتحاد األوروبيدليل حسب  المشاريعتقييم ويعرف 
 واالســـتدامة فـــي أهـــداف االرتبـــاطتحقـــق معـــايير التقيـــيم المختلفـــة مثـــل الكفـــاءة والفاعليـــة واألثـــر و

  .)PCM,2004(وأنشطة المشروع  

 مـــةءماليمكــن تعريـــف التقيــيم علـــى أنــه عمليــة قيـــاس مــدى منهجيـــة وموضــوعية كــذلك و   
المشاريع الجارية والمنجـزة وأدائهـا ومـدى نجاحهـا، حيـث يعـد أداة إداريـة إلرشـاد صـانعي القـرارات 
ومــديري المــشاريع عمــا إذا كــان التخطــيط والتنفيــذ للمــشروع تــم وفــق مــا هــو مخطــط لــه، وعــادة مــا 

ين بحسب توقيت التقييم، ويجري التقييم عادة لتحقيق هدف معين ولإلجابـة تكون محددة بزمن مع
عن أسئلة محددة تزود صـانعي القـرار ومـديري المـشاريع بالمعلومـات حـول النظريـات والفرضـيات 
المستعملة في التنفيذ فيمـا إذا كانـت فعالـة أم ال، ولمـاذا؟ لـتمكن مـن اتخـاذ القـرار الـصحيح بـشأن 

. ًاإلجـراءات الجاريـة بالتنفيـذ، واالسـتفادة منهـا مـستقبال فـي تنفيـذ مـشاريع أخـرىتعديل الـسياسات و
 المـشروع بالنـسبة إلـى األهـداف الموضـوعة، مالئمـةويهدف التقييم بصورة عامة إلـى تحديـد مـدى 
  ).UNFPA Evaluation toolkit, 2007(وفاعليته وكفاءة إنجازه ومدى تأثيره واستدامته 

 التقيـــيم علـــى أنـــه مجموعـــة العمليـــات التـــي نقـــوم بهـــا لمقارنـــة )1989،الـــسعيدي( ويعـــرف   
وذلــك كطريقــة للمــساعدة علــى أخــذ قــرارات مقبلــة مــن شــأنها . النتــائج الفعليــة للمــشروع مــع أهدافــه

  . في المستقبلالتخطيطتحسين 

ومما سبق نستخلص أن تقييم المشاريع عبارة عن عملية قياس لمـدى االنجـاز فـي تحقيـق معـايير 
علـــى مـــستوى الفئـــات المـــستهدفة واإلدارة " االرتبـــاط والكفـــاءة والفاعليـــة واألثـــر واالســـتدامة"لتقيـــيم ا

  .والعاملين والشركاء والمجتمع
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   لماذا نقوم بعملية التقييم ؟ :2-2

 علــى ســبيل ، وتــتلخص هــذه األجوبــة،قــد يــأتي إلــى الــذهن أكثــر مــن جــواب علــى هــذا الــسؤال
ستخلص نـومـن خـالل هـذه األجوبـة المختلفـة   )4( التوضـيحي رقـم  فـي الرسـم،المثال ال الحـصر

 مـوجز هـذه األسـباب ،األسباب األساسية التي تبرر بل تجعل القيـام بعمليـة التقيـيم ضـرورة حتميـة
  : كما يلي

  !!لماذا التقييم
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ).www.ngoce.org( :المصدر   !! لماذا التقييميوضح: )4 (الشكل        

لماذا 
  ؟التقييم

  يساعد على معرفة مدى صحة طريقة إنجاز المشروع

  التقدم المسجل لتحقيق هدف المشروع

  مقارنة المصاريف باإلنجازات والنتائج

 الجهود المبذولة فاعليةالتعرف على مدى 

  .للوصول إلى أهداف المشروع

مقارنة عملنا بعمل اآلخرين في نفس 

  الميدان

  إشراك غيرنا في خبرتنا واالستفادة منها

  وضع خطط أفضل للمستقبل

  فاعليةمساعدة على عمل أكثر 

  جمع معلومات أكثر

  لمتابعةتحسين اإلشراف وا

التعرف على نقاط الضعف والقوة في سير 

  .العمل
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  :من أجل معرفة التالي...... ؟؟؟ لتقييملماذا ا

  .مدى صحة طريقة اإلنجاز �

  .قياس التقدم المسجل لتحقيق هذا المشروع �

  . الجهود المبذولةفاعليةالتعرف على مدى  �

  .مقارنة المصاريف باإلنجازات �

  ). للمستقبلالستعمالها في التخطيط(جمع معلومات جديدة  �

  . والتخطيطالتعرف على نقاط الضعف والقوة في العمل �

  . من خبرتناون يستفيداآلخرينعل ج �

  

  :من أجل دراسة وتحليل اآلتيالمشاريع وخالصة األمر أننا نقوم بتقييم 

  .  ضمن مشروع معينالمنظمةالنشاطات التي تقوم بها  �

  .لمشروعلالموارد البشرية والمادية التي تستعمل كمدخالت  �

  .شاط المراد تقييمهالمعلومات والحقائق واألرقام التي تهم هذا الن �

كون هنـاك ضـرورة للقيـام بهـذه العمليـة فـي حـاالت ي قد ،ٕ واضافة إلى المبررات السابقة الذكر
 أو إحــدى الــوزارات ،ً كــأن يكــون التقيــيم بنــاءا علــى طلــب مــن الجهــة الممولــة للمــشروع،أخــرى

 طـرق المتخصصة أو التي لها سلطة اإلشـراف أو تمكينـا لباحـث يرغـب فـي تجربـة وسـائل أو
الجديــــــدة علــــــى المــــــشروع محــــــل  أو قيــــــاس أثــــــر إدخــــــال بعــــــض العناصــــــر ،ًجديــــــدة ميــــــدانيا

  . )Lewis,2002(التنفيذ
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  الهدف من التقييم: 2-3

من خالل الدراسات المتعددة يمكن استنتاج عدد من األهداف المباشرة لعملية تقيـيم المـشاريع 
منظمــة األمــم المتحــدة  فــي أن كــذلك ، و)JICA( الوكالــة اليابانيــة للتعــاون مــا أشــارت إليــهومنهــا 

  :للتقييم هدفين رئيسيين هما

تــوفير مـــا يلـــزم مـــن معلومـــات التخـــاذ قـــرارات صـــحيحة بـــشأن العمليـــات أو الـــسياسات أو  �
  .االستراتيجيات المرتبطة بالمشاريع الجارية أو المقبلة

، تثبــت فاعليــة )دفةللفئــات المــستهللمــانحين والــشركاء و(تقــديم أدلــة إلــى الجهــات المعنيــة  �
 وللمتطلبات القانونية والمالية، ومدى استخدام روع ومطابقته للنتائج المخطط لهاأداء المش

 . والتقييمتابعةالمديرين لنتائج الم
   :Levine )، (2002وتتضمن األهداف األخرى لتقييم المشاريع ما يلي

 المتعلقة بما ينجح إتاحة عملية التعلم الجماعي والمساهمة في مجموعة المعارف .1
 .وما ال ينجح وأسباب ذلك

 .التحقق من جودة أداء إدارة المشروع أو تحسينها .2
 .تحديد االستراتيجيات الناجحة من أجل التوسع فيها وتكرارها .3
 .تعديل االستراتيجيات غير الناجحة .4
 .إتاحة الفرصة للجهات المعنية لإلدالء بدلوها في مخرجات المشاريع وجودتها .5

  

 مــن خــالل عمليــة التقيــيم لمــشاريعها إلــى تلبيــة رغبــات الممــولين نظمــاتتهــدف الم وأيــضا
 ٕلهـذه المـشاريع واقنــاعهم بمـدى مالئمـة هــذه المـشاريع وفعاليتهــا مـن أجـل المحافظــة علـى اســتمرار

  ) .Crawford,2003(المنظماتالتمويل لهذه 

فاءتــه وفاعليتــه وأثــره  أي مـشروع ومــدى كمــةءمالمــدى إلـى تحديــد يهــدف التقيــيم وبـشكل عــام 
إلـى نتـائج أفـضل واسـتخدام ومـن ثـم  تحـسين عمليـة صـنع القـرار  إلـىُواستدامته، ويتوقع أن يؤدي

  ).UNFPA, 2007(الموارد بكفاءة أكبر 
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  توقيتات التقييم: 2-4

ُى المرحلـة التـي يجـرى فيهـا، اسـتنادا إلـوذلـك  ثـالث توقيتـات للتقيـيم) JICA) 2004حـددت 
  :توقيتات هيهذه الو

  التقييم القبلي: 2-4-1

درس ضـرورة تنفيـذ المـشروع وتوضـيح تفاصـيله والنتــائج نــ يـتم قبـل تنفيـذ المـشروع، حيـث 
وضـع مؤشـرات تقيـيم لقيـاس تـأثير المـشروع كذلك  المشروع وقيمته، ومالئمةالمتوقعة منه، ومدى 
 ومحتمــل وتحليلــه، ووضــع مــا هـو متوقــعل التخطـيط القبلــي وصــف ويعتبــر. فـي التقييمــات الالحقــة

سيناريوهات والتوصل إلى صـيغة للتعامـل مـع كـل مـن هـذه الـسيناريوهات، وذلـك بتـشخيص دقيـق 
وواســع لألفكــار المحتملــة والمتوقعــة بطريقــة مفيــدة وقابلــة للتطبيــق، حيــث يــساعد علــى ربــط القــرار 

قــرار فــي المــستقبل غيــر المؤكــد الــذي نتخــذه اليــوم، بمــا يمكــن أن يحــدث مــن أحــداث كــأثر لهــذا ال
 والمــؤثرين فــي المنظمــة اإلســتراتيجية، حيــث تــساعد هــذه االحتمــاالت واضــعي الخطــط )مــاذا لــو؟(

  ).McGee and Wilso, 2005( على مواجهة التوقعات المستقبلية واالستعداد لها

  :أو التقييم المتزامن تقييم منتصف المدة: 2-4-2

 يهدف هذا التقييم إلى فحـص اإلنجـازات، ُ ويجرى في منتصف مدة تنفيذ المشروع، حيث
 إلـى مراجعـة خطـة باإلضـافةً مـستندا إلـى النتـائج، االرتبـاطووتنفيذ المشروع بالتركيز على الكفاءة 

تابعـة العمل وتعديلها وفقا للنتائج، حيث تساعد نتائج التقييم الجهات المعنية على اتخاذ القـرار وم
  .األداء

  : التقييم البعدي: 2-4-3

والفاعليــة واألثــر ري بعــد فتــرة زمنيــة مــن انتهــاء تنفيــذ المــشروع، ويركــز علــى الكفــاءة ُيجــ
ويهـــدف هـــذا التقيـــيم إلـــى اســـتخالص الـــدروس المـــستفادة . ً، اســـتنادا إلـــى نتـــائج التقيـــيمواالســـتدامة

 .والتوصيات للجهات المعنية بتخطيط المشاريع المستقبلية وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية

 إحــداها عــن األخــرى فقــد تــضطر بعــض ال تعــوض هــذه التقييمــات ظ ممــا ســبق أنونالحــ
  .المشروعات الستخدام التقييمات الثالثة كل حسب وقته

  ):JICA,2003(يبين توقيتات هذه األنواع ضمن دورة حياة المشروع ) 5(وفيما يلي شكل رقم 
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  (Jica,2004):المصدر   دورة حياة المشروعتوقيتات التقييم مع  )5(شكل 
 

   التقييممشاركة المساهمين في : 2-5

يمكن أن تكون المشاركة واسعة النطاق لتشمل مجموعة كبيرة من مـوظفي المـشروع، والفئـات 
ًويمكــن، بــدال مــن ذلــك، أن تــستهدف مجموعــة واحـــدة أو . المتــأثرة بالمــشروع، والــشركاء، وغيــرهم

  .موعاتاثنتين من تلك المج

 فعلــى ســبيل المثــال، إذا كــان الهــدف هــو كــشف مــا يعــوق تنفيــذ المــشروع، فقــد يلــزم إشــراك 
أمــا إذا كــان الهــدف هــو معرفــة تــأثير المــشروع علــى الفئــات المــستهدفة، فقــد تكــون تلــك . المنفــذين

 كانـت الجهـات المعنيـة و ولكـن إذا كـان الهـدف هـو معرفـة مـا. المجتمعات هي أنسب المـشاركين
م جميعها أهداف المشروع وترى التقدم المتحقق ، فإن المشاركة الواسعة النطاق قد تكـون هـي تفه
ّـان المبادئ التي توجه الـنهج التـشاركي فيمـا يتعلـق بـالتقييم تميز هـذا الـنهج عـن  و،فضلاأل ُ طـرق ٕ

 التخطيط

 التغذية الراجعة

 

 التنفيذ  التنفيذ

 التقييم البعدي لتقييم القبليا

يم يتق

منتصف 

 التغذية الراجعة

  قرر/ تعلم/فكر

  عدل/ قرر/ تعلم/فكر

  قرر/ تعلم/ّقوم

  تابعةالم  متابعة
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ًويتطلــب أيــضا التقيــيم التــشاركي اتجاهــا فكريــا مختلفــا، .  والتقيــيم التقليديــةتابعــةالم ً ً ًوقبــوال لطريقــة ً
  .)Estrella.1997(مختلفة في إجراء عملية التقييم

  

  إدارة عملية التقييم : 2-6

 بعملية جمع البيانات عن المشروع ليتسنى اتخاذ قرارات مهمة بشأنه، فمن الممكن التقييميبدأ 
ٕأن تتضمن عملية التقييم أنواعا مختلفـة، وان اختيـار نـوع التق س علـى مـا يم يعتمـد بالدرجـة األسـايـً

 ,McNamara( نريد التوصل إليه حول المشروع، وما هي المعلومات التي نحتاج إلـى جمعهـا؟
بعــد تحديــد هــدف التقيــيم يوجــه المقــيم اهتمامــه إلــى وضــع تــصور شــامل لعمليــة التقيــيم ، و)2008

.  على معرفة السبيل األمثل للوصول إلى أهداف التقيـيم فـي حـدود مـدة زمنيـة دقيقـةهوذلك يساعد
  :ما يليومن العناصر التي يجب على المقيم أن يأخذها بعين االعتبار 

  .هاالخروج بتصور دقيق لكيفية تسلسل كل مراحل التقييم والتأكد من عدم وجود تداخل بين �
 . اختيار المنهج التقييمي أو الطريقة المالئمة لنوعية المشروع �
 .استهضبط المؤشرات والمقاييس المالئمة للموضوع المراد در �
 . عليها التي حصلناضبط طرق تحليل المعلومات �
ًأخــذ القــرار فيمــا يجــب القيــام بــه عمليــا فــي الميــدان بتفاصــيل ســواء بالنــسبة لتوزيــع العمــل  �

ًعلى المساعدين في عملية التقييم أو إعطائهم تدريبا إضافيا لتسهيل مهامهم ً. 
ي ســــــتنجز هــــــذه العمليــــــة ميزانيــــــة التقيــــــيم كمــــــا يجــــــب تحديــــــد المــــــدة الزمنيــــــة التــــــتقــــــدير  �

 ).1989،السعيدي(أثناءها
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  خطة تنفيذ عملية التقييم: 2-7

 :)Lewis,2002(عملية التخطيط والتنفيذ للتقييم بخمسة مراحل، على النحو التالي  تمر

  وضع أسئلة التقييم الرئيسة  :المرحلة األولى

 التقيــيم األســئلة التــي يتحقــق ُ المركزيــة التــي يفتــرض أن يعالجهــا التقيــيم، حيــث يعــالجاألســئلة
بإجابتها الغرض أو الغاية منه، وعادة ال تكـون هـذه األسـئلة مـن النـوع الـذي يتطلـب إجابـات مثـل 

  :ً، بل غالبا ما تتصف هذه األسئلة بالمواصفات التالية"ال"أو " نعم"

 .تحفز التفكير �

 .تتحدى االفتراضات �

 .تركز على االستعالم واالنعكاس �

  . أسئلة أخرىتقود إلى �

وتتطلب مثل هذه األسئلة من فريق التقييم التعامل مع طائفة عريضة مـن عناصـر المـشروع، 
  . أو العناصر التنظيمية، حتى يمكن اإلجابة عنها

   عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها: المرحلة الثانية

. ت جمـــع البيانــــاتُتجمـــع المعلومــــات واألدلـــة لإلجابــــة عـــن أســــئلة التقيـــيم باســــتخدام أدوا
وتتوقــف قــوة االســتنتاجات علــى كميــة المعلومــات التــي . والبيانــات التــي تجمــع هــي نتــائج التقيــيم

. ًكمـــا تتوقـــف أيـــضا علـــى جـــودة تحليـــل بيانـــات التقيـــيم وتفـــسيرها. جمـــع، وجودتهـــا ومـــصداقيتهاُت
ُتبـذل لجعـل األدلـة ًوالتفسير هو محاولة تحديد معنى النتائج ويشكل جزءا من الجهـود الكليـة التـي 

وبعــد ذلــك يجــري تجميــع اســتنتاجات التقيــيم المفــصلة فــي . ُالتــي تجمــع فــي تقيــيم مــا ذات معنــى
 وهذه الدروس هـي مـا يـتعلم مـن التجربـة، فهـي تعميمـات ،مستفادةاستنتاجات تقييم عامة ودروس  ُ

  ).2009،العبيدي(بشأن ظرف محدد
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  :تقنيات جمع المعلومات
  :مات المعروفة عادة والمستعملة لتقييم المشاريع واألنشطة هي كالتاليتقنيات جمع المعلو

  .المالحظة �
  .المقابلة �
  .االستبيان �
  المجموعات المركزة �
  .اإلحصائيات الرسمية �
  .اليوميات الشخصية �
  .الفحص الطبي �
  .الدالئل المادية �
  . االختبارات �
  .السجالت والوثائق �

  
  :ويمكن تصنيف هذه التقنيات إلى ثالثة أصناف

  .المالحظة: تقنيات يدخل فيها العامل الشخصي للمقيم  . أ
 . اللقاءات واالستمارات والمسوحات،المقابالت  . ب

  .)www.ngoce.org( السجالت واإلحصائيات الموثقة. ج
  

           جمع البياناتاليب أس   يوضح)1(جدول

  العيوب  المزايا  األسلوب

  :(Observation)المالحظة .1

  .نشطة يقوم المقيم بمالحظة األ

 تقلل إلـى أدنـى حـد ممكـن مـن -

  .تعطيل انسياب العمل أو النشاط

 تولــــــد بيانــــــات واقعيــــــة عــــــن -

  .األداء

  

 تتطلــــب مالحظــــا علــــى درجــــة -

  .عالية من المهارة والمعرفة

 مـــــــــن المحتمـــــــــل أن ينظـــــــــر -

  .اآلخرون لها على أنها تجسس

ًتستهلك وقتا كبيرا- ً.  

  . تشعر المالحظ بعدم االرتياح-

 تكــون هــذه الوســيلة  يمكــن أن-

  .غير محايدة

 يمكن الوصـول إلـى عـدد كبيـر -) االستبانة(قوائم االستقصاء  .2

  . وقت قصيرفي

ــــاط كثيــــرا لالســــتجابات -  ال تحت

  .غير المتوقعة
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  العيوب  المزايا  األسلوب
(Questionnaire)  

 هي عبارة عن استمارة تتضمن -

مجموعة من األسئلة التي تتطلب 

  .اإلجابة عنها

 يمكن استخدام العديد من أشكال -

مفتوحة ومغلقة ومتعددة : األسئلة

  .االختيارات وغيرها

  . غير مكلفة نسبيا-

   فرصة للتعبير دون خوف -

 تنــتج بيانــات يمكــن تلخيــصها -

  ٕواعداد تقرير عنها بسهولة

 ذات فائدة محدودة في التعرف -

علـى أسـباب المـشاكل أو الحلــول 

  .الممكنة

  ًأحيانا تكون صعبة التجميع-

لجان استشارية  .3
(Consultation)  

تشكل اللجان االستشارية من خبراء 
ومسئولين لهم عالقة وثيقة، وخبرة 

بالنشاط أو الوظيفة المطلوب 
دراستها، ولديهم المعلومات الكافية 

عنها لكي يقرروا األنشطة التي 
تتكون منها هذه المشاريع، وتتكون 

هذه اللجان من أعضاء من داخل 
المنظمة بشكل أساسي، وأعضاء 
من خارجها إذا دعت ضرورة إلى 

  .ذلك

  . بسيطة نسبيا وغير مكلفة-

 تتــيح المــدخالت والتفاعــل بــين -

عدد من األفـراد لكـل مـنهم وجهـة 

  .نظره في الحدث

ــين -  تقــوي خطــوط االتــصاالت ب

  .المشاركين في المشاريع

  

  

 تنطـوي علـى نــوع مـن التحيــز، -

ألنـــــه يعتمـــــد علـــــى آراء هـــــؤالء 

ظـــرهم المستـــشارين مـــن وجهـــة ن

  .الفردية أو التنظيمية

ـــد ينـــتج عنهـــا ظهـــور جـــزء -  ق

واحــد فقــط مــن التقيــيم؛ نظــرا ألن 

اللجنــة قــد ال تكــون ممثلــة تمامــا 

  .للمجتمع

 Printed)الوسائل المطبوعة  .4

Media)      

ـــــــة - ـــــــضمن المجـــــــالت المهني  وتت

ـــــــــة  واألخبـــــــــار والنـــــــــشرات القانوني

ومنــــــــشورات العامــــــــة والمجــــــــالت 

  .والمنشورات الداخلية

ــــــات - ــــــاز للمعلوم ــــــصدر ممت  م

الخاصـــــــــة بـــــــــالتقييم، وتـــــــــوفر 

ـــــــــــل  ـــــــــــة ب المعلومـــــــــــات الحديث

  .والمستقبلية أيضا

ـــد - ـــل مـــشكلة عن ـــن أن تمث  يمك

تحليــــل البيانــــات بــــسبب شــــكلها 

الحالي ويمكن للجنـة االستـشارية 

  .االستفادة بها بشكل كبير

المقابالت الشخصية  .5

Interviews) (     

هـــي عبـــارة عـــن مواجهـــة شخـــصية 

 المقــــيم واألخرين،وتتطلــــب مــــا بــــين

  :يلي

ــــــشكل محــــــدد  صــــــياغة األســــــئلة ب

 تعطي المشاركين فرصة كافيـة -

  .إلبداء اآلراء وتقديم االقتراحات

ــــــة للمــــــشاركين -  تعطــــــي الحري

للتعبير واإلفصاح عـن المـشكالت 

  .وأسبابها وطرق حلها

ــــت - ــــر مــــن الوق ــــستهلك الكثي  ت

  عادة 

فــال يمكــن تطبيقهــا إال علــى عــدد 

  .محدود

 مــــن الــــصعب تحليــــل النتــــائج -

  .وتحويلها إلى صورة كمية
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  العيوب  المزايا  األسلوب

  .لتحقيق الهدف من المقابلة

االســـــتماع الكامـــــل لألفـــــراد وعـــــدم 

  .مقاطعتهم

 قــــــد ال تفيــــــد كثيــــــرا إذا كــــــان -

  .المقابل غير ماهر

 Focus)المجموعات المركزة  .6

Groups)  
 تـــــــــــشبه أســـــــــــلوب المقابلـــــــــــة - 

الشخـــصية وجهـــا لوجـــه ولكـــن مـــع 

  .مجموعة

ن أن تكون مركزة على جزئية  يمك-

  .محددة في المشروع 

 تـــــستخدم واحـــــدا أو أكثـــــر مـــــن -

ــك الــصدد  ــشائعة فــي ذل األســاليب ال

  .مثل توليد األفكار

 تـــسمح بتجميـــع وجهـــات نظـــر -

  .مختلفة في نفس الوقت

 تضمن تدعيم الخدمة التـي تـم -

  .االتفاق عليها في النهاية

ــــى أن - ــــشاركين عل ــــساعد الم  ت

ن أفــضل لألحــداث يــصبحوا محللــي

وأكثــر قــدرة علــى االســتماع وغيــر 

  .  ذلك

   تستهلك الوقت و مكلفة -

ــــات مــــن - ــــتج بيان  يمكــــن أن تن

الصعب تجميعها أو تحويلهـا إلـى 

  .صورة كمية

  

 Document(مراجعة الوثائق  .7

Review(  

 يمكــن أن تــشتمل علــى الخـــرائط - 

  التنظيمية 

  . سجالت العاملين-

ت الجتماعـــــــا تتـــــــضمن دقـــــــائق ا-

شـــــــهرية أو (وتقـــــــارير المـــــــشاريع 

   .غير ذلك) أسبوعية 

 تقارير مديري المشاريع ووجهـات -

  .نظرهم

ــــــى - ــــــاز إل ــــــشكل ممت  تــــــشير ب

  .مواضع مشكالت

 تــــوفر دلــــيال موضــــوعيا علــــى -

نتائج المشاكل الحادثة فـي موقـع 

  .معين

 من السهل تجميعها بأقل جهـد -

ممكــــن ودون أي تعويــــق للعمــــل 

  .الفعلوذلك ألنها موجودة ب

 تقــدم اقتراحــات لعــالج مــواطن -

 .الضعف

  

 قد ال تتـوافر الوثـائق أو يكـون -

مـــن الـــصعب الوصـــول إليهـــا، أو 

  .تكون غير حديثة

 قــــد ال يــــتم اختيارهــــا بطريقــــة -

ســــليمة وبالتــــالي تعطــــي صــــورة 

  .غير سليمة لألداء

 تحتاج إلى محلل بيانات مـاهر -

إذا أردنـــــــا الخـــــــروج باتجاهـــــــات 

لـــك البيانـــات واضـــحة مـــن مثـــل ت

  .الخام ذات الطبيعة الفنية

   تستخدم مع وسيلة أخرى-

 Case)دراسة الحالة   .8

Study)  

 تـــشبه المالحظـــة إال أنهـــا تكـــون -

  .في شكل مكتوب

  

 معظــــــــــم مزايــــــــــا الــــــــــسجالت -

  .والتقارير

  

يمكــــــن النظــــــر إلــــــى تقــــــديرات -

المحلل عـن نقـاط الـضعف والقـوة 

  .على أنها تقديرات شخصية

نمــــاذج نمطيــــة قــــد يــــتم إعطــــاء 

تعطــي صـــورة أعلـــى لـــألداء عـــن 

  .األداء الحقيقي

  )2003ديسلر،(:المصدر
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وللحصول على أحسن نتائج لتقييم المشروع يجب على المقيم أن يحرص على أن تشمل 
 ،ًمالحظته جميع جوانب المشروع وأن يتفادى تلقي معلومات من جانب واحد قد يكون متحيزا

 ,McGee and Wilso(ن يركز اهتمامه على أربعة نقط هيويجب على المقيم ألي مشروع أ
2005(:  
  .أو ال يتفق حولها العاملون في المشروع/ تشخيص المشاكل التي يتفق  .1
 .تحديد األشخاص الذين لهم اهتمام بهذه المشاكل ومدى هذا االهتمام .2

 .وصف األحداث الخاصة التي تقع خالل تنفيذ المشروع .3

  .اذهاوصف القرارات التي يتم اتخ .4

 

  

  التوصيات : المرحلة الثالثة

ُهــي تــدابير توضــع اســتنادا إلــى نتــائج تحليــل البيانــات وتفــسيرها، ويقــصد بهــا أن يأخــذها  ً
 وتعــد صـياغة التوصــيات مرحلــة قائمـة بــذاتها مــن مراحــل ،مـستخدمو نتــائج التقيــيم بعـين االعتبــار

  .تقييم المشاريع

 وقــد تكــون هـــذه ،تقبل ويقتــرح كيفيــة تطبيقهــاويقــدم التقيــيم الئحــة توصــيات بالنــسبة للمــس
 ولــذلك يجــب أن تكــون التوصــيات ،ًالتوصــيات هــي األكثــر اســتعماال بحيــث أنهــا تقــرأ قبــل غيرهــا

   .Levine )، (2002مقدمة حسب األولوية واألهمية ومعروضة بكتابة سهلة وواضحة
  

    وتراكم الخبراتفادةالدروس المست: المرحلة الرابعة

ـــ ـــيقـــصد بهـــا ال ـــة عامـــة واســـتخالص العبـــر سابقةّتعلم مـــن التجـــارب ال  للتطبيـــق علـــى حال
والدروس والتوصيات من نتائج التقييم وصياغة التوصيات لذوي العالقة لتصويب خطـة المـشروع 
الحالي وتحسين تخطيط المشاريع المستقبلية وتنفيذها، ويمكن التوصل إلى الدروس المستفادة في 

البيئـة التـي يـتعلم منهـا العـاملون، ويـأتي "، والمقـصود بهـا "ّتعلم المنظمـة"إطار تقييم المشاريع من 
  .ّالتعلم من خالل تراكم الخبرات

والفكـــرة الرئيـــسة فيهـــا هـــي حـــل المـــشكالت، حيـــث إن كـــل شـــخص فـــي المنظمـــة معنـــي 
بتشخيص المشاكل وحلها، مما يعني التجريب المستمر، والتغيير، وتحسين األداء، الذي يزيد من 
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القيـــام : ّإن تطـــوير تعلـــم المنظمـــة، يعنـــي. ّة المنظمـــة علـــى النمـــو، والـــتعلم، وتحقيـــق األهـــدافقـــدر
بتغييرات محددة ومستمرة في النواحي القيادية، والهيكل التنظيمي، والتمكين، واالتصاالت، وتبادل 

  ). Daft, 2004(المعلومات، واالستراتيجيات التشاركية، والثقافة التكيفية 

  :وضع الصيغة النهائية لتقرير التقييم: امسةالمرحلة الخ
يلزم إعداد تقرير لنقل النتائج واالستنتاجات والتوصيات التي يتوصل إليها التقييم، وينبغي أن 

ًيكـون التقريـر مختـصرا ومــوجزا نـسبيا ً وينبغـي أن ينـاقش مــدير التقيـيم ومـستخدمو التقريـر النتــائج . ً
وصــل إليهــا، وأن يقــدموا تعليقــات علــى مــسودة التقريــر إلــى واالســتنتاجات والتوصــيات التــي تــم الت

المقــيم أو المقيمــين قبــل وضــعه فــي صــيغته النهائيــة  . ًوينبغــي تــسجيل أي آراء متعارضــة تــسجيال
  .)PCM,2004(ًصحيحا في التقرير

  

  محتويات التقرير 

  :)Lewis,2002( يجب أن يحتوي التقرير لنتائج التقييم على العناصر اآلتية
  :الغالف األمامي -1

  .اسم وموقع المشروع المقيم �
  .اسم أو أسماء الذين قاموا بعملية التقييم �
  .اسم الجهة الساهرة على المشروع �
  . المدة الزمنية التي يغطيها التقرير �
  . تاريخ تقديم التقرير �

  
  :  ملخص لنتائج التقييم-2

ي توصل إليها المقيم يقدم في صفحة أو صفحتين إلعطاء نظرة عامة حول النتائج الت �
  . وذلك لفائدة األفراد الذين قد ال يتوفر لهم الوقت الكاف لإلطالع على كل أجزاء التقرير

  .الئحة لمحتوى التقرير تعرض كل أجزائه بوضوح �
  .معلومات حول خلفية المشروع وتطوره وأهدافه �
  .أهداف التقييم والطرق المختارة للقيام به �
 ،كيفية تطبيق طريقة جمع المعلومات: ال هذه الطريقةالنتائج المترتبة عن استعم �

  .المعوقات الميدانية واألوجه اإليجابية في العمل الميداني
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 ،تقديم النتائج المتحصل عليها وتحليلها ويستعان في ذلك باستعمال الرسوم البيانية �
 يجب وال. وقد تدعم هذه النتائج ببعض الصور من الميدان إذا اقتضى الحال. والجداول

هنا غض النظر عن ذكر الطريقة المستعملة لفرز المعطيات التي تم جمعها عند 
  .الحاجة

  
  
  :   خالصة التقرير-3

  : يجب أن تلخص هذه الفقرة من التقرير النقط اآلتية
  . مدى نجاح المشروع في بلوغه لألهداف �
ح ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف في المشروع والتي تحتاج إلى إصال �

 .وتقوية

 ؟ ملت الموارد البشرية والمادية بكفاءةهل استع �

 ما هي التغيرات التي عرفها المشروع عبر الزمن؟ �

 ).Cost Benefit analysis(ما هي نتائج تكلفة المشروع مقارنة بالعائد  �

ما هي التكهنات التي يمكن تقديمها من خالل نتائج المشروع سواء على المدى  �
 . يدالقصير أو المدى البع

  .وأهم شيء ما هو أثر المشروع على المستفيدين �
  

  : التوصيات -4     
 وقد يكون هذا الجزء ،يقدم تقرير التقييم الئحة توصيات بالنسبة للمستقبل ويقترح كيفية تطبيقها

ولذلك يجب أن تكون التوصيات مقدمة . ًمن التقرير هو األكثر استعماال بحيث أنه يقرأ قبل غيره
  .ية واألهمية ومعروضة بكتابة سهلة وواضحةحسب األولو
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  ):PCM,2004( المشاريع سب دليل االتحاد األوروبي إلدارةخطة مقترحة لمحتوي تقرير التقييم ح): 2(جدول 

  ملخص التقرير

  

  

  

 يجب صياغته بشكل مختصر •
 يكون مستقال عن التقرير •
 ال تزيد عدد صفحاته عن خمسة صفحات •
 يل األساسيةيركز عل نقاط التحل •
 يبين النتائج الرئيسية للتقييم •
 يذكر الدروس المستفادة •
 يتضمن التوصيات و االقتراحات •
تشمل آخر صفحة من التلخيص فهرس بمحتويات التقرير مع أرقام  •

  الصفحات

   التقرير

  

  

  

 الذي تم تقييم يبدأ بمقدمة توضح أوال المشروع •
 أهداف التقييم •
 و ثراأل ، االرتباط، الفاعلية،لكفاءةا: يتضمن الخمس معايير للتقييم •

 االستدامة
 ذكر األرقام و الحقائق •
 آلية التحليل و أساليب التقييم المستخدمة •
  نتائج التقييم بالرجوع إلي أسئلة التقييم المعدة لقياس كل معيار •

  النتائج و التوصيات

   و المقترحات

  

  

  

 يقدم هذا الجزء النهائي بشكل منفصل عن التقرير  •
 أن يصاغ اقتراح لكل نتيجة يتم التوصل إليها من خالل التقييم يجب  •
 ،تعتمد قيمة التقييم علي جودة و مصداقية االقتراحات و التوصيات •

 الفئات التي تستحقها و أن تكون التوصياتلذلك يجب أن تستهدف 
  محددة و قابلة للتنفيذ و واقعية

  المالحق 
  
  
  

 الوثيقة المرجعية للتقييم •
قيمين وسيرهم الذاتية بحيث أن ال تزيد عن صفحة واحدة لكل أسماء الم •

 مقيم
 أساليب جمع المعلومات ،مراحل التقييم: المنهجية المتبعة للدراسة •

 وتحديد العينات
 جداول اإلطار المنطقي  •
 خريطة لموقع المشروع و أماكن تنفيذه •
 التي تم استشارتها المنظماتقائمة بأسماء األفراد و  •
 الت اإلحصائيةمالحق التحلي •
  أي مالحق أخرى  متعلقة بالتقييم •
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  من المستفيد من التقييم؟: 2-8

تختلـــف التوقعـــات المنتظـــرة مـــن نتـــائج التقيـــيم حـــسب األشـــخاص الموجـــودين داخـــل المنظمـــة 
ًأنفسهم والذين هـم مهتمـون بالمـشروع بحيـث أن كـل واحـد ينتظـر جوابـا علـى سـؤال أو عـدة أسـئلة 

  .عن أسئلة غيره من المهتمين بالمشروعتهمه باألساس وتختلف 

ًفنجـد مــثال إن آخـذي القــرار فيمــا يخـص المــشروع يتوقعـون جوابــا علــى تـساؤالت بعيــدة المــدى  ً
ًوذات عواقب قد تكون حتمية بالنسبة للمشروع كأن يتوقعوا جوابا حول مدى جدوى االستمرار فـي 

  . الموارد أو حول ما إذا كان المشروع يحتاج إلى مزيد من،المشروع

ًأما مدير المشروع فقد ينتظر من عملية التقييم جوابا على تساؤل مـن نـوع آخـر كـأن يتـساءل 
 أو عـن األنـشطة األكثـر أهميـة والواجـب القيـام – لتنفيذ المشروع بأقل تكلفـة إستراتيجيةعن أنجع 

  . )1989،السعيدي(الخ... بها من قبل غيرها في المشروع 

نفذي المشروع فإنهـا تكـون محـددة بطريقـة أكثـر دقـة وأقـرب إلـى الواقـع أما بالنسبة لتساؤالت م
  .الميداني للمشروع

 وهـــو فـــي ، فــي عمليـــة التقيــيم الحكوميـــةغيــرالمنظمـــات ًوهنــاك عنـــصر مهــم كثيـــرا مــا تغفلـــه 
 الفئـات المـستهدفة مـن النـشاط  وهـمم ألي نـشاط وألي مـشروع كيفمـا كـان نوعـهالحقيقة أحـسن مقـي

م علــى صــورة أدق وأشــمل عــن مــشروع مــا مــن خــالل الحــوار مــع أشــخاص أو مقــيفقــد يحــصل ال
وبالتــالي ال بــد أن يجيــب التقيــيم علــى . مجموعــات مــن الــشرائح االجتماعيــة التــي ينجــز مــن أجلهــا

هــل يغطــي النــشاط أو المــشروع الحاجــة الحقيقيــة أو المعقولــة : الــسؤال األساســي والمهــم الــذي هــو
ًالمستهدفين أوال ثم مـا هـي نوعيـة أو قيمـة الخـدمات التـي تقـدمها إلـيهم للمجموعات أو األشخاص 

 مــــن خــــالل هــــذا النــــشاط؟ ثــــم هــــل هــــذا النــــشاط مقبــــول فــــي الوســــط االجتمــــاعي لهــــذه المنظمــــة
المجموعــات وهــؤالء األشــخاص أو هــو نــشاط يتعــارض مــع قــيمهم الدينيــة وتقاليــدهم االجتماعيــة ؟ 

مــشروع يــراد لــه النجــاح واالســتمرار فــي خدمــة المجتمــع الــذي كلهــا تــساؤالت أساســية بالنــسبة ألي 
 المختلفــة والمتعــددة االهتمامــات ممــا يجعــل مطالــبوقــد تــصعب تلبيــة كــل هــذه ال. أنـشئ مــن أجلــه

 لكــن ،ًم ألي مــشروع يتيــه نظــرا لــصعوبة إرضــاء كــل األطــراف مــن خــالل عمليــة تقيــيم واحــدةالمقــي
  . )www.ngoce.org( ًاعيا لوجود هذه التساؤالتم واألهم في الموضوع أن يكون المقي
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  من يقوم بالتقييم؟ :2-9

هنالك تعارض حـاد فـي الـرأي حـول الجهـة األكثـر صـالحية للقيـام بتقيـيم المـشاريع التـي تقـوم 
 تكليــف مقيمــين ال تــربطهم بالمــشروع موضــوع  تؤيــدهنــاك أنــصار.  الحكوميــةغيــرالمنظمــات بهــا 

 ولكل ،ك من يؤيد فكرة القيام بالتقييم من طرف من شاركوا في المشروع في حين هنا،التقييم صلة
فالمقيم الخارجي  قادر على أن تكون له نظرة جديدة للمشروع بحكم . من هذه اآلراء مزايا وعيوب

عدم صلته بالمشروع الشيء الذي سيجعله ال يتأثر بأي عالقة صداقة أو عداء قد تربطه باألفراد 
  . مما سيمكنه من تقييم المشروع بكل موضوعية،روعالعاملين في المش

ورغم . في حين يمتاز المقيم الداخلي كمساهم في إنجاز المشروع بمعرفة لكل خباياه وجزئياته
ًإيجابيــة هــذه المعرفــة العميقــة للمــشروع قــد تكــون عــامال ســلبيا بالنــسبة لــه كمقــيم حيــث يكــون غيــر  ً

ً ومـن ثـم قـد يكـون متحيـزا فـي ،زمالئه فـي المـشروعقادر على التخلص من عالقته الشخصية مع 
وفيما يلي الئحة للمزايا والعيوب التي تلتصق بعملية التقييم بواسطة جهة أو . حكمه على األشياء

  .)1989،السعيدي(عنصر داخلي أو جهة أو عنصر خارجي عن المشروع

    يوضح الفرق بين المقيم الداخلي والمقيم الخارجي:)3 (جدول 

 تقيم من جهة داخلية م من جهة خارجة تقيي  

   المشروع يعطي نظرة جديدة عن-  المميزات �
 غيـر سهولة إعطاء الحكـم المجـرد و-

  .المتحيز
ً لــيس طرفـــا فــي هيكـــل المـــشروع أو -

  .المنظمة
ً ال يستفيد شيئا مـن التقيـيم باسـتثناء -

  .تقدير علمي
ة  متخـــصص فـــي الميـــدان ولـــه خبـــر-

 .د عليهفي التقييم يمكن االعتما

   يعرف المشروع معرفة جيدة-
ً نظــــــرا لمعرفتــــــه الجيــــــدة بالمــــــشروع -

ـــــدرة كافيـــــ ة لفهـــــم مواقـــــف تكـــــون لـــــه ق
  .وتصرفات العاملين 

  
 

 قــد ال يفهــم بــسرعة خبايــا المــشروع -  وبــــــالعي �
  .وال األشخاص المشتركين فيه

 قد يتسبب في بعض التشككات من -
طـرف العــاملين فـي المــشروع أو قــد ال 

  .ًصعب علي أن ال يكون متحيزا -
ـــــــــي هيكـــــــــل المـــــــــشروع أو - ـــــــــا ف ً طرف

  .المنظمة
 قـــد يتمنـــى جنـــي مـــصلحة مـــن وراء -
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  .التقييم .همون سر عملهيف
ـــه المعرفـــة - ـــرة  قـــد ال تكـــون ل أو الخب

ـــــي تميـــــزه عـــــن  غيـــــره فـــــي الالزمـــــة الت
 .المشروع

  )1989،السعيدي(: المصدر                                   

  

 أن المنظمة أنه قبل الشروع في أية عملية تقييمية ألي نشاط أو مشروع يجب على تبينولقد 
  : يلي تحدد ما

  .تحديد أهداف العملية التقييمية من خالل تحديد أهداف المشروع المراد تقييمه �

 .تحديد الجهة التي ستتم هذه العملية لفائدتها �

 ".يئةه/ أشخاص " سواء كانت قييم أي الجهة التي ستنفذ عملية التتحديد جهة التقييم  �

سواء من حيث تغطية التكلفة المالية أو  للمنظمة ويتم كل ذلك في إطار اإلمكانيات المتاحة 
 .)1989،السعيدي( الفترة الزمنية التي يجب أن تتم فيها عملية التقييم
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  معايري التقييممعايري التقييممعايري التقييممعايري التقييم

  

 معايير التقييم : 2-10

ًح هدفا أو أهـدافا متعـددةًنظرا ألن لكل مشروع مقتر  فأن المعيـار الـذي يـستخدم لقيـاس هـدو، ً
معين قد ال يتناسب لقياس هدف آخر، من هنا تظهر أهمية اختيار المعيار المناسـب مـع الهـدف 
من إقامة المشروع، وعلى ذلك يمكن القـول بـأن المعـايير التـي تـستخدم لتقيـيم المـشروعات العامـة 

وأن المعايير المستخدمة في تقيـيم المـشروعات ،  المشروعات الخاصةقد تكون غير مناسبة لتقييم
 ربحية، وبشكل عام فإن نجاح أي غيرالربحية تختلف عن تلك المستخدمة في تقييم المشروعات 

مــشروع يرتكــز علــى ثــالث معــايير أساســية وهــي التكلفــة والــزمن والجــودة، فالمــشروع النــاجح هــو 
  .)1999، عبد اهللا(عايير الثالث بحسب الخطة المعدة للمشروع المشروع الذي تتوفر فيه هذه الم

وقد يتفاوت االهتمام بكل من هذه المعايير حسب طبيعة المشروع وأهميته والهدف العام منه، 
ففي المشاريع االستثمارية، وهي تلك التي تهدف إلى تحقيق الربح، يكون أهم معايير التقيـيم فيهـا 

دد نجــاح المــشروع مــن فــشله وذلــك عــن طريــق زيــادة الــربح للمــشروع معيــار التكلفــة وهــو الــذي يحــ
 ).2005، العيساوي(بتحقيق أقل تكلفة ممكنة 

ربحية، فإن نجـاح المـشروع يتعلـق بمـدى إمكانيـة تحقيـق مخرجـات ال غيرأما في المشروعات 
 المــشروع ألهـــداف المـــشروع العامـــة ومـــدى االســـتفادة مـــن هـــذه المخرجـــات فـــي تحقيـــق الغايـــة مـــن

ًالمــشروع، ويــأتي ذلــك عــن طريــق االهتمــام أوال بمعيــار الجــودة فــي المــشاريع، وقــد يكــون معيــار 
ًالــزمن أيــضا العامــل الرئيــسي لنجــاح المــشروع أو فــشله ويكــون ذلــك فــي المــشروعات التــي تــرتبط 
أهدافها العامة بمـدة زمنيـة محـددة بحيـث ال يمكـن تحقيـق الهـدف مـن المـشروع خـارج هـذا اإلطـار 

 ).1999، عبد اهللا(ني الزم

ًربما تتعدد المعايير المستخدمة في عملية تقييم المشاريع فكل منها يقيس شيئا محددا، فبعض  ً
الدراسات تقتصر على قياس بعض هذه المعايير في الحكم على نجاح مشاريعها، والبعض اآلخر 

  .ة التقييمينوع من المعايير المستخدمة في عملية التقييم لتغطية كافة جوانب عملي
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   :المعيار

ا ألبعـاد محـددة لإلنجـاز، ويختبـر كـل معيـار مجموعـة  ًـهو أداة قيـاس تحـدد مـستوى األداء وفق
  .)McGee and Wilso , 2005 ( من المؤشرات تبين مدى فاعليته في إدارة المشروع وتنفيذه

  

ا على العوامل  فكرة استخدام المعايير في تقييم المشاريع من خالل احتوائهUSAIDوتلخص 
  وموصوفة بعد ذلك) 6(موضحة في الشكل رقم كما هي األساسية لتقدير أداء المشروع 

  

 

 

 

 

  USAID)،1998(  ،معايير تقييم المشاريع: )6(شكل 

والبنــك   المؤســسات الدوليــة المانحــة للمــشاريع منهــا االتحــاد األوروبــيالكثيــر مــنويتفــق 
 اإلنمـائيبرنامج األمم المتحدة و،ريكية لتنمية الدوليةالوكالة األمUSAID و، UNSCO والدولي 
UNDP،برنامج األمم المتحدة للبيئةو UNEP،صندوق األمم المتحدة للسكانو UNFPA،  وكالة

 علــى خمــس معــايير أساســية ADB البنــك اآلســيوي للتنميــة و ، JICAالتعــاون اليابانيــة العالميــة 
 ،"االرتبـاط والكفـاءة والفاعليـة واألثـر واالسـتدامة"وهـي غير الحكومية ظماتلتقييم المشاريع في الم

 تعتمد هذه المعايير الخمس باإلضافة إلى DFID، GTZ وهناك مؤسسات دولية مانحة أخرى مثل
 وفي هذه الدراسة سيتم دراسة تقييم ، معيار أو اثنين مختلفين مثل معيار الشفافية ومعيار التدقيق

لما لهن من  " االرتباط والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة" الخمسالمشاريع بواسطة معايير التقييم
 أما المعايير األخرى فهي معايير ،شمولية في تقييم مشاريع المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة

   .متخصصة إلى حد كبير

  

  الفاعلية
 

  االرتباط
  

 

  االستدامة
 

  األثر
  

  الكفاءة
 

المشاريعتقييم   
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  RReelleevvaannccee  االرتباطاالرتباطمعيار معيار : : 11--1010--22

لنتــائج بالنــسبة إلــى االحتياجــات مــة ائمالارتبــاط أو يفحــص تقــدير مــدى  االرتبــاطمعيــار 
  .USAID )،1998( التي يستهدفها المشروع والسياسات واحتياجات وأولويات الفئات 

 درجـة اسـتمرار صـحة ومالئمـة مخرجـات أو نـواتج أو غايـات يعرف معيار االرتبـاط أنـهو   
ر الظـــروف فـــي ا ّـــالمـــشروع علـــى النحـــو المخطـــط أصـــال، أو كمـــا عـــدلت الحقـــا بـــسبب تغي ً ً لـــسياق

 علـــى تقـــدير تحقـــق يـــار المعانـــصب هـــذيالمباشـــر لـــذلك المـــشروع، أو فـــي بيئتـــه الخارجيـــة، حيـــث 
 بــين الخطــط وخلفيــة المــشروع، وحاجــات المــستفيدين، واســتراتيجيات المــشروع، وصــياغة االرتبــاط

  ).JICA,2004(الخطط المطلوبة 
ليــل االرتبــاط يعكــس تحأن )PCM,2004(دليــل االتحــاد األوروبــي إلدارة المــشاريع ويوضــح 

 : القضايا التالية  تناول بشكل مناسب وفعالالمشروع أى مدى تصميم إلى
  .تحديد الفئات المستهدفة والشركاء •
  .التعرف على المشاكل الحقيقية للفئات المستهدفة وتحديد احتياجاتها بالمشاركة •
  .تحليل الدروس المستفادة من الخبرات السابقة •
  . مشاكل الفئات المستهدفة ويلبى احتياجاتها بحيث يحلالمشروعتصميم  •
  .المشروعتحليل المخاطر الخارجية التى يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ  •
شــاملة الهــدف العــام واألهــداف المحــددة المــشروع  لكــل المنطقــي اإلطــاروضــع مــصفوفة  •

  .والمخرجات واألنشطة والمدخالت والموازنة والمؤشرات ومصادر التحقق والفرضيات
  . ترتيبات للتنسيق والتشبيك مع الشركاءوضع •
 .وضع نظام متابعة وتقييم  مناسب وفعال •
 

القـــضايا  تحليـــل االرتبـــاط يعكـــسفـــإن  )JICA,2004( لوكالـــة التعـــاون اليابانيـــة أمـــا بالنـــسبة
  :التالية

  .المشروع يسير وفق احتياجات الدولة أو المنطقة أو المجتمع المستهدف •
  . الفئة المستهدفةالمشروع يسير وفق احتياجات •
  .المشروع يتوافق مع السياسة التنموية للدولة الشريكة •
المــشروع يتوافــق مــع سياســة المــساعدات نحــو الدولــة المــستهدفة مــن حيــث تنفيــذ البــرامج  •

  .المحددة
المشروع مالئم من حيث كونه يمثل إستراتيجية لخلق تأثير مناسـب فـي النـواحي التنمويـة  •

  .ات المستهدفة للدول الشريكةللمجال المستهدف والقطاع
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  .عملية اختيار الفئة المستهدفة كان مالئما •
  .يوجد تأثيرات جانبية للمشروع خارج نطاق الفئة المستهدفة •
  .الفوائد والمنافع من التأثير وعبء التكاليف موزعة بعدالة •
  .تملك الدولة المانحة ميزة تنافسية من حيث التكنولوجيا •
  

 االرتبـــاط يقـــيس مـــدى مالئمـــة المـــشروع للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وممـــا ســـبق يتـــضح أن معيـــار
وأن على إدارة المشروع في هذا المعيار اختيـار الفئـات المـستهدفة ، والممولين والفئات المستهدفة 

  .وأن يتم تصميم المشروع بحيث يلبي هذه االحتياجات، المناسبة ومعرفة احتياجاتهم الحقيقية 
 
  EEffffiicciieennccyyالكفاءة الكفاءة    معيار معيار::22--1010--22

فهو يقدر النتائج التي تحققت بالنسبة للنفقات . الكفاءة يقيس تقدير كفاءة المشروعمعيار 
  . USAID )،1998( والموارد المستخدمة في المشروع أثناء فترة زمنية محددة

ـــاءة و ـــهعلـــى يعـــرف معيـــار الكف ـــة، أن ـــة اســـتخدام المـــدخالت كـــالموارد المالي  مقيـــاس لكيفي
  ).JICA,2004(ية، والمادية،بشكل اقتصادي وأمثل للحصول على المخرجاتوالبشرية، والتقن

وضــح مــدى تحــول مــوارد المــدخالت خــالل تنفيــذ األنــشطة إلــى المخرجــات يالكفــاءة معيــار و
  .المستهدفة نوعيا و كميا و خالل الوقت المحدد

ســـيتناول  تحليـــل الكفـــاءة أن )PCM,2004(ويبـــين دليـــل االتحـــاد األوروبـــي إلدارة المـــشاريع 
  :القضايا التالية

مــدى تحقيــق المخرجــات المخطــط لهــا باســتعمال مؤشــرات القيــاس الموجــودة فــي اإلطــار  •
  .المنطقي للمشروع

مــدى (نوعيــة اإلدارة اليوميــة شــامال إدارة الموازنــة و المــوظفين و المعلومــات و المخــاطر  •
  . حترام المواعيدوالتنسيق مع الشركاء وا) المرونة في التعامل مع الظروف المتغيرة

  .تكاليف مخرجات المشروع مقارنة بتدخالت أخرى  و تبرير التكاليف بالفوائد •
  .وهل يتم االستفادة منها) موجودة أم ال( نوعية المتابعة  •
 .هل تم تحقيق نتائج غير مخطط لها  •
  

  :التاليةالقضايا  يعكسالكفاءة تحليل فإن  )JICA,2004(أما بالنسبة لوكالة التعاون اليابانية 
  .المؤشرات المستخدمة لقياس المخرجات تعبر عن معناها بدقة •
  .األهداف من المخرجات مناسبة ومالئمة •
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  .وسائل الحصول على مؤشرات المخرجات مناسبة •
  .كفاءة األنشطة المخطط لها تحقق المخرجات •
  .المدخالت من حيث الكم والكيف والجودة مناسبة لتنفيذ األنشطة و الفعاليات  •
  .نسبة لالفتراضات الهامة من األنشطة وحتى المخرجات تم فهمها بدقةبال •
  .اختيار التوقيت للمدخالت بشكل مناسب •
يمكــــن لمخرجــــات المــــشروع أن تبــــرر التكلفــــة التــــي يمكــــن اســــتثمارها فــــي هــــذا المــــشروع  •

  .بالمقارنة مع مشاريع مشابهه
 .مشاريع مشابههالهدف من المشروع يبرر التكلفة المستثمرة فيه بالمقارنة مع  •

  
ويمكــن القــول أن معيــار الكفـــاءة عبــارة عــن االســتغالل األمثـــل للمــوارد الماديــة والماليــة والبـــشرية 

  .لتحقيق المخرجات المخطط لها وذلك بأقل جهد ووقت وتكلفة
 
  EEffffeeccttiivveenneessssالفاعلية الفاعلية معيار معيار : : 33--1010--22

لذي سـتتحقق بـه ومـا إذا كـان مدى تحقيق المخرجات أو المدى اتقدير فاعلية على ال  معيارركزي
  .)USAID ،1998( من المحتمل أن يسهم المشروع في النواتج المحددة واألثر المحدد

ــــائج المخطــــط لهــــا، المخرجــــات، والنــــواتج، ويقــــيس معيــــار الفاعليــــة    مــــدى تحقيــــق المــــشروع للنت
   ).JICA,2004(واألهداف 

  . )PCM,2004 ( المحددةافهأهد وتحقيق المشروعية مدى استغالل مخرجات اعلعكس الفوي

ليــة يركــز علــى اعتحليــل الفأن  )PCM,2004(دليــل االتحــاد األوروبــي إلدارة المــشاريع ويوضــح 
  :القضايا التالية

 فـــي المحـــددة المخطـــط لهـــا باســـتعمال مؤشـــرات القيـــاس الموجـــودة األهـــدافمـــدى تحقيـــق  •
  .لمشروع لالمنطقي اإلطار

  .المخطط لها للفئات المستهدفة  التغيير والتنمية والفوائد تحقيق مدى •

وهــل كــان  المــشروع هــل الفرضــيات والمخــاطر المحتملــة كانــت صــحيحة حــسب تــصميم •
  .المشروعهناك مخاطر جديدة ظهرت أثناء تنفيذ 

 االجتماعي بعين االعتبار قضايا متقاطعة مثل النوع األخذهل ظهرت مشاكل نظرا لعدم  •
  .والفقر خالل التنفيذ
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ـــ القـــضايا  يعكـــسالفاعليـــة تحليـــل فـــإن  )JICA,2004(ة التعـــاون اليابانيـــة أمـــا بالنـــسبة لوكال
  :التالية

  .الهدف من المشروع مذكور بوضوح •

  .مؤشرات قياس األهداف تعبر بدقة عن األهداف •

  .طرق الحصول على مؤشرات قياس األهداف مالئمة •

  .بانتهاء المشروع سيتحقق الهدف العام من المشروع •

  .تحقيق أهداف المشروع) حسب المخطط(كفاءة مخرجات المشروع  •

تم فهمها ، بالنسبة لالفتراضات الهامة من مخرجات المشروع وحتى الهدف من المشروع  •
  .بشكل صحيح 

  .يوجد أي عوامل تعرقل تحقيق أهداف المشروع •

  

 ومــا هــي العوامــل  ومــا هــي العوامــل ،، يقــيس مــدى القــرب مــن تحقيــق األهــداف يقــيس مــدى القــرب مــن تحقيــق األهــدافويتــضح ممــا ســبق أن معيــار الفاعليــةويتــضح ممــا ســبق أن معيــار الفاعليــة
  ..قل تحقيق هذه األهدافقل تحقيق هذه األهدافالتي قد تعرالتي قد تعر
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  IImmppaaccttاألثـر األثـر معيار معيار : : 44--1010--22

ويكـون التنفيـذ واألداء نـاجحين إذا . األثر يفحص أثـر المـشروع علـى المـدى البعيـدمعيار 
ٕكانت المدخالت الالزمة لتنفيذ النشاطات المخططة وانجاز المخرجات المتوقعة متاحة في الوقت 

    .USAID )،1998( المناسب

ـــه ويعـــرف م ـــى أن ـــار األثـــر عل ـــل فـــي عي ـــى المـــدى الطوي ـــسلبية عل ـــة وال ـــأثيرات اإليجابي الت
وهذه التأثيرات، . المنظمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء أكانت مقصودة أو غير مقصودة

قــد تكــون اقتــصادية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة، أو مؤســسية، أو بيئيــة، أو تكنولوجيــة، أو مــن أنــواع 
ًيـــل الهــدف العـــام باعتبــاره تـــأثيرا متوقعــا باإلضـــافة إلــى التـــأثيرات اإليجابيـــة أخــرى؛ حيـــث يــتم تحل ً

    ).JICA,2004(والسلبية غير المتوقعة 

 تلقتهـا الفئـات المـستهدفة ألعـداد اكبـر التـي مدى امتداد و انتشار الفوائد األثرمعيار يعكس و
 تطوير القطـاع ذات في وعالمشر مساهمة األثركذلك يعكس .  المجتمع أو المنطقةفيمن الناس 

  .العالقة

 (  يركـز علـى الجوانـب التاليـةاألثـرتحليل أن دليل االتحاد األوروبي إلدارة المشاريع ويبين   
PCM,2004( :  

  . تحقيق هذا الهدففي المشروعمدى تحقيق الهدف العام و مدى مساهمة  •

 مـــزوديت  و الخـــدماومقـــدمي علـــى المـــوظفين مـــشروع للاالقتـــصادي األثـــرمـــدى انتـــشار  •
  .)ومعدات وقرطاسيهأثاث ( للعمل زمةالالالبنود 

 فيما يتعلق بتطـوير المـوارد البـشرية المستهدف تطوير القطاع في المشروعمدى مساهمة  •
  .اإلبداعيةوقصص النجاح والدروس المستفادة والوسائل والحلول 

  :القضايا التالية يعكساألثر تحليل فإن  )JICA,2004(أما بالنسبة لوكالة التعاون اليابانية 
  .المؤشرات المستخدمة لقياس الهدف العام تعبر عن معناها بدقة •

  .المؤشرات و األهداف الفرعية للهدف العام مالئمة في ظل البيانات األساسية •

  .طرق الحصول على المؤشرات للهدف العام مالئمة ومناسبة •

  .مشروعهناك توقعات بأن يتم تحقيق الهدف العام كناتج وتأثير لل •
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  .يوجد عالقة منطقية بين الهدف العام من المشروع واألمور التنموية •

   .االفتراضات الهامة من األهداف الفرعية وحتى الهدف العام من المشروع تم فهمها بدقة •

  .يوجد عوامل يمكن أن تعرقل تحقيق الهدف العام من المشروع •

  .م منهافتراض حدوث أية أثار أخرى للمشروع بخالف الهدف العا •

، اســــتخدام أيــــة اعتبــــارات للتخفيــــف مــــن اآلثــــار الــــسلبية المتعلقــــة بــــالنواحي االجتماعيــــة  •
  ....البيئية أو التكنولوجية، االقتصادية ، الثقافية ، السياسية 

نتيجة االختالف في الجنس أو الجماعات العرقية ) إيجابية أو سلبية(  أثار مختلفة وجود •
  .أو الطبقات االجتماعية

  

أن معيــار األثــر يقــيس مــدى تحقــق الهــدف العــام للمــشروع والمنظمــة علــى مــستوى أن معيــار األثــر يقــيس مــدى تحقــق الهــدف العــام للمــشروع والمنظمــة علــى مــستوى ن القــول ن القــول ويمكــويمكــ
  ..الفئات المستهدفة والمجتمع على المدى البعيدالفئات المستهدفة والمجتمع على المدى البعيد

  

  SSuussttaaiinnaabbiilliittyyاالستدامة  االستدامة  معيار معيار : : 55--1010--22

 مدى استمرار نتائجه، أو احتمال استمرارها بعد تقدير استدامة المشروع منمعيار يتحقق 
  .USAID )،1998(  وتوقف المواردانتهاء المشروع

: واالستدامة نوعان.  ديمومة نتائج المشروع بعد انتهائهويعرف معيار االستدامة على أنه
هــي التــدفق المــستمر للمنــافع نفــسها التــي يبــدأها المــشروع المنجــز إلــى والــساكنة األول االســتدامة 

فهـــي تخـــتص باســـتخدام أو تكييـــف   االســـتدامة الدينامكيـــةوالثـــاني ،المجموعـــات المـــستهدفة نفـــسها
 مـــن المجموعـــات المـــستهدفة أو مجموعـــات ًبعـــا لـــسياق مختلـــف أو بيئـــة متغيـــرةنتـــائج المـــشروع ت

   ).JICA,2004(أخرى، وبذلك فالديمومة تعكس قدرة المشروع على االستمرار والبقاء 

هــاء التمويــل مر بعــد انتت كانــت الفوائــد للفئــات المــستهدفة ستــسإذاعكــس مــا ياالســتدامة معيــار 
  .)PCM,2004 (الخارجي
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تحليـل االسـتدامة يركـز أن  )PCM,2004(دليل االتحاد األوروبـي إلدارة المـشاريع ويوضح  
  -:على الجوانب التالية

 وهل تم التنسيق معهم طوال فترة تنفيذ مشروعمدى امتالك الشركاء ألهداف و انجازات ال •
  .المشروع

  . المشروعمخرجات وأهداف لتحقيق المشروعمدى  كفاية موازنة  •

  . مع العوامل االجتماعية الثقافيةالمشروعمدى تناغم أنشطة  •

  . والحكم الرشيدالجندرية بعين االعتبار القضايا المتقاطعة مثل العدالة األخذمدى  •

  . التكنولوجيا المتوفرة بدون الحاجة لمساعدة خارجية إدارةمدى القدرة على  •

 المـشروع تعكـس مـستوى التـزام الـشركاء و كـذلك دمـج لتيامدى االستدامة المؤسساتية و  •
  .هيكليتهاضمن 

 تعكــس قــدرة الفئــات المــستهدفة علــى تحمــل تكلفــة الخــدمات والتــيمــدى االســتدامة الماليــة  •
  .المقدمة بعد انتهاء التمويل 

  

  :اليةالقضايا الت يعكساالستدامة تحليل فإن  )JICA,2004(أما بالنسبة لوكالة التعاون اليابانية 

  .بعد انتهاء التعاون مع الشركاء) المساعدة(يستمر التعامل بنفس سياسة المنحة  •

  .إعداد التعليمات واألنظمة القانونية الخاصة بالمنحة •

عينــة تجريبيــة مــن موقــع معــين الختبــار (بالنــسبة للمــشاريع التــي تــستهدف مواقــع تجريبيــة  •
  .ل المنطقة بعد ذلكتبذل جهود حقيقية لتعميم التجربة على كام) هدف ما

يوجد لدى المؤسسة الشريكة كفاءة وطاقة تنظيمية لتنفيذ األنشطة ومـن ثـم تحقيـق التـأثير  •
  .المطلوب بعد انتهاء التعاون بين المساعدة والطرف الشريك 

اإلحــساس بملكيــة المــشروع متحقــق فعــال لــدى المؤســسة المنفــذة مــن لحظــة مــا قبــل البــدء  •
  .بالمشروع 

  ) .تشمل النفقات التشغيلية( روع مضمونة ومؤمنة الميزانية للمش •

  ) .المنفذة للمشروع(اتخاذ اعتبارات  ناجحة للميزانية من جانب الدولة المستهدفةمدى  •

  .احتمال زيادة الميزانية المطلوبة في المستقبل خالل تنفيذ المشروع •
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  .طرق استخدام التكنولوجيا في المشروع مقبولة •

  .ت المستخدمة في المشروع مالئمة خطة إدارة وصيانة المعدا •

  .يحتوي المشروع على آلية لنشر وتعميم المشروع •

تـــستخدم التكنولوجيـــا كأحـــد ) اختباريـــه(بالنـــسبة للمـــشاريع التـــي تـــستهدف مواقـــع تجريبيـــة  •
  .عناصر التي يمكن نشرها على المواقع األخرى 

 االعتبار لكـل مـن النـساء المستمرة من خالل قلة) االستفادة(احتمال أن يتم عرقلة التأثير •
  .و الطبقات الفقيرة  وذو الحساسية االجتماعية

  .المستمرة بسبب اعتبارات البيئة) االستفادة(احتمال أن يتم عرقلة التأثير •

  .أية عوامل ممكن أن تمنع االستدامة للمشروع  •
  

ز على ويرك،  يقيس مدى ديمومة المشروع بعد انتهاءه مما سبق يتضح أن معيار االستدامة
المؤسسة باستمرار  تعكس مستوى التزام التياالستدامة المؤسساتية و نوعين من االستدامة األول

 تعكس قدرة الفئات المستهدفة والتياالستدامة المالية الثاني  و،هيكلتها ضمن ها و دمجالمشاريع
  .على تحمل تكلفة الخدمات المقدمة بعد انتهاء التمويل

  

    التقييممعاييرلمشروع واإلطار المنطقي ل: ��-�
 

ـــة التخطـــ يط و إدارة المـــشاريع إن اإلطـــار المنطقـــي للمـــشروع هـــو أداة تـــستخدم فـــي عملي
هو عبارة عن جدول أو مصفوفة تهدف لتقديم معلومات عـن أهـم محتويـات و مكونـات و. التنموية

 ألنــه أي مــشروع بطريقــة واضــحة، محــددة و منطقيــة وهــو جــزء مــن أهــم أجــزاء المــشروع المقتــرح
يتـــضمن التحليـــل لالحتياجـــات و المـــشاكل و آليـــة التخطـــيط للعمـــل علـــي حلهـــا مبينـــا الوســـائل و 
األنــشطة و المــوارد المطلوبــة و مؤشــرات التقيــيم و االفتراضــات و األهــداف العامــة و الخاصــة و 

وترجـــع أهميـــة اســـتخدام اإلطـــار المنطقــي فـــي تـــصميم المـــشاريع إلـــى كونـــه ، المخرجــات المتوقعـــة
لة ســهلة لوصـــف المــشروع بطريقـــة منطقيــة لــضمان التـــصميم الجيــد للمـــشروع مــع التلخـــيص وســي

  .)PCM,2004( لة آلية تقييم المشروع من خاللهالموضوعي للمشروع وسهو

 يظهـر لنـا مـدى التـرابط واالنـسجام بـين )7(  فـي شـكل رقـممخطـط الموضـحالومن خـالل 
فـــة ومـــدى مـــساهمتها فـــي قيـــاس مـــدى اســـتدامة اإلطـــار المنطقـــي للمـــشروع ومعـــايير التقيـــيم المختل

  .المشروع
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 (PCM,2004): المصدر     يوضح اإلطار المنطقي للمشروع): 7(شكل                   
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        املنظمات غري احلكوميةاملنظمات غري احلكوميةاملنظمات غري احلكوميةاملنظمات غري احلكومية    ::::املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث

  
  
  :تعريف المنظمات غير الحكومية: 3-1
  

ح، والعمــل فيهــا يقــوم  علــى أنهــا منظمــات ال تهــدف للــربوتعــرف المنظمــة غيــر الحكوميــة
ـــــــــاج إليهـــــــــا  ـــــــــدة ومتنوعـــــــــة يحت ـــــــــديم خـــــــــدمات عدي ـــــــــى أســـــــــاس تطـــــــــوعي، وتهـــــــــدف إلـــــــــى تق عل

  ).2007أبوالنصر،(المجتمع
 منظمات خاصة تقوم بأنشطة لدفع: عرف البنك الدولي المنظمات غير الحكومية  بأنهاو

  . المعاناة، والدفاع عن مصالح الفقراء وحماية البيئة وتحقيق تنمية المجتمع
علــــى أنهــــا هيئــــة ذات شخــــصية اعتباريــــة مــــستقلة ال تهــــدف ) 2005الجــــديلي،(وعرفهــــا 

ٕلتحقيق ربح من مزاولة نشاطها، وانما تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو علمية أو اقتصادية 
 .الخيرية واالجتماعية واالغاثية والصحية والتربويةالمنظمات تنموية، ومن أمثلتها 

  
ير الحكومية في فلسطين تاريخيا وتقليديا بدور أساسي وفعال في ولقد قامت المنظمات غ

توفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ومحو األمية والتدريب على مهن حرة والقيـام بأنـشطة 
مدرة للدخل لمكافحة الفقر والعوز، وركزت تاريخيا على تقديم تلك الخدمات والرعاية واالجتماعيـة 

جــة مــن المجتمــع الفلــسطيني وخاصــة مــن الفقــراء والمعــوزين ومحــدودي الــدخل إلــى الفئــات المحتا
   .)2003مرصد،( والمعاقين والمسنين والنساء الفقيرات في المخيمات والقرى والمدن

وحظيــت المنظمــات غيــر الحكوميــة باهتمــام كبيــر علــى المــستوى الــدولي اعترافــا بــدورها 
ؤتمرات الدوليـــة واإلقليميـــة التـــي تـــشارك فيهـــا هـــذه التنمـــوي، ويجـــد هـــذا االهتمـــام ترجمتـــه فـــي المـــ

المنظمات، وفي إفراد بنود خاصـة بهـا فـي البـرامج الدوليـة واإلقليميـة المختلفـة، مثـل مـؤتمر القمـة 
وكـذلك . العالمي للتنمية االجتماعية، ومؤتمر بكين المعني بالمرأة، ومؤتمر األمم المتحدة للـسكان

  ).2003االسكوا، (ية هذا االهتمام مثل تقارير التنمية تظهر الدراسات والتقارير الدول
  

وعلـــى المـــستوى الفلـــسطيني فـــإن هـــذه المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة تـــشكل جـــزءا مهمـــا مـــن 
النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكونا رئيسيا من مكونات البنية التنظيمية له، وهي طرف مهم في 

لمنظمات النقاش حول شرعية عملها بـإقرار قـانون وقد تجاوزت هذه ا. العملية التنموية الفلسطينية
وانتقــل النقــاش فــي الــساحة الفلــسطينية . الخيريــة الــذي يــنظم عملهــاالمنظمــات المنظمــات األهليــة و



 
 

50

 وانسجاما مع اإلقـرار ،عزيز دورها في المجاالت المختلفةإلى البحث في تطوير هذه المنظمات وت
 وتأتي هذه الدراسات في ،يت العديد من الدراسات حولها أجربأهمية دورها المجتمعي التنموي، فقد

االغاثية، والتنموية، والتثقيف، وحشد : مجال التعريف باألدوار التي تؤديها في المجاالت المختلفة
كــــذلك تناولــــت دراســــات مختلفــــة بنــــاء هــــذه المنظمــــات وشــــبكة عالقاتهــــا . الــــدعم والتأييــــد وغيرهــــا

  ).2001لدادوة، (وتمويلها
  
  
  :أهمية المنظمات غير الحكومية : 3-2
 

تلعـب المنظمـات غيـر الحكوميـة دورا كبيـرا فـي مختلـف المجتمعـات اإلنـسانية المعاصـرة، مــن 
خــالل المــساعدات الــصحية والتعليميــة والرعايــة االجتماعيــة، ويــستفيد منهــا الماليــين مــن الفقــراء 

 فـي إحـداث التغييـر  الحكوميـةغيـرالمنظمـات والمرأة  واليتامى والمعاقين والبؤسـاء، وكـذلك تـسهم 
االجتمـــاعي والـــسياسي فـــي المجتمـــع، وهـــي أيـــضا مراكـــز خدميـــة ورعائيـــة تـــسد الثغـــرات فـــي أداء 

حكومية بدور رئيسي في توفير العديـد ال غير، كذلك تقوم المنظمات )الحكومية( السياسات العامة
  ).2007النصر،أبو( وبرامج التنمية في المجتمع من أوجه الرعاية

  
  

  :الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية : 3-3

  
حيـث تقـوم بعـدة ، تبرز أهمية المنظمات غير الحكومية من خالل الخدمات التي تقـدمها 

  ):2004شبير،(خدمات منها 
  .توفير خدمات في مجاالت أساسية منها رعاية األيتام واألسر المحتاجة .1
  .إنشاء مدارس ورياض أطفال ومرافق تربوية .2
  .ٕرعاية المعاقين والعجزة واعادة تأهيلهم .3
  .تقديم خدمات صحية وزراعية واجتماعية على المستويات المختلفة .4
  .إنشاء مشروعات إنتاجية وتوفير فرص للعمل .5
  .متابعة وتوثيق الحقوق اإلنسانية المنتهكة .6
 . إيجاد نواد رياضية واجتماعية ومراكز ثقافية وفنية .7

  



 
 

51

ر مهم في عملية التنمية داخل المجتمع الفلسطيني، مكمل لدور وللمنظمات غير الحكومية دو
مؤسسات السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص في إطار تقديم الخدمات، باإلضافة إلى ذلك هناك 
دور الوســيط الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه المنظمــات غيــر الحكوميــة بــين مؤســسات الــسلطة وأفــراد 

والتأثير فـي مجـال سـن التـشريعات التـي تكفـل الحريـات العامـة المجتمع، من خالل القيام بالتعبئة 
وتطبيقهـــــا فـــــي المجتمـــــع، ممـــــا يعـــــزز دور المنظمـــــات األهليـــــة فـــــي ترســـــيخ مبـــــادئ الديمقراطيـــــة 

  )2009قصراوي،.(مجتمعيا
 262فـي قطـاع غـزة رؤيـة شـاملة لحـوالي ) 2007(وقد أورد دليـل المنظمـات غيـر الحكوميـة 

ناشــطة فــي قطــاع غــزة، وقــد تــم تــصنيف المنظمــات غيــر الحكوميــة منظمــة غيــر حكوميــة ودوليــة 
ية وحقوق إنسان، تنميـة اقتـصادية زراعة وبيئة، ثقافة ورياضة، ديمقراط: بحسب القطاعات التالية

ٕصــحة واعــادة تأهيــل، خــدمات اجتماعيــة واغاثــة، امــرأة وطفــل، تنميــة اجتماعيــة ،تعلــيم وتــدريب ، ٕ
)UNSCO,2007.(  
  
 
  : المنظمات غير الحكوميةمعوقات عمل: 3-4

  ):2003مرصد،(وفيما يلي أهم المعوقات 
  :التمويل: 3-4-1

 قلـل حكوميـة وتغيـرتعتبر مشكلة التمويـل مـن أهـم العوامـل التـي تعرقـل عمـل المنظمـات 
ً وتلعــب المــساعدات الماديــة دورا محوريــا فــي تحديــد ات،مــن نــشاطها جاهــات عمــل المنظمــات غيــر ً

 الحصول على التمويل بنوعية النشاط والتوجيهات واألهداف المعلنـة مـن  وتتأثر فرصة،الحكومية
 سواء كان التمويل من جهة محلية أو دولية، باإلضافة إلى ذلك، فإن التنافس المنظماتهذه قبل 

ًعلى مصادر التمويل ذاتها يشكل عائقا كبيرا في الحصول على التمويـل الـالزم، وفـي الكثيـر مـن  ً
ٕ بشروط عديدة منها جودة المشاريع المقدمة والمدروسة تقنيـا وامكانيـة تنفيـذها، األحيان يرتبط ذلك ً

ومنها وجود الكادر البشري الالزم لتنفيذ تلك المشاريع المقدمـة إلـى جهـات التمويـل ومنهـا مطابقـة 
  .األنشطة المقدمة والمقترحة مع أهداف وأولويات الجهة الممولة

  
  : ديمقراطيةضعف أو غياب الممارسات ال: 3-4-2

إن نوعيــة المنــاخ الــسياسي وعــدم االســتقرار الــسياسي  أو غيــاب الممارســات الديمقراطيــة 
داخل الهيكل التنظيمي تعد من العوامـل التـي تـؤثر علـى عمـل وفعاليـة المنظمـات غيـر الحكوميـة 

علــى ًضع قيــودا حركــة وآليــة اتخــاذ القــرار فيهــا وتــوتحــد مــن نــشاطها واســتقالليتها وحريتهــا فــي ال
  .إدارتها
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  : ضعف البناء المؤسسي ونقص القدرات البشرية: 3-4-3

إن الـــنقص فـــي الكـــوادر والمهـــارات والخبـــراء الفنيـــين واإلداريـــين للقيـــام بنـــشاطات المنظمـــات غيـــر 
وهذان العـامالن أساسـيان . الحكومية قد يعوق من تطورها؛ باإلضافة إلى ضعف البناء المؤسسي

  .ير الحكومية والشراكة مع الحكومةفي تنشيط دور المنظمات غ
  :ضعف التنسيق والتنظيم بين المنظمات غير الحكومية: 3-4-4

إن ســوء وضــعف الــوعي بأهميــة التنــسيق فيمــا بــين المنظمــات، وعــدم توحيــد الجهــود فــي 
قضية معينـة، كالبيئـة وحقـوق اإلنـسان أو الفقـر، يـؤدي فـي كثيـر مـن األحيـان إلـى تـشتت الجهـود 

قيـــق األهـــداف المرجـــوة، ويـــضعف الـــدور الفعـــال المرتقـــب للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الالزمـــة لتح
  .كجهات ضاغطة للتأثير على السياسات العامة

  
  :غياب االستراتيجيات اإلنمائية: 3-4-5

إن غيـــاب التخطـــيط واالســـتراتيجيات اإلنمائيـــة التـــي يجـــب أن تـــضعها المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
والجـدير ، محليـةمن أهم المعوقات لدور هذه المنظمات في التنمية اللتسيير وتنشيط عملها يعتبر 

ـــذكر أن دور المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة مـــا زال ضـــعيفا وغيـــر ملمـــوس و الـــشراكة كـــذلك فـــإن ًبال
المطلوبة مع السلطة ما تزال موضوع جدل رغم تزايد عدد هذه المنظمـات وتنـوع أنـشطتها واتـساع 

 فــي المــؤتمرات العالميــة ممــا وســع أفقهــا وانفتاحهــا وزيــادة وعيهــا ًدائــرة عملهــا جغرافيــا ومــشاركتها
بالقـــضايا ذات األهميـــة الحاســـمة المـــشتركة التـــي ركـــزت عليهـــا معظـــم توصـــيات تلـــك المـــؤتمرات 
لتحــسين نوعيــة الحيــاة ومنهــا قــضايا الفقــر، والــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان، ومحــو األميــة األبجديــة 

يا النوع االجتماعي، والمساواة بين المرأة والرجـل، وقـضايا البيئـة، والقانونية، وتمكين المرأة، وقضا
ٕوالتنميــــة البــــشرية المــــستدامة، والعمــــل المنــــتج، وادمــــاج الفئــــات المهــــشمة فــــي المجتمــــع، وقــــضايا 
ـــــــدرات المؤســـــــسية  ـــــــاء الق ـــــــى بن ـــــــة، والعمـــــــل عل ـــــــة المحلي ـــــــة، والتنمي ـــــــصحة اإلنجابي ـــــــسكان، وال ال

  )2003مرصد،.(والبشرية
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 :غير الحكوميةتصنيف وتعداد المنظمات : 3-5

أما بالنـسبة لعـدد المنظمـات غيـر الحكوميـة بقطـاع غـزة حـسب جهـاز االحـصاء المركـزي 
  .) 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (ومقسمة حسب المحافظات ) 1352(فيبلغ 

 بأن عـدد 2009 وتفيد إحصائيات دائرة تسجيل المنظمات األهلية في وزارة الداخلية لعام
  .2009)وزارة الداخلية غزة، ( منظمة 889المنظمات األهلية في قطاع غزة قد بلغ 

ـــة فـــي قطـــاع غـــزة الـــصادر عـــن مكتـــب المنـــسق  ـــل المنظمـــات غيـــر الحكومي ويظهـــر دلي
 262 أن عـدد المنظمــات غيـر الحكوميـة فــي قطـاع غـزة بلــغ 2007الخـاص لألمـم المتحــدة لعـام 

  .توزيع هذه المنظمات حسب قطاع العمل)  4(ويظهر جدول رقم . منظمة
  

  توزيع المنظمات غير الحكومية: )4(جدول 

 عدد المنظمات  قطاع العمل الرقم
 45 تعليم وتدريب 1.
 16 تنمية اجتماعية 2.
 17 تنمية اقتصادية 3.
 32 ثقافة ورياضة 4.
 53 ٕخدمات اجتماعية  واغاثة 5.
 12 ديمقراطية وحقوق إنسان 6.
 14 زراعة وبيئة 7.
 47 ٕصحة واعادة تأهيل 8.
 26 مرأة وطفل 9.

 262 المجموع
  )2007اليونسكو، : (المصدر

  من خالل مراجعة اإلحصائيات السابقة وجدنا مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية غير 
 وذلــــك لعــــدة أســــباب منهــــا الظــــروففــــي إحــــصائيات وزارة الداخليــــة واإلحــــصاء المركــــزي عاملــــة 

 لـــــذلك تـــــم التعامـــــل مـــــع إحـــــصائية .....الـــــسياسية واالنقـــــسام والظـــــروف االقتـــــصادية والحـــــصار 
   ).2007(اليونسكو
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  الفصل الثالث
  

  

  الدراســـات السابــقة
  

  الدراسات العربيـة: المحور األول

  الدراسات األجنبية: المحور الثاني
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 سواء الدراسةة المتعلقة بموضوع  إلي استعراض بعض الدراسات السابقفصلاليهدف هذا 

العربيــة يتنــاول الدراســات األول : حيــث تــم توزيعهــا علــى محــورين، بــشكل مباشــر أو غيــر مباشــر

، األجنبيـة التـي تناولـت موضـوع الدراسـةفيتنـاول الدراسـات ، والثـاني التي تناولـت موضـوع الدراسـة

   .وتم ترتيب الدراسات السابقة من األحدث لألقدم

  

  

  الدراسات العربية : محور األول ال: 3-1

     ) 2009،العبيدي(دراسة: 3-1-1

 تحديـــد  والتحليـــل االســـتراتيجي(وهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر العوامـــل اإلســـتراتيجية وهـــي

علـــى فاعليـــة تقيـــيم ) يم باســـتخدام أســـلوب الـــسيناريوهاتيـــتوقعـــات التخطـــيط والتنفيـــذ والتقوالمهمـــة 

  .عاألداء اإلداري للمشاري

  لقياس "االرتباط والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة" معايير - متغير تابع-وقد استخدم الباحث

  . للمشاريع اإلداريفاعلية األداء 

 للعوامــل -للمتغيــر المــستقل -ومــن أهــم النتــائج التــي توصــل إليهــا الباحــث إلــى وجــود أثــر إيجــابي

يم باسـتخدام يـتوقعـات التخطـيط والتنفيـذ والتقوالمهمـة  تحديـد  والتحليل االسـتراتيجي(اإلستراتيجية 

 مــــن حيــــث االرتبــــاط فــــي تحــــسين فاعليــــة تقيــــيم األداء اإلداري للمــــشاريع) أســــلوب الــــسيناريوهات

  .والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة
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  ) 2008،أبو حمد(دراسة: 3-1-2

ـــسطينيي ـــيم مـــشروع إغاثـــة الالجئـــين الفل بواســـطة مجلـــس اتحـــاد  نهـــدفت الدراســـة إلـــى تقي

 الخــدمات مــشاريع وخلــق فــرص عمــل مــشروعالكنــائس العــالمي ، كمــا هــدفت الدراســة إلــى تقيــيم 

" االرتبـاط والكفـاءة والفاعليـة واألثـر"وقد اسـتخدمت الدراسـة معـايير، ) الصحة والتدريب(األساسية 

  : وجاءت النتائج كالتالي

 شــاملة واضــحة وطنيــة للمــساعدة فــي راتيجيةإســتعــدم وجــود مــن رغم  أنــه علــى الــمعيــار االرتبــاط

تلبيـة بعــض االحتياجـات األساســية للـسكان مــن ب جزئيــا  سـاهمإال أن المــشروع حـاالت الطـوارئ ، 

  . تلبية بعض احتياجاتهمبخالل تقديم المساعدات النقدية التي تسمح لألسر 

  .نه ذو كفاءة  بأالمشروعيمكن القول بأنه يمكن الحكم على  معيار الكفاءةل وبالنسبة

  مـع أهدافـهيكمـا يلتقـال اعالمشروع كان فـبأن  في اآلراء قد تبين وجود توافق فمعيار الفاعلية أما

حقق المشروع هدفه ووقد صمم المشروع لتلبية االحتياجات األساسية في حاالت الطوارئ . المعلنة

  .شاركة الجميع وتفعيل ملسكان في الوقت نفسه ل تلبية االحتياجات الهامة من المعلن 

 ا كانـت لهـوقـد ،  بأنهـا إيجابيـة بـشكل عـامأنـشطة المـشروعيمكـن مالحظـة أثـر  أنـه األثـرمعيـار و

  .  ينظر إلى أثر المساعدة بأنها ايجابيةلمساعدة النقديةل وبالنسبة  ،تأثيرات مختلفة

  : وقد خرجت بالتوصيات التالية 

لى فع، تدهور المرجح أن تستمر أو حتى الوضع في غزة هو حالة من حاالت الطوارئ التي من

مجلس كنائس الشرق األوسط أن تخطط لمواصلة تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ في 

  .لةالسنوات المقب
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  ) 2007 ،العف( دراسة : 3-1-3

وهـــدفت هـــذه الدراســـة لمعرفـــة واقـــع االســـتدامة المؤســـساتية مـــن خـــالل قيـــاس الممارســـات 

  .ي المنظمات غير الحكومية بقطاع غزةالجيدة إلدارة المشاريع ف

ومــن أهــم النتــائج التــي توصــل إليهــا الباحــث إن ممارســات إدارة المــشاريع فــي المؤســسات 

غير الحكومية ضعيفة بنسب كبيرة باستثناء وجود عدد كـاف مـن الكـوادر المهنيـة لتنفيـذ نـشاطات 

 المــشاكل التــي تواجــه إدارة و إن الجهــات المانحــة لــم تــسهم بــشكل فعــال فــي الحــد مــن، المــشاريع 

  .على العكس ساعدت في زيادة حدتها بل المشاريع في المؤسسات غير الحكومية 

  

  الدراسات األجنبية : المحور الثاني : 3-2

  

  ),2008UNSCO(دراسة : 3-2-1

. ، في نيجيريا2008عام " تعليم العلوم والتكنولوجيا"يم مشروع يتقإلى هدفت هذه الدراسة 

 مليون 23.84الحكومة االتحادية في نيجيريا تمويل إجمالي تكاليف المشروع البالغة حيث تولت 

، حيــث كانــت مــن مبــررات المــشروع أن تعلــيم العلــوم 2005ًدوالر لمــدة ثــالث ســنوات ابتــداء مــن 

بالمدارس االبتدائية والثانوية في نيجيريا يواجه معوقات بسبب عدم وجـود مختبـرات علميـة، ويقـوم 

اضـــرات ويتمحـــور حـــول المعلمـــين ويفتقـــر إلـــى التطبيـــق العملـــي المالئـــم مـــع اســـتخدام علـــى المح

وقــد قــررت . المعــدات التعليميــة، كمــا يتــسم بانخفــاض معــدل الفتيــات والنــساء اللــواتي يــشاركن فيــه

 إلنعــاش مـشروعالحكومـة النيجيريـة التـصدي لهـذه التحـديات فطلبـت مـن اليونـسكو القيـام بتـصميم 

 . التكنولوجياتعليم العلوم و
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، وقــد  فـي تقيــيم المــشروعدامة واالســت واألثــرحيـث تــم اســتخدام معـايير المالءمــة والفاعليــة والكفـاءة

 يم العلـوم والتكنولوجيـالـخلصت الدراسة إلى أن حكومة نيجيريا تولي درجـة عاليـة مـن األولويـة لتع

ساهمة المـشروع فـي تحقيـق  باإلضـافة إلـى مـمن خالل تحديد الفئات المستهدفة وتلبية احتياجاتهم

 وتـم التنـسيق مـع الـشركاء وكـان هنـاك تقـارب بـين التحسينات في مجال تعلـيم العلـوم والرياضـيات

  أهداف المشروع وثقافة البلد السائد

  

   )  Aydin,2008(دراسة: 3-2-2

وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم كفاءة المشاريع الممولة من البنك الدولي بناءا على الخلفية 

  . البيئية لصانعي القرار

و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن  تقييم الكفاءة المعتمد على الخلفية البيئية 

يقوم بوضع أهداف طويلة المدى وأهـداف قـصيرة المـدى مـن أجـل العمـل عليهـا مـن قبـل صـانعي 

  .لصانعي القراروأن هذا التقييم يعمل على تحسين المنافسة الداخلية  ، يعتبر جيدالقرار

  

  )UNSCO,2007(دراسة: 3-2-3

، تم تنفيذ المشروع في 2007عام "  القيادة المدرسيةقييم مشروعت"إلى دراسة هدفت هذه ال

حيــث أنــشأ مكتــب اليونــسكو اإلقليمــي فــي أمريكــا . مليــون دوالر 635 ,76   سـنوات بتكلفــة7

لمهـارات القياديـة وذلـك فـي سـانتياغو فـي  الشبكة اإلقليميـة لتنميـة ا1999الالتينية والكاريبي عام 

وكان الهدف من إنـشاء الـشبكة هـو بنـاء قاعـدة أساسـية مـن مـديري المـدارس الرائـدين فـي . تشيلي

مجـــال القيـــادة القـــادرة علـــى إحـــداث تغييـــر والنهـــوض بـــالتعلم لـــدى التالميـــذ فـــي أمريكـــا الالتينيـــة 

ج التعلــيم للجميــع، والســيما فــي تحــسين  فــي تحقيــق أهــداف برنــاملمــشروعويــسهم هــذا ا. والكــاريبي
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نوعية التعليم، كمـا يـسعى إلـى تقلـيص معـدالت الرسـوب والتـسرب فـي المنـاطق التـي تعـاني أكبـر 

 .قدر من التهميش الثقافي واالقتصادي 

 فــــي األرجنتـــين، األكـــوادور، بــــاراغواي، بوليفيـــا، الـــسلفادور، شــــيلي، مـــشروعوقـــد طبـــق ال

  2007-2000يم شبكة القيادة المدرسية في الفترة بين ي الدراسة بتقمتقاالمكسيك، نيكاراغوا، و

ـــة والكفـــاءة رتبـــاطاال(يم هـــي يـــوكانـــت المعـــايير المـــستخدمة فـــي هـــذه الدراســـة للتق ـــر  والفاعلي واألث

كــان وثيــق الــصلة و  حقــق المخرجــات المخططــةمــشروع، حيــث أظهــرت النتــائج أن ال)واالســتدامة

 قـدرة  لـديهاوأن القيادة المدرسية،  فيما يتعلق بتحسين نوعية التعليمباألهداف المؤسسية لليونسكو 

معــدالت الرســوب والتــسرب فــي  علــى إدارة التكنولوجيــا الموجــودة ومراعــاة القــضايا المتقاطعــة مثــل

  . المناطق التي تعاني أكبر قدر من التهميش الثقافي واالقتصادي

  

  ) Crawford,2003(دراسة : 3-2-4

راســة إلــى تــسليط الــضوء علــى أهميــة متابعــة وتقيــيم مــشاريع المــساعدات هــدفت هــذه الدو

  .الممولة في الشرق األوسط وذلك من أجل تعزيز كفاءة وفاعلية تنفيذ المشاريع

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث إنه على الـرغم مـن تنـامي عـدد األبحـاث التـي 

إلـى تقييم إال أن معظم هذه الدراسـات إمـا تفتقـد  و التابعةتدعم الحاجة إلى المعرفة بخصوص الم

التفاصيل الواضـحة الالزمـة لتـشغيل نظـم المعلومـات المطلـوب أو تفـشل فـي تقـديم إطـار كـفء و 

  .مرن يتالءم مع مدى بيئة التشغيل في الدول النامية 
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  ) 2003،الوكالة العالمية اليابانية للتعاون(دراسة: 3-2-5   

إلى تقييم إدارة المشاريع التربوية الممول من الوكالة العالمية اليابانية وهدفت هذه الدراسة 

، االرتبـــاط(وقـــد اســـتخدم المـــشروع التقيـــيم وفـــق معـــايير ، للتعـــاون والـــذي ينفـــذ فـــي جنـــوب أفريقيـــا

  .) والفاعلية، والكفاءة، واألثر، واالستدامة

فريقيـــا، حيـــث أشـــارت يم إلـــى نجـــاح أول مـــشروع تربـــوي يابـــاني فـــي إيـــوأشـــارت نتـــائج التق

 فــــي تحقيــــق  مــــن حيــــث مــــدى مالئمــــة المــــشروع للفئــــات المــــستهدفة وكفاءتــــهالنتــــائج إلــــى نجاحــــه

،  وأثــره علــى المجتمــع واســتدامته فــي تحقيــق األهــداف وفاعليتــهالمخرجــات ومرونــة االدارة اليوميــة

  .ًواعتبر هذا المشروع نموذجا للمشاريع األخرى في المنطقة

  

  )ADB (، 2002(بنك اآلسيوي للتنمية  ال(دراسة : 3-2-6

 The Junior Secondary Education تقدير آثار مشروع  هذه الدراسة إلىتهدف 

Project التعليم الثانوي فـي تطـوير النظـام التعليمـي األساسـي والثـانوي فـي أندونيـسيا الـذي دخـل 

 لتطــــوير )1993/94 –1989/90 ســــنوات  5بوضــــع خطــــة تنميــــة لمــــدة  (1989التنفيــــذ عــــام 

 1999/2000 – 1994/95 سـنوات تاليـة 5،  وخطـة تنميـة )6-1الـصفوف (التعليم األساسي 

، بقيمـــة )ADB(، بتمويـــل مـــن البنـــك اآلســـيوي للتنميـــة )9-7الـــصفوف (لتطـــوير التعلـــيم الثـــانوي 

تعلــق ت التــي مليــون دوالر، حيــث كانــت الدراســة شــاملة للقــضايا المختلفــة واالســتراتيجيات 174.9

وهــدف المــشروع إلــى تحــسين جــودة العمليــات والمخرجــات التعليميــة للمرحلــة . سين والتوســيعبالتحــ

الثانويـــة فـــي أندونيـــسا وبـــذلك تـــساعد الحكومـــة علـــى تحقيـــق هـــدفها برفـــع جـــودة التعلـــيم األساســـي 

قامـت الدراسـة التقويميـة بدراسـة . ليواكب التطور العـالمي، وبالتـالي تحـسين مهـارة المـوارد البـشرية
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 المــشروع فــي الجــودة، القــدرة اإلداريــة، والــدخول إلــى المــدارس الثانويــة وعقــد جلــسات نقاشــية  أثــر

  ).Interviews(ومقابالت ) Focus group(لمجموعات التركيز 

 بنـاءا علـى معـايير التقيـيم ًوقد خلصت الدراسة التقيمية إلى أن تنفيذ المشروع كان ناجحا

 مــن خــالل تطــوير التعلــيم فــي المــدارس الثانويــة، واالســتدامة، األثــر، الفاعليــة، الكفــاءة، االرتبــاط

  .وشموله المناطق الفقيرة والنائية

  

  )  Liao, 2001(دراسة: 3-2-7

المتغيرات المتعلقة بعملية تقييم مشاريع األبحاث والتطـوير هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

هــذه المتغيــرات علــى نجــاح  ة أثــر ودراســالعالميــة فــي قطــاع االلكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات

  . في سنغافورةحاث والتطويربمشاريع األ

وكان من نتـائج هـذه الدراسـة أنهـا اكتـشفت مجموعـة مـن المتغيـرات المتعلقـة بعمليـة تقيـيم 

مــشاريع األبحــاث والتطــوير العالميــة فــي قطــاع االلكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات ودرســت أثــر 

 وكـذلك  وبينـت أثرهـا الجيـد علـى المـشاريعاح هـذه المـشاريع العالميـة على نمو ونجتغيراتهذه الم

  . معدل العائد على االستثمار

  

     )  Poh ,2001(دراسة: 3-2-8

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــي دراســـة مقارنـــة لفاعليـــة تقنيـــات تقيـــيم مـــشاريع البحـــث والتطـــوير 

ـــيم مـــش ـــى فاعليـــة تقنيـــات تقي اريع البحـــث والتطـــوير ومعرفـــة العوامـــل والخـــصائص التـــي تـــؤثر عل

وتوصـــلت النتـــائج إلـــى أن اســـتخدام تقنيـــات مختلفـــة لتقيـــيم المـــشاريع ممكـــن أن تـــؤدي إلـــى نتـــائج 

تقييميــه مختلفــة وهــذا ســيؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر صــحيحة ووضــحت الدراســة أهميــة اختيــار 
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 استخدمت أكثـر مـن ٕتقنيات تقييم للمشاريع مناسبة وذلك لوجود تقنيات عديدة لتقييم المشاريع واذا

طريقــة أو تقنيــة للتقيــيم فإنهــا ممكــن أن تعطــى نتــائج مختلفــة وهــذا يــؤثر علــى فاعليــة عمليــة تقيــيم 

  . المشاريع ويعطي لمتخذي القرارات صورة مشوشة ممكن أن تؤثر على المشروع

  

  ) Zhang, 1999(دراسة: 3-2-9

 مـن خـالل نظـم المعلومـات هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتطوير نظـام لتقيـيم المـشاريع

االقتصادية في الصين ويمكن أن يستخدم هذا النموذج لتقييم المـشاريع فـي العديـد مـن القطاعـات 

  .في الصين مثل مشاريع الصناعة والزراعة وكذلك المشاريع في المنظمات غير الحكومية 

اذ القرار وكذلك قياس  ودعم واتخهاوحل  المشاكل منوكان من نتائج استخدام هذا النموذج التقليل

  . ارتباط وفاعلية تقييم المشاريع وخاصة في الجوانب االقتصادية والمالية

   

  )Kumaraswamy, 1996(دراسة: 3-2-10

  .هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية تقييم كفاءة وفاعلية المشاريع من قبل ذوي العالقة 

  العالقة يمشاريع من قبل ذوال ة وفاعلية كفاء إلى تقييم الضروريةوكان من نتائج الدراسة الحاجة

)Stakeholders ( ـــائج ، لمـــا لهـــم مـــن دور فعـــال فـــي نجـــاح المـــشاريع أن تقيـــيم وأوضـــحت النت

 سيــساعد فــي تحــسين إدارة المــشروع وكــذلك تــساعد فاعليــة وكفــاءة تقيــيم بكفــاءة وفاعليــةالمــشاريع 

األفـــراد العـــاملين فـــي المـــشروع المـــشاريع فـــي االختيـــار الموضـــوعي المناســـب للمؤســـسات وكـــذلك 

  .مستقبال اعتمادا على أدائهم في مشاريع سابقة
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  ) 1993،البنك اإلفريقي للتنمية(دراسة : 3-2-11

ـــار تنفهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى ـــل آث ـــيم األساســـي تحلي ـــذ مـــشروع تطـــوير التعل ومـــشروع  ي

 4.56 بقيمـة ظمـة اليونـسكو ومن فريقي للتنميـة البنك اإلالممول منالتخطيط التربوي في غامبيا، 

  .1993 سنوات حيث انتهى المشروع في 9 وكانت مدة تنفيذ المشروع ،  دوالرماليين

) ، والفاعلية، والكفاءة، واألثر، واالستدامةاالرتباط(وقد أجريت الدراسة من خالل استخدام معايير 

  .لقياس مدى تحقيق األهداف

، والفاعليــة، والكفــاءة، االرتبــاط "تقيــيم الخمــسةمعــايير الومــن أهــم النتــائج أنــه كانــت نتــائج 

ُمرضــية، حيــث لــم يحــدث تغييــر كبيــر فــي التنفيــذ أو التكلفــة و مــن الممكــن " واألثــر، واالســتدامة

  .تحليل أثر المشروع في القطاع التربوي، خاصة في حالة توفر البيانات

  

  :التعقيب على الدراسات السابقة: 3-3
ــــت تقيــــيم المــــشاريع مثــــلالعربيــــة ت مــــن خــــالل استعراضــــنا للدراســــا ــــسابقة التــــي تناول   ال

  اســتخدمت أربـع معــايير فــي تقيــيم مـشروع ولــم تــستخدم معيــار االســتدامة)2008،أبــو حمــد(دراسـة

 في معايير االرتبـاط والكفـاءة والفاعليـة واألثـر وأيـضا نفـس القطـاع  الباحثوهذا يتشابه مع دراسة

 وجــاءت نتائجــه موافقــة للدراســة مــن حيــث أهميــة تقيــيم المــستهدف وهــو المنظمــات غيــر الحكوميــة

 )2009،العبيـــــدي(دراســـــةأمـــــا ، والفاعليـــــة واألثـــــر المـــــشاريع بواســـــطة معيـــــار االرتبـــــاط والكفـــــاءة 

تقيــيم األداء اإلداري ل "االرتبــاط والكفـاءة والفاعليــة واألثــر واالســتدامة" اسـتخدمت المعــايير الخمــسة

متغيـر تـابع فـي الدراسـة وهـذا  وكانـت المعـايير مية فـي األردنلمؤسسة تقدم خدمات تعلي للمشاريع

، العــف( دراســة أمــا ، يختلــف مــع دراســة الباحــث حيــث جــاءت المعــايير كمتغيــر مــستقل للدراســة
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محــورة الممارســات : االســتدامة المؤســساتية” اســتخدمت معيــار االســتدامة فقــط فــي دراســته)2007

  .” الحكوميةمشاريع في المؤسسات غيرالجيدة إلدارة ال

 أنهــا جميعــا انطلقــت مــن مــدى أهميــة  العربيــة الــسابقة الدراســاتوقــد الحــظ الباحــث مــن

وبينـت ، اسـتخدام المعـايير الدوليـة فـي عمليـة التقيـيم  وأكدت على ضرورة تقييم المشاريعموضوع 

  .مدى الفائدة التي ستعود على المنظمات غير الحكومية من خالل تقييم مشاريعها

 خالل استعراضنا للدراسات األجنبية الـسابقة التـي تناولـت تقيـيم المـشاريع مثـلمن وأيضا 

االرتبــاط والكفـــاءة والفاعليــة واألثـــر "اســتخدمت معـــايير التقيــيم الخمـــسة )2008،اليونـــسكو(دراســة 

 وهـذا يتفـق مـع دراسـة الباحـث فـي اسـتخدام معـايير لتقييم مشروع حكومي فـي نيجيريـا" واالستدامة

  ) Aydin,2008( دراســةأمــا، ابيــة النتــائج التقيميــة واختلفــت فــي القطــاع المــستهدفالتقيــيم وأج

 )2007،اليونـسكو( دراسـةأمـا،  في تقييم مشروع ممـول مـن البنـك الـدولياستخدمت معيار الكفاءة

لتقيــيم مـــشروع " االرتبــاط والكفــاءة والفاعليــة واألثــر واالســتدامة"اســتخدمت معــايير التقيــيم الخمــسة

 فقــد )Crawford,2003( دراســة أمــا، مكتــب اليونــسكو اإلقليمــي فــي أمريكــا الالتينيــة ممــول مــن

ـــيم مـــشاريع المـــساعدات ـــاءة والفاعليـــة فـــي تقي ـــة (دراســـةأمـــا ، اســـتخدم معيـــاري الكف ـــة العالمي الوكال

االرتبـــاط والكفـــاءة والفاعليـــة واألثـــر "اســـتخدمت معـــايير التقيـــيم الخمـــسة )2003،اليابانيـــة للتعـــاون

 )ADB ( ،2002(البنك اآلسيوي للتنميـة ( دراسة أما ، إدارة المشاريع التربويةلتقييم " امةواالستد

، لتقيـيم المـشاريع" االرتبـاط والكفـاءة والفاعليـة واألثـر واالسـتدامة"استخدمت معايير التقيـيم الخمـسة

، شاريعفقد استخدم معياري الكفاءة والفاعلية في تقييم الم )Kumaraswamy, 1996(دراسةأما 

االرتبـاط "استخدمت معايير التقييم الخمسة  )ADF "(،1993(البنك اإلفريقي للتنمية (" دراسة أما

  .مشروع التخطيط التربوي في غامبيالتقييم " والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة



 
 

65

 بتقيــيم المــشاريع اهتمــت أنهــا جميعــا  الــسابقة األجنبيــة الدراســاتوقــد الحــظ الباحــث مــن

االرتباط والكفـاءة والفاعليـة واألثـر "طة معايير مختلفة فمنها من استخدم جميع معايير التقييم بواس

بـشكل عملية التقييم إجراء وأكدت على ضرورة فقط ومنها من أخذ معيار أو معيارين " واالستدامة

  .مستمر لجميع المشاريع لما سيحققه التقييم من فائدة للتخطيط لمشاريع مستقبلية

  

  :سات السابقة وميزة هذه الدراسةخالصة الدرا :3-4

  .تقييم المشاريع مرحلة رئيسية من مراحل إدارة المشاريعاعتبرت الدراسات السابقة أن  .1

 .جة إلى المزيد من الدراسة وبتعمق غير الحكومية بحانظمات في المتقييم المشاريعأن  .2

االرتبــــاط " الدوليــــة الخمــــسةتقيــــيم المــــشاريع باســــتخدام المعـــايير  هــــذه الدراســــة علـــى تركـــز .3

 .   غير الحكوميةنظماتفي الم" والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة

 بقطاع غزة، وستكون غير الحكومية نظمات في الملتقييم المشاريعهذه الدراسة هي األولى  .4

كن مختلفة بقطاع في أما) تقييم المشاريع(دراسات مستقبلية في نفس المجال نقطة انطالق ل

 .ةغز

منظمة من مجتمع الدراسة البالغ ) 160(نة الدراسة كانت عينة عشوائية منتظمة وحجمهاعي .5

، وكانــت وحــدة المعاينــة هــي )2007اليونــسكو،( وذلــك حــسب دليــل ،منظمــة) 262(عــددها 

 .بقطاع غزةات غير الحكومية نظمفي الممدراء المشاريع 
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  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 3-5

  . الدراسة من الدراسات السابقة في تحديد محاورد الباحثاستفا .1

واألســــاليب   مــــن الدراســــات الــــسابقة فــــي اختيــــار مــــنهج الدراســــةاســــتفاد الباحــــث .2

 التــي تمــت فيهــا تحليــل البيانــات كيفيــةال، و فــي هــذه الدراســاتاإلحــصائية المتبعــة

  .في هذه الدراسات

  .ر النظري من الدراسات السابقة في عرض اإلطااستفاد الباحث .3

  .تكوين االستبانة من الدراسات السابقة في استفاد الباحث .4

 من المراجع والكتب التي اعتمدت عليها الدراسات الـسابقة لتـوفير استفاد الباحث .5

 .الوقت والجهد
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  متغيرات الدراسة والدراسات السابقةيوضح  :)5(جدول 

  متغيرات الدراسة

  

  الدراسات السابقة

  :ر األولالمحو

  معيار االرتباط

دراســـــــــــــة ، )2009،العبيـــــــــــــدي(دراســـــــــــــة، )2008،أبـــــــــــــو حمـــــــــــــد(دراســـــــــــــة
الوكالــــة العالميــــة (دراســــة، )2007،اليونــــسكو(دراســــة، )2008،اليونــــسكو(

، ) ADB(البنــــك اآلســــيوي للتنميـــــة ( دراســـــة ، )2003،اليابانيــــة للتعــــاون
   )ADF "(،1993(البنك اإلفريقي للتنمية ("دراسة ، )2002

  :ر الثانيالمحو

  معيار الكفاءة

أبو (دراسة، )Kumaraswamy, 1996(دراسة،  )Aydin,2008(دراسة
، )2008،اليونــــــسكو(دراســــــة ، )2009،العبيــــــدي(دراســــــة، )2008،حمــــــد
  )2003،الوكالة العالمية اليابانية للتعاون(دراسة، )2007،اليونسكو(دراسة

  :المحور الثالث

  معيار الفاعلية

، )2008،أبـــــــــــــــــــــو حمـــــــــــــــــــــد(دراســـــــــــــــــــــة، )Crawford,2003(دراســـــــــــــــــــــة 
، )2008،اليونـــــــــــــــــــــــــسكو(دراســـــــــــــــــــــــــة ، )2009،العبيـــــــــــــــــــــــــدي(دراســـــــــــــــــــــــــة

  )2003،الوكالة العالمية اليابانية للتعاون(دراسة، )2007،اليونسكو(دراسة

  :المحور الرابع

  معيار األثر

 ,Zhang(دراسـة،  ) Poh ,2001(دراسـة، ) Liao, 2001(دراسـة
دراســــــة ، )2009،ديالعبيــــــ(دراســـــة، )2008،أبــــــو حمــــــد(دراســـــة، )1999

الوكالــــة العالميــــة (دراســــة، )2007،اليونــــسكو(دراســــة، )2008،اليونــــسكو(
  )2003،اليابانية للتعاون

  :المحور الخامس

  معيار االستدامة

، )م2008،أبــــــــــــــــــــو حمــــــــــــــــــــد( دراســــــــــــــــــــة،)2007، العــــــــــــــــــــف( دراســــــــــــــــــــة 
، )2008،اليونـــــــــــــــــــــــــسكو(دراســـــــــــــــــــــــــة ، )2009،العبيـــــــــــــــــــــــــدي(دراســـــــــــــــــــــــــة

  )2003، العالمية اليابانية للتعاونالوكالة(دراسة، )2007،اليونسكو(دراسة
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  الفصل الرابع
  

  

  

   اإلطــــار المنــهجي

   اختبار ومناقشة الفرضيات
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  :أسلوب الدارسة
المــشاريع فــي المنظمــات تقيــيم  " وصــفاســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي والــذي يحــاول

ًلمنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر ويقيم أمال في  ويحاول ا،غير الحكومية في قطاع غزة 
  .التوصل إلي تعميمات ذات معني يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع

  
  :وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

حيـــث اتجـــه الباحـــث فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري للبحـــث إلـــي مـــصادر : المـــصادر الثانويـــة .1
تتمثـل فـي الكتـب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات العالقـة، والـدوريات البيانـات الثانويـة والتـي 

والمقـــاالت والتقـــارير، واألبحـــاث والدراســـات الـــسابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث 
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

 

 جمع البيانات لى لجأ الباحث إالدراسة لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع :المصادر األولية .2
األوليــة مــن خــالل اإلســتبانة كــأداة رئيــسية للبحــث، صــممت خصيــصاً لهــذا الغــرض، ووزعــت 

 .  في قطاع غزةمنظمة غير حكومية 160على 

   
 مجتمع وعينة الدراسة 

ًوذلــك اعتمــادا علــى دليــل   فــي قطــاع غــزة حكوميــةال غيــر المنظمــات  مــن مجتمــع الدراســةيتكــون
) 2007اليونــسكو،( الــصادرة مــن مكتــب المنــسق العــام لألمــم المتحــدة المنظمــات غيــر الحكوميــة

 منظمـة غيـر حكوميـة 160وبلغ حجـم العينـة منظمة،) 262(حيث بلغ عدد المنظمات الفاعلة به 
 ، ومـن خـالل حجـم العينـة  Google Sample Sizeحيـث تـم احتـساب حجـم العينـة مـن خـالل 

 أن النــسبة بــين مــا تــم اختيارهــا فــي العينــة يتــضح  مــستثنى102 منظمــة وبــاقي المنظمــات 160
 وذلـك منتظمـةال عـشوائيةال الباحـث باسـتخدام طريقـة العينـة قامو ، تقريبا2:3والمنظمات المستثنية 

يـتم اختيـار ثـالث منظمـات متتاليـة ويـتم اسـتثناء اثنتـين بحيـث  نظمـاتمن خـالل اختيـار أرقـام الم
  :غير الحكومية كالتالي المنظمات  أسماء كشفمن _وهكذا _متتاليتين

،،،،،،،،،،،،،،،،1,2,3,4,5,6,7,8,9,10          
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،101,102,103,104,105،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،      

.256,257,258,259,260,261,262،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
وبعـد  داخلي وثبـات اإلسـتبانة،االتساق الـ إستبانة الختبار 30  حجمهااستطالعية عينة وتم توزيع

وتـــم علـــى عينـــة الدراســـة  إســـتبانة 160تـــم توزيـــع التأكـــد مـــن صـــدق وســـالمة االســـتبانة لالختبـــار 
  %.90.6 إستبانة بنسبة استرداد 145الحصول على 
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   :وحدة المعاينة

  لمنظمات غير الحكومية في قطاع غزةمدراء المشاريع في ا
  

  :أداة الدراسة
 "تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة"ول  تم إعداد إستبانة ح

  :ام رئيسة همقسأ  ثالثتتكون إستبانة الدارسة من
  وهو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب : القسم األول

 ) المشاريعفي مجال الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(

  نظمةبيانات حول الم وهو عبارة :القسم الثاني
  )مجال عمل المنظمة، المشاريععدد ، عمر المنظمة بالسنين، عنوان المنظمة(
 5موزعــة علــى ة  فقــر31عــن مجــاالت الدراســة وتتكــون اإلســتبانة مــن  وهــو عبــارة :القــسم الثالــث 

  :مجاالت رئيسة هي
   فقرات) 7( من  ويتكوناالرتباط :المجال األول
   قراتف) 6(يتكون من  والكفاءة: المجال الثاني
   فقرات) 5(يتكون من  والفاعلية: المجال الثالث
  فقرات) 5( من  ويتكوناألثر :المجال الرابع

  فقرات) 8( من  ويتكوناالستدامة: المجال الخامس
  ):6(االستبيان حسب جدول استجابات المبحوثين لفقرات وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس 
  درجات مقياس ليكرت): 6(جدول 

  ةاالستجاب
بدرجة 

  منخفضة جدا
بدرجة 
  منخفضة

  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط
بدرجة 

  ُمرتفعة جدا
  5  4  3  2  1  الدرجة

  
وبـذلك يكـون الـوزن النـسبي فـي هـذه الحالـة " بدرجة منخفضة جـدا " لالستجابة ) 1(اختار الباحث الدرجة 

  .وهو يتناسب مع هذه االستجابة% 20هو
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  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) (   Kolmogorov-Smirnovســـمرنوف-اســـتخدم الباحـــث اختبـــار كولمجـــوروف

Testوكانت النتائج كما هي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،
  ).7(في جدول 

  )7(جدول 
  التوزيع الطبيعييوضح  نتائج اختبار 

 (.Sig)حتمالية القيمة اال  المجال  م 

 0.495  االرتباط   .1

 0.275  الكفاءة   .2

 0.496  الفاعلية   .3

 0.153  األثر   .4

 0.817  االستدامة   .5

 0.608  ًجميع مجاالت االستبانة معا  

  
ت مجاالجميع  ل(.Sig)أن القيمة االحتمالية ) 7(واضح من النتائج الموضحة في جدول 

0.05αة   مستوى الدالل من أكبرالدراسة كانت   ت المجـاالهـذه وبذلك فـإن توزيـع البيانـات ل=
وبــذلك ســيتم اســتخدام االختبــارات المعلميــة لإلجابــة علــى فرضــيات الدراســة يتبــع التوزيــع الطبيعــي 

  . ا المجالالمتعلقة بهذ
  :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية 
  
يــستخدم هــذا األمــر بــشكل أساســي ألغــراض : النــسب المئويــة والتكــرارات والمتوســط الحــسابي -1

 . معرفة تكرار فئات متغير ما وتفيد الباحث في وصف عينة الدراسة

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ -2
: لقيـاس درجـة االرتبـاط) Pearson Correlation Coefficient (بيرسـونمعامـل ارتبـاط  -3

لحـساب االتـساق  الباحـث وقـد اسـتخدمه. بين متغيـرينعلى دراسة العالقة يقوم هذا االختبار 
 .الداخلي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت

لمعرفة ما إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد ) T-Test ( في حالة عينة واحدةTاختبار  -4
 الباحــثه اســتخدمولقــد .  قلــت عــن ذلــكأم زادت أو 3وصــلت إلــي الدرجــة المتوســطة وهــي 

 .للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة 
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لمعرفة ما إذا كان ) Independent Samples T-Test ( في حالة عينة عينتينTاختبار  -5
 للفــروق الباحـثه اســتخدم. ين مجمـوعتين مــن البيانـات ذات داللــة إحـصائية بــتهنـاك فروقـا
 .مجموعتينللمتغير الذي يشتمل على التي تعزى 

) ( One Way Analysis of Variance - ANOAVاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي -6
لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحــصائية بــين ثــالث مجموعــات أو أكثــر مــن 

للمتغيـر الـذي يـشتمل علـى ثـالث مجموعـات  للفـروق التـي تعـزى الباحـثه اسـتخدم .البيانات
 .فأكثر

  
  

  :صدق االستبيان
يقــصد بــصدق اإلســتبانة أن تقــيس أســئلة اإلســتبانة مــا وضــعت لقياســه، وقــام الباحــث بالتأكــد مــن  

  :صدق اإلستبانة بطريقتين
  :صدق المحكمين-1

 متخصـصين )16( عدد عرض الباحث اإلستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من
 اســتجاب الباحــث آلراء ، وقــد)2(وأســماء المحكمــين بــالملحق رقــم واإلحــصاء  األعمــال إدارة فــي

المحكمــين وقــام بــإجراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعــديل فــي ضــوء المقترحــات المقدمــة، وبــذلك خــرج 
  ).1( انظر الملحق رقم -االستبيان في صورته النهائية 

  
  : صدق المقياس-2

 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

قرات اإلستبانة مـع المجـال الـذي تنتمـي يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من ف
إليــة هــذه الفقــرة، وقــد قـــام الباحــث بحــساب االتــساق الــداخلي لإلســـتبانة وذلــك مــن خــالل حـــساب 

  .معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه
  

 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

بنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التـي تريـد األداة يعتبر الصدق ال
الوصــــول إليهــــا، ويبــــين مــــدي ارتبــــاط كــــل مجــــال مــــن مجــــاالت الدراســــة بالدرجــــة الكليــــة لفقــــرات 

  .اإلستبانة
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   :Reliability ثبات اإلستبانة -3
 إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم

مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات اإلسـتبانة يعنـي االسـتقرار فـي نتـائج 
اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيمـا لـو تـم إعـادة توزيعهـا علـى أفـراد العينـة عـدة مـرات خـالل 

  .فترات زمنية معينة
  
  
  

  نتائج االتساق الداخلي: ًأوال
، األول والدرجـة الكليـة للمجـالمعامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المجـال ) 8(جـدول يوضـح 

 وبـذلك يعتبـر المجـال α =0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة 
  صادق لما وضع لقياسه

  
  )8(جدول 
  )معيار االرتباط(درجة الكلية للمجال والاألولمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

  الفقرة  م

ن 
سو

ير
ل ب

عام
م

  

اط
رتب

لال
ة  

الي
تم

الح
ة ا

يم
الق

)
S

ig
(.  

 0.000* 0.833   للمشاريع بدقةتحديد الفئات المستهدفةيتم  .1

 0.000* 0.684  حتياجات الحقيقية للفئات المستهدفةاالالتعرف على يتم  .2

 0.000* 0.795  ستهدفةالفئات الم  يلبى احتياجاتالمشاريعتصميم  .3

 0.000* 0.675  للمشاريع المنطقي اإلطاروضع مصفوفة يتم  .4

5. 
 يحتمـــل مواجهتهـــا التـــيتحليـــل المخـــاطر الخارجيــة يراعــى 

  المشاريعأثناء تنفيذ 
0.818 *0.000 

 0.000* 0.731  وضع ترتيبات للتنسيق مع الشركاءيراعى  .6

 0.001* 0.568  ابقةتحليل الدروس المستفادة من الخبرات السيراعى  .7

  . α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
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 والدرجـة الكليـة للمجـال ، الثـانيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال ) 9(جدول يوضح 

 وبـذلك يعتبـر المجـال α =0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة 
  .ع لقياسهصادق لما وض

  
  )9(جدول 

  )معيار الكفاءة(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

ن 
سو

ير
ل ب

عام
م

  

اط
رتب

لال
ة  

الي
تم

الح
ة ا

يم
الق

)
S

ig
(.  

 0.000* 0.721  المخطط لهاالمشاريع  تحقيق مخرجات يتم .1

 0.003* 0.493  ع الظروف المتغيرةالتعامل مفي  اليومية اإلدارةمدى مرونة  .2

3. 
 مـشاريع بتكـاليف مـشاريع مـشابههمقارنـة تكـاليف مخرجـات اليتم 

  أخرى  
0.503 *0.002 

 0.010* 0.424   من المشاريع تبرير التكاليف بالفوائديتم .4

 0.007* 0.446  و يتم االستفادة منهفعال  تابعةالمنظام  .5

 0.024* 0.364  تم تحقيق نتائج غير مخطط لهاي .6

  . α=0.05ً االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *

  
  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال ، ) 10(جدول يوضح 
 وبـذلك يعتبـر المجـال α =0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة 

  .صادق لما وضع لقياسه
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  )معيار الفاعلية(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال: )10(جدول 

  الفقرة  م
ن 

سو
ير

ل ب
عام

م
  

اط
رتب

لال
ة  

الي
تم

الح
ة ا

يم
الق

)
S

ig
(.  

 0.011* 0.419  المخطط لهاالمشاريع  أهداف تحقيق يتم .1

 0.001* 0.540  فةالتنمية المخطط لها للفئات المستهدتحقيق مدى  .2

 0.001* 0.567  مشاريعالفرضيات المخطط لها حسب تصميم المدى صحة  .3

 0.000* 0.725  مشاريعمخاطر جديدة أثناء تنفيذ ال ظهور  تجنبمدى .4

5. 
  بعين االعتبار قضايا متقاطعة مثـلاألخذر مشاكل نظرا لعدم وظه  تجنبمدى

  خالل التنفيذ) ر والفقاالجتماعيالنوع (
0.535 *0.001 

  . α=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة * 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجـال ، ) 11(جدول يوضح 
 وبـذلك يعتبـر المجـال α =0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة 

  .صادق لما وضع لقياسه
  )معيار األثر(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال: )11(ل جدو

  الفقرة  م

ن 
سو

ير
ل ب

عام
م

  

اط
رتب

لال
ة  

الي
تم

الح
ة ا

يم
الق

)
S

ig
(.  

 0.000* 0.710   األهداف العامة للمنظمةمدى تحقيق .1

 0.000* 0.764  فاهداأله  تحقيق هذمشاريع في التساهم .2

3. 
 البنـود مـزودي الخدمات وومقدميعلى الموظفين مشاريع  للأثر اقتصادييوجد 

  )وقرطاسيهومعدات أثاث (ى للعملالالزمة
0.425 *0.010 

 0.000* 0.654  المستهدف تطوير القطاع في مشاريع التساهم .4

5. 
يوجد للمشاريع أثار مختلفة نتيجة االختالف فـي الجـنس أو الجماعـات العرقيـة 

  ماعيةأو الطبقات االجت
0.408 *0.013 

  . α=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة * 
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية للمجال ) 12(جدول يوضح 
ـــة عنـــد مـــستوي معنويـــة  ـــاط المبينـــة دال ـــين أن معـــامالت االرتب ـــر α =0.05، والـــذي يب ـــذلك يعتب  وب

  .ضع لقياسهالمجال صادق لما و
  )12(جدول 

  )معيار االستدامة(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

ن 
سو

ير
ل ب

عام
م

  

اط
رتب

لال
ة  

الي
تم

الح
ة ا

يم
الق

)
S

ig
(.  

 0.000* 0.576  مشاريعمدى امتالك الشركاء ألهداف وانجازات ال .1

 0.002* 0.514  تنفيذالفترة  طوال  الشركاءتم التنسيق معي .2

 0.004* 0.472  هدافاألمخرجات وال لتحقيق مشاريعمدى  كفاية موازنة ال .3

 0.000* 0.692  الثقافيةومع العوامل االجتماعية مشاريع مدى تناغم أنشطة ال .4

5. 
ـــة األخـــذمـــدى  ـــل العدال ـــة مث ـــضايا المتقاطع ـــار الق ـــين االعتب  بع

   والحكم الرشيدالجندرية
0.636 *0.000 

6. 
 التكنولوجيــا المتــوفرة بــدون الحاجــة لمــساعدة إدارةالقــدرة علــى 

  خارجية
0.592 *0.000 

7. 
ــــيمــــدى االســــتدامة المؤســــساتية و ــــزام الت  تعكــــس مــــستوى الت

  هيكلتها ضمن ها و دمجالمؤسسة باستمرار المشاريع
0.749 *0.000 

8. 
ــة  ــدرة الفئــات المــستهدفة والتــيمــدى االســتدامة المالي  تعكــس ق

   تكلفة الخدمات المقدمة بعد انتهاء التمويلعلى تحمل
0.572 *0.000 

  . α=0.05ًاالرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة * 

  
 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التـي تريـد األداة 
ارتبــــاط كــــل مجــــال مــــن مجــــاالت الدراســــة بالدرجــــة الكليــــة لفقــــرات الوصــــول إليهــــا، ويبــــين مــــدي 

  .اإلستبانة
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عنــد ًأن جميــع معــامالت االرتبــاط فــي جميــع مجــاالت اإلســتبانة دالــة إحــصائيا ) 13(يبــين جــدول 
  . وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسهα =0.05مستوي معنوية 

  .كل درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانةمعامل االرتباط بين : )13(جدول 

  (.Sig)القيمة االحتمالية  لالرتباط معامل بيرسون  المجال  الرقم

 0.000* 0.919  االرتباط   .1

 0.000* 0.829  الكفاءة   .2

 0.001* 0.558  الفاعلية   .3

 0.000* 0.879  األثر   .4

 0.000* 0.790  االستدامة   .5

  . α=0.05ًل إحصائيا عند مستوي داللة  االرتباط دا*   

   
   :Reliability ثبات اإلستبانة -3

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من 
مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبـارة أخـرى أن ثبـات اإلسـتبانة يعنـي االسـتقرار فـي نتـائج 

وعدم تغييرها بشكل كبير فيمـا لـو تـم إعـادة توزيعهـا علـى أفـراد العينـة عـدة مـرات خـالل اإلستبانة 
  .فترات زمنية معينة

  :وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل طريقتين وذلك كما يلي
  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ

لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينـة استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ   
  ).14(في جدول 

  ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانةمعامل : )14(جدول 

  *الصدق  )الثبات(معامل ألفا كرونباخ   المجال  م

 0.923 0.853  االرتباط .1

 0.607 0.369  الكفاءة .2

 0.609 0.371  الفاعلية .3

 0.745 0.555  األثر .4

 0.875 0.765  مةاالستدا .5

 0.951 0.904  ًجميع مجاالت االستبانة معا  

  الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ = الصدق*    
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أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعـة ) 14(واضح من النتائج الموضحة في جدول 
ذلك كانـت قيمـة كـ.  لكـل مجـال مـن مجـاالت اإلسـتبانة،)0.853 ،0.369(لكل مجال وتتراوح بين

مرتفعة لكل مجال الصدق كانت قيمة وكذلك ). 0.904(معامل ألفا لجميع فقرات اإلستبانة كانت 
 الــصدقكــذلك كانــت قيمــة .  لكــل مجــال مــن مجــاالت اإلســتبانة) 0.607،0.923(وتتــراوح بــين

ن وتكــو مرتفــع،والــصدق  الثبــات يوهــذا يعنــى أن معــامل) 0.951(لجميــع فقــرات اإلســتبانة كانــت 
وبــذلك يكــون الباحــث قــد . قابلــة للتوزيــع) 1(اإلســتبانة فــي صــورتها النهائيــة كمــا هــي فــي الملحــق 

إســتبانة الدراســة ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بــصحة اإلســتبانة وصــالحيتها تأكــد مــن صــدق وثبــات 
  .لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

 

  :Split Half Method  التجزئة النصفيةةطريق - ب
واألسـئلة ذات األرقـام  األسـئلة ذات األرقـام الفرديـة ،(حيث تم تجزئة فقرات االختبـار إلـي جـزئين 

رتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية وبعد االب معامل احستم ثم ) الزوجية
  :    Spearman Brown براونبيرسون ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة 

2r =  االرتباط المعدلمعامل 

1 r+
 معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات r حيث 

  )15(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول . األسئلة الزوجية
  لقياس ثبات اإلستبانة  التجزئة النصفيةةطريق: )15(جدول 

  االرتباط المعدلمعامل   ط معامل االرتبا  المجال  م 

 0.770 0.801  االرتباط   .1

 0.129 0.132  الكفاءة   .2

 0.500 0.500  الفاعلية   .3

 0.579 0.580  األثر   .4

 0.796 0.796  االستدامة   .5

 0.909 0.909  ًجميع مجاالت االستبانة معا  

  
 راونبــبيرســون ( االرتبــاط المعــدلأن قيمــة معامــل ) 15(واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول 

Spearman Brown(مقبول ودال إحصائيا ً.  
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  تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
  وبيانات حول المنظمةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 

  
  وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 

  
   توزيع أفراد العينة حسب الجنس-

 .مــن اإلنــاث% 26.2مــن عينــة الدراســية مــن الــذكور و% 73.8أن مــا نــسبته  ) 16(يبــين جــدول 
 الدراســات التــي تمــت فــي البيئــة العربيــة، التــي يغلــب فيهــا العــاملين مــن الكثيــر مــنوهــذا يتفــق مــع 

الذكور على اإلناث، وهـذا يعـود إلـى طبيعـة المجتمعـات العربيـة عامـة، وسـوق العمـل بقطـاع غـزة 
    .سبة عمل المرأةخاصة، من حيث تدني ن

  الجنس): 16(جدول 

%النسبة المئوية  العدد الجنس  

 73.8 107 ذكر

 26.2 38 أنثى

 100.0 145 المجموع

  
   العمر توزيع أفراد العينة حسب-

، ةســن 30أقـل مـن أعمـارهم مــن عينـة الدارسـة % 33.3أن مـا نـسبته ) 17(يتبـين مـن جـدول 
 أعمـارهم% 24.8  ما نسبتهوأن،  سنة40قل من  سنة إلى ا30من  تتراوح أعمارهم% 41.8

   .  سنة فأكثر40
  

  العمر ):17(جدول 

%النسبة المئوية  العدد العمر  

 33.3 47  سنة30اقل من 

 41.8 59  سنة40 سنة إلى اقل من 30من 

 24.8 35  سنة فأكثر40من 

 100.0 141* المجموع

   أشخاص لم يجيبوا على هذا السؤال4 يوجد *  
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  وزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي ت-

درجــــــة أن معظــــــم عينــــــة الدراســــــة مــــــن حملــــــة ) 18(يتــــــضح مــــــن جــــــدول 
  ،متوسـطالدبلوم الـمن حملة درجة % 15.9 وأن  ،%65.9ونسبتهم   بكالوريوسال

ـــة% 9.4وأن  ـــسبته  ،عامـــةالثانويـــة  الهـــم مـــن حمل ًوتوضـــح النتـــائج أيـــضا أن مـــا ن
ومـــــن الـــــسابق نالحـــــظ أن نـــــسبة حملـــــة  .ليـــــامـــــن أفـــــراد العينـــــة دراســـــات ع% 8.7

وهـــذا يبـــين علـــى أن % 74.6المـــؤهالت العلميـــة مـــن بكـــالوريوس فمـــا فـــوق بلغـــت 
المدراء التنفيـذيين للمنظمـات غيـر الحكوميـة بقطـاع غـزة ذو مؤهـل جـامعي، وتتفـق 
هــذه النــسبة مــع متطلبــات التوظيــف فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث تــشترط 

ومية شهادة بكالوريوس كحد أدنى، ويتفق هذا مع نتائج دراسة حكالمنظمات غير ال
التي أظهرت أن اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية غالبيتهم ) 2009الفرا،(

  .يحملون مؤهل جامعي بكالوريوس فأعلى

    
  المؤهل العلمي): 18(جدول 

%النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي  

 9.4 13 ثانوية عامة

 15.9 22 وم متوسطدبل

 65.9 91 بكالوريوس

 8.7 12 دراسات عليا

 100.0 138 المجموع

   أشخاص لم يجيبوا على هذا السؤال7 يوجد *          

  
  برة توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخ-

ـــة الدارســـة عـــدد % 27.3أن مـــا نـــسبته ) 19(يتبـــين مـــن جـــدول  مـــن عين
 10 إلى اقل من 5تتراوح ما بين %  38.3 ،سنوات 5أقل من سنوات الخبرة لهم 

مــن % 10.9، وأن  ســنة15 إلــى اقــل مــن 11تتــراوح مــا بــين % 23.4 ،ســنوات
ويالحــظ مــن ذلــك أن  . ســنة15أكثــر مــن عينــة الدارســة عــدد ســنوات الخبــرة لهــم 

 سنوات، مما يزيد مـن إمكانيـة (5)من عينة الدراسة لديهم خبرة أكثر من % 72.6
  .لمنظمات غير الحكوميةنجاح واستمرار هذه ا
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  برةسنوات الخ): 19(جدول 

%النسبة المئوية  العدد برةسنوات الخ  

 27.3 39  سنوات5اقل من 

 38.3 51  سنوات10 إلى اقل من 5من 

 23.4 34  سنة15 إلى اقل من 11من 

 10.9 18  سنة15أكثر من 

 100.0 142 المجموع
  ؤالأشخاص لم يجيبوا على هذا الس 3 يوجد *

  
  
  عنوان المنظمةتوزيع أفراد العينة حسب  -

مــن عينــة الدراســة مــن محافظــة % 21.3أن مــا نــسبته  ) 20(يبــين جــدول 
 ،الوســـــطىمـــــن محافظـــــة % 18.4، غـــــزةمـــــن محافظـــــة % 34.8، و شـــــمال غـــــزة

وممــا ســبق يتــضح . رفــحمــن محافظــة % 9.2، و خــانيونسمــن محافظــة % 16.3
 غيـر الحكوميـة هـي فـي مدينـة غـزة ألن عـدد بأن النسبة األكبـر لتمركـز المنظمـات

 ألـــف نـــسمة، وتعتبـــر أكبـــر تجمـــع للفلـــسطينيين وتـــشكل 850ســـكان محافظـــة غـــزة 
 حـوالي 2009من إجمالي سكان قطاع غزة الذي بلغ تعداد سـكانه فـي عـام % 60

  .مليون وستمائة ألف نسمة

  المحافظة):20(جدول 

%النسبة المئوية  العدد المحافظة   

 21.3 30 شمال غزة

 34.8 49 غزة

 18.4 26 الوسطى

 16.3 23 خانيونس

 9.2 13 رفح

 100.0 141 المجموع

  أشخاص لم يجيبوا على هذا السؤال 4 يوجد *
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  عمر المنظمةتوزيع أفراد العينة حسب  -
، ةســــن 5أقــــل مــــن أعمارهــــا  المنظمــــاتمــــن % 15.3أن مــــا نــــسبته ) 21(يتبــــين مــــن جــــدول 

 إلــى  11 مــن تتــراوح أعمارهــا% 25.0، وأن  ســنوات10 إلــى 5ن مــ تتــراوح أعمارهــا% 36.8
مـن النـسب الـسابقة يتـضح أنـه .  سـنة15أكثـر مـن  أعمارها% 22.9  ما نسبتهوأن،  سنة15

 وذلــك بــسبب توجــه  ســنوات10 إلــى 5 يوجــد ارتفــاع فــي أعمــار المنظمــات التــي تتــراوح بــين
م 2000 انتفاضــة األقــصى ســنة شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع للمنظمــات غيــر الحكوميــة بــسبب

، ويتـضح أن أعمـار المنظمـات التـي أقـل مـن وما ترتب عليها من ظروف اقتصادية وسياسية
خمس سنوات هي أقل نسبة وذلـك قـد يرجـع إلـى االنقـسام الـسياسي ومـا ترتـب عليـه ازدواجيـة 

  .في المرجعية القانونية وصعوبة المعامالت البنكية للمنظمات
  نظمةعمر الم):21(جدول 

%النسبة المئوية  العدد عمر المنظمة  

 15.3 22  سنوات5اقل من 

 36.8 53  سنوات10 إلى 5من 

 25.0 36  سنة15 إلى  11من 

 22.9 33  سنة15أكثر من 

 100.0 144 المجموع

  عدد المشاريع المنفذة توزيع أفراد العينة حسب -
اقل  لهم عدد المشاريع المنفذةارسة من عينة الد% 15.8أن ما نسبته ) 22(يتبين من جدول 

 إلـى 11مـا بـين تتـراوح % 28.6  ، مـشاريع10 إلـى 5ما بين تتراوح % 19.5، مشاريع5من 
مــن عينــة الدارســة % 12.8، وأن  مــشروع20 إلــى 15مــا بــين تتــراوح % 23.3 ، مــشروع15

 84.2%ومـن النـسب الـسابقة يتـضح بـأن  .  مـشروع20أكثـر مـن  لهـم عدد المـشاريع المنفـذة
مـن أجمــالي المنظمـات غيــر الحكوميـة قامــت بتنفيــذ أكثـر مــن خمـس مــشاريع وهـذا يــدل علــى 

  .أهمية دور المنظمات في تنمية وتطوير الفئات المستهدفة
  عدد المشاريع المنفذة):22(جدول 

%النسبة المئوية  العدد عدد المشاريع المنفذة  

 15.8 24  مشاريع5اقل من 

 19.5 29  مشاريع10 إلى 5من 

 28.6 40  مشروع15 إلى 11من 

 23.3 32  مشروع20 إلى 15من 
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 12.8 20  مشروع20أكثر من 

 100.0 145 المجموع

  
  مجال عمل المنظمة توزيع أفراد العينة حسب -

وأن مــــا نــــسبته ، زراعــــة وبيئــــةالمنظمــــات مجــــال عملهــــا هــــو مــــن % 8.4 أن )23(يبــــين جــــدول 
، وأن تنميــة اقتــصادية %9.1، وأن مــا نــسبته فــة ورياضــةثقا% 12.1 و،تعلــيم وتــدريب 18.1%
خدمات % 17.4، وأن ما نسبته صحة وتأهيل% 13.8، وأن ديمقراطية وحقوق إنسان% 10.4

  . المرأة والطفلمجال عملها % 10.7، وأن اجتماعية إغاثية
    )يمكن اختيار أكثر من مجال لعمل المنظمة (  مجال عمل المنظمة:مالحظة

  
  مجال عمل المنظمة ):23(جدول 

%النسبة المئوية  العدد مجال عمل المنظمة  

 8.4 25 زراعة وبيئة

 18.1 54  تعليم وتدريب

 12.1 36 ثقافة ورياضة

 9.1 27  تنمية اقتصادية

 10.4 31  ديمقراطية وحقوق إنسان

 13.8 41  صحة وتأهيل

 17.4 52  خدمات اجتماعية إغاثية

 10.7 32  المرأة والطفل

 100.0 298  جموعالم
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  : اختبار فرضيات الدراسة
لكــل درجــة االســتجابة الحــسابي لمتوســط ال لمعرفــة مــا إذا كــان Tاســتخدام اختبــار نتــائج يلــي فيمــا 

ًتختلـف عنهـا اختالفـا جوهريـا أم  3القيمة المتوسطة وهي فقرة من فقرات محاور االستبانة تساوي  ً
0.05α أكبـــر مـــن مـــستوى الداللـــة Sig.(P-value)إذا كانـــت  .أي بـــصورة واضـــحة حـــسب  (=

الفرضــية الــصفرية ويكــون فــي هــذه الحالــة آراء أفــراد فإنــه ال يمكــن رفــض ) SPSSنتــائج برنــامج 
 أقـــل مـــن مـــستوى Sig.(P-value)كانـــت ، أمـــا إذا 3العينـــة تقتـــرب مـــن القيمـــة المتوســـطة وهـــى 

0.05αالداللة  يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلـة القائلـة بـأن متوسـط درجـة  ف=
 وفي هذه الحالـة يمكـن تحديـد مـا إذا كـان متوسـط اإلجابـة ، القيمة المتوسطةاإلجابة تختلف عن 

 وذلـــك مـــن خـــالل إشـــارة قيمـــة .)المحايـــد (القيمـــة المتوســـطةيزيـــد أو يـــنقص بـــصورة جوهريـــة عـــن 
شــــارة موجبــــة فمعنــــاه أن المتوســــط الحــــسابي لإلجابــــة  يزيــــد عــــن القيمــــة االختبــــار فــــإذا كانــــت اإل

  .المتوسطة والعكس صحيح
  

  فرضيات الدراسة 
  : الفرضية الرئيسة األولى

تؤثر معايير تقييم المشاريع تأثيرا ذو داللة إحصائية على تقييم المشاريع  في المنظمات غير "
  "الحكومية في قطاع غزة

  
  :ت الفرعية التاليةويتفرع منها الفرضيا

  
 يؤثر معيـار االرتبـاط تـأثيرا ذو داللـة إحـصائية علـى تقيـيم المـشاريع  فـي المنظمـات غيـر -1 

  .الحكومية في قطاع غزة
 T وقــد تــم اســتخدام اختبــار ،"االرتبــاطمعيــار "تــم اختبــار هــذه الفرضــية مــن خــالل فقــرات مجــال 

أم ال أم  3إلــي الدرجــة المتوســطة وهــي قــد وصــلت لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الموافقــة 
  .زادت أو قلت عن ذلك
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  )24(جدول 
  "معيار االرتباط" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م
  

  الفقرة
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 تحديـــد الفئـــات المـــستهدفةيـــتم   1
  للمشاريع بدقة

3.77 75.45 0.81 11.42 *0.000 2 

حتياجـــات االالتعـــرف علـــى يـــتم   2
  الحقيقية للفئات المستهدفة

3.84 76.81 0.87 11.53 *0.000 1 

ـــــــــصميم   3 ـــــــــشاريعت ـــــــــى الم  يلب
  الفئات المستهدفة احتياجات

3.70 73.99 0.80 10.50 *0.000 4 

 اإلطـــــاروضـــــع مـــــصفوفة يـــــتم   4
  للمشاريع المنطقي

3.56 71.27 0.79 8.45 *0.000 7 

تحليل المخاطر الخارجية يراعى   5
ـــي ـــا أثنـــاء الت ـــل مواجهته  يحتم
  المشاريعتنفيذ 

3.61 72.14 0.84 8.74 *0.000 6 

وضــع ترتيبــات للتنــسيق يراعــى   6
  مع الشركاء

3.71 74.21 0.79 10.83 *0.000 3 

دروس تحليــــــــــل الــــــــــيراعــــــــــى   7
  المستفادة من الخبرات السابقة

3.67 73.38 0.82 9.86 *0.000 5 

  0.000* 14.61 0.57 73.90 3.69  ًجميع فقرات المجال معا  

0.05αً المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة * =.  
  

  فــي المرتبــة "للفئــات المــستهدفةحتياجــات الحقيقيــة االالتعــرف علــى يــتم  "الفقــرة الثانيــة  وجــاءت-
 أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي) 5الدرجـة الكليـة مـن ( 3.84ساوي متوسـط حـسابي  يـاألولـى ب

لـذلك  0.000تـساوي  )Sig(.القيمـة االحتماليـة  وأن  11.53تـساوي  T، قيمة اختبـار %76.81
0.05αًتعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة =
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وافقــة  وهــذا يعنــي أن هنــاك م3االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 
هـذا يعكـس درجـة  ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن من قبل أفراد العينة على هـذه الفقـرةبدرجة مرتفعة 

هميــــة مرحلــــة تحديــــد االحتياجــــات الفئــــة وعــــي مرتفعــــة مــــن قبــــل المنظمــــات وكــــاتبي المــــشاريع بأ
المستهدفة كأساس لتبرير فكرة المشروع فإذا لم يكن المشروع يلبي احتياجات مـستفيديه فلـن يقتنـع 

  . الممول بتمويله
المرتبــة الثانيــة بمتوســط "  للمــشاريع بدقــة تحديــد الفئــات المــستهدفةيــتم "  واحتلــت الفقــرة األولــى-

، وأن 75.45%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي ) 5الكليـة مـن الدرجـة  (3.77حسابي  يـساوي 
ًلذلك تعتبر هذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.000تساوي ) Sig(.القيمة االحتمالية 

0.05α ، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة قـــد زاد عـــن درجـــة الموافقـــة =
،  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقـرة3 المتوسطة وهي

ارتفــاع هــذه النــسبة ينــسجم مــع ارتفــاع نــسبة الفقــرة الثانيــة فــإذا كانــت ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن 
ًالمنظمات تحدد احتياجات الفئات المستهدفة فهذا يعني أنها تعرف جيدا ما هي هذه الفئـات، كمـا 

تحديـــد الفئـــات المـــستهدفة يعتبـــر عنـــصر ومكـــون رئـــيس مـــن مكونـــات عناصـــر كتابـــة مقتـــرح أن 
  .المشروع 

المرتبــة الثالثــة بمتوســط  " وضــع ترتيبــات للتنــسيق مــع الــشركاءيراعــى "  واحتلــت الفقــرة الــسادسة-
، وأن 74.21%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي ) 5الدرجـة الكليـة مـن  (3.71حسابي  يـساوي 

ًلذلك تعتبر هذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.000تساوي ) Sig(. االحتمالية القيمة
0.05α ، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة قـــد زاد عـــن درجـــة الموافقـــة =

،  على هذه الفقـرة وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة3المتوسطة وهي 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن من أولويات مديري المنظمات التنسيق المستمر مع الشركاء من أجل 

  التعاون المستمر واالحتفاظ بشبكة عالقات عامة لحل المشكالت التي قد تطرأ
بعـــة المرتبـــة الرا " الفئـــات المـــستهدفة  يلبـــى احتياجـــاتالمـــشاريعتـــصميم "  واحتلـــت الفقـــرة الثالثـــة-

ـــــساوي  ـــــة مـــــن  (3.70بمتوســـــط حـــــسابي  ي ـــــسبي ) 5الدرجـــــة الكلي أي أن المتوســـــط الحـــــسابي الن
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %73.99

0.05αعند مستوى داللـة   قـد زاد عـن ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة=
 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسـطة وهـي 

 هذا يؤكد بـأن المنظمـات غيـر الحكوميـة تحـدد الفئـات على هذه الفقرة ويعزو الباحث ذلك إلى أن
  . المستهدفة واحتياجاتها وبالتالي تصمم مشاريع لتلبية هذه االحتياجات

المرتبة الخامـسة  " تحليل الدروس المستفادة من الخبرات السابقةيراعى " تلت الفقرة السابعة واح-
ـــــساوي  ـــــة مـــــن  (3.67بمتوســـــط حـــــسابي  ي ـــــسبي ) 5الدرجـــــة الكلي أي أن المتوســـــط الحـــــسابي الن
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ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %73.38
0.05αداللـة عند مستوى  ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن =

 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسـطة وهـي 
ابقة مــن علــى هــذه الفقــرة ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن تحليــل الــدروس المــستفادة مــن الخبــرات الــس

ـــه يعطـــي تحلـــيالت يـــستعين بهـــا المـــديرين فـــي  ـــاط ألن األمـــور المهمـــة وخاصـــة فـــي معيـــار االرتب
، وهــذا يــدل علــى مــدى حــرص المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى تطــوير قــدراتها التخطــيط للمــستقبل

التمويليـــة والمحافظـــة علـــى مـــصادر التمويـــل والـــتعلم مـــن األخطـــاء التـــي يمكـــن أن تواجههـــا لتعيـــد 
  . ط والتصميم متالفيه هذه األخطاء ومستفيدة من الدروس لتطوير نفسها ومشاريعهاالتخطي

 يحتمــل مواجهتهــا أثنــاء تنفيــذ التــيتحليــل المخــاطر الخارجيــة يراعــى "  واحتلــت الفقــرة الخامــسة-
أن المتوسـط ،) 5الدرجـة الكليـة مـن  (3.61المرتبة السادسة بمتوسط حـسابي  يـساوي " المشاريع 

لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.000تساوي ) Sig(.، وأن القيمة االحتمالية 72.14%نسبي الحسابي ال
0.05αًدالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة =

فعــة مـن قبــل  وهـذا يعنــي أن هنـاك موافقــة بدرجـة مرت3قـد زاد عــن درجـة الموافقــة المتوسـطة وهــي 
 وعــي المنظمــات وكــذلك الجهــات المانحــة أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى

ســية واقتــصادية  مــن تغييــرات سياةفــي ظــل مــا تمــر بــه البيئــة الفلــسطينيتحليــل المخــاطر  بأهميــة
 بنـسبة مـن أن هنـاك التـزام) 2010، ةأبو حـسن(، وهذا النسبة تتفق مع دراسة واجتماعية متسارعة

للمنظمــات فــي تحليــل المخــاطر بمنهجيــة واضــحة، وكــذلك الجهــات المانحــة بأهميــة تحليــل % 73
  المخاطر 

األخيـــرة   فـــي المرتبـــة "للمـــشاريع المنطقـــي اإلطـــاروضـــع مـــصفوفة يـــتم  "الفقـــرة الرابعـــة  وجـــاءت-
ـــــب ـــــة مـــــن ( 3.56ساوي متوســـــط حـــــسابي  ي ـــــسبي) 5الدرجـــــة الكلي  أي أن المتوســـــط الحـــــسابي الن

لــذلك  0.000تــساوي  )Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة 8.45تــساوي  T، قيمــة اختبــار  %71.27
0.05αًتعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة =

وافقــة نــاك م وهــذا يعنــي أن ه3االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 
 وضـع مـصفوفة   ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أنمن قبـل أفـراد العينـة علـى هـذه الفقـرةبدرجة مرتفعة 

للمــشاريع لــيس بالعمــل الــسهل بــل يحتــاج مــديري المــشاريع فــي المنظمــات غيــر  المنطقــي اإلطــار
  .المنطقي اإلطار وضع مصفوفة الحكومية تدريب على

  
 وأن 3.69 لجميـــع فقـــرات المجـــال يــــساوي ط الحـــسابي وبـــشكل عـــام يمكـــن القـــول بـــأن المتوســــ-

ـــــساوي  ـــــسبي ي ـــــار  %73.90المتوســـــط الحـــــسابي الن ـــــساويT، قيمـــــة اختب وأن القيمـــــة  14.61  ت
ً إحـصائيا عنـد مـستوى دال" معيار االرتبـاط"لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية 
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0.05αداللــة  ًتوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــا عــن ، ممــا يــدل علــى أن م=
 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة علـى فقـرات هـذا 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 

   .المجال
 على تقييم )   (α ≤ 0.05 داللةعند مستوى  تأثيرا ذو داللة إحصائية يؤثرمعيار االرتباطأي أن 

   .   قطاع غزةبغير الحكومية المشاريع في المنظمات 
 ويعزو الباحث ذلك إلى  اهتمام المنظمات غير الحكومية بمعيار االرتباط وخاصة أن المعيار -

يقــيم  المرحلــة األولــى فــي دورة حيــاة المــشروع والتــي يــتم فيهــا التعــرف علــى االحتياجــات الحقيقيــة 
ليات التنسيق والمتابعة مع الشركاء من للفئات المستهدفة وتحديد الفئات المستهدفة بدقة ويراعى آ

أجل وضع تصميم يلبي هذه االحتياجات وذلك من خـالل تحليـل الـدروس المـستفادة مـن الخبـرات 
وضــع المــشاريع ومــن ثــم مواجهتهــا أثنــاء تنفيــذ الــسابقة وتحليــل المخــاطر الخارجيــة التــي يحتمــل 

وهـذا يعكـس وعـي لمنظمــات  تفعــةوجميعهـا كانـت نـسبتها مر ،للمــشاريع المنطقـي اإلطـارمـصفوفة 
بأهميــة معيــار االرتبــاط بمــا يتــضمن مــن عناصــر فــي المــشاريع بمــا يحقــق لهــا مــن مــصداقية مــع 

  . على أرض الواقعالفئات المستهدفة
  الدراســةخلــصتحيــث ) 2008،أبــو حمــد( وتطابقــت هــذه النتــائج مــع بعــض الدراســات كدراســة -

جات األساسية للـسكان مـن خـالل تقـديم المـساعدات  تلبية بعض االحتياإلى مساهمة المشروع في
خلــصت حيــث ) 2008و،اليونــسك( ودراســة،  تلبيــة بعــض احتياجــاتهمبالنقديــة التــي تــسمح لألســر 

من خالل  لوية لتعليم العلوم والتكنولوجياالدراسة إلى أن حكومة نيجيريا تولي درجة عالية من األو
)  2003،الوكالــة العالميــة اليابانيــة للتعــاون( دراســةو ،تحديــد الفئــات المــستهدفة وتلبيــة احتياجــاتهم

 مـن  إلى نجاح أول مشروع تربوي ياباني في إفريقيا حيث أشـارت النتـائج إلـى نجاحـهالتي أشارت
، ) ADB(البنـــك اآلســـيوي للتنميـــة ( دراســـة و، حيـــث مـــدى مالئمـــة المـــشروع للفئـــات المـــستهدفة 

دراســـة و ، بنـــاءا علـــى معيـــار االرتبـــاطًان ناجحـــا خلـــصت إلـــى أن تنفيـــذ المـــشروع كـــالتـــي) 2002
وقــــد أجريــــت الدراســــة مــــن خــــالل اســــتخدام معــــايير ) ADF (،1993(البنــــك اإلفريقــــي للتنميــــة (
 كانـــت حيـــث لقيـــاس مـــدى تحقيـــق األهـــداف) ، والفاعليـــة، والكفـــاءة، واألثـــر، واالســـتدامةرتبـــاطاال(

  .ُالنتائج مرضية
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ـــأثيرا ذ2- ـــاءة ت ـــار الكف ـــؤثر معي ـــي  ي ـــيم المـــشاريع  ف ـــى تقي ـــة إحـــصائية عل و دالل

  .المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 T، وقــد تــم اســتخدام اختبــار " معيــار الكفــاءة"تــم اختبــار هــذه الفرضــية مــن خــالل فقــرات مجــال 
أم ال أم  3قــد وصــلت إلــي الدرجــة المتوســطة وهــي لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الموافقــة 

  .كزادت أو قلت عن ذل
  )25 (جدول

  "معيار الكفاءة " لكل فقرة من فقرات مجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م
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المــشاريع  تحقيــق مخرجــات يــتم  1
  المخطط لها

3.72 74.34 0.77 11.21 *0.000 1 

فـي  اليوميـة اإلدارةمدى مرونـة   2
  التعامل مع الظروف المتغيرة

3.61 72.28 0.79 9.33 *0.000 2 

ـــتم   3 ـــاليف مخرجـــات ي ـــة تك مقارن
ـــــشاريع ال ـــــاليف م ـــــشاريع بتك م

   أخرى  مشابهه
3.43 68.61 0.87 5.91 *0.000 4 

 مـن  تبرير التكاليف بالفوائـديتم  4
  المشاريع

3.36 67.17 0.91 4.74 *0.000 5 

ـــــتم فعـــــال  تابعـــــةالمنظـــــام   5 و ي
  االستفادة منه

3.58 71.59 0.87 8.01 *0.000 3 

تم تحقيــق نتــائج غيــر مخطــط يــ  6
  لها

3.05 60.97 0.92 0.64 *0.001 6 

  0.000* 10.59 0.52 69.16 3.46  ًجميع فقرات المجال معا  7

0.05α داللة ً المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي* =.  
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متوسـط األولى ب  في المرتبة "المخطط لهاالمشاريع  تحقيق مخرجات يتم "الفقرة األولى  وجاءت-
، قيمـة % 74.34 أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي) 5الدرجـة الكليـة مـن ( 3.72ساوي يحسابي
لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة  0.000اوي تــس )Sig(.وأن القيمــة االحتماليــة  11.21تــساوي  Tاختبــار 

0.05αًدالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة =
مـن قبــل وافقــة بدرجـة مرتفعــة  وهـذا يعنــي أن هنـاك م3قـد زاد عــن درجـة الموافقــة المتوسـطة وهــي 

 الباحــث ذلــك إلــى أن مــديري المــشاريع فــي المنظمــات غيــر  ويعــزوأفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة
تحقيـق الحكومية لديهم كفاءة إدارية في تخصيص الموارد الماليـة والبـشرية بـشكل مناسـب يـضمن 

وأن مديري هذه المشاريع أصبح لديهم خبرة تؤهلهم لتحقيـق تلـك ، المخطط لهاالمشاريع مخرجات 
   . النتائج

المرتبــة " التعامــل مــع الظــروف المتغيــرةفــي  اليوميــة اإلدارةدى مرونــة مــ"  واحتلــت الفقــرة الثانيــة-
أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) 5الدرجــة الكليــة مــن  (3.58الثانيــة بمتوســط حــسابي  يــساوي 

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %72.28
0.05αعند مستوى داللـة  ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن =

 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسـطة وهـي 
علـى هـذه الفقــرة ويعـزو الباحـث ذلــك إلـى أن الظــروف الـسياسية واالقتـصادية الــصعبة ومـا يترتــب 

مــن ظــروف اجتماعيــة معقــدة تتطلــب مــن مــديري المــشاريع التعامــل بمرونــة مــع الظــروف عليهــا 
 يمثـل سـر بقـاء  كمـا أن المرونـة مـن صـفات المخطـط والمنفـذ النـاجح وهـذا،المتغيرة وهـذا الترتيـب
  .واستمرار المنظمات

ثـــة بمتوســـط المرتبـــة الثال " و يـــتم االســـتفادة منـــهفعـــال  تابعـــةالمنظـــام "  واحتلـــت الفقـــرة الخامـــسة-
، وأن 71.59%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي ) 5الدرجـة الكليـة مـن  (3.61حسابي  يـساوي 
ًلذلك تعتبر هذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.000تساوي ) Sig(.القيمة االحتمالية 

0.05α قـــد زاد عـــن درجـــة الموافقـــة ، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة =
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفـراد العينـة علـى هـذه الفقـرة 3المتوسطة وهي 

فعــال  تابعــةلمويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن علــى الــرغم مــن الظــروف المتغيــرة إال أنــه يوجــد نظــام ل
   . في عملية اإلشراف و التوجيه واإلرشاديتم االستفادة منهو
"  أخـرى  مشاريع بتكـاليف مـشاريع مـشابههمقارنة تكاليف مخرجات اليتم " واحتلت الفقرة الثالثة -

أي أن المتوسـط الحــسابي ) 5الدرجـة الكليـة مــن  (3.43المرتبـة الرابعـة بمتوســط حـسابي  يــساوي 
لـــذلك تعتبـــر هـــذه الفقـــرة دالـــة  0.000تـــساوي ) Sig(.، وأن القيمـــة االحتماليـــة 68.61%النـــسبي 

0.05αًصائيا عند مستوى داللة إح ، مما يدل على أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد =
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد 3زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
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لـديهم خبـرة فـي عمليـة العينة على هذه الفقرة ويعزو الباحث ذلك إلـى أن مـديري المـشاريع أصـبح 
 وهذا يعكس حرص المنظمات على أن تكون واقعية في ،المفاضلة بين المشاريع من حيث التكلفة

  .تقدير التكاليف وهو من العناصر الهامة في تقييم المشاريع قبل الموافقة على تمويلها
بــة الخامــسة بمتوســط المرت"  مــن المــشاريع تبريــر التكــاليف بالفوائــديــتم "  واحتلــت الفقــرة الرابعــة-

، وأن 67.17%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي ) 5الدرجـة الكليـة مـن  (3.36حسابي  يـساوي 
ًلذلك تعتبر هذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.000تساوي ) Sig(.القيمة االحتمالية 

0.05α  الفقـــرة قـــد زاد عـــن درجـــة الموافقـــة ، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه=
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 3المتوسطة وهي 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مديري المشاريع زادت خبراتهم في عملية المفاضلة بين المشاريع مـن 
  .حيث التكلفة لتصل للمقارنة بين التكاليف والفوائد

 متوسط حسابياألخيرة ب  في المرتبة "تم تحقيق نتائج غير مخطط لهاي" الفقرة السادسة  وجاءت-
وأن  0.64تــساوي  T،  قيمـة اختبـار % 60.97  أي أن المتوسـط الحـسابي النــسبي3.05ساوي يـ

ًلذلك تعتبر هذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.001تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية 
0.05α ً، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة ال يختلــف جوهريــا عــن درجــة =

من قبل أفراد العينة  ً وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة تقريبا 3الموافقة المتوسطة وهي 
تحقيـق علـى الـرغم مـن  وجاءت في الترتيب األخيـر ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أنـه ،على هذه الفقرة

 وذلـك بـسبب الظـروف تم تحقيـق نتـائج غيـر مخطـط لهـا إال أنـه يـالمخطط لهاالمشاريع مخرجات 
الـــسياسية واالقتـــصادية التـــي يعيـــشها قطـــاع غـــزة وفـــي العـــادة تكـــون هـــذه النتـــائج ايجابيـــة وتلبـــي 

ـــات المـــستهدفة وهـــذا الترتيـــب يتفـــق مـــع نمـــوذج االتحـــاد األورو ـــار احتياجـــات أخـــرى للفئ بـــي لمعي
  .الكفاءة

 وأن 3.46 لجميـــع فقـــرات المجـــال يــــساوي  وبـــشكل عـــام يمكـــن القـــول بـــأن المتوســــط الحـــسابي-
ـــــساوي  ـــــسبي ي ـــــار  %69.16المتوســـــط الحـــــسابي الن ـــــساويT، قيمـــــة اختب وأن القيمـــــة  10.59  ت

ً إحـصائيا عنـد مـستوى دال" معيـار الكفـاءة"لـذلك يعتبـر مجـال  0.000تـساوي  )Sig(.االحتمالية 
0.05αداللــة  ً، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــا عــن =

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة علـى فقـرات هـذا 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  .المجال

 على تقييم )   (α ≤ 0.05داللة عند مستوى  تأثيرا ذو داللة إحصائيةكفاءة يؤثرمعيار الأي أن  
   .   قطاع غزةبالمشاريع في المنظمات غير الحكومية 

 المخطـط لهـاالمـشاريع تحقيـق مخرجـات ويعزو الباحث ذلـك إلـى أنـه مـن أولويـات إدارة المـشاريع 
 مـن خـالل االسـتفادة التعامـل مـع الظـروف المتغيـرةفـي  اليومية لإلدارةمرونة وذلك في ظل وجود 



 
 

92

 و أخــرى مــشاريع بتكــاليف مــشاريع مــشابههمقارنــة تكــاليف مخرجـات الالفعــال و تابعــةالممـن نظــام 
وهـذا يوضـح ،  نتـائج غيـر مخطـط لهـامـن أجـل تقليـل ظهـور  من المـشاريعتبرير التكاليف بالفوائد

أهميــة االهتمــام بمعيــار الكفــاءة  كــشرط للتمويــل واالســتمرار مــع نفــس الممــول وزيــادة الــدعم فيمــا 
  .بعد

يمكن  هخلصت إلى أن والتي )2008،أبو حمد(بقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة وتطا
 حيث أظهرت النتائج أن المشروع) 2007،اليونسكو (دراسة و، بأنه ذو كفاءةمشروعالحكم على ال

حيـث أشـارت  ) 2003،الوكالـة العالميـة اليابانيـة للتعـاون( دراسـةو ،حقق المخرجـات المخطـط لهـا
ـــائج  ـــى نجاحـــهالنت ـــة إل ـــه فـــي تحقيـــق المخرجـــات ومرون ـــةاإلدارة مـــن حيـــث كفاءت  دراســـةو ، اليومي

)Aydin,2008  ( أن  تقيــيم الكفــاءة المعتمــد علــى الخلفيــة البيئيــة يقــوم ى إلــتو التــي توصــل 
 بوضع أهداف طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى من أجل العمل عليها مـن قبـل صـانعي القـرار

 خلـــصت إلـــى أن تنفيـــذ التـــيو) ADB ( ،2002( البنـــك اآلســـيوي للتنميـــة (دراســـة و، يعتبـــر جيـــد
 ADF "(،1993(البنك اإلفريقي للتنمية ("دراسة و ، بناءا على معيار الكفاءةًالمشروع كان ناجحا

، والفاعليـــــة، والكفـــــاءة، واألثـــــر، رتبــــاطاال(وقــــد أجريـــــت الدراســـــة مــــن خـــــالل اســـــتخدام معـــــايير ) 
  .ُمرضيةمعيار الكفاءة  كانت نتائج حيث حقيق األهدافلقياس مدى ت) واالستدامة
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 يـــؤثر معيـــار الفاعليـــة تـــأثيرا ذو داللـــة إحـــصائية علـــى  تقيـــيم المـــشاريع  فـــي 3-

  .المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة

 T، وقـد تـم اسـتخدام اختبـار " معيـار الفاعليـة "تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات مجـال 
أم ال أم  3قــد وصــلت إلــي الدرجــة المتوســطة وهــي لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الموافقــة 

  .زادت أو قلت عن ذلك
  )26(جدول 

  "معيار الفاعلية  " لكل فقرة من فقرات مجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

  م
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المـــشاريع  أهـــداف تحقيـــق يـــتم  1
  المخطط لها

3.66 73.24 0.79 10.06 *0.000 1 

التنميــة المخطــط تحقيــق مــدى   2
  لها للفئات المستهدفة

3.64 72.87 0.77 9.95 *0.000 2 

الفرضـيات المخطـط مدى صحة   3
  مشاريعلها حسب تصميم ال

3.40 68.03 0.80 5.98 *0.000 3 

مخــــاطر  ظهــــور  تجنــــبمــــدى  4
  مشاريعجديدة أثناء تنفيذ ال

3.30 66.07 0.86 4.25 *0.000 4 

ر مـشاكل نظـرا وظه  تجنبمدى  5
ـــــار األخـــــذلعـــــدم   بعـــــين االعتب

النــــوع  (قــــضايا متقاطعــــة مثــــل
خـــــــالل ) ر والفقـــــــاالجتمـــــــاعي

  التنفيذ

3.05 60.97 0.98 0.59 *0.027 5 

   0.000* 9.21 0.54 68.23 3.41  ًات المجال معاجميع فقر  6
0.05αً المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة * =.  
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األولـى بمتوسـط   فـي المرتبـة "المخطـط لهـاالمـشاريع  أهـداف تحقيـق يـتم "الفقرة األولـى  وجاءت-
، قيمـة % 73.24 توسط الحـسابي النـسبيأي أن الم) 5الدرجة الكلية من ( 3.66ساوي يحسابي 
لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة  0.000تــساوي  )Sig(.وأن القيمــة االحتماليــة  10.06تــساوي  Tاختبــار 

0.05αًدالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة =
مـن قبــل وافقــة بدرجـة مرتفعــة  وهـذا يعنــي أن هنـاك م3ة وهــي قـد زاد عــن درجـة الموافقــة المتوسـط

 هــذا ينــسجم مــع نتيجــة الفقــرة الرابعــة ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن. أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة
الخاصة بمصفوفة اإلطار المنطقي وينـسجم مـع ارتفـاع نـسبة تحديـد االحتياجـات للفئـة المـستهدفة 

مديري المشاريع في المنظمات غير الحكوميـة لـديهم وأن ،  قرة الثالثةوتلبيتها في الفقرة الثانية والف
 المخطــط لهــاالمــشاريع  أهــداف تحقيــق  تــضمنالمخطــط لهــاالمــشاريع تحقيــق مخرجــات كفـاءة فــي 

  . وأنه يوجد تخطيط سليم لجميع مراحل المشروع
المرتبـــة الثانيـــة  " التنميـــة المخطـــط لهـــا للفئـــات المـــستهدفةتحقيـــق مـــدى "  واحتلـــت الفقـــرة الثانيـــة-

ـــــساوي  ـــــة مـــــن  (3.64بمتوســـــط حـــــسابي  ي ـــــسبي ) 5الدرجـــــة الكلي أي أن المتوســـــط الحـــــسابي الن
ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %72.87

0.05αعند مستوى داللـة  ابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتج=
 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسـطة وهـي 

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن مــن أولويــات مــديري المــشاريع تحقيــق التنميــة للفئــات المــستهدفة مــن 
يتالقــى مــع أن دة وهــذا أجــل ضــمان اســتمرارية المنظمــات غيــر الحكوميــة تقــديم خــدمات ذات جــو

ـــسبة ـــد فئاتهـــا المـــستهدفة بن ـــد احتياجاتهـــا بنـــسبة%75.45المنظمـــات تقـــوم بتحدي  %76.81 وتحدي
  .وتعكس مدى خبرة المنظمات في اقتراح التدخالت التي تتالءم مع االحتياجات للفئات المستهدفة

المرتبــة " ريع مــشاالفرضــيات المخطــط لهــا حــسب تــصميم المــدى صــحة "  واحتلــت الفقــرة الثالثــة-
أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) 5الدرجــة الكليــة مــن  (3.40الثالثــة بمتوســط حــسابي  يــساوي 

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %68.03
0.05αعند مستوى داللـة  سـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة اال=

 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسـطة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
على هذه الفقرة ويعزو الباحث ذلك إلى أن الفرضيات هي عبارة عن طرق واليات لتنفيذ المشاريع 

  .بطة بالظروف المتغيرةات تكون مرتتوضع مسبقا في مرحلة التصميم وأن هذه الفرضي
المرتبـة الرابعـة " مـشاريع مخـاطر جديـدة أثنـاء تنفيـذ ال ظهور  تجنبمدى"  واحتلت الفقرة الرابعة-

ـــــساوي  ـــــة مـــــن  (3.30بمتوســـــط حـــــسابي  ي ـــــسبي ) 5الدرجـــــة الكلي أي أن المتوســـــط الحـــــسابي الن
ًة دالــة إحــصائيا لــذلك تعتبــر هــذه الفقــر 0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %66.07

0.05αعند مستوى داللـة  ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن =
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 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسـطة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
ياسية و االقتـصادية واالجتماعيـة التـي على هـذه الفقـرة ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن األوضـاع الـس

وجاءت النسبة متوسطة بمعنى ، يعيشها قطاع غزة البد من أن تظهر مخاطر جديدة أثناء التنفيذ 
ظهـور مخـاطر جديـدة متوسـط وهـذا يـدل علـى خبـرة وكفـاءة فـي صـياغة المـشروع تجنـب احتمالية 

  .بكل عناصره بما فيها المخاطر ويعكس أيضا درجة الوعي بها
 بعــين االعتبــار قــضايا األخــذر مــشاكل نظــرا لعــدم وظهــ  تجنــبمــدى"  وجــاءت الفقــرة الخامــسة-

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يساوي  " خالل التنفيذ) ر والفقاالجتماعيالنوع  (متقاطعة مثل
 وأن القيمـــة 0.59 تـــساوي T،  قيمـــة اختبـــار %60.97 أي أن المتوســـط الحـــسابي النـــسبي 3.05

ًدالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستوى داللــــة لــــذلك تعتبــــر هــــذه الفقــــرة  0.027تــــساوي ) Sig(.ليــــة االحتما
0.05α ً، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة ال يختلــف جوهريــا عــن درجــة =

راد العينـة  مـن قبـل أفـًناك موافقة بدرجة متوسطة تقريبا وهذا يعني أن ه3الموافقة المتوسطة وهي 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن الظروف االقتصادية وما يرافقها من مشاكل متداخلـة . على هذه الفقرة

المـشاريع  أهـدافتحقيـق مثل الفقر والنوع االجتماعي يسبب مشاكل خالل التنفيـذ إال أنـه ال يمنـع 
  . المخطط لها

 وأن 3.41مجـــال يــــساوي  لجميـــع فقـــرات ال وبـــشكل عـــام يمكـــن القـــول بـــأن المتوســــط الحـــسابي-
وأن القيمة االحتمالية  9.21  تساويT، قيمة اختبار  %68.23المتوسط الحسابي النسبي يساوي 

.)Sig(  ـــذلك يعتبـــر مجـــال  0.000تـــساوي ـــة"ل ـــة دال" معيـــار الفاعلي ـــد مـــستوى دالل ً إحـــصائيا عن
0.05α ًالمجــال يختلــف جوهريــا عــن درجــة ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا =

 وهـــذا يعنـــي أن هنـــاك موافقـــة مـــن قبـــل أفـــراد العينـــة علـــى فقـــرات هـــذا 3الموافقـــة المتوســـطة وهـــي 
  . المجال
 على تقييم )   (α ≤ 0.05 داللةعند مستوى  تأثيرا ذو داللة إحصائية يؤثرفاعليةمعيار الأي أن 

    .  قطاع غزةبالمشاريع في المنظمات غير الحكومية 
 وتحقيـق المخطـط لهـاالمـشاريع  أهـداف تحقيـق ويعزو الباحث ذلك إلى  أن إدارة المشاريع تراعـي

الفرضــيات المخطــط لهــا حــسب  وذلــك يرجــع إلــى صــحة التنميــة المخطــط لهــا للفئــات المــستهدفة
أي أن هنــاك ارتبــاط بــين ،وجــاءت هــذه النتيجــة قريبــة لنتيجــة معيــار االرتبــاط ، مــشاريع تــصميم ال

  .اريع والفئات المستهدفة أدى إلى تحقيق أهداف المشروعالمش
قـد  هإلـى أنـخلـصت  حيـث )2008،أبـو حمـد(كدراسـة  وتطابقت هذه النتائج مع بعـض الدراسـات 

وقد صمم المشروع لتلبيـة االحتياجـات .  المعلنة مع أهدافهيكما يلتقال اعالمشروع كان فتبين أن 
حقـق المـشروع هدفـه المعلـن كمـا . حرومـة مـن الخـدماتلـسكان الملاألساسية في حاالت الطـوارئ 

ــــسكان فــــي الوقــــت نفــــسه ل تلبيــــة االحتياجــــات الهامــــة مــــن   دراســــةو ،وتفعيــــل مــــشاركة الجميــــع ل
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كـــان وثيـــق الـــصلة باألهـــداف المؤســـسية  حيـــث أظهـــرت النتـــائج أن المـــشروع) 2007،اليونـــسكو(
) 2003،كالــة العالميــة اليابانيــة للتعــاونالو( دراســةو، لليونــسكو فيمــا يتعلــق بتحــسين نوعيــة التعلــيم

البنـك ("دراسـة و،  المـشروع مـن حيـث فاعليتـه فـي تحقيـق األهـدافحيث أشارت النتائج إلى نجـاح
  .والتي خلصت إلى أن المشروع حقق األهداف المخطط لها ) ADF "(،1993(اإلفريقي للتنمية 
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ــر تــأثيرا ذ4- ــؤثر معيــار األث ــات غيــر  ي ــى تقيــيم المــشاريع  فــي المنظم ــة إحــصائية عل و دالل
  .الحكومية في قطاع غزة

 T، وقــد تــم اســتخدام اختبــار " معيــار األثــر"تــم اختبــار هــذه الفرضــية مــن خــالل فقــرات مجــال 
أم ال أم  3قــد وصــلت إلــي الدرجــة المتوســطة وهــي لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الموافقــة 

  .زادت أو قلت عن ذلك
  )27(جدول رقم 

  "معيار األثر " لكل فقرة من فقرات مجال(.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
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 األهـــداف العامـــة مـــدى تحقيـــق  1
  للمنظمة

3.64 72.78 0.73 10.43 *0.000 3 

ـــساهم  2 ـــي الت ـــق مـــشاريع ف  تحقي
  فاهداأله هذ

3.69 73.75 0.76 10.83 *0.000 1 

ــصادي  3 ــر اقت مــشاريع  لليوجــد أث
 ومقــــــــدميعلــــــــى المــــــــوظفين 

ـــــــدمات و ـــــــزوديالخ ـــــــود م  البن
  )ومعداتأثاث ( للعملالالزمة

3.63 72.69 0.77 9.91 *0.000 4 

 تطــــوير فـــي مـــشاريع التـــساهم  4
  هدفالمستالقطاع 

3.66 73.19 0.81 9.75 *0.000 2 

ــــــار   5 ــــــة أث يوجــــــد للمــــــشاريع أي
ـــي  ـــة نتيجـــة االخـــتالف ف مختلف
الجـــنس أو الجماعـــات العرقيـــة 

  أو الطبقات االجتماعية

3.11 62.21 1.03 1.29 *0.001 5 

  0.000* 13.15 0.50 70.93 3.55  ًجميع فقرات المجال معا  

0.05αتوي داللة ً المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مس* =.  
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األولـى بمتوسـط   فـي المرتبـة "فاهـداأله  تحقيـق هـذمـشاريع فـي التـساهم "الفقـرة الثانيـة  وجاءت-
، قيمـة % 73.75 أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي) 5الدرجة الكلية من ( 3.69ساوي  يحسابي
لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة  0.000تــساوي  )Sig(.وأن القيمــة االحتماليــة  10.83تــساوي  Tاختبــار 

0.05αًدالة إحصائيا عند مستوى داللة  ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة =
مـن قبــل وافقــة بدرجـة مرتفعــة  وهـذا يعنــي أن هنـاك م3قـد زاد عــن درجـة الموافقــة المتوسـطة وهــي 

وهذا يدل على أن المنظمات تصمم مشاريعها بما ينسجم مـع تحقيـق . أفراد العينة على هذه الفقرة
وهـذا ، أهدافها العامة وهو معيار رئـيس لـدى الممـولين عنـد تقيـيم المـشاريع بغـرض قبـول تمويلهـا 

  .يوضح درجة خبرة المنظمات في تحقيق أهدافها من خالل تنفيذ هذه المشاريع
المرتبـة الثانيـة بمتوسـط " المـستهدف  تطوير القطـاع في مشاريع التساهم"  واحتلت الفقرة الرابعة-

، وأن 73.19%أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي ) 5الدرجـة الكليـة مـن  (3.66حسابي  يـساوي 
ًلذلك تعتبر هذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.000تساوي ) Sig(.القيمة االحتمالية 

0.05α ى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة قـــد زاد عـــن درجـــة الموافقـــة ، ممـــا يـــدل علـــ=
 وهذا يعني أن هناك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة ويعـزو الباحـث 3المتوسطة وهي 

ذلــك إلــى أن المنظمــات غيــر الحكوميــة أصــبح لهــا دور فعــال ومــؤثر علــى القطاعــات المــستهدفة 
وهـــذا ينـــسجم مـــع تحديـــد الفئـــات المـــستهدفة و ، م الـــسياسيوخاصـــة فـــي ظـــل الحـــصار و االنقـــسا

التعرف على احتياجاتها فـي معيـار االرتبـاط وتنـسجم مـع تحقيـق المخرجـات فـي معيـار الكفـاءة و 
  .أيضا تنسجم مع تحقيق الهداف في معيار الفاعلية

متوسـط حـسابي  المرتبـة الثالثـة ب"  األهـداف العامـة للمنظمـة مـدى تحقيـق"  واحتلت الفقرة األولى-
، وأن القيمـــة 72.78%أي أن المتوســـط الحـــسابي النـــسبي ) 5الدرجـــة الكليـــة مـــن  (3.64يـــساوي 

ًلــــذلك تعتبــــر هــــذه الفقــــرة دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستوى داللــــة  0.000تــــساوي ) Sig(.االحتماليــــة 
0.05α اد عـــن درجـــة الموافقـــة ، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط درجـــة االســـتجابة لهـــذه الفقـــرة قـــد ز=

 وهذا يعني أن هناك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة ويعـزو الباحـث 3المتوسطة وهي 
مــديري المــشاريع أصــبح لــديهم الخبــرة الكافيــة فــي الــدمج مــابين أهــداف المــشاريع و ذلــك إلــى أن 

الل رؤية تراتيجي من خاألهداف العامة للمنظمة وهذا يرجع إلى اهتمام المنظمات بالتخطيط االس
  .ورسالة واضحتين للمنظمة

 مـزودي الخـدمات وومقـدميعلى المـوظفين مشاريع  لليوجد أثر اقتصادي"  واحتلت الفقرة الثالثة-
أي ) 5الدرجـة الكليـة مـن  (3.63المرتبـة الرابعـة بمتوسـط حـسابي  يـساوي "   للعملالالزمةالبنود 

لـــذلك  0.000تـــساوي ) Sig(. القيمـــة االحتماليـــة ، وأن72.69%أن المتوســـط الحـــسابي النـــسبي 
0.05αًتعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى داللــة  ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة =

 وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة 3االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي 



 
 

99

 واآلثــار المــشاريع تحقــق أهــدافها  العينــة ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أنبدرجــة مرتفعــة مــن قبــل أفــراد
 فـي العـادة مـا تكـون المـشاريع ،المباشرة وغيـر المباشـرة هـو أثـره علـى تحـسين الوضـع االقتـصادي

ممولة من جهات خارجية وتكون منحـة التمويـل كبيـر بالنـسبة لمتوسـط دخـل الفـرد فـي قطـاع غـزة 
  .دي واضحمما يجعل للمشاريع أثر اقتصا

يوجد للمشاريع أثار مختلفة نتيجة االختالف في الجـنس أو الجماعـات  "الفقرة الخامسة  وجاءت-
 أي أن 3.11ساوي يــــ األخيــــرة بمتوســــط حــــسابي  فــــي المرتبــــة "العرقيــــة أو الطبقــــات االجتماعيــــة

وأن القيمـــة االحتماليــــة  1.29تــــساوي  T،  قيمــــة اختبـــار % 62.21 المتوســـط الحــــسابي النـــسبي
.)Sig(  0.05ًلذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.001تساويα ، ممـا =

ًيدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريـا عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة 
 . العينـة علـى هـذه الفقـرةً وهذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة متوسـطة تقريبـا مـن قبـل أفـراد 3وهي 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مساحة قطـاع غـزة الـصغيرة والتقـارب االجتمـاعي الثقـافي وعـدم وجـود 
أثـار ًجماعات عرقيـة فـي القطـاع جعـل هنـاك موافقـة بدرجـة متوسـطة تقريبـا علـى وجـود للمـشاريع 

  . جتماعيةتيجة االختالف في الجنس أو الجماعات العرقية أو الطبقات االمختلفة ن
 وأن 3.55 لجميـــع فقـــرات المجـــال يــــساوي  وبـــشكل عـــام يمكـــن القـــول بـــأن المتوســــط الحـــسابي-

ـــــساوي  ـــــسبي ي ـــــار  %70.93المتوســـــط الحـــــسابي الن ـــــساويT، قيمـــــة اختب وأن القيمـــــة  13.15  ت
ً إحــصائيا عنــد مــستوى دال" معيــار األثــر"لــذلك يعتبــر مجــال  0.000تــساوي  )Sig(.االحتماليــة 

0.05αداللــة  ً، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــا عــن =
 مـن قبـل أفـراد العينـة بدرجـة مرتفعـة وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة 3درجة الموافقة المتوسـطة وهـي 

  . على فقرات هذا المجال
 علـى تقيـيم )   (α ≤ 0.05داللـة عنـد مـستوى  تـأثيرا ذو داللـة إحـصائيةألثـر يـؤثرمعيار اأي أن 

   .   قطاع غزةبالمشاريع في المنظمات غير الحكومية 
وهــذا يــدل علــى مــدى خبــرة المنظمــات وقــدرتها علــى تحديــد تــدخالت وأنــشطة وخــدمات تــتالءم مــع 

  .االحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة وبالتالي تحديد أثر إيجابي عليها
أثـر  خلـصت إلـى أنحيـث  )2008،أبـو حمـد(كدراسـة  لدراسـاتوتطابقت هـذه النتـائج مـع بعـض ا

كــان  حيـث أظهــرت النتـائج أن المـشروع) 2007،اليونـسكو(دراسـة و ، بـشكل عــامإيجـابي المـشروع
الوكالــة (دراســةو، وثيــق الــصلة باألهــداف المؤســسية لليونــسكو فيمــا يتعلــق بتحــسين نوعيــة التعلــيم

 المـشروع مـن حيـث فاعليتـه فـي ارت النتائج إلـى نجـاححيث أش) 2003،العالمية اليابانية للتعاون
وقــد ) ADB ( ،2002(البنــك اآلســيوي للتنميــة ( دراســة و، تحقيــق األهــداف وأثــره علــى المجتمــع

  التـي)Liao, 2001( دراسةو ، بناءا على معيار األثرًخلصت إلى أن تنفيذ المشروع كان ناجحا
 تقيــيم مــشاريع األبحــاث والتطــوير العالميــة فــي اكتــشفت مجموعــة مــن المتغيــرات المتعلقــة بعمليــة
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 علـــى نمـــو ونجـــاح هـــذه متغيـــراتقطـــاع االلكترونيـــات وتكنولوجيـــا المعلومـــات ودرســـت أثـــر هـــذه ال
) ADF(البنــك اإلفريقــي للتنميــة (دراســة و ،  وبينــت أثرهــا الجيــد علــى المــشاريعالمــشاريع العالميــة

  .وعلصت إلى وجود أثر إيجابي للمشروالتي خ ) 1993،
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 يؤثر معيار االستدامة تـأثيرا ذو داللـة إحـصائية علـى تقيـيم المـشاريع  فـي المنظمـات غيـر 5-
  .الحكومية في قطاع غزة

 T، وقد تـم اسـتخدام اختبـار " معيار االستدامة"تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات مجال 
أم ال أم  3قــد وصــلت إلــي الدرجــة المتوســطة وهــي فقــة لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الموا

  .زادت أو قلت عن ذلك
  "معيار االستدامة" لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ): 28(جدول

  م
  

  الفقرة

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ي   

ساب
لح

ط ا
وس

مت
ال

بي
نس

ال
  

ري
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

بار
خت

اال
ة 

يم
ق

مال  
حت

اال
ة 

يم
الق

ة 
ي

)
S

ig
(.

 

يب
ترت

ال
  

 6 0.000* 5.92 0.91 68.97 3.45  مشاريعمدى امتالك الشركاء ألهداف وانجازات ال  1

 1 0.000* 9.68 0.83 73.47 3.67  تنفيذال طوال فترة  الشركاءتم التنسيق معي  2

مخرجــات ال لتحقيـق مـشاريعمـدى  كفايـة موازنـة ال  3
  هدافاألو

3.54 70.76 0.77 8.38 *0.000 3 

ـــــشطة ال  4 ـــــاغم أن مـــــع العوامـــــل مـــــشاريع مـــــدى تن
  الثقافيةواالجتماعية 

3.62 72.36 0.77 9.68 *0.000 2 

 بعين االعتبار القـضايا المتقاطعـة مثـل األخذمدى   5
   والحكم الرشيدالجندريةالعدالة 

3.47 69.44 0.88 6.46 *0.000 5 

 التكنولوجيا المتوفرة بدون الحاجة إدارةالقدرة على   6
  دة خارجيةلمساع

3.52 70.42 0.80 7.79 *0.000 4 

 تعكـس مـستوى التيمدى االستدامة المؤسساتية و  7
 هــــا و دمجالمؤســــسة باســــتمرار المــــشاريعالتــــزام 
  هيكلتهاضمن 

3.41 68.19 0.87 5.64 *0.000 7 

 تعكـس قـدرة الفئـات والتـيمدى االسـتدامة الماليـة   8
ــة الخــدمات المقدمــة ــى تحمــل تكلف  المــستهدفة عل

  بعد انتهاء التمويل
3.04 60.84 0.97 0.52 *0.003 8 

  0.000* 10.22 0.55 69.34 3.47  ًجميع فقرات المجال معا  

0.05αً المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة * =.  

  
متوسـط األولـى ب رتبـة فـي الم "تنفيـذال طـوال فتـرة  الـشركاءتم التنسيق معي "الفقرة الثانية  وجاءت-

، قيمـة % 73.47 أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي) 5الدرجة الكلية من ( 3.67ساوي  يحسابي
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  )Sig(.وأن القيمة االحتمالية  9.68تساوي  Tاختبار 

0.05αًإحصائيا عند مستوى داللة   متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ، مما يدل على أن=
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 مـن قبـل أفـراد وافقة بدرجـة مرتفعـة وهذا يعني أن هناك م3زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  . العينة على هذه الفقرة

المرتبـة  " الثقافيـةومـع العوامـل االجتماعيـة مـشاريع مـدى تنـاغم أنـشطة ال"  واحتلت الفقرة الرابعة-
أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) 5الدرجــة الكليــة مــن  (3.62سابي  يــساوي الثانيــة بمتوســط حــ

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %72.36
0.05αعند مستوى داللـة  ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن =

 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة 3رجة الموافقة المتوسـطة وهـي د
 مـن تنفيـذال طـوال فتـرة  الـشركاءالتنـسيق مـعب ويعزو الباحث ذلك إلى أن مديري المشاريع يهتمـون

ويعكــس وعــي المنظمــات لمفهــوم ، أجــل تــسهيل العمــل وحــل المــشاكل التــي تظهــر وكــسب ثقــتهم
  . الحقيقية أيضاالشراكة

المرتبـــة  " هـــدافاألمخرجـــات وال لتحقيـــق مـــشاريعمـــدى  كفايـــة موازنـــة ال"  واحتلـــت الفقـــرة الثالثـــة-
أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) 5الدرجــة الكليــة مــن  (3.54الثالثــة بمتوســط حــسابي  يــساوي 

ً دالــة إحــصائيا لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة 0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %70.76
0.05αعند مستوى داللـة  ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن =

 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسـطة وهـي 
ظمـات غيـر الحكوميـة خارجيـا ويكـون ويعزو الباحث ذلك إلـى أن تمويـل معظـم المـشاريع فـي المن

وهذا ينسجم مع تحقيق المخرجات في معيار الكفاءة وتحقيق األهداف في معيار ، كافيا للمشروع 
  .الفاعلية أي أن هناك كفاية مالية لتحقيق المخرجات واألهداف

المرتبـة "   التكنولوجيـا بـدون الحاجـة لمـساعدة خارجيـةإدارةالقـدرة علـى "  واحتلت الفقـرة الـسادسة-
أي أن المتوسـط الحـسابي النــسبي ) 5الدرجـة الكليـة مـن  (3.52الرابعـة بمتوسـط حـسابي  يـساوي 

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %70.42
0.05αعند مستوى داللـة  بة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجا=

 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة مرتفعـة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسـطة وهـي 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن المنظمات غير الحكومية تهتم بالتطورات التكنولوجية من أجل مواكبة 

  التغيرات المستمرة 
 الجندريــةن االعتبــار القــضايا المتقاطعــة مثــل العدالــة  بعــياألخــذمــدى "  واحتلــت الفقــرة الخامــسة-

أي أن ) 5الدرجــة الكليــة مــن  (3.47المرتبــة الخامــسة بمتوســط حــسابي  يــساوي  " والحكــم الرشــيد
لـذلك تعتبـر  0.000تـساوي ) Sig(.، وأن القيمـة االحتماليـة 69.44%المتوسط الحسابي النسبي 

0.05αة ًهذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستوى دالل ، مما يدل على أن متوسط درجة االسـتجابة =
ـــة المتوســـطة وهـــي  ـــاك موافقـــة بدرجـــة 3لهـــذه الفقـــرة قـــد زاد عـــن درجـــة الموافق  وهـــذا يعنـــي أن هن
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 الجندريـةالقضايا المتقاطعة مثل العدالة متوسطة من قبل أفراد العينة ويعزو الباحث ذلك إلى أن 
  . أولوية فقط لمديري المشاريع بل أولوية للممولين  ليسوالحكم الرشيد

المرتبــة الــسادسة " مــشاريع مــدى امــتالك الــشركاء ألهــداف وانجــازات ال"  واحتلــت الفقــرة األولــى-
ـــــساوي  ـــــة مـــــن  (3.45بمتوســـــط حـــــسابي  ي ـــــسبي ) 5الدرجـــــة الكلي أي أن المتوســـــط الحـــــسابي الن

ًلــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا  0.000تــساوي ) Sig(.، وأن القيمــة االحتماليــة %68.97
0.05αعند مستوى داللـة  ، ممـا يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد عـن =

 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسـطة مـن قبـل أفـراد العينـة 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
ري المـــشاريع يهتمـــون بالتنـــسيق مـــع الـــشركاء بـــشكل عـــام ولكـــن ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن مـــدي

  بالنسبة لألهداف و االنجازات ليس بشكل المطلوب 
المؤســــسة  تعكــــس مــــستوى التــــزام التــــيمــــدى االســــتدامة المؤســــساتية و"  واحتلــــت الفقــــرة الــــسابعة-

 3.41 المرتبــة الـــسابعة بمتوســط حـــسابي  يـــساوي" هيكلتهـــا  ضـــمن هــا و دمجباســتمرار المـــشاريع
، وأن القيمـــــة االحتماليـــــة 68.19%أي أن المتوســـــط الحــــسابي النـــــسبي ) 5الدرجــــة الكليـــــة مـــــن (

.)Sig ( 0.05ًلذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة  0.000تساويα ، ممـا =
 وهذا 3ة المتوسطة وهي يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافق

 ويعزو الباحث ذلك إلى أن المنظمات ،يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة
 مـــن خاللهـــا االســـتدامة غيـــر الحكوميـــة تفتقـــر إلـــى الممارســـة العمليـــة للخطـــط اإلســـتراتيجية التـــي

  .المؤسساتية
 تعكـس قـدرة الفئـات المـستهدفة علـى تحمـل والتـيمدى االستدامة الماليـة  "الفقرة الثامنة  وجاءت-

 3.04ساوي متوسـط حـسابي  يـاألخيـرة ب  فـي المرتبـة "تكلفة الخدمات المقدمة بعـد انتهـاء التمويـل
تـــساوي  Tقيمـــة اختبـــار ، % 60.84 أي أن المتوســـط الحـــسابي النـــسبي) 5الدرجـــة الكليـــة مـــن (

ًتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائيا عنــد لــذلك تع 0.003تــساوي  )Sig(.وأن القيمــة االحتماليــة  0.52
0.05αمستوى داللة  ً، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريـا =

ً وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة متوسـطة تقريبـا مـن قبـل 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهـي 
 زو الباحـث ذلـك إلـى أن المنظمـات غيـر الحكوميـة تجـد صـعوبة ويعـ.أفراد العينة على هـذه الفقـرة

 تعكس قدرة الفئات المستهدفة على تحمل تكلفة الخدمات المقدمـة بعـد والتياالستدامة المالية في 
  . وذلك بسبب األوضاع االقتصادية للفئات المستهدفة انتهاء التمويل

 وأن 3.47رات المجـــال يــــساوي  لجميـــع فقـــ وبـــشكل عـــام يمكـــن القـــول بـــأن المتوســــط الحـــسابي-
ـــــساوي  ـــــسبي ي ـــــار  %69.34المتوســـــط الحـــــسابي الن ـــــساويT، قيمـــــة اختب وأن القيمـــــة  10.22  ت

ً إحصائيا عند مستوى دال" معيار االستدامة"لذلك يعتبر مجال  0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية 
0.05αداللــة  ًبة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــا عــن ، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجا=
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 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة علـى فقـرات هـذا 3درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  . المجال
 علـى )   (α ≤ 0.05 داللـةعنـد مـستوى  تـأثيرا ذو داللـة إحـصائيةسـتدامة يـؤثرمعيـار االأي أن 

   .   اع غزةقطبتقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية 
وهذا يعكس التطور فـي وعـي المنظمـات لمفهـوم االسـتدامة باعتبـاره أنـه عنـصر رئـيس يـتم كتابتـه 
والسؤال عنه قبل الموافقة على تمويل المشروع ولحرص الممولين عليه واهتمامهم به انعكس ذلك 

ـــى اهتمـــام المنظمـــات ـــرة المنظمـــة فـــي صـــياغة مـــشاريع مهمـــة للفئـــات،عل   كمـــا يعكـــس مـــدى خب
 أن إدارة المشاريع ويرجع ذلك،  يصبح لدى المنظمة حرص على االستمرار فيهاوبذلكالمستهدفة 

 مــن أجــل نجــاح المــشاريع والتغلــب علــى الــصعاب تنفيــذال طــوال فتــرة  الــشركاءالتنــسيق مــعتهــتم ب
 العوامــل االجتماعيــة مــشاريع و أنــشطة ال بــينتنــاغموالمــشاكل التــي قــد تظهــر وكلمــا كــان هنــاك 

 كفايـة مـشاريع موازنـة الوفـي العـادة تكـون،  كلما زادت فاعلية عملية التنـسيق مـع الـشركاءقافيةالثو
 بسبب أن معظم المشاريع يتم تمويلها من قبل الممولين وبذلك تكون هدافاألمخرجات واللتحقيق 

 ألنـه يـتم  التكنولوجيا المتـوفرة بـدون الحاجـة لمـساعدة خارجيـةإدارةالقدرة على لدى إدارة المشاريع 
 بعــين اختيــار إدارة المــشاريع بنــاء علــى مواصــفات معينــة وخبــرات تكنولوجيــة والقــدرة علــى األخــذ

متلـــك الــــشركاء ومـــن أجــــل نجـــاح مهمــــة إدارة المـــشاريع يجــــب أن ياالعتبـــار القـــضايا المتقاطعــــة 
لتــزام  تعكــس مــستوى االتــياالســتدامة المؤســساتية وومــع ذلــك إال أن ، مــشاريعألهــداف وانجــازات ال

 تعكـس قـدرة الفئـات والتـياالستدامة المالية هيكلتها و ضمن ها و دمجالمؤسسة باستمرار المشاريع
 مازالت متوسطة التطبيق بسبب المستهدفة على تحمل تكلفة الخدمات المقدمة بعد انتهاء التمويل

  .األوضاع االقتصادية لقطاع غزة والتغيرات المستمرة في سياسة الممولين
كـان ه خلـصت إلـى أنـحيـث ) 2008،أبـو حمـد(كدراسـة  هذه النتائج مع بعض الدراساتوتطابقت 

 االسـتدامة مـن خـالل بـروز بعـض قـصص النجـاح، كمـا أن مـستوى اكتـساب فيهناك نقلة نوعية 
الخبرات والقدرات من المتوقع استمراره بعد نهاية المشروع، كما ساهم المشروع في زيادة خبرة كل 

وقد خلصت الدراسة ) 2008،اليونسكو (دراسةو ،ة للمشروع والشركاء المحليينمن المؤسسة المنفذ
للتنسيق مع الشركاء وكان هناك تقارب بين إلى أن حكومة نيجيريا تولي درجة عالية من األولوية 

لــدى حيــث أظهــرت النتــائج أن ) 2007،اليونــسكو( دراســةو، أهــداف المــشروع وثقافــة البلــد الــسائدة
 معــدالت ة قــدرة علــى إدارة التكنولوجيــا الموجــودة ومراعــاة القــضايا المتقاطعــة مثــلالقيــادة المدرســي

 دراسـة و،الرسوب والتسرب في المنـاطق التـي تعـاني أكبـر قـدر مـن التهمـيش الثقـافي واالقتـصادي
، واعتبـر هـذا االسـتدامة حيث أشارت النتائج إلى نجاح) 2003،الوكالة العالمية اليابانية للتعاون(

  .ًع نموذجا للمشاريع األخرى في المنطقةالمشرو
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  ًجميع المجاالت معا
تؤثر معايير تقييم المشاريع تأثيرا ذو داللة إحصائية على تقييم المشاريع  في المنظمات غير "

  "الحكومية في قطاع غزة
  .االستبانةفقرات جميع تم اختبار هذه الفرضية من خالل 

وصلت إلـي درجـة الموافقـة االستجابة قد كانت متوسط درجة لمعرفة ما إذا  Tتم استخدام اختبار 
  ).29( النتائج موضحة في جدول .أم ال 3المتوسطة هي 

  
  جميع فقرات االستبانة ل(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : )29(جدول 

  الفقرة

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

بي
نس

 ال
بي

سا
لح

ط ا
وس

مت
ال

  

بار
خت

اال
ة 

يم
ق

 

يم
الق

ة 
الي

تم
الح

ة ا
)

S
ig

(.  

 0.000* 14.57 70.39 0.43 3.52  جميع فقرات اإلستبانة

0.05αً المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوي داللة *          =.  

  
  :يمكن استخالص ما يلي) 29(من جدول 

أي أن ) 5مــن الدرجــة الكليــة ( 3.52ساوي يــ لجميــع فقــرات االســتبانةالمتوســط الحــسابي  - 
القيمـــــة وأن  14.57 تـــــساوي T، قيمـــــة اختبـــــار % 70.39المتوســـــط الحـــــسابي النـــــسبي 

ًدالـة إحـصائيا عنـد  جميع فقرات االسـتبانةلذلك تعتبر  0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية 
0.05αمــــستوى داللــــة  جميــــع فقــــرات االســــتجابة لممــــا يــــدل علــــى أن متوســــط درجــــة ، =

بدرجـة  وهذا يعني أن هناك موافقة 3وهي  قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة  انةاالستب
  . جميع فقرات االستبانةمن قبل أفراد العينة على مرتفعة 

 (α ≤ 0.05 داللةعند مستوى  تأثيرا ذو داللة إحصائيةتؤثر  تقييم المشاريعرايمعأي أن  - 
   .   قطاع غزةب  على تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية) 
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  :الثانيةالرئيسة الفرضية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول تقييم المشاريع  في المنظمات 

ــرات الشخــصية  ــى المتغي ــة تعــزى إل ــر الحكومي المؤهــل العلمــي، ســنوات ، الجــنس ، العمــر (غي
    .α=0.05 عند مستوى الداللة ) الخبرة

  

 فــي حالــة العينتــين المــستقلتين لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة Tختبــار اتــم اســتخدام 
كذلك تم اسـتخدام . وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البياناتإحصائية 
لمعرفـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية وهـــذا " تحليـــل التبـــاين األحـــادي" اختبـــار 

  . متوسطات أو أكثر3 يصلح لمقارنة معلميالاالختبار 
 

  :ًكال من التساؤالت التاليةه الفرضية ويتفرع من هذ
 تقـديرات ات بـين متوسـط)α=0.05 ( داللـةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى -1

  تعزى لمتغير الجنستقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكوميةحول عينة الدراسة 

  
  :يمكن استنتاج ما يلي) 30(دول الموضحة في جمن النتائج 

0.05α أكبــر مــن مــستوى الداللــة T المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــين أن القيمــة االحتماليــة  لكــل  =
وبــذلك يمكــن اســتنتاج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مجــال مــن مجــاالت االســتبانة 

الجـنس وذلـك  تعـزى إلـى ي المنظمـات غيـر الحكوميـةتقيـيم المـشاريع  فـحـول متوسطات تقـديرات 
   .لكل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن تقيــيم المــشاريع ضــرورة ملحــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة ســواء كــان 
م وأيــضا يعكــس اهتمــا ،وأن تقيــيم المــشاريع مــن أولويــات الممــولين، إدارتهــا مــن الــذكور أو اإلنــاث

  .المنظمات بتوظيف الكفاءات والخبرة بغض النظر عن الجنس
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   لمتغير الجنسTاختبار ): 30(جدول رقم 

  العدد الجنس المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.60 3.70 107 ذكر
  معيار االرتباط

 0.48 3.69 38 أنثى
0.031 0.976 

غير دال 

 ًإحصائيا

 0.53 3.43 107 ذكر
  معيار الكفاءة

 0.49 3.52 38 أنثى
-0.906 0.367 

غير دال 

 ًإحصائيا

 0.49 3.41 107 ذكر
  معيار الفاعلية

 0.67 3.41 38 أنثى
-0.006 0.995 

غير دال 

 ًإحصائيا

  0.49 3.57  107 ذكر
  معيار األثر

 0.52 3.47 38 أنثى
1.064 0.289 

غير دال 

 ًإحصائيا

 0.52 3.44 107 ذكر
  معيار االستدامة

 0.62 3.55 38 أنثى
-1.032 0.304 

غير دال 

 ًإحصائيا

 0.41  3.51  107 ذكر
  جميع المجاالت

 0.48 3.54 38 أنثى
-0.364 0.716 

غير دال 

 ًإحصائيا

  1.977  تساوي0.05ومستوى معنوية ) 143( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  
 تقــديرات عينــة ات بــين متوســط)α=0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى -2

  .العمرتعزى لمتغير  تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكوميةحول الدراسة 
 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 31(جدول الموضحة في من النتائج 
ختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي أكبـــر مـــن مـــستوى  المقابلـــة ال(.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة 

0.05αالداللة  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فـروق ذات لكل مجال من مجاالت االستبانة  =
تقيــيم المــشاريع  فــي المنظمــات غيــر حــول داللـة إحــصائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراسـة 

  . وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعةالحكومية تعزى لمتغير العمر
ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أنـــه يوجـــد تطـــور واضـــح فـــي أداء إدارة المـــشاريع فـــي المنظمـــات غيـــر 

  .الحكومية على مستوى جميع الفئات العمرية
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   العمرتغيرحسب ماختبار تحليل التباين  ):31(جدول 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  اتالمربع

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 0.013 2 0.027 بين المجموعات

  معيار االرتباط 0.337 138 46.482 داخل المجموعات

  140 46.509 المجموع

0.040 0.961 

 0.384 2 0.768 بين المجموعات

  معيار الكفاءة 0.266 138 36.769 داخل المجموعات

  140 37.537 المجموع

1.441 0.240 

 0.555 2 1.111 بين المجموعات

  معيار الفاعلية 0.292 138 40.337 داخل المجموعات

  140 41.448 المجموع

1.900 0.153 

 0.236 2 0.473 بين المجموعات

  معيار األثر 0.250 138 34.526 داخل المجموعات

  140 34.999 المجموع

0.945 0.391 

 0.794 2 1.589 بين المجموعات

 معيار االستدامة 0.297 138 41.031 داخل المجموعات

  140 42.620 المجموع

2.672 0.073 

 0.270 2 0.540 بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.187 138 25.797 داخل المجموعات

  140 26.337 المجموع

1.444 0.240 

  3.062  تساوي0.05ومستوى داللة ) 2،138(رجتي حرية  الجدولية عند دFقيمة 

  
 تقــديرات عينــة ات بــين متوســط)α=0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى -3

  .المؤهل العلميتعزى لمتغير  تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكوميةحول الدراسة 
 

 (.Sig)تبـين أن القيمـة االحتماليـة :يلـييمكـن اسـتنتاج مـا ) 32(الموضحة فـي جـدول من النتائج 
0.05αالمقابلـــة الختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي أكبـــر مـــن مـــستوى الداللـــة   لكـــل مجـــال مـــن =

مجــاالت اإلســتبانة وبــذلك يمكــن اســتنتاج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات 
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اريع  فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة تعـزى لمتغيـر المؤهـل تقـديرات عينـة الدراسـة حـول تقيـيم المـش
  .العلمي وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة

ـــر الحكوميـــة ال يـــدرس فـــي  ـــم إدارة المـــشاريع فـــي المنظمـــات غي ـــك إلـــى أن عل ويعـــزو الباحـــث ذل
دورات التدريبيـة جامعات قطاع غزة على أنه مـنهج أكـاديمي بـل يـتم اكتـسابه مـن خـالل الخبـرة والـ

المتخصــصة التــي يمكــن ألي شــخص يعمــل فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة االلتحــاق بمثــل هــذه 
  .الدورات على اختالف المؤهالت العلمية

 

  المؤهل العلميتغير حسب ماختبار تحليل التباين  ):32 (جدول

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 0.015 3 0.045 بين المجموعات

  معيار االرتباط 0.350 134 46.915 داخل المجموعات

  137 46.960 المجموع

0.043 0.988 

 0.048 3 0.145 بين المجموعات

  معيار الكفاءة 0.276 134 37.027 داخل المجموعات

  137 37.172 المجموع

0.174 0.914 

 0.095 3 0.284 بين المجموعات

  اعليةمعيار الف 0.305 134 40.815 داخل المجموعات

  137 41.100 المجموع

0.311 0.817 

 0.116 3 0.348 بين المجموعات

  معيار األثر 0.260 134 34.869 داخل المجموعات

  137 35.217 المجموع

0.446 0.721 

 0.225 3 0.674 بين المجموعات

 معيار االستدامة 0.311 134 41.736 داخل المجموعات

  137 42.410 المجموع

0.721 0.541 

 0.029 3 0.087 بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.194 134 25.958 داخل المجموعات

  137 26.045 المجموع

0.150 0.930 

  2.672 وي تسا0.05ومستوى داللة ) 3،134( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
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 تقــديرات عينــة ات بــين متوســط)α=0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى -4
  .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكوميةحول الدراسة 

 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 33(الموضحة في جدول من النتائج السابقة 

معيــــار "لمجــــال   المقابلــــة الختبــــار تحليــــل التبــــاين األحــــادي(.Sig)تبــــين أن القيمــــة االحتماليــــة 
0.05αأقل من مستوى الداللة  كانت" الفاعلية  ومن ثم فإنـه يمكـن قبـول الفرضـية القائلـة بأنـة =

تعـزى لمتغيـر سـنوات هـذا المجـال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفـراد العينـة حـول 
   .الخبرة

أكبـر مـن  فـي هـذه الحـاالت كانـت) .Sig(ما بالنسبة لباقي المجاالت تبـين أن القيمـة االحتماليـة أ
0.05αمــستوى الداللــة   ومــن ثــم فإنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين إجابــات أفــراد =

   . الخبرة سنوات لمتغيرتعزى تلك المجاالت العينة حول 
 تحقيق ى أن الخبرة في معيار الفاعلية مهم جدا ألنه  إدارة المشاريع تراعيويعزو الباحث ذلك إل

 وذلــك يرجــع إلــى التنميــة المخطــط لهــا للفئــات المــستهدفة وتحقيــق المخطــط لهــاالمــشاريع  أهــداف
مخـاطر جديـدة أثنـاء تنفيــذ مــشاريع إال أنـه تظهـر الفرضـيات المخطـط لهـا حـسب تـصميم الصـحة 

 والظـروف الـسياسية والحـصار ين االعتبـار قـضايا متقاطعـة خـالل التنفيـذ بعـاألخـذ لعدم مشاريعال
أمــا ، التــي يعيــشه قطــاع غــزة بــشكل عــام وكــل مــا ســبق يحتــاج إلــى خبــرة عاليــة فــي تقــدير األمــور

  .بالنسبة لباقي المعايير فهي بحاجة إلى خبرة ولكنها أقل بكثير من معيار الفاعلية 
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  سنوات الخبرةتغير حسب متحليل التباين اختبار  ):33(جدول 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 0.349 3 1.047 بين المجموعات

  معيار االرتباط 0.324 138 40.219 داخل المجموعات

  141 41.266 المجموع

1.076 0.362 

 0.228 3 0.684 ن المجموعاتبي

  معيار الكفاءة 0.250 138 31.019 داخل المجموعات

  141 31.703 المجموع

0.912 0.437 

 1.258 3 3.773 بين المجموعات

  معيار الفاعلية 0.229 138 28.374 داخل المجموعات

  141 32.147 المجموع

5.496 *0.001 

 0.533 3 1.600 بين المجموعات

  معيار األثر 0.237 138 29.329 داخل المجموعات

  141 30.929 المجموع

2.255 0.085 

 0.548 3 1.645 بين المجموعات

 معيار االستدامة 0.293 138 36.350 داخل المجموعات

  141 37.996 المجموع

1.871 0.138 

 0.439 3 1.318 بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.169 138 20.924 وعاتداخل المجم

  141 22.241 المجموع

2.603 0.055 

  2.678  تساوي0.05ومستوى داللة ) 3،124( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
  0.05ً الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *

  
كـان " لفاعليـةا "إلـى مجـالتبـين أنـه بالنـسبة ) 34(تائج االختبار الموضحة فـي جـدول من خالل ن

أكبـر مـن )   سـنوات10 إلى اقـل مـن 5من (عدد سنوات الخدمة لهم الذين المبحوثينالمتوسط الستجابات 
 كانـت أكبـر لـدى ن درجـة الموافقـة حـول هـذا المجـالهـذا يعنـي أ. األخـرىالخبـرة فئات متوسطات 
  ).  سنوات10 إلى اقل من 5من (عدد سنوات الخدمة لهم   الذينالمبحوثين
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  سنوات الخبرةالمتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير ): 34(جدول 

  المتوسط الحسابي

  المجال  م
   سنوات5اقل من 

 إلى اقل 5من 

   سنوات10من 

 إلى اقل 11من 

   سنة15من 
  سنة15أكثر من 

 3.90 3.69 3.76 3.60  االرتباط- 1

 3.51 3.46 3.59 3.42  الكفاءة- 2

 3.44 3.42 3.57 3.14  الفاعلية- 3

 3.70 3.44 3.67 3.47  األثر- 4

 3.60 3.39 3.60 3.36  االستدامة- 5

 3.63 3.48 3.64 3.41  ًجميع المجاالت معا 

  

  
  توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين اسـتجابات المبحـوثين حـول -:الفرضية الرئيسة الثالثـة

غيـر الحكوميـة تقييم المشاريع  فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة تعـزى إلـى خـصائص المنظمـات 
  ).عدد المشاريع ، ن المنظمة، عمرهاعنوا(

  
 تقــديرات عينــة ات بــين متوســط)α=0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى -1

  .عنوان المنظمةتعزى لمتغير  تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكوميةحول الدراسة 
 

  : ما يلييمكن استنتاج) 35(الموضحة في جدول من النتائج 

معيــــار "لمجــــال   المقابلــــة الختبــــار تحليــــل التبــــاين األحــــادي(.Sig)تبــــين أن القيمــــة االحتماليــــة 
0.05αأقل من مستوى الداللة  كانت" الفاعلية  ومن ثم فإنـه يمكـن قبـول الفرضـية القائلـة بأنـة =

عنـوان تعـزى لمتغيـر  المجـال هـذاتوجد فروق ذات داللة إحصائية بـين إجابـات أفـراد العينـة حـول 
   .المنظمة

أكبـر مـن  فـي هـذه الحـاالت كانـت) .Sig(أما بالنسبة لباقي المجاالت تبـين أن القيمـة االحتماليـة 
0.05αمــستوى الداللــة   ومــن ثــم فإنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين إجابــات أفــراد =

  .  ر عنوان المنظمةتعزى لمتغيتلك المجاالت العينة حول 
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ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن معيــار الفاعليــة مــرتبط بتحقيــق األهــداف والتنميــة وصــحة الفرضــيات 
المخطط لها وظهور مشاكل أثناء التنفيذ كل هذا يختلـف مـن محافظـة لمحافظـة ودرجـة المخـاطر 

  .التي تتعرض لها المحافظة يؤئر على نتائج التقييم في معيار الفاعلية
لنسبة لباقي المعايير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفـراد العينـة حـول تلـك أما با

المجاالت تعزى لمتغير عنوان المنظمة ألنه يوجد تشابه كبير بين أداء المنظمات غير الحكوميـة 
  .     في قطاع غزة

  
  عنوان المنظمةتغير حسب ماختبار تحليل التباين  ):35(جدول 

  ر التباينمصد  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 0.626 4 2.503 بين المجموعات

  معيار االرتباط 0.326 136 44.348 داخل المجموعات

  140 46.851 المجموع

1.919 0.111 

 0.351 4 1.405 بين المجموعات

  معيار الكفاءة 0.268 136 36.418 مجموعاتداخل ال

  140 37.822 المجموع

1.312 0.269 

 0.973 4 3.893 بين المجموعات

  معيار الفاعلية 0.267 136 36.370 داخل المجموعات

  140 40.264 المجموع

3.640 *0.008 

 0.362 4 1.448 بين المجموعات

  معيار األثر 0.248 136 33.774 داخل المجموعات

  140 35.222 المجموع

1.458 0.218 

 0.232 4 0.928 بين المجموعات

 معيار االستدامة 0.305 136 41.497 داخل المجموعات

  140 42.425 المجموع

0.760 0.553 

 0.309 4 1.234 بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.179 136 24.361 داخل المجموعات

  140 25.595 المجموع

1.723 0.148 

  2.438  تساوي0.05ومستوى داللة ) 4،136( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
  0.05ً الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *
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كـان " لفاعليـةا "إلـى مجـالتبـين أنـه بالنـسبة ) 36(تائج االختبار الموضحة فـي جـدول من خالل ن

المنظمـات أكبـر مـن نظمـة فـي المنطقـة الوسـطى عنـوان الم الـذين المبحوثينالمتوسط الستجابات 
 المبحـوثين كانـت أكبـر لـدى ن درجـة الموافقـة حـول هـذا المجـالهـذا يعنـي أ. األخرىفي المناطق 

  .عنوان المنظمة لهم في المنطقة الوسطى الذين

  
  عنوان المنظمةالمتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير ): 36(جدول 

  المجال  م  سط الحسابيالمتو

 رفح سخان يون الوسطى  غزة  شمال غزة

 3.60 3.40 3.77 3.77 3.74  االرتباط - 1

 3.38 3.27 3.59 3.48 3.41  الكفاءة - 2

 3.03 3.27 3.65 3.43 3.37  الفاعلية - 3

 3.38 3.49 3.52 3.66 3.44  األثر - 4
 3.32 3.41 3.60 3.42 3.46  االستدامة - 5
 3.36 3.37 3.63 3.55 3.49  ًجميع المجاالت معا 

  

  

 تقــديرات عينــة ات بــين متوســط)α=0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى -2
  .عمر المنظمةتعزى لمتغير  تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكوميةحول الدراسة 

 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 37(الموضحة في جدول من النتائج 
 المقابلـــة الختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي أكبـــر مـــن مـــستوى (.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة 

0.05αالداللة  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فـروق ذات لكل مجال من مجاالت اإلستبانة  =
تقيــيم المــشاريع  فــي المنظمــات غيــر حــول داللـة إحــصائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراسـة 

،  وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعـةزى لمتغير عمر المنظمةالحكومية تع
ويعزو الباحث ذلك إلى أن تقييم أصبح مهم جدا لمختلف أعمـار المنظمـات غيـر الحكوميـة وهـذا 

 أن المنظمــات غيــر الحكوميــة تقــوم بــالتقييم علــى أشــارات إلــىحيــث ) 2009،العبيــدي( يتفــق مــع
  .مختلف أعمارها
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  عمر المنظمةتغير حسب ماختبار تحليل التباين  ):37(ل جدو

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 0.308 3 0.923 بين المجموعات

  معيار االرتباط 0.330 140 46.240 داخل المجموعات

  143 47.163 المجموع

0.931 0.427 

 0.169 3 0.507 بين المجموعات

  يار الكفاءةمع 0.272 140 38.019 داخل المجموعات

  143 38.525 المجموع

0.622 0.602 

 0.536 3 1.608 بين المجموعات

  معيار الفاعلية 0.284 140 39.732 داخل المجموعات

  143 41.340 المجموع

1.889 0.134 

 0.081 3 0.242 بين المجموعات

  معيار األثر 0.254 140 35.619 داخل المجموعات

  143 35.861 المجموع

0.318 0.813 

 0.033 3 0.098 بين المجموعات

 معيار االستدامة 0.310 140 43.415 داخل المجموعات

  143 43.513 المجموع

0.105 0.957 

 0.112 3 0.336 بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.186 140 26.106 داخل المجموعات

  143 26.442 المجموع

0.601 0.615 

  2.669  تساوي0.05ومستوى داللة ) 3،140( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 

  
 تقــديرات عينــة ات بــين متوســط)α=0.05( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى -3

 .عدد المشاريعتعزى لمتغير  حكوميةتقييم المشاريع  في المنظمات غير الحول الدراسة 

  :يمكن استنتاج ما يلي) 38(الموضحة في جدول من النتائج السابقة 
 المقابلـــة الختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي أكبـــر مـــن مـــستوى (.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة 

0.05αالداللة  استنتاج أنه ال توجد فـروق ذات وبذلك يمكن لكل مجال من مجاالت اإلستبانة  =
تقيــيم المــشاريع  فــي المنظمــات غيــر حــول داللـة إحــصائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدراسـة 
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مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعـة،  وذلك لكل مجال من الحكومية تعزى لمتغير عدد المشاريع
مويــل المــشاريع متعلقــة ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن الممــولين أصــبح لــديهم شــروط مــسبقة قبــل ت

 مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية بتقييم المشاريع سواء كان المشروع واهتمام ، التقييمبآليات
وهنـا تكمـن ) 2007 ،قنديل( األول أو الخامس أو الخمسين من أجل معرفة النتائج وهذا يتفق مع

حـن بحاجـة إلـى تقيـيم مــشاريع إذن ن، أهميـة تقيـيم المـشاريع لقيـاس مـدى تحقيـق األهــداف المرجـوة
المنظمــات غيــر الحكوميــة الختبــار فاعليتهــا و كفاءتهــا فــي تنميــة العمليــة البــشرية و االنتقــال مــن 
مرحلــة األحكــام و التقييمــات المجــردة إلــى مرحلــة أخــرى موضــوعية تــستند إلــى المعرفــة و البحــث 

  .العلمي

  اريععدد المشتغير حسب ماختبار تحليل التباين  ):38(جدول 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  "F"قيمة 

 0.212 4 0.848 بين المجموعات

  معيار االرتباط 0.350 140 44.862 داخل المجموعات

  144 45.710 المجموع

0.605 0.660 

 0.253 4 1.012 بين المجموعات

  معيار الكفاءة 0.271 140 34.631 داخل المجموعات

  144 35.643 المجموع

0.935 0.446 

 0.362 4 1.447 بين المجموعات

  معيار الفاعلية 0.293 140 37.487 داخل المجموعات

  144 38.934 المجموع

1.235 0.299 

 0.335 4 1.342 بين المجموعات

  معيار األثر 0.253 140 32.386 داخل المجموعات

  144 33.727 المجموع

1.326 0.264 

 0.238 4 0.951 بين المجموعات

 معيار االستدامة 0.298 140 38.096 داخل المجموعات

  144 39.047 المجموع

0.799 0.528 

 0.110 4 0.439 بين المجموعات

  جميع المجاالت 0.192 140 24.562 داخل المجموعات

  144 25.001 المجموع

0.572 0.683 

  2.442  تساوي0.05ومستوى داللة ) 4،128( اجلدولية عند درجيت حرية Fقيمة 
  0.05ً الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة *
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  الفصل الخامس
  
  

  نتــائج الدراسـة: ًأوال

  توصيـات الدراسة: ًثانيا
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   :النتائج 

  
رض نتائج الدراسة في ضوء ما خلصت إلية الدراسة الميدانية، مع يهدف هذا الفصل إلى ع

 المنظمات غير  تقييم المشاريع فيربطها باإلطار النظري والدراسات السابقة، والتي تناولت 
تقييم ، وذلك للوصول إلى توصيات تساعد المنظمات غير الحكومية في في قطاع غزةالحكومية 
  .ائهامما يؤدي إلى تحسين أدمشاريعها 

  
 اعتمادا على قطاع غزةبفي المنظمات غير الحكومية  أنه يتم تقييم المشاريع توضح النتائج -1

يتم فيه التعرف حيث أوضحت النتائج أن معيار االرتباط ،  ، %73.90معيار االرتباط بنسبة 
ات التنسيق على االحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة وتحديد الفئات المستهدفة بدقة ويراعى ألي

والمتابعة مع الشركاء من أجل وضع تصميم يلبي هذه االحتياجات وذلك من خالل تحليل 
مواجهتها أثناء الدروس المستفادة من الخبرات السابقة وتحليل المخاطر الخارجية التي يحتمل 

  .للمشاريع المنطقي اإلطاروضع مصفوفة المشاريع ومن ثم تنفيذ 
 اعتمادا على قطاع غزةبفي المنظمات غير الحكومية  تقييم المشاريعأنه يتم توضح النتائج  -2

تحقيق مخرجات من أولويات إدارة المشاريع  وبينت النتائج أن ، %69.16   بنسبةلكفاءةمعيار ا
 التعامل مع الظروف المتغيرةفي  اليومية لإلدارةمرونة  وذلك في ظل وجود المخطط لهاالمشاريع 

مشاريع بتكاليف مشاريع مقارنة تكاليف مخرجات الالفعال و تابعةالم نظام من خالل االستفادة من
 نتائج غير مخطط من أجل تقليل ظهور  من المشاريع تبرير التكاليف بالفوائدو أخرى مشابهه

  .لها
 اعتمادا على قطاع غزةبفي المنظمات غير الحكومية  أنه يتم تقييم المشاريعتوضح النتائج  -3

 أهداف تحقيق  أن إدارة المشاريع تراعي وتشير النتائج، % 68.23  بنسبةالفاعليةمعيار 
 وذلك يرجع إلى صحة التنمية المخطط لها للفئات المستهدفة وتحقيق المخطط لهاالمشاريع 

 مشاريعمخاطر جديدة أثناء تنفيذ المشاريع إال أنه تظهر الفرضيات المخطط لها حسب تصميم ال
  .ر قضايا متقاطعة خالل التنفيذ بعين االعتبااألخذلعدم 

 اعتمادا على قطاع غزةبفي المنظمات غير الحكومية  أنه يتم تقييم المشاريعتوضح النتائج  -4
  تحقيقمشاريع تساهم بشكل فعال فيال أن  وأظهرت النتائج، % 70.93  بنسبةثرمعيار األ

بأهداف المنظمات غير  المنظمة وتطوير القطاع المستهدف الرتباط أهداف المشاريع فاهدأ
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 الالزمة البنود مزودي الخدمات وومقدمي على الموظفين مع وجود أثر اقتصادي، الحكومية
نتيجة االختالف في الجنس أو الجماعات العرقية ) إيجابية أو سلبية(وظهور أثار مختلفة ، للعمل

  .أو الطبقات االجتماعية
 اعتمادا على قطاع غزةبنظمات غير الحكومية في الم أنه يتم تقييم المشاريعتوضح النتائج  -5

 التنسيق مع أن إدارة المشاريع تهتم ب وأظهرت النتائج، %69.34   بنسبةاالستدامةمعيار 
 من أجل نجاح المشاريع والتغلب على الصعاب والمشاكل التي قد تنفيذال طوال فترة الشركاء
 موازنة وفي العادة تكون، الثقافيةوتماعية العوامل االجمشاريع و أنشطة ال بينتناغم ويوجد ،تظهر

 التكنولوجيا إدارةالقدرة على لدى إدارة المشاريع و ،هدافاألمخرجات وال كفاية لتحقيق مشاريعال
 بعين االعتبار  إدارة المشاريع القدرة على األخذولدى ،المتوفرة بدون الحاجة لمساعدة خارجية

االستدامة ومع ذلك إال أن ، مشاريعداف وانجازات المتلك الشركاء ألهو يالقضايا المتقاطعة 
هيكلتها  ضمن ها و دمجالمؤسسة باستمرار المشاريع تعكس مستوى التزام التيالمؤسساتية و

 تعكس قدرة الفئات المستهدفة على تحمل تكلفة الخدمات المقدمة بعد والتياالستدامة المالية و
  . مازالت متوسطة التطبيقانتهاء التمويل

تقييم حول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات إلى  وتشير النتائج -6
الجنس وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة  تعزى إلى المشاريع  في المنظمات غير الحكومية

   .وللمجاالت مجتمعة
عينة الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات  النتائج توضح -7

 وذلك لكل مجال من تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية تعزى لمتغير العمرحول 
  .مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  أظهرت النتائج -8
 وذلك لكل مجال تعزى لمتغير المؤهل العلميتقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية حول 

  .من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة
معيـــار  توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين إجابـــات أفـــراد العينـــة حـــول هبأنـــ تبـــين النتـــائج -9

   .تعزى لمتغير سنوات الخبرةالفاعلية 
ة بين إجابات أفراد العينة حول  فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيالمعاييرأما بالنسبة لباقي 

  . الخبرةسنوات  لمتغيرتعزى تلك المجاالت 
معيار  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول هبأن تشير النتائج إلى -10

   .عنوان المنظمةتعزى لمتغير الفاعلية 
داللـة إحـصائية بـين إجابـات أفـراد  ال توجد فـروق ذات ه أن النتائج تبينالمعاييرأما بالنسبة لباقي 

  .عنوان المنظمة لمتغيرتعزى تلك المجاالت العينة حول 
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أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة   أظهرت النتائج-11
 وذلـك لكـل مجـال تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية تعزى لمتغير عمر المنظمـةحول 

   .االت الدراسة وللمجاالت مجتمعةمن مج
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  توضح النتائج -12

 وذلـك لكـل مجـال تقييم المشاريع  في المنظمات غير الحكومية تعزى لمتغير عدد المـشاريعحول 
     .من مجاالت الدراسة وللمجاالت مجتمعة

  

  :التوصيات
ضروري أن تراعي إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية معيار االرتباط من ال .1

حتياجات الحقيقية االالتعرف على بشكل أفضل من خالل تحديد الفئات المستهدفة بدقة و
وضع و، الفئات المستهدفة  احتياجاتالمشاريعتصميم  يلبى وأن، للفئات المستهدفة

 يحتمل التيتحليل المخاطر الخارجية يراعى  نوأ، للمشاريع المنطقي اإلطارمصفوفة 
 وأن، وضع ترتيبات للتنسيق مع الشركاءيراعى  وأن، المشاريعمواجهتها أثناء تنفيذ 

درجة ارتباط لمن أجل الوصول ، تحليل الدروس المستفادة من الخبرات السابقةيراعى 
  .مرتفعة جدا

المخطط المشاريع حقيق مخرجات تاالهتمام بشكل أكبر بمعيار الكفاءة عن طريق تعزيز  .2
مقارنة و،  بشكل أكبرالتعامل مع الظروف المتغيرةفي  اليومية اإلدارةمرونة و، لها

 من تبرير التكاليف بالفوائد و أخرىمشاريع بتكاليف مشاريع مشابههتكاليف مخرجات ال
حقيق ت  من أجل تفادييتم االستفادة منهأن و فعال  تابعةلملنظام وتصميم ، المشاريع

ألن تقييم المشاريع بكفاءة سيساعد في تحسين إدارة هذه ، نتائج غير مخطط لها
المشاريع وكذلك تساعد كفاءة تقييم المشاريع في االختيار الموضوعي المناسب 

للمنظمات وكذلك األفراد العاملين في المشروع مستقبال اعتمادا على أدائهم في مشاريع 
  . سابقة

فاعلية من أجل تحقيق جميع أهداف المشاريع المخطط لها وتحقيق التركيز على معيار ال .3
  .التنمية للفئات المستهدفة

وزيادة األثر ، زيادة االهتمام بمعيار األثر من أجل تحقيق األهداف العامة للمنظمة .4
االقتصادي للمشاريع وذلك من خالل زيادة اآلثار االيجابية للمشاريع والحد من اآلثار 

  .السلبية
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دارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية تعزيز معيار االستدامة وخاصة على إ .5
 ها و دمجالمؤسسة باستمرار المشاريع تعكس مستوى التزام التياالستدامة المؤسساتية و

 تعكس قدرة الفئات المستهدفة على تحمل تكلفة والتياالستدامة المالية هيكلتها وضمن 
  . للوصول إلى درجة استدامة مرتفعة جداويلالخدمات المقدمة بعد انتهاء التم

  .متابعة أخر المستجدات فيما يتعلق بتقييم المشاريع .6
ضرورة االهتمام بتقييم المشاريع ليصبح ثقافة في المنظمة وليس بناء على طلب  .7

 .الممولين 

االستمرار في تدريب الطاقم  العامل في إدارة المشاريع على تقييم المشاريع وأن  ضرورة .8
  .د المنظمة جزءا من موازنة المشاريع للتقييم ترص

  
  
 

  

  :مقترحات لدراسات مستقبلية
  .دراسة واقع إدارة المشاريع في المنظمات غير الحكومية -1
  .دراسة عالقة تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بتمويل المشاريع -2
  ).....الفئات المستهدفة ، لينالممو( دراسة  تقييم المشاريع من وجهات نظر مختلفة مثل -3
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 .المعهد األمريكي للمقاييس الدولية): 2004(المشاريع الدليل المعرفي إلدارة  •

 الــصادر مــن مكتــب المنــسق :)2007(دليــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة  •

  .الخاص لألمم المتحدة

 . الرياض–، دار المريخ للنشر "إدارة الموارد البشرية): "م2003(ديسلر، جاري  •

التنظيمات األهلية العربية في مـؤتمر ورقة عمل مقدمة في ): م1989(السعيدي، سالمة  •

  .1989 نوفمبر3 أكتوبر إلى 31القاهرة 

: منظمـات المجتمـع المـدني ودورهــا فـي ضـمان حـق التعلـيم الجيــد): 2006(صـيام،عماد  •

  ).أمان(التحديات ورؤية التغيير واإلصالح، ورقة عمل مقدمة لمركز الدراسات 

  . القاهرة-، مجموعة النيل "إلستراتيجية اإلدارة ا):" 2001(عبد الحميد، عبد الفتاح  •
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، مؤســسة "دراســات الجــدوى االقتــصادية وتقيــيم المــشاريع): "1993(ســمير،عبــد العزيــز،  •

  . اإلسكندرية-شباب الجامعة للنشر والتوزيع

ـــد الكـــريم، عبـــد العزيـــز • ، دار الحامـــد،  "دراســـة الجـــدوى وتقيـــيم المـــشروعات): "2004(عب

  . عمان-الطبعة األولى

، دار مجــــدالوي "تقيــــيم المــــشروعات إطــــار نظــــري وتطبيقــــي):" 1999(اهللا، عقيــــل عبــــد  •

  . عمان-للنشر

تقييم األداء اإلداري  في تحسين فاعلية أثر العوامل أالستراتيجيه): "2009(العبيدي، أمل •

ـــة "للمـــشاريع ، رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة، كليـــة اإلدارة واالقتـــصاد، األكاديميـــة العربي

  .بالدنمارك

محـورة الممارسـات الجيـدة إلدارة المـشاريع :االستدامة المؤسساتية“): 2007(العف،إبراهيم •

، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، كليــة التجــارة، الجامعــة “فــي المؤســسات غيــر الحكوميــة

  .اإلسالمية، غزة

، دار المناهج للنشر "الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات): "2005(العيساوي، كاظم  •

  . عمان-وزيعوالت

، "التفكيـــر االســـتراتيجي لـــدى المنظمـــات األهليـــة فـــي قطـــاع غـــزة): "2009(الفـــرا، ماجـــد  •

  .أفاق وتحديات، غزة: دراسة مقدمة لمؤتمر واقع المنظمات األهلية

واقـــــــع الحكـــــــم واإلدارة فـــــــي المنظمـــــــات والهيئـــــــات األهليـــــــة ): 2009(قـــــــصراوي، ســـــــناء  •

 .ام اهللالفلسطينية، معهد السياسات العامة، ر

ــــديل، أمــــاني • ــــي):"2007( قن ، الــــشبكة العربيــــة " تقيــــيم منظمــــات المجتمــــع المــــدني العرب

 .للمنظمات األهلية
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مجموعـة دراسـات عــن ):" 2003( االسـكوا -اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغربـي آسـيا •

دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خالل 

  .  نيويورك-عقد التسعينات من القرن العشرين، األمم المتحدة

عالقــات المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلــسطينية فيمــا بينهــا ومــع ): "2001(لــدادوة، حــسن  •
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  ). أمان(مقدمة لمركز الدراسات 

دور المـــرأة الفلـــسطينية فـــي ): 2003(مرصـــد،الهيئة الفلـــسطينية لحمايـــة حقـــوق الالجئـــين •

  ).أمان(الهيئات والمنظمات غير حكومية، ورقة عمل مقدمة لمركز الدراسات 

، أدلة تدريبية "تخطيط وتقييم المشاريع): "2002(مركز التميز للمنظمات غير الحكومية  •

  .22عدد 

  .دراسات الجدوى وتقييم المشروعات):  2006(المعهد العربي للتخطيط  •

 بواســـطة مجلـــس نتقيـــيم مـــشروع إغاثـــة الالجئـــين الفلـــسطينيي): 2008(أبـــو حمـــد، بـــسام  •
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ــــيم المــــالي و االقتــــصادي و االجتمــــاعي للمــــشروعات): "1995( نــــصار، ســــعيد  • ، "التقي

  .اديميةالمكتبة األك

، شـــبكة المنظمـــات )تخطـــيط وتـــصميم المـــشاريع(دورة تدريبيـــة ) : 2008(فـــادي، الهنـــدي •

 .  األهلية، غزة
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  غزةجامعة ا"زھر

  سات العليا    عمادة الدرا

    كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
       قسم إدارة األعمال

  

����������������������������        

 

  يف املنظمات غري احلكومية بقطاع غزةتقييم املشاريع 
  
  

مـديري تهدف هذه االستبانه إلى دراسة تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة من وجهـه نظـر 
  .سالة الماجستير في إدارة األعمالوذلك إلتمام انجاز ر، المشاريع

نأمل قراءة ما ورد فـي هـذه االسـتبانه مـن فقـرات بدقـة وموضـوعية واإلجابـة عمـا جـاء فيهـا بوضـع عالمـة أمـام 
  .اإلجابة التي تعبر عن وجهه نظركم

 وتطـــوير عمليــة تقيـــيم المـــشاريع التنمويــة فـــي المنظمـــات غيـــر الدراســـةإن تعــاونكم ســـيكون ســـببا فــي نجـــاح 
   . علما بأن المعلومات الواردة في هذه االستبانه هي ألغراض البحث العلمي فقط،كوميةالح

  
  ولكم خالص تحياتي وجزيل الشكر

  

                           
 

  الباحث                                                              

  رشاد حماد حماد
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  بيانات شخصية /ًأوال
  

  - 1 الجنس   ذكر         أنثى

   سنة  30 أقل من   سنة40  سنة إلى أقل من30 من 

   سنة50 سنة إلى أقل من40 من   سنة فأكثر                50 من 

 -2  العمر 

   ثانوية عامة    دبلوم متوسط

   بكالوريوس   دراسات عليا 

 -3  المؤهل العلمي

  سنوات5 أقل من   سنوات10أقل إلى 5 من 

  سنة 15  أقل إلى11 من   سنة15ر من  أكث

 -4   المشاريعسنوات الخبرة في مجال

  

  بيانات حول المنظمة /ثانيا

  

  شمال غزة    غزة

   الوسطى   خانيونس

   رفح  

  -5  عنوان المنظمة

   سنوات  5 أقل من    سنوات10ى  إل5 من 

   سنة15 إلى 11 من     سنة15 أكثر من 

  - 6 عمر المنظمة بالسنين

  مشاريع 5 أقل من   مشاريع 10 إلى 5 من 

  مشروع 15 إلى 11 من   مشروع 20 إلى 15 من 

   مشروع 20أكثر من  

خالل السنوات  المشاريع المنفذهعدد 

  ماضيةالخمس ال

7- 

   زراعة وبيئة    تعليم وتدريب 

   ثقافة ورياضة   تنمية اقتصادية 

   ديمقراطية وحقوق إنسان    صحة وتأهيل 

   خدمات اجتماعية اغاثية    المرأة والطفل

  مجال عمل المنظمة

يمكن اختيار أكثر من مجال لعمل ( 

  )المنظمة 

8- 
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   Relevanceاالرتباط  : أوال 

                                                             
   . للمشاريع بدقةتحديد الفئات المستهدفةيتم   -1

  تفعة جدا بدرجة مر  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
  .حتياجات الحقيقية للفئات المستهدفةاالالتعرف على يتم   -2

   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
  .الفئات المستهدفة  اجات يلبى احتيالمشاريعتصميم   -3

   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
  .للمشاريع المنطقي اإلطاروضع مصفوفة يتم   -4

   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة خفضة جدابدرجة من 
  .المشاريع يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ التيتحليل المخاطر الخارجية يراعى   -5

   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
  .وضع ترتيبات للتنسيق مع الشركاءيراعى   -6

   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
  .تحليل الدروس المستفادة من الخبرات السابقةيراعى   -7

   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

 Efficiency  الكفاءة: ثانيا 

 

  .المخطط لهاالمشاريع  تحقيق مخرجات يتم  -1
  ا بدرجة مرتفعة جد  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .التعامل مع الظروف المتغيرةفي  اليومية اإلدارةمدى مرونة   -2
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  . أخرى  مشاريع بتكاليف مشاريع مشابههمقارنة تكاليف مخرجات اليتم   -3
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  . من المشاريع  تبرير التكاليف بالفوائديتم  -4
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  . و يتم االستفادة منهفعال  تابعةالمنظام   -5
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط نخفضة بدرجة م بدرجة منخفضة جدا 

  .تم تحقيق نتائج غير مخطط لهاي  -6
   بدرجة مرتفعة جدا مرتفعة بدرجة   بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 



 
 

131

 Effectiveness  الفاعلية: ثالثا 

 

  .المخطط لهاالمشاريع  أهداف تحقيق يتم  -1
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .التنمية المخطط لها للفئات المستهدفةتحقيق مدى   -2
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .مشاريع المخطط لها حسب تصميم الالفرضياتمدى صحة   -3
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .مشاريعمخاطر جديدة أثناء تنفيذ الظهور تجنب مدى   -4
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .تنفيذخالل ال) ر والفقاالجتماعيالنوع  ( بعين االعتبار قضايا متقاطعة مثلاألخذر مشاكل نظرا لعدم وظهتجنب مدى   -5
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

 Impact  األثر: رابعا 

 

  .نظمة األهداف العامة للممدى تحقيق  -1
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة نخفضة جدابدرجة م 

  .فاهداأله  تحقيق هذمشاريع في التساهم   -2
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  ،، وقرطاسيهومعدات أثاث ( للعملالالزمة البنود مزودي الخدمات وومقدميعلى الموظفين مشاريع  لليوجد أثر اقتصادي  -3
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط خفضة بدرجة من بدرجة منخفضة جدا 

  .المستهدف تطوير القطاع في مشاريع التساهم  -4
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

 العرقية أو الطبقات الجماعات أويوجد للمشاريع أية أثار مختلفة نتيجة االختالف في الجنس   -5
  .االجتماعية 

   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
 Sustainabilityاالستدامة  : خامسا 

 

  . مشاريعمدى امتالك الشركاء ألهداف وانجازات ال  -1
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .تنفيذال طوال فترة  الشركاءتم التنسيق معي  -2
  جدا بدرجة مرتفعة   بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .هدافاألمخرجات وال لتحقيق مشاريعمدى  كفاية موازنة ال  -3
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
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  .الثقافيةولعوامل االجتماعية مع امشاريع مدى تناغم أنشطة ال  -4
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  . والحكم الرشيدةالجندري بعين االعتبار القضايا المتقاطعة مثل العدالة األخذمدى   -5
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  . التكنولوجيا المتوفرة بدون الحاجة لمساعدة خارجيةإدارةالقدرة على   -6
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  .  ضمن هيكليتهاها و دمجالمؤسسة باستمرار المشاريع تعكس مستوى التزام التيمدى االستدامة المؤسساتية و  -7
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 

  . انتهاء التمويل تعكس قدرة الفئات المستهدفة على تحمل تكلفة الخدمات المقدمة بعدوالتيمدى االستدامة المالية   -8
   بدرجة مرتفعة جدا  بدرجة مرتفعة  بدرجة متوسط  بدرجة منخفضة بدرجة منخفضة جدا 
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  أسماء المحكمين وأماكن عملهم

  

  الجامعة  االسم  
   القاهرة–جامعة عين شمس   علي عبدالوهاب. د.أ  1
   القاهرة–جامعة عين شمس   عايدة خطاب. د.أ  2
   غزة–الجامعة اإلسالمية   ماجد الفرا. د.أ  3
   غزة–الجامعة اإلسالمية   سمير صافي. د  4
   غزة–جامعة األزهر   نهاية التلباني. د  5
   غزة–جامعة األزهر   رامز بدير. د  6
   غزة–جامعة األزهر   محمد فارس. د  7
   غزة–جامعة األزهر   مروان األغا. د  8
   غزة–جامعة األزهر   خليل حجاج. د  9

   غزة–الجامعة اإلسالمية   سامي أبو الروس. د  10
   غزة–الجامعة اإلسالمية   يوسف بحر. د  11
   غزة–الجامعة اإلسالمية   رشدي وادي. د  12
   غزة–معهد التنمية المستدامة   سعيد أبو جاللة. د  13
   القاهرة–جامعة عين شمس   رأفت وليم. د  14
   القاهرة–جامعة عين شمس   محمد إبراهيم. د  15
   القاهرة–جامعة عين شمس   محمد عبد ربه. د  16

 
  

  

  

  

  

  

  


