`

ﺎت
ﻳ
ﺘﻮ
ﻟﻤﺤ
ا

`

مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية
ا ةمةةةةا ال ش يةةةةة

مجلةةةةة ةلميةةةةة مشرمةةةةةا تا ةةةةر ا عةةةةاشاتثا ةةةةا

للمةةةؤتمرات العلميةةةة ال ةةةج تاةمثةةةا جامعةةةة اإلسةةةراءا يةةة
ةةةةما تشةةةةر الدقةةةةة ضاملي ةةةةيةية ضا عةةةةالة

املجلةةةةة ا

العلميةةةةة املا ةةةةي
ماةةةل ال ةةةا

مةةةةا رفةةةةيس لةةةة

املعردةةةةة اإل

ي ضعةةةاا الرةةةرا تا ةةةر املجلةةةة ال شةةةي

إ ةةةةدل الل :ةةةةيية العر يةةةةة ،ض اإل جليكرةةةةةا ضرةةةة

تشةةةر

ا

ال شةةةةي

ةةةةا ية مةةةةا ر ةةةة ايد
العلميةةةة املشرمةةةة

تشرةةةةي ال شةةةةي

مةةةةي

مشرميي م خصصيي

ؤرة املجلةة
ال ميةةةك

ةةةر ال شةةةي

العلميةةةة املشرمةةةة ملةةةؤتمرات جامعةةةة اإلسةةةراء

املشلية ضالدضلية

سالة املجلةة
ت ةةةةةع
اإل

املجلةةةةةة لا ةةةةةر ال شةةةةةي

العلميةةةةةة املشرمةةةةةة

العلةةةةةي

ةةةةا ية ضال ي يريةةةةة ال ةةةةج ت ةةةة ري ثا املةةةةؤتمرات العلميةةةةة ال ةةةةج

تاةمثةةةا جامعةةةة اإلسةةةراء مشليةةةص ض ضليةةةصا ل صةةة ي املجلةةةة مرجعةةةا ةلميةةةا
ر ةةةة ايد ماثةةةةا ال ةةةةا
املج معية ضةملية ال امية

يي ضعةةةةاا الرةةةةرا مةةةةا رخةةةةد
دل ييي ضخا جثا

ةةةة اإل ةةةةرا ت

`

،هداف املجلةة


تجميةةةةا ةةةةا ا ةمةةةةا ال ش يةةةةة للمةةةةؤتمرات ل صةةةة ي مرجعةةةةا ةلميةةةةا
ر ةةة ايد ماةةةل ال ةةةا

ي ضعةةةاا الرةةةرا ا مةةةا رخةةةد

املج معية ضةملية ال امية
ةةةةر ال شةةةةي


اإل

ةةة اإل ةةةرا ت

دل ييي ضخا جثا

العلميةةةةة ال ةةةةج ت ميةةةةك ا عةةةةالة

رةةةةي العلةةةةي

ةةةةا ية ضال ي يريةةةةة املخ لاةةةةةا ضال ةةةةج مةةةةي ةةةة ثا  ،ت ةةةةر
ادة معردية لثذه العلي .



ةةةةراه سةةةةثامات امل خصصةةةةيي ا الصةةةةعيد املشلةةةةج ضالةةةةدضلج
الشري املخ لاة للعلي اإل

 تيثيةةة

الةةةرضا ا ضالصةةة ت ةةةيي امل خصصةةةيي مةةةي العلمةةةاء ضاملارةةةرري

ض،ساتذ الجامعات


دل ييي ضخا جثا.

قامةةةة ةةة رة تعةةةاض ةلمةةةج ش ةةةج ،صةةةا رمج ةةةيي امل خصصةةةيي
العلي اإل



ا ية ضال ي يرية.

ا ية ضال ي يرية.

ةةةر شةةةي

ا صةةةا رمييي ضالةةةن ل سةةة اا

العلمية ضال رير ال اي .

ماثةةةا

ةةةرا

ال رقيةةةات

`

`

`

املؤتمر العلمج ا ّض لرلية العلي اإل ا رة ضاملالية عايا ة

ظ خصيعية الياقا الال يياج"

"آداق ال امية
مردمةة
رُةةةةراض ال ةةةةا
ال امةةةةي ا

يي الال ةةةةييايّيي سةةةةؤا مثةةةة ّ ةةةةي

ةةةةال لةةةةدة ا ق صةةةةا الال ةةةةيياج ضتعكرةةةةك عةةةةمي ه

الياقةةةا الشةةةالج اإل ةةةادة لةةة
تاميةةةةة ريريةةةةة
ال

يعةةةةة الامةةةةيا

الةةةنا ر
ةةةة

ظةةةة ا

ةةةاء الةةة ع

ظةةةة
ةةةدا

ةةةةي مرا يّةةةة

رشةةةةاض املةةةةؤتمر اإلجا ةةةةة ةةةةةي هةةةةذه

ةةةةاؤ ت مةةةةي خةةةة

ت ةةةةليا الفةةةةيء ا الياقةةةةا ا ق صةةةةا

دل ةةةييي مةةةا

الةةةن ،همةةةة ال يالةةةة امل ةةة اشلة ضالةةةن مةةةي خةةة
ظةةةةة ضجةةةةةي ا

ال رصيةةةةةك ا ،ضليرةةةةةات ال اميةةةةةة

ضاإل

ةةةةة

ةةةةا ج

ضسياسةةةةةاتل

ضآثا هةةةا ا ةمليةةةة ال اميةةةة ضصةةةذلن سةةةي ااض املةةةؤتمر مي ةةةي ال اميةةةة
امل ةةةةة دامة ضتشةةةةةدراتثا ضسةةةةةي يرق لةةةةة
امل ةةةة دامة مةةةةا
ض رةةةةا

الةةةةن

،سةةةةةاليال ضماةةةةةاه ال اميةةةةةة

ةةةةرق تميرةةةة ال اميةةةةةا ض ض اإل ا ا ضا

ا ةمةةةةا ا ضا سةةةةاليال املشاسةةةة ية الشدر ةةةةة

ضسي فةةةمّي املةةةؤتمر ،رفةةةا مشةةةي ا خاعةةةا ةةةدض ا

ةمليةةةةة ال اميةةةةة

ةةةراف املعايةةةة

ال اميةةةةةةة ضخصيعةةةةةةا الشريمةةةةةةة ضالريةةةةةةا الخةةةةةةا

رةةةةا
ةمليةةةة

ضاملاةّمةةةةةةات يةةةةةةر

الشريمية

ؤرة املؤتمرة
ضاإل

ال عررةةةةس ةةةةالياقا ا ق صةةةةا

ةةةةا ج

دل ةةةةييي ضخصيعةةةةا

قيةةةةا

ضم ةةةةاةد ا صةةةةا رمييي مةةةةي مخ لةةةةس ال خصصةةةةات ضال لةةةةدا ا ت ةةةةا
ض ،شةةةةاثث الاةررةةةةة ضال ي يريةةةةةا ضالةةةةن مةةةةي خةةةة
املشرَّمةةةة ال ةةةج سةةةي

ةةةر ا شةةةا

ةةةة رة الع قةةةةات ةةةةيي ال ةةةةا
امل اهمة

ةةةةك ا

،درةةةةا ه

ماصةةةةة املةةةةؤتمر ،ض املجلةةةةة

ديثةةةا ضصةةةذلن ر ةةةع

املةةةؤتمر لةةة

تعكرةةةك

يي مةةةةي مخ لةةةةس ال خصصةةةةات ضال لةةةةدا مةةةةي ،جةةةة

امل اص ال اميرة املخ لاة للمج ما الال يياج

`

،هداف املؤتمرة
1

ال عررس الياقا ا ق صا

2

اس عرا

آداق ال امية

3

اس ر اف ا ساليال ضا

4

تكضرد ،عشاب الررا

5

ت ليا الفيء ا ض املؤس ات املشلية ضالدضلية

6

امل اهمة

ضاإل

دل ييي

اج

دل ييي
ضات املخ لاة لل امية
دا

ضآليات

دل ييي

ال امية

تشري

ال امية

امل اص ال اميرة املخ لاة للمج ما الال يياج

مشاض املؤتمرة
 املشي ا ضّ ة ضاقا ال امية
ضاإل

دل ييي



الياقا ا ق صا



م رلة ال يالة ضتداةياتثا املخ لاة



،ثر ا



آداق ال امية امل



ال






اج

دامة

دل ييي

ررعات ضا ةمة ضمدل م ءم ثا لل امية

ض،ضليرات

ض الدضلة ضالريا الخا
ا

را ض را






ال امية

دا

ضاملاةمات ير الشريمية

ا ةما ض ض هما

الامي ا ق صا

ض ترايليجيا ا تصا ت ضاملعليمات
،ساليال ضمااه ال امية امل

دامة

ض املؤس ات الدضلية ضامل اةدات الخا جية
ض املؤس ات املالية ضاملصردية
،همية ال راصات العامة/الخاعة
تجا ب

راة

ال امية

ضةملية ال امية

ةملية ال امية

ض ا ساليال اإل ا رة ضاملشاس ية الشدر ة

ض اإلدصاح املشاس ج

ال امية

دامة

 املشي ال ال ة آداق ال امية امل


دل ييي

ضسياساتل ا ةملية ال امية

 املشي ال ا جة س


دل ييي ض،ضليرات ال امية

تشري

ال امية امل

دل ييي
تمير ال امية

ةملية ال امية
ةملية ال امية

جذب ال مير لعمية ال امية

دامة

دل ييي

`

`

`

`

صلمة يس الجامعة

،

راهي الشجا

ةد ا

اللل الر مي الر ي
الشمد اللل ضالص
معالج

ضال

مشمد هرا

ا سي اللل
ضهرر ا

:ا العامة ضاإلسرا

 ،مد الش ا ية يس املؤتمر
ي  ،ي مالة يس اللجاة العلمية للمؤتمر
الشفي جميعص

ص

،هةةة ضسةةةث

رةةة

اسمل ضلر ل

ال

ةلير ض مة اللل ض رصاتل

ةةةاب جامعةةةة اإلسةةةراءا لشفةةةي اد ةةةاح دعاليةةةات
ظةةةة خصيعةةةةية الياقةةةةا

املةةةةؤتمر الةةةةدضلج العلمةةةةج "آدةةةةاق ال اميةةةةة

الال ةةةةيياج"ا ضالةةةةذ ر ميةةةةك م ةةةةا صة مشليةةةةة ض ضليةةةةة ضاه ةةةةةا ت ةةةةع
مةةةي خ لةةةل الجامعةةةة ال صيةةةد ا ،هميةةةة ال شةةة

العلمةةةج ضاسةةة خدامل

معالجة قفارا املج ما املخ لاة
ض رما ةةةةةا مةةةةةي الجامعةةةةةة هميةةةةةة ال شةةةةة
ت سي ةةةةثا-

 ،ترةةةةي

مياجةةةةا اقيةةةةا

العلمةةةةةجا سةةةةةع

-ضماةةةةةذ

ا ترةةةةاء ال شةةةة

العلمةةةةج

الةةةةي ي ض مياجةةةةا لل علةةةةي العةةةةالج ةامةةةةة
صةةةال ،ةيااةةةا لةةةي ،هةةةداداا
ال ااةةةةة ضال عةةةةاض
ل

دل ةةةةيييا ضا ةةةةعيي

تةةةيدير ييةةةة تعليميةةةة جاا ةةةة مةةةي خةةة

ةةةةيي صادةةةةة مري ةةةةات العمليةةةةة ا صا رميةةةةةا ضسةةةةعياا

جاه ،هداداا رااء ضاس دامة

ضةملاةةةةةةا جاهةةةةةةدري ا تعكرةةةةةةك م ةةةةةةد ،اإل ا الر ةةةةةةيد ضالريةةةةةةا
الجماةيةةةةا ض

ةةةر ثرادةةةة ا ل ةةةكا ضال ريةةةي ضاملراجعةةةة امل ةةة مر لةةة

ا صةةةا رمج ضالد اسةةةجا لارةةةي مااد ةةةيي لةةةيس درةةةا مشليةةةص ةةة
ض ضليص

اء

قليميةةةص

`

الجامعةةةةة ضماةةةةذ اللشةةةةةة ا ضلةةةة

صمةةةةا ةملةةةة

لةةةة

الشدر ةةةة ضصةةة مةةةا هةةةي جدرةةةد لا ةةةي املجةةةا ،مةةةا
اليل ةةةةة إلص ةةةةا ث

اقةةةات  ،اا اةةةا ض ااتاةةةا

املثةةةةا ات ال همةةةةة ضتعكرةةةةك ال رةةةةة ةةةةالااس ضتةةةةيدير

ص م يل ات ال ارير الررا
ض

خةةةةا ال رايليجيةةةةا

ضا داةج

ةةةةا تياعةةةةلثا الةةةةدا

الجامعةةةةة مةةةةي

لليعةةةةي للعامليةةةةة تمراةةةة

الشصةةةةي ا العدرةةةةةد مةةةةي العفةةةةةيرات العر يةةةةة ضالدضليةةةةةةا صعفةةةةةيرة
اتشةةةا الجامعةةةات العر يةةةة ضةفةةةيرة ا تشةةةا الةةةدضلج للجامعةةةاتا ضصةةةذلن
ةفةةةةيرة ا يةةةةة الجامعةةةةات اإلسةةةة مية ضا تشةةةةا العةةةةاملج للمؤس ةةةةات
العلميةةةةة ضاتشةةةةا الجامعةةةةات اإلسةةةة ميةا ضضقعةةةة

الجامعةةةةة العدرةةةةد مةةةةي

ا تااقيةةةةةات ضال ةةةةةراصات مةةةةةا الجامعةةةةةات العر يةةةةةة ضا جا يةةةةةة ضجثةةةةةات
ضليةةةةةة ضمشليةةةةةة مخ لاةةةةةة ل عكرةةةةةك ،ضاعةةةةةر ال عةةةةةاض

ةةةةةيي الجامعةةةةةة

ضاملؤس ات مشليص ض ضليص
ض هالةةةةةة

ضقةةةةةةد صا ةةةةةة

خدمةةةةةةة الرفةةةةةةية الال ةةةةةةيياية ضاملج مةةةةةةا

الال ةةةةيياج مخ لةةةةس مري اتةةةةل  ،ةةةةد  ،ةةةةره ا هةةةةداف ال ةةةةج ض ةةةةعااها
صةةةال ،ةيااةةةا خةةة

د ةةةر ال سةةةيس ضال اةةةاءا ض ا ل اةةةات ل ةةةجء سةةةيل

ةدالةةةة هةةةذه الرفةةةيةا ضتمرةةةيي صةةة ا
الةةةةةنا ثةةةةةدف اليعةةةةةي
الال يياية امل
ال يدات ضال ا

لةةةةة

ضات ال ةةةج مةةةي ةةة ثا  ،ت ةةةاةد

الشلةةةةة املا ةةةةةي

إقامةةةةةة الدضلةةةةةة

رلة ضةاعم ثا الردس
الشفي :

عرةةةد هةةةذا املةةةؤتمر اليةةةي ا ضهةةةي املةةةؤتمر الةةةدضلج العا ةةةر الةةةذ تاةمةةةل
الجامعةةةةةا يةةةة
ال شةةةة
يةةةة

راةةةةاقي قفةةةةية

آدةةةةاق ال اميةةةةة

ارةةةةة ا هميةةةةة ت مشةةةةي

ةةةةي

ظةةةة خصيعةةةةية الياقةةةةا الال ةةةةيياج

تع ةةةةر ال اميةةةةة ا ق صةةةةا رة مةةةةي امليا ةةةةيا ال:ةةةةة ا هميةةةةة

صةةة املج معةةةاتا ض ال ةةةا مةةةا تي ةةة
ةةةام مةةةي خةةة

ت ةةةا

سياسةةةات ال اميةةةة ة ةةةر رجةةةا ا ةةةا ا

صةةة مةةةي الريةةةا الشرةةةيمج ضالريةةةا الخةةةا

ضالجثةةةةةات املا شةةةةةةا ا ةةةةةادة لةةةةة

الجثةةةةةات الااةلةةةةةة

املج مةةةةةا

`

صلمة يس املؤتمرة
 ،مد سماةي الش اراة
الشمةةةد للةةةل ب العةةةامليي ضالصةةة

ا سةةةيد املرسةةةليي مشمةةةد

ضال ةةة

ةةةي ة ةةةد اللةةةل ضا آلةةةة ضعةةةش ل ضال ةةةا عيي ضتةةةا عيث

إ

ةةةا

لةةة

ري الدري ض عد
معالج الدص ي املثادس مشمد هرا ضهرر اإلسرا ضا
معالج ا س اا الدص ي ةد ا الشجا
ال ةةةا

:ا العامة

يس جامعة اإلسراء

العلمةةةاءا الةةةكم ء ا ةةةةكاءا ال ةةةيدات ضال ةةةا ا ال ةةةا

اسمل ضلر لا ال

الفةةةييف صةةة

ةلير ض مة اللل ض رصاتل

ةةةل ملةةةي ضاةةةةج سةةةرض

املةةةؤتمر العلمةةةج املُشرةةة

 ، ،ةةةال رةةة

لرليةةةةة العلةةةةي اإل ا رةةةةة ضاملاليةةةةة جامعةةةةة اإلسةةةةراء ضاملعاةةةةي "آدةةةةاق
ال اميةةةةة

ظةةةة خصيعةةةةية الياقةةةةا الال ةةةةيياج"ا ضالةةةةذ رعرةةةةد

ةةةا تج ةةةيد ؤرةةةة الجامعةةةة ال ةةةج ت ةةةع
العل ضاملعردة ضال ش

 ،ترةةةي

ا ةةةد ضم ميةةةك

العلمج

ض،ة ةةةر ةةةةي مةةةدل ةمةةة
ضهرةةةةةر اإلسةةةةةرا ضا

سةةةعا تج رةارةةةة معةةةالج الةةةدص ي مشمةةةد هرةةةا

ةةةةة:ا العامةةةةةة لثةةةةةذا املةةةةةؤتمر العلمةةةةةج ضصةةةةةذلن

ل خصةةةيز جةةةكء مةةةي ضق ةةةل املةةةك

لشفةةةي هةةةذا املةةةؤتمر الثةةةا ا ضالةةةذ

رمةةةةس قفةةةةية ص يةةةةر تةةةةؤ ق صادةةةةة الرياةةةةةات الال ةةةةيياية الشريميةةةةة
ماثةةةا ضالخاعةةةة ضالةةةذ ر ةةةر تشدرةةةدص
م

ظةةة ظةةةرضف اق صةةةا رة يةةةر

يقة

ا خي ضا خيات الشفي ة
راعرةةةةد مةةةةؤتمر آدةةةةاق ال اميةةةةة

دل ةةةةيييا

ظةةةةرضف عةةةةع ة تمةةةةر
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الملخص
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع األمن اإلنساني في التشريعات الفلسطينية ،وإلى بيان
عالقته بالتنمية ،وتحديد سبل تطوير العالقة بين األمرين بما يحفظ كرامة اإلنسان الفلسطيني ويحقق

رفاهيته.

وتعرض الدراسة عالقة التنمية باألمن اإلنساني ،باعتبارها حق من حقوق اإلنسان ،وأن

األمن اإلنساني والديمقراطية قاعدة ِ
مؤسسة للتنمية ونتيجة لها ،ثم تتناول انضمام السلطة الوطنية

الفلسطينية إلى العهدين الدوليين؛ وما ترتب على ذلك من التزامات .وتُ ْتِبع ذلك ببيان مدى ما وقعت
فيه السلطة الفلسطينية من انتهاكات ومهددات األمن اإلنساني لمواطنيها ،ثم تناقش دور المجلس
أخير تعرض لدور منظمات المجتمع
التشريعي في حماية األمن اإلنساني وتحقيق التنمية المستدامة .و ا
المدني في الرقابة على تطبيق تشريعات األمن اإلنساني في أراضي السلطة الفلسطينية.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،منها :أنه ال يمكن تحقيق التنمية إال باالستقرار وتطبيق

تشريعات األمن اإلنساني .وأنه يتعين على السلطة الفلسطينية أن تعدل تشريعاتها وسياساتها المتعلقة
باألمن اإلنساني وفق ا لالتفاقيات الدولية .وأن سياسيين وشخصيات متنفذة في السلطة الفلسطينية
تنتهك حقوق اإلنسان وتهددها ،في الوقت الذي كان عليها أن تتصدى النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.

وأن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يقم بدوره في مجالي حماية األمن اإلنساني وتحقيق التنمية
المستدامة ،وال في الرقابة على السلطة الفلسطينية بمكوناتها الثالث؛ رغم تورطها في مخالفة

التشريعات الخاصة باألمن اإلنساني في فلسطين.

الكلمات المفتاحية :أمن االنسان ،تشريعات فلسطين ،التنمية.
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Abstract
this research aims to find out the fact of humanitarian security in
Palestinian legislations, to explain Its relationship to development, and
to identify ways of developing the relationship between the development and
the Palestinian legislations, in a manner that preserves the dignity of the
Palestinian people and achieves its well-being.
The research discusses the relationship between the development and the
human security, as a human right, explains the human security and
democracy as a base of development and as a result of it. then it deals with
joining the Palestinian National Authority to International Covenants, and
obligations that consequences. It elucidates the relative violations and
threats of the Palestinian Authority towards the human security of its
citizens. It discusses the role of the Legislative Council in protecting human
security and achieving sustainable development. Finally, it finds out the role
of civil society organizations in monitoring the implementation of human
security legislation in the Palestinian Authority territories.
The research concludes with several results such as: the development
cannot be achieved except by stability and the application of human security
legislations. The Palestinian Authority must modify its legislations and
policies related to human security in accordance with international
agreements. Politicians and influential figures in the Palestinian Authority
violate and threaten human rights, at the time they had to resist the violations
of the Israeli occupation. Ultimately, the Palestinian Legislative Council did
not take part, neither in protecting human security and in achieving
sustainable development, nor in monitoring the Palestinian Authorities with
its three powers: legislative, executive and judicial authority, despite the
Authority's involvement in violating human security legislation in Palestine.
Key words: Human security, Palestine's legislations, development.

مقدمة
تشير تقارير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إلى أن التنمية ال تكتفي بتوليد النمو؛ بل تحرص

 وتمكن الناس لتمنع، وهي تجدد البيئة لتحول دون تدميرها.على توزيع عائداته بشكل عادل أيضا
 وهي بذلك. فتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في الق اررات التي تؤثر في حياتهم،تهميشهم

 تسعى لتحقيق، وهي أيضا، ولصالح المرأة أيضا، وتوفير فرص العمل، والطبيعة،تنمية لصالح الفقراء
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العدالة بين الناس .األمر الذي يؤكد على ضرورة توافر آليات ضمان األمن اإلنساني الذي يشمل
حماية الحريات الحيوية ،وحماية الناس من األوضاع واألخطار العامة ،وبناء قواهم وطموحاتهم.
ويشمل كذلك إيجاد النظم السياسية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية والعسكرية والثقافية التي تمكنهم

من بناء أسس حياتهم وبقائهم وكرامتهم.

ويتضح هنا قوة العالقة بين التنمية والتشريعات األمن اإلنساني ،إذا ال يمكن أن تتحقق التنمية
إال باالستقرار واألمن ،وكذلك التشريعات التي تحافظ عليها وتساهم في ارتقائها .وتبرز أهمية
التشريعات على وجه الخصوص باعتبارها أداة ووسيلة وهدفا في ذات الوقت .فالتشريعات لها دور
مهم في إرساء األمن وتحقيق االزدهار الذي بدوره يساهم في ازدهار التنمية ،كما يساهم في تفعيل

الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية ويدفع بها نحو األفضل ،كونه عامال فاعال
ومساعدا في عملية التنمية.

ولما كانت الظروف السياسية التي تمر بها فلسطين تؤدي إلى تداخل العوامل السياسية

واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية والثقافية والقانونية ،والتي تؤثر بشكل جوهري في مدى التزام
السلطة بتنفيذ ما وقعت عليه من التزامات دولية تتعلق بحماية األمن اإلنساني الفلسطيني ،وهو ما

أثر على دورها في إحداث الحد األدنى من التنمية المستدامة؛ فقد كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك
سلبيا ،على ممارسة الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان ،الذي هو غاية التنمية ووسيلة تحقيقها.

مشكلة الدراسة:
تبرز مشكلة الدراسة في كون السلطة الوطنية الفلسطينية ،والمفترض فيها أن تشكل جزءا وشريكا

في مشروع التحرر الوطني الفلسطيني ،نصت في نظامها األساسي على تحقيق وحماية األمن
اإلنساني ،وعلى السعي لتمكين اإلن سان الفلسطيني من الحرية والحياة الكريمة والرفاه االجتماعي،

ووقعت -بناء على ذلك -على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،الكفيلة بتحقيق األمن اإلنساني ،إال أنها لم تحقق ما التزمت به

وطنيا ودوليا على أرض الواقع؛ بل أنها الزالت ترتكب عديد من االنتهاكات في مجال حقوق اإلنسان،

بخالف ما كان متوقع ا منها خاصة بعد انضمامها إلى االتفاقات الدولية األخيرة طواعية وبكامل
إرادتها ،ومن ثم فهي بذلك لم تتمكن من تلبية الحد األدنى من متطلبات عملية التنمية .وهو ما جعل

هذه المسألة مشكلة تستحق الدراسة.

21

`

تساؤالت الدراسة:
بناء على ما سبق ،يمكن إثارة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :ما أبعاد العالقة الجدلية
بين واقع األمن اإلنساني في التشريعات الفلسطينية وبين تحقيق التنمية الوطنية التي تضمن لإلنسان
الفلسطيني كرامته ورفاهيته؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .1ما عالقة األمن اإلنساني بالتنمية والديمقراطية؟

 .2ما أثر انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى العهدين الدوليين (الخاصين بالحقوق المدنية
والسياسية ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) على حماية األمن اإلنساني في

المجتمع الفلسطيني؟
 .3ما أهم انتهاكات ومهددات األمن اإلنساني في السلطة الوطنية الفلسطينية؟
 .4ما دور المجلس التشريعي الفلسطيني في ضمان فعالية التنمية وحماية األمن اإلنساني؟

 .5ما دور منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة تطبيق تشريعات األمن اإلنساني في
السلطة الوطنية الفلسطينية؟

أهمية الدراسة:
تتبدى أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج موضوعا ذا أهمية استثنائية بالنسبة للشعب الفلسطيني
الذي ال يزال يرزح تحت االحتالل ،حيث تتجسد مهمتيه األساسيتين في تحقيق االستقالل الوطني،
والتنمية الوطنية الشاملة ،والسيما تنمية اإلنسان والحفاظ على حقوقه اإلنسانية ،كحقه في الحرية
والعيش الكريم ،حيث إنه من الصعب تحقيق الحياة ال كريمة له بمعزل عن صيانة وضمان حقوقه
اإلنسانية ،وأمنه وأمانه من خالل تطبيق مفهوم األمن اإلنساني بأبعاده المتعددة .كما تتجسد أهمية
هذه الدراسة في أنها تلفت نظر صانعي القرار وراسمي السياسات الفلسطينية إلى أهمية وفاء السلطة
بالتزاماتها الخاصة بحماية األمن اإلنساني الفلسطيني باعتباره مدخال أساسيا للديمقراطية السياسية

واالقتصادية واالجتماعية ،وأساسا لتحقيق التنمية ،في ظل األمن واألمان الوطني الشامل.

أهداف الدراسة:
يمكن تحديد أهداف الدراسة ،على النحو التالي:
 .1بيان عالقة التنمية باألمن اإلنساني والديمقراطية.
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 .2معرفة أثر انضمام السلطة الفلسطينية إلى العهدين الدوليين (الخاصين بالحقوق المدنية
والسياسية ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) على حماية األمن اإلنساني في

المجتمع الفلسطيني.

 .3عرض أهم انتهاكات ومهددات األمن اإلنساني في السلطة الفلسطينية.
 .4بيان دور المجلس التشريعي الفلسطيني في ضمان فعالية التنمية وحماية األمن اإلنساني.
 .5تحديد دور منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة تطبيق تشريعات األمن اإلنساني في
السلطة الفلسطينية.

 .6وضع لبنة أساسية من اللبنات الالزمة لتأمين مستقبل حماية األمن اإلنساني في فلسطين،
من خالل ما توصلت إليه الدراسة من حقائق ونتائج وتوصيات.

منهج الدارسة:
ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي من خالل عملية استقرائية نقدية

لموضوع األمن اإلنساني في التشريعات الفلسطينية وخاصة العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان ،وتبعات

انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إليهما على أرض الواقع ،ال سيما وأن هذا المنهج يقوم على

استقراء المواد العلمية التي تخدم إشكاال ما أو قضية ما ،وعرضها عرضا مرتبا ترتيبا منهجيا ،ليتوصل
بذلك إلى إثبات الحقيقة العلمية  ،وهو المنهج المالئم لمثل هذا النوع من الدراسات النقدية واالستقرائية.
كما اعتمدت الباحثة في تناولها لهذا الموضوع على األدبيات العلمية التي تناولت هذا الموضوع

على المستويات المحلية والدولية؛ لكي تقدم جديدها استنادا إلى ما تم بحثه سابقا.

مجاالت الدراسة:
أ -المجال الزمني :تعالج هذه الدراسة الفترة الزمنية التي تأسست فيها السلطة الفلسطينية منذ
عام 1994م حتى عام 2018م ،مع التركيز على التشريعات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان،

وخاصة العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان ،والتي تم االنضمام إليها فلسطينيا.

ب -المجال المكاني  :يتحدد المجال الجغرافي للدراسة في أراضي السلطة الفلسطينية ،في الضفة
الغربية وقطاع غزة.
ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وما ترتب عليها من أهداف ،ستتناول الباحثة موضوع دراستها
من خالل عدة محاور ،ذات صلة وثيقة بما تمت صياغته من تساؤالت وأهداف ،وذلك على النحو
التالي:
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أوًال :عالقة التنمية باألمن اإلنساني والديمقراطية:

ترافق تطور حقوق اإلنسان مع تطور مفهوم التنمية .فبعد أن كان مفهوم التنمية في البداية

بسيطا يقر بمحورية البعد األممي ويقصي األبعاد الدولية والمؤسساتية للتنمية فإن أدبيات التنمية،
ومع مرور الزمن وتطور األحداث العالمية ،عرفت تغيرات عكست إلى حد ما تلك التحوالت؛ فأخذت

بعدا أكثر عمقا وشمولية .وحظي اإلنسان فيها بمكانة محورية عوض محورية االقتصاد .ولقد تعرض
كال المفهومي ن للتوسيع أو التضييق حسب مقتضيات واقعية فرضتها نظريات التنمية ،الصراع
األيديولوجي ،ومصالح الدول المانحة الموجهة لسياسة المؤسسات المالية الدولية ،في حين نجد منحى

آخر تبنته هيئة األمم المتحدة منذ تأسيسها وسعت في تطويره ،وهو يعكس حقيقة ما ينبغي أن يكون
عليه المفهومان ،وهكذا يمكن أن نالحظ أن مسيرة التنمية وحقوق اإلنسان يمكن أن ينظر إليها من

زاويتين :ما هو كائن ،ممثال في سلوكيات الدول النامية والمؤسسات المالية الدولية ،وما يجب أن
يكون ،ممثال في القيم والمواثيق الدولية(.)1

وِتأسيسا على ما سبق نتناول فيما يلي مفهومي التنمية واألمن اإلنساني في ضوء ما ورد في

ق اررات وتقارير هيئة األمم المتحدة مع توضيح العالقة الوثيقة بين كل منهما وبين الديمقراطية
باعتبارهم ثالوث متكامل ،وذلك على النحو التالي:
 - 1التنمية حق من حقوق اإلنسان:
ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
اعتُ ِمد إعالن الحق في التنمية ُ
 168/41المؤرخ في  4كانون األول /ديسمبر  ،1986وجاء في ديباجته أن (التنمية عملية اقتصادية
واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد جميعهم
على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية ،وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها).

ثم تم التأكيد على (حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها
السياسي بحرية ،وفي السعي إلى تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحرية( ،إضافة

إلى ما أكدت عليه في ( حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها
الطبيعية ،مع م ارعاة األحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان( ،ثم أكدت
أن (جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية متالحمة ومت اربطة ،وأن تعزيز التنمية يقتضي إيالء
االهتمام على قدم المساواة إلعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة ،وأنه ال يمكن وفقا لذلك أن يبرر تعزيز بعض حقوق اإلنسان
( )1فريحة محمد كريم :حقوق اإلنس ا ا ااان والتنمية اإلنس ا ا ااانية ،مجلة ش ا ا ااؤون اجتماعية ،عدد ،116اإلمارات ،2012 ،مجلد،29
ص.211
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والحريات األساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق اإلنسان والحريات األساسية( .كما

وجاء في الديباجة أيضا ،أنها )ترى أن السلم واألمن الدوليين يشكالن عنصرين أساسيين إلعمال
الحق في التنمية(  ،و(تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف ،وأن
ولألفرد الذين يكونون األمم على السواء) (.)1
ا
تكافؤ الفرص في التنمية حق لألمم

وترجع فكرة الحق في التنمية إلى إعالن منظمة العمل الدولية (فيالدلفيا  (44الذي أكد على أن
"كل البشر لهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتنميتهم الروحية في ظل ظروف الحرية
خطر على االزدهار،
ا
والكرامة واألمان االقتصادي والفرص المتكافئة ،وأن الفقر في كل مكان يشكل
وأن الحرب ضد الحاجة في كل أمة وبالجهود الدولية المنسقة ضرورية لكل الشعوب .كما توجد إشارة

واردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان للتحرر من العوز وحق الشخص التمتع بمستوى معيشة

كاف للحفاظ على الصحة والرفا هية له وألسرته بما يشمل الغذاء والكساء والرعاية الطبية والخدمات
االجتماعية الالزمة والتعليم" (.)2
ويؤكد ما سبق أن اإلنسان هو موضوع التنمية والمسؤول عنها ،فالتنمية المتواصلة والمستدامة

إنما تتم من خالل البشر ولهم ،وهم أدواتها وهدفها .وتحقيقها إنما يكون بتلبية حاجات األفراد وتنظيم
حياتهم .وبالتالي يجب أن يكونوا قادرين على التعامل مع الموارد الطبيعية عن طريق المعرفة والحكمة،
استنزفها وتدهورها ،وعدم قدرة األجيال القادمة على استمرارهم في استخدامها .فالتنمية
ا
وبما يكفل عدم

المتواصلة ال تنهض إال بجناحين هما :التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية المتواصلين ،فتنمية

البشر والنهوض بهم يمكن البشر من أن يضعوا ألنفسهم خططا سليمة الستخدام الموارد الطبيعية،
وزيادة دخلهم االقتصادي ،مع تنظيم حياتهم االجتماعية ( .)3وعليه نصت المادة الثانية المكونة من
ثالث فق ارت من إعالن الحق في التنمية على أن اإلنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية؛ حيث جاء
في الفقرة األولى )اإلنسان هو الموضوع الرئيسي من التنمية ،وينبغي أن يكون المشارك النشط في

الحق في التنمية والمستفيد منه( ،أما الفقرة الثانية من ذات المادة فنصت على أن (يتحمل جميع

االحترم التام لحقوق اإلنسان
ا
البشر مسؤولية عن التنمية ،فرديا وجماعيا ،آخذين في االعتبار ضرورة
والحريات األساسية الخاصة بهم ،فضال عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق

اإلنسان لذاته بحرية وبصورة تامة؛ ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي

( )1الجمعية العامة لألمم المتحدة :إعالن الحق في التنمية ،قرار رقم  168/41المؤرخ في  4كانون األول /ديسمبر 1986م.

( )2أبو الحس ا ا ا اان عبد الموجود :التنمية وحقوق اإلنس ا ا ا ااان نظرة اجتماعية ،اإلس ا ا ا ااكندرية ،المكتب الجامعي الحديث،2006 ،
ص.691-603

( )3محسا اان عبد الحميد توفيق ،وآخرون :التنمية المتواصا االة والبيئة في الوطن العربي ،تونس ،مطبعة المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،1992 ،ص.23
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مناسب للتنمية( .وأما الفقرة الثالثة فجاءت لتؤكد على دور الدول وواجباتها في وضع السياسات
اإلنمائية التي تعود باإليجاب على رفاهية اإلنسان وضمان مشاركته في التنمية (.)1
 – 2جدلية العالقة بين األمن اإلنساني والديمقراطية وبين التنمية المستدامة:
ظهر مفهوم األمن اإلنساني بعد نهاية الحرب الباردة ،وهو مفهوم جديد جاء استجابة للتهديدات
المتغيرة والجديدة لألمن الدولي الذي أصبح مرتبطا بضمان أمن الفرد إلى جانب ضمان أمن الدولة

( . )2وقد صدرت أول محاولة لتعريف األمن اإلنساني في تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام
 1994حول التنمية اإلنسانية ،الذي اعتمد من خالله مفهوم واسع وغامض لألمن اإلنساني()3؛ حيث
يقصد باألمن اإلنساني استنادا إلى التقرير "السالمة من التهديدات المزمنة مثل الجوع واألمراض
والقمع" ،ويعني أيضا الحماية من الحوادث الطارئة والمؤذية التي تعطل أنماط الحياة اليومية.
وينظر حسب ذات التقرير ،إلى مفهوم األمن اإلنساني على أنه يتضمن مكونين أساسيين هما التحرر
من الخوف ،والتحرر من العوز .وهو األمر الذي تم االعتراف به في إطار األمم المتحدة عند
تأسيسها ،لكن كان هناك فيما بعد ميل لصالح عنصر التحرر من الخوف على حساب التحرر من
العوز .وأشار التقرير عالوة على ذلك ،إلى ضرورة االنتقال والتحول من المفهوم الضيق لألمن

الوطني إلى مفهوم أشمل هو األمن اإلنساني ،كما اعتبر التقرير أن حالة األمن اإلنساني هي محصلة
لسبعة أبعاد ومضامين متداخلة ومترابطة هي :األمن االقتصادي ،واألمن الغذائي ،واألمن الصحي،
واألمن البيئي ،واألمن الشخصي ،واألمن المجتمعي ،واألمن السياسي(.)4
ونتيجة لإلدراك المشترك ألعضاء المجتمع الدولي لخطورة التهديدات األمنية الجديدة وعمق

وخطورة مصادر تهديد أمن األفراد وعدم مالءمة المفهوم التقليدي لألمن لتحديد السبل الكفيلة بتحقيقه،

تزايد االهتمام الدولي بمفهوم األمن اإلنساني سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات.
وتم العديد من المحاوالت لوضع تعريف لألمن اإلنساني ،حيث وضع كوفي عنان األمين العام

األسبق لألمم المتحدة قضية "األمن اإلنساني" في صميم مناقشات الدول األعضاء في األمم المتحدة،

في الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة ،ففي تقريره المعنون با ا ا "نحن الشعوب" الذي قدمه خالل
أشغال مؤتمر األمم المتحدة لأللفية لعام  2000م ،تبنى فكرة مفادها وجود مفهوم جديد لألمن ،وهو
( )1الجمعية العامة لألمم المتحدة :إعالن الحق في التنمية ،مرجع سابق.

( )2كينسي هاماساكي :نظرية األمن اإلنساني في القانون الدولي المعاصر مع إشارة خاصة لدور اليابان ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،مصر ،كلية الحقوق -جامعة القاهرة ،2008 ،ص.200 ،198

( )3المرجع السابق ،ص.211

(4) The United Nations Development Programme: HUMAN DEVELOPMENT REPORT, New
York, Oxford University Press, 1994, P. 23, 24-25.
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مفهوم يتجاوز معنى الدفاع عن السالمة اإلقليمية للدولة من االعتداء الخارجي ،بل متطلبات األمن
اليوم أصبحت تشمل حماية الجماعات واألفراد من العنف الداخلي( .)1كما رأى كوفي عنان أن األمن
اإلنساني لم يعد يقتصر على غياب الصراعات العنيفة؛ ألنه مفهوم واسع يشمل مجموعة من القيم

"حقوق اإلنسان والحكم الرشيد وإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص
والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته" ،وأضاف أن "كل خطوة في هذا االتجاه هي أيضا خطوة نحو

الحد من الفقر وتحقيق النمو االقتصادي ،ومنع الصراعات والتحرر من الفاقة والتحرر من الخوف

وحرية األجيال المقبلة في أن ترث بيئة طبيعية صحية ،هي اللبنات المترابطة التي يتكون منها أمن
اإلنسان ،واألمن القومي بالتالي"(.)2

وتماشيا مع الطرح الذي قدمه كوفي عنان ،رأت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول في

تقريرها ،الصادر عام  2001عن مسؤولية الحماية ،أن مفهوم األمن تطور مقارنة بمفهومه عند
تأسيس منظمة األمم المتحدة ،وأن مفهوم األمن ونطاقه يجب أن يشمل الناس كما يشمل الدول .ومن
هذا المنطلق اعتبرت اللجنة أن األمن اإلنساني يعني "أمن الناس ،سالمتهم البدنية ورفاههم االقتصادي
واالجتماعي ،واحترام كرامتهم وقدرهم كبشر ،وحماية حقوق اإلنسان المملوكة لهم وحرياتهم

األساسية"(.)3
ومن خالل استقراء التعريفات السابقة لألمن اإلنساني يمكن استخالص أن األمن اإلنساني يشم ل

مجموعة من الحقوق والحريات األساسية التي يجب أن تُكفل لجميع األفراد والشعوب ،وأنه يهدف إلى

تحقيق شرطين أساسيين ،هما:

 -1التحرر من الخوف :ويتضمن هذا الشرط عيش الحياة بطريقة خالية من القهر ،ودون أي
صادر عن األفراد أو عن الجماعات أو عن الدولة في حد
ا
تهديد أو عنف ،سواء كان
ذاتها(.)4

(1) Kofi Annan: WE ARE THE PEOPLES, the Role of the United Nations in the 21st Century,
The United Nations Department of Public Information, New York. 2000, P. 43.
( )2انظر :خولة يوسف ،وأمل يازجي :األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،العدد الثاني ،سوريا ،2012 ،مجلد  ،28ص.528 ،527

( )3أنظر :تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وس ا ا ا ا ا ا اايادة الدول ،وثيقة األمم المتحدة رقم  A/57/303المؤرخة في  14آب

 ،2002فقرة ( ،)21/2ص.33
( 4 ) The United Nations Development Programme: REPORT OF HUMAN RIGHTS AND
HUMAN DEVELOPMENT, New York, Oxford University Press, 2000, P. 35.
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 -2التحرر من العوز أو التحرر من الحاجة :ويتمثل في ضمان الوصول إلى الحاجات األساسية
التي تشكل ضرورة لحياة الناس ،كما يتضمن مسؤولية الحكومات في ضمان الرفاه اإلنساني
لمواطنيها (.)1
ولتحقيق هذين الشرطين ،يعتمد األمن اإلنساني على استراتيجيتي( :الحماية) و(التمكين) اللتين

تظهران من خالل العنصر الموالي .وتتضمن استراتيجية الحماية األمن اإلنساني باعتباره أمن وقائي
ويعترف بأن الناس والمجتمعات مهددة بالعديد من التهديدات القاتلة|؛ ولهذا فهو يقوم على فكرة التنبؤ
باألخطار األمنية القادمة ،واتخاذ جملة من اإلجراءات والتدابير الكفيلة بتجنب تلك األخطار والكوارث
األمنية ( ، )2وبذلك تحث استراتيجية الحماية على ضرورة وجود مؤسسات (حكومية وغير حكومية)
توفر الحماية مع تحقيق االستجابة الفورية والرقابة الحثيثة بدال من االكتفاء بردود الفعل التقليدية.
في حين تنص استراتيجية تمكين األمن اإلنساني على أنه توسيع قدرات مختلف الفواعل في المجتمع
سواء كانوا أفراد أو جماعات ،ومساعدتهم على تطوير مختلف جوانب حياتهم( ،)3وتوزيع حرية
االختيار والعمل التي تتفعل بزيادة القوة الذاتية ،والسيطرة على الموارد ،واتخاذ الق اررات التي تؤثر
خيار واقعيا ،يكسبهم السيطرة على حياتهم( ،)4ويزيد من تحقيق
ا
على حياة المرء ،وبهذا يمارس الناس

االنتفاع الفعلي بحقوق اإلنسان الداعمة لتحقيق األمن اإلنساني.

ويتبين مما سبق مدى العالقة الوثيقة بين عناصر الثالوث المتفاعل المتمثل في (التنمية واألمن

اإلنساني والديمقراطية) .فالتنمية اإلنسانية المستدامة وحقوق اإلنسان التي تشكل جوهر األمن

اإلنساني مترابطان إلى حد ال يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة في غياب احترام كامل لحقوق
اإلنسان .وبالمقابل فإن األخيرة ال يمكن أن ترتقي وتزدهر وتحقق األمن اإلنساني بالمستوى المأمول

إال في ظل بيئة نامية بشريا وآمنة ،وتسمح لشعوبها بالتعرف على حقوقها والمطالبة بها؛ بل تعمل
على توفير آليات لضمان الحصول عليها وفق مبادئ الديمقراطية كالمساواة والعدالة االجتماعية .وإذا

كان األمن اإلنساني مرتبطا بحماية حقوق اإلنسان؛ فإن هذا يؤكد أنه ال يمكن التفكير في األمن

اإلنساني خارج مجال هذه الحقوق التي تشكل األساس المعياري لألمن اإلنساني وترتبط بتلبية حاجاته
األساسية كالغذاء ،و ِ
المأوى ،والصحة ،والتعليم وغير ذلك من حاجات ينظر إليها باعتبارها عناصر
(1) Chadwick F. Alger: THE FUTURE OF THE UNITED NATIONS SYSTEM, New York,
United Nations University Press, 1998, P. 188.
( )2هيلة حمد المكيمي :تحصا ا ااين األمن الوطني الشا ا ااامل بمختلف أبعاده ،ورقة مقدمة في مؤتمر التوافق السا ا اانوي الرابع حول
األمن الوطني الشامل حركة التوافق الوطني اإلسالمي 3-2 ،إبريل ،الكويت ،2007 ،ص.11

( )3س ااامح فوزي :الحوكمة ،س االس االة مفاهيم ،العدد  ، 10أكتوبر ،المركز الدولي للد ارس ااات المس ااتقبلية واالس ااتراتيجية ،مص اار،

 ،2005ص.18
(4) Deepa Narayan: EMPOWERMENT AND POVERTY REDUCTION, Washington, the
World Bank, 2002, P. 14.
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أو أبعاد له .ويرتبط األمن اإلنساني والديمقراطية ،كذلك ،ارتباطا وثيقا بالتنمية التي تظهر كشرط
لوجوده ،والتي تعرف على أنها عملية لتوسيع خي ارات الناس واالرتقاء بقدراتهم .وهي ال تعتمد في

هذا على توسيع الدخل فحسب ،بل تتعدى هذا إلى مجاالت أخرى تظهر من خالل الصحة ،والتعليم،

والبيئة ،والعمالة .وغير ذلك من حاجات اإلنسان وحقوقه األساسية .وبهذا تظهر التنمية على أنها

فكرة شديدة التفاؤل وأنها تساهم في تحقيق التحرر من العوز والحاجة وكذلك زيادة ازدهار الحياة

اإلنسانية التي ال يمكن أن تتحقق دون التحرر من الخوف .وهذا ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن
في المجتمعات ،والذي يشكل دعامة أساسية لالستقرار والتقدم فيها.

وعند النظر إلى التنمية واألمن اإلنساني والعالقة الوثيقة بينهما ينبغي التأكيد على أهمية

"الديمقراطية" كوجه آخر لكل منهما ،وتعتبر الديمقراطية قيمة أخالقية تساهم في تحسين الظروف
المادية للحياة سواء من الناحية االجتماعية ،أو االقتصادية ،أو السياسية ،الهادفة لضمان األمن

اإلنساني والكرامة اإلنسانية ( ،)1وتظ هر الديمقراطية على أنها نظام حكم شامل لكل المؤسسات
والعمليات والسياسات التي تؤدي إلى التنمية واألمن اإلنساني ،ومن أجل تحقيق هذا فإن الديمقراطية
تسعى إلى تحقيق اإلصالح واالستقرار وكذلك تغييب العنف المنظم الذي يعتبر كمرجع لحق الناس
في العيش في مجتمع آمن .وتزداد العالقة المترابطة بين التنمية والديمقراطية إذا ما يتبين أنه كلما
زادت معدالت التنمية في دولة ما أدى ذلك إلى بناء وتعزيز الديمقراطية فيها؛ وذلك ألن التنمية تؤدي
إلى خلق الظروف الموضوعية ،والمناخ المالئم لترسيخ الممارسات الديمقراطية وتطورها ،وتتيح
للمواط ن فرص االرتقاء بمعارفه وتطوير قدراته واختيار العمل الذي يجد فيه ذاته ويحقق له دخال
يكفل له حياة كريمة ،وينمي لديه اإلحساس بالمسؤولية تجاهه ويعزز اقتناعه بضرورة االعتماد على

الحوار والتواصل في التعامل مع القضايا العامة .وهذا يخلق مناخا مالئما لمعالجة المشاكل

االجتماعية والسياسية بالطرق السلمية .وكلما خطت التنمية شوطا في مسارها ،توطد االستقرار في
المجتمع وتعززت بالتالي التجربة الديمقراطية فيه ( .)2فالعالقة بين الديمقراطية والتنمية ،إذا تعكس

الترابط بين النظام السياسي والوضع االقتصادي والمستوى المعيشي أو االجتماعي .فحين تعمل
التنمية على توسيع نطاق الحريات لتمكين المواطنين من المفاضلة بين البدائل وتوفير فرص حياتية
لشحن القدرة الفعالة للمواطنين بما يؤهلهم للرقي ببلدانهم إلى مستوى البلدان المتمدنة ،فإنها بذلك

تجعل المؤسسات الديمقراطية أكثر كفاءة ،والقيم الديمقراطية أكثر رسوخا من خالل توفيرها األرضية
(1) Gavin Cawthra and Others: SECURITY AND DEMOCRACY IN SOUTHERN AFRICA,
Johannesburg, Wits University Press, 2007, P. 1-2.
( ) 2بيدر التل :العالقة بين الديمقراطية والتنمية االقتص ا ا ا ا ا ا اااديةك د ارس ا ا ا ا ا ا ااة لحالتي كوريا الجنوبية وتايوان ،مجلة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات ،عدد ،41كانون الثاني ،فلسطين ،2017 ،ص.96
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المادية الالزمة لذلك .وبالمقابل فإن التنمية بدون أرضية ديمقراطية تضمن فيها حقوق اإلنسان وسيادة
الشعب والتصويت العام وحرية الرأي ستبقى قاصرة ولن تبلغ غايتها ،وبخاصة ألن منطقها تأهيل
الكفاءة الفردية ،ووسيلتها فتح باب الحريات ،وهدفها االرتقاء بالمجتمع لاللتحاق بالركب العالمي.
وبهذا فإن الديمقراطية تشكل الضلع الثالث ،إلى جانب ضلعي التنمية واألمن اإلنساني ،في مثلث

االستقرار والتقدم لحياة الشعوب في المجتمعات اإلنسانية.

ثانيا :أثر انضمام السلطة الفلسطينية للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق األساسية لإلنسان
ً
على حماية االمن االنساني في المجتمع الفلسطيني:

لقد تم التوافق الدولي على اعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،باعتبارهما مدخال ألمن اإلنسان بما هو إنسان ،وأساسا من األسس
الضرورية النطالقه نحو الحرية والعيش الكريم .ومن هنا تبرز أهمية حماية األمن اإلنساني في
المجتمع الفلسطيني  .فمن المعلوم أن التشريعات في أي مجتمع تشكل ركيزة أساسية ومفصال من
مفاصل التنمية والنمو واالزدهار بكافة مجاالتها .ولذلك كان على الدول التي تسعى لتحقيق نقلة
نوعية ونهضة شاملة في مسيرة المجتمع االهتمام باإلطار التشريعي على كافة المستويات ،وخاصة
فيما يتعلق باإلنسان الذي يعتبر غاية التنمية ووسيلتها ،من خالل استصدار التشريعات وتطوير

بعض التشريعات السارية ،لدعم ومواكبة مختلف المستجدات على المستويين الوطني والدولي .ويمثل

أمر أساسيا لتحقيق التنمية ،والنمو
النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ا
االقتصادي ،والقضاء على الفقر ،وإعمال جميع حقوق اإلنسان ،والحريات األساسية على نحو تام،

بما فيها الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .وهي أمور تعزز بدورها سيادة

القانون.

وفي إطار البحث عن مكانة اإلنسان في التشريعات الفلسطينية؛ يتضح أن القانون األساسي

الفلسطيني الصادر في مدينة رام هللا بتاريخ  18مارس 2003م ،وثق اهتمامه باإلنسان وحرصه على

صون كرامته وحقوقه في المجتمع الفلسطيني من خالل ما ورد في بعض مواده ،وخاصة ما جاء في
المادة رقم ( :)10التي تنص على أن "حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام .وأن

السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية

التي تحمي حقوق اإلنسان ،".كما تعبر المادة رقم ( )31عن حرص المشرع الفلسطيني على إيجاد
آلية لحماية حقوق اإلنسان بإنشاء هيئة مختصة بمتابعة ومراقبة وضع اإلنسان في األراضي
الفلسطينية ورصد االنتهاكات التي يتعرض لها؛ حيث جاء فيها أنها "تنشا بقانون هيئة مستقلة لحقوق
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اإلنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها ،وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني"(.)1

ويترتب على حصول فلسطين على صفة "دولة مراقب" العديد من التبعات القانونية على المستوى

القانوني الدولي؛ حيث أصبح بموجب تلك الصفة لفلسطين القدرة على االنضمام إلى مؤسسات األمم
المتحدة واالنضمام والتوقيع على االتفاقات الدولية ،عمال بنص المادة ( )10من القانون األساسي

الفلسطيني .وعلى إثر ذلك أعلنت و ازرة الخارجية الفلسطينية بتاريخ  2أبريل 2014م أنها سلمت
رسميا وثائق انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتمثلة في
(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية) إلى الجهات الدولية المختصة( ،)2ووفقا للفقرة الثانية من المادة ( )27من العهد

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والفقرة الثانية من المادة ( )49من العهد

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخان في  16ديسمبر 1966م" ،أما الدول التي تصدق
هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك االنضمام الخامس والثالثين فيبدأ نفاذ هذا
العهد إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك ،وتصديقه اعلى االنضمام إليه"( .)3وبهذا

يبدأ نفاذ هذا العهد بتاريخ  1يوليو  2014م وتصبح السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالسلطة

الفلسطينية ملزمة بأحكامه .ويشكل انضمام فلسطين للعهدين الدوليين انضماما للجنة المعنية بحقوق

اإلنسان(*) ،ومن ضمن ما جاء في الجزء الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
في الفقرة األولى من المادة ( " :)2تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها

فيه ،وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها ،دون أي تمييز

بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل
القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب ،".كما جاء في الفقرة الثانية
من نفس المادة (" :) 2تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ،إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير
التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقا إلجراءاتها

( )1ينظر :القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م.
()2

وكا ا ا ا ااالا ا ا ا ااة األن ا ا ا ا ابا ا ا ا اااء وال ا ا ا ا ام ا ا ا ا اع ا ا ا ا الا ا ا ا ااوما ا ا ا ااات ال ا ا ا ا افا ا ا ا االس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اط ا ا ا ا اي ا ا ا ا ان ا ا ا ا ايا ا ا ا ااة وفا ا ا ا ااا :ق ا ا ا ا اراءة يا ا ا ا ااوم 2018/10/28

.http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=BLEvhga639103091253aBLEvhg

( )3ينظر :الجمعية العامة لألمم المتحدة :العهد الدوليين الخاص ا ا ا ا ا ا ااين بالحقوق االقتص ا ا ا ا ا ا ااادية واالجتماعية والثقافية ،والمدنية
والسياسية ،قرار  2200ألف (د )21-المؤرخ في  16ديسمبر 1966م.

(*) اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان :هي أقدم وأهم لجنة في األمم المتحدة ووكاالتها وللدول األطراف ،وهي أساس غني
للمنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بحقوق اإلنسان.
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الدستورية وألحكام هذا العهد ،ما يكون ضروريا لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية"،
األمر الذي سيوجب عليها تعديل تشريعاتها وسياساتها المتعلقة ب ا (االعتقال والسجن والتعذيب وحرