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شك وتقةةلي
احلمد هلل رب العاملني أهل اجملد والثناء ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى اله وصحبه
أمجعني أما بعد،،،
فإنين أشكر اهلل العلي القدير أوالً وأخرياً على توفيقه بإمتام هذه الرسالة ،فهو – عز وجل – أحق بالشكر والثناء
وأوىل هبما ،فاحلمد هلل الذي وفقين إلجناز هذا اجلهد املتواضع ،فإن أخطأت فمن نفسي ،وإن أصبت فمن اهلل وحده ،وما
توفيقي إال من اهلل تعاىل.


يف البداية أتقدم بالشكر هلل أوالً كي ندرك املزيد عمالً بقوله تعاىل  :لَئِن َش َك ْرتُ ْم ألَ ِزي َدنَّ ُك ْم  ومن مث اتقدم
خبالص الشكر والتقدير إىل الدكتور  /مروان سليم األغا،املشرف على هذه الرسالة ،على ما قدمه يل من توجيه وإرشاد
ويف إسهامه العلمي الذي منحنا إياه من خالل التوجيه الدائم واملستمر ،كما نشكر له سعة صدره وغريته العلمية ومحاسه
املتوقد ،فقد علمنا علماً نافعاً وأعطانا مثالً حياً وقدوة صاحلة مثالية للعالقة البناءة املثمرة ،كما أتوجه خبالص الشكر

والتقدير إىل كل من الدكتور /وائل ثابت ،وإىل الدكتور /محمد سالم ،على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ،واحلكم

عليها ،وإثرائها مبالحظاهتما السديدة رغم أعبائهما األكادميية واإلدارية ،سائالً اهلل – عز وجل  -أن يدمي عليهما موفور
الصحة والعافية وأن جيزيهما عين خري اجلزاء ،إنه مسيع جميب.

وأتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية االقتصـاد والعـلوم اإلداري ــة جبامعة األزهر ،ملا قدموه
من مساعدة يل.
ووفاءً وتقديراً واعرتافاً باملعاونة اليت قدمها يل الكثري من املخلصني الصادقني أفراداً أثناء هذه الدراسة ،والذين ال
يتسع املقام لذكرهم بأمسائهم ،يطيب يل أن أقدم الشكر اجلزيل لكل من عاون وأسهم يف إخراج هذا العمل املتواضع من
طور التفكري إىل الواقع العملي لكي يرى النور.

واهلل ويل التوفيق
الباحثة

د

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرفعلى تقييمإدارةمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكين

األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً ( )DEEPفي قطاع غزة باستخدام نموذج ( ،)CIPPواعتمدت الدراسة
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الصغيرة غير المستردة ( )DEEPفي قطاع غزة ،والمسجلين في سجالت و ازرة الشئون االجتماعية في غزة
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بيناستجاباتهمتعزىلمتغير(المستوىالتعليمي ،ونوعالنشاطاالقتصادي).
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كافةمراحلوخطواتوعناصرإدارةالمشروعلتحقيقالكفاءةوالفاعليةفيتحقيقأهدافة.
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Abstract
Study aimed to identify the evaluation management of the non-refundable small
grants projects that funded by deprived families economic empowerment program
(DEEP) in the Gaza Strip using a model (CIPP), and the study had adopted descriptive
analytical method, and the original community for study of all beneficiary families
Formed from the deprived families economic empowerment program (DEEP) in the
Gaza Strip, and registered in the Ministry of Social Affairs in Gaza records and the
number are (581) beneficiary families, The study sample consisted from 230
beneficiaries from the deprived families economic empowerment program (DEEP) in
accordance with the place of residence on the Gaza Strip, and the researcher used the
questionnaire as a main tool of the data collection, were all questionnaires refunds
valid for analysis, and appropriate for the purposes of statistical analysis .
Several results showed in the study , the most important results are : that the
Evaluation management of (context, sustainability, input, efficiency) about the small
grants projects from the deprived families economic empowerment program
(DEEP)was a high degree , while the evaluation (the process of implementing the
project, portability of Transfer the success of the project, and the synthesis report of the
project) medium degree.
With regard to demographic variables: in the research responses sample, the
results show that there is no difference in the degree of their responses about
management evaluation for the non-refundable small grants projects that funded by
deprived families economic empowerment program (DEEP), with regard to (sex, age,
place of residence) in other hand difference found between their responses due to the
variable (level of education, type of economic activity).
The study came up with several recommendations, including maintaining the high
degree of evaluation management of the non-refundable small grants projects that
funded by deprived families economic empowerment program (DEEP), through
continuous follow-up and give more attention to the ongoing field visits, ensure that
those in charge of Deep program and sets implementing institutions for training
programs for capacity building and rehabilitation even have a professional ability to
assist beneficiaries to overcome the problems that have faced in the project, support
successful projects, work on coordination with specialized institutions to conduct
marketing studies based on scientific ways and periodically to study the market needs,
the unification of the mechanism of selection the beneficiaries of the program from
poor families, to move away from traditional projects, emphasis on the use of scientific
method in all stages and steps and elements of project management to achieve
efficiency and effectiveness in achieving its objectives.
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الفصــل األول
اإلطـــار العـــام للدراســـة

مقدمة:

إنالواقعالذي يعيشهالشعب الفلسطينيومايعانيهمناالحتالل اإلسرائيلي والشتاتألبنائةوتدميربنيته

التحتيهومنعنموطاقاتهاإلنتاجيةباإلضافةإلىاألزماتواغالقالحدودوالمعابروالحروبالتيألمتبهخاصة
فيقطاعغزةكلهاأفقدتهالقدرةعلىالنمووالتطوروأضعفتالشعورباألمانوزادتالخوفواالضطرابوالتوتر

فيصفوفالفلسطينيينكماأنهاأدتإلىاالرتفاعالحادفينسبةمعدلالفقروالبطالةوتدنياألوضاعالمعيشية
بينأبنائه.

إن لتفشي ظاهرة الفقر بشكل كبير في المجتمع دور في تراجع النمو االقتصادي من خاللانخفاض القدرة

الشرائية للفقراء ،ويعنى ذلك انخفاض اإلنفاق واالستهالك وتراجع الطلباالستهالكي وهذا يؤثر سلباً على إنتاج

السلع االستهالكية ،ويؤدي إلى تراجع اإلنتاج وتراجعنسبة النمو االقتصادي(البنا.)5255،

وفيظلخصوصيهقطاعغزة ،وانعدامالرؤيةالمستقبلية ،وصعوبةالتنبؤبالحالةالراهنة ،وزيادةمستوى

االنكماشاالقتصادي،كلهذاادىالىالدخولفيبراثنالفقر ،فحسبتقريراألممالمتحدةاإلنمائيفقدح ّل

قطاعغزةفيالمرتبةالثالثةعر َبيامنحيثأعلىمعدالتالفقر،فقدبلغ%31مناألسرالفلسطينية،أيحوالي
 5.43مليون شخص ال يمكلون أي سبيل لمواجهة الضائقة اإلقتصادية (المجلس االقتصادي الفلسطيني،
،)5252وهذاينذرفيارتفاعمستوياتالفقرأكثرفأكثراذامااستمرالوضععلىذلكالحال.


علىالرغممنذلكنجدأنقطاعغزةمنخاللمؤسساتهيسعىاليجادوسائلللتأقلم وضمانفرص

أفضللألجيالالمقبلةالتيتواجهتحدياتغيرعاديةفيمحاولةلعدمتوقفعجلةاالقتصادالفلسطينيبشكل
شبهكامل،والحدمنالمعاناةفيتفاقمظاهرةالفقروارتفاعوتيرتهاحتىالتصللمستوياتقياسية.

(الثالثيني)3102،
لذلك فالواقع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني يستوجب توفير برامج الحماية االجتماعية لمحاربة الزيادة

المتناميةفيمعدالتالبطالةوالفقرت تمثلفيالدورالذيتقومبهالمؤسساتالرسميةوغيرالرسميةمنتقديم
المساعداتالماليةوالعينيةلألسرالفقيرةوأسرالشهداءوالجرحىواألسرى ،علىالرغممنأنهذهالمساعداتال

تخفف من ظاهرة الفقر والبطالة وال ترفع من مستوى األسرة الفقيرة ،كما أن هذه المساعدات لألسر الفقيرة قد

يعلمهااالتكال واالعتماد عليها كلياً .لذا كانال بد من وضعخططإستراتيجية تهدف للتخفيفمنحدةالفقر
بحيثتمهدالطريقلألسرالفقيرةلدمجهمفيالعمليةاإلنتاجية،وايجادفرصالعمللهؤالءالفقراء،وباالنتقالبهم
منأسرتعتاشعلىاإلعاناتاإلغاثيةإلىأسرقادرةعلىتحقيقاالكتفاءالذاتيألفرادها(القاسم.)3112،

وساهمتالمؤسساتاألهليةوالجمعياتالخيريةبدورالبأسبهبتقديمالخدماتللفقراءكتوفيرالمساعدات

العينيةوالنقدية،وقدبرزتأهميةهذاالقطاعغيرالحكوميبشكلخاص فيفترة االحتاللحيثلمتكنسلطة
2

االحتاللمهتمةبأيمنالجوانبالتنمويةللمجتمعالفلسطينيحيثاستطاعتالمنظماتغير الحكوميةأنتقوم
بدور رائد فيالمحافظةعلىالمقوماتوالمقدراتاألساسيةللمجتمع،ومنذقدومالسلطة الوطنيةالفلسطينيةفي
منتصف التسعينيات ،لم تستطع هذه السلطة المركزية أن تقوم بكافة األعباء الملقاة على عاتقها نظ اًر لضعف

مواردها واعتمادها على المعونات والمصادر الخارجية التي غالباً ما يكون لها أهداف خاصة بها في تقديم

المساعدات والمنح مما ألقى عبئاً أكبر على كاهل هذا القطاع (مؤسسة أمان ،)5252،ومن هنا أصبح لدى
المانحينتوجه بتوجيهالتمويلوالدعمللمؤسسات غيرالحكوميةمماوضعهذهالمؤسسات غيرالحكوميةتحت

ضغطشريحةواسعةمنالمانحينلتطويردورهافيتقديماإلغاثةالطارئة(.)Raynard,2000

ومنالمتوقعأنتقومالمؤسساتاألهليةبتحسينالمستوىاالقتصاديوتقديمحلول يمكنلألسرالفقيرة أن

يحصلواعلى مايمكنهم من البقاءومجابهة الصعوبات ،وكذلكالمشاركةفي تشكيلاالقتصاد الوطني والتراث

الوطنيحتىلوكانتمساهماتهمصغيرة(الفراوآخرون،)3112،لذامنالمت وقعمنهذهالمؤسساتأنتتبنى

استراتيجيات تمكين مؤيدة للفقراء تجعل أفراد المجتمع يدركون مستوى معيشتهم المتدني واعتبارة فرصة لتنفيذ
إستراتيجيةالتنميةالتيتضمنالمساواةوالتيتشددأيضاًعلىالحاجةإلعطاءفرصأكبرللفقراءليحسنوامستوى

معيشتهم.

منالمعروفأنالعالميتجهإلىاإلهتمامبالمشروعاتالصغيرةلمالهامندو ًارفيالنشاطاالقتصادي

وقدرتهاعلىاستيعابنسبةكبيرةمنالعمالةوالمواردالبشرية،قدتصلفيمعظماقتصادياتالعالمإلىحوالي

 %12منالمشاريعالقائمة (سلمان ،)5221،أما علىصعيد فلسطين فإنها تعتبرجزء ال يتجزأمن االقتصاد
القومي،حيثتساهمبمانسبته%22منالناتجالمحلياإلجماليو%82منإجماليالقوىالعاملةفيالقطاع

الخاص مما يخفف من ظاهرة البطالة ،كون هذه المشروعات تعتمد على األيدي العاملة أكثر من المعدات
والتكنولوجيالصغرحجمهاكماأنهاتميلإلىتوزيعالدخلبصورةأكثرعدالةمقارنةبالمؤسساتالكبيرةممايعزز

صمودالمواطنالفلسطينيعلىأرضهفيمواجهةاالحتالل(القاسم.)5227،


لذلك ظهرت الحاجة لوجود استراتيجيات مكملة تساهم في تحسين كفاءة وفاعلية برامج الحماية

االجتماعية ،من هنا يمكن أن تمثل المنح الصغيرة خطوة أولى في برامج متكاملة تهدف إلى تأهيل الفقراء

لالعتمادعلىأنفسهم؛ وعوضاّعناألقراضاألصغر،ويمكنأنتستخدمتلكالمنحبصورةأفضلللمشاركةفي

األنشطة االقتصادية وتعلم اإلدخار تمهيداً لتأهيلهم لالستفادة من اإلقراض األصغر ،وهو ما يقوم به برنامج
التمكين االقتصادي للعائالت الفلسطينية المحرومة ديب ( Deprived Families Economic

 )Empowerment Programm- DEEPمنخاللتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً وتزويدهم
بالمنحالصغيرةللبدءفيمشاريعاقتصادية،علماً بأنهذاالبرنامجممولمنالبنكاإلسالميلتنميةالصناديق

العربية،وينفذهبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي،وبالشراكةمعالسلطةالوطنيةالفلسطينية،وينفذالبرنامجمنخالل
3

وغير
مؤسسات أهلية محلية وسيطة ،ومؤسسات اإلقراض الصغيرة؛ لتوفير رزمة شاملة من الخدمات المالية 
الماليةالتييمكنأنتلبياحتياجاتاألسرالفقيرة،والشديدةالفقرفيفلسطين،وبالرغممنأهميهالمنحالصغيرة
غير المستردة إال أنها تواجه التحديات واالشكاليات التي تستوجب توفير الدعم والحماية واالسناد لها في ظل

الظروفالبيئيةالمتغيرةوالتحدياتاالقتصادية منخاللتقييمهالمدىارتباطالمشروعباالحتياجات التيوضع
منأجلهاومدىالكفاءةوالفاعليةللمشروع،وكذلكاألثرواالستدامةبهدفم ارجعةاإلنجازاتالتيحققهاالمشروع
مقابلماخططله(.)PCM.5224

ومنهناكاناهتمامالدراسةالحاليةبتقييمإدارةالمشاريعالصغيرةباستخدامنموذجتقييم()CIPP؛للتعرف

علىدورهافياالستدامةوتحقيقأهدافهااالستراتيجية،والتيتساهمفيالحدمنالفقر ،وتمكيناألسراقتصادياً،

ومنثمتقييممدىنجاحهاوكفاءتهاوتحقيقاألثرلمنحةالمشروعالمقدمةلألسرةالمستفيدةبالخروجعنخطالفقر
والمشاركة االقتصادية؛ والبحث الموضوعي لضمان فعاليتها  ،وتعزيز نتائج إدارة المشروع الصغير في تحقيق

أهدافها؛ لتالفى جوانب القصور  وتعزيز جوانب القوة نحو تمكين األسر المحرومة اقتصادياً بما يمكنها من
المشاركةفيعمليةالتنميةاالقتصادية.

أولً :مشكلة الدراســـــة:
يعمل في األراضي الفلسطينية عدد كبير من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي

تحاولالوصولالىالفئاتالمهمشةوالفقيرة،منخاللتنفيذهاعددمنالبرامجوالمشاريع،ومنأهمتلكالبرامج

هوبرنامجالتمكيناالقتصاديلألسرالمحرومة)،)DEEPوالقائمعلىتمكيناألسرالفلسطينيةالفقيرةوتزويدهم
بالمنحالصغيرةللبدءفيمشاريعاقتصادية،ويشتركفيتنفيهذاالمشروعستمؤسسات،هي(:أصاله،اإلغاثة

الزراعية،النجدة،اتحادلجانالعملالزراعي،بادر،وجمعيةالشبانالمسيحية).

(برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي)5255،UNDP

وتعتبر عملية تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة في قطاع غزة مقياس ليس فقط ألدائها

فحسب بل لسياسات إدارتها وتنميتها بشكل عام ،فمن خالل نتائج تقييمها نستطيع أن نحكم على مدى نجاح
سياساتتلكالمشاريعومدىاالستفادةمنها،كمايمكننااستخدامنتائجهافيالتركيزعلىمدىكفاءتها وفعاليتها،

واستدامتها،وفيتحديدمدىالعائدمنتلكالمشاريععلىاالقتصادفيفلسطين.

وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة في

المنظماتغيرالحكوميةمنخاللبرنامجتمكيناألسرالمحرومةاقتصادياً (،)DEEPباستخدامنموذجتقييم

(،)CIPPلتقييمإدارةالمشاريعالصغيرة -مرتبةوفقاً لعناصرالعمليةاإلدارية– والذييشتمل باألساسعلى:
( تقييمسياقالمشروع،تقييماستدامةالمشروع،تقييممدخالتالمشروع،تقييمعمليةتنفيذالمشروع،تقييمفاعلية
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المشروع،تقييمقابليةنقلنجاحالمشروع،تقييمنتائجالمشروع،تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع)؛للوقوف على
مدى االستفادة من تلك المشاريع ،وبشكل مباشر من الجمهور المستفيد من البرنامج من أجل االنتقال إلى

الموضوعية فيمدىمساعدةإدارة برنامجتمكين األسرالمحرومةاقتصاديا ( )DEEPلألسرالفلسطينيةعلى
تحقيقدخلاقتصادييمكنهممنالخروجمندائرةالفقر.

ثانياً :أسئلة الدراسة:

 .6ما تقييم محتوى (سياق) إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر
الفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .0ما تقييم استدامة إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية
المحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .4ما تقييم مدخالت إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية
المحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .3ماتقييمعملية تنفيذ إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية
المحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .1ما تقييم فاعلية إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية
المحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .1ماتقييمقابليةنجاح إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية
المحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .7ما تقييم نتائج إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية
المحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .8ما تقييم التقرير التجميعي إلدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر
الفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEP؟
 .9هل هناك اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير
المستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEPتعزىللمتغيرات(الجنس،الفئة
العمرية،المستوىالتعليمي،محلاإلقامة،نوعالنشاطاالقتصادي)؟



5

ثالثاً :متغيرات الدراسة:

 تقييم ادارةمشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة

اقتصادياً()DEEPباستخدام نموذجتقييم()CIPPالمتضمن(تقييمسياقالمشروع،تقييماستدامةالمشروع،تقييم
مدخالتالمشروع،تقييمعمليةتنفيذالمشروع،تقييمفاعليةالمشروع،تقييمقابليةنقلنجاحالمشروع،تقييمنتائج

المشروع،تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع).




المتغيرات الضابطة  :الجنس ،الفئة العمرية ،المستوى التعليمي ،محل االقامه ،نوع النشاط االقتصادي





نموذج ( )CIPPلتقييم إدارة المشروع
 -1تقييم السياق



 -2تقييم المدخالت



 -4تقييم النتائج



 -0تقييم الستدامة



 -1تقييم التقرير التجميعي

تقييم ادارة مشاريع المنح الصغيرة
غير المستردة الممولة من برنامج
تمكين األسر الفلسطينية المحرومة
اقتصاديا ()DEEP

 -3تقييم العمليات
 -0تقييم الفاعلية

 -7تقييم نجاح إدارة المشروع

شكل ( )1نموذج الدراسة
بناء على أدبيات الدراسة
المصدر :اعداد الباحثة ً
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رابعاً :أهداف الدراسة:

تهدفالدراسةإلىالتعرفعلى:


 .5اختبار العالقة التقييمية بين مكونات نموذج تقييم(( )CIPPتقييم سياق المشروع ،تقييم استدامة المشروع،
تقييم مدخالتالمشروع،تقييمعمليةتنفيذالمشروع،تقييمفاعليةالمشروع،تقييمقابليةنقلنجاحالمشروع،
تقييمنتائجالمشروع،تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع)وادارةمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولة

منبرنامجتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً(.)DEEP

 .5الوقوفعلى االختالففيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسة حولتقييمإدارةمشاريعالمنحالصغيرةغير

المستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEPتعزىللمتغيرات(الجنس،
الفئةالعمرية،المستوىالتعليمي،المحافظة،النشاطاالقتصادي).

 .3تقديمالتوصياتالمقترحةلتطويرإدارةمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسر
الفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEPفيضوءاستخدامنموذجنموذجتقييم(.)CIPP

خامساً :أهمية الدراسة:

تتمثلأهمي ــةالد ارس ــةفيالجوانبالتالية:

أ .من الناحية العلمية (النظرية):

 .5أهمية التمكين االقتصادي للفئات الفقيرة من خالل مشاريع المنح الصغيرة لتوفير األمان االجتماعي لهم؛
لتمكينهممنالخروجمندائرةالفقرالمدقع ،والوصولإلىخطالفقرالعاديوهيالنقطةالتييمكنعندها

تقديمخدماتالتمويلاألصغر.

 .5أهميةالموضوعالذيتتناوله،وهوعمليةتقييمالمشاريعالتيتعتبرإحدىم ارحلدورةإدارةالمشاريع،حيث
إنالقيامبتقييمالمشاريعبدقةوبأسلوبعلمي منظميسهمباإلضافةإلىمراحل أخرىمثل(:د ارسةجدوى



المشروعوالتخطيطللمشروعوتخصيصالمواردوتنفيذالمشروعوالمتابعة)فيزيادةفاعليةوكفاءةالمشاريع.

 .3قدتسهم هذهالد ارسةفيتوجيهأنظارالباحثينإلجراء المزيدمنالد ارساتالتطبيقيةفيهذا المجالالهام
بمايشكلإضافةلألدباإلداري.

 .4وتنبعأهميةهذهالد ارسةللباحثه كونهاتتوافقمعتطلعاتها المهنيةفيالعملفيهذاالمجال الهام،وكذلك
هذهالد ارسةستساعدهافيالحصولعلىدرجةالماجستيرفيإدارةاألعمال.
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ب .من الناحية العملية (التطبيقية):
 .5تتبعالدراسةالحاليةفياهتمامهاعلىفئةمهمشةتعانيمنالفقر،وبحاجةلبرامجمشاريعالمنحالصغيرة
نظ اًرلوضعهااالقتصاديالصعب،وعدمقدرتهاعلىتوفيرالشروطوالكفاالتالمطلوبة.

 .5أهميتهامنكونهاتجرىعلىقطاعهاموحيويللشعبالفلسطيني،أالوهوقطاعالمنظماتغيرالحكومية

عامة ،وبرنامج تمكين األسر المحرومة اقتصاديا ()DEEPخاصة ،لما يبذله هذا القطاع من جهود مؤثرة

لتنميةالمجتمعالفلسطينيفيمختلفالمجاالت،وذلكلخصوصيةالوضعاالقتصاديالفلسطيني.

 .3تعتبرهذهالد ارسة منالدراساتالقليلةالتيحاولتالتعرفعلى تقييممشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردة

فيقطاعغزةالمقدممنبرنامجتمكيناألسرالمحرومةاقتصاديا( ،)DEEPباستخدامنموذجتقييمCIPP

–حسباطالعومعرفةالباحثة-ووفقأسسومنهجيةعلميةواضحة،وبالتالييؤملأن تسهمالنتائجالتي

ستحققها هذه الد ارسة وتوصياتها في تحقيق النقلة النوعية التي نرجوها للمشاريع في تحسين حياه األسر
المحرومهاقتصادياًبقطاعغزة.

سادساً :مصطلحات الدراسة:

تحقيقاًألغراضالدراسة،تمتعريفالمصطلحاتالتالية:
 .1برنامج مشاريع المنح الصغيرة:
برنامج المنح الصغيرة هو " التعلم عن طريق العمل والممارسة " ،ويهدف برنامج المنح الصغيرة إلى دعم
،أيتحتخطالفقروالمسجلةبو ازرةالشؤوناالجتماعية الفلسطينية،

وبناء قدرات األسرالمحرومةاقتصادياً
بتقديم تمويللمنح صغيرة للمؤسسات المختارة ضمنبرنامجالتمكين االقتصادي( ،)DEEPليكون فرصة

لتنفيذمشروعها،ويشملمجموعةمناألنشطةوالمواردالتيتداربواسطةالمالإلنتاجمجموعةمتجانسةمن
السلعوالخدمات(الدماغ.)5252،
 .2المشروع الصغير:


هومشروع ال يعتمد على الكثافة التكنولوجية بوجه عام ،فالحرفية هي األساس في قيامه -غالباً منأسرة

واحده-والحداألقصىلرأسمالمالمنحةالمشروعالمقدمةمن()DEEPلألسرهالفلسطينةتصلإلى6782

،واليوجدانفصالبينالملكيةواإلدارة(فصاحبالمشروعهوالذييديره) يديرهابنفسه ويحصلعلى
دوالر) 
جميع األرباح بجانب تحمله جميع المسئوليات  ،وتتميز منتجات المشروع بالبساطة والمحلية ،هدفه تغطية

تمكيناألسرهالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياًمنتوفيراحتياجاتها،والمشاركةاالقتصاديةكخطوةالحقة.

(برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي)5255،
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 .3التمكين القتصادي:
هوتحسينقدرةاألفرادوتأهيلهاوجعلهاقادرةاقتصادياًواجتماعياًلتتمكن من المشاركةاالقتصاديةواالعتماد

علىذاتهوتحملالمسؤوليةمنخاللزيادةفرصهفيالوصولإلىالموارداالقتصاديةبمافيذلكفرص

العمل،الخدماتالمالية،الممتلكاتواألصولالمنتجةاألخرى،وتطويرالمهاراتوالمعلوماتعناألسواق
(،)Gendernet, 2011ويؤديإلىتنميةقدراتاألفرادوخاصةالمحرومةوالمهمشةوتوفيرالظروفلخلق
فرصعمللهموتوليدالدخل،وبالتاليتحسينمعيشتهموتحقيقاالستقراراالقتصاديلهم.


 .4برنامج التمكين القتصادي لألسر الفلسطيىية المحرومة (:)DEEP

 هوبرنامجمنفذمنقبلبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي()UNDPيهدفبشكلأساسإلىتمكينالعائالت


الفلسطينيةالتيتعانيمنالفقروالفقرالشديد،وتحسينسبلعيشهاومساعدتهاعلىالخروجمنهذهالحالة

إلىحالةاعتماداقتصاديذاتيمستدام،والمعروفبإسم(ديب)،وهذاالبرنامجممولمنالبنكاإلسالمي

للتنمية الصناديقالعربية،وينفذه برنامجاألمم المتحدةاإلنمائي وبالشراكة معالسلطة الوطنيةالفلسطينية،
وينفذالبرنامجمنخاللمؤسساتأهليةمحليةوسيطةومؤسساتاإلقراضالصغيرةلتوفيررزمةشاملةمن

الخدماتالماليةوغيرالماليةالتيتلبياحتياجاتاألسرالفقيرةوالشديدةالفقرفيفلسطين.


(جامعةبيرزيت)5228،


 .0نموذج CIPP

نموذج  CIPPه ـو  إطار شامل لتقييم البرامج والمشاريع العملية التي تحدد بها المعلومات الوصفية


والتحكيميةوتجمعهاوتوفرهامنأجلالحكم علىقيمةموضوعالتقويموجدارتهمنأجلتوجيهالقرار،وال
سيماتلكالتيتهتمبأهدافطويلةاألجلوتحسيناتمستدامة( ،)Stufflebeam, et al. ,1971منحيث

تقييم(سياقالمشروع،استدامةالمشروع،مدخالتالمشروع،عمليةتنفيذالمشروع،فاعليةالمشروع،قابلية


نقلنجاحالمشروع،نتائجالمشروع،التقريرالتجميعيللمشروع).
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الفصـل الثاني
اإلطــــــار النــــــظري
املبحث األول :املشاريع الصغرية
املبحث الثاني :تقييم املشاريع الصغرية
املبحث الثالث :برنامج متكني األسر احملرومة اقتصادياً ()DEEP

المبحث األول :المشاريع الصغيرة
تتناولالباحثةفيهذااإلطارجانباً نظرياً لموضوعاتالدراسةالحالية،حيثستتطرقفيالمبحثاألول

إلى المشاريع الصغيرة ،وادراتها وتعريفها ،وأهميتها ،وأنواعها ،ومحددات تصنيفها ،وكلك دورة حياة المشروع
الصغير.

تقديم:

تنشد جميع المجتمعات تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لمواطنيها،وتعتبر المشاريعالصغيرة بمثابة

ركيزةأساسية لتحقيق التنمية االقتصادية ،يأتيذلكمعمرور االقتصاد العالمي بالعديد مناالضطراباتوالتي
تتمثل في ارتفاع معدالت البطالة والركود االقتصادي والكساد العالمي والتضخم االقتصادي الذي يسود الدول

النامية والمتقدمة اقتصادياًعلىالسواء،ويرىالكثيرونأناالهتمامبالمشروعاتالصغيرةهوطوقالنجاةوطريق
الخالصلتحقيقالتنميةالمستدامة(المحروقومقابله.)5226،

وللمشروعالصغيرأهدافواضحة،ومخرجاتواضحة،ولهبدايةونهايةمحددتان،ومكانمعروف،ويجب

إنجازهفيالوقتالمحددوبالموازنةالمحددة،وبالجودةالمطلوبة،كمايجبأنتقابلنتائجهرضاالمستفيدين.

()APM,2006

تتعددأنواعالمشاريعحسبأهدافهاووجهاتهاوأصحابالمصالحوالجهةالمنفذةوالغرضالنهائيمنهاهل
هي خدماتية ،أو ربحية ،أو بغرض تقديم خدمة أو منتج جديد فمنها مشاريع صناعية ،إنشائية ،زراعية،

استثمارية،مشاريعخاصة،مشاريععامة،ورغمهذاالتعددفإنهاتشتركفيمفهوموتعريفالمشروع.


أولً /تعريف المشروعات الصغيرة

يصعب في كثير من األحيان االتفاق على تعريف محدد يؤدي إلى وصف شامل ودقيق لظاهرة ما،

خصوصاًإذاتعلقاألمربالعلوموالقضايااالجتماعية،حيث اليوجداتفاقعامبينالكتابوالمهتمينعلىمفهوم

موحدومحددللمشروعالصغير.

فقدعرفتمنظمةاألممالمتحدةللتنميةالصناعية(يونيدو)المشروع الصغير بأنه":تلكالمشروعاتالتي

يديرهامالكواحديتكفلبكاملالمسؤوليةويتراوحعددالعاملينفيهامابين()52إلى()22عامل".

(أبوجزر)5226،

بينماعرفه)5225( Levineبأنه":مجموعةمنالمهاميتمتنفيذهاخاللفترةزمنيةمحددةبهدفتحقيق

أهدافمعينةضمندورةمنتظمةلهابدايةونهايةمحددتينوكذلكفيإطارميزانيةومواردخاصة".
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كماعرفهحماد( )5252بأنه ":وظيفةمتعددةالمهاملهاطريقةأداءوتكلفةووقتومتطلباتمحددةيتم
تنفيذهالمرةواحدة".

كما وعرف المشروع الصغير بأنه ":الجهد الذي يتم من خالله تنظيم الموارد البشرية والمالية والمادية

بطريقةجديدةإلجراءنطاقفريدمنالعملبمواصفاتمعينةضمنقيودالتكلفةوالوقتوذلكلتحقيقتغييرمفيد

معروفالكميةوالنوعيةواألهداف"(.)McQueen,2007

وعرفت منظمة المواصفات العالمية ( )ISOالمشروع الصغير بأنه ":العملية الفريدة التي تحتوي التي

مجموعةأو (أطقم)  من الفعاليات المتناسقةوالمسيطر عليها التيلهاتاريخ بداية ونهايةوالموجهة نحو تحقيق
هدفمحددوفقاًللمتطلباتالمحددةوتشملالزمنوالتكلفةوالمورد"(العلي.)5255،

أما اللجنة األوربية ( )European Commissionفي دليلها  Project Cycle Management

Guide Linesفقدعرفتالمشروعالصغيربأنه":سلسةمناألنشطةتهدفإلىتحقيقأهدافواضحةومحددة،
في فترة زمنية محددة وضمن ميزانية محددة ،كما يجب أن يحدد للمشروع تحددياً واضحاً أصحاب المصالح،

والمجموعاتاألوليةالمستهدفة،وكذلكالمستفيدينالنهائيين،كمايجبأنتوضحوتحددطريقةالتنسيقواإلدارة

اضحلدعمإدارةاالداءوتحليلمناسبللمستوىالماليواالقتصادي

والترتيباتالمالية،وكذلكنظامتقييمومراقبةو
الذييمكنمنخاللهتوضيحأنمنافعالمشروعستتجاوزتكاليفه"(.)PCM,2004

وقدعرفالصندوقاالجتماعيللتنميةبليبيا المشروع الصغير بأنه" :عملمخطط،يتضمنمجموعةمن

األنشطةالتيتمتصميمهاللتوصلإلىنتائجمحددةفيحدودموازنةمعينةواطارزمنيمحدد،ويشملالمشروع
مالمح أساسية تتمثل في بداية ونهاية محددة ،خطة تنظيمية موارد مستقلة ومحددة ،عمل جماعي ،أهداف

محددة"(.الربيعي.)5226،

وقد عرف دليل المشروعات المشروع الصغير بأنه":سعي فريد من أجل تحقيق مجموعة من النتائج في

إطار قيود محددة بوضوح وهي قيود الوقت والتكلفة والجودة" ،وأوضح أن المشاريع الصغيرة تختلف عن بقية
األنشطةفيبعضالخصائصمنها(-:(Hughes & Niewenhuis,2005

 فريدمننوعه:فكلمشروعيختلفعنسابقهبينمااالنشطةتتضمنعملياتنمطيةمتكررة.

 لهوقتمحدد:أيلهنقطةبدايةونقطةنهايةيتمخاللهماتحقيقالمنتجأوالخدمةالمطلوبةللعميل.
 لهميزانيةمتفقعليها:فالمشروعلهميزانيةمحددةيجبإنتاجمتطلباتالعميلباستخدامها.

 لهمواردمحددة:حيثيتمعندبدايتهتحديدمقدارمتفقعليهمنالعمالوالمعداتوالموادالمخصصةله.


 المش روعيتضمنمخاطرة:يتضمنالمشروعنوعاًمنعدمالتأكدممايعنيوجودبعضالمخاطر.
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أماالمعهداألوروبي إلدارةالمشروعات( )European Commissionفقدعرفالمشروع الصغير في
الدليلالمعرفيإلدارةالمشروعاتبأنه":مجهودمؤقتيتمالقيامبهإلنشاءخدمةأومنتجأونتيجةفريدة"،واعتبر

الدليلأنالمشروعيتصفبالمواصفاتالتالية(:)PCM,2004

 مؤقت:أيلكلمشروعبدايةمحددةونهايةمحددةويتمالتوصلللنهاية عندماتتحققاألهداف،أوعندما
يتضحأن أهداف المشروعلن تتحققأو ال يمكن تحقيقها ،وال يقصد بكلمة مؤقتأن يكون المشروعقصير

المدى فالعديد من المشروعات تستمر لعدة السنوات ،ولكن في كل الحاالت تكون مدة المشروع محددة،
فالمشروعاتليستمجهوداتمستمرة،إنماالنتائجالمتحصلعليهامنالمشروعاتتكونمستمرةلفتراتأطول

منالمشاريعنفسها.

 نتيجةأوخدمةأومنتجفريد:حيثيقدمالمشروعتسليماتفريدةوهيإمامنتجاتأوخدماتأونتائج.
 التنقيحالمطرد:يقصدبهالتقدمفيخطواتواالستمرارفيزيادةالتطور.
 

وفيمصرفقدعرفقانون تنمية المشروعات الصغيرة بأنها ":كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً

اقتصادياً إنتاجياً أوتجارياً أوخدمياً واليقل أرسمالهاالمدفوععنخمسنالفجنيةواليتجاوزمليونجنيةوال
الً"(عنبة.)5223،
يزيدعددالعاملينفيهاعلىخمسينعام 

 وفيالهندوالتيتعتبرإحدىالدولالمتميزةفيالمشروعاتالصغيرةفهيتعرفهابالدرجةاألولىمنحيث

قيمةاالستثما ارت فيالمعدات(األصولالثابتة)فيحدودمابين()5222مليونروبية،فيحينأنالهندال

تضع حداً بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ولكنها تعتمد نظاماً لالستثمار الرأسمالي في المشروعات

الصغيرة(.جمال.)5227،

إن وجود اطار موحد للمشاريع الصغيرة يكمن في وضع الحدود الفاصلة بين مؤسسة وأخرى أو قطاع

وآخر،إذباختالفالنشاطتختلفالحدودالفاصلة،أومقارنةمؤسساتالقطاعبينبلدانذاتمستوياتالتنمية
المختلفة(قرشي.)5222،

قداليمكنالتوصلإلىتعريفمحددموحدللمشروعاتالصغيرة،هذاباإلضافةإلىأنكلمة"صغيرة"

هي كلمة لها مفهوم نسبي يختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع آلخر في داخل الدولة الواحدة ،فقد أشارت
إحدىالدراساتالصادرةعنمعهدواليةجورجيابأنهناكأكثرمن()22تعريفاًللمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة

في()72دولة(المحروق ومقابلة.)5226،

ومماسبقتعرفالباحثةالمشروعالصغيربأنه:مجموعةمنالعلمياتأواألنشطةالمتتابعةوالمتوليةالتي

يتمتنفيذهابهدفالحصولعلىخدمةأومنتجفريدمننوعهفيزمنمحددولهتكلفةمحددةوموازنةمحددة.


13

ثانياً /تعريف إدارة المشاريع الصغيرة

تعرفإدارةالمشاريعبأنها":تنظيمعمليةالتغييرعبرالتوظيفاألمثلللمواردالمتاحةالضروريةلتحقيق

هدف معين ضمن إطار زمني معلوم من خالل تنفيذ مجموعة من النشاطات والفعاليات المخططة والمبرمجة
والمتناسقةفيمابينها"(الهندي.)5228،

وعرفت إدارة المشروع الصغير بأنها ":عبارة عن تنظيم لألفراد والموارد والوقت وكافة المدخالت االزمة

بهدفإنجازعملمعروفاوتحقيقهدفمحددضمنقيودالوقتوالمواصفاتوالموازنة"(بدوي.)5224،

وعرفالدليلاألمريكيإلدارةالمشاريعإدارةالمشروعالصغير بأنها":تطبيقالمعرفةوالمهاراتواألدوات

واألساليبالتقنيةعلىأنشطةالمشروعلتحقيقمتطلباتالمشروع،ويتمتحقيقإدارةالمشروعاتعنطريقتطبيق
عملياتإدارةالمشروعاتوتكاملهامناالبتداءوالتخطيطوالتنفيذوالمراقبةوالتحكمواإلغالقوأنمديرالمشروع

هوالشخصالمسئولعنتحقيقأهدافالمشروع"،وبهذافإنإدارةالمشروعات كماوردتفيدراسة  Parker
( ،)5225وتشتملعلى:
 تحديدالمتطلبات.

 وضعاهدافواضحةيمكنتحقيقها.
 توازنالمتطلباتالتنافسيةللجودةوالنطاقوالوقتوالتكلفة.

 تكييفالمواصفاتوالخططواألسلوبنحواالهتماماتوالتوقعاتالمختلفةللعديدمنأصحابالمصلحةفي


المشروع.
وعرف كاسب  وكمال الدين ( )5227إدارة المشروع الصغير بأنها":عملية التنفيذ المنضبطة التي تقوم

بتسليمالمشروعفيالوقتوبالتكلفةونطاقاالعمالالمحددمسبقاً".

وعرفت إدارة المشروع الصغير بأنها ":العملية التي تسهل عمل الوظائف اإلدارية كالتخطيط والتنظيم

والرقابةلجميعاألنشطةمنأجلتحقيقأهدافالمشروع"(.)Lewis,2002

وقد عرف الديراوي( )5255إدارة المشاريع بأنها":العملية التي يقوم من خاللها مدير المشروع بالتخطيط

لضبط المهام واألنشطة داخل المشروع وتسخير المواد المتاحة (مثل الكادر البشري ،المواد ،الوقت ،المال،

هدافتتناسبمعالوقتوالتكلفةوالجودةالعالية.

المعلومات،المعارف،والمعدات)لتحقيقمجموعةمناأل

أما جمعية إدارة المشاريع البريطانية عرفت إدارة المشاريع بأنها":العملية التي يتم من خاللها تعريف

المشاريع والتخطيط لها ومراقبتها والسيطرة عليها وتسليمها بالشكل الذي يحقق المنافع المرجوة المتفق عليها،

وباعتبارأنالمشروعنشاطمؤقتفريدمننوعهيسعىلتحقيقالنتيجةالمرجوةويجلبالتغييرفإنإدارةالمشاريع
تعرفبأنهاالطريقةاألكثرفعاليةإلدارةمثلهذاالتغيير"(.)APM Body of Knowledge,2006
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ثالثاً /أهمية المشروعات الصغيرة

أشار الميثاق األوروبي للمشروعات الصغيرة عام ( ،)5222والذي حدد مبادىء رئيسة ألن يصبح

االقتصاد األوروبي أهم قوة اقتصادية على الساحة الدولية تعتمد على المعلومات من أجل تحقيق التنمية
االقتصاديةالمستدامةوتوفيرالمزيدمنفرصالعملكماً ونوعاً وتوفيرقدرأكبرمنالتماسكاالجتماعي،ولقد

ركزهذاالميثاقعلىاآلتي:

 .5التأكيدعلىأهميةالمشروعاتالصغيرةفيدعمالتنميةاإلقليميةواالجتماعيةمعالتزامهابأنتشكلمثاالً

للمبادرةوااللتزام.

 .5اإل شارةإلىالقدرةالديناميكيةللمشروعاتالصغيرةفيالتجاوبمعاالحتياجاتالحديثةللسوقوقدرتهافي
تحقيقفرصعملمناسبة.

 .3اإلشادةبالمشروعاتوالمبادراتالناجحةالتيتستحقأنتحصلعلىالعائدوالمردودالعادل.
 .4اعتباربعضالفشلالذييمكنأنيتواكبمعالمبادراتالمسؤولةوالمخاطرالمحسوبةهوبمثابةللتعلممن

التجربة.

كماأنللمشروعاتالصغيرةأهميةفيإيجادفرصالعملكبيرةممايساعدفيالتخفيفمنمشكلةالبطالة

وعالجحالةالفقر،تعملعلىتوطينالصناعةفيالمناطقالمهمشةممايحققاالستقرارالكافيوالتوزيعللسكان
بينالريفوالحضر،ممايشكلتوازنلهيكلالنشاطاإلنتاجيوتنويعوتوسيعتشكيلةالمنتجاتوخدماتاالنتاج
في الهيكل االقتصادي ،باإلضافة إلى أن المشروعات الصغيرة تعمل كصناعات داعمة لألنشطة الكبيرة

نصراهللوالصوراني.)5222،
والمتوسطة( 

رابعاً /أنواع المشروعات الصغيرة

تختلفالمشروعاتالصغيرةمنحيثالنشاطوالمجالالذيتعملفيه،فالمشروعاتالتيتعملفيمجال

الصناعةتختلفعنالتيتعملفيالزراعةأوتلكالتيتعملفيمجالتقديمالخدمات،وتصنفالمشروعات

الصغيرةمنحيثالنشاطإلىثالثةأنواعوهي(الحناوي:)33:5226،


( )1المشروعات الخدمية:
وهيتلكالمشروعاتالتيتقدمخدمةمالصالحاآلخرينمقابلأجر،حيثأنهانيابةعنالعمالءمما ال

يستطيعونالقيامبها،مثلخدماتالسياحةوالمواصالتوالتنظيفواإلصالح،وغيرهامنالخدماتالكثيرةالتي
يمكنأنتلبيهاتلكالمشروعاتبالتنسيقمعالطلبعليها.
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( )2المشروعات اإلنتاجية:
والتيتعتمدفيعملهاعلىالتحويل،أيتحويلالموادالخامإلىمنتجنهائيأووسيط  ،وبمعنىآخر
بأنها تلك المشروعات التي تخلق قيمة مضافة "و القيمة المضافة تعني زيادة قيمة المخرجات (الناتج) عن

المدخالت (عناصر اإلنتاج) ويكون هناك تماثل في اإلنتاج والتماثل بمعنى تطابق كل مواصفات الوحدات
المنتجة"،وبدورهاتنقسمتلكالمشروعاتإلىنوعان:

 المشروعاتالتيتنتجسلعاً استهالكيةمثلالصناعاتاليدويةوورشاالنتاجالتيتستخدمالمواردالمحلية
فيعمليةاإلنتاج.

 المشروعاتالتيتنتجسلعاًإنتاجيةألجزاءتساهمفيانتاجسلعةأخرىكالصناعاتالمغذيةإلنتاجالمالبس
الجاهزةأوالصناعاتالمغذيةللسياراتأوالصناعاتالغذائية.



( )3المشروعات التجارية:
هي المشروعاتالتيتعتمدعلىشراءأوبيعأوتوزيعسلعةماأوعدةسلعمختلفة،منأجلتحقيق

الربح (الفرق بين سعر الشراء والبيع) ،وهي كل مشروع يقوم بشراء السلعة ثم يقوم بإعادة بيعها او تغليفها أو
تعبئتهاومنبيعهابقصدالحصولعلىربح(الحناوي.)5226،

وبشكل عام فإن  هناك تصنيف يوضح المشروعات الصغيرة في مجال الصناعة فقط تحت مسمى"

الصناعاتالصغيرة"فيمعظمدولالعالموهيكماأوردهاهيكل(:)5223

 الصناعات الحرفية التقليدية التي تنتج منتجات يدوية تقليدية تلبي احتياجات المجتمع المحلي البسيط
وتستخدمطرقالتصنيعالتقليدية.

 ا لصناعاتالتيتستخدمطرقاالنتاجالمتوسطةأيمابينالحديثةوالتقليديةوتتميزبإنتاجمنتجاتيكون
الطلبعليهاأكبرمنالعرضمثلالمنتجاتالجلديةواألثاثوغيرها.

 الصناعاتالتيتنتجمنتجاتمتطورةوبمختلفالمجاالتالصناعيةوالتيتعملفيبعضاالحيانبعقود
منالباطنمعالشركاتالكبيرة.



وهناكمنيصنفأنواعالمشروعاتالصغيرةعلىثالثةمجموعاتكماأوردهاخضر(:)5225
 األعمالاألوليةوالتيتشتملعلىمختلفاألعمالالزراعيةواإلنتاجالحيواني.

 الصناعاتالتحويليةوالتيتشملالمشروعاتالتيتستخدمالمواداألوليةلتحويلهاإلىسلعومنتجاتنهائية
أووسيطةمنخاللاالعتمادعلىاآلالتوالمعداتالتيلديها.

  مشروعاتالخدماتوالتيتعملعلىالقيامبتقديمأعمالوخدماتلألشخاصغيرالراغبينأوالقادرينعلى
القيامبهابأنفسهمكخدماتالصحةوالترفيهالتدريبوالتعليموغيرها.
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خامساً /محددات تصنيف المشروعات الصغيرة

إنالمشروعاتالصغيرةتحملالعديدمنالجوانبوالمحدداتحسبماعبرعنهاالحناوي(:)5226
 .5نوعالمشروعالصغير.

 .5طاقةالمشروعالصغير.

 .3جودةمنتجاتالمشروعالصغير.
 .4شكلاإلدارةوالتنظيمفيهذهالمشروعاتالصغيرة.
 .2الحداألدنىوالحداألعلىلعددالعمال.

 .6المستوىالتكنولوجيالمستخدمفيالمشروعالصغير.
 .7عالقةالمشروعالصغيربالتصدير.

 .8شكلالمشروعالصغيرمنالناحيةالقانونية.


سادساً /دورة حياة المشروع الصغير


يمرالمشروع الصغير بعدةمراحلتسمى دورةحياةالمشروع ،وحسبالمعهدالعربيللتخطيطفإنها تعبر

عنالزمنالذييستغرقهالمشروع الصغير منذوالدتهوحتىإنجازه ،وتتكون منعدةمراحل،وهذهالدورةذات

طبيعةعامةبغضالنظرعننشاطالمشروعومدتهوحجمه،وهذهالمراحل هيحسبالمعهدالعربيللتخطيط:
(فكرةالمشروع،التخطيطللمشروع،تخصيصالموارد،تنفيذالمشروع،المتابعة،تقييمالمشروع)(.)PCM,2004

المصدر( :سلمان)2111:


شكل رقم ( :)1دورة حياة المشروع



17

فاعتبر أنمعظم
،وخيرالدين(  )35:5255ا
وعندورةحياةالمشروعفقدأشارإلىذلكدودين( )5253
المشاريعتمرخاللمراحلمتشابهةمنذبدايتهاحتىانتهائهاوتعرفهذهالمراحلبدورةالحياةللمشروعشكلرقم

()5وقسماهاإلىخمسةمراحلهي:

 مرحلة إدراك فكرة المشروع(/)Conceptual Phaseوتتضمندراسةالحاجةإلىالمشروعودراسةالجدوىكلفالمشروع؟متى

المبدئيةالتيتتضمنالدراسةالفنيةوالماليةللمشروعوكذلكاإلجابةعلىأسئلةمثل(كمسي

سيبدأالمشروع؟وماذاسيحققالمشروع؟).

 مرحلة تعريف المشروع ( /)Definition Phaseوتتضمن تحديد المواد الالزمة ،وضعالخططالتفصيليةالالزمة لتنفيذ المشروع ،وضع الموازنات والجداول الزمنية للمشروع ،وضع االستراتيجيات وتحديد اإلجراءات

الالزمةللقيامباالنشطةالمختلفة.

 -مرحلة التنفيذ /اإلنتاج ( /)Execution/Production Phaseوتتضمنالرقابةعلىتنفيذالمشروعورفع

التقاريرحسبالحاجة(يومياً،اسبوعياً،شهرياً)كماتمتنفيذه،وكذلكمقارنةماتنفيذهمعماتمالتخطيطله،
والقيامبالرقابةعلىالمشروعللتأكدمن أنهيسيرنحوتحقيقأهدافةكماخططله ،وتقييممدىاالنحرافات إن

وجدت،واتخاذاإلجراءاتالتصحيحية.

 مرحلة تشغيل المشروع ( /)Operational Phaseوتتضمن هذه المرحلة تقديم الخدمة أو المنتج اللذينيهدفالمشروعإلىتقديمهاوتكاملهامعالمنتجاتوالخدماتاألخرىالتيتقدمهاالمشاريعاالخرى،وتقييممدى

تحقيقالمشروعلألهدافالموضوعة.

 مرحلة نهاية المشروع ( /)Finish Phaseوتتضمنهذهالمرحلةتصفيةوانهاءالمشروع،والتأكدمنأنالمشروع قد تم إكماله حسب المواصفات المطلوبة ،ثم القيام بتدريب المستخدمين على استخدام مخرجات

المشروع ومنثمتحويلمواردالمشروعإلىمشاريعأخرى،واالستفادةمنالدروسالخاصةبهذاالمشروعواعداد
التقاريرالنهائيةوتسليمالوثائقالمطلوبة.



مرحلة نهاية

مرحلة تشغيل

مرحلة التنفيذ/

مرحلة تعريف

مرحلة إدارة

المشروع

المشروع

النتاج

المشروع

فكرة المشروع

الرقابـــــــــــة والتحكــــــــم

شكل رقم ( :)2مخطط دورة حياة المشروع
المصدر :إعداد الباحثة
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المبحث الثاني :تقييم المشاريع الصغيرة



وتعرض الباحثة  في المحور الثاني إلى تقييم المشاريع وأهداف عملية تقييم إدارة المشاريع وأنواع مليات

تقييمإدارةالمشاريع،وماإدارةعلميةالتقييم،والمعاييرالمستخدمةلتقييمإدارةالمشاريعالصغيرة،ونموذجتقييم

.CIPP


أولا /تعريف التقييم

يعتبرالتقييمعمليةإداريةتق ومعلىمقارنةاإلنجازالمتحققفيالمشاريعأوالبرامجمعماتمالتخطيطله


وذلكللحكمعليهاهلتمتحقيقاألهدافالموضوعة؟أمال؟،كذلكاالستفادةمنالدروسالمتحصلعليهامن

هذهالعمليةإلصدارالق ارراتالالزمةإماباالستم اررفيذلكأوبإجراءالتعديالتالالزمةأوالتوقف.

وقدعرف(Coupal)5117التقييمبأنهمقارنةماتمإنجازهمعماكانينبغيإنجازة(المعايير)،ومنثم

إصدارحكماًجيداًعنكيفيةالقيامبهذااإلنجاز.أماروسي()5226فاعتبرأنمصطلحالتقييميشيرإلىنشاط
منهجي لجمع وتحليل البيانات وابالغ نتائج التقييم للمعنيين الستخدامها لتغيير المواقف واألساليب وتحسين
عملياتالمشروع.

إ ن التقييم هي عملية جمع منتظم للمعلومات حول األنشطة والخصائص المتعلقة بنتائج البرامج بهدف

استخدامهامنقبلأشخاصمعينينللحدمنعدمالتأكدوتحسينفعاليةاتخاذالقرارفيمايتعلقبهذاالبرنامج.

((Hughes & Niewenhuis,2005 :11

ويعرفتقييمالمشروععلىأنهاختبارمنظميقيسمدىالتقدمواإلنجازفيتحقيقمخرجات المشروعوال

يكونالتقييملمرةواحدةفقطبليشملعمليةقياساإلنجازات المختلفةلألهدافعبرم ارحلزمنيةمتعددحتى

الوصولإلىتحقيقمخرجاتالمشروع( .)UNEP,2005

ويعرف أيضاً  تقييم المشاريع حسب دليل االتحاد األوروبي إلدارة المشاريع على أنه قياس لمدى تحقق

معاييرالتقييمالمختلفةمثلالكفاءةوالفاعليةواألثرواالرتباطواالستدامةفيأهدافوأنشطةالمشروع.

()PCM,2004

وترىالباحثةأن التقييم يعد عملية قياس مدى منهجية وموضوعية مالءمةالمشاريع الجارية والمنجزة وأدائها

ومدى نجاحها ،حيث يعد أداة إدارية إلرشاد صانعي الق ارراتومديري المشاريع عما إذا كان التخطيط والتنفيذ

للمشروع تم وفق األسساإلداريةالسليمة ،وعادة ماتكون محددة بزمن معين بحسب توقيت التقييم ،ويجري التقييم
عادة لتحقيق هدف معين،ولإلجابة عن أسئلة محددة تزود صانعي القرار ومديري المشاريع بالمعلومات حول
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النظريات والفرضيات المستعملة في التنفيذ فيما إذا كانت فعالة أم ال ،ولماذا؟ لتمكن من اتخاذ القرار الصحيح
الً في تنفيذ مشاريع أخرى.
بشأنتعديل السياسات واإلجراءات الجارية بالتنفيذ ،واالستفادة منها مستقب 
ومنخاللماسبقفأنالتقييميعتبر:

 وسيلةلتحقيقوليستغايةبحدذاتها.

 يعتمدعلىطرحأسئلةمحددةحولالمشروعوايجاداإلجابةعنها.
 يساعدالمعنيينعلىاتخاذالق ارراتحولالمستقبل.

 عمليةمنهجيةتنطويعلىجمعاألدلةواجراءالمقارناتوقياساألشياءحسبالمعايير.

 يعني أن شخصاً ما أو جهة محددة في نهاية المطاف عليها الحكم على قيمة األشياء  ويجب أن تكون
مخرجاتهاتفسيريةوليستوصفية.





ثانياً /فوائد عملية التقييم

قد يأتي إلى الذهن أكثر من جواب على هذا السؤال ،وتتلخص هذه األجوبة ،على سبيل المثال ال

الحصر،في الشكل التوضيحيرقم ()3نستخلص األسباب األساسية التيتبرربل تجعلالقيامبعملية التقييم
ضرورةحتمية.


شكل رقم ( :)3فوائد عملية التقييم
المصدر)PCM,2004( :
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منذلكيكونالتقييممنأجلالتعرفعلىمدىصحةطريقةاإلنجاز ،وقياسالتقدمالمسجللتحقيقهذا

وجمع معلومات جديدة
والتعرف على مدى فاعلية الجهود المبذولة  ،ومقارنة المصاريف باإلنجازات ،
المشروع ،
وجعل اآلخرين
والتعرف على نقاط الضعف والقوة في العمل والتخطيط ،
(الستعمالها في التخطيط للمستقبل) ،
يستفيدونمنخبرتنا.


واضافة إلىالفوائد السابقةالذكر،قديكونهناكضرورةللقيامبهذهالعمليةفيحاالت أخرى،كأنيكون

التقييمبناءعلىطلبمنالجهةالممولةللمشروع،أوإحدىالو ازراتالمتخصصةأوالتيلهاسلطةاإلشرافأو
ً

تمكينالباحثيرغبفيتجربةوسائلأوطرق جديدةميدانياً،أوقياسأثرإدخالبعضالعناصرالجديدةعلى

المشروعمحلالتنفيذ(.)Lewis,2002




ثالثاً /أهداف عملية تقييم إدارة المشاريع

يهدفالتقييملتحديدمدىمالئمةاإلدارةللمشاريعالجاريتنفيذهاأوالتيتماالنتهاءمنتنفيذهامنحيث

التصميموالتنفيذوالنتائج،وتحقيقأهدافها،وكفاءتهاالتطويرية،وفاعليتهاوأثرهاواستدامتها.ويجبأنتوفرعملية
التقييممعلوماتمفيدةوصادقةتمكنمناستغاللالدروسالمستفادةفيعمليةصنعالقراربمايتعلقبالمستفيدين

والمانحينعلىحدسواء(.)PCM,2004

من خالل الد ارسات المتعددة يمكن استنتاج عدد من األهداف المباشرة لعملية تقييم المشاريع ومنها ما

أشارتإليهالوكالةاليابانيةللتعاون ) ،(JICA,2004وكذلكمنظمةاألممالمتحدةفيأنللتقييمهدفينرئيسيين
هما:

 .5توفيرمايلزممنمعلوماتالتخاذق ارراتصحيحةبشأنالعملياتأوالسياساتأو االست ارتيجياتالمرتبطة
بالمشاريعالجاريةأوالمقبلة.

 .5تقديمأدلةإلىالجهاتالمعنية(للمانحينوالشركاءوللفئاتالمستهدفة)،تثبتفاعليةأداءالمشروعومطابقته
للنتائجالمخططلهاوللمتطلباتالقانونيةوالمالية،ومدىاستخدامالمديرينلنتائجالمتابعةوالتقييم.



وتتضمن األهداف األخرى لتقييم المشاريع ما يلي  :)2002( Levineإتاحة عملية التعلم الجماعي

والتحقق من جودة أداء إدارة
والمساهمة في مجموعة المعارف المتعلقة بما ينجح وما ال ينجح وأسباب ذلك ،

المشروعأوتحسينها ،وتحديداالستارتيجياتالناجحةمنأجلالتوسعفيهاوتكرارها ،وتعديلاالست ارتيجياتغير
،واتاحةالفرصةللجهاتالمعنيةمنالمساهمةفيمخرجاتالمشاريعوجودتها.
الناجحة 


ومن أهداف عملية التقييم أيضاً حسب مركز موارد التنمية ( )RDC,2010في دليله التدريبي إلدارة

المشروعاتالتنموية الذياعتبربأنعمليةالتقييمللمشروعأوالبرنامجهيعمليةمهمةلذاقبلالقيامبهايجب
عليناأننعرف:ماذانقيم..مننقيم..ومتىنقيم.
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رابعاً /أنواع عمليات تقييم إدارة المشاريع

يعتمدهدفالتقييمعلىنوعيةالفردالذيسيقومبعمليةالتقييمفإنكانالهدفمنالتقييمهوالحكمعلى

المشروعأوالمؤسسةمنقبلهيئة  خارجيةيصبحهنادورالمقيممثلالقاضياليستهدفالتعلموالتطويربل
اتخاذقرارباستمرارالمشروعأوالتوقف،لكنإذاكانالهدفمنالتقييمهوالتعلمواكتسابالخبراتوالتطويرفال

بد أن يشترك في عملية التقييم جميع األطراف المعنية والمسئولة عن المشروع ) ،(RDC,2010وتنقسم أنواع
التقييمإلىعدةأنواع:

( )1حسب الجهة التي ستقوم بعملية التقييم:
أ -التقييم الذاتي (الداخلي):

ناد اًر مايعتبرالتقييمالداخليتقييماً حقيقياً للمشروع،فهواليساعدكثي اًر فيإظهارالنتائجالموضوعية

للمشروع،فهويعكسشعورالناستجاهالمشروعويبدوالتحيزواضحاً فيهلدرجةكبيرة،وغالباً مايستخدمهذا
النوع في تقييم المشاريع والبرامج المنفذة  ،وهذا النوع من التقييم يتم أداؤه بواسطة األعضاء المشاركين في

المشروعويفضلالقيامبهأثناءالعملفيالمشروع.

والمقيمالداخليهوشخصمنداخلالمشروع/البرنامجأوممنيعرفونالبرنامججيداً،يعرففعلياً اتجاه

العملفيهوكذلكأهدافهومشاكلهونقاطضعفه،ومعذلكفإنهيجدصعوبةفيإعدادتقريرتقييميغيرمنحاز،

إلمكانيةتأثرهبمشاعرالحبوالكراهيةداخلالمؤسسة(دليلمنظماتالمجتمعحولالتقييموالمتابعة.)5253،


ب -التقييم الموضوعي (الخارجي):
تقوم به مؤسسات خارجية حيث تجري تقييماً متخصصاً وبكفاءة عالية كالجامعات والكليات والمؤسسات

الخاصةالمتخصصةبهذاالمجال،وتكوننتائجالتقييمحياديةفتزيدمنمصداقيةالمشروعوتساعدفيتطوير

نظاملتقييمالمشروعأوالبرنامج.

وهنالك تعارض حاد في الرأي حول الجهة األكثر صالحية للقيام بتقييم المشاريع التي تقومبها المنظمات

غير الحكومية.حيثأناتجاهيؤيد تكليف مقيمين ال تربطهم بالمشروع موضوعالتقييم صلة ،في حين هناك من
يؤيد فكرة القيام بالتقييم من طرف من شاركوا في المشروع ،ولكلمن هذه اآلراءمزايا وعيوب .

فالمقيم الخارجي قادر على أن تكون له نظرة جديدة للمشروع بحكم عدم صلته بالمشروع الشيء الذي

سيجعله ال يتأثر بأي عالقة صداقة أو عداء تكون بينه وبين العاملين في المشروع ،مما سيمكنه من تقييم
المشروع بكل موضوعية.

في حين يمتاز المقيم الداخلي كمساهم في إنجاز المشروع بمعرفة لكل خباياه وجزئياته ،ورغمإيجابية هذه

الً سلبياً بالنسبة له كمقيم حيث يكون غيرقادر على التخلص من عالقته
المعرفة العميقة للمشروع قد تكون عام 
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الشخصية مع زمالئه في المشروع ،ومن ثم قد يكون متحي اًز في حكمه على األشياء ،وفيما يلي الئحة للمزايا
والعيوب لعملية التقييم بواسطة جهة داخلية أو جهة خارجية عن المشروع).)RDC,2010
جدول رقم ()1
الفرق بين المقيم الداخلي والخارجي
تقييم من جهة خارجة



تقيم من جهة داخلية

 -يعطينظرةجديدةعنالمش روع.

المميزات



 -سهولةإعطاءالحكمالمجردوغيرالمتحيز.

-يعرفالمشروعمعرفةجيدة.

 -ليسطرفاًفيهيكلالمشروعأوالمنظمة.

 -نظ اًر لمعرفته الجيدة بالمشروع تكون له

 ال يستفيد شيئاً من التقييم باستثناء تقدير قدرةكافيةلفهممواقفوتصرفاتالعاملين.علمي.
 متخصص في الميدان وله خبرة في التقييميمكناالعتمادعليه.

العيوب

 -قد ال يفهم بسرعة خبايا المشروع وال

 -عدمالحيادية.

األشخاص المشتركين فيه.

 -طرفاًفيهيكلالمشروعأوالمنظمة.

 -قد يكون سبب لريبة العاملين في المشروع

 -يسعى لتحقيق مصلحة شخصية من

لسببقيامةبعمليةالتقييمألنهمقد ال يفهمون

وراءالتقييم.

طبيعةعمله.

 قدالتكونلهالمعرفةأوالخبرةالالزمةفي عملية التقييم بالمقارنة مع غيره من

العاملينفيالمشروع.
المصدر(RDC,2010(:

( )2حسب العملية التي سيتم تقييمها


ينقسمالتقييمحسبالعمليةالتيسيتمتقييمهاإلىثالثأنواعهي ):(Szekely,2010
أ -تقييمتخطيطي :ويتمفيمرحلةالتخطيطللمشروعويؤديإلىالتقريراالوليللمشروعوكذلكخطةتقييم
الجودة.

ب -تخطيط تكويني  :ويتم خالل مرحلة تنفيذ المشروع ويؤدي إلى الحصول على تقارير التقدم التي توضح

مدىالتقدمفيالمشروع،والخروجبتوصياتلضمانالج ودة.

ج-تقييمتجميعي/تلخيصي:ويتمفينهايةالمشروعويؤديإلىتقريراألثرالذيأحدثهالمشروعوتقييمجودته.
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( )3حسب وقت التقييم
أ -التقييم القبلي

يتم قبل تنفيذ المشروع ،حيث يتم دراسة ضرورة تنفيذ المشروع وتوضيح تفاصيله والنتائج المتوقعة منه،
ومدىمالئمةالمشروعوقيمته،وكذلكوضعمؤشرات تقييملقياستأثيرالمشروع فيالتقييماتالالحقة.ويعتبر

التقييمالقبليوصفلماهومتوقعومحتملوتحليله،ووضعسيناريوهاتوالتوصلإلىصيغةللتعاملمعكلمن

هذهالسيناريوهات،وذلكبتشخيصدقيق وواسعلألفكارالمحتملةوالمتوقعةبطريقةمفيدةوقابلةللتطبيق،حيث

يساعد على ربط القرار غير المؤكد الذي يتخذ اليوم ،بما يمكن أن يحدث من أحداث كأثر لهذا القرار في

المستقبل (ماذا لو؟) ،حيث تساعد هذه االحتماالت واضعي الخطط االست ارتيجية والمؤثرين في المنظمة على
مواجهةالتوقعاتالمستقبليةواالستعدادلها(.)McGee and Wilso,2005
ب -تقييم منتصف المدة أو التقييم المت ازمن:

ويجرى في منتصف مدة تنفيذ المشروع ،حيث يهدف هذا التقييم إلى فحص اإلنجازات ،وتنفيذ المشروع

تباطمستنداإلىالنتائج،باإلضافةإلىم ارجعةخطةالعملوتعديلهاوفقاًللنتائج،حيث
بالتركيزعلىالكفاءةواالر
ً
تساعدنتائجالتقييمالجهاتالمعنيةعلىاتخاذالقرارومتابعةاألداء(.)JICA ,2004
ج -التقييم البعدي:

يجريبعدفترةزمنيةمنانتهاءتنفيذالمشروع،ويركزعلىالكفاءةوالفاعليةواألثرواالستدامة،ويهدفهذا
التقييمإلىاستخالصالدروسالمستفادة والتوصياتللجهاتالمعنيةكييتماالستفادةمنهافيعملياتالتخطيط

المستقبليةوتنفيذهابشكلأكثركفاءةوفاعلية(.)JICA ,2004


خامساً  /إدارة عملية التقييم

يبدأ التقييم بعملية جمع البيانات عن المشروع ليتسنى اتخاذ ق اررات مهمة بشأنه ،فمن الممكن أن تتضمن

اعا مختلفةمنعملياتالتقييمباختيار نوع التقييم يعتمد بالدرجة األساسية على األهدافالمطلوب
عملية التقييم أنو ً
التوصل إليها منقيام المشروع ،وما هي المعلومات المطلوبتوفيرها؟(.)McNamara,2008
وبعد تحديد هدف التقييم يوجه المقيم اهتمامه إلى وضع تصور شامل لعملية التقييم وهذا يساعده على

معرفة الطريقالمناسبة للوصول إلى أهداف التقييم المطلوبةفي حدود مدة زمنية محددة.

ومن العناصر التي يجب على المقيم أن يأخذها بعين االعتبار كماأشارحماد(:)5252

 الخروج بتصور دقيق لكيفية تسلسل كل مراحل التقييم والتأكد من عدم وجود تداخل بينها.
 اختيار المنهج التقييمي أو الطريقة المالئمة لنوعية المشروع.
 ضبط المؤشرات والمقاييس المالئمة للموضوع المراددراسته.
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 ضبط طرق تحليل المعلومات التي حصلنا عليها.
 أخذ القرار فيما يجب القيام به منالناحيةالعمليةسواء بالنسبة لتوزيع العمل على المساعدين في عملية
التقييم أو إعطائهم تدريباً إضافياً لتسهيل مهامهم.

 تحديدالميزانية التقديريةلعمليةالتقييم كما يجب تحديد المدة الزمنية التي ستنجزفيها هذه العملية.


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

( )1المرحلة األولى /وضع أسئلة التقييم الرئيسة

األسئلة المركزية التي يفترض أن يعالجها التقييم ،حيث يعالج التقييم األسئلة التي يتحققبإجابتها الغرض
غالبا ما تتصف
أو الغاية منه ،وعادة ال تكون هذه األسئلة من النوع الذي يتطلب إجابات مثل"نعم "أو" ال" ،بل ً
هذه األسئلة بالصفاتالتالية(تحفز التفكير،تتحدى االفت ارضات،تركز على االستعالم واالنعكاس،تقود إلى أسئلة

أخرى) .وتتطلب هذه األسئلة من فريق التقييم التعامل مع العديدمن عناصر المشروع ،أو العناصر التنظيمية،
حتى يمكن اإلجابة عنها


( )2المرحلة الثانية /عملية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها

،والبيانات التي
تجمع المعلومات واألدلة لإلجابة عن أسئلة التقييم ويتمذلك باستخدام أدوات جمع البيانات 

تجمع هي نتائج عمليةالتقييم .وتتوقف قوة االستنتاجات على كمية البيانات التي تجمع ،وجودتها ومصداقيتها،
كماتتوقف أيضاً على جودة عمليةالتحليلوطريقةالتفسير.
والتفسير هو محاولة تحديد معنى النتائج ويشكل جزًءا من الجهود الكلية التي تبذل لجعل األدلةالتي تجمع

في التقييم ذات معنى.وبعد ذلك يجري تجميع استنتاجات التقييم المفصلة في استنتاجات تقييم عامة ودروس
مستفادة(العبيدي .)5221،
إنأساليبجمعالبياناتتتممنخاللاآلتي-:

(المالحظة،المقابلة،االستبانة،المجموعاتالمركزة،اإلحصائياتالرسمية،اليومياتالشخصية،الفحص
الطبي،الدالئلالمادية،االختبارات،السجالتوالوثائق).


والجدولالتالييوضحمزاياوعيوبكلأسلوبمنأساليبجمعالبيانات.
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جدول رقم()2
أساليب جمع المعلومات


األسلوب

العيوب

المزايا

 تتطلب مالحظا على درجةعالية من المهارة والمعرفة.
 .1المالحظة )(Observation
يقوم المقيم بمالحظة األنشطة.

تقللإلىأدنىحدممكنتعطيلانسيابالعملأوالنشاط.
-تولدبياناتواقعيةعناألداء.

 -من المحتمل أن ينظراآلخرون

لها على أنها تجسس.
-تستهلك وقتاً كبي ًار.

تشعر المالحظ بعدم االرتياح.يمكن أن تكون هذه الوسيلةغير محايدة.

 .2قوائم الستقصاء (الستبانة)
)(Questionnaire

هي عبارة عن استمارة تتضمنمجموعة من األسئلة التي تتطلب
اإلجابة عنها.
-يمكن استخدام العديد من أشكال

 يمكنالوصولإلىعددكبيرفي  -ال تحتاط كثي اًر لالستجاباتغيرالمتوقعة.

وقتقصير.

 -غير مكلفة نسبياً.

 -فرصة للتعبير دون خوف.

 تنتج بيانات يمكن تلخيصهاواعداد تقرير عنها بسهولة.

 أحياناً تكون صعبة التجميع -تنطوي على نوع من التحيز،

 .3لجان استشارية

ألنه يعتمد

)(Consultation

ومسـئولين لهـم عالقـة وثيقـة ،وخبـرة
بالنشاط أو لوظيفةالمطلوبد ارسـتها،
ولديهم المعلومـات الكافيـةعنهـا لكـي

على أسباب المشاكل أو الحلول
الممكنة.

األسئلةمفتوحة ومغلقة ومتعددة.

تشـكل اللجـان االستشـارية مـن خبـراء

 -ذات فائدة محدودة في التعرف

-بسيطة نسبيا وغير مكلفة.

تتيح المدخالت والتفاعل بينعدد من األفراد لكل منهم وجهة

نظره في الحدث.

يقرروا األنشطة التيتتكون منها هذه
 -تقويةخطوط االتصاالت بينالمشـاريع ،وتتكـونهـذه اللجـان مـن
المشاركين في المشاريع.
أعضـاء مـن داخـلالمنظمـة بشـكل
أساسـي ،وأعضـاءمـن خارجهـا إذا
دعت الضرورة إلىذلك.
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على آراء هؤالء

المستشارين من وجهة نظرهم

الفردية أو التنظيمية.
 قد ينتج عنها ظهور جزءواحدفقط من التقييم؛ نظ اًر ألناللجنة قد
ال تكون ممثلة تماماًللمجتمع.

األسلوب

العيوب

المزايا

 .4الوسائل المطبوعة
)(Printed Media

 وتتضمن المجالت المهنيةوالنشرات

واألخبار

العامة

ومنشورات

القانونية

والمجالت

-مصدر ممتاز للمعلوماتالخاصة

بالتقييم ،وتوفرالمعلومات الحديثة

 يمكن أن تمثل مشكلة عندتحليل البيانات بسبب شكلها

الحالي ويمكن للجنة االستشارية

بلوالمستقبلية أيضا.

االستفادة بها بشكل كبير.

والمنشورات الداخلية.
.0المقابالت الشخصية
)(Interviews

هي عبارة عن مواجهة شخصيةبين

المقيم واألخرين،وتتطلب ما يلي- :
 صياغة األسئلة بشكل محددلتحقيق الهدف من المقابلة.

 -االستماع الكامل لألفراد وعدم

 تستهلك الكثير من الوقتعادة -تعطي المشاركين فرصة كافية

فال يمكن تطبيقها إال على عدد

-تعطي الحرية للمشاركينللتعبير

-من الصعب تحليل النتائج

وطرق حلها.

 -قد ال تفيد كثي اًر إذا كانالمقابل

إلبداء اآلراء وتقديم االقتراحات.

واإلفصاح عن المشكالتوأسبابها

) )Focus Groups

 -تشبه أسلوب المقابلة الشخصية

وجها لوجه ولكن معمجموعة.

 يمكن أن تكون مركزة على جزئيةمحددة في المشروع.

 -تستخدم واحدا أو أكثر من

األساليب الشائعة في ذلك الصدد
مثل توليد األفكار.

 .7مراجعة الوثائق
)(Document Review

 -تسمح بتجميع وجهات نظر

مختلفة في نفس الوقت.



تضمن تدعيم الخدمة التي تماالتفاق عليها في النهاية.
 -تساعد

المشاركين

على

يصبحوا محللين أفضل لألحداث

-تستهلك الوقت ومكلفة.

 -سجالت العاملين.

-يمكن أن تنتج بيانات من

أن الصعب تجميعها أو تحويلها إلى

وأكثر قدرة على االستماع وغير

صورة كمية.

ذلك.
 -تشير بشكل ممتاز إلىمواضع

مشكالت.

الخرائط  -توفر دليالً موضوعياً علىنتائج

 -يمكن أن تشتمل على

التنظيمية.

وتحويلها إلى صورة كمية.

غير ماهر.

مقاطعتهم.
 .0المجموعات المركزة

محدود.

المشاكل الحادثة في موقعمعين.
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 -قد ال تتوافر الوثائق أو يكون

من الصعب الوصول إليها ،أو
تكون غير حديثة.

 -قد ال يتم اختيارها بطريقة

سليمة وبالتالي تعطي صورةغير

األسلوب

العيوب

المزايا

 -تتضمن محاضر االجتماعات

ممكن ودون أي تعطيل للعملوذلك

 -وتقارير المشاريع (شهرية أو

ألنها موجودة بالفعل لدى غدارة  -تحتاج إلى محلل بيانات ماهر

 -أسبوعية) غير ذلك.

المشروع.

سليمة لألداء.
إذا أردنا الخروج باتجاهاتواضحة

 -تقارير مديري المشاريع ووجهات  -تقدم اقتراحات لعالج مواطن من تلك البيانات الخام ذات

نظرهم.

الطبيعة الفنية.

الضعف.

 -يجب أن تستخدم مع وسيلة

أخرى.

-يمكن النظر إلى تقديراتالمحلل

 .1دراسة الحالة

عن نقاط الضعف والقوة

)(Case Study

 تشبه المالحظة إال أنها تكونفيشكل مكتوب.

-معظممزايا السجالتوالتقارير.

على أنها تقديرات شخصية.
-قد يتم إعطاء نماذج نمطية

تعطي صورة أعلى لألداء عن
األداء الحقيقي.

المصدر(:ديسلر)5223:



( )3المرحلة الثالثة /التوصيات
استنادا إلى نتائج تحليل البيانات وتفسيرها ،وتعد صياغة التوصيات مرحلة قائمة بذاتها
هي تدابير توضع
ً
من مراحلتقييم المشاريع،ويقدم التقييم الئحة توصيات بالنسبة للمستقبل ويقترح كيفية تطبيقها ،ولذلك يجب أن
تكون التوصياتمقدمة حسب األولوية واألهمية ومعروضة بكتابة سهلة وواضحة(.)Levine,2002
( )4المرحلة الرابعة /الدروس المستفادة وت اركم الخبرات
يقصد بها التعلّم من التجارب السابقة للتطبيق واستخالص العبر والدروس والتوصيات من نتائج التقييم

وصياغة التوصيات لذوي العالقة لتصويب خطة المشروع الحالي وتحسين تخطيط المشاريع المستقبلية وتنفيذها،
ويمكن التوصل إلى الدروس المستفادة في إطار تقييم المشاريع من" تعلّم المنظمة" ،والمقصود بها" البيئة التي
يتعلم منها العاملون ،ويأتيالتعلّم من خالل تراكم الخبرات.

والفكرة الرئيسة فيها هي حل المشكالت ،حيث إن كل شخص في المنظمة معنيبتشخيص المشاكل وحلها،

مما يعني التجريب المستمر ،والتغيير ،وتحسين األداء ،الذي يزيد من قدرة المنظمة على النمو ،والتعلّم ،وتحقيق

األهداف ،إن تطوير تعلّم المنظمة ،يعني :القيامبتغييرات محددة ومستمرة في النواحي القيادية ،والهيكل التنظيمي،
والتمكين ،واالتصاالت ،وتبادلالمعلومات ،واالستراتيجيات التشاركية ،والثقافة التكيفية)Kumara,2004(.
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( )0المرحلة الخامسة /وضع الصيغة النهائية لتقرير التقييم
يلزم إعداد تقرير لنقل النتائج واالستنتاجات والتوصيات التي يتوصل إليها التقييم ،وينبغي أنيكون التقرير
مختص اًروموج اًز نسبياً؛وينبغي أن يناقش مدير التقييم ومستخدمو التقرير النتائجواالستنتاجات والتوصيات التي تم

التوصل إليها ،وأن يقدموا تعليقات على مسودة التقرير إلى المقيم أو المقيمين قبل وضعه في صيغته النهائية،
الًصحيحاً في التقرير(.)PCM,2004
وينبغي تسجيل أي آراءمتعارضة تسجي 
أ -محتويات التقرير:

يجب أن يحتوي تقريرنتائج التقييم على العناصر اآلتية((،(Lewis,2002الدلو:)5253،

،واسم الجهة المشرفةأوالمالكة
 الغالف األمامي  /ويشمل( :اسم وموقع المشروع،اسم أو أسماء فريق التقييم المشروع،المدة الزمنية التي يغطيها التقرير ،وتاريخ تقديم التقرير).

ملخص لنتائج التقييم/ويشمل(:صفحة أو صفحتين إلعطاء نظرة عامة حول النتائج التي توصل إليها المقيم،الئحة لمحتوى التقرير،معلومات حول خلفية المشروع وتطوره وأهدافه،أهداف التقييم،النتائج المترتبة عن العمل

الميداني،تقديم النتائجومناقشتها وتحليلها) .

-خالصة التقرير/ويشمل(:مدى نجاح المشروع في بلوغه لألهداف ،نقاط القوة والضعف في المشروع،نتائج

تكلفة المشروع مقارنة بالعائد ،التكهنات التي يمكن تقديمها من خالل نتائج المشروع سواء على المدى القصير أو
المدى البعيد،أثر المشروع على المستفيدين).
ب -التوصيات:

يقدم تقرير التقييم الئحة توصيات بالنسبة للمستقبل ويقترح كيفية تطبيقها ،وقد يكون هذا الجزءمن التقرير
الً بحيث أنه يق أر قبل غيره؛ولذلك يجب أن تكون التوصيات مقدمة حسب األولوية واألهمية
هو األكثر استعما 
ومعروضة بكتابة سهلة وواضحة(المصدر.)5252،

يجبأنيصاغاقتراح لكلنتيجةيتمالتوصلإليهامنخاللالتقييم،حيثتعتمدقيمةالتقييمعليجودة

ومصداقية االقتراحات والتوصيات ،لذلك يجب أن تستهدف التوصيات الفئات التي تستحقها وأن تكون محددة
وقابلةللتنفيذوواقعية.
ج -المالحق:

وتشتملالمالحقعلى(:الوثيقة المرجعية للتقييم،أسماء المقيمين،المنهجية المتبعة للدراسة،جداول اإلطار

المنطقي ،خريطة لموقع المشروع وأماكن تنفيذه ،قائمة بأسماء األفراد والمنظمات التي تم استشارتها ،مالحق
التحليالت اإلحصائية).
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سادساً /من المستفيد من عملية التقييم

تختلف التوقعات المنتظرة من نتائجعمليةالتقييم حسب األشخاص الموجودين داخل المنظمةأنفسهم والذين

هم مهتمون بالمشروع بحيث أن كل واحد ينتظر جواباً على سؤال أو عدة أسئلةتهمه باألساس وتختلف عن أسئلة
الً أن آخذي القرار فيما يخص المشروع يتوقعون جواباً على تساؤالت بعيدة
غيره من المهتمين بالمشروع.فنجد مث 

المدىوذات آثار قد تكون حتمية بالنسبة للمشروع كأن يتوقعوا جواباً حول مدى جدوى االستمرار فيالمشروع ،أو
حول ما إذا كان المشروع يحتاج إلى مزيد من الموارد.أما مدير المشروع فقد ينتظر من عملية التقييم جواباً على
تساؤل من نوع آخر كأن يتساءل عن أنجع استراتيجية لتنفيذ المشروع بأقل تكلفة؟أو عن األنشطة األكثر أهمية
والواجب القيامبها من قبل غيرها في المشروع؟(السعيدي.)5221،

أما بالنسبة لتساؤالت منفذي المشروع فإنها تكون محددة بطريقة أكثر دقة وأقرب إلى الواقع الميداني

للمشروع.

وهناك عنصر مهم كثي اًر ما تغفله المنظمات غير الحكومية في عملية التقييم ،وهو فيالحقيقة أحسن مقيم

ألي نشاط وألي مشروع كيفما كان نوعه وهم الفئات المستهدفة من النشاط فقد يحصل المقيم على صورة أدق

وأشمل عن مشروع ما من خالل الحوار مع أشخاص أومجموعات من الش ارئح االجتماعية التي ينجز من أجلها،
وبالتالي ال بد أن يجيب التقييم على السؤال األساسي والمهم الذي هو:هل يحقق النشاط أو المشروع الحاجة

الً ثم ما هي نوعية أو قيمة الخدمات التي تقدمها
الحقيقية أو المعقولة للمجموعات أو األشخاص المستهدفين؟ أو

إليهم المنظمة من خالل هذا النشاط؟ ثم هل هذا النشاط مقبول في الوسط االجتماعي لهذه المجموعات وهؤالء
األشخاص؟أم هو نشاط يتعارض مع قيمهم الدينية وتقاليدهم االجتماعية ؟(المصدر.)5252،

كلها تساؤالت أساسية بالنسبة ألي مشروع يراد له النجاح واالستمرار في خدمة المجتمع الذي أنشئ من

أجله ،وقد تصعب تلبية كل هذه المطالب المختلفة والمتعددة االهتمامات مما يجعل المقيم ألي مشروع يتوه نظ اًر
لصعوبة إرضاء كل األطراف من خالل عملية تقييم واحدة ،لكناألهم في الموضوع أن يكون المقيم واعياً لوجود
هذه التساؤالت.


ويرى(2002)Martensأسبابعدمتحقيقالتقييمأهدافهبفعاليةلعدةعواملمنها:

 .5الحاجةالنفسيةللتحركباتجاهالمشروعالقادم.

 .5إساءةاستخدامعمليةالتقييموتحويلهالممارسةاللومللمقصرين.
 .3عدموجودمراجعةرسميةبعدانتهاءالمشروع.
 .4عدموجودتخطيطلعمليةالتقييم
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سابعاً/المعايير المستخدمة لتقييم إدارة المشاريع الصغيرة

لوجودهدفاوأهدافلكلمشروع ،وأن المعيار الذي يستخدم لقياس هدف معين قد ال يتناسب لقياس

المعيارالييتناسب مع الهدفمن إقامة المشروع ،وعلى ذلك يمكن القول

هدف آخر ،من هنا تظهر أهمية اختيار
بأن المعايير التي تستخدم لتقييم المشروعات العامة قد تكون غير مناسبة لتقييم المشروعات الخاصة ،وأن

المعايير المستخدمة في تقييم المشروعات الربحية قد تختلف عن تلك المستخدمة في تقييم المشروعات غير
ربحية ،وبشكل عام فإن نجاح أيمشروع يرتكز على ثالث معايير أساسية وهي التكلفة والزمن والجودة ،فالمشروع

الناجح هوالمشروع الذي تتوفر فيه هذه المعايير الثالث (عبد اهلل.)5221،

وقد يتفاوت االهتمام بأنواع هذه المعايير حسب طبيعة المشروع وأهميته والهدف العام منه،ففي المشاريع

االستثمارية ،وهي تلك التي تهدف إلى تحقيق الربح ،يكون أهم معايير التقييم المستخدمفيهامعيار التكلفة وهو

الذي يحدد نجاح المشروع من فشله وذلك عن طريق زيادة سرعةالمشروعوتحقيق أقل تكلفة ممكنة.

(العيساوي)5222،

أما في المشروعات غير الربحية ،فإن نجاح المشروع يتعلق بمدى إمكانية تحقيق مخرجات المشروع

ألهداف المشروع العامة ومدى االستفادة من هذه المخرجات في تحقيق الغاية منالمشروع ،ويأتي ذلك عن طريق
الً بمعيار الجودة في المشاريع ،وقد يكون معيار الزمن أيضاً العامل الرئيسي لنجاح المشروع أو فشله
االهتمام أو
ويكون ذلك في المشروعات التي ترتبط أهدافها العامة بمدة زمنية محددة بحيث ال يمكن تحقيق الهدف من

المشروع خارج هذا اإلطار الزمني(عبد اهلل ،)5221،فالمعيار هو أداة قياس تحدد مستوى األداء وفقًا ألبعاد
محددةلإلنجاز،ويختبركلمعيارمجموعةمنالمؤشراتتبينمدىفاعليتهفيإدارةالمشروعوتنفيذه.

()McGee and Wilso,2005

إن نموذج التقييم هو تصور نظري للخطوات الالزمة للتوصل إلى قرار معين بشأن الشيء المراد تقييمه

وتقرير ذلك للمعنيين.ويعرف تقييم البرنامج بأنه":عملية تقييم منظمة لعمليات البرنامجونواتجه،أو لسياسة معينة
يتبناها البرنامج ،في ضوء مجموعة من المحكات الصريحة والمضمرة ك وسيلة لإلسهام في تحسين البرنامج أو

السياسةالتييتبناهاالبرنامج"(الدوسري.)5224،

وهناك خمسة عناصر في تعريف التقييم.العنصر األول هو أن التقييم عملية تقييم منظم  Systematic

 ، Assessmentوالعنصر الثاني والثالث يشيران إلى تركيز االستقصاء على عمليات البرنامج ونواتجه ،أما
العنصر الرابع فهو تعريف وتحديد معايير  Standardsللتقييم بغرض المقارنة حيث تقارن األدلة المتعلقة
بالعملياتوالنواتجبالتوقعات،سواءأهدافواضعيالبرنامجأوالممولينلهومديريهوالمشاركينللحكمعلىأهلية
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البرنامج ،أما العنصر الخامس فهو الغرض الذي تم من أجله التقييم ،كاإلسهام في تحسين البرنامج والسياسة
المتبعة(الدوسري.)5224،

وهناك عدة استراتيجيات ونماذج لتقييم البرامج وال يوجد نموذج يناسب برنامجا دون آخر ،كما ال يوجد

اتفاق بين خبراء التقييم حولأفضل نموذج عند إجراء التقييم ،ولكناختيار النموذج يعتمد على أهداف عملية

التقييم(عالم.)5223،ويمكنتصنيفأهماستراتيجياتونماذجتقييمالبرامجكمايلي:

( )1استراتيجيات ونماذج تركز على تحقيق األهداف :Objectives-Oriented Evaluation Models
وهينماذجالجيلالثانيللتقيموشاعتحتىأواخرالخمسينياتالميالديةمنالقرنالماضي.وهيتختلف

عن الجيلاألولمننماذج التقييمالتيركزت علىقضايا القياس ،وهذه النماذج تصفاالختالف بيناألداء

واألهداف المحددة للبرنامج وتهتم بدرجة تحقيق البرنامج ألهدافه ( ،)Tylor,5162ومن أهم النماذج
واالستراتيجياتنموذج،)5173(Hammondو.)5175(Provus،(1967) Metfessel and Michael


( )2استراتيجيات ونماذج تركز على األحكام :Judicial-Oriented Evaluation Models
وهيبدايةالجيلالثالثللتقييم،حيثلميعدكافياالتعرفعلىاالختالفاتبيناألداءواألهداف.فبحلول
عام   5167بدأ خبراء التقييم فيتصميمنماذج متعددة تركز على األحكام حيثاستند بعضها إلىمحكات

داخليةوالبعضعلىمحكاتخارجية،ومنهذهالنماذجنموذجسكريفن  Scrivenللتقويمغيرالمقيدباألهداف

  ،)5175( Goal-Free Evaluationونموذج المسارات المقارنة ،ونموذج  ستاك للمالمح العامة :الوصف
والحكم ،ونموذجه للتقويم االستجابي  ( Responsive Evaluation Modelورذن و ساندرز و فيتزباتريك،
.)5224


( )3استراتيجيات ونماذج تركز على تيسير الق اررات:Management-Oriented Evaluation Models


وهيمنالجيلالثالثمننماذجالتقييمالتيركزتعلىعملياتصنعالقرارالتيينبغيأنتظهرفي

كافةمستوياتتطبيقالبرنامج.وهيامتدادللمجموعةالثانيةالتيتهتمبمدىتحققاألهداف،غيرأنها تضيف
أهمية تقديم العون لصناع القرار وتيسير مهامهم ،ومن هذه النماذج نموذج ستافلبيم  5161نموذج الق اررات

المتعددةونموذجألكينAlkinلمركزدراساتالتقييم.

( )4استراتيجيات ونماذج تركز على التقييم الكيفي :Qualitative Evaluation Models
الً منالتركيزعلى
وهيالجيلالرابعمننماذجالتقييم،والتيأصبحتتركزعلىالوصفوالتفسيربد 

القياسوالتنبؤ،ودورالمقومفيهاتفسيري،حيثيصبحمشاركاً فيعمليةالتقييم وليسضابطاً له ،ويقومبدور
وسيطالتغيرالنشط ،واسترشدتهذهالنماذجبالنموذجاإلنشائيالبنائي Constructivistالذي يفترضالمنظور

النسبيللحقيقة،وتعتمدمنهجيته علىالسياقالعامالذييجرىفيهالتقييم ويكونكيفياً .Qualitativeومنأهم
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هذه النماذج نموذج بارليت وهاميلتون عام  ،5172واستراتيجية التقويم للتنوير،Illuminative Evaluation
واستراتيجية التقويم الطبيعي ،Naturalistic Evaluationواستراتيجية التقييم التعاملي ،واستراتيجية التقييم
الدفاعي(بدوي.)5224،


ثامنا /نموذج تقييم (Model Evaluation )CIPP

ويرمز نموذج CIPPاختصار لـ )  ( Context , Input , Process , Productأي نموذج السياق

والمدخالتوالعمليةوالمخرجات.

وهو أحد نماذج التقييم التي ترتكز على تيسير الق اررات ،وكانت بدايات ظهوره من عام  5166بواسطة

ستافلبيم  ،Stufflebeamونشر عام  ،5161وأصبح من أربعة مكونات عام ( 5175ستافلبيم

وآخرون ،)Stufflebeam, et al. , 1971,ثمعدلليشملالتقويمالبنائيوالختاميبواسطةستافلبيموشينكفيلد

(،)Stufflebeam and Shinkfeld, 1985ثمفيالتعديلاألخير،قسمعنصرالنواتجإلىأربعأجزاءلتقييم

األهدافطويلةالمدى(ستافلبيم .)Stufflebeam,2000, 2002وقدوضعبشكلشامللتقييمالبرامج،بهدف
مساعدةالمربينفيتخطيطوتنفيذعملياتتقويمالمشروعات التربويةبالمدارساألمريكيةالتيتمولهاالحكومة،

وصممليكونإطا اًر مرجعياً ليرشدأنشطةالتقييم بحيثتكونمتكاملةوترشدجهودالتغييروالتطويروماتتطلبه

الق ارراتمنمعلومات ،وتساعدفيتوفيرالمعلوماتالمناسبةلألطرافالمعنيةفيالمستوياتالتنظيميةالمختلفة،
لالسترشادبهافيإصدارأحكامتتعلقببدائلالق اررات.

ويعتبرهذا النموذج من أكثر النماذج تطبيقاًوقد طورته لجنة فاي دلتا كابا  Phi Delta Kappaبرئاسة

دانيل ستفلبيم ( )Stufflebeamأثناء قيامهم بتقييم بعض المشروعات التعليمية الممولة من قبل الحكومة
الفدراليةبواليةأهايواألمريكية(الشمري .)5254،


وكانمبررقيامهذاالنموذجأنالبرامجالمرادتقييمهالميكنلهاسوىأهدافعامةالينفعمعهااستخدام

أيأسلوبتقييميآخرفيتلكالفترةمماأدىإلىقيامالمسئولينعنالبرامجباالجتهادبتفسيرتلكاألهدافمما
ترتبعليهتباينفيتطبيقاتالبرنامجالواحدمنموقعألخر،وينطويالتقييمعلىثالثةأمورهي :
 .5أنالتقييمعمليةمنظمةومستمرة .

 .5أنتتضمنعمليةالتقييمثالثخطواتأساسيةهي:
 التخطيط  لعمليةتنفيذالتقييمحيثيتمالتركيزعلىاحتياجاتصانعالقراربالتعرفعلىاألسئلةالتييراد
إجابتهاوالمعلوماتالتييرادالحصولعليها .

 جمعالمعلومات:حيثيتمجمعالمعلوماتوتنظيمهاوتحليلها .

 اتخاذالق ارر:يتمتقديمالمعلوماتلصانعالقرارلمساعدتهباتخاذقرارمناسب.
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ونموذجتقييم CIPPليسكالجيلاألولمننماذجالتقييمالتيركزتعلىقضاياالقياس،أوكالجيلالثاني

مننماذجالتقويمالتيركزتعلىجوانبالقوةوالضعففيمايتعلقباألهداف،بلمنالجيلالثالثمننماذج

التقييم  التيركزتعلىعملياتصنعالقرارالتيينبغيأنتظهرفيكافةمستوياتتطبيقالبرنامج،وبشكل
بنائي،وتدعمتحسينالبرنامج ،ويعتمد هذاالنموذجعلىفرضين :األول،هوأنالتقييم يلعبدوراأساسياً في

التغييروالتخطيطله،وثانياً،أنالتقييمجزءرئيسمنالبرنامج (.)Stufflebeam ,2002

ويهدفالنموذجإلىتزويدالمديرينوصناعالقرارعنمعلوماتمستمرةكنتاجعمليةالتقييم،للمساعدةفي

وضعالبدائل،وهذايسعىللتحسيناللتصيداألخطاء.والسببالرئيسلتطبيقنموذجالق ارراتالمتعددةهوتزويد
صانعيالقراربالمعلوماتالمهمة،وللتمكينمنتحقيقالمساءلة،accountabilityوبشكلكامل،وكذلكفهم

استراتيجياتالبرنامجومكوناته.وتكمنأهميةهذاالنموذجفيأنهيوفرالنظرةالكليةللبرنامجويمكنمنفحصه

بعمق.ويصنفالق ارراتالتربويةإلىأربعةأقسامكلمنهاهوتقييميمكنأنينفذبشكلمستقل،أوبشكلمتتابع،
وهي:

 -1ق اررات التخطيط: Planning Decision  /وتركزعلىالتحسينالمرجووذلكبتحديداألهدافالرئيسة،
واألهدافاإلجرائيةللبرنامج.

 -2ق اررات التصميم -البرمجة : Structuring Decision /وتحدد اإلجراءات ،والمشاركين ،والتسهيالت،
والموارد،والجدولةالزمنيةلتنفيذالبرنامجالذيتمتصميمخطته.

 -3ق اررات التنفيذ:Implementing Decision /وتشكلالق ارراتالتيتوجهأنشطةالبرنامج.

 -4ق اررات إعادة الدورة:Decisions Recycling/وتشمل:الق ارراتالمتعلقةبإنهاءالبرنامج،أواعتماده،أو

إجراءتغييراتجوهريةعليهأوعلىبعضمكوناته.


نموذج تقييم ()CIPP

أولً :تقييم محتوى (سياق) المشروع Context Evaluation

يتمتقييممحتوى(سياق)المشروععلىأساستحديدأهدافالبرنامجوالظروفالمحيطةبه.ويخدمالتخطيط

للق اررات،حيثإنتحديداالحتياجاتالتييجبأنتخدمفيالبرنامجيساعدعلىتحديدأهدافذلكالبرنامج.
ويستخدم للتعريف بالبيئة التي سيجري تنفيذ البرنامج في إطارها ،والكشف عن احتياجات األطراف المتعددة،

وتوضيحالمشكالتواألهداف،وحدودالمواردالمواليةللبرنامج،وكفاءاتاألفرادالذينسيقومونبالتنفيذللبرنامج،
وهذه المعلومات تيسر صنع الق اررات التي تتعلق بالتخطيط الشامل للبرنامج وتعديل أهدافه .ويحتاج الستخدام

أساليبتقييماالحتياجاتوتحليلالمهاموبعضاألساليبالكيفية.ويجيبعنتساؤالتمثل(:)Lewis,2002
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 هلينبغيتقديممثلهذاالمشروع؟ -ماالفئاتالتيسوفتستفيدمنهذاالمشروع؟

 هلالمجتمعالمحليفيحاجةلمثلهذاالمشروع؟ -مااألهدافالممكنةالتييسعىالمشروعلتحقيقهاومامحتواه؟

ويوضح دليل االتحاد األوروبي إلدارة المشاريع (،(PCM,2004والوكالة التعاون اليابانية ()JICA,2004

أن تحليلالسياق يعكسإلى أي مدى عندتصميم المشروع تممراعاةالقضايا التالية:
 تحديد الفئات المستهدفة والشركاء.

 التعرف على المشاكل الحقيقية للفئات المستهدفة وتحديد احتياجاتها بالمشاركة.
 تحليل الدروس المستفادة من الخبرات السابقة.

 تصميم المشروع بحيث يحل مشاكل الفئات المستهدفة ويلبى احتياجاتها.
 تحليل المخاطر الخارجية التي يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع.

 وضع مصفوفة اإلطار المنطقي لكل المشروع شاملة الهدف العام واألهداف المحددة

 والمخرجات واألنشطة والمدخالت والموازنة والمؤشرات ومصادر التحقق والفرضيات.
 وضع ترتيبات للتنسيق والتشبيك مع الشركاء.


 وضع نظام متابعة وتقييم مناسب وفعال.


ومما سبق يتضح أن تقييم السياقيقيس مدى مالئمة المشروع للمنظمات غير الحكوميةوالممولين والفئات
المستهدفة ،وأيضاً على إدارة المشروع في هذا المعيار اختيار الفئات المستهدفة المناسبة ومعرفة احتياجاتهم

الحقيقية  ،وأن يتم تصميم المشروع بحيث يلبي هذه االحتياجات.

يخدمهذا النوع من التقييم ق ارراتالتخطيطوهوحسب النموذج وأكثرها شيوعاً،وهدف التقييم هوتحديد

سببأومبررألهدافالمشروع،وبالتاليفإنتقييمالسياقالعاميجيبعلىاألسئلةالتالية :
 ماالحاجاتغيرالمحققةفيالسياقالعامالمخدوممنالمشروع؟
 مااألهدافالتييؤديتحقيقهاإلىتلبيةتلكالحاجات؟

 مااألهدافالتييؤملأنتحظىبدعمالمجتمعالمحليالمتأثربالمشروع؟

 أياألهداف–منبينالقائمةالتيتمتحديدها–التيتبدوقابلةللتحقيق؟
ويمكن التعرف على الحاجات غير المتحققة من خالل مالحظة مدى التوافق بين األهداف واألداء وأي

تفاوتيشيرإلىحاجاتغيرمحققةويعتمدتعيينأهدافمعينةلمقابلةالحاجاتعلىالظروفواألسبابالتي

وراءهذاالتفاوتوللكشفعنأسبابالتفاوت ،يفضلمراجعةاألدبياتالمنشورةمنقبلالمقيمين الذينتناولوا
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مشكالتمشابههكماأنالمقيم يحتاجلتحديداألهدافالتيتحظىبالقبولفيبيئةتطبيق المشروع إلىمسح
اآلراءلعينةممثلةألفرادتلكالبيئةمنخاللاستخدامالكثيرمنالوسائلكالزياراتالميدانيةوتحليلالمضمون

والمقابالت الشخصية ،كما أن تقديرات التكلفة والمصادر المتاحة تلعب دو اًر كبي اًر في تحديد القائمة النهائية

لألهداف(مناظر.)5252،

ثانياً :تقييم استدامة المشروع Sustainability Evaluation

يتحقق تقييم استدامة المشروع من تقدير مدى استمرار نتائجه ،أو احتمال استم ارراها بعد انتهاء المشروع

وتوقف الموارد( .)PCM,2004ويعرف تقييم االستدامة على أنه ديمومة نتائج المشروع بعد انتهائه،واالستدامة
نوعان):)JICA,2004

 .5االستدامة الساكنة /وهي التدفق المستمر للمنافع نفسها التي يبدأها المشروع المنجز إلى المجموعات

المستهدفة نفسه.

 .5االستدامة الديناميكية /فهي تختص باستخدام أو تكييفنتائج المشروع تبعاً لسياق مختلف أو بيئة متغيرة من

المجموعات المستهدفة أو مجموعاتأخرى ،وبذلك فالديمومة تعكس قدرة المشروع على االستمرار والبقاء.


ويوضح دليل االتحاد األوروبي إلدارة المشاريع (،)PCM,2004والوكالة التعاون اليابانية)) JICA,2004

أن تحليل االستدامة يركزعلى الجوانب التالية:

 مدى امتالك الشركاء ألهداف وانجازات المشروع وهل تم التنسيق معهم طوال فترة تنفيذالمشروع.
 يستمر التعامل بنفس سياسة المنحة (المساعدة)بعد انتهاء التعاون مع الشركاء
 مدى كفاية موازنة المشروع لتحقيق مخرجات وأهداف المشروع
 إعداد التعليمات واألنظمة القانونية الخاصة بالمنحة.

 يوجد لدى المؤسسة الشريكة كفاءة وطاقة تنظيمية لتنفيذ األنشطة ومن ثم تحقيق التأثيرالمطلوب بعد انتهاء
التعاون بين المساعدة والطرف الشريك.

 المي ازنية للمشروع مضمونة ومؤمنة (تشمل النفقات التشغيلية).
 مدى تناغم أنشطة المشروع مع العوامل االجتماعية الثقافية.

 مدى األخذ بعين االعتبار القضايا المتقاطعة مثل العدالة الجندرية(العدالةتجاهالنوع-الجنس) والحكم
الرشيد.

 مدى القدرة على إدارة التكنولوجيا المتوفرة بدون الحاجة لمساعدة خارجية.
 مدى االستدامة المؤسساتية و التي تعكس مستوى التزام الشركاء وكذلك دمج المشروعضمن هيكليتها.
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 مدى االستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفئات المستهدفة على تحمل تكلفة الخدماتالمقدمة بعد انتهاء
التمويل.

 احتمال زيادة الميزانية المطل وبة في المستقبل خالل تنفيذ المشروع.
 اإلحساس بملكية المشروع متحقق فعال لدى المؤسسة المنفذة من لحظة ما قبل البدءبالمشروع.
 مدى اتخاذ اعتبارات ناجحة للميزانية من جانب الدولة المستهدفة(المنفذة للمشروع).
 خطة إدارة وصيانة المعدات المستخدمة في المشروع مالئمة.
 يحتوي المشروع على آلية لنشر وتعميم المشروع.

 بالنسبة للمشاريع التي تستهدف مواقع تجريبية (اختباريه) تستخدم التكنولوجيا كأحدعناصر التي يمكن نشرها
على المواقع األخرى.

 احتمال أن يتم عرقلة التأثير(االستفادة)المستمرة من خالل قلة االعتبار لكل من النساءوالطبقات الفقيرة وذو
الحساسية االجتماعية.





ثالثاً :تقييم المدخالت Input Evaluation

ويهتم بتقديم معلومات تتعلق بإمكانات وموارد الجهة التي سيوكل إليها تنفيذ البرنامج ،واالستراتيجيات

البديلةللتنفيذوتقييمهامنحيثالتكلفةوالمنفعةوالمدةالزمنيةوالعقباتالممكنة ،وتحديدالخططالتيتكونأكثر

مالءمةلالحتياجاتلتصميمطرقتنفيذالمشاريع.وهويخدماتخاذالق اررات.وتمكنهذهالمعلوماتصانعالقرار

من االختيار من بين البدائل المطروحة من حيث تحقيقها لألهداف ،ويؤدي إلى تحديد اإلجراءات والتسهيالت
واألجهزةواألدواتوالعاملينوالميزانيةوالموادالتدريبيةوالجدولالزمني،والتغلبعلىالمشكالتالتيتمتحديدها

في السياق .ويستخدم فيه تحليل الموارد ،ومقارنة الحلول الممكنة للمشكالت .وهو يجيب عن تساؤالت،
مثل(:.)Lewis,2002

 مااالستراتيجياتالمعمولبهاحالياً،والتييمكناستخدامهافيتحقيقأهدافالمشروع؟ مااإلجراءاتالمحددةالمطلوبةلتنفيذاستراتيجيةمعينة؟ ماالخصائصواالستراتيجياتالبديلة؟

رابعاً :تقييم عملية تنفيذ المشروع Process Evaluation

يخدم هذا التقييم ق اررات التنفيذ وهي الق اررات التي يتخذها صانع القرار في مرحلة تطبيق المشروع على

ارضالواقع،وهويقومبدورالتقييم البنائيللبرنامج،وتجمعفيهبياناتعنسيرالبرنامجأوعملياته،والعالقات
التفاعليةبيناألفراد،وأنماطالعمل،ومدىمالءمةموقعالتنفيذ،ومدىكفايةاإلمكاناتالماديةوالمواردالمالية
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واألنشطةالمساندة ،وهويخدمتطبيقالق ار ارت،منحيثالكشفعنجوانبالقصورأثناءالتنفيذ،وماإذاكان
يجريالتنفيذكماهومخططله،كماأنهيقدمتغذيةراجعةللمسؤولينمنأجلالضبطالكيفيللخططواإلجراءات
لكي يتخذوا الق اررات الصائبة ،ويتطلب توافر أساليب وأدوات تلقي الضوء على عملية التنفيذ مثل المالحظة،

والمقابلة ،ومقاييس التقدير ،وقوائم المراجعة ،وسجالت األحداث اليومية ،ومذكرات االجتماعات ،واالستماع

للمواقف غير الرسمية ،والتواصل مع القائمين على المشروع ،وتجميع البيانات بشكل منتظم وتحليلها بصورة

دورية ،وتقديمها للمسؤولين ،كما أنه يساعد في فهم نواتج المشروع .وهو يجيب عن مجموعة التساؤالت،
مثل(:)Lewis,2002

 هلالمشروعيسيروفقاًللجدولالزمني؟ -مامدىجودةتطبيقالمشروع؟

 هلالتسهيالتوالموادتستخدماستخداماًرشيداًومناسباً؟ ماالعوائقالتيتهددنجاحالمشروع؟

 -ماالتغييراتالتييحتاجهاالمشروع؟

خامساً:تقييم فاعلية المشروع Effectiveness Evaluation

يركز معيارتقييمالفاعلية على تقدير مدى تحقيق المخرجات أو المدى الذي ستتحقق به وما إذا كانمن

المحتمل أن يسهم المشروع في النواتج المحددة واألثر المحدد ،وتقيس الفاعلية مدى تحقيق المشروع للنتائج

المخطط لها ،المخرجات ،والنواتج واألهداف ،ويعكس تقييم الفاعلية مدى استغالل مخرجات المشروع وتحقيق
أهدافه المحددة(.)PCM,2004

ويوضح دليل االتحاد األوروبي إلدارة المشاريع(،)PCM,2004والوكالة التعاون اليابانية)) JICA,2004

أن تقييمفاعليةالمشروعيركزعلى الجوانب التالية:

 مدى تحقيق األهداف المحددة المخطط لها باستعمال مؤشرات القياس الموجودة في اإلطار المنطقي
للمشروع.

 مدى تحقيق التغيير والتنمية والفوائد المخطط لها للفئات المستهدفة.

 هل الفرضيات والمخاطر المحتملة كانت صحيحة حسب تصميم المشروع؟ وهل كان هناك مخاطر جديدة
ظهرت أثناء تنفيذ المشروع؟

 هل ظهرت مشاكل نظ اًر لعدم األخذ بعين االعتبار قضايا متقاطعة مثل النوع االجتماعيوالفقر خالل التنفيذ.
 طرق الحصول على مؤشرات قياس األهداف مالئمة.
 بانتهاء المشروع سيتحقق الهدف العام من المشروع.
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 كفاءة مخرجات المشروع (حسب المخطط) تحقيق أهداف المشروع.
المشروع ،تم فهمهابشكل صحيح.

 بالنسبة لالفت ارضات الهامة من مخرجات المشروع والهدف من

 يوجد أي عوامل تعرقل تحقيق أهداف المشروع.


سادساً :تقييم قابليه نقل نجاح المشروع

يخدم هذا التقييم ق اررات التدوير وهي الق اررات التي يتخذها صانع القرار لتحديد مستقبل البرنامج أما

باالستمرارأوباإليقافأوبالتعديل،والهدفاألساسيلهذاالتقييم هوالتحققمندرجةمقابلةأهدافالبرنامج
الحتياجاتالمجموعةالمخدومةبالبرنامج .وفيهذاالتقييم يجمعالمقيم معلوماتعندرجةالتوافقبيناألهداف

واألداء ويكشفعن اآلثارغير المقصودة للبرنامجالمرغوبة وغيرالمرغوبة ،ثم تقدمإلىصانع القرارليتخذ

القرارالمناسب .وهذهالمعلوماتيتمجمعهامنمالحظاتالكثيرمنالناسالمرتبطينبالبرنامجومقارنةالنتائج
بنتائجبرامجأخرىمشابههإذاكانتمتوفرة .وتقييمنجاحالمشروعيقيس تقدير كفاءة المشروع.فهو يقدر النتائج

التي تحققت بالنسبة للنفقاتوالموارد المستخدمة في المشروع أثناء فترة زمنية محددة(.)PCM,2004

ويعرف تقيم قابليه نقل نجاح المشروع لمكان آخر على أنه مقياس لكيفية استخدام المدخالت كالموارد

المالية ،والبشرية ،والتقنية ،والمادية ،بشكل اقتصادي للحصول على نفس  المخرجات  في مكان

آخر(  .)JICA,2004ومما سبق فإن تقييم النجاح للمشروع يوضح مدى تحول موارد المدخالت خالل تنفيذ

نوعيا وكمياً وخالل الوقت المحدد.
األنشطة إلى المخرجاتالمستهدفة ً
ويبين دليل االتحاد األوروبي إلدارة المشاريع ( ،)PCM,2004والوكالة التعاون اليابانية))JICA,2004

أن قابليهنقلنجاحالمشروعيركزعلى الجوانب التالية:

 مدى تحقيق المخرجات المخطط لها باستعمال مؤشرات القياس الموجودة في اإلطارالمنطقي للمشروع.
 األهداف من المخرجات مناسبة ومالئمة.

 بالنسبة لالفت ارضات الهامة من األنشطة وحتى المخرجات تم فهمها بدقة.
الً إدارة الموازنة والموظفين والمعلومات والمخاطر (مدى المرونة في التعامل مع
 نوعية اإلدارة اليومية شام 
الظروف المتغيرة) والتنسيق مع الشركاء واحترام المواعيد.

 تكاليف مخرجات المشروع مقارنة بتدخالت أخرى وتبرير التكاليف بالفوائد.
 وسائل الحصول على مؤشرات المخرجات مناسبة.
 كفاءة األنشطة المخطط لها تحقق المخرجات

 نوعية المتابعة (موجودة أم ال) وهل يتم االستفادة منها.
 هل تم تحقيق نتائج غير مخطط لها ؟
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 يمكن لمخرجات المشروع أن تبرر التكلفة التي يمكن استثمارها في هذا المشروع بالمقارنة مع مشاريع
مشابهه.

 الهدف من المشروع يبرر التكلفة المستثمرة فيه بالمقارنة مع مشاريع مشابهه.


ويمكن القول أن معيار النجاح في نقل المشروع عبارة عن االستغالل األمثل للموارد المادية والمالية

والبشريةلتحقيقنفس المخرجات المخطط لهافيمكانآخر وذلك بأقل جهد ووقت وتكلفة.

سابعاً :تقييم نتائج المشروع Impact Evaluation

وهويقومبدورالتقويمالختاميللبرنامج،ويهدفلتحديدمدىتحققالغرضمنالبرنامجوأهدافه،وربط

ذلكبالسياقوالمدخالتوالعملياتعندقياسوتفسيرالنواتج،وهويخدممراجعةالق ار ارت،ويستخدملتحديدفاعلية

البرنامج بناء على محددات مطلقة أو نسبية محددة مسبقاً .ومن األساليب المستخدمة قياس إنجازات العاملين

المنتفعين والمسح التتابعي ،ومسح توجهات العاملين والمشرفين ،ويستخدممسح المهارات ،ومقاييس الرضا عن

العمل،واالستباناتالتيتقدممؤشراتعنفاعليةالمشروع.ويمكناستخدامالتصميماتالتجريبيةلمقارنةالفعالية
بينالمشاريع المقامةأونواتجالمشروع معقياساتفيمجاالتتقييم أخرى.ويجيبتقويمالنواتجعنتساؤالت

مثل(:)Lewis,2002

 هلتحققتأهدافالمشروع؟ -ماالنتائجالتيتمالحصولعليها؟

 ماالعالقةبينالمواصفاتاإلج ارئيةللمشروعونواتجهالفعلية؟ مامدىتحقيقالمشروعلالحتياجاتالمختلفةللمنتفعين؟ -مااإلسهامالبعيدالمدىللمشروع؟

ويبين دليل االتحاد األوروبي إلدارة المشاريع ( ،)PCM,2004والوكالة التعاون اليابانية))JICA,2004

أن تحليل أن تحليل األثر يركز على الجوانب التالية:

 مدى تحقيق الهدف العام ومدى مساهمة المشروع في تحقيق هذا الهدف
 المؤشرات المستخدمة لقياس الهدف العام تعبر عن معناها بدقة.

. هناك توقعات بأن يتم تحقيق الهدف العام كناتج وتأثير للمشروع.
 يوجد عالقة منطقية بين الهدف العام من المشروع واألمور التنموية.
 افتراض حدوث أية أثار أخرى للمشروع بخالف الهدف العام منه.
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 استخدام أية اعتبارات للتخفيف من اآلثار السلبية المتعلقة بالنواحي االجتماعية ،السياسية ،الثقافية،
االقتصادية ،البيئية أو التكنولوجية....

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

 مدى انتشار األثر االقتصادي للمشروع على الموظفين ومقدمي الخدمات ومزوديالبنود الالزمة للعمل (أثاث
ومعدات وقرطاسيه).

 مدى مساهمة المشروع في تطوير القطاع المستهدف فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية وقصص النجاح
والدروس المستفادة والوسائل والحلول اإلبداعية.



ثامناً :تقييم التقرير التجميعي للمشروع



إن تقييم التقرير التجميعي للمشروع يستخدم في عملية تحليل وتفسير البيانات والنتائج .وهو عبارة عن

جدول أو مصفوفة تهدف لتقديم معلومات عن أهم محتويات ومكونات أي مشروع بطريقة واضحة ،محددة

ومنطقية وهو جزء من أهم أجزاء المشروع المقترح ألنه يتضمن التحليل لالحتياجات والمشاكل وآلية التخطيط

للعمل علي حلها مبينا الوسائل واألنشطة والموارد المطلوبة ومؤشرات التقييم واالفتراضات واألهداف العامة
والخاصة والمخرجات المتوقعة(.)Lewis,2002

،وهذهمرحلةهامةومنواجباتفريقالتقييمحيثتتيحلهأنيقدم
ويعدتقييمالتقريرالتجميعيتقري اًرنهائياً 

لألطراف المختلفة نتيجة أعمال التقييم .وترجع أهمية استخدام تقييمالتقريرالتجميعي في تصميم المشاريع إلى
كونه وسيلة سهلة لوصف المشروع بطريقة منطقية لضمان التصميم الجيد للمشروع مع التلخيص الموضوعي

للمشروع وسهولة آلية تقييم المشروع من خالله(.)PCM,2004

وال شك أن هناك أطرافا عديدة تنتظر هذا التقرير ،كما أنه يعد وسيلة للتواصل مع أطراف عدة ،ويوضح

قيمة المشروع ،وأهمية ما يوفره من خدمات أو مايقدمه من سلع وما يحققه من أهداف ،بل إن  إجراء التقييم
ونشر التقرير الخاص بالمشروع يزيد من تقدير األطراف المختلفة له ،ويمثل نوعاً من الشفافية واإلفصاح أمام

المجتمعوالعمالءوالمساهمينوغيرهممنأصحابالمصالح،ويزيدمندعمهمللمشروع.

 كذلك يعد التقرير النهائي أداة تواصل داخلية،وتساعد المنظمة في اتخاذ الق اررات المستقبلية لدعم النتائج

أو إصالح األخطاء ،وجذب مزيد من الدعم واألموال للمشروع ،ومن مكاسب تقرير التقييم دعم عملية التخطيط
االستراتيجي أيضاً .والحقيقة أنه بدون هذا التقرير ،وبدون توصيل النتائج فإن عملية التقييم كلها تفقد أهميتها
وجدواهاوتعدمضيعةللوقتوالموارد.
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أ -طريقة إعداد التقرير التجميعي في التقييم:
يبذل فريق التقييم جهوداً كبيرة ،والبد من البحث عن سبل للتواصل وعرض النتائج التي تم التوصل إليها؟

وهنا يشكل التقرير أهم أداة للتواصل مع مختلف األطراف ،لذلك تحتل عملية إعداد التقرير وتضمينه كافة النتائج

والتوصياتأهميةكبيرةفيمراحلإعدادتقييمالمشروعات،وكيفيةعرضها.فيمايلينعرضألهمطرقالتواصل

وعرضنتائجالتقييم،ولمنيقدمحتىيستفادبه .

يمثل إعداد التقرير أحد وسائل التواصل وعرض النتائج على المهتمين وكل األطراف ذات العالقة ،مثل

المساهمين واإلدارة ،ومتخذي الق اررات وكذا الممولينوالذين ينتظرون نتائج التقرير التخاذ ق اررات هامة.لذلك فإن
التقريريجبأنيضمكلجوانبوأنشطةالمشروع،ويعرضللنتائجالمستندةعلىالمعرفةوالفحصوالتحليل،وأن
يتضمنالمعلوماتالكافية،والتوصياتالتيتماشتقاقهامننتائجالتقييموليسمجردنصائحأوتوصياتعامة.

 وتوجد في الواقع نماذج عديدة لكيفية عرض النتائج ،وتحويل خطة التقييم التي تم إعدادها في المرحلة

األوليوتنفيذها في المرحلتين الثانيةوالثالثة ،إلى تقرير عن التقييم.وان كان من المالحظ اختالف شكل التقارير
بحسبنوعالتقريروالفئاتالمعنيةمثلاإلدارةأوالممولينوغيرهم(.)Lewis,2002
ب -كيف تستخدم نتائج التقرير التجميعي للمشروع

توجد عدد من االستخدامات لنتائج التقرير التجميعي لعملية تقييم المشروع نرصدها فيما يلي

(البنا:)5255،

 تحديدأساليبتحسيناألداءوأيتغييراتفيأنشطةالمشروع.
 تسهيلإجراءأيتغييرفيخطةعملالمشروع.

 تعريفالمهتمينالخارجيينوالداخليينوكافةاألطرافبمعلوماتحولانجازاتالمشروعومعدالتاألداء.
 التخطيطالستم ارريةالمشروعأواجراءأيةتوسعات.

 معرفةالكثيرحولبيئةعملالمشروعومناخالعملالداخلي.
 عرضقيمةوأهميةالمشروعأمامكافةاألطرافالخارجية.

 التخطيطلمشروعاتأخرىأوالتخطيطللمستقبلداخلالمشروعاتنفسها.
 تبريرالق ارراتالتياتخذتهااإلداراتالمختلفةللمشروع.

 بيانقدرةطاقمالمشروع علىإجراءالتقييمخاصةعندطلبمزيدمنالتمويل أونقلنجاحالمشروعلمكان
آخر.

 التأكيدعلىحرصالمشروععلىالمسئوليةوالمحاسبةوالشفافيةوقياسالمخرجات.
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يحتاج صانعو الق اررات إلى نوع من المعلومات يساعدهم في تناول القضايا الخاصة باستم اررية تنفيذ
المشروع،وزيادةالميزانيةأوتخفيضاإلنفاق.والمسؤولونعنتنفيذالمشروعيودونمعرفةماإذاكانالمشروعقد
حقق أهدافه؟ وكذلك االستراتيجيات األكثر فاعلية ،وعناصر البرنامج الضرورية .أما المشرفون على المشروع

فاهتمامهمباألداءاليوميوأساليبالمشروع.كمايحتاجالمستفيدونمنالبرنامجإلىمعلوماتتتعلقبالفائدةمنه .

()Lewis,2002
وقد ركز بعض المقيمين في نماذج تقييمهمعلى الق اررات،وعلى رسمبدائل الق اررات واالختياربينها،ولكن

من الضروري تحديد أنماط الق اررات المرجوة.فالق اررات المتعلقة بالنتائج تتناول األهداف،أما التي تتعلق بالوسائل
واألساليب فإنها تركز على العمليات،ألن ذلك يؤثر على طبيعة المعلومات المطلوبة وكيفية تقديمها،وتساعد

على معرفة أنماطنماذج التقييمفي اختيار التقييم المناسب،حيث إنه يتوافق مع مجاالت الق اررات.كما أنتحديد

معاييرلألداءيمكنمنتطبيقالمساءلةحيثالمسؤولياتمحددةلجميعالفئات.

وينبغي أن يحكم على فوائد نتائج التقييم من تطبيقها .وقدصنف روسي وآخرون( )5226استخدام التقييم

إلىقسمين:

الً:االستخدام المباشر للتقييم،أي االستخدام الموثق والمحدد لمعطيات التقييم من جانب متخذي القرار وغيرهم
أو

منالمستفيدين.

ثانياً:االستخدامالفكري،وهواستخدامالتقييمللتأثيرعلىالتفكيرحولمواضيعمعينةبطريقةعامة،والتأثيرعلى

تطويرالسياساتوالمشاريعالمستقبلية،باإلسهامفيالنتائجالمجمعةلمجموعاتمتسلسلةمنالتقييمات.
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المبحث الثالث :برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً ()DEEP

تختتم الباحثة اإلطار النظري في المحور الثالث بالحديث عن برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً

(،)DEEPمنحيثآلياتالتنفيذ،ومراحلها،واستخدامالموارد.
تقديم/

يتالءم برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً (Deprived Families Economic ( )DEEP

 )Empowerment Program- DEEPكثي اًر مع واقع االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من انتشار ظاهرتي
البطالةوالفقرووقوعنسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين ضمن هاتين الظاهرتين ،من جهة ،ومنجهة أخرى فهو

يتالءم مع واقع المؤسسات األهلية ومؤسسات اإلقراض العاملة في األراضي الفلسطينية التي لديها الخبرة الكبيرة

فيالتعاملمعالمنحوالقروضللمؤسساتالصغيرة.

وتعتبربرامحالتمويلالصغيرإحدىالتدخالتالتقليديةفيمواجهةالفقروتعزيزخلقفرصعملجديدة،

حيثأنزيادةقدرةالفقراءعلىالوصولإلىالتمويل توسعمنالخياراتالمتاحةلهمالعتماداستراتيجياتسبل

عيشإيجابية،كماأنهحالياًيحظىبشهرةكبيرةبينالجهاتالمانحةلدرجةأنهأصبحهناكخط اًرمنأنينظر

إلىالتمويلاألصغركحلشامليناسبجميعالمشاكل( .)UNDP,2011

وعند اختيار أفضل األدوات لحل مشكلة ما ،فإنه يجب تقديم التمويل األصغر بعناية كأحد البدائل

المتوفرة  ،ففي العديدمنالحاالتربما تكون المدخرات وخدمات التأمينوتوفير المنحالصغيرة ،وتحسين البنية
األساسية،وبرامجالتوظيفوالتدريب،والخدماتغيرالماليةاألخرىأكثرفاعليةلتخفيفحدةالفقروخلقفرص

عمل جديدة،كماأنالتمويلاألصغربصفةعامةيكونمالئماً عندمايكونهناكنشاطاقتصاديقائموتدفق
كافلألسرة،أمافيالحاالتاألخرىفربمايخلقعبئاًإضافياً(.)Parker&Pearce,2002


نتيجةلهذهالظروف،ولرغبةبعضالمؤسساتباالنتقالمنالمساعداتاإلغاثيةإلىالمساعداتالتنموية

التي يمكن أن تساعد في خفض معدالت البطالة والفقر وزيادة مستوى الدخل لألسر التي تتلقى المساعدات،
ظهرت فكرة البرنامج عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية وبالتشاور مع الجهات و المؤسسات الفلسطينية الحكومية

و الوطنية .ولعل أهم ما تركز عليه فكرة البرنامج هي المساهمة في تقديم مساعدات لألسر الفلسطينية الفقيرة
والمحرومة ،وذلك عن طريق التدريب والتأهيل أو عن طريق المساعدة في إنشاء مشاريع متناهية الصغر مدرة

للدخللضماناستدامتهاوانتشالتلكاألسرمنالفقروالبطالة.
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أولً /برنامج ديب ()DEEP


اتفق بنك التنمية اإلسالمي ،بصفته مدي اًر لصندوق األقصى ،مع السلطة الوطنية الفلسطينية ،ممثلة

بو ازرات التخطيط والشؤون االجتماعية والعمل ،على تنفيذ "برنامج الرائد لتمكين العائالت المحرومة اقتصادياً"،

ويهدف البرنامج إلى تمكين العائالت الفلسطينية المحرومة لتتحول من االعتماد على تلقي المساعدات اإلنسانية

إلى مشاريع إنتاجية مدرة للدخل لهذه العائالت ،وتم تخصيص مبلغ 51.7مليون دوالر لتنفيذ البرنامج ،حيث يتم
تمويل هذه المخصصات عن طريق بعض الجهات التمويلية وأن تقدم السلطة مبلغ  7مليون دوالر على أن يتم
تأمينذلكبقرضميسرللسلطةالفلسطينيةمنالبنكاإلسالمي).(El-madhoun et al., 2009

وقد اتفقت السلطة الوطنية مع البنك في كانون أول  5222على أن يتم تنفيذ البرنامج عن طريق برنامج

األمم المتحدة اإلنمائي ( .)UNDPوتمت موافقة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تنفيذ البرنامج في آب
،5226علىأنيخصصمبلغنصفمليوندوالرللمساهمةفيإدارةوتنفيذالبرنامج.وعليه،تمتوقيعوثيقةبين

األطراف الثالثة في أيار  ،5226حيث تضمنت الوثيقة كافة األمور التي تم االتفاق عليهاوالمتعلقةبنطاق عمل
البرنامجوآليةالتمويلواجراءاتالتنفيذ.

ثانياً /آلية تنفيذ برنامج ديب ()DEEP

بناءعلىاالتفاقيةالموقعةبيناألطرافالثالثة،يقومالبنكاإلسالميللتنميةبتأميناألموالالالزمةلتنفيذ

البرنامجمنمواردهالخاصة،إضافةإلىتلكالمواردالتييحشدهامنالجهاتالتمويليةاألخرى ،ويقومبرنامج

األممالمتحدةاإلنمائيباستالمالمساهمةالماليةبالكاملليقومبتخصيصهالعناصرالمشروع،حيثيقومبتمويل
مؤسسات اإلقراض األصغر لكي تقدم بدورها خدماتها اإلقراضية للعائالت الفلسطينية الفقيرة المستهدفة ضمن

البرنامج(فاووماس.)5228،

كما يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون معالسلطة الوطنية الفلسطينية بتأسيس وادارة حساب

دوارخاصبالبرنامجمستقلووطنيعلىشكلوقفيةللشعبالفلسطينيوتحديدشروطوآليةتشغيلهذاالحساب،

علىأنيتمنقلموجوداتهذاالحساببعدانتهاءمدةتنفيذالبرنامجإلىصندوقوقفيةيعتبرجزءاً مناآللية

المالية للجهاز المنبثق عن مأسسة البرنامج .ويقوم برنامج األمم المتحدة خالل ستة شهور من توقيع االتفاقية
بتقديمتصورآلليةالمأسسةبجهازيؤولملكاًللسلطةالفلسطينيةليعمللتحقيقنفسأهدافالبرنامجاألساسية.

وبذلك برنامج التمكين االقتصادي للعائالت الفلسطينية المحرومة ( ،)DEEPيهدف بشكل أساسي إلى تمكين

العائالتالفلسطينيةالتيتعانيمنالفقرلتصلإلىحالةاالستقاللاالقتصاديالمستدام،وذلكعنطريقإنماء

رأس المال البشري والطبيعي والمالي .ويعمل البرنامج أيضاً على تطوير قدرات المؤسسات العاملة في مجال

المساندةلمكافحةالفقر،بحيثتحققأهدافهابكفاءةوفعالية(مكحول.)5221،
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يتكون برنامج ديب ( )DEEPمن مكونين رئيسين من الخدمات الموجهة للقراء بشكل مباشر؛ المكون

األوليشملمجموعةمنأنشطةالخدماتالمالية(التمويلاألصغراإلسالمي)،والمكونالثانييشملمجموعة

منأنشطةالخدماتغيرالمالية(منحالتمكيناالقتصادي)،والهدفمندمجهاتينالخدمتينهومساعدةاألسر
المحرومةعلىاستخداممكونالمنحللقيامأوالً بإنشاءالبنيةالتحتيةاالقتصاديةالالزمة،ثمبعدذلكمنخالل
الحصولعلىالتمويلمتناهيالصغر،السعيإلىتحقيقاالستدامةواالستقالليةاالقتصادية.ويستهدفبرنامج

()DEEPأفقرالفقراء،أياألشخاصالذينيقعونتحتخطالفقرالمتفقعليهوطنياً(.)Sharakeh, 2009

 كماأنالبرنامجيعتمدعلىمؤسساتمحليةوطنيةشريكةلتنفيذالنشاطاتوالتدخالتالمختلفةمعاألسر

المستهدفة،فتعملبشكلمباشروتشاركيمعاألسرلتصميمأشكالالتدخالتالمناسبة،سواءكانتفيالتمويل
األصغر أو منح التمكين االقتصادي ،وعدد المؤسسات األهلية ( ،)55وعدد مؤسسات التمويل األصغر()6
مؤسسات(.)El-madhoun et al.,2009


ثالثاً /أهداف برنامج ديب ()DEEP


يسعىالبرنامجإلىمكافحةالفقرعنطريقتحسينسبلالعيشلألسرالفلسطينيةالتيتقعتحتخط

الفقر ،يشمل هذا تحسين األنشطة األقتصادية التي تساعد األسر الفقيرة ،وتحسين الدخل واألمن الغذائي،
وانخفاضحساسيةالتعرضلسياقالحاجة،وفيالنهايةخروجاألسرمندائرةالفقرمنخاللتوفيرالقدرةعلى

الوصولإلىرزمةأنشطةشبكةاالماناالجتماعيالتعزيزيةوخدماتالتمويلاألصغر.


ولتحقيقالهدفأعالهوتقديمالدعموالخدماتلألسرالفقيرةفإنالبرنامجيحقق مجموعةمن المخرجات

التيتركزعلىمكوناتهاألربعة(:)UNDP,2011

 .5تقديمالدعملتنميةرأسالمالالبشريوالماليلألسرشديدةالفقروالتيدخلهاالحالياليمكنهامناالستفادة
من برامج التمويل األصغر التقليدية ،من خالل أنشطة شبكة االمان االجتماعي التعزيزية (المنح ،التدريب،

اإلشراف)والتيتمكنهامنالبدءفيأنشطةمدرةللدخللكيتصبحقادرةعلىإعالةنفسهاباستقاللية.

 .5تقديم خدمات مالية إلنشاء أو تطوير أنشطة اقتصادية لألسر الفقيرة ،حيث يعمل البرنامج مع مؤسسات
التمويلاألصغرمنخاللتوفيرتمويلإسالمي(المرابحةوالقرضالحسن)،وتغطيةالعجزالماليالذييحدد
منقدرةالمؤسساتعلىتشغيلالقروضومتابعةتمديدها.

 .3بناء المؤسساتالشريكة فيالبرنامج (المؤسسات األهلية ومؤسسات التمويل األصغر) تجاه خدمةالفقراء،
حيثيتمبناءوتطويرقدراتالعاملينفيهذهالمؤسساتفيمجالدراسةوتحليلاألسرالفقيرة،والتزامهمفي

معاييراالستهدافللبرنامجوالمشاريعالتيتخدمالفقراءوتلبيةاحتياجاتهم،باإلضافةإلىتطويراألعمالودراسة

الجدوىاالقتصاديةوادارةالمشاريعالصغيرة.
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 .4العملعلىمأسسةالبرنامجكعنوانلتقديمالممارساتالجيدةلمكافحةالفقر،وهويستهدففريقالعملفي
البرنامج والسياسات واإلجراءات التي يعمل عليها البرنامج ،وذلك لضمان تطوير البرنامج كآلية أو مؤسسة

وطنيةتعنيفيقضاياالفقرودعموادارةالبرامجالوطنيةللفقر،حيثتعملإدارةالبرنامجعلىتطويرالموارد
البشرية العاملة في البرنامج والو ازرات والمؤسسات األهلية والمؤسسات المالية،وتعمل أيضاً علىتطوير أدلة
اء،باإلضافةإلىالعملعلىإيجادترتيباتقانونيةوتنظيميةللبرنامج،

واجراءاتالعملومناهجالعملمعالفقر

لضمانسالمةالعملولمراجعةالتقدمتجاهاألداء.


رابعاً /استخدام الموارد المالية لبرنامج ديب ()DEEP

يتم استخدام الموارد المالية لتغطية النفقات المتعلقة بنشاطات البرنامج كما وضحها برنامج UNDP

(،)2011وتقييمدراسة(مكحول)5221،فيمايلي:

 .5اإلقراض  :ويشمل تمويل المشاريع واألعمال الصغيرة ،وتمويل أعمال اإلسكان وتحسين المسكن كتهيئة
ألنشطةلزيادةالدخل،وتمويلقروضاالستهالكوالتعليموقروضرزمةاألماناالجتماعي.

 .5خدمات شبكة األمان االجتماعي التعزيزية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للعائالت األكثر فق اًر لتخريجها
من دائرة الفقر ،وذلك بالتنسيق مع الو ازرات المعنية ومن خالل :بناء القدرات ،ونقل األصول ،ودعم التعليم

الرسميوغيرالرسمي،والتدريب،والتدريبالمهني،وتقديمالمشورةالفرديةحولتطويراألعمالللعائالتاألكثر

فق اًر.

 .3بناء قدرات و ازرة ال شؤون االجتماعية وو ازرة العمل وو ازرة التخطيط ومؤسسات شبكة األمان االجتماعي

التعزيزية(المنظماتاألهلية)ومؤسساتاإلقراضاألصغر.

 .4تعزيزالقدراتالفنيةلمكتبإدارةالمشروع،وتوفيرخدماتاالستشاراتوالمشاوراتوأيةخدماتأخرىذات
عالقةقدترشدإليهانتائجالتصميمالفني.


خامسا ا /مراحل تنفيذ برنامج ديب ()DEEP
يتكونبرنامجديبمنعدةمراحل(:)UNDP,2011

( )1مرحلة البداية

أسست هذه المرحلة البداية المناسبة لمرحلة التنفيذ ،حيث تم التركيز في مرحلة البداية هذه على ثالثة

أمور:اختيارالمؤسساتاألهليةومؤسساتاإلقراضاألصغرالتيستشاركفيتنفيذالبرنامج،وتطويرالمنهجية
والوسائلالمناسبةلعمليةالتنفيذ،وتطويرقدراتالمشاركينفيتنفيذالبرنامج.
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( )2اختيار المؤسسات األهلية المشاركة
أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في نيسان  5227لمؤسسات المجتمع المحلي (المؤسسات األهلية)
غير الهادفةللربحللتقدمبمقترحاتلتنفيذاألنشطةالمتعلقةبمنحالتمكيناالقتصاديلألسرالفقيرة.وبناءعلى

اإلعالن ،تقدمت  23مؤسسة لالنخراط في تنفيذ نشاطات البرنامج .وقامت لجنة خاصة بمراجعة المقترحات
المقدمةبناءعلىمعاييرتمإعدادهامسبقاً،حيثخصص%82مندرجاتالتقييمللمعاييرالفنيةللمقترح،بينما

خصصتأل%52المتبقيةللمعاييرالماليةللمقترح.


وبعد فتح العروض المقدمة من هذه المؤسسات ،تبين أن  57عرضاً من العروض المقدمة قد تقيدت

بالمعاييراإلداريةالتيتمتوضيحهافياإلعالن،حيثتمدراسةهذهالعروضمنالناحيتينالفنيةوالمالية.وقد

اجتاز 57عرضاً المعاييرالفنيةالتيتموضعهامسبقاً.وبعدتقييمهذهالعروضمنالناحيةالمالية،تماختيار
 56عرضاً لتقييم المؤسسات المتقدمة بهذه العروض في تنفيذ تدخالت البرنامج المتعلقة بمنح التمكين

االقتصادي.

( )3اختيار مؤسسات اإلقراض األصغر المشاركة
بدأتعمليةاالختيارفيتموز،5227واقتصرتعمليةاالختيارعلىمؤسساتاإلقراضاألصغرالعاملة

فيفلسطين ،وتمتعمليةاختيارالمؤسساتبناءعلىمؤهالتهاالسابقة،وذلكمنخاللخطةعملكلمؤسسة
منهذهالمؤسسات ،وقدتماختيارستمؤسساتليقومالبرنامجبإقراضهالتقومبدورهابإقراضالعائالتالفقيرة

لتمكينهااقتصادياً ،والىجانبخطةالعمل،أخذتعمليةالتقييمبعيناالعتبارقدرةالمؤسسةعلىاالستدامةفي
عملياتهاالماليةوالتنفيذيةاألخرى.


سادساً /التمكين القتصادي لبرنامج ديب ()DEEP

يقوممكونالمنحبمساندةاألسرالتيتقعتحتخطالفقرالمدقعفيتصميموانشاءأنشطةمدرةللدخل،

يعتمد إنشاء هذه األنشطة على تحليل قدرة األسر والموارد المتوفرة لديها ،والعمل التشاركي معها على تصميم

أنشطةمدرةللدخلتساهمفيصياغةاستراتيجياتسبلعيشإيجابيةعنطريقزيارةاألسرالمتقدمةلالستفادة
من البرنامج والتأكد من موافقتها للمعايير ،ومن ثم تحديد الموارد والقدرات التي من الممكن أن يتم تصميم

التدخالتعلىأساسهاومنثمتنفيذهامنخاللالمنحالتييقدمهاالبرنامج،إضافةإلىذلكتقومالمؤسسات
الشريكةبمتابعةاالسرالمستفيدةمدة58شه اًرومساندتهافيإدارةالمشروع(مكحول.)5221،


كماأنبرنامج()DEEPيركزعلىاألسربأكملهاخالفاً للكثيرمنالبرامجالتيتقومعلىاستهداف

الفئاتالمهمشةاجتماعياً،مثلاألسرالتيترأسهانساءواالراملوالمطلقاتوكبارالسنوالمرضى،حيثأنهذه

الفئاتالمهمشةاجتماعياًقدالتكونبالضرورةهياالكثرفق اًرفيالمجتمعالفلسطيني(فاووماس.)5228،
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ويتيحبرنامج()DEEPألفراداألسرةمناقشةوتحديدأفضلالسبلإلحرازتقدمنحوتحقيققدرأكبرمن
االستقالل االقتصادي ،واشراك األسر المستفيدة في تصميم وتنفيذ وتقييم جميع التدخالت واالختيار بين عدة
بدائل،كمايتممنحاألسرمايكفيمنالوقتلمناقشةاحتياجاتهموأولوياتهموفقاًلمايصفهبرنامج()DEEPب"

المواردالخمسة"(المواردالبشرية،الطبيعية،المادية،المالية،واالجتماعية)،وذلكلفهماألسرةمنجميعالزوايا،
حتىيتسنىتصميمال تدخالتكحزمةواحدةعلىأساسماتملكهاألسرةوماتحتاجهومايجبعليهااتخاذهمن

وسائللبلوغأهدافها،ويقدمكلمشروعلألسرةفيصورةمنحةبسقوفماليهمختلفةتتراوحمابين$4222و

$8222تتحددعلىأساسنوعالتدخل(.)El-madhoun et al.,2009

أن هناك األسر المستفيدة من برنامج ( )DEEPتحصل على من منح دراسية كاملة من خالل برنامج
الفاخورة ( نسبة لمدرسة الفاخورة والتي تعرضت للقصف اإلسرائيلي خالل الحرب على غزة في نهاية ديسمبر

 5228حيث سقط ما يقارب  43من المدنيين الذين احتموا بالمدرسة) ،كما تلقى مستفيدي برنامج ()DEEP

الممولمنالصند وقالياباني(وهممجتمعالدراسة)تدريباًمدته55يوماًبواقع8ساعاتيومياًحولكيفيةكتابة
خطةالعمل،إدارةالمشاريع،ومسكالدفاتر(مركزالمؤسساتالصغيرة.)5252،



سابعاً /المرحلة الثانية من برنامج ديب ()DEEP


بدأتالمرحلةالثانيةمنالبرنامجفينهاية5255م،وهذهالمرحلةستمتدإلىأربعسنواتوستبلغقيميتها

 12مليوندوالروتشملتمكين 56.222أسرةمنخاللمنحوقروض،وستكونهذهاألسرمناألسرالفقيرة
والمهمشةلدىو ازرةالشؤوناالجتماعيةولديهامواردتمكنهامناالنخراطفيأنشطةاقتصاديةللخروجمن دائرة

الفقر،وادخالهافيعمليةالتنمية،وقدكانهناكمحاوالتلتوطينوتمليكالمشروعلو ازرةالشؤوناالجتماعيةإال

أن المرحلة الثانية من البرنامج ستستمر في التنفيذ من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع وزار

الشؤوناالجتماعية(و ازرةالشؤوناالجتماعية.)5252،


ونظ ارألهمية البرنامج منحيث حجمهوآليةتنفيذه من جهة ،ولريادية فلسفته في النظر إلى لفقراء وسبل

تمكينهمللخروجمندائرةالفقرمنجهةأخرى،البدمنإجراءتقييمموضوعيللبرنامجللتعرفعلىقدرتهعلى

محاربةالفقربمنهجيتهالرائدةواستخالصالدروسوالعبرالمفيدةللمستقبل.

49

الخالصة/

يعد برنامج التمكين االقتصادي لألسر الفسطينية المحرومة اقتصادياً ( )DEEPمن المشاريع التي تم

تصميميهالمعالجةأوضاعاألسرالفقيرةخاصةالتيتعانيمنالفقرالشديدفياألراضيالفلسطينيةوالذيبادر
إلىدعمهوتمويلهالبنكاإلسالميللتنميةتحتإشرافبرنامجاألممالمتحدةللتنمية.UNDP
ويهدف البرنامجإلىتحسيناألوضاع االقتصاديةلألسرالفلسطينية منخالل تمكينهم من خالل المنح
الصغيرة غير المستردة الممولة لتعزيزالنمو االقتصادي لشريحة كبيرةمن الفقراء فيتمتحويلهاإلى أسرمنتجة
ومعتمدةعلىذاتهااقتصادياً والحدمنالفقرالذييعانونمنه،منهناكانمنأجلالتحسينوالتطويرإجراء
الدرساةالحاليةإدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً
()DEEPفيقطاعغزةباستخدمنموذج()CIPPللوقوفعلىنقاطالقوةوتعزيزهاونقاطالضعفومعالجتها.
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الفصــل الثالث

الدراســــات الســــابقة
أوالً :الدراسات اليت تناولت املشاريع الصغرية
ثانياً :الدراسات اليت تناولت تقييم إدارة املشاريع بشكل عام
ثالثاً :اخلالصة والتعليق العام على الدراسات السابقة


تقديم/


يتناول هذا الفصل عرضاً لمراجعة الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث أو ببعض جوانبه المختلفة-

سواءكانتدراساتعربيةأوأجنبية -لمالذلكمنأهميةفياستكمالالخلفيةالنظريةللبحث،وتحديدمتغيراته

وأهدافه ،والمساعدة في صياغة الفروض بدقة ،وتفسير مدلول ما سيتم التوصل إليه من نتائج ،وقد تم عرض

الدراساتالسابقةحسبالمواضيعالتالية:




أولً :الدراسات السابقة التي تناولت المشاريع الصغيرة


تنوعت الدراسات والبحوث السابقة التي ارتبطت بموضوع الدراسة الحالية ،وخصوصاً ما تناول منها

المشاريع الصغيرة ،وفيما يلي الدراسات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،وذلك من خالل ترتيب عرضها
ترتيباًزمنياًمناألقدملألحدث-:



( )1دور المشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية القتصادية




تعددتالدراساتوالبحوثالسابقةالتيتناولتالمشاريعالصغيرةومبرراتدعمها،مايرتبطمنهابجانب

تحقيق التنمية االقتصادية ،والحاجة الماسة لتطوير الجوانب اإلدارية في المشاريع الصغيرة ،ومنها على سبيل

المثالالالحصر:


دراسةالرمالوي(،)5253ودراسة الفليت(،)5255ودراسةخميس (،)5226ودراسةGreg& Beeton

()5226والتيتناولتدورالمشروعاتالصغيرةفيتحقيقالتنميةاالقتصادية،حيثأشارتنتائجالدراساتإلى
أن المشروعات الصغيرة تساهم في خلق وظائف جديدة ،وتقدم حلول ابداعية من خالل استغالل مواد خام،

وتساهمالمشروعاتالصغيرةبإعطاءالنصائحوتحليلالمشاكلاالقتصاديةآلفاقالمستقبل.

كما أشارت دراسة الدلو( ،)5253ودراسة شهاب( ،)5253ودراسة الثالثيني( )5253إلى ما تحققه

المشروعاتالصغيرةمناالكتفاءالذاتيلبعضالسلعوالخدماتالتييحتاجهاالمجتمعالمحلي،حيثتحققتنمية

اقتصاديةمستدامةوالنهوضبالمجتمعاتالفقيرةلتحقيقالكرامةواالزدهارلها،وبذلكتعتبرالمشروعاتالصغيرة

الرافعةاألساسيةلتحقيقالتنميةاالقتصادية.


في حين سعت بعض الدراسات السابقة كدراسة شهاب( ،)5253ودراسة الثالثيني( ،)5253ودراسة

برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ( ،)5255لبيان واقع المشروعات الصغيرة في الحد من الفقر ،وتمكين األسر

الفلسطينية اقتصادياً من خالل عمل مشاريع وأنشطةلها مدرة للدخل ،في محاولة لفهم كامل الحتياجات الفئة

المستهدفة وربطها ببرامج مصممة لمكافحة الفقر بفاعلية من خالل برنامج (ديب) ،ومن خالل تبني خطط

لمقترحاتلمشاريعتقدمللجهاتالمانحة.
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( )2معوقات المشاريع الصغيرة


اهتمتبعضالد ارساتالسابقةلبيانواقعالمشاريعالصغيرة،وماتتعرضلهامنمعوقاتإداريةوتمويلية


وتنظيميةومنها دراسة الدلو(،)5253ودراسةالرمالوي( )5253حيثاتفقت نتائجها بضرورةأن يكون التمويل

للمشاريع الصغيرة مستم اًر وليس تمويل إغاثي مؤقت ،وكشفت النتائج  أن ضعف التمويل يحول دون تنفيذ
المشاريع الصغيرة ألهدافها ،كذلك قلة الخبراء واإلدارة المتخصصة بالجهات المشرفة ،وأكدت دراسة زعرب

(  )5253على أن من أبرز المعوقات اإلدارية التي تواجه المشاريع الصغيرة هي نقص المصادر التمويلية

واشكالياتالتسويق،كماتفتقرالىضعفاماكنالتنفيذمناسبه،وأضافتدراسةالفليت()5255أنمنأبرز
المعوقات ضعف البنيةاألساسيةوعدم توفر نظام موحد ينظم آليات عملالقطاعاإلنتاجيالصغيروسياسات

اإلقراض والسياسات الضريبية والتشجيعية ،كذلك وجود أكثر من طرف حكومي وغير حكومي يعمل في هذا

المجالبدونتنسيقوتوحيد،بينماأظهرتدراسةشبات()5227أنمنأبرزالمعوقاتهوعدمالقدرةللوصول
إلىالمناطقالجغرافيةالمحتاجةلدعمالمشاريعالصغيرةبسبباالحتاللاإلسرائيلي،كماأشارتدراسةالشاعر

()5226أنالحصولعلىالموادالخامومشكلةالتسويقوالنقصالحادفيوجودالمؤسساتالداعمةللمشاريع
الصناعيةالصغيرةوالمتوسطةتعتبرمنالتحدياتوالمعوقاتالتيتواجهالمشاريعالصغيرةفيفلسطين.

 وبذلكفقداتفقتأغلبالدراساتالسابقةحولماخلصتإليهمناستنتاجاتتتعلقبصعوباتالمشاريع
الصغيرة ،وما تعاني منه من مشكالت ومعوقات تؤثر على النتائج المرجوة منه ،وتتطلب سرعة العمل على
عالجهاوتالفيها،بغيةتطويرهذاالقطاعالهامواالستفادةالقصوىمنه،فالمشاريعالصغيرةتعانيمن:
 عدموجودسياساتتمويليةواضحة. محدوديةتوفرالموادالخاموالتسويق. قلةالخبراءوالمتخصصينفيمتابعةتنفيذالمشروعات وتقديمالنصحواإلرشادوالمساعدة.

ومن ثم كان من أبرز نتائج الدراسات السابقة ما يلي:
 غيابالسياساتالتيتضمناستدامةالتمويل. انخفاضقدراتأصحابالمشروعاتالصغيرةعلىنظماإلدارةالحديثةللمشروعات.امنةمعالتنفيذ،وغيابمؤشراتلتقييماألداء.

 عدماالهتمامبالرقابةالمتز نمطاإلداراتالسائدهونمطتقليدي. قصورالجهودالتسويقيةلمنتجاتوتطويرالمنتجالمحلي.53

 غياب السياسات التنموية الوطنية األمر الذي أدى إلى غياب توفر نظام موحد ينظم آليات عمل القطاعاإلنتاجيالصغير.
 -عدماالهتمامبتقييمالمشاريعبشكلدوريلتصبحثقافةفيالمنظمةوليسبناءعلىطلبالممولين.

( )3عالقة المنظمات األهلية بالمشاريع الصغيرة



سعتبعضالدراساتالسابقةللتعرفعلىعالقةالمنظماتغيرالحكوميةبالمشاريعالصغيرةكدراسة

الرمالوي( ،)5253ودراسة شهاب( ،)5253ودراسة حماد( ،)5252دراسة خميس( ،)5226د ارسة مقداد
والهندي( ،)5222ودراسة  ،)5226( Greg &Beetonحيث هدفت تلك الدراسات إلى الكشف عن ما تقدمة
المنظماتغيرالحكوميةللمشاريعالصغيرةفيتحقيقالتنميةاالقتصاديةمنخاللقيامهابعملخططلمقترحات

مشاريعللجهاتالمانحةتتماشيمعالخططالموضوعةلعالجالفقر،وماتقومبهمنتدريبوتأهيلللقائمينعلى
إدارة المشاريع ،والكشف عن الخدمات اإلدارية والتسهيالت التي يمكن أن توفرها المنظمات األهلية ألصحاب

المشاريع،والدعمالماليوالفنيالذيتقدمهلهم،وأشارتنتائجالدراساتزعرب(،)5253ودراسةشهاب(،)5253
ودراسةالفليت(،)5255ودراسةحماد(،)5252ودراسةخميس()5226إلىفشلبعضالجمعياتبشكلجزئي
فيتحقيقالتنميةاالقتصاديةيرجعلعدةأسبابمنها،عفويةالبرامجوضعفالتنسيقبينالجمعياتفيمابينها

وبين السطلة الفلسطينية إضافة إلى نقص التمويل وارتباط الجمعيات بسياسة الممول أعاق قدرتها علىتحقيق
التنميةاالقتصادية .


وكانمنأهمنتائجبعضالدراساتالسابقة،كدراسةالرمالوي(،)5253ودراسةشهاب(،)5253ودراسة

حماد( ،)5252ودراسة الدماغ( ،)5252ودراسة العبيدي( ،)5221ودراسة خميس( ،)5226دراسة مقداد
والهندي(،)5222ودراسة،)5226( Greg&Beetonمايلي:


 قصورعملياتتدريبأصحابالمشاريعفيمجالاإلدارةوالتسويقوالمحاسبةواإلنتاج. عدم االهتمام ببرامج تسويق المنتجات وغياب عمليات وتسهيل اجراءات الحصول على تمويل ورعايةالمشاريعالصغيرة.
 غياب السياسات المناسبة والمالئمة المتعلقة بعملية تنظيم وتنسيق عمل المنظمات االهلية نحو تقديمهاللمشاريعالصغيرة.
 غيابعمليةربطعملالمنظماتاألهليةببرامجتنمويةمنظمةوفقاًلمتطلباتالمجتمعواحتياجاته. عدماستحداثمشاريعحديثةومتطورةتعززبرامجالحمايةاالجتماعيةللفقراء.54

 غيابعمليةتقييمواقعالفئاتالمهمشة. غيابالبرامجالمتعلقةبإعدادكوادرمنالمتخصصينوالمدربينعلىكيفيةإدارةالمشاريع. عدمتبنيمقترحاتمشاريعتتماشيمعالخططالموضوعةللحدمنالفقر.

ثانياً :الدراسات السابقة التي تناولت تقييم إدارة المشاريع

تعرضالباحثةفيمايليالدراساتوالبحوثالسابقةالتيارتبطتبموضوعتقييمالمشاريعالصغيرةبشكل

عام،والدراساتوالبحوثالسابقةوثيقةالصلةبموضوعالدراسةالحاليةالتياستخدمتنموذجالتقييم()CIPPفي
تقييمإدارةالمشاريعالصغيرة،والتييعانيميدانالدراساتالسابقةمنقلتها؛لذلكفإنالباحثةتعرضماتوصلت

إليهعبرالتنقيبفيمصادرمتنوعة.


( )1الدراسات السابقة التي تناولت تقييم إدارة المشاريع بشكل عام


اهتمت دراسة الدلو( ،)5253ودراسة حماد( ،)5252دراسة العبيدي( ،)5221دراسة أبو حمد(،)5228
ودراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(  ،)5255ودراسة مقداد والهندي(  ،)5222ودراسة،)5225( Crawford

دراسة ،)5224( JICAودراسة ،)5116( Kumaraبتناولتقييمإدارةالمشاريعبهدفتطويرها،واقتراحآليات
لتحسينعملها،معاختالفنماذجالتقييموتنوعهامابينالمعاييرالدولية،وخبراتالباحثينفيهذاالمجال.

الدراسات بضرورة إخضاع المشاريع الصغيرة وادارتها لعملية تقييم مستمرة ،مع ضرورة
حيث نادت هذه 
مشاركةجميعأصحابالمصالحفيعمليةالتقييم؛ألنذلكيؤديإلىتجنبالمخاطروالتهديدات،وهدفتدراسة
الدلو ( )5253إلى تقييم مستوى كفاءة العمليات اإلدارية التي تقوم بها إدارة المشاريع كالتخطيط والتخطيط
االستراتيجيوالتنظيم،إدارةوقيادةالمواردالبشرية،وأخي اًرالرقابةوالمتابعة.
فيحينتناولتدراسةحماد(،)5252ودراسةأبوحمد(،)5228ودراسةالعبيدي( ،)5221ودراسة JICA
( ،)5224ودراسة  )5116( Kumaraالتقييم من خالل استخدام المعايير الدولية لتقييم المشاريع (معيار
المالءمة،معيارالكفاءة،معيارالفاعلية،معياراألثر،ومعياراالستدامة)،وذلكلمعرفةأثرالعواملاالستراتيجية
وهي(التحليلاالستراتيجيوتحديدالمهمةوتوقعاتالتخطيطوالتنفيذوالتقييم)باستخدامأسلوبالسيناريوهاتمن
أجلتحسينفاعليةتقييماألداءاإلداريللمشاريعمنحيثاالرتباطوالكفاءةوالفاعليةواألثرواالستدامة.


ومن الدراسات التي ركزت على تقييم الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية لألسر الفقيرة
المستهدفة كما في برنامج التمكين االقتصادي في محاولة لفهم كامل الحتياجات الفئة المستهدفة وربطها
55

بالبرنامج ،كدراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ،)5255ودراسة الثالثيني(  ،)5253ودراسة Crawford
(.)5223

وكشفت نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة الدلو( ،)5253ودراسة حماد( ،)5253ودراسة

العبيدي( ،)5221ودراسة أبو حمد( ،)5228ودراسة  ،)5228( Aydinودراسة برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي( ،)5228ودراسة مقداد والهندي( ،)5222ودراسة  ،)2003( Crawfordوالمرتبطة بتقييم المشاريع
الصغيرةإلىأنمعظمالمنظماتالتمتلكإداراتخاصةللمشاريع،كماأنهناكضعففياالهتمامبالرقابة

المتزامنةمعالتنفيذ،وعدموجودمؤشراتاألداء،وجودأثرإيجابيللعواملاالستراتيجية(التحليلاالستراتيجي

وتحديدالمهمةوتوقعاتالتخطيطوالتنفيذوالتقييمباستخدامأسلوبالسيناريوهات)فيتحسينفاعليةتقييماألداء

اإلداري للمشاريع من حيث االرتباط بمعايير "االرتباط والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة" ،بينما أشارت لعدم
وجوداستراتيجيةشاملةواضحةوطنيةللمساعدةفيحاالتالطوارئ،كماوأوضحتنتائجتقييمالدراساتأنمن

أهمالصعوباتالتيتواجهنموالمشاريعفياألراضيالفلسطينيةهوتراكمالديونوعدمإشباعحاجاتاألسر

المشاريع تعتبر تقليدية وال تعتمد على التحليل العلمي للسوق والمنافسين،

األساسية ،باإلضافة إلى أن أفكار
وضعف بيئة السوق الفلسطينية بسببالظروفاالقتصادية والسياسية الصعبة ،وأكدتالدراسات علىأن تقييم

المشاريع بكفاءة وفاعلية سيساعد في تحسين إدارة المشروع وكذلك تساعد فاعلية وكفاءة تقييم المشاريع في

االختيار الموضوعي المناسب للمؤسسات وكذلك األفراد العاملين في المشروع مستقبالً اعتماداً على أدائهم في

مشاريعسابقة.

وبالتاليفقدكانمنأهمنتائجالدراساتالسابقةمثلدراسةالدلو(،)5253ودراسةحماد(،)5253ودراسة
أبوحمد( ،)5228ودراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ،)5228ودراسة مقداد والهندي( ،)5222عدة نتائج،
منقبيل:

يع،وعدموضوحالمهامفيالهيكلالتنظيمي.
 عدمتوفيرإدارةخاصةبإدارةالمشار يعوغيابثقافهالتحسينوالتطوير.
 عدماالهتمامبعمليةتقييمالمشار  عدممراعاةتعزيزمعاييرالمالءمةوالكفاءةوالفاعليةواألثرواالستدامة. عدمقيامالمنظماتاألهليةبرصدجزءاًمنموازنةالمشاريعلتدريبطواقمالعاملينمنهاللتقييم.منحالرخصالصناعيةوغيابالتنسيقبينالوزرات

 عدمقيامالحكومةباإلعفاءاتالضريبية ،وتعقيدعمليةفيمايتعلقبدورالمشاريعالصغيرة.
 غيابعمليةالتقييماألمرالذيأدىإلىزيادةالمنافسة.56

 عدمتوفيرمراكزالتدريبللشبابمنأجلتأهليهمإلدارةالمشروعاتالصغيرة. عدموجودهيئاتفرعيةمنبثقةعنالمنظماتالمانحةاألمرالذيأدىإلىعدمتمويلالمشروعاتالصغيرة،وعدممتابعةالتغذيةالراجعةمنالمشروعاتالصغيرةلتعديلوتصويبمسارها.

( )3الدراسات السابقة التي تناولت تقييم إدارة المشاريع باستخدام نموذج ()CIPP


إنهناكعددقليلمنالباحثينقاموابتطبيقنموذج( )CIPPحيثتنفيذهذهالدراساتفيقطاعالتعليم،

فهدفتدراسة )5255( Usmani elt.إلىتقييمبرنامج(ميتا) لتقييمالمعلمينباستخدامنموذج(،)CIPPحيث
أن تقييم برامج إعداد المعلمين سمة منتظمة في العديد من جامعات القطاع في الباكستان ،واعتمدت الدراسة

نموذج تقييم (  )CIPPألنفي كل جامعة ممارسات مختلفة إلجراء تقييم المعلمين ،وال بد من أن يكون هناك
توحيدفيبرامجتقييم المعلمينفيجميعأنحاءباكستان،وعالوةعلىذلك،اليوجدنظاملتقييمبرنامجالتقييم

المعلميننفسها.

وكاناستخدام نموذج) (CIPPفي هذه الدراسةكنموذجموحدفي تقييم المعلمينفيالجامعاتالقطاع

العامفيالباكستان،حيثأنهيوفرإطا اًرشامالًلتقييمالبرامجوالمنتجاتوالنظام.

 وفيهذهالدراسة،كانالتطبيقكاملعلىكافةالمعلمينعلىمستوياتنموذج)،(CIPPوتسليطالضوء

عليها،سواءتقييمالمدخالتالواردةفيهذاالبرنامج،منمصادروصحتهاوفعاليتها،وتقييمعمليةالبرنامجفي

تعاملهمعالبياناتوتمتقييماستراتيجيات ،وتقييماالثروالمنتج،وتقييمإعدادالتقارير.

وأشارتنتائجالدراسةإلىوضوحاستخدامنموذج)(CIPPفيفحصبرنامج(ميتا)فيتقييمالمعلمينمن

حيث الشفافية والموضوعية ،وينبغيأن تتضمن التقارير والمتابعة المطلوبة بحيث يمكن إنشاءاألداة المساعدة

للبرنامج،باإلضافةإلىأنه يجبمراعاة أثرالتقييمللتحسين فيالمستقبل خاصةفي ضوءعدموجود برنامج
محددلتقييمالمعلمينفيكافةالجامعات.


بينما هدفت دراسة درندري( )5226إلى توضيح أثر استخدام نموذجين مختلفين لتقويم برامج للموهوبات

علىتحسينالبرامجوصنعالق ارراتالخاصةبها ،وقداستخدمالنموذجينفريقالتقويملبرامجمؤسسةالملكعبد
العزيزورجالهللرعايةالموهوبينلبرامجاإلثراءالصيفيةللموهوبات.واستخدمنموذجالق ارراتالمتعددة )(CIPP

في السنة األولى لتقويم برنامجين للطالبات ،بينما استخدم النموذج المعتمد على معايير مستوى األداء

 Standardsمع أحد عشر برنامجاً للطالبات في السنة الثانية ،حيث حدد ثالثة وعشرون محكاً لتقويم هذه
البرنامج .واستخدم التحليل الكيفي والكمي لكل من التقويمين ،كما استخدم التقويم البنائي والختامي ،ومصادر
المعلوماتالمتعددةللتأكدمنالنتائج.
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وأوضحتالنتائجأن  أهمعاملفيتطبيقواستخدامنتائجالتقويمهوكتابةتقاريرالتقويمبصورةواضحة
وتقديم المعلومات التي يحتاجها القائمون على البرامج ومناقشة النتائج معهم ،ووضوح التغييرات المطلوبة في

البرامجوالق اررات،وكيفيةإجرائها.أماالعاملالثانيفهوالثقةفيفريقالتقويموالطريقةالتيأجريبهاالتقويم

وكتبتبهاالتقارير،واتفاقالنتائجمعخبرةاإلدارةالعلميةبالمؤسسة.وكانالعاملالثالثهوجعلالتقويمعملية
تعلم من منظور كل المستفيدين من البرنامج .كما أوضحت الدراسة طريقة تطبيق نموذج الق اررات المتعددة

) (CIPPمقابل نموذج معايير األداء عند تقويم البرامج اإلثرائية للموهوبات ،واألسباب التي دعت لتطبيق كل
منهما .وأيدتنتائجالدراسةأننوعالتقويمينبغيأنيتطابقمعالمرحلةالتييمربهاالبرنامج،وأنالنموذج
المستخدم يحدد نوع األسئلة التي تطرح و ما يتبع ذلك من نتائج وتقارير تحدد اهتمام المسؤولين عن صنع

الق ارراتورئيساتالبرامج.

أما بالنسبة للق اررات التي اتخذت والتعديالت التي أجريت في مجال البرامج اإلثرائية للموهوبات نتيجة

للتقويمباستخدامنموذجالق ارراتالمتعددة) (CIPPمقابلنموذجمعاييراألداء،فقدأوضحتالنتائجأننموذج
الق ارراتالمتعددة)(CIPPقدساعدصانعيالقرارفيتحديداحتياجاتالبرامجواعطاءصورةكليةعنجميعما
يختصبالبرامج،كماساعدهمبشكلأكبرعلىالتعرفعلىمشكالتالبرامجاألساسيةومصادرها،ومايرجع

منها إلى السياسات المتبعة الخاصة ببرامج الموهوبات .كما أنه أعطى رؤية عامة عن األساسيات لرئيسات

البرامجوالقائمينعليها.


ثالثاً :التعليق العام على الدراسات السابقة:


منخاللاستعراضالدراساتالسابقةفقدخلصتالباحثةباآلتي:

 أهتمتأغلبالدراساتالسابقةبتقييمالمشاريعالصغيرةسواءكانتدراساتمحليةأوعربيةأواجنبية. حاولتأغلبالدراساتالسابقةرصددورالمشروعاتالصغيرةفيتحقيقالتنميةاالقتصاديةفيضوءتبنيودعمالمنظماتاألهليةلتلكالمشاريعوتوفيرالتمويلاالزملها.
 -تناولت الدراسات السابقة معوقات المشاريع الصغيرة سواء المعوقات اإلدارية أو التمويليةـ والفنية ،وسعت

لوضعالتوصياتوالمقترحاتللحدمنتلكالمعوقات.
 التوجددراسةعربية-فيحدودعلمالباحثة-تعرضتلتقييمالمشاريعالصغيرةباستخدامنموذج(.)CIPP منأهمالنتائجالتيأسفرتعنهاالدراساتالسابقةالتيأجريتبشأنتقييمالمشاريعالصغيرة،التأكيدعلىتقييمالمشاري عالصغيرةباستمرارلخلقثقافهالتحسينوالتطويروالمنافسةالداخلية،وضرورةتوفيرإدارةخاصة
بإدارةالمشاريعفيالمنظماتغيرالحكوميةتسهمفيوضعمعاييرللتقييم،كذلكالبدمنتبنىمداخلنماذج
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تقييمجديدةتناسبوطبيعةالمشاريعالصغيرة،وذلكمنأجلتحقيقمخرجاتالمشاريعالمخططلهامنناحية،
وتحقيقالتنميةللفئاتالمستهدفةمنناحيةأخرى.
 تباينتالعينةالتيتماختيارهافيالدراساتالسابقةعنعينةالدراسةالحالية،حيثاقتصرمجتمعالدراسةعينعلىمستوياتإداريةمختلفةمثلدراسة

فيبعضالدراساتعلىالعاملينفيالمنظماتغيرالحكوميةموز
الرمالوي(،)5253ودراسةالدلو(،)5253ودراسةالدماغ(،)5252بينماكانمجتمعالدراسةلبعضالدراسات
السابقةموزعةعلىمنالمستفيدينمنالمشاريعالصغيرةمثلدراسةالثالثيني(،)5253ودراسةحماد(،)5252
ودراسة برنامج األمم المتحدة األنمائي( ،)5228ودراسة شبات ( ،)5227ودراسة خميس( ،)5226ودراسة
،)5226( Beetonودراسةالبحيصي(،)5226ودراسة ،)5228( Aydinودراسة ،)5223( Crawfordأما
الدراسةالحاليةفتشملعينتهاالفئاتالمستفيدةمنتنفيذبرنامجتمكيناألسرالمحرومةاقتصادياً).)DEEP
 منحيثمنهجالدراسة:استخدمتأغلبالدراساتالسابقةالمنهجالوصفيالتحليلي،وهونفسالمنهجالذيتستخدمهالدراسةالحالية.

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ،فيما يلي:
 تحديدأهميةالمشاريعالصغيرةوالجوانبالتيتؤديلفعاليتها،والتعرفعلىدورالمنظماتغيرالحكومية
بنجاحها وتحل يل تأثيراتها ،وأدوارها في عمليات تطوير المشاريع الصغيرة بشكل عام ،من خالل ما قدمته
الدراساتالسابقةمننتائج.
 تأكيدضرورةالسعينحوإيجادنماذجتقييمجديدةلتطويرإدارةالمشاريعالصغيرة.
 االستفادةمنبناءاالطارالنظريللدراسةالحالية.
 كمااستفادتمنهافيالمنهجيةالعلميةالمتبعة.
 ساعدتالدراساتالسابقةفيتحديدبعضالمعاييراالزمةلتقييمالمشاريعالصغيرة.
 كذلكاالستفادةمنالدراساتالسابقةفيبناءأداةالدراسةالحالية.
 االستفادةفيتفسيرالنتائجالتيستؤولإليهاالدراسةالحاليةتفسي اًرعلمياً.
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ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:


 ركزت هذه الدراسة على إدارة المشاريع الصغيرة المقدمة من برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً
))DEEPفيمحافظاتغزة،وحسب اطالع الباحثة قليل من الدراسات التي ركزت علىهذاالموضوع،وبشكل
خاصعلىإدارةالمشاريعالصغيرة.


 اهتمت هذه الدراسةباستخدامنموذجتقييم()CIPPلتقييمإدارةالمشاريعالصغيرة،والمشتملباألساسعلى
( تقييم السياق ،تقييم المدخالت ،تقييم العمليات ،تقييم النتائج ،تقييم الفاعلية ،تقييم االستدامة ،تقييم نجاح
المشروعونقلهلمكانآخر،تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع)؛وذلك لما لهذاالنموذجمن أهميةفيالوقوفعلى
نقاط القوة والضعف بالبرنامج  في محاولة لتطويره وتحسين فعاليته بشكل جيد .من خالل استخدام استبانة
موجهةللفئاتالمستفيدةمنتنفيذبرنامجتمكيناألسرالمحرومةاقتصادياً).)DEEP
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الفصــل الرابع

اإلجــــراءات املنهجيــــة

تقديم/

تناول هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة

إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،وأخي اًر ينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي

استخدمتفيتحليلالبياناتواستخالصالنتائج،وفيمايليوصفلهذهاإلجراءات.

أولً :منهجية الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذييحاول من خالله

وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها،والعالقة بين مكوناتهاواآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها.
ويعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة ،أو
الراهنةفهوأحدأشكالالتحليلوالتفسيرالمنظملوصفظاهرةأومشكلة،ويقدمبياناتعنخصائصمعينةفي
الواقعكما هيدون تدخل الباحثفي مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها".
(عبيدوآخرون)5227،
وحيث أنهذه الدراسة تهدفإلىتقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين

األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً ( )DEEPفي قطاع غزة باستخدام نموذج ( )CIPPوهيدراسةميدانيةعلى
المستفيدينمنالبرنامجفيقطاعغزة،فقدتم جمع البيانات الالزمة من خالل االستبانة ()Questionnaireتم
إعدادها لهذا الغرض ،وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي (Statistical ( SPSS
.Package for Social Science


وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لجمع البيانات ،هي:

 .0المصـادر الثانويـة:حيـثاتجهـتالباحثـةفـيمعالجــةاإلطـارالنظـريللد ارسـةإلـيمصـادرالبيانـاتالثانويــة
والتــيتتمثــلفــيالكتــبوالم ارجــعالعربيــةواألجنبيــةذاتالعالقــة،والــدورياتوالمقــاالتوالتقــارير،واألبحــاث
والدراساتالسابقةالتيتناولتموضوعالدارسة،والبحثوالمطالعةفيمواقعاإلنترنتالمختلفة.

 .3المصادر األولية:لمعالجةالجوانبالتحليليةلموضوعالدراسةلجأت الباحثة إليجمعالبياناتاألوليةمن
خاللتوزيعاستبانة على مفردات مجتمعالبحثلحصروتجميعالبيانات الالزمةللدراسة،ومنثمتفريغها

وتحليلها إحصائياًواستخداماالختباراتاإلحصائيةالمناسبةباستخدامبرنامج SPSSبهدفالوصول لدالالت

ذاتقيمةومؤشراتتدعمموضوعالدراسة.

62

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة:

 بناءاً على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تكون المجتمع األصلي للدراسة من جميع األسر المستفيدة من

برنامج مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة ( )DEEPفي قطاع غزة ،والمسجلين في سجالت و ازرة الشئون
االجتماعية في غزة وعددهم ( )285أسرة مستفيدة ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )3توزيع أفراد مجتمع

الدراسةعلىوفقاًلمحلاإلقامة.


جدول رقم ()3
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لمحل اإلقامة



محل اإلقامة

العدد

النسبة المئوية

شمال غزة

553

%51

غزة

524

%32

الوسطى

72

%54

خانيونس

16

%52

رفح

18

%57

اإلجمالي

011

%111

المصدر:و ازرةالشوناالجتماعية،بياناتغيرمنشورة،ابريل 5252




وتكونت عينة الدراسةمن( )532مستفيد منبرنامجمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردة()DEEPوفقاً

لمحلاإلقامةعلىمحافظاتغزة ،بنسبة( )%31.6تقريباً منمجتمعالدراسةاألصليالبالغ()285حيثتم
اختيارهمبالطريقةالعشوائيةالطبقية،وفقاًللمعادلةاإلحصائيةالتالية:


N  p1  p 
n
N  1 d 2  z 2  p1  p 







حيثإن:

:Nحجمالمجتمع

:Zألدرجةالمعياريةالمقابلةلمستوىالداللة()2.12وتساوي()5.16
:qنسبةالخطأوتساوي()2.22

 :Pنسبةتوفرالخاصيةوالمحايدةوتساوي()2.22
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وتعتبرهذهالنسبةجيدةويمكناالعتمادعليهافياستكمالإجراءاتالدراسة،وقدكانتكافةاالستبانات
المستردةصالحةللتحليل،ومالئمةلغاياتالتحليلاإلحصائي ،أيأنهامستوفيةكاملالعناصراألساسيةلعملية

التحليلاإلحصائي.

ثالثاً :وصف عينة الدراسة:

تمحسابالتك ارراتوالنسبالمئويةألفرادالعينةوفقاً للمتغيرات التالية (الجنس ،الفئةالعمرية،المستوى

التعليمي،المحافظة،النشاطاالقتصادي).


 -1توزيع العينة تبعاً لمتغير الجنس:

جدول رقم ()4
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس



الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكور

547

%63.1

إناث

83

%36.5

اإلجمالي

231

%111



يتضحمنبياناتالجدولرقم()4أنتوزيععينةالدراسةتبعاًلمتغيرالجنس،جاءتبنسبة(،)%63.1

منالذكور،وهمأغلبيةمفرداتعينةالدراسة،بينما()%36.5مناإلناث.

وتعزو الباحثة ذلكإلىأنالذكورهمأكثرالمتقدمينلالستفادةمنمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردة

( )DEEPكون أن فرص تمويل المشاريع التي يدعمها البرنامج تناسب الذكور بشكل أكثر ،ولطبيعة المجتمع

الفلسطيني التي يتولى فيه الذكور مسئولية إعالة األسرة وبالتالي فإن تقديم طلب االستفادة من البرنامج وادارة
المشاريعتكونلصالحالذكور.

 -2توزيع العينة تبعاً لمتغير الفئة العمرية:

جدول رقم ()0

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الفئة العمرية



الفئة العمرية

العدد

النسبة المئوية

من52سنة-أقلمن32سنة

32

%53.5

من32سنة-أقلمن42سنة 

41

%55.3

من42سنة–أقلمن22سنة

85

%32.5

22سنةفأكثر

72

%32.4

اإلجمالي

231

%111
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يتضح من بيانات الجدولرقم ( )2أن توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الفئة العمرية تتنوع في متوسط

أعمارأفرادعينةالدراسة.وتعزو الباحثة ذلكإلىأن األسرالفلسطينيةالفقيرةموزعةبينمختلفاألعمارمن
وأن االرتفاع في متوسط األعمار نسبياً حيث يالحظ أن ( )%62.6تقريباً من مجتمع
الشباب إلى الشيخوخة ،

الدراسةأكبرمن42عام ويعودذلكإلىأنالعديدمنالمستفيدينكانوايعملونفيأوقاتسابقةداخلخطالهدنة
وتوقفواعنالعملبسباإلغالق،كماأنالحصارواألوضاعاالقتصاديةالسيئةمنذمايقاربثمانسنواتبسبب
االنقسامالسياسيبينالضفة الغربية وقطاعغزةأفرزالعديدمنشرائحالمجتمع فيدائرةالفقروالبطالة،وزادت
حاجتهمللمعوناتاإلغاثيةبسببعدمتوفرفرصعمللديهم ،ولديهمالرغبةلبدءأنشطةاقتصاديةتساعدفي

تمكينهماقتصادياً.

 -3توزيع العينة تبعاً لمتغيرالمستوى التعليمي:
جدول رقم ()0
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي


المستوى التعليمي

العدد

النسبة المئوية

غيرمتعلم

6

%5.6

التعليماألساسي

18

%45.6

التعليمالثانوي

71

%34.3

دبلوم

54

%52.4

بكالوريوسفأعلى

53

%52.5

اإلجمالي

231

%111



يتضح من جدول رقم ( )6أن توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي تقع في أغلبها في

المستوىالتعليمياألساسيوالثانويبمانسبته(.)%76.1

وتعزو الباحثة ذلكإلىأنغالبيةالمستفيدين وأصحابالمشاريعهممنفوقسن 42عامونسبةكبيرة

منهماعتمدعلىالعملفياألسواقاإلسرائيليةخاللالثمانينياتحيثكانوايتسربونمنالمدراسلاللتحاقبسوق

العمل،فكانهذاسبباً فيضعفمستوىتعليمهموباإلضافةإلىضعفاإلدارةالتعليميةوالحرصعلى التعليم
فيقطاعغزةفيتلكالفترةلسيطرةاإلدارةالمدنيةاالسرائيليةعليه.
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 -4توزيع العينة تبعاً لمتغير محل اإلقامة:

جدول رقم ()7

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير محل اإلقامة

محل اإلقامة

العدد

النسبة المئوية

شمالغزة

45

%57.8

غزة

82

%34.1

الوسطى

34

%54.7

خانيونس

43

%58.7

رفح

35

%53.1

اإلجمالي

231

%111

المصدر:و ازرةالشوناالجتماعية،بياناتغيرمنشورة،أبريل 5252

يتضحمنجدولرقم()7أنتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيرمحل اإلقامة ،جاءأنمانسبته()%34.1

منعينةالدراسةمنمحافظةغزةثممحافظةخانيونسثممحافظةشمالغزةثمالوسطىثمرفح.

وتعزو الباحثة ذلك إلى برنامج ديب ليس مقصو اًر على محافظة واحدة بل لكافة األسر التي يمكن أن

تستفيدمنبرنامجمنمختلفمحافظاتقطاعغزةمعاعتباراتتتعلقبالخصائصالجغرافيةللمحافظةمنحيث
تعداد السكانوالقدراتومجاالتالنشاطاتوالخدمات ،وعددالمستفيدينمنمشاريعالمنحالصغيرةفيمحافظة
وذلكماتمبيانهأيضاًفيتوزيعالمستفيدينوفقاًلسجالتو ازرةالشئوناالجتماعية،أبريل.5252

 -0توزيع العينة تبعاً لمتغير النشاط القتصادي:

جدول رقم ()1

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير النشاط القتصادي



النشاط القتصادي

العدد

النسبة المئوية

زراعينباتي

54

%52.4

زراعيحيواني

58

%55.5

صناعي

56

%6.1

تجاري

545

%65.4

خدمات

55

%2.5

أخرى

1

%3.1

اإلجمالي

231

%111
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يتضح من جدول رقم ( )8أن توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير النشاط االقتصادي جاءت ما نسبته

(  )%65.4من عينة الدراسة للنشاط االقتصادي التجاري ،وتبين هذه النسبة الدرجة العالية في اتجاه المشاريع
الممولةمنبرنامجديب.

وتعزو الباحثةذلكإلىأناألنشطةاالقتصاديةالتجاريةتحتاجإلىرأسمالكبير،باإلضافةإلىأندورة

رأسالمالسريعةوبالتاليتحققربحأسرعومنأمثلةذلكمشاريعمحالتالبقالةاألكثرانتشا اًرومتاجرالمالبس
يزتتعرض

واألدواتالمنزليةوغيرها.كماأنالمشاريعالزراعيةوالحيوانيةوالصناعيةوالخدماتكالخياطةوالتطر

لكثير من التدخالت في إطار مدة البرنامج ،باإلضافة إلى صعوبة توقع السوق وحاجته في ضوء التغيرات
االقتصادية والسياسية من اغالق السوق اإلسرائيلي أمام المصانع الفلسطينية والتصدير ،وبالتالي تتعرض

الحتماليةفشلهاوعدمنجاحمنتجاتها.

رابعاً :أداة الدراسة (الستبانة):

تــماســتخدماالســتبانةلتقيــيمادارةمشــاريعالمــنحالصــغيرةغيــرالمســتردةالممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســر

المحروم ــةاقتص ــادياً(،)DEEPحي ــثتع ــداالس ــتبانةاألداةالرئيس ــةالمالءم ــةللد ارس ــةالميداني ــةللحص ــولعل ــى
المعلوماتوالبياناتمنقبلالمستجوبين.

وقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لبناء الستبانة:

 مراجعة الدراساتواألبحاث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في بناء االستبانةوصياغةفقراتها.
 تحديدالفقراتالتيتقعتحتكلمجالمننموذجتقييم(.)CIPP اعداداالستبانةفيصورتهااألوليةوقدتكونتمن()8مجاالتو()64فقرة،ملحقرقم( .)5 تمعرض االستبانة علىعددمنالمحكمينمنأعضاءهيئةالتدريسفيجامعاتقطاعغزة،والذين قاموابدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم ،والملحق رقم ( )5يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم،
لتستقراالستبانةفيصورتهاالنهائيةعلى()67فقرة،ملحقرقم(.)3
 -تمأخذعينةتجريبيةمكونةمن()32مفردة،لتطبيقاالستبانةبهدفالتأكدمنالصدقوالثبات.
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وقد قسمت الباحثة الستبانة إلى قسمين رئيسيين هما:

القسم األول :وهوعبارةعنالبياناتالعامةعنالمستجيب(الجنس،الفئةالعمرية،المستوىالتعليمي،المحافظة،
والنشاطاالقتصادي).

القسم الثاني :يمثلمجاالتاالستبانة،ويشتملعلى()86فقرةموزعةعلىثمانيةمجاالتهي:


المجال األول :تقييم محتوى (سياق) المشروع ،ويتكونمن()9فقرات.
المجال الثاني :تقييم استدامة المشروع ،ويتكونمن()9فقرات.
فقرات.
المجال الثالث :تقييم مدخالت المشروع ،ويتكونمن( )6
المجال الرابع :تقييم عملية تنفيذ المشروع ،ويتكونمن()9فقرات.
المجال الخامس :تقييم فاعلية المشروع ،ويتكونمن()6فقرات.
المجال السادس :تقييم قابليه نقل نجاح المشروع ،ويتكونمن()7فقرات.
المجال السابع :تقييم نتائج المشروع ،ويتكونمن()9فقرات.
المجال الثامن :تقييم التقرير التجميعي للمشروع ،ويتكونمن()9فقرات.



خامساً :تصحيح الستبانة (المحك المعتمد):


بناءعلىرأيالخبراءوالمختصينفقدتـم اعتمـاد مقيـاس ليكـرت الخماسـي()Likert Scaleلإلجابـة علـى

فقراتالقسـمالثـاني ،حيـث اإلجابـات علـىكـل فقـرةمكونـة مـن  5خيـاراتوتعنـي الدرجـة ) (5الموافقـةبدرجـةكبيـرة

جداً ،والدرجة ) (1تعنيعدمالموافقةحسب جدول رقم(.)1

2

جدول رقم ()1

درجات مقياس ليكرت الخماسي

2

الستجابة

أوافق تماماً

أوافق

محايد

ل أوافق

ل اوافق إطالقاً

الدرجة

0

4

3

2

1




ويتم االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي واألوزان النسبية بشكل أساسي لتحديد مستوى موافقة أفراد

مجتمعالدراسةعلىفقراتومجاالتاالستبانة،والجدولرقم()52يوضحذلك:
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جدول رقم ()11
يوضح المحك المعتمد في الدراسة
مستوى الموافقة
الوسط الحسابي
الوزن النسبي

أوافق تماماً

أوافق

محايد

ل أوافق

ل اوافق إطالقاً

أكبرمن

5-4224

أكبرمن-3244
4224

أكبرمن

3244-2284

أكبرمن-1264
2284

من

1264-1

أكبرمن

أكبرمن

أكبرمن

أكبرمن

أكبرمن

%144-%64

%86-%52

%64-%86

%52-%38

%38-%24

وهـذا يعطـي داللـة واضـحة علـى أن المتوسـطات التـي تقـل عـن)(1.80تـدل علـى وجـود درجـةالأوافـق

إطالقـاًعلـى فقـرات االسـتبانة ،أمـامـايسـاويأو يزيـد عـن ) (4.20فيـدل علـى وجـود درجـة أوافـقتمامـاً،ولتفسـير
نتائجالدراسةوالحكمعلىمستوىاالستجابة،اعتمدتالباحثةعلىترتيـباالوزانالنسـبيةعلـىمسـتوىالمجـاالت

لألداةككلومستوىالفقراتفيكلمجال،وقدحددتالباحثةدرجةالموافقةحسبالمحكالمعتمدللدراسة.


سادسا ا  :صدق الستبانة:

صــدقاالســتبانةيعنــي"أنتقــيساالســتبانةمــاوضــعتلقياســه"(الجرجــاوي.)145:2414،كمــايقصــد

بالصدق"شمولاالستقصاءلكلالعناصـرالتـييجـبأنتـدخلفـيالتحليـلمـنناحيـة،ووضـوحفقراتهـاومفرداتهـا
منناحيةثانية،بحيثتكونمفهومةلكلمنيستخدمها"(عبيداتوآخرون.)2441،
وقد تأكدت الباحثة من صدق اإلستبانة بطريقتين:

 -1صدق الستبانة من وجهة نظر المحكمين:
يستخدم أسلوب رأي المحكمين ،بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراضالدراسة،
ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والمختصين بالموضوع قيد

الدراسة ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كلفقرة من فقراتاالستبانة ومدى مالءمتها
لقياس ما وضعت لقياسه ووصف الموضوع الذي أعدتمن أجله ،وبناءاً عليه تم إتباع هذا األسلوب وعرضت

االستبانة على عدد من المحكمينمنبعضالجامعات،باإلضافةلخبراءمتخصصينفيموضوعالدراسة ،حيث

قدم السادة المحكمين العديدمن التعديالتعلى أداةالدراسة ،واستجابت الباحثة لهذه التعديالت ،وقامت بإعادة

صياغةاالستبانة في ضوءالمالحظاتالتي قدمها المحكمون ،حتى أخذت االستبانة شكلها النهائي(أنظرالملحق

رقم.)3:
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 -0صدق التساق الداخلي (:)Internal Validity
يقصدبصدقاالتساقالداخليمدىاتساقكلفقرةمنفقراتاالستبانةمعالمجالالذيتنتميإليةهذه
الفقرة ،وتم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة استطالعية قدرها ( )32مستفيد ،وتم حساب
معامالتاالرتباطبيرسون ( )Pearsonلكلفقرةمنفقراتمجاالتاالستبانة والدرجة الكلية للمجالنفسه ،كما
هوموضحفيمايلي:

الصدق الداخلي لفقرات المجال األول:

يوضح جدول رقم ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول" تقييم محتوى (سياق)

المشروع"والدرجةالكليةللمجالاألول.

جدول رقم ()11
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول" تقييم محتوى (سياق) المشروع" والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

0.787

*0.000

0.761

**0.000

.3

يصممبرنامجديبالمشروعالذييلبىاحتياجاتالفئاتالمستهدفة.

0.800

*0.000

.4

يضعبرنامجديبمكوناتوعناصراإلطارالمنطقيللمشروع.

0.351

*0.015

0.731

**0.000

0.711

**0.000

0.677

*0.000

.1

يراعىبرنامجديبخبرةالمستفيدالسابقةمننوعالمشروعالمنفذ.

0.708

**0.001

.1

يضعبرنامجديبالجداولالزمنيةالمالئمةلتنفيذأنشطةالمشروع.

0.669

**0.000

.1
.2

.0
.0
.7

يحددبرنامجديبالفئاتالمستهدفةللمشروعبدقة.
يتعرفبرنامجديبعلىاالحتياجاتالحقيقيةللفئاتالمستهدفةمنالمشروع.

يحلل برنامج ديب المخاطر الخارجية التي يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ
المشروع.

يراعىبرنامجديبوضعترتيباتللتنسيقمعالشركاءالمختصينبالمشروع.
يحللبرنامجديبالدروسالمستفادةمنالخبراتالسابقةلمثلهذاالمشروع.

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05
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يتضحمنالجدولرقم( )00معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالاألول"تقييم محتوى (سياق)
المشروع"والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية ()α ≥0.05
وبذلكيعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.
الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني:

يوضحجدولرقم()12معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالثاني"تقييماستدامةالمشروع "
والدرجةالكليةللمجالالثاني.



جدول رقم ()12
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" تقييم استدامة المشروع" والدرجة الكلية للمجال
م
.1
.2
.3
.4
.0
.0
.7
.1
.1

الفقرة

معامل الرتباط

مستوى الدللة

0.801

*0.000

0.559

**0.001

0.692

**0.000

0.602

**0.000

0.598

**0.000

1.012

**0.000

1.711

**0.00

1.110

*0.000

0.368

**0.000

يوفربرنامجديبالخدماتالالزمةللمشروعباستمرار.
يساعدبرنامجديبعلىالتخلصمنالمشاكلوالمعوقاتالتيتواجهمشروع

األسرةالمستفيدة.

يوفربرنامجديباألموالالكافيةلتحقيق المخرجات واألهدافللمشروع.
يضمن برنامج ديب تحقيق نمو اقتصادي مستقر لألسرة المستفيدة من منحة
المشروع.

يساهم برنامج ديب في تحسين الوضع االجتماعي لألسر من خالل أنشطة

المشروع.

يعمل برنامج ديب على إيجاد مستفيدين قادرين على تحمل إدارة المشاريع

الصغيرة.

يتضمنبرنامجديبتحمل تكلفة خدمات المشروع بعد انتهاء التمويل.
يساعد برنامج ديب على توفير بيئة مستقرة ومناسبة إلنجاز مشروع األسرة

المستفيدة.

يعملبرنامجديبعلىتبنيمشاريعاألسرالمميزةباستمرار.


** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05
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يتضح من الجدول رقم ( )03معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" تقييم استدامة
المشروع"والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية()α≥0.05
وبذلكيعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.
الصدق الداخلي لفقرات المجال الثالث:

يوضحجدولرقم()13معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالثالث"تقييممدخالتالمشروع "
والدرجةالكليةللمجالالثالث.



جدول رقم ()13
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث" تقييم مدخالت المشروع" والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

0.844

*0.000

0.479

**0.001

.3

يركزبرنامجديبعلىأفراداألسرةالقادرينعلىالعمل.

0.512

**0.000

.4

يركزبرنامجديبعلىالمهنالتييمتلكفيهاأفراداألسرةخبرةمناسبة.

0.530

**0.000

0.617

**0.000

0.515

**0.000

.7

يحددبرنامجديبالمخاطرالتيقدتؤثرعلىالمواردالمتاحةللمشروع.

0.702

*0.011

.1

يمتلكبرنامجديبالقدرةعلىالتنبؤباالحتياجاتالمستقبليةللمشروع.

0.679

**0.000

.1
.2

.0
.0

يجمعبرنامجديبالبياناتالكاملةحولكافةجوانبالمشروع.
يجمع برنامج ديب البيانات حول أفراد األسرة وعملهم ومهاراتهم وخبراتهم
السابقة.

يدرس برنامجديبمدىتوفرالمواداألساسية الستخدامهافيالمشروعمثل:
المنزل،اآلالت،األدواتوشبكاتالكهرباءوالمياه.

يمنحبرنامجديباألسرةمايكفيهامنالوقتلمناقشةاحتياجاتهاواولوياتهانحو

المشروع.

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05

يتضحمنالجدولرقم()02معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالثالث"تقييممدخالتالمشروع

"والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية ()α ≥0.05وبذلك
يعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.
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الصدق الداخلي لفقرات المجال الرابع:

يوضحجدولرقم()14معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالرابع"تقييمعمليةتنفيذالمشروع
"والدرجةالكليةللمجالالرابع.





جدول رقم ()14
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع" تقييم عملية تنفيذ المشروع" والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

.1

يتابعبرنامجديبالمشروعبشكلدوريلمالحظةسيرعمله.

0.623

**0.000

.2

يوفربرنامجديبالطاقماإلداريلمتابعةالمشروعويساعدفيتحقيقأهدافه.

0.820

*0.000

0.599

**0.000

.4

يناقشبرنامجديبالمشاكلالتيتواجهالمشروعوأسبابتراجعه.

0.634

**0.00

.0

الًللمشاكلفيكلزيارةميدانيةللمشروع.
يضعبرنامجديبحلو

0.580

**0.000

.0

يتابعبرنامجديباألسرةالمستفيدةحتىبعدانتهاءفترةالتنفيذ.

0.784

*0.000

0.784

**0.000

0.654

**0.000

0.696

**0.000

.3

.7
.1
.1

يمتلك برنامج ديب طاقم عمل ذو خبرة يساعد المستفيد في تشخيص وحل

المشكالتالتيتواجهالمشروع.

تستمرمتابعةبرنامجديبعمليةتنفيذالمشروعحسبالمدةالمحددلهاوهي

58شه اًر.

يوفر برنامج ديب احتياجات المشروع والمواصفات الالزمة الستم ارره من

السوق.

يمتلكبرنامجديبآلياتلمتابعةالمشروعحسبالجداولالزمنيةالموضوعة.

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول رقم ( )01معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع" تقييم عملية تنفيذ
المشروع"والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية()α≥0.05
وبذلكيعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.

الصدق الداخلي لفقرات المجال الخامس:

يوضحجدولرقم()15معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالخامس"تقييمفاعلية المشروع "

والدرجةالكليةللمجالالخامس.
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جدول رقم ()10
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس" تقييم عملية فاعلية المشروع" والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

.1

يعتبربرنامجديبالمشروعمصدرالدخلالرئيسالحاليلألسرةالمستفيدة.

0.784

**0.000

.2

يعتمدبرنامجديبتوسيعالمشروعليكونمصدردخلأساسيلألسرة.

0.820

*0.000

.3

يهتمبرنامجديببأنيزيددخلاألسرةالمستفيدةمنمنحةالمشروع.

0.741

**0.000

.4
.0

يعتبربرنامجديبأنتأثيرمنحةالمشروععلىاألسرةالمستفيدةإيجابياً.

0,951

*0.000

يقدمبرنامجديبالمنحةلألسرةفياألوقاتالمناسبة.

0.654

**0.000

.0

يمنحبرنامجديباألسرةالمستفيدةالمنحةالكافيةلتنفيذالمشروع.

0.632

**0.000

0.754

**0.000

0.784

*0.000

.7
.1

يحرص برنامج ديب بأن تصل األسرة المستفيدة إلى عدم حاجاتها لمساعدات بعد
المشروع.
يوفربرنامجديبمنحأخرىلألسرةالمستفيدةفيالمستقبللتطويرالمشروعالحالي.

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05

يتضحمنالجدولرقم()01معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالخامس"تقييمفاعليةالمشروع

"والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية ( )α ≥0.05وبذلك
يعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.

الصدق الداخلي لفقرات المجال السادس:

يوضح جدول رقم ( )18معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس" تقييم قابلية نجاح

المشروع"والدرجةالكليةللمجالالسادس.



جدول رقم ()10
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس" تقييم قابلية نجاح المشروع "والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

.1

يساعدبرنامجديباألسرةالمستفيدةعلىتطويرالمشروعالحالي.

0.695

**0.000

.2

يساعدبرنامجديبفيتوجيهالمدخراتالصغيرةلالستثماربالمشروعوتوسيعه.

0.654

**0.000

.3

يساعدبرنامجديبعلىنقلالمشروعالناجحألماكنمختلفة.

0.811

*0.00

.4

يضعبرنامجديباألولوياتبصورةناجحةلتعزيزالمستفيدمننجاحالمشروعونقله.

0.584

**0.000

0.654

**0.000

.0

يساعدبرنامجديباألسرالمستفيدةمنالمنحةعلىاستمرارالمشروعوتطويره.

0.629

**0.000

.7

يعززبرنامجديبالعملالتعاونيلتعزيزنجاحالمشروع.

0.709

**0.000

.0

ثقة برنامج ديب بالمستفيدين يؤدي للحصول على التمويل المطلوب لتكبير المشروع
المميز.

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05
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يتضحمنالجدولرقم( )02معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالسادس"تقييمقابليةنجاح
المشروع"والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية()α≥0.05
وبذلكيعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.

الصدق الداخلي لفقرات المجال السابع:

يوضح جدول رقم ( )17معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع" تقييم نتائج المشروع"

والدرجةالكليةللمجالالسادس.



جدول رقم ()17
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع" تقييم نتائج المشروع "والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

.1

يقيسبرنامجديبمدى تحقيق أهدافالمشروع.

0.692

**0.000

.2

يساهمبرنامجديب في تحقيق أهدافاألسرةنحواالستقراراالقتصادي.

0.809

*0.000

0.777

*0.000

0.851

*0.000

0.745

**0.000

.0

يهتمبرنامجديببالمعلوماتحولتسويقمشروعاألسرةالمستفيدة.

0.785

**0.000

.7

يدرببرنامجديبأفراداألسرةويؤهلهملتعزيزنتائجالمشروع.

0.658

**0.000

0.574

**0.000

0.704

**0.000

.3
.4
.0

.1
.1

يضيف برنامج ديب خبرات ومهارات جديدة لألسرة المستفيدة في إدارة

المشاريع.

يساهم برنامجديب فيتحسينالوضعالمعيشيلألسرةالمستفيدة.
يهتم برنامج ديب نحو تمكين  األسر المستفيدة من القدرة على توسيع
المشروع.

يدعم برنامج ديب مشروع المستفيد في تحقيق منافسة كبيرة بين المشروعات

المشابهة.

يحرصبرنامجديب علىأنتشعراألسرةالمستفيدةبأنهاأكثراستقالليةبعد

المشروع.

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 0.05

 ///غير دالة إحصائياً

يتضحمنالجدولرقم( )02معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالسابع"تقييمنتائج المشروع"
والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( )α ≥0.05وبذلك
يعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.
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الصدق الداخلي لفقرات المجال الثامن:

يوضحجدولرقم()16معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالثامن"تقييمالتقرير التجميعي
للمشروع"والدرجةالكليةللمجالالثامن



جدول رقم ()11
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثامن" تقييم التقرير التجميعي للمشروع "والدرجة الكلية للمجال
الفقرة

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

.1

الً.
يشملتقريربرنامجديبرصدلألخطاءوطرقالتص ويبلتفاديهامستقب 

0.950

*0.016

.2

يوفرتقريربرنامجديبالمعلوماتالالزمةلتدفقالمعلوماتحولالمشروع.

0.729

**0.000

0.727

**0.000

0.851

*0.000

0.785

**0.000

يهتمتقريربرنامجديببآراءالمستفيدمنمنحةالمشروع.

0.785

**0.000

نامجديبالمعلوماتالالزمةعنالمشروعمناألسرةالمستفيدة.

يضمتقريربر

0.709

**0.000

0.574

**0.000

0.852

*0.000

.3
.4
.0
.0
.7
.1
.1

يوضح تقرير برنامج ديب مقارنة تكاليف مخرجات المشروع بتكاليف مشاريع
مشابهه أخرى.

يوضحتقريربرنامجديب تكاليفالمنحة بالفوائد من المشروع .
يشمل تقرير برنامج ديب على نظام المتابعة لمشروع األسرة المستفيدة وكيفية

االستفادة منه.


يحرصتقريربرنامجديبعلىتوثيقطرقتحسيناألداءواإلجراءاتفيمنح

المشاريعالقادمة.

يضم تقرير برنامج ديب اطالع المستفيدين من المشاريع في عملية التوثيق
للحصولعلىالتغذيةالراجعة.

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05

يتضحمنالجدولرقم()08معاملاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالالثامن"تقييمالتقريرالتجميعي

للمشروع"والدرجةالكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىمعنوية()α≥ 0.05
وبذلكيعتبروجودعالقةبينكلهذهالفقراتمعمجالهاممايعززمنصدقالمجاللماوضعلقياسه.


 -3الصدق البنائي Structure Validity
يعد الصدق البنائيأحد مقاييسصدقاألداة الذي يقيسمدى تحقق األهداف التي تريداألداة الوصول

إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة ،وللتحقق من الصدق
البنائيتمحسابمعامالتاالرتباطبيندرجةكلمجالمنمجاالتاالستبانةوالدرجةالكليةكماهوفيجدول

رقم(.)51
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جدول رقم ()11
معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لالستبانة



المجال

م

معامل الرتباط

مستوى الدللة

.1

تقييممحتوى(سياق)المشروع

0.911

**0.000

.2

تقييماستدامةالمشروع

0.960

**0.000

.3

تقييممدخالتالمشروع

1.130

**0.000

.4

تقييمعمليةتنفيذالمشروع


1.100

**0.000

.0

تقييمفاعليةالمشروع

0.948

**0.000

.0

تقييمقابليهنقلنجاحالمشروع

0.951

**0.000

.7

تقييمنتائجالمشروع

0.931

**0.000

.1

تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع

1.114

**0.000

** دالة عند مستوى 0.01

 ///غير دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى 0.05

يتضح من الجدول رقم ( )09أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً

وبدرجةقويةعندمستوىمعنوية()α≥ 0.05وبذلكتعدجميعمجاالتاإلستبانةصادقهلماوضعتلقياسه.

سابعاً :ثبات الستبانة (:)Reliability

يقصدبثباتاالستبانةأنتعطياالستبانةنفسالنتيجةلوتمإعادةتوزيعاالستبانةأكثرمنمرةتحتنفس

الظروفوالشروط(الجرجاوي،)17:5252،أوبعبارةأخرىأنثباتاالستبانةيعنياالستقرارفينتائجاالستبانة
وعدمتغييرهابشكلكبيرفيمالوتمإعادةتوزيعهاعلىمجتمعالدراسةعدةمراتخاللفتراتزمنيةمعينة.
وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتين:

 -6طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

أخرى زوجية وتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل
تم تقسيم عبا ارت االستبانة إلى عبارات فردية و 
الفقرات الفردية الرتبة ،ومعدل الفقرات الزوجية الرتبة لكل فقرة من فقرات االستبانة ،وقد تم تصحيح معامالت
االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ) (Spearman-Brown Coefficientوقد استخدم
معاملجتمانفيحالةأنيكونعددالفقراتالفرديةاليساويعدداألسئلةالزوجيةفيالمجال.
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جدول رقم ()21
طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات الستبانة



معامل الرتباط

معامل الرتباط بعد

.1

تقييممحتوى(سياق)المشروع

1

2.812

2.142

**0.000

.2

تقييماستدامةالمشروع

1

2.623

2.725

**0.000

.3

تقييممدخالتالمشروع

8

2.144

2.175

**0.000

.4

تقييمعمليةتنفيذالمشروع

1

2.817

2.146

**0.000

.0

تقييمفاعليةالمشروع

8

2.774

2.873

**0.000

.0

تقييمقابليهنقلنجاحالمشروع

7

2.824

2.155

**0.000

.7

تقييمنتائجالمشروع

1

2.126

2.125

**0.000

.1

تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع

1

2.153

2.122

**0.000

01

1.101

1.114

**0.000

م

المجال

جميع مجالت الستبانة ككل

عدد الفقرات

قبل التعديل

التعديل

مستوى الدللة

يتضح من الجدول رقم ( )52أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعها كانت مرتفعة ،وأن
معاملالثباتالكليكان()2.184ممايدلعلىاناالستبانةتتميزبدرجةعاليةمنالثبات.
 -2طريقة ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha Coefficient
تماستخدام طريقةألفاكرونباخكطريقةثانيةلقياسثباتاالستبانة،وذلكإليجادمعاملثباتاالستبانة،
حيثحصلعلىقيمةمعاملألفاكرونباخلكلمجالمنمجاالتاالستبانةوكذلكلالستبانةككل.
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جدول رقم ()21
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة
م

المجال



عدد الفقرات

قيمة معامل ألفا كرونباخ

مستوى الدللة

.1

تقييممحتوى(سياق)المشروع

1

2.152

**0.000

.2

تقييماستدامةالمشروع

1

2.832

**0.000

.3

تقييممدخالتالمشروع

8

2.842

**0.000

.4

تقييمعمليةتنفيذالمشروع

1

2.122

**0.000

.0

تقييمفاعليةالمشروع

8

2.162

**0.000

.0

تقييمقابليهنقلنجاحالمشروع

7

2.146

**0.000

.7

تقييمنتائجالمشروع

1

2.851

**0.000

.1

تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع

1

2.865

**0.000

جميع مجالت الستبانة ككل

01

1.172

**0.000

يتضحمنالجدول رقم( )55أنمعامالت الثباتمرتفعة،وقدبلغمعدلالثباتالعاملمجاالتاالستبانة
ككل(،)2.875وهومعاملثباتعاليشيرإلىصالحيةاالستبانة.

وبذلك اصبحت االستبانة في صورتهاالنهائية كماهيفي الملحق ( )3قابلةللتوزيع ،وتكونالباحثة قد

تأكدت من صدق وثباتها مما يجعلها على ثقة تامة بصحتها وصالحيتها لتحليل البيانات للتوصل إلى النتائج
المرجوه.

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :

لقدقامت الباحثةبتفريغوتحليلاالستبانةمنخاللبرنامجالتحليلاإلحصائي Statistical Package

،(SPSS) for the Social Sciencesوتم استخداماالختباراتاإلحصائية التالية:
 .1التك ارراتوالنسبالمئوية  واألوزانالنسبيةوذلكلحسابالمتوسطاتالحسابيةالستجاباتأفرادعينةالدراسة
على فقرات االستبانة ككل ،وحساب متوسطات االستجابة لكل مجال من مجاالت االستبانة على حدة،
يستخدماألمربشكلأساسيألغ ارضمعرفةتكرارفئاتمتغيرما.
 .2معامل سبيرمان بروان )، (Spearman-Brownوجوتمانلقياس الثبات بطريقة التجزئةالنصفية.
 .3معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفةثباتاالستبانة.
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 .4معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس صدق االتساق الداخلي للفقرات،
باإلضافة الستخدامه لقياسدرجةاالرتباطوالعالقةبينالمتغيرات.
 .0اختباراإلشارة()Sign Testلمعرفةماإذاكانتمتوسطدرجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحياد.
 .0اختبار  Tلعينتين مستقلتين ) (Independent Samples T-testلمعرفة االختالف بين المتوسطات
الحسابيةالستجاباتأفرادالعينةتعزىلمتغيراتالدراسة(الجنس).
 .7اختبار كروسكال والس لدراسة العالقة بين ثالث متغيرات فأكثر تعزى لمتغيرات الدراسة ( الفئة العمرية،
المستوىالتعليمي،المحافظة،النشاطاالقتصادي).
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الفصــل اخلـامس

حتليل البيانات
واختبــار أسئلة الدراســة

تقديم/

يتضمنهذاالفصلعرضاً لتحليلالبياناتواختبارفرضياتالدراسة،وذلكمنخاللاإلجابةعلى أسئلة

الدراسة،واستعراضأبرزنتائجاإلستبانةوالتيتمالتوصلإليهامنخاللتحليلفقراتها.

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،حيث تم استخدام البرنامج

اإلحصائي )  (SPSSواستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة لذلك ،لتحقيق أهداف الدراسة ،وتفسير النتائج
ومناقشتها،ومنثمتقديمالتوصياتوالمقترحات.

أولً :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على" ما تقييم محتوى (سياق) إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير

المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"

الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو

درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)55


جدول رقم ()22
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال "تقييم محتوى (سياق) المشروع"
م
.5

المتوسط

الفقرة

يحددبرنامجديبالفئاتالمستهدفةللمشروعبدقة.

قيمة

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الختبار

القيمة

الحتمالية

الترتيب

()sig.

4.31

0.666

87.8

55.67

*0.000

5

4.56

0.784

82.5

8.79

*0.000

4

.3

يصممبرنامجديبالمشروعالذييلبىاحتياجاتالفئاتالمستهدفة.

4.51

0.894

82.8

52.27

*0.000

3

.4

يضعبرنامجديبمكوناتوعناصراإلطارالمنطقيللمشروع.

4.24

0.911

82.8

8.43

*0.000

6

3.64

0.906

75.85

7.68

*0.000

1

4.52

0.743

84.22

8.67

*0.000

2

3.75

1.025

74.55

7.44

*0.000

8

.8

يراعىبرنامجديبخبرةالمستفيدالسابقةمننوعالمشروعالمنفذ.

4.34

86.81 5.557

55.45

*0.000

5

.1

يضعبرنامجديبالجداولالزمنيةالمالئمةلتنفيذأنشطةالمشروع.

3.18

71.26 2.122

7.14

*0.000

7

4.11

11.11

12.01

*0.000

.5

.2
.6
.7

يتع ـ ــرفبرن ـ ــامجدي ـ ــبعل ـ ــىاالحتياج ـ ــاتالحقيقي ـ ــةللفئ ـ ــاتالمس ـ ــتهدفةم ـ ــن
المشروع.

يحلل برنامج ديب المخاطر الخارجية التي يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ
المشروع.
يراعىبرنامجديبوضعترتيباتللتنسيقمعالشركاءالمختصينبالمشروع.

يحلل برنامج ديب الدروس المستفادة من الخبرات السابقة لمثل هذا
المشروع.

جميع فقرات المجال ككل
* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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1.111

يتضحمنجدولرقم()55أن:
 الفقرةاألولى"يحدد برنامجديبالفئاتالمستهدفةللمشروعبدقة"جاءتفيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابييساوي( 4.31الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%87.8قيمةاختبار Tتساوي 1.47وأنالقيمة

االحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستوىداللة،α ≥0.05ممايدل
علىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناك

موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن هذا يعكس درجة وعي
مرتفعةمنقبلالقائمينعلىالبرنامجبأهميةتحديدالفئةالمستهدفة كأساس للتمكيناالقتصاديلألسرة وتلبية
احتياجاتهاليتمتمويله2

خبرة المستفيد السابقة من نوع المشروع المنفذ" المرتبة الثانية
 -واحتلت الفقرة الثامنة "يراعى برنامج ديب 

بمتوسطحسابييساوي( 4.34الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%86.81قيمةاختبار Tتساوي

 8.97وأن القيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  2.222لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة
  ،α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3
وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلكإلىأنالخبرات

السابقةمناألمورالمهمةوخاصةفيمتطلباتالمشروعألنهيعطيتحليالتيستعينبهاالقائمينعلىالبرنامج
فيالتخطيطللمشروعبصورةأفضل،ومدىتوقعنجاحةفيالمستقبل،وهذايدلعلىمدى حرص برنامجديب

على تطوير قدراتهاالتمويليةفيالمشاريعلتمكيناألسرالمحرومةاقتصادياً.

 -وجاءتالفقرةالخامسة"يحلل برنامج ديب المخاطر الخارجية التي يحتمل مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع"في

المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( 3.64الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%75.85قيمة

اختبار Tتساوي 7.68وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عند

مستوى داللة  ، α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة

المتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة

ذلك إلىأنهليسمنالسهلتحليل المخاطرالخارجية في ظل ما تمر به البيئة الفلسطينية من تغيرات سياسية

واقتصاديةواجتماعية متسارعةوخاصةمايعيشهقطاعغزةمنظروفحصارواغالقالمعابرالمتكرر،وتدني
الوضعاالقتصادي.


وبشكلعاميمكنالقولبأنالمتوسطالحسابي لجميعفقرات المجاليساوي،4.21وأنالوزنالنسبي

يساوي،%85.12قيمةاالختبار،55.65وأنالقيمةاالحتمالية( )Sig.تساوي0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم
محتوى(سياق)المشروع"دالإحصائياًعندمستوىداللة،α≥ 0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابة
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لهذاالمجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمنقبل أفرادالعينةعلى
فقراتهذاالمجال.

وتعزو الباحثة ذلك إلىاهتمامبرنامجديببتقييممحتوى(سياق)المشروعوخاصة أنهذاالتقييميتم في

المرحلة األولى في دورة حياة المشروع ،والتي يتم فيها التعرف على االحتياجات الحقيقيةللفئات المستهدفة وتحديد
الفئات المستهدفة بدقة ويراعيالخبراتالسابقةمنأجلتلبيةاحتياجاتاألسرالمحرومةاقتصادياً ،وذلك من

خالل وضع الترتيبات للتنسيق مع المختصين بالمشروع ومن ثم وضع مصفوفة اإلطار المنطقي للمشروع،

والجداولالزمنيةلتنفيذالمشروع وجميعها كانت نسبتها مرتفعة وهذا يعكس البرنامجبأهمية تقييم محتوى (سياق)
المشروع بما يتضمن من عناصر في المشاريع بما يحقق لها من مصداقية للتمويلمعتمكيناألسرالمحرومة
اقتصادياً بشكلفعلي.



النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على" ما تقييم استدامة إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير

المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"

الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو

درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)53
جدول رقم ()23
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال "تقييم استدامة المشروع"
م

الفقرة

.5

يوفربرنامجديبالخدماتالالزمةللمشروعباستمرار.

.5
.3
.4
.2
.6

يساعد برنامج ديب على التخلص من المشاكل

والمعوقاتالتيتواجهمشروعاألسرةالمستفيدة.

يوفر برنامج ديب األموال الكافية لتحقيق المخرجات
واألهدافللمشروع.

يضمن برنامجديبتحقيقنمواقتصاديمستقرلألسرة
المستفيدةمنمنحةالمشروع.

يساهمبرنامجديبفيتحسينالوضعاالجتماعيلألسر

منخاللأنشطةالمشروع.

يعمل برنامج ديب على إيجاد مستفيدين قادرين على

تحملإدارةالمشاريعالصغيرة.

القيمة

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

3.75

0.963

74.4

52.38

*0.000

3.43

0.936

68.65

8.54

*0.000

7

3.77

0.971

72.4

55.45

*0.000

5

3.73

0.926

74.6

52.55

*0.000

4

3.84

0.94

76.8

55.25

*0.000

5

3.61

0.912

73.8

8.45

*0.000

2
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الحتمالية

الترتيب
3

()sig.

الفقرة

م

يتضمن برنامجديبتحمل تكلفة خدمات المشروع بعد

.7

انتهاء التمويل.

يساعد برنامج ديب على توفير بيئة مستقرة ومناسبة

.8

إلنجازمشروعاألسرةالمستفيدة.

يعمل برنامج ديب على تبني مشاريع األسر المميزة

.1

باستمرار.

جميع فقرات المجال ككل

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

القيمة

الحتمالية

الترتيب

()sig.

3.22

0.936

65.2

6.18

*0.000

1

3.65

0.738

75.5

8.33

*0.000

6

3.36

2.825

67.5

8.25

*0.000

8

3.07

0.952

71.00

1.11

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05



يتضحمنجدولرقم()53أن:

 الفقرةالخامسة"يساهمبرنامجديبفيتحسينالوضعاالجتماعيلألسرمنخاللأنشطةالمشروع"جاءتفي المرتبة األولى بمتوسط حسابي يساوي ( 3.84الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%76.8قيمة

اختبار Tتساوي 55.25وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عند
مستوى داللة  ، α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة

المتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة

ذلكإلىأنمنأولوياتالبرنامجتحقيقالتنميةاالقتصاديةمنخاللتمكيناألسرالمحرومةاقتصادياً،وضمان
استم ارريةتقديمالخدماتالتيتتالءممعاالحتياجاتللفئاتالمستهدفة.

 -واحتلتالفقرةالثالثة"يوفر برنامجديباألموال الكافيةلتحقيق المخرجات واألهدافللمشروع"المرتبةالثانية

بمتوسط حسابي يساوي ( 3.77الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%72.4قيمة اختبار  Tتساوي
 1.76وأن القيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  2.222لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

،α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3
وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلكإلىأنالقائمين

على البرنامج لديهم كفاءة إدارية في تخصيص الموارد المالية بشكل مناسب يضمن تحقيق احتياجات األسر

المحرومةاقتصادياً وفقالمشاريعالمقدمةوالمخططلها،وأنالقائمينعلىالبرنامجلديهمخبرةتؤهلهملتوفيرما
يلزملتحقيقالنتائجواألهدافللمشروع.

 -وجاءت الفقرة السابعة "يتضمن برنامج ديب تحمل تكلفة خدمات المشروع بعد انتهاء التمويل" في المرتبة

األخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( 3.22الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%65.2قيمة اختبار T

تساوي7.18وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة
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، α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3
وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأنهعلى
الرغممن توفير ما يلزم للمشروعلضمان تحقيقمخرجاتهالمخطط لها،إالأنهمن الصعبأن تقديم خدمات

أخرى غير مخطط لها في البرنامج كاستمرار متابعة المشروع بعد انتهاء التمويل ،وذلك بسبب حدود ومعايير
البرنامج،والوفاء،وأنهمناألولوياتالوفاءباالحتياجاتلفئاتمستهدفةأخرى.


وبشكلعاميمكنالقولبأنالمتوسطالحسابي لجميعفقرات المجاليساوي،3.27وأنالوزنالنسبي

يساوي،%75.22قيمةاالختبار،8.81وأنالقيمةاالحتمالية ( )Sig.تساوي 0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم
استدامة المشروع "دالإحصائياً عندمستوىداللة،α ≥ 0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذا
المجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىفقرات

هذاالمجال.

الصغيرة المساهمة في تحسين الوضع

وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه من أولويات إدارة مشاريع المنح

االجتماعيلألسروتوفيراألموالالكافيةلتحقيقمخرجاتوأهدافالمشروع المخطط لهاوذلك في ظل وجود

الخدماتالالزمةللمشروع من خاللإيجادمستفيدينقادرينعلىتحملإدارةالمشروعومساندتهمفيالتخلصمن

المشاكلوالمعوقاتالمحتملة ،وهذا يوضحأهمية االهتمام بتقييماستدامةالمشروعلضمان االستمرار وزيادة الدعم
نحوتحقيقالنتائجالمتوقعةعلىأرضالواقع.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على" ما تقييم مدخالت إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير

المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"
الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو
درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)54
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جدول رقم ()24
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال "تقييم مدخالت المشروع"
الفقرة

م

يجمع برنامج ديب البيانات الكاملة حول كافة جوانب

.5

المشروع.

يجمع برنامج ديب البيانات حول أفراد األسرة وعملهم

.5

ومهاراتهموخبراتهمالسابقة.

يركزبرنامجديبعلىأفراداألسرةالقادرينعلىالعمل.

.3

يركز برنامج ديب على المهن التي يمتلك فيها أفراد

.4

األسرةخبرةمناسبة.

المتوسط

قيمة

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الختبار

القيمة
الحتمالي

الترتيب

ة ()sig.

3.62

0.921

73

8.87

*0.000

6

3.75

0.986

74.4

1.45

*0.000

4

3.76

0.863

72.5

52.27

*0.000

5

3.77

0.97

72.4

55.24

*0.000

5

يدرس برنامج ديب مدى توفر المواد األساسية
الستخدامهافيالمشروعمثل:المنزل،اآلالت،األدوات

.2

3.74

1.050

74.8

1.12

*0.000

3

وشبكاتالكهرباءوالمياه.

يمنح برنامج ديب األسرة ما يكفيها من الوقت لمناقشة

.6

احتياجاتهاواولوياتهانحوالمشروع.

يحدد برنامج ديب المخاطر التي قد تؤثر على الموارد

.7

المتاحةللمشروع.

يمتلك برنامج ديب القدرة على التنبؤ باالحتياجات

.8

المستقبليةللمشروع.

جميع فقرات المجال ككل

3.72

0.908

74

1.56

*0.000

2

3.42

0.976

68

7.18

*0.000

8

3.64

1.117

75.8

8.52

*0.000

7

3.07

0.971

0.971
2

1.40

*0.00
0

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05



يتضحمنجدولرقم()54أن:

 الفقرةالرابعة"يركزبرنامجديبعلىالمهنالتييمتلكفيهاأفراداألسرةخبرةمناسبة "جاءتفيالمرتبةاألولى بمتوسط حسابي يساوي ( 3.77الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%72.4قيمة اختبار T

تساوي 55.24وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عند مستوى

داللة، α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي
،3وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأن

برنامجديبيركزعلىالمشاريعالتيتناسبقدراتاألسرالمستفيدة،كماأنهيهتمبجمعالمعلوماتعنالمستفيد

والتعرفعلىاألسرةاألكثرحاجة.
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 واحتلت الفقرة الثالثة " يركز برنامج ديب على أفراد األسرة القادرين على العمل" المرتبة الثانية بمتوسطحسابييساوي( 3.76الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%72.5قيمةاختبار Tتساوي 52.27وأن

القيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة،α ≥0.05مما
يدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناك

موافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلكإلىأنبرنامجديبيركزعلىأفراد
األسرةالقادرينعلىالعملوالذيتتوفرلديهمالخبرةوالقدرةعلىإدارةالمشروع،حيثأنمنسياسةديبمتابعة
عالقةمستمرة معهم تتطلبوجودنوعمنالثقة

األفرادالقائمينعلىالمشروع،والتعرفعلىقدراتهممنخالل
وتبادلالخبراتعبرالزياراتالميدانيةوالمتابعةالمستمرةمنالمؤسساتالمنفذة.

 وجاءتالفقرةالسابعة"يحدد برنامجديبالمخاطرالتيقدتؤثرعلىالمواردالمتاحةللمشروع"فيالمرتبةاألخيرةبمتوسطحسابييساوي( 3.42الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%68.27قيمةاختبارT

تساوي6.18وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة

،α≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وان
كانت قليلة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه من الصعب التنبؤ بالمتغيرات
االقتصاديةالتييمرالشعبالفلسطينيفيضوءسيطرةاالحتاللاإلسرائيليعلىالمعابرواالغالقاتالمستمرة

ولهذا برنامجديببحاجةأكثرإلىاألخذبعيناالعتبارالمحدداتوالمخاطرالتيتقيداألسروتؤثرعلىسبل
عيشهم.

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  ،3.67وأن الوزن النسبي

يساوي،%73.42قيمةاالختبار،1.46وأنالقيمةاالحتمالية( )Sig.تساوي 0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم
مدخالت المشروع "دالإحصائياًعندمستوىداللة،α ≥ 0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذا
المجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىفقرات

هذاالمجال.

وتعزو الباحثة ذلكإلى أنإدارةبرنامجديبتهتمبجمعكافةالمعل وماتعلىاألسرمنخاللاالهتمامبما

يمتلكأفراداألسرةمنخبراتمناسبةوالقدرةعلىالعملومدىتوفراإلمكانياتوالموادالالزمةلنجاحالمشروع،

وذلكيرجعإلىصحةالبياناتحولأفراداألسرةوعملهمومهاراتهموالتعرفعلىاحتياجاتهملدقةالتخطيطحسب
ح،والتنبؤباالحتياجاتالمستقبليةللمشروع.
تصميمالمشروعالمقتر 
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على" ما تقييم عملية تنفيذ إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير

المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"

الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو

درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)52


جدول رقم ()20
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال "تقييم عملية تنفيذ المشروع"
الفقرة

م

يتابع برنامج ديب المشروع بشكل دوري لمالحظة سير

.5

عمله.

يوفر برنامج ديب الطاقم اإلداري لمتابعة المشروع

.5

ويساعدفيتحقيقأهدافه.

يمتلكبرنامجديبطاقمعملذوخبرةيساعدالمستفيد

.3

فيتشخيصوحلالمشكالتالتيتواجهالمشروع.

يناقشبرنامجديبالمشاكلالتيتواجهالمشروعوأسباب

.4

تراجعه.

الً للمشاكل في كل زيارة ميدانية
يضع برنامج ديب حلو

.2

للمشروع.

يتابع برنامجديباألسرةالمستفيدة حتىبعدانتهاءفترة

.6

التنفيذ.

تستمر متابعة برنامج ديب عملية تنفيذ المشروع حسب

.7

المدةالمحددلهاوهي58شه اًر.

يوفر برنامج ديب احتياجات المشروع والمواصفات

.8

الالزمةالستم اررهمنالسوق.

يمتلك برنامج ديب آليات لمتابعة المشروع حسب

.1

الجداولالزمنيةالموضوعة.

جميع فقرات المجال ككل

المتوسط

قيمة

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الختبار

القيمة

الحتمالية

الترتيب

()sig.

3.54

0.836

65.8

8.18

*0.000

2

3.45

0.949

68.4

1.42

*0.000

3

3.66

1.579

73.5

52.26

*0.000

5

3.35

0.920

66.4

1.34

*0.000

4

3.27

0.912

65.4

7.24

*0.000

8

3.22

0.939

65

7.55

*0.000

1

3.55

0.928

65.5

8.78

*0.000

6

3.64

0.933

75.8

1.12

*0.000

5

3.21

0.967

65.8

8.55

*0.000

7

3.27

0.998

00.00

1.11

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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يتضحمنجدولرقم()52أن:
 -الفقرةالثالثة"يوفربرنامجديبالطاقماإلداريلمتابعةالمشروعويساعدفيتحقيقأهدافه"جاءتفيالمرتبة

األولى بمتوسط حسابي يساوي ( 3.66الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%73.5قيمة اختبار T

تساوي 52.26وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستوى

داللة،α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي
،3وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأن
برنامجديبيحرصورغمالظروفالمتغيرةعلىإيجادطاقممدربللمتابعة وفعالويهتمباالستفادةمنهفيعملية
اإلشرافوالتوجيهواإلرشاد.

 -واحتلتالفقرةالثامنة"يوفربرنامجديباحتياجاتالمشروعوالمواصفاتالالزمةالستم اررهمنالسوق"المرتبة

الثانيةبمتوسطحسابييساوي(3.64الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%75.8قيمةاختبارTتساوي

 1.12وأن القيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  2.222لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

، α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن

اإلجراءاتفيبرنامجديبتسعىإلىتوفيرالمتطلباتالماليةومايتعلقباحتياجاتالمشروعالتيالبدأنتتوفر

فيهاالشروطوالمواصفاتوالجودة،حيثأنالهدفالرئيسللبرنامجهومساعدةهؤالءاألسرعلىتحقيقدخل
ثابتواالستم ارريةمنخاللنجاحهمفيالمشاريعالمنفذة،إالإنهيؤخذاحياناً علىالبرنامجاطالةمدةالتوريد

للمستفيدنسبياًحيثتشديداإلجراءاتمنقبلاللجنةالمختصةلمعاينةمايتماستالمه.

 وجاءتالفقرةالسادسة"يتابع برنامج ديب األسرة المستفيدة حتى بعد انتهاء فترة التنفيذ"فيالمرتبةاألخيرةبمتوسطحسابييساوي( 3.22الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%65قيمةاختبار Tتساوي7.55

وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة،α ≥0.05
ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وانكانتقليلة

منقبلأفراد العينة على هذهالفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلىأن هناك قلةاهتمامفيمتابعةالمشاريع المنفذة
ومناقشةالمشاكلالتيتواجهالمستفيدينومحاولةمساعدتهمعلىحلهاعلىالرغممنأنهناكالتزاممنالبرنامج

وللمؤسساتالمنفذةبالمتابعةلمدةتستمرحتى58شه اًر.

وبشكلعاميمكنالقولبأنالمتوسطالحسابي لجميعفقراتالمجاليساوي،3.57وأنالوزنالنسبي

يساوي،%62.22قيمةاالختبار،8.82وأنالقيمةاالحتمالية( )Sig.تساوي 0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم
عمليةتنفيذ المشروع "دالإحصائياً عندمستوىداللة،α ≥ 0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابة
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لهذاالمجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلى
فقراتهذاالمجالوانكانتقليلة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن إدارة برنامج ديب بحاجة إلى زيادة االهتمام بتدريبطواقم العمل ،والمتابعة

المستمرة  للمستفيدين القائمين على المشروع حيث أن المتابعة الدورية سيكون لها دور فعال بزيادة اهتمام
المستفيدين بتسجيل مبيعاتهم وايراداتهم من خالل تقديم الدعم االستشاري ولو لفترة زمنية محدودة تعمل على

تطويرالمشاريع.

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:

ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على" ما تقييم فاعلية إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير

المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"

الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو

درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)56
جدول رقم ()20
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال "تقييم فاعلية المشروع"
م

.5
.5
.3
.4
.2
.6
.7
.8

الفقرة
يعتبر برنامج ديب المشروع مصدر الدخل الرئيس الحالي
لألسرةالمستفيدة.
يعتمد برنامجديبتوسيعالمشروعليكونمصدردخلأساسي
لألسرة.
يهتم برنامج ديب بأن يزيد دخل األسرة المستفيدة من منحة
المشروع.
يعتبر برنامج ديب أن تأثير منحة المشروع على األسرة
المستفيدةإيجابياً.

يقدمبرنامجديبالمنحةلألسرةفياألوقاتالمناسبة.
يمنح برنامج ديب األسرة المستفيدة المنحة الكافية لتنفيذ
المشروع.
يحرص برنامج ديب بأن تصل األسرة المستفيدة إلى عدم
حاجاتهالمساعداتبعدالمشروع.
يوفر برنامج ديب منح أخرى لألسرة المستفيدة في المستقبل
لتطويرالمشروعالحالي.
جميع فقرات المجال ككل

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

القيمة
الحتمالية

الترتيب

()sig.

3.81

0.857

77.8

55.55

*0.000

4

4.27

2.873

15.4

55.61

*0.000

5

3.84

0.821

76.8

52.25

*0.000

2

4.34

1.128

86.8

55.25

*0.000

5

3.64

0.950

75.8

8.53

*0.000

7

3.55

1.082

65.4

1.85

*0.000

6

3.18

1.107

71.5

55.27

*0.000

3

3.21

0.854

75.8

7.87

*0.000

8

3.17

0.847

1.107

11.27

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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يتضحمنجدولرقم()56أن:
 الفقرةالثانية"يعتمدبرنامجديبتوسيعالمشروعليكونمصدردخلأساسيلألسرة"جاءتفيالمرتبةاألولىبمتوسط حسابي يساوي ( 4.27الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%15.4قيمة اختبار  Tتساوي

 55.61وأن القيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  2.222لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

، α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3
وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلكإلىأنبرنامج

ديبيهدفإلىتحقيقالتنميةلألسرالمستهدفةمنالمحرومةاقتصادياًمنأجلضمانحياةكريمةلهمواستقرار
ماليمنالدخلالتييمكنأنيوفرهنجاحالمشروعوهذايتالءممعاالحتياجاتللفئاتالمستهدفة.

 واحتلتالفقرةالرابعة"يعتبربرنامجديبأنتأثيرمنحةالمشروععلىاألسرةالمستفيدةإيجابياً"المرتبةالثانيةبمتوسطحسابييساوي( 86.75الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%86.8قيمةاختبار Tتساوي

 55.25وأن القيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  2.222لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

،ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3

α ≥0.05
وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأنمن

أولوياتمنحةديبللمشاريعالصغيرةغيرالمستردةهوتمكيناألسرالمحرومةاقتصادياً لتجاوزخطالفقرمن

خاللمساعدتهافيظلالظروفاالقتصاديةالتييعيشهاقطاعغزةوبالتالييؤكدهذاصحةالفرضياتالمخطط

لهاحسبأهدافالبرنامجوتصميمالمشاريعبمايتوافقمعتطلعاتاألسرةالمستفيدةوتحقيقأهدافالمشروع.

 -وجاءتالفقرةالثامنة"يوفر برنامجديبمنحأخرىلألسرةالمستفيدةفيالمستقبللتطويرالمشروعالحالي"

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يساوي(3.21الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%75.8قيمة

اختبار Tتساوي 7.87وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عند

مستوى داللة  ، α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة

المتوسطةوهي ،3وان كانت قليلة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلىأنالمشاريع
تحققأهدافهاالمباشرةوغيرالمباشرةهوأثرهعلىتحسينالوضعاالقتصاديلألسرالمستفيدة،وفيالعادةتكون
المشاريع ممولة من جهات خارجية وتكون منحة التمويل محددة وفق معايير محددة قد ال تتناسب مع امكانية
تقديممنحةاضافيةلألسرةلتطويرمشروعهاويكوناأللويةلتقديممنحةلمشروعجديدمعأسرةمستهدفةأخرى

لتمكينهااقتصادياًأيضاً.

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  ،3.87وأن الوزن النسبي

يساوي،%77.37قيمةاالختبار،52.57وأنالقيمةاالحتمالية( )Sig.تساوي0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم

فاعلية المشروع" دال إحصائياً عند مستوى داللة ،α ≥ 0.05ممايدل علىأنمتوسط درجةاالستجابة لهذا
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المجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلى
فقراتهذاالمجال.

وتعزو الباحثة ذلكإلىحرصإدارةبرنامجديبعلىتحقيقالتنميةاالقتصاديةلألسرالمستفيدةمنخالل

زيادةدخلاألسرة منمنحةالمشروعوأنتكونمنحةالمشروعكافيةلتحقيقمصدردخلأساسيلها،وتحقيق
العائداإليجابيلهابالتمكيناالقتصاديوااليفاءبكلاحتياجاتهاواستقرارهامالياًفيالمستقبل.


النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها:

ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على" ما تقييم قابلية نقل نجاح إدارة مشاريع المنح الصغيرة

غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"

الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو

درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)57


جدول رقم ()27
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال "تقييم قابلية نقل نجاح المشروع"
م

.5
.5
.3
.4
.2
.6
.7

الفقرة

يساعد برنامج ديب األسرة المستفيدة على تطوير

المشروعالحالي.

يساعد برنامج ديب في توجيه المدخرات الصغيرة

لالستثماربالمشروعوتوسيعه.

يساعد برنامج ديب على نقل المشروع الناجح ألماكن

مختلفة.

يضع برنامج ديب األولويات بصورة ناجحة لتعزيز

المستفيدمننجاحالمشروعونقله.

ثقة برنامج ديب بالمستفيدين يؤدي للحصول على

التمويلالمطلوبلتكبيرالمشروعالمميز.

يساعد برنامج ديب األسر المستفيدة من المنحة على

استمرارالمشروعوتطويره.

يعزز برنامج ديب العمل التعاوني لتعزيز نجاح

المشروع.

جميع فقرات المجال ككل

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

القيمة
الحتمالية

الترتيب

()sig.

3.28

0.9247

65.6

2.52

*0.000

6

3.25

0.8764

72.5

8.38

*0.000

3

3.53

0.60

64.5

7.25

*0.000

4

3.67

0.6015

73.4

1.68

*0.000

5

3.55

0.6854

65.5

2.65

*0.000

2

5.18

0.5884

21.6

4.75

*0.000

7

3.65

0.735

75.4

1.26

*0.000

5

7.10

*0.000

3.24

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05
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0.677 0.6517

يتضحمنجدولرقم()57أن:
 -الفقرةالرابعة"يضعبرنامجديباألول وياتبصورةناجحةلتعزيزالمستفيدمننجاحالمشروعونقله"جاءتفي

المرتبةاألولىبمتوسطحسابييساوي( 3.67الدرجةالكليةمن)2أي أنالوزنالنسبي،%73.4قيمةاختبار

 Tتساوي 1.68وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستوى

داللة، α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي
،3وهذايعنيأنهناك موافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأن

برنامجديبيهتمبترتيباألولوياتلتحقيقالمخرجاتللمشروعوتحقيقاألهدافوبالتنسيقمعالمستفيدبشكل
عامومتابعةاالنجازاتبشكلعاموتعزيزها.

برنامج ديب العمل التعاوني لتعزيز نجاح المشروع" المرتبة الثانية بمتوسط
 واحتلت الفقرة السابعة " يعزز حسابييساوي( 3.65الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%75.4قيمةاختبار Tتساوي 1.26وأن

القيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة،α ≥0.05مما
يدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناك

موافقة بدرجة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن من أجل نجاح إدارة
المشاريع البدمن االهتمام بالتنسيق والعمل التعاونيطوالفترةالتنفيذ منأجلنجاحالمشاريعوالتغلب على
الصعابوالمشاكلالتيقدتظهروكلماكانهناكتعاونوتناغمبينكافةاألطرافزادتفاعليةعمليةالتنسيق

وتحقيقالمخرجاتواألهداف.

 وجاءتالفقرةالسادسة"يساعدبرنامجديباألسرالمستفيدةمنالمنحةعلىاستمرارالمشروعوتطويره"فيالمرتبةاألخيرةبمتوسطحسابييساوي(5.18الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%21.6قيمةاختبارT

تساوي4.75وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة

،α≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وان
كانتقليلةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلكإلىأنإدارةالمشاريعبموافقتهاواتمامالتمويل

قد تكون أوفت بحاجة األسرة المستفيدة ولكن عليها أن تأخذ بعين االعتبار األوضاع االقتصادية لقطاع غزة
والتغيرات المستمرة ،وكذلك عليها تحمل تكلفة الخدمات المقدمة بعد انتهاء التمويل القضايا المتعلقة بتطوير
المشروعوتحقيقاالستدامةوالتيتعكسمستوىالتزامالمؤسسةباستمرارالمشروعوتحملتكلفةتطويرالمشروع

واستم ارره.

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  ،3.54وأن الوزن النسبي

يساوي،%66.55قيمةاالختبار،7.52وأنالقيمةاالحتمالية( )Sig.تساوي 0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم

قابليةنقلنجاحالمشروع"دالإحصائياًعندمستوىداللة،α≥ 0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابة
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لهذاالمجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلى
فقراتهذاالمجالوانكانتقليلة.

وتعزو الباحثة ذلك إلىضعفاهتمامالبرنامجلكافةاألولوياتالتيتعززنجاحالمشروعومساعدةاألسرة

المستفيدة على تطوير المشروع وتوسيعه ،وهذا يتطلب من البرنامج زيادة التمويل لمساعدة المشاريع الناجحة
والمميزة على التطوير والتوسع ،وذلك يساعد األسر على الخروج بما اعتادت عليه من المعونات اإلغاثية

اتطويلة،لذلكتفتقدلمفهومالتنميةواالعتمادعلىالذاتلتأميندخلثابت

واإلنسانيةكاستراتيجيةمعيشةولفتر

لدعمنفسها.


النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها:

ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على" ما تقييم نتائج إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة

الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"

الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو

درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)58


جدول رقم ()21
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال "تقييم نتائج المشروع"
م
.5
.5
.3
.4
.2

الفقرة

يقيسبرنامجديبمدى تحقيق أهدافالمشروع.
يساهم برنامج ديب في تحقيق أهداف األسرة  نحو
االستقراراالقتصادي.

يضيف برنامج ديب خبرات ومهارات جديدة لألسرة

المستفيدةفيإدارةالمشاريع.

يساهم برنامجديب فيتحسينالوضعالمعيشيلألسرة
المستفيدة.

يهتم برنامج ديب نحو تمكين  األسر المستفيدة من

القدرةعلىتوسيعالمشروع.

المتوسط

قيمة

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الختبار

القيمة

الحتمالية

الترتيب

()sig.

3.17

0.577

71.4

1.46

*0.000

3

3.15

0.807

78.4

1.34

*0.000

4

4.36

0.612

87.5

55.25

*0.000

5

4.55

0.890

85.5

52.11

*0.000

5

3.65

0.686

75.5

7.86

*0.000

7



.6
.7

يهتم برنامج ديب بالمعلومات حول تسويق مشروع
األسرةالمستفيدة.

يدرب برنامج ديب أفراد األسرة ويؤهلهم لتعزيز نتائج
المشروع.

3.75

0.978

74.4

8.68

*0.000

2

3.25

0.710

72.4

6.78

*0.000

8

95

م

.8
.1

الفقرة

يدعمبرنامجديبمشروعالمستفيدفيتحقيقمنافسة

كبيرةبينالمشروعاتالمشابهة.

يحرص برنامج ديب على أن تشعر األسرة المستفيدة

بأنهاأكثراستقالليةبعدالمشروع.
جميع فقرات المجال ككل

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

القيمة

الحتمالية

الترتيب

()sig.

3.22

0.952

72.2

6.52

*0.000

1

3.64

0.572

75.8

8.34

*0.000

6

3.11

0.966

1.74

*0.000

0.882
3

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05


يتضحمنجدولرقم()58أن:

 الفقرة الثالثة " يضيف برنامج ديب خبرات ومهارات جديدةلألسرةالمستفيدةفيإدارةالمشاريع " جاءتفيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابييساوي( 4.36الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%87.5قيمةاختبار

 Tتساوي 55.25وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوى

داللة، α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي
،3وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأن

منهجيةعملبرنامجديبالممولمنالبرنامجاليابانيفيأنأفراداألسرالمستهدفةيتلقىتدريباً قبل استالمه

المشروع ،وجدير بالذكر أن المستفيدين جميعهم خضعوا لنفس البرنامج التدريبي مما يضيف خبرات ومهارات
جديدةألفراداألسرة ،وهذايعنيضرورةالمحافظةعلىتقديمأنماطمختلفةمنالخبراتوالتدريبعلىالمهارات
حسبنوعالمشروعومراعاةدرجةالخبرةالمتوفرةلدىالمستفيدين.

 واحتلتالفقرةالرابعة"يساهم برنامجديب فيتحسينالوضعالمعيشيلألسرةالمستفيدة"المرتبةالثانيةبمتوسطحسابييساوي( 4.55الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%85.5قيمةاختبار Tتساوي 52.11وأن

القيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة،α ≥0.05مما
يدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وهذايعنيأنهناك

موافقة بدرجةمرتفعةمن قبلأفراد العينة على هذه الفقرة ،وتعزو الباحثة ذلك إلىأن غالبية أفراد هذهاألسر
عاطلون عن العمل وكانت تعتمد بشكل كامل في دخلها قبل المشروع على المساعدات اإلغاثية حيث جاءت
منحةمشروعديبلتحسين وضعهمالمعيشيوفقسلماهتماماتأصحابالمشاريع.

 -وجاءتالفقرةالثامنة" يدعمبرنامجديبمشروعالمستفيدفيتحقيقمنافسةكبيرةبينالمشروعاتالمشابهة"

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يساوي(3.22الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%72.2قيمة
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اختبار Tتساوي 6.52وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياً عند

مستوى داللة  ، α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة

المتوسطةوهي،3وانكانتقليلةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأناألسرلم
تصلبعدإلىمرحلةاالستقراراالقتصادينظ اًر لقصرالعمرالزمنيلهذهالمشاريع،حيثأناألسرالمستفيدة
تحتاجإلىكثيرمناألحيانإلىاالستمرارفيإعادةاستثمار أجزاءمندخلالمشروعفيزيادةمنحةالمشروع
بشراء أصول انتاجية أو سلع تمكنها من توسيع نشاطها حتى يتمكن المشروع من االستقرار والمنافسة بين

المشروعاتالمشابهة.

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  ،3.85وأن الوزن النسبي

يساوي ،%76.33قيمةاالختبار،8.74وأنالقيمةاالحتمالية( )Sig.تساوي 0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم

نتائج المشروع" دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا
المجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطة (المحايد) وهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمنقبلأفرادالعينة

علىفقراتهذاالمجال.

وتعزو الباحثة ذلكإلى أنبرنامجديبيقومفيكثيرمناألحيانإلىتقييمنتائجالمشروعالممولةللوقوف

علىاستقرارهاوتطويرهافيالمستقبلويبادرفيذلكمنخاللتقديمبرامجالتدريب والخبراتوالمهاراتالالزمة
لألفرادالقائمينعلىادارةالمشروعوتمكيناألسرمنادارةالمشروعمنخاللمايقدمهلهممنمعلوماتحول

طرقتسويقالمشروعوتعزيزالنتائجبمايتوافقمعتحقيقأهدافاألسرفياالستقراراالقتصادي.


النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن ومناقشتها:

ينص السؤال الثامن من أسئلة الدراسة على" ما تقييم التقرير التجميعي إلدارة مشاريع المنح الصغيرة

غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً()DEEP؟"

الوزنالنسبي،واختبار Tلمعرفةماإذاكانتمتوسط

لإلجابةعنالسؤالتماستخدامالمتوسطالحسابيو

درجةاالستجابةقدوصلتإلىدرجةالحيادوهي3أمال.وذلككماهوفيالجدولرقم(:)51
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جدول رقم ()21
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لفقرات مجال “التقرير التجميعي إلدارة المشروع"
الفقرة

م

يشمل تقرير برنامج ديب رصد لألخطاء وطرق

.5

الً.
التصويبلتفاديهامستقب 

يوفر تقرير برنامج ديب المعلومات الالزمة لتدفق

.5

المعلوماتحولالمشروع.

يوضح تقرير برنامج ديب مقارنة تكاليف مخرجات

.3

المشروع بتكاليف مشاريع مشابهه أخرى.

يوضح تقرير برنامج ديب تكاليف المنحة بالفوائد من

.4

المشروع .

يشمل تقرير برنامج ديب على نظام المتابعة لمشروع

.2

األسرةالمستفيدة وكيفية االستفادة منه.

يهتم تقرير برنامج ديب بآراء المستفيد من منحة

.6

المشروع.

القيمة

المتوسط

النحراف

الوزن

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الختبار

3.72

1.509

74.2

52.48

*0.000

3.75

0.920

74.5

52.83

*0.000

3

3.64

0.612

75.8

1.56

*0.000

6

5.48

0.836

41.6

3.52

*0.000

1

3.65

0.577

75.53

8.86

*0.000

7

3.84

0.807

76.8

55.54

*0.000

5

الحتمالية

الترتيب

4

()sig.



يضمتقريربرنامجديبالمعلوماتالالزمةعنالمشروع

.7

مناألسرةالمستفيدة.

يحرص تقرير برنامج ديب على توثيق طرق تحسين

.8

األداءواإلجراءاتفيمنحالمشاريعالقادمة.

يضمتقريربرنامجديباطالع المستفيدينمنالمشاريع

.1

فيعمليةالتوثيقللحصولعلىالتغذيةالراجعة.
جميع فقرات المجال ككل

3.77

0.971

72.4

55.55

*0.000

5

3.67

1.036

73.4

1.18

*0.000

2

3.55

0.836

65.5

7.26

*0.000

8

3.01

0.835

0.949

1.10

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دللة .α ≥ 0.05



يتضحمنجدولرقم()51أن:
 الفقرةالسادسة "يهتمتقريربرنامجديببآراءالمستفيدمنمنحةالمشروع"جاءتفيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابييساوي( 3.84الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%76.8قيمةاختبار Tتساوي 55.54وأن

القيمةاالحتمالية ()sig.تساوي 2.222لذلكتعتبرهذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستوىداللة،α ≥0.05مما
،وهذايعنيأنهناك
يدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي 3

موافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلك إلىأنالقائمينعلىبرنامجديب
يثقونبخبراتالمستفيدينويهتمونبآرائهمحتىتتمالتغذيةالراجعةللتثبتمنتحقيقالنتائجالمخططلهاكماأن
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آراءالمستفيدينتوضحتجاربهم فيكيفيةمواجهةوالحدمنتأثيراتالظروفالتيتقففيمواجهةاحتياجاتهم
والتي قد تؤثر سلبياً على تقدم المشروع ونجاحة لالستفادة منها في المشاريع المستقبلية في اقتراح التدخالت
والخبراتالتيتعكسخبرةالمستفيدين.

 -واحتلتالفقرةالسابعة "يضمتقريربرنامجديبالمعلوماتالالزمةعنالمشروعمناألسرةالمستفيدة"المرتبة

الثانيةبمتوسطحسابييساوي(3.77الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزنالنسبي،%72.4قيمةاختبارTتساوي

 55.55وأن القيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  2.222لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

، α ≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3
وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلكإلىأنبرنامج

ديبيحرصعلىالتأكدمنمدىاستفادةوشعوراألسرالمحرمةاقتصادياً ومدىشعورهابأنإذاكاندخلهاقد
زادبعدالمشروع،ومدىمساعدةالمشروعاألسرعلىتحسينانفاقهاعلىاحتياجاتهااألساسيةوتحسينوضعها

االقتصاديوشعورهاباألمانمندخلالمشروعحيثهذامايميزبرنامجديبلتحقيقه.

 وجاءت الفقرة الرابعة "يوضح تقرير برنامج ديب تكاليف المنحة بالفوائد من المشروع" في المرتبة األخيرةبمتوسط حسابي يساوي ( 5.48الدرجة الكلية من  )2أي أن الوزن النسبي  ،%41.6قيمة اختبار  Tتساوي

 3.52وأن القيمة االحتمالية ( )sig.تساوي  2.222لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة

،α≥0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجةاالستجابةلهذهالفقرةقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطةوهي،3وان

كانتقليلةمنقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقرة،وتعزو الباحثة ذلكأناألسرلمتصلبعدإلىحالةاالستقرار

االقتصاديمنالمشروعفاغلبالمشاريعمازالعمرهاالزمنيقصير ،ولميتمالتمكنبعدمااذااألسرمازالت

تعانيمنالديونالمتراكمةأومازالتالظروفاالقتصاديةالسيئةتؤثربشكلسلبيعلىدخلأغلبالمشاريع.
وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  ،3.22وأن الوزن النسبي

يساوي ،%68.14قيمةاالختبار،1.56وأنالقيمةاالحتمالية( )Sig.تساوي 0.000لذلكيعتبرمجال"تقييم

التقرير التجميعي إلدارة المشروع"دالإحصائياً عندمستوىداللة،α ≥ 0.05ممايدلعلىأنمتوسطدرجة
االستجابةلهذاالمجالقدزادعندرجةالموافقةالمتوسطة(المحايد)وهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةمنقبل

أفرادالعينةعلىفقراتهذاالمجال.

وتعزو الباحثة ذلك إلىأنبرنامجديبيهتمبآراءالمستفيدينوتجاربهم وخبراتهمفيالمشروعويهتمبتقريره

بكافة المعلومات من األقراد المستفيدين حول المشروع للوقوف على األخطاء وطرق التصوب لتفاديها مستقبالً

والموازنةبينتكاليفالمشروعومخرجاتهلتوثيقلكلطرقتحسيناألداءواإلجراءاتفيمنحالمشاريعالقادمة.
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نتائج تحليل جميع اسئلة الدراسة معاً

تماستخداماختبارTلمعرفةمـاإذاكانـتمتوسـطدرجـةاالسـتجابةقـدوصـلتإلـىدرجـةالحيـادوهـي3أم

ال.النتائجموضحةفيجدول(.)32

جدول رقم ()31
المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال ) (Sig.لجميع مجالت الستبانة
المجال

النسبي

الختبار

().Sig

تقييممحتوى(سياق)إدارةالمشروع

4.21

0.852

85.12

55.65

*0.000

5

تقييماستدامةإدارةالمشروع

3.27

0.876

75.22

8.81

*0.000

2

تقييممدخالتإدارةالمشروع

3.67

0.60

73.42

1.46

*0.000

4

تقييمعمليةتنفيذإدارةالمشروع

3.57

0.735

62.22

8.82

*0.000

7

تقييمفاعليةإدارةالمشروع

3.87

0.685

77.37

52.57

*0.000

5

تقييمقابليةنجاحإدارةالمشروع

3.54

0.528

66.55

7.52

*0.000

8

تقييمنتائجإدارةالمشروع

3.85

0.785

76.33

8.74

*0.000

3

تقييمالتقريرالتجميعيإلدارةالمشروع

3.22

0.601

68.14

1.56

*0.000

6

3.02

0.924

72.40

11.32

*0.000

جميع المجالت معاً


المتوسط

النحراف

الوزن

الحسابي

قيمة

القيمة الحتمالية

الترتيب

المعياري

*المتوسطالحسابيدالإحصائياًعندمستوىداللة .   0.05

يتضحمنجدولرقم()32أن:
-أنجميعمجاالتتقييمإدارةمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسرالفلسطينية

المحرومةاقتصادياً()DEEPفيقطاعغزةباستخدامنموذج()CIPPجاءتمرتبةتنازلياًكاآلتي:تقييممحتوى

(سياق)إدارةالمشروعاألولىبالترتيببوزننسبيقدره(،)%85.12تليهاتقييمفاعليةإدارةالمشروعبوزننسبي
قدره(،)%77.37ثمتقييمنتائجإدارة المشروعبوزننسبيقدره(،)%76.33ثمتقييممدخالتإدارةالمشروع

بوزن نسبي قدره ( ،)%73.42ثم تقييم استدامة إدارة المشروع بوزن نسبي قدره ( ،)%75.22ثم تقييم التقرير

التجميعي إلدارة المشروع بوزن نسبي قدره ( ،)%68.14ثم تقييم عملية تنفيذ إدارة المشروع بوزن نسبي قدره

(،)%62.22أخي اًرقابليةنجاحإدارةالمشروعبوزننسبيقدره(.)%66.55

 -المتوسطالحسابيلجميعفقراتمجاالتاالستبانةيساوي( 3.65الدرجةالكليةمن)2أيأنالوزن النسبي

،%75.46قيمةاختبارTتساوي52.35وأنالقيمةاالحتمالية()sig.تساوي2.222لذلكتعتبرجميعفقرات
مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
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لالستبانة قدزادعندرجةالموافقةالمتوسطة وهي،3وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمرتفعةمنقبلأفراد
العينةعلىجميعفقراتمجاالتاالستبانة.


وهذايدلعلى وجوددرجةمنالتقييميقومبهابرنامجديبفيالمشاريعالتييقومبتمويلهالتمكيناألسر
المحرومة اقتصادياً للوقوف على مدى تحقيق االهداف والنتائج المخطط لها وتلبية احتياجات األسر المستفيدة
وتعزيزنقاطالقوةومعالجةنقاطالضعف.






ثانياً /نتائج تحليل األسئلة المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية ومناقشتها:

ينص السؤال التاسع من أسئلة الدراسة على" هل هناك اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة

حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة

اقتصادياً( )DEEPتعزى للمتغيرات (الجنس ،الفئة العمرية ،المستوى التعليمي ،المحافظة ،النشاط القتصادي)؟

تماستخداماختبار Tفيحالةالعينتينالمستقلتينلمعرفةماإذاكانهناكفروقذاتداللةإحصائيةوهو
اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام اختبار " كروس كال والس

"Kruskal-Wallisلمعرفةماإذاكانهناكفروقذاتداللةإحصائيةوهذااالختبارالمعلمييصلحلمقارنة3

متوسطاتأوأكثر.

 -1هل هناك اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير


المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً( )DEEPتعزى لمتغير الجنس؟



منالنتائجالموضحةفيجدول()35يمكناستنتاجمايلي:
تبينأنالقيمةاالحتمالية) (Sig.المقابلةالختبار Tأكبرمنمستوىالداللة α ≥ 0.05لكلمجالمن

مجاالتاالستبانةوبذلكيمكناستنتاجأنهاليوجداختالففيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسةحولتقييمإدارة
مشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEP
تعزىلمتغيرالجنسوذلكلكلمجالمنمجاالتالدراسةوللمجاالتمجتمعة.

وتعزو الباحثة ذلك إلىتقييمإدارةالمشاريعضرورةملحةللمستفيدينسواءكانواذكورأم إناث،وأنتقييم

إدارةالمشاريعمناألولويات،وأيضاً يعكساهتمامالمستفيدينحولمدىتوظيفالكفاءاتوالخبرةبغضالنظر
عنالجنس.


101

جدول ()31
نتائج اختبار  Tلمتغير الجنس
المجال

المتوسطات

قيمة الختبار

القيمة الحتمالية ().Sig
0.888

ذكر

أنثى

تقييممحتوى(سياق)إدارةالمش روع

3.58

3.56

0.141

تقييماستدامةإدارةالمشروع

3.43

3.61

2.126

2.367

تقييممدخالتإدارةالمشروع

3.54

3.54

0.029

0.977

تقييمعمليةتنفيذإدارةالمشروع

3.45

3.45

-2.226

2.112

تقييمفاعليةإدارةالمشروع

3.65

3.51

0.674

0.911

تقييمقابليةنجاحإدارةالمشروع

3.25

3.24

-2.364

2.756

تقييمنتائجإدارةالمشروع

3.54

3.56

-0.112

0.501

تقييمالتقريرالتجميعيإلدارةالمشروع

3.72

3.61

2.235

2.176

3.04

3.00

1.311

1.711

جميع المجالت معاً

 الفرقبينالمتوسطاتدالإحصائياًعندمستوىداللة.α≥0.05


 -2هل هناك اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير
المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً( )DEEPتعزى لمتغير الفئة العمرية؟



منالنتائجالموضحةفيجدول()35يمكناستنتاجمايلي:

تبينأنالقيمةاالحتمالية) (Sig.المقابلةالختبار “كروسكالوالس"أقل منداللة α ≥ 0.05لمجال" تقييم

فاعليةإدارة المشروع"،وبذلكيمكناستنتاجأنهيوجداختالففيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسةحولتقييم

إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة

اقتصادياً()DEEPتعزىلمتغيرالفئةالعمريةوذلكلصالحالفئةالعمريةمنالمستفيدينالذينأعمارهمتتراوحمن

42سنةإلىأقلمن22سنة.وتعزو الباحثةذلكإلىأنالمستفيدينعادةفيهذهالفئةالعمريةلديهمخبرةأكبر
فيمجالالعملبحيثيتمكن ونمنخبرتهمالسابقةلمشاريعمختلفةأنيقيموافعاليةبرنامجديببمايقدمهلألسرة

المستفيدة.

أمابالنسبةلباقيالمجاالتوالمجاالتمجتمعةمعاًفقدتبينأن القيمةاالحتمالية)(Sig.أكبرمنمستوى

الداللة ،α ≥ 0.05وبذلك يمكن استنتاج أنهاليوجداختالففيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسةحولتقييم

إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة

اقتصادياً( )DEEPتعزىلمتغيرالفئةالعمرية.وتعزو الباحثة ذلكإلىعمرالمستفيداليرتبطبإجراءاتمنحة
المشروع الممول من برنامج ديب لتمكين األسر المحرومة اقتصادياً طالما أن األسرة المستفيدة لديها الدافع
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واالهتمامبالنجاحواالستمرار،كماترىالباحثةأنالظروفالسياسيةواالقتصاديةتؤثرعلىجميعاألفرادواألسر
فيقطاعغزةبمختلفالفئاتالعمرية.
جدول ()32
نتائج اختبار " كروسكال ولس" لمتغير الفئة العمرية
المتوسطات
المجال

 – 21أقل

قيمة

القيمة
الحتمالية

من  31سنة

 - 31أقل من
 41سنة

 –41أقل

تقييممحتوى(سياق)إدارةالمشروع

3.25

3.45

3.15

3.85

تقييماستدامةإدارةالمشروع

4.55

4.25

4.55

4.25

5.557

تقييممدخالتإدارةالمشروع

5.31

5.18

5.28

5.31

2.625

2.275

تقييمعمليةتنفيذإدارةالمشروع

3.83

3.15

3.14

3.35

3.235

2.683

تقييمفاعليةإدارةالمشروع

3.55

3.51

3.25

3.35

4.255

*2.253

تقييمقابليةنجاحإدارةالمشروع

5.24

5.25

5.83

5.34

2.675

2.364

تقييمنتائجإدارةالمشروع

3.18

3.58

3.58

3.14

2.627

2.865

تقييمالتقريرالتجميعيإلدارةالمشروع

3.52

3.43

3.15

3.85

5.765

2.823

جميع المجالت معاً

3.21

3.41

3.40

3.00

1.001

1.020

من 01سنة

 01سنة فأكثر

الختبار
2.567

2.217
2.548

().Sig

 الفرقبينالمتوسطاتدالإحصائياًعندمستوىداللة.α≥0.05



 -3هل هناك اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير
المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً( )DEEPتعزى لمتغير المستوى

التعليمي؟


منالنتائجالموضحةفيجدول()33يمكناستنتاجمايلي:

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار"كروسكال والس" أقل من مستوى الداللة α ≥ 0.05

للمجاالت"تقييمعمليةتنفيذإدارةالمشروع،وتقييمفاعليةإدارة المشروع،وتقييمقابليةنجاحإدارة المشروع،وتقييم

نتائجإدارةالمشروع"،وبذلكيمكناستنتاجأنهيوجداختالففيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسةحولتقييمإدارة

مشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEP
حول مجاالت االستبانة تعزى لمتغير المستوى التعليمي وذلك لصالح الفئة الحاصلة على بكالوريوس فأعلى.

وتعزو الباحثة  ذلكإلىأنهكلمازادالمستوىالتعليميللفئةزادتقدرتهعلىالتقييمحيثسيكونالمستفيدأقدر
علىفهماإلجراءاتوخططالبرنامجوأهدافهوفاعليةخطواتتقديمالمشروعومناسبتهومنثمتصميمةوتنفيذه

وتقييمالنتائجالمخططلهامنقبل.
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أمابالنسبةلباقيالمجاالتوالمجاالتمجتمعةمعاًفقدتبينأنالقيمةاالحتمالية)(Sig.أكبرمنمستوى

الداللة ،α ≥ 0.05وبذلك يمكن استنتاج أنهاليوجداختالففيدرجة استجابةأفرادعينةالدراسةحولتقييم

إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة

اقتصادياً( )DEEPتعزىلمتغير المستوىالتعليمي.وتعزو الباحثة ذلكإلىبرنامج ديبيقومبتمويل المشروع
لألسرة المحرومة اقتصادياً بعيداً عن المستوى التعليمي وانما بتحليل موارد األسرة من حيث أفرادها ومهارتهم
والموارد المتاحة لهم ،والمستفيد يرغب بالحصول على قيمة منحة المشروع التي غالباً ثابته ألغلب المشاريع

بمتوسط $2222لكلمشروع،فالمستوى التعليمي علىالرغم من أهميتهوضروريته في عمليةالتقييم  إالأن
خبرةالمستفيدقدتكونكافيةلتقييمإدارةالمشروع.
جدول ()33
نتائج اختبار " كروسكال ولس" لمتغير المستوى التعليمي
المتوسطات
المجال

غير

التعليم

التعليم

متعلم

األساسي

الثانوي

دبلوم

بكالوريوس
فأعلى

قيمة
الختبار

القيمة
الحتمالية
().Sig

تقييممحتوى(سياق)إدارةالمشروع

3.87

4.45

4.23

4.51

4.42

4.525

2.223

تقييماستدامةإدارةالمشروع

3.26

4.26

4.55

4.53

4.43

6.534

2.228

تقييممدخالتإدارةالمشروع

5.38

5.45

5.27

3.52

3.56

5.725

2.326

تقييمعمليةتنفيذإدارةالمشروع

5.14

3.58

3.42

4.53

4.43

2.186

*2.225

تقييمفاعليةإدارةالمشروع

5.22

3.54

3.56

3.48

3.26

2.467

*2.256

تقييمقابليةنجاحإدارةالمشروع

5.75

3.65

3.78

4.28

4.53

3.312

*2.221

تقييمنتائجإدارةالمشروع

5.45

5.82

3.32

3.41

3.26

5.585

*2.255

تقييمالتقريرالتجميعيإلدارةالمشروع

5.61

3.55

3.54

3.27

3.65

2.645

2.324

جميع المجالت معاً

2.11

3.30

3.03

3.71

3.12

3.11

1.201

 الفرقبينالمتوسطاتدالإحصائياًعندمستوىداللة.α≥0.05



 -4هل هناك اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير
المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً( )DEEPتعزى لمتغير محل اإلقامة؟



منالنتائجالموضحةفيجدول()34يمكناستنتاجمايلي:

تبينأنالقيمةاالحتمالية)(Sig.المقابلةالختبار“كروسكالوالس"أكبرمنمستوىالداللةα≥0.05لكل

مجالمنمجاالتاالستبانةوالمجاالتمجتمعةمعاًوبذلكيمكناستنتاجأنهاليوجداختالففيدرجةاستجابة
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أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر
الفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEPتعزىلمتغيرمحلاإلقامة.

وتعزو الباحثة ذلكإلىأنمنحةالمشروعالتتمعلىأساسالمحافظةلدىالمستفيدواليتمتصنيفالمستفيد

على أساس محل اإلقامة ،وبالتالي كان المستفيد ال ينظر إلى عملية التقييم من منطلق المحافظة المقيم فيها
والمكانالجغرافيوانمامنمنطلقالخبرةوالمعرفةالتييمتلكهاعنالبرنامجفيضوءالمتابعةالدوريةلمشاريعهم.

جدول ()34

نتائج اختبار " كروسكال ولس" لمتغير محل اإلقامة
المجال

المتوسطات

قيمة

القيمة

الحتمالية

شمال غزة

غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

الختبار

تقييممحتوى(سياق)إدارةالمشروع

4.25

4.46

4.35

4.32

4.58

2.727

2.655

تقييماستدامةإدارةالمشروع

3.41

4.25

4.22

4.48

4.51

5.845

2.528

تقييممدخالتإدارةالمشروع

3.68

3.78

3.62

3.35

3.51

5.622

2.815

تقييمعمليةتنفيذإدارةالمشروع

4.35

4.31

4.32

4.58

4.52

5.812

2.357

تقييمفاعليةإدارةالمشروع

3.15

3.87

3.43

3.48

3.16

5.125

2.785

تقييمقابليةنجاحإدارةالمشروع

4.52

4.55

3.18

4.22

3.85

3.186

2.524

تقييمنتائجإدارةالمشروع

3.15

4.54

3.15

3.87

3.26

2.186

2.425

تقييمالتقريرالتجميعيإلدارةالمشروع

3.25

3.72

3.28

3.65

3.34

5.221

2.755

جميع المجالت معاً

3.13

3.11

3.10

3.13

3.11

3.710

1.103

().Sig

 الفرقبينالمتوسطاتدالإحصائياًعندمستوىداللة.α≥0.05



 -0هل هناك اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير
المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً( )DEEPتعزى لمتغير نوع النشاط

القتصادي؟


منالنتائجالموضحةفيجدول()32يمكناستنتاجمايلي:
تبينأنالقيمةاالحتمالية) (Sig.المقابلةالختبار “كروسكالوالس"أقل من مستوى الداللة α ≥ 0.05لكل

مجالمنمجاالتاالستبانة والمجاالتمجتمعةمعاً وبذلك يمكناستنتاجأنهيوجداختالففيدرجةاستجابة

أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر

الفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً( )DEEPتعزىلمتغيرالنشاطاالقتصاديوذلكلصالحالذيننشاطهماالقتصادي
صناعي.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المستفيدين من منحة المشروع تختلف وجهات نظرهم باختالف نوع النشاط
االقتصادي ،حيث أن النشاط االقتصادي للمشاريع الصناعية تتطلب رأس مال اكبر من األنشطة االقتصادية
األخرىللمشاريع،كماأناصحابالمشاريعالصناعيةأوالزراعيةسيختارونالمشروعالذييتالءممعخبرتهم

وبالتاليلديهمالقدرةعلىجمعالمعل وماتالالزمةلدراسةخطةالعملبشكلواقعي،كماأنلديهمالمعرفةالالزمة
لتحديداحتياجاتهمللمشروعوالمواصفاتالدقيقة،ولديهمالخبرةإلدارةمثلهذهالمشاريعوبالتالياليلزمهممتابعة

دورية لمشاريعهم وال تقييم من قبل البرنامج مثل األنشطة االقتصادية األخرى .وترى الباحثة أن فاعلية تقييم

برنامج ديب على المشاريع التجارية والخدماتية أكثر من المشاريع الزراعية والحيوانية كون أن دخل المشاريع

التجاريةوالخدماتية واضحوممكنقياسهوتسجيلهيومياً ممايسهلعمليةاحتساباالرباحوبالتاليدخلاألسر،
بينماتتسمالمشاريعالزراعيةوالحيوانية بالموسميةوكثرةالمدخالتالتييصعبعلىاألسرةالمستفيدةتسجيلها

ممايصعبعمليةاحتسابدخلالمشروعوقدرةالمستفيدعلىعمليةالتقييم.



جدول ()30

نتائج اختبار " كروسكال ولس" لمتغير النشاط القتصادي
المتوسطات

قيمة

القيمة

زراعي

زراعي

نباتي

حيواني

تقييممحتوى(سياق)إدارةالمشروع

4.51

4.55

4.45

تقييماستدامةإدارةالمشروع

3.85

3.82

4.36

4.32

تقييممدخالتإدارةالمشروع

5.27

3.25

3.52

3.52

3.55

تقييمعمليةتنفيذإدارةالمشروع

3.35

3.24

3.18

3.87

3.56

3.25

تقييمفاعليةإدارةالمشروع

3.55

3.45

4.24

3.22

5.14

5.85

6.163

تقييمقابليةنجاحإدارةالمشروع

3.52

3.48

3.87

3.27

5.67

5.62

3.532

*2.225

تقييمنتائجإدارةالمشروع

3.32

3.31

4.55

3.46

5.83

5.86

5.372

*2.257

تقييمالتقريرالتجميعيإلدارةالمشروع

3.28

5.82

3.62

3.26

3.25

5.14

5.255

*2.222

جميع المجالت معاً

3.33

3.40

3.12

3.01

3.20

3.11

2.111

*1.111

المجال

الحتمالية

صناعي

تجاري

خدمات

أخرى

الختبار

4.58

4.25

3.82

2.272

*2.232

4.55

3.45

5.855

*2.254

3.55

6.515

*2.257

7.435

*2.225
*2.222

 الفرقبينالمتوسطاتدالإحصائياًعندمستوىداللة.α≥0.05
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().Sig

الفصـل السادس

النتـــــائج والتوصيــــــات

تقديم/


من خالل العرض السابق لإلطـار النظـري وأدبيـات الد ارسـة ولنتـائج التحليـل اإلحصـائي يمكـن تلخـيص أهـم

النتائج كالتالي:

أولً :النتائج:

أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:


 .5حصلت فق ارت مجال )تقييم سياق المشروع) من قبل أفراد عينة الدراسة على متوسط حسابي يساوي
،4.21والوزنالنسبييساوي،%85.12ممايدلعلىتوفرتقييمسياقالمشروعفيإدارةمشاريعالمنح

الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً ( )DEEPفي قطاع غزة
بدرجةعاليةجداً.

 .5حصـلت فقـ ارت مجـال)تقيـيم اسـتدامة المشـروع) مـن قبـلأفـراد عينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابييسـاوي
،3.27والــوزنالنســبييســاوي،%75.22ممــاي ـدلعلــىتــوفرتقيــيماســتدامةالمشــروعفــيإدارةمشــاريع

المــنحالصــغيرةغيــرالمســتردةالممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســرالمحرومــةاقتصــادياً()DEEPفــيقطــاع
غزةبدرجةعالية.

 .3حصـلت فقـ ارت مجـال)تقيـيم مـدخالت المشـروع) مـن قبـلأفـراد عينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابييسـاوي
،3.67والــوزنالنســبييســاوي،%73.42ممــاي ـدلعلــىتــوفرتقيــيممــدخالتالمشــروعفــيإدارةمشــاريع

المــنحالصــغيرةغيــرالمســتردةالممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســرالمحرومــةاقتصــادياً()DEEPفــيقطــاع
غزةبدرجةعالية.

 .4حصـلت فقـ ارت مجـال)تقيـيم عمليـة تنفيـذ المشـروع) مـن قبـلأفـراد عينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابي
يساوي،3.57والوزنالنسبييسـاوي،%62.22ممـايـدلعلـىتـوفرتقيـيمعمليـةتنفيـذالمشـروعفـيإدارة

مشاريعالمنحالصغيرةغيـرالمسـتردةالممولـةمـنبرنـامجتمكـيناألسـرالمحرومـةاقتصـادياً()DEEPفـي
قطاعغزةبدرجةمتوسطة.

 .2حصـلت فقـ ارت مجـال) تقيـيم فاعليـة المشـروع)مـن قبـلأفـراد عينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابييسـاوي
،3.87والوزنالنسبييساوي،%77.37ممايدلعلىتوفرتقييمفاعليةالمشروعفيإدارةمشاريعالمـنح
الصــغيرةغيــرالمســتردةالممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســرالمحرومــةاقتصــادياً()DEEPفــيقطــاعغ ـزة
بدرجةعالية.

 .6حصلت فق ارت مجال)تقييم قابليـة نقـل نجـاح المشـروع) مـن قبـلأفـراد عينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابي
يساوي،3.54والـوزنالنسـبييسـاوي،%66.55ممـايـدلعلـىتـوفرتقيـيمقابليـةنقـلنجـاحالمشـروعفـي
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إدارةمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكـيناألسـرالمحرومـةاقتصـادياً()DEEP

فيقطاعغزةبدرجةمتوسطة.

 .7حصـلت فقـ ارت مجـال(تقيـيم نتـائج المشـروع) مـن قبـلأفـراد عينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابييسـاوي
،3.85والوزنالنسبييساوي،%76.33ممايدلعلىتوفرتقيـيمنتـائجالمشـروعفـيإدارةمشـاريعالمـنح
الصــغيرةغيــرالمســتردةالممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســرالمحرومــةاقتصــادياً()DEEPفــيقطــاعغ ـزة
بدرجةعالية.

 .8حصلت فق ارت مجال(تقييم التقرير التجميعي للمشـروع) مـن قبـلأفـراد عينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابي
يساوي،3.22والوزنالنسبييساوي،%68.14ممايـدلعلـىتـوفرتقيـيمالتقريـرالتجميعـيللمشـروعفـي
إدارةمشاريعالمنحالصغيرةغيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكـيناألسـرالمحرومـةاقتصـادياً()DEEP

فيقطاعغزةبدرجةمتوسطة.

 .1حصـلتجميـعفقـرات(تقيـيم إدارة مشـاريع المـنح الصـغيرة) مـن قبـلعينـة الد ارسـةعلـىمتوسـطحسـابي
يســاوي،3.65والــوزنالنســبييســاوي،%75.46ممــايـدلعلــىتــوفرتقيــيمإدارةمشــاريعالمــنحالصــغيرة
غيرالمستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسرالمحرومـةاقتصـادياً()DEEPفـيقطـاعغـزة بدرجـةعاليـة

ومرتبــةتنازلي ـاً(تقيــيمســياقإدارةالمش ـروع،تقيــيمفاعليــةإدارةالمش ـروع،تقيــيمنتــائجإدارةالمش ـروع،تقيــيم

مدخالتإدارةالمشـروع،تقيـيماسـتدامةإدارةالمشـروع،تقيـيمالتقريـرالتجميعـيإلدارةالمشـروع،تقيـيمعمليـة


تنفيذإدارةالمشروع،أخي اًرقابليةنجاحإدارةالمشروع) .

 .52ال يوجد اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير
المستردةالممولةمنبرنامجتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً( )DEEPتعزىلمتغير الجنس
وذلكلكلمجالمنمجاالتالدراسةوللمجاالتمجتمعة.



 .55اليوجــداخــتالففــيدرجــةاســتجابةأف ـرادعينــةالد ارســةحــولتقيــيمإدارةمشــاريعالمــنحالصــغيرةغيــر
المســتردةالممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســرالفلســطينيةالمحرومــةاقتصــادياً()DEEPتعــزىلمتغيــر الفئــة

العمريةوذلكلكلمجاالتالدراسةمجتمعة.


 .55يوجداختالففيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسةحولتقييمإدارةمشاريعالمنحالصغيرةغيـرالمسـتردة
الممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســرالفلســطينيةالمحرومــةاقتصــادياً()DEEPحــولمجــاالتاالســتبانةتعــزى
لمتغير المستوى التعليميوذلكلصالحالفئةالحاصلةعلىبكالوريوسفأعلى.
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 .53ال يوجد اختالف في درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حول تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير
المستردة الممولة من برنامج تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً( )DEEPتعزى لمتغير

المحافظة.

ةغيرالمستردة

 .54يوجداختالففيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسةحولتقييمإدارةمشاريعالمنحالصغير
الممولةمنبرنامجتمكيناألسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً()DEEPتعزىلمتغير النشاط القتصادي
وذلكلصالحالذيننشاطهماالقتصاديصناعي.

ثانياً :التوصيات:

فيضوءالنتائجالتيأسفرتعنهاالدراسةتقترحالباحثـةعـدةتوصـياتيمكـنأنتسـاهمفـيتفعيـلتحسـين

عملي ـةتقيــيمإدارةمشــاريعالمــنحالصــغيرةغيــرالمســتردةالممولــةمــنبرنــامجتمكــيناألســرالفلســطينيةالمحرومــة
اقتصادياً()DEEPباآلتي:


 -1توصيات لإلدارة العليا لبرنامج (:)DEEP


أ .المحافظة على الدرجة العالية لتقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من برنامج تمكين

األسرالفلسطينيةالمحرومةاقتصادياً(،)DEEPوذلكمنخاللالمتابعةالمستمرةواعطاءالمزيدمناالهتمام
للزياراتالميدانيةالمستمرة،معالتأكيدعلىمايلي:

 فيمايخصتقييم محتوى (سياق) إدارة مشاريع المنح الصغيرة يتطلبتأكيدبرنامجديبلتقييممحتوى
(سياق)المشروعوخاصة أنهذاالتقييميتم فيالمرحلة األولى في دورة حياة المشروع ،والتي يتم فيها

التعرف على االحتياجات الحقيقية للفئات المستهدفة وتحديد الفئات المستهدفة بدقة ومراعاة الخبرات
السابقةمنأجلتلبيةاحتياجاتاألسرالمحرومةاقتصادياًوالتركيزعلىالمخاطر الخارجيةالتييحتمل
مواجهتهاأثناءتنفيذالمشروع.

 أمابالنسبةلتقييم استدامة إدارة مشاريع المنح الصغيرة فيتوجبضمان االستمرارفيتحسينالوضع
االجتماعيلألسروتوفيراألموالالكافيةلتحقيقمخرجاتوأهدافالمشروع المخطط لهاوزيادة الدعم
نحوتحقيقالنتائجالمتوقعةعلىأرضالواقعمعأهميةتحملبرنامجديبتكلفة خدمات المشروع بعد

انتهاء التمويل.

 فيمايتعلق بتقييم مدخالت إدارة مشاريع المنح الصغيرة فمنخاللالنتائجينبغيعلىبرنامجديبتحديد
المخاطرالتيقدتؤثرعلىالمواردالمتاحةللمشروع وذلكبجمعكافةالمعلومات عنالمشروعوقدرات
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عوالتنبؤباالحتياجات
األسرةالمستفيدة،والعملدراسةمدىتوفراإلمكانياتوالموادالالزمةلنجاحالمشرو 
المستقبليةللمشروع.

 أما بالنسبة لتقييم عملية تنفيذ إدارة مشاريع المنح الصغيرة ضرورة أن يتابع برنامج ديب األسرة
المستفيدةحتىبعدانتهاءفترةالتنفيذ،والىزيادةاالهتمامبتدريبطواقمالعمل،حيثأنالمتابعةالدورية
سيكونلهادورفعالبزيادةاهتمامالمستفيدينواالستفادةمنالدعماالستشاريالذييتلقونهمنطواقم

العمل.

 وفيمايتعلق بتقييم فاعلية إدارة مشاريع المنح الصغيرة يتطلب برنامجديبأنيوفرمنحأخرىلألسرة
المستفيدةفيالمستقبللتطويرالمشروعالحاليوضمانتحقيقالتنميةاالقتصاديةلألسرالمستفيدةمن
خاللزيادةدخلاألسرةمنمنحةالمشروعوأنتكونمنحةالمشروعكافيةلتحقيقمصدردخلأساسي

لها.

 وبالنسبة لتقييم قابلية نقل نجاح إدارة مشاريع المنح الصغيرة يلزم أن يحرص برنامج ديب مساعدة
األسر المستفيدة من المنحة على استمرار المشروع وتطويره ،وتوفير لكافة األولويات التي تعزز نجاح
المشروعومساعدةاألسرةالمستفيدةعلىتطويرالمشروعوتوسيعه.

 أمابالنسبةلتقييم نتائج إدارة مشاريع المنح الصغيرة يتطلبأن يدعمبرنامجديبمشروعالمستفيدفي
تحقيقمنافسةكبيرةبينالمشروعاتالمشابهة وذلكمنخاللتقديمبرامجالتدريبوالخبراتوالمهارات
الالزمةلألفرادالقائمينعلىادارةالمشروعوتمكيناألسرمنادارةالمشروعمنخاللمايقدمهلهممن

معلوماتحولطرقتسويقالمشروعوتعزيزالنتائج.

 فيما يخص تقييم التقرير التجميعي إلدارة مشاريع المنح الصغيرة يتطلب تقرير برنامج ديب إيضاح
الموازنةبينتكاليفالمشروعومخرجاته،واالهتمامبآراءاألسرالمستفيدةوتجاربهموخبراتهمفيالمشروع،
وأن يتضمن التقرير كافة المعلومات حول المشروع للوقوف على األخطاء وطرق التصوب لتفاديها

مستقبالًفيمنحالمشاريعالقادمة.

ب .العملعلىمتابعةالمشروعبالمتابعةباستمرارللمشاكلوالعقباتالتيتواجهالمستفيدينوالتغلبعليها.

ج .أنيعملالبرنامجعلىتحملتكلفةخدماتالمشروعحتىبعدانتهاءالتمويلليبقىالمشروعفيحالةاستمرار
وتطوير.

د .العملعلىزيادةالمتابعةوالرقابةعلىالمؤسساتالمنفذةلتحقيقنتائجالبرنامجالمرجوةحتىبعدانتهاءفترة
التنفيذ.
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ه .إخضاعالقائمينعلىبرنامجديبوطواقمالمؤسساتالمنفذةلبرامجتدريبيةلبناءقدراتهمواعادةتأهيلهمحتى
يكون لهم القدرة المهن ية على مساعدة المستفيدين في تخطي المشاكل التي قد يواجهها المشروع .واكسابهم
العديدمنالمهاراتالمتعلقةبالنواحياإلداريةوالفنية،ومهاراتاالتصالوالعملالجماعي.

و .دعمالمشاريعالناجحةعلىالمستفيدينوتبادلالمعلوماتوالخبراتبينهموالصعوباتالتيواجهوهاوكيفية
التغلبعليهامنخاللورشاتعملأوندواتولقاءاتمجمعة.

ز .تشجيعالمؤسساتالحكوميةوغيرالحكوميةوالقطاعالخاصعلىتعزيزالثقافةالتنمويةلدىأفرادالمجتمع
الفلسطينيبشكلعام،وخلقثقافةلتنفيذالمشاريعاالقتصاديةبينأفرادالمجتمعخاصةأنالكثيرمناألسر

اعتمدتعلىمدارسنواتعديدةعلىالمساعداتالنقديةوالعينيةكاستراتيجيةأساسيةفيسبلعيشها.

ح .العمل على مأسسةالبرنامج وتحويلهإلىمؤسسةأوجسمقائم بذاته ،معتعزيزاألنظمة الماليةواإلدارية
الفعالة،معوجودآلياتتضمنالشفافيةوالنزاهةوالحوكمةفيتنفيذالبرنامج.
الكفؤةو ّ

ط .تشكيللجنةتختصفيمجاالتمحاربةالفقروالسياساتاالجتماعيةوالمتابعةوالتقييم،ويتطلبذلكرفدها
بكوادرمهنيةمتخصصةومتفرغةللبرنامج(سواءمنداخلالو ازراتالمشاركةأواستقطابكفاءاتمنخارج

الو ازرات)،تسهمفيحمايةالبرنامجمنأيةآثارسلبيةمنجهة،ومتابعةتحقيقأهدافالبرنامجمنناحية
أخرى.

ي .ضرورةالعملعلىتوسيعشريحةالمؤسساتالمنفذةلبرنامج()DEEPمعضرورةمراعاةشروطومعايير
االختياروالمفاضلة.

ك .العمل على زيادة قيمة المنحة والقرض المقدمين للمستفيدين ،مع ضرورة ربط قيمة كل منهما بمستوى
التضخموسعرصرفالدوالر.

ل .زيادةفترةالسماحلمؤسساتالتمويلالمستفيدةمنتمويلديبإلىسنتينوالسدادإلى4سنوات،كيتتمكن
تلكالمؤسساتمنتدويرتلكالقروضبمايخدمالهدفالمنشودمنها.




 -2توصيات لمدير المشاريع:

أ.

العملعلىالتنسيقمعالمؤسساتالمتخصصةإلجراءدراساتتسويقيةعلىأساسعلميودوريلدراسة

حاجة السوق ومواكبة تغييرات السوق والعرض والطلب واألماكن التي تحتاج إلى التركيز لتحديد طبيعة
التدخالتالمالئمةوالتيستكونداعمةالقتصادقطاعغزةوليستمجرتكرار.

المشاركة واألسرالمستفيدة ،وعدماقتصارتلك العالقة
ب .ضرورةاستم اررية التواصلبين المؤسسات المنفذةو 
علىالتواصلأثناءتنفيذالبرنامجفقط،وانماوجودهاواستمرارهاقبلوبعدالتنفيذ،منخاللالتخطيطللنشاط
وتحديدالتدخلوالشراءوالمراقبةأثناءالتنفيذوالمتابعةبعدالتنفيذ.
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ج .وضعخطةتتضمنالعملعلىتطويرالمشروعالناجحلتحقيقأكبرانجازاتعائداقتصاديعلىاألسرة
المستفيدة.

د .التركيز على تدريب الموظفين والمستفيدين كأداة رئيسية إلنجاح المشروعات االقتصادية لألسر الفقيرة،
وبالتاليتحقيقاألهدافالمنشودةمنتلكالمشروعات.

ه .تبادلالخبراتبينالمؤسساتالمنفذةلالستفادةمنهافيمجالتنميةوتطويرمهاراتالقائمينعلىالمشروع؛
لتحسينوضعالمشروعبمايضمنوصولهإلىمرحلةاالستقرار.

و .توحيدآليةاختياراألسرالفقيرةالمستفيدةمنالبرنامج،منخاللاعتمادقوائمالشؤوناالجتماعيةوذلكبعد
تنقيحهاوالتأكدمنصحتها،وحصراألسرالمؤهلةلالستفادةمنالتدخالت.

ز .العملعلىتأهيلطواقمالعملفيبرنامجديبوالمؤسساتالمنفذةفيالتعاملمعاألسرالمستفيدةوتنمية
مهاراتهمعلىالكيفيةالتيمنخاللهايمكنإدارةالمشروعوالتصرففيالمواقفالطارئة.

 -3توصيات للمستفيدين:
أ .العمل بروح التعاون ،وتحمل المسؤولية ،ومرونة التفكير ،وسرعة البديهة ،واالتزان االنفعالي وذلك بالتدريب
والعملالمتواصلبينالقائمينعلىالمشروع.

ب .التأكيد على استخدام األسلوب العلمي في كافة مراحل وخطوات وعناصر إدارة المشروع لتحقيق الكفاءة
والفاعليةفيتحقيقأهدافة.

ج .التزام الدقة في وضع المواصفات في عروض األسعار ،كما يجب أن يكون للمستفيد دور كبير في عملية
تحديداالحتياجاتوالمواصفاتكاملةوأنيساعدفيوضعها.

د .االبتعادعنالمشاريعالتقليديةحيثأنكثرةالتدخالتوالمشاريعالمنافسةتقتلمنفرصنجاحها،والتركيز
علىالمشاريعالصناعيةواإلنتاجيةلمالهامنقدرةعلىالمشاركةفيعمليةالتنميةاالقتصادية.

ه .تشجيع المستفيدين وخاصة أصحاب المشاريع التجارية على تسجيل المبيعات الغيرادات بشكل يومي تجنباً
لتآكلرأسالمال.

 -4توصيات للباحثين:

أ .ضرورةتوسيعدائرةلبحثفيآلياتتوفيرالحمايةاالجتماعيةلألسرالمحرومةاقتصادياًالتيتعانيمنالفقر
المدقع وكيفيةالبحثلتوفيرالخدماتوتحديدمشكالتهموأولوياتهم.

ب .ضرورةلفتانتباهالباحثينإلىإجراءمزيدمنالدراساتفيمجالمكافحةالفقروآلياتتمكيناألسرالفقيرة
فيبدءأنشطةاقتصادية.
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ج .تعميمتجاربالمشاريعالناجحةوتوفيرالمعلموماتوالخبراتعنتلكالمشاريع،والبحثفيأهمالصعوبات
التيواجهوهاوكيفيةالتغلبعليهامنخاللدراساتبحثيةأوورشعمل.

ثالثاً :الدراسات المستقبلية:


تقترحالباحثةفيضوءالدراسةوالنتائجالتيتوصلتإليهابإجراءدراساتمستقبليةحولاآلتي:



 -5دراسات ذات الطابع المقارن ،كأن يتمالمقارنة بينإدارةالمشاريعالصغيرة في بيئات ودول مختلفة ،واختيار
عينات منمؤسساتاجتماعيةمختلفةأكبرحجماً.
 -5عالقةتوفرنجاحالمشاريعفيزيادةاستقطابالممولينفيمايتعلقبالمنحالصغيرة.
 -3فاعليةإدارةالمشاريعالصغيرةفيالمنظماتغيرالحكومية.
 -4تقييمإدارةالمشاريعالمنحالصغيرةمنوجهةنظرالممولين.


رابعاً :المعوقات التي واجهت الباحثة:

 -5اقتصرتالدراسةعلىقطاعغزةنظ اًرلعدمالتواصلالجغرافيمعالضفةالغربية.
 -5تشتتالمستفيدينومحلاقاماتهمالعاملالتيأدىإلىاستنزافالوقت.
 -3نظ اًرإلنخفاضمستوياتالتعليماضطرتالباحثةلإلشرافبشكلشخصيعلىتعبئةاالستبانةلكلمستفيد.
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قائمة املراجع

قائمة المراجع
أولً :المراجع العربية:


أبوبكر،نجاة(.)5225المشاريعالصغيرةفيفلسطينالصعوباتوانماطالتخطيطفيها(نابلس).رساله



أبوجزر،فوزي(.)5226المشاريعالصغيرةوالمتوسطةأهميتهافيالحدمنالبطالةفيفلسطين،مؤتمر



أبوحمد،بسام(.)5228تقييممشروعإغاثةالالجئينالفلسطينيين،مجلس اتحاد الكنائس العالمي،غزة.

ماجستير غير منشورة،كليهالتجارة،جامعهالنجاحالوطنية،الضفةالغربية.
تنمية وتطوير قطاع غزة بعد النسحاب السرائيلي،غزة،فلسطين.



أبو النصر ،مدحت ( .)5227إدارة منظمات المجتمع المدني ،الطبعة األولى ،ايتراك للنشر والتوزيع،

القاهرة.


بدوي،محمدوجيه( .)5224تنميةالمشروعاتالصغيرةلشبابالخريجينومردودهااالقتصاديواالجتماعي،



برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي.)5255(UNDPتقييمبرنامجالتمكيناالقتصاديلألسرالمحرومة،راماهلل



برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .)5252( UNDPنسب الفوائد والمرابحة المستدامة لمؤسسات التمويل



البنا،محمد(.)5255تقييم المشروعات األسس العلمية والتطبيقات العملية،قسماالقتصادـ،كليةاالقتصاد

جامعةاالسكندرية،مصر.
،فلسطين.

الصغيرالمشاركةفيبرنامجالتمكيناالقتصاديلألسرالمحرومة،DEEPراماهلل،فلسطين.
واإلدارة،جامعةالملكعبدالعزيز،السعودية.



الثالثيني ،دعاء عطية ( .)5253فاعلية المنح الصغيرة في التمكين االقتصادي لألسر الفلسطينية الفقيرة
دراسةتطبيقيةعلىبرنامجالتمكيناالقتصاديفيقطاعغزة(ديب)رسالة ماجستير غير منشورة،قسم

إدارةاألعمال،الجامعةاالسالمية،غزة،فلسطين.



جمال ،كمال الدين ( .)5227المشروعات الصغيرة ،الفرص والتحديات ،مركز تطوير الدراسات العليا
والبحوث،جامعةالقاهرة،مصر.



جمال ،حسين ( .)5223إنشاء مصرف سورية للمشروعات الصغيرة ،ندوة هيئة مكافحة البطالة ،ورقة
عمل،سورية.



جامعةبيرزيت(.)5228برنامج تمكين العائالت الفلسطينية اقتصادياً ،مسودة الدليل اإلجرائي مقدمة إلى



الجبوري،عبدالرحمن(.)5227إدارة المشاريع،دارالمناهج،عمان.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (،)UNDPمركزالتعليمالمستمر-جامعةبيرزيت،فلسطين.
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الجرجاوي،زياد(.)5252القواعد المنهجية لبناء الستبيان،الطبعةالثانية،مطبعةأبناءالجراح،فلسطين.



حماد،رشادحماد(.)5252تقييمالمشاريعفيالمنظماتغيرالحكوميةبقطاعغزة،رسالة ماجستير غير



الحناوي،حمدي(.)5226تنظيم المشروعات الصغيرة،مركزاالسكندريةللكتاب،مصر.



خميس ،صباح ( .)5226دور المنظمات غير الحكومية في دعم المشاريع الصغيرة وعالقتها بالتنمية

منشورة،كليةاالقتصادوالعلوماإلدارية،قسمإدارةاألعمال،جامعةاألزهرـغزة،فلسطين.

االقتصادية ،دراسة حالة ،منطقة جنوب الضفة الغربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس،
القدس،فلسطين.



خيرالدين،موسىأحمد(.)5255إدارة المشاريع المعاصرة،ط،5عمان:داروائلللنشر.

خضر،حسان(.)5225تنميةالمشاريع الصغيرة،مجلة جسر التنمية،المعهدالعربيللتخطيط،المجلد،5
الكويت.



دليلالمنظماتغيرالحكوميةفيقطاعغزة(.)5227الصادرمنمكتبالمنسقالخاصلألممالمتحدة.



دودين،أحمديوسف(.)5253إدارة المشاريع.عمان:داراليازوريالعلميةلمنشروالتوزيع.



درندري،إقبالزينالعابدين(.)5226دراسةمقارنةألثراستخدامنموذجالق ارراتالمتعددة CIPPونموذج

إدارة الموارد البشرية،دارالمريخللنشر،الرياض.

معاييراألداءStandardsلتقويمبرامجالموهوباتفيتحسينالبرامجوصنعالق اررات،ورقة علمية مقدمة

للمؤتمر العلمي اإلقليمي للموهوبة،مؤسسةالملكعبدالعزيزورجالهلرعايةالموهوبين،جدةبالمملكةالعبية

السعودية،منالفترة.5226/8/32-56


دليلمنظماتالمجتمعحولالتقييموالمتابعة(.)5253الصادرمنمكتب المنسق العام لألمم المتحدة.



الديراوي،أيمن(.)5255دورالسماتالشخصيةلدىمدراءالمشاريعفينجاحمشاريعالمنظماتاألهلية



ديسلر،جاري(.)5223إدارة الموارد البشرية،دارالمريخللنشر،الرياض.



الدماغ،حنين(.)5252دورالتمويلفيتنميةالمشاريعالصغيرة– دراسةتطبيقيةعلىالمشاريعالنسائية



الدلو ،أحمد عيد ( .)5253تقييم المشروعات الزراعية في منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة ،رسالة

فيقطاعغزة،رسالة ماجستير غير منشورة،كليةالتجارة،الجامعةاالسالمية،غزة.

الممولةمنمؤسساتاالقراضفيقطاعغزة،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعةاألزهر،غزة،فلسطين.

ماجستير غير منشورة،البرنامجالمشتركبينجامعة األقصىوأكاديميةاالدارةوالسياسة(االدارةوالقيادة).

غزة،فلسطين.



الدليلالمعرفيإلدارةالمشاريع(.)5224المعهد األمريكي للمقاييس الدولية.
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الدوسري،راشدحماد(.)5224القياس والتقويم التربوي الحديث.عمان:دارالفكر.

روسيوآخرون،ترجمةدرندري،إقبالزينالعابدين(.)5226التقويم :الطريقة المنظمة لفهمه.الرياض:
جامعةالملكسعود.



الرمالوي ،وسام أكرم ( .)5253دور تمويل المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية (دراسة
تطبيقية على المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة ،رسالة

ماجستير غير منشورة،البرنامجالمشتركبينجامعةاألقصىوأكاديميةاالدارةوالسياسة(االدارةوالقيادة).
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ليبيا.



زعرب،زكريا(.)5253المعوقاتاإلدارية التي تواجهاصحابالمشاريعالتجارية الصغيرةفيجنوبقطاع



سلمان ،ميساء حبيب ( .)5221األثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية

غزة.رسالة ماجستير غير منشورة،كليهالتجارة،الجامعةاإلسالمية،غزة

(دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات)،قسماالقتصاد،كلية
اإلدارةواالقتصاد،األكاديميةالعربيةالمفتوحةفيالدنمارك.





السعيدي،سالمة(.)5221تقييمالمشاريع،ورقة عمل مقدمة في التنظيمات األهلية العربية،مؤتمرالقاهرة
35اكتوبرإلى3نوفمبر،مصر.



شبات ،جالل ( .)5227دور مؤسسات اإلقراض في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة في محافظات غزة،



شهاب،عبدالرحيم(.)5253دورالمنظماتاألهليةفيالحدمنالفقرخاللالحصاراالسرائيليعلىقطاع



الشاعر،حسام(.)5226المعوقاتالتيتواجهالمشاريعالصناعيةالصغيرةوالمتوسطةفيمحافظةنابلس،



عبدالكريم،عبدالعزيز(.)5224دراسة الجدوى وتقييم المشروعات،دارالحامد،الطبعةاألولى،عمان.

رسالة ماجستير غير منشورة،جامعةالسودانللعلوموالتكنولوجيا،الخرطوم،السودان.

غزة.رسالة ماجستير غير منشورة،كليهالتجارة،الجامعةاإلسالمية،غزة.
رسالة ماجستير غير منشورة،جامعةالقدس،فلسطين.



العبيدي،أمل(.)5221أثرالعواملاالستراتيجيةفيتحسينفاعليةتقييماألداءاإلداريللمشاريع،رسالة



عبد اهلل ،مريم ( .)5221دور المشروعات الصغيرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،رسالة ماجستير

ماجستير غير منشورة،كليةاالدارةواالقتصاد،األكاديميةالعربية،الدنمارك.

غير منشورة،جامعةالسودانللعلوموالتكنولوجيا،الخرطوم،السودان.
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عنبة،محمدلبيب(.)5223إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي،المنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية،
مصر.



عالم ،صالح الدين محمود ( .)5223التقويم التربوي المؤسسي :أسسه وتطبيقاته .القاهرة :دار الفكر

العربي.




العلي،عبدالستارمحمد(.)5255إدارة المشروعات العامة،ط،5عمان:دارالميسرة.

عبيدات،ذوقانوعدس،عبدالرحمن،وعبدالحق،كايد(.)5225البحث العلمي -مفهومه وأدواته وأساليبه،

دارالفكرللنشروالتوزيع،عمان.




العيساوي،كاظم(.)5222الجدوى القتصادية وتقييم المشروعات،دارالمناهجللنشروالتوزيع،عمان.

فاو -منظمة األغذية والزراعة وماس -معهد أبحاث السياسة االقتصادية ( .)5228برامج الحماية

الجتماعية الحكومية في الراضي الفلسطينية ،2117-2110سلسلةأوراقعمل،الورقةاألولى،راماهلل،

فلسطين.



الفرا،ماجد( .)5221التفكيراالستراتيجيلدىالمنظماتاألهليةفيقطاعغزة،دراسةمقدمةلمؤتمرواقع



الفرا ،ماجد ،وفريق التخطيط الدولي ( .)5226اعداد خطة استراتيجية لتطوير المنظمات األهلية في



الفليت،عودة(.)5255المشاريعالصغيرةفيقطاعغزةودورهافيالتنميةاالقتصادية -دراسةجغرافية.

المنظمات األهلية :أفاق وتحديات،غزة.

فلسطين،ورقة عمل مقدمة إلى البنك الدولي،أغسطس.5226

مجلة الجامعة االسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد التاسع عشر ،العدد الثاني ،ص -5285
،5551غزة،فلسطين.



قرشييوسف(.)5222سياساتتمويلالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالجزائر،كليةالعلوماالقتصادية



كاسب،سيدوكمالالدين،جمال(.)5227المشروعات الصغيرة ،الفرص والتحديات،مركزتطويرالدراسات

وعلومالتسيير ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعةالجزائر،الجزائر.

العلياوالبحوث،جامعةالقاهرة،مصر.


مقداد،محمد(.)5222دورالجمعياتالخيريةاإلغاثيةفياالقتصادالفلسطيني -دراسةحالةقطاعغزة،
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول :الستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات

المعاصرة،كليةالتجارة،الجامعةاإلسالمية،غزة،فلسطينـ1-8مايو.


مقداد ،محمد والهندي ،كمال (  .)5222تقييم دور المنظمات األهلية في عملية التنمية االقتصادية في

فلسطين:دراسةحالةقطاعغزة"،رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعةاالسالمية،غزة.
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، السياسات القتصادية الكلية المحتملة واثرها على سوق العمل في قطاع غزة.)5221( باسم،مكحول



.فلسطين،راماهلل،ماس
واقععمليةتقييمالبرامجالتدريبيةفيالهيئاتالمحليةبالمحافظات.)5252(أيمنعبدالرحمن،المصدر



،جامعةاألزهر،كليةاالقتصادالعلوماإلدارية،قسمإدارةاألعمال،رسالة ماجستير غير منشورة،الجنوبية
.غزة

 مركز،المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها.)5226(ماهرحسنومقابلهأيهاب،المحروق



.األردن،عمان،المنشآتالصغيرةوالمتوسطة

 واقع:دراسة حول المشروعات الصغيرة في فلسطين.)5222(  غازي، عبد الفتاح والصوراني،نصراهلل



.مصر،مجموعةالنيلالعربية،مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.)5223(محمد،هيكل



.فلسطين،غزة،ورؤية نقدية

.غزة،شبكةالمنظماتاألهلية،)دورة تدريبية (تخطيط وتصميم المشاريع.)5228(فادي،الهندي
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املالحـــــــق











ملحق ()6
الستبانة بصورتها األولية

جـــــامــــعـــــــة األزهـــــــــــــــر -غــــــــــــزة
عــمــــــــادة الدراســـــــــــات العــــليــــــــــــا

كليـة القتصــــــــاد والعــلـــوم اإلدارية

قـــــســــــــم إدارة األعــــــــمـــــــــــــــــــــــــــال
سعادة االستاذ الدكتور/ة/الفاضل/ة ...........................

احملرتم/ة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

املوضوع  :حتكيم استبانة
تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـومالباحثة بإجراءدراسة علميةبعنوان"تقييم إدارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة

من برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً ( )DEEPفي قطاع غزة  ،للحصول على درجة الماجستير في

إدارة األعمال جامعة األزهر ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة نموذج تقييم ( )CIPPلتقييم إدارة
المشاريعالصغيرة -مرتبةوفقاً لعناصرالعمليةاإلدارية -والمشتملباألساسعلى (تقييمسياق المشروع،تقييم

استدامة المشروع ،تقييم مدخالت المشروع ،تقييم عملية تنفيذ المشروع ،تقييم فاعلية المشروع ،تقييم قابلية نقل
نجاحالمشروع،تقييمنتائجالمشروع،تقييمالتقريرالتجميعيللمشروع).

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاأرجــوالتفضــلبق ـراءةهــذهالفق ـراتواب ـ ـ ــداءال ـرأيبمــدىمناســبةهــذهالفق ـراتلموضــوعالد ارســة،
ومدىإنتمائهاللمجالالذيأدرجتفيـه ،وكـذلكالصـياغةوسـالمتها،حيـثمالحظـاتكموآرائكـمالنيـرةالتـيسـتكون

ذاتتأثيركبيـرفـيإخـراجاإلسـتبانةبشـكليتسـمبالمنهجيـةالعلميـةوتحقيـقاألهـدافالمرجـوةمنهـا،وذلـكبـإجراء

تعديالتأوإضافاتأومالحظاتترونهامناسبةوتثريهذهاإلستبانة.



مع فائق الشكر و االحرتام والتقدير حلسن تعاونكم ومساعدتكم
الباحثة
نـــــــوال سليمـــان عقـــــل
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ثانياً :البيانات الدميوغرافية:


المطلوب وضععالمة() xأمامواحدمنالبياناتالتاليةالتيينتميإليهاسيادتكم.

 .1الجنس:


 



ذكر

 

 أنثى

 .2الفئة العمرية:



من52سنة-أقلمن51سنة



أقلمن52سنة



من32سنة-أقلمن31سنة من42سنة–أقلمن41سنة

 22سنةفأكثر

 

 .3المستوى التعليمي:







غيرمتعلم

مرحلةأساسية



المرحلةالثانوية

 دبلوم

بكالوريوسفأعلى

 .4محل اإلقامة:


شمالغزة
الوسطى

رفح

غ ـ ـ ـزة
خانيونس



 .0نوع النشاط القتصادي:
زراعينباتي
 صناعي

زراعيحيواني
تجاري

خدماتأخرى
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ثالثاً :حماور البحث:


الفقــرات

م

النتماء للمجال
غير منتمية

منتمية

مناسبة الصياغة
غير مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

أوالً :تقييم حمتوى (سياق) املشروع
.5
.5
.3
.4
.2
.6
.7
.8
.1

يقوم برنامج ديب بتحديد الفئات المستهدفة 











يقوم برنامج ديب بالتعرف على االحتياجات 











يقوم برنامج ديب بتصميم المشروع الذي يلبى 











يقومبرنامجديببوضعمصفوفةاإلطارالمنطقي 











يراعىبرنامجديبتحليلالمخاطرالخارجيةالتي 











يراعى برنامج ديب وضع ترتيبات للتنسيق مع 











يراعى برنامج ديب تحليل الدروس المستفادة من 











يراعىبرنامجديبخبرةالمستفيدالسابقةمننوع 











يضع برنامج ديب الجداول الزمنية المالمة لتنفيذ 











للمشروعبدقة.

الحقيقيةللفئاتالمستهدفةمنالمشروع.
احتياجاتالفئاتالمستهدفة.

للمشروع.

يحتملمواجهتهاأثناءتنفيذالمشروع.
الشركاءالمختصينبالمشروع.

الخبراتالسابقةلمثلهذاالمشروع.
المشروعالمنفذ.

أنشطةالمشروع.

ثاني ًا :تقييم استدامة املشروع
.5
.5
.3
.4
.2

يساهم برنامج ديب في توفير الخدمات اللوجستية 











يساعد برنامج ديب على التخلص من المشاكل 























يساهم برنامج ديب في تحقيق نمو اقتصادي 











يساهم برنامج ديب في تحسين الوضع 











للمشروعباستمرار.

والمعوقاتالتيتواجهمشروعاألسرةالمستفيدة.

يحققبرنامجديبموازنةكافيةلتحقيق المخرجات

واألهدافللمشروع.

مستقرلألسرةالمستفيدةمنمنحةالمشروع.

االجتماعيلألسرمنخاللأنشطةالمشروع.
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م
.6
.7
.8

الفقــرات

النتماء للمجال

واضحة

غير واضحة

منتمية

يعمل برنامج ديب على خلق مستفيدين قادرين 























يساعد برنامج ديب بتوفير بيئة مستقرة ومناسبة 











يعمل برنامج ديب على تبني باستمرار مشاريع 











يقومبرنامجديببجمعالبيانات حولكافةجوانب 











يقومبرنامجديببجمعالبيانات حولأفراداألسرة 











يركزبرنامجديبعلىأفراداألسرةالقادرينعلى 











يركز برنامج ديب على المهن التي يمتلك فيها 











يتم دراسة المواد المتوفرة لدى األسرة والمتاحة 











علىتحملإدارةالمشاريعالصغيرة.

يستطيع برنامج ديب تحمل تكلفة خدمات
المشروع بعد انتهاء التمويل.

إلنجازمشروعاألسرةالمستفيدة.

.1
األسرالمميزة.
ثالث ًا :تقييم مدخالت املشروع
.5
.5
.3
.4

.2

.6
.7
.8

المشروع.

وعملهمومهاراتهموخبراتهمالسابقة.

العمل.

أفراداألسرةخبرةمناسبة.

الستخدامها في المشروع مثل :المنزل ،اآلالت،

غير منتمية

مناسبة الصياغة
غير مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح

األدواتوشبكاتالكهرباءوالمياه.

يمنح برنامج ديب األسرة ما يكفيها من الوقت 











يقوم برنامج ديب بتحديد المخاطر التي قد تؤثر 











يمتلكبرنامجديبالقدرةعلىالتنبؤباالحتياجات 











لمناقشةاحتياجاتهاواولوياتهانحوالمشروع.

علىالمواردالمتاحةللمشروع.
المستقبليةللمشروع.

رابع ًا :تقييم عملية تنفيذ املشروع
.5
.5
.3

يقوم برنامج ديب بمتابعة المشروع بشكل دوري 











يمتلك برنامج ديب هيكل تنظيمي مالئم لمتابعة 











يمتلك برنامج ديب طاقم عمل ذو الخبرة التي 











لمالحظةسيرعمله.

المشروعويساعدفيتحقيقأهدافها.

تساعدالمستفيدفيتشخيصوحلالمشكالتالتي
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الفقــرات

م

النتماء للمجال
غير منتمية

منتمية

مناسبة الصياغة
غير مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

تواجهالمشروع.
.4
.2
.6
.7

.8

.1

يناقش برنامج ديب المشاكل التي تواجه المشروع 











يقوم برنامج ديب بوضع حلول للمشاكل في كل 











يحرص برنامج ديب على متابعة المستفيد حتى 











تستمر متابعة برنامج ديب لتنفيذ المشروع حسب 











وأسبابتراجعالمبيعات.
زيارةميدانيةللمشروع.
بعدانتهاءفترةالتنفيذ.

المدةالمحددلهاوهي58شه اًر.

يوفربرنامجديباحتياجاتالمشروعوالمواصفات

الالزمةالستم اررهمنالسوق.


يمتلك برنامج ديب آليات لمتابعة المشروع حسب

الجداولالزمنيةالموضوعة.

























خامساً :تقييم فاعلية املشروع
.5
.5
.3
.4
.2
.6
.7
.8

يعتبربرنامجديبالمشروعمصدرالدخلالرئيسي

الحاليلألسرةالمستفيدة.

يعتبر برنامج ديب توسيع المشروع ليكون مصدر

دخلإضافيلألسرة.

يهتم برنامج ديب بأن يزيد دخل األسرة المستفيدة

منمنحةالمشروع.

يعتبر برنامج ديب أن تأثير منحة المشروع على

األسرةالمستفيدةإيجابياً.

يقومبرنامجديببتقديمالمنحةلألسرةفياألوقات

المناسبة.

يمنحبرنامجديباألسرة المستفيدةالمنحةالكافية
لتنفيذالمشروع.

يحرص برنامج ديب بأن تصل األسرة المستفيدة

إلىعدمحاجاتهالمساعداتبعدالمشروع.

يساعدبرنامجديبعلىتوفيرمنحأخرىلألسرة

المستفيدةفيالمستقبللتطويرالمشروعالحالي.
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الفقــرات

م

النتماء للمجال
غير منتمية

منتمية

مناسبة الصياغة
غير مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

سادس ًا :تقييم قابليه نقل جناح املشروع
.5
.5
.3
.4
.2
.6
.7

يساعد برنامج ديب األسرة المستفيدة على تطوير 











يساعد برنامج ديب في توجيه المدخرات الصغيرة 











يساعد برنامج ديب على نقل المشروع الناجح 











يضعبرنامجديباألولوياتبصورةناجحةلتعزيز 











ثقةبرنامجديببالمستفيدينيؤديللحصولعلى 











يساعد برنامج ديب األسر المستفيدة من المنحة 











يعززبرنامجديبالعملبروحالفريقلتعزيزنجاح 











المشروعالحالي.

لالستثماربالمشروعوتوسيعه.
ألماكنمختلفة.

المستفيدمننجاحالمشروعونقله.

التمويلالمطلوبلتكبيرالمشروعالمميز.
علىثباتالمشروعوتطويره.
المشروع.

سابع ًا :تقييم نتائج املشروع
.5
.5
.3
.4
.2
.6

يقوم برنامج ديب بقياس مدى تحقيق أهداف 











يساهمبرنامجديب في تحقيق أهدافاألسرةنحو 











يضيفبرنامجديبخبراتومهاراتجديدةلألسرة 











يساهم برنامج ديب في تحسين الوضع المعيشي 











يهتمبرنامجديبفيتمكيناألسرالمستفيدةمن 











يمتلك برنامج ديب القدرة على شرح وتوصيل 











المشروع.

االستقراراالقتصادي.

المستفيدةفيإدارةالمشاريع.
لألسرةالمستفيدة.

القدرةعلىتوسيعالمشروع.

المعلوماتحولتسويقمشروعاألسرةالمستفيدة.
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م
.7

.8

.1

الفقــرات

النتماء للمجال
غير منتمية

منتمية

مناسبة الصياغة
غير مناسبة

مناسبة

يقوم برنامج ديب بتدريب أفراد األسرة للعمل 







يدعم برنامج ديب مشروع األسرة المستفيدة في 







بالمشروعوتأهيلهم.

تحقيق منافسة كبيرة بين المنتجات المحلية

بالسوق.

يحرص برنامج ديب  على أن تشعر األسرة 

المستفيدةأبنهاأكثراستقالليةبعدالمشروع.







مدى الوضوح
واضحة






غير واضحة






ثامناً :تقييم التقرير التجميعي للمشروع
.5
.5
.3
.4
.2
.6
.7

.8

.1

يشمل تقرير برنامج ديب رصد لألخطاء وطرق 











يوفرتقريربرنامجديبالمعلوماتالالزمةلتدفق 











نامجديبمقارنة تكاليف مخرجات

يشملتقرير بر













يوضحتقريربرنامجديب تكاليفالمنحة بالفوائد













يشمل تقرير برنامج ديب على نظام المتابعة 











يهتمتقريربرنامجديببآراءاألسرةالمستفيدةمن 











يضمتقريربرنامجديبجميعالمعلوماتالالزمة 











يحرص تقرير برنامج ديب على توثيق طرق 











الً.
التصويبلتفاديهامستقب 
المعلوماتحولالمشروع.

المشروع بتكاليف مشاريع مشابهه أخرى.

من المشروع .

لمشروعاألسرةالمستفيدة وكيفية االستفادة منه.
منحةالمشروع.

عنالمشروعمنكافةالعاملين.

تحسين األداء واإلجراءات في منح المشاريع

القادمة.

يضم تقرير برنامج ديب مشاركة المستفيدين من 

المشاريعللحصولعلىالتغذيةالراجعة.
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ملحق ()2
قائمة بأسماء المحكمين
م



الجامعة

اسم المحكم

.1

د .جالل شبات

جامعة القدس المفتوحة – غزة

.2

د .خليل حجاج

جامعة األزهر – غزة

.3

د .رأفت محمد العوضي

.4

د .سمير مدهلل

جامعة األزهر – غزة

.0

أ .د .ماجد الف ار

الجامعة اإلسالمية – غزة

.0

د .محمد عبد اشتيوي

.7

أ.د .محمد مقداد

الجامعة اإلسالمية – غزة

.1

أ.د .معين رجب

جامعة األزهر – غزة

.1

د .نبيل عبد اللوح

.11

د .وسيم الهبيل

الجامعة اإلسالمية – غزة

.11

د .يوسف عبد بحر

الجامعة السالمية – غزة

جامعة القدس المفتوحة – غزة

جامعة القدس المفتوحة – غزة

أكاديمية اإلدارة والسياسة – غزة

تمالترتيبوفقالحروفاألبجدية
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ملحق ()3
الستبانة بصورتها النهائية
جـــــامــــعـــــــة األزهـــــــــــــــر -غــــــــــــزة
عــمــــــــادة الدراســـــــــــات العــــليــــــــــــا
كليـة القتصــــــــاد والعــلـــوم اإلدارية
قـــــســــــــم إدارة األعــــــــمـــــــــــــــــــــــــــال
األخ الفاضل  /األخت الفاضلة ،،،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

املوضوع  /تعبئة االستبانة
تق ـ ـ ـ ـ ـ ــومالباحثــةبإج ـ ـ ــراءد ارســةعلميــةبعن ـوان ":تقييييم ادارة مشيياريع املييغري الريييملسة ةييس املسييرتدة املموليية ميين برنييام
متكييا األسيير احملروميية ااترييياديا (،")DEEPوذلــكاســتكماالًلمتطلبــاتالحصــولعلــىدرجــةالماجســتيرفــيإدارة
األعمالمنجامعةاألزهر.
 أخي/أخيت املستفيدة:أرج ـ ـ ـ ـ ـ ـوأنتحظىهذهالدراسةبتعاونمشكورمنكفياإلجابةعنفقراتاالستبانة
بكل موضوعية ،مما يكون له األثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر في تطوير ادارة مشاريع المنح الصغيرة غير المستردة الممولة من

برنامجتمكيناألسرالمحرومةاقتصادياً (،)DEEPلـ ـ ـ ـ ــذاأرجومنكمالتكرمباإلجابةعلىفقراتاإلستبانةمقد اًر
لكمجهودكمفيتشجيعكمللبحثالعلميوالتعاونالمخلصلدعممسيرةالعلموالتعليمفيفلسطين،معالعلمأن

هذهالبياناتالتيسوفنحصلعليهالنتستخدمإالّألغراضالبحثالعلميفقط.


مع فائق الشكر و االحرتام والتقدير حلسن تعاونكم ومساعدتكم
الباحثة
نـــــــوال سليمـــان عقـــــل
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أوالًًً :البيانات الدميوغرافية:




المطلوب وضععالمة() xأمامواحدمنالبياناتالتاليةالتيينتميإليهاسيادتكم.



 .1الجنس:
 



ذكر

 

 أنثى

 .2الفئة العمرية:
من52سنة-أقلمن32سنة



أقلمن52سنة



من32سنة-أقلمن42سنة من42سنة–أقلمن22سنة

  22سنةفأكثر


 .3المستوى التعليمي:







غيرمتعلم

التعليماألساسي



التعليمالثانوي

 دبلوم

بكالوريوسفأعلى

 .4محل اإلقامة:


شمالغزة
الوسطى

رفح

غ ـ ـ ـزة
خانيونس



 .0نوع النشاط القتصادي:
زراعينباتي
 صناعي

زراعيحيواني
تجاري

خدماتأخرى
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ثاني ًا :حماور البحث:


الرقم

أوافق

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

تماماً

أوالً :تقييم حمتوى (سياق) املشروع

أوافق

محايد

ل

ل اوافق

أوافق

إطالقاً

.1

يحددبرنامجديبالفئاتالمستهدفةللمشروعبدقة.











.2

يتعرفبرنامجديبعلىاالحتياجاتالحقيقيةللفئاتالمستهدفةمنالمشروع.











.3

يصممبرنامجديبالمشروعالذييلبىاحتياجاتالفئاتالمستهدفة.











.4

يضعبرنامجديبمكوناتوعناصراإلطارالمنطقيللمشروع.











.0

يحللبرنامجديبالمخاطرالخارجيةالتييحتملمواجهتهاأثناءتنفيذالمشروع .









.0

يراعىبرنامجديبوضعترتيباتللتنسيقمعالشركاءالمختصينبالمشروع.











.7

يحللبرنامجديبالدروسالمستفادةمنالخبراتالسابقةلمثلهذاالمشروع.











.1

يراعىبرنامجديبخبرةالمستفيدالسابقةمننوعالمشروعالمنفذ.































يساعد برنامج ديب على التخلص من المشاكل والمعوقات التي تواجه مشروع 



















يضمن برنامج ديب تحقيق نمو اقتصادي مستقر لألسرة المستفيدة من منحة 









يساهم برنامج ديب في تحسين الوضع االجتماعي لألسر من خالل أنشطة 









يعمل برنامج ديب على إيجاد مستفيدين قادرين على تحمل إدارة المشاريع 



















يساعد برنامج ديب على توفير بيئة مستقرة ومناسبة إلنجاز مشروع األسرة 

















.1

يجمعبرنامجديبالبياناتالكاملةحولكافةجوانبالمشروع.











.2

يجمعبرنامجديبالبياناتحولأفراداألسرةوعملهمومهاراتهموخبراتهمالسابقة .









.3

يركزبرنامجديبعلىأفراداألسرةالقادرينعلىالعمل.











.4

يركزبرنامجديبعلىالمهنالتييمتلكفيهاأفراداألسرةخبرةمناسبة.











.0

يدرس برنامج ديب مدى توفر المواد األساسية الستخدامها في المشروع مثل :









يضعبرنامجديبالجداولالزمنيةالمالئمةلتنفيذأنشطةالمشروع.
.1
ثاني ًا :تقييم استدامة املشروع
.1
.2
.3
.4
.0
.0
.7
.1

يوفربرنامجديبالخدماتالالزمةللمشروعباستمرار.
األسرةالمستفيدة.

يوفربرنامجديباألموالالكافيةلتحقيق المخرجات واألهدافللمشروع.
المشروع.
المشروع.
الصغيرة.

يتضمنبرنامجديبتحمل تكلفة خدمات المشروع بعد انتهاء التمويل.
المستفيدة.

يعملبرنامجديبعلىتبنيمشاريعاألسرالمميزةباستمرار.

.1

ثالث ًا :تقييم مدخالت املشروع
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الرقم

أوافق

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

تماماً

المنزل،اآلالت،األدواتوشبكاتالكهرباءوالمياه.

أوافق

محايد

ل

ل اوافق

أوافق

إطالقاً

يمنحبرنامجديباألسرةمايكفيها منالوقتلمناقشةاحتياجاتهاواولوياتهانحو 

















































يمتلك برنامج ديب طاقم عمل ذو خبرة يساعد المستفيد في تشخيص وحل 









.4

يناقشبرنامجديبالمشاكلالتيتواجهالمشروعوأسبابتراجعه.











.0

الًللمشاكلفيكلزيارةميدانيةللمشروع.
يضعبرنامجديبحلو





















تستمر متابعة برنامج ديب عملية تنفيذ المشروع حسب المدة المحدد لها وهي 









يوفربرنامجديباحتياجاتالمشروعوالمواصفاتالالزمةالستم اررهمنالسوق .
















































.0
.7

المشروع.

يحددبرنامجديبالمخاطرالتيقدتؤثرعلىالمواردالمتاحةللمشروع.

يمتلكبرنامجديبالقدرةعلىالتنبؤباالحتياجاتالمستقبليةللمشروع.
.1
رابع ًا :تقييم عملية تنفيذ املشروع
.1

يتابعبرنامجديبالمشروعبشكلدوريلمالحظةسيرعمله.

.2

يوفربرنامجديبالطاقماإلداريلمتابعةالمشروعويساعدفيتحقيقأهدافه.

.3

.0
.7
.1

المشكالتالتيتواجهالمشروع.

يتابعبرنامجديباألسرةالمستفيدةحتىبعدانتهاءفترةالتنفيذ.
58شه اًر.

يمتلكبرنامجديبآلياتلمتابعةالمشروعحسبالجداولالزمنيةالموضوعة.
.1
خامساً :تقييم فاعلية املشروع
.1

يعتبربرنامجديبالمشروعمصدرالدخلالرئيسالحاليلألسرةالمستفيدة.

.2

يعتمدبرنامجديبتوسيعالمشروعليكونمصدردخلأساسيلألسرة.



.3

يهتمبرنامجديببأنيزيددخلاألسرةالمستفيدةمنمنحةالمشروع.





.4
.0

يعتبربرنامجديبأنتأثيرمنحةالمشروععلىاألسرةالمستفيدةإيجابيًا.







يقدمبرنامجديبالمنحةلألسرةفياألوقاتالمناسبة.









.0

يمنحبرنامجديباألسرةالمستفيدةالمنحةالكافيةلتنفيذالمشروع.











يحرص برنامج ديب بأن تصل األسرة المستفيدة إلى عدم حاجاتها لمساعدات 

















.1

يساعدبرنامجديباألسرةالمستفيدةعلىتطويرالمشروعالحالي.











.2

يساعدبرنامجديبفيتوجيهالمدخراتالصغيرةلالستثماربالمشروعوتوسيعه.











.3

يساعدبرنامجديبعلىنقلالمشروعالناجحألماكنمختلفة.











.4

يضعبرنامجديباألولوياتبصورةناجحةلتعزيزالمستفيدمننجاحالمش روع 









.7

بعدالمشروع.

يوفر برنامج ديب منح أخرى لألسرة المستفيدة في المستقبل لتطوير المشروع

.1
الحالي.
سادس ًا :تقييم قابليه نقل حناح املشروع
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الرقم

أوافق

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

تماماً

ونقله.
.0
.0

ثقة برنامج ديب بالمستفيدين يؤدي للحصول على التمويل المطلوب لتكبير

أوافق

محايد

ل

ل اوافق

أوافق

إطالقاً









يساعدبرنامجديباألسرالمستفيدةمنالمنحةعلىاستمرارالمشروعوتطويره .


















































المشروعالمميز.

يعززبرنامجديبالعملالتعاونيلتعزيزنجاحالمشروع.
.7
سابع ًا :تقييم نتائج املشروع



.1

يقيسبرنامجديبمدى تحقيق أهدافالمشروع.

.2

يساهمبرنامجديب في تحقيق أهدافاألسرةنحواالستقراراالقتصادي.

.3

يضيفبرنامجديبخبراتومهاراتجديدةلألسرةالمستفيدةفيإدارةالمشاريع .



.4

يساهم برنامجديب فيتحسينالوضعالمعيشيلألسرةالمستفيدة.







.0

يهتمبرنامجديبنحوتمكيناألسرالمستفيدةمنالقدرةعلىتوسيعالمشروع .







.0

يهتمبرنامجديببالمعلوماتحولتسويقمشروعاألسرةالمستفيدة.











.7

يدرببرنامجديبأفراداألسرةويؤهلهملتعزيزنتائجالمشروع.







































































.0

يهتمتقريربرنامجديببآراءالمستفيدمنمنحةالمشروع.











.7

يضمتقريربرنامجديبالمعلوماتالالزمةعنالمشروعمناألسرةالمستفيدة.



























.1

يدعم برنامج ديب مشروع المستفيد في تحقيق منافسة كبيرة بين المشروعات

المشابهة.

يحرص برنامج ديب على أن تشعر األسرة المستفيدة بأنها أكثر استقاللية بعد

.1
المشروع.
ثامناً :تقييم التقرير التجميعي للمشروع
.1
.2
.3
.4
.0

.1
.1

الً.
يشملتقريربرنامجديبرصدلألخطاءوطرقالتصويبلتفاديهامستقب 

يوفرتقريربرنامجديبالمعلوماتالالزمةلتدفقالمعلوماتحولالمشروع.

يوضح تقرير برنامج ديب مقارنة تكاليف مخرجات المشروع بتكاليف مشاريع
مشابهه أخرى.

يوضحتقريربرنامجديب تكاليفالمنحة بالفوائد من المشروع .
يشملتقريربرنامجديبعلىنظام المتابعةلمشروعاألسرةالمستفيدة وكيفية

االستفادة منه.

يحرصتقريربرنامجديبعلىتوثيقطرقتحسيناألداءواإلجراءاتفيمنح

المشاريعالقادمة.

يضمتقريربرنامجديباطالعالمستفيدينللحصولعلىالتغذيةالراجعة.
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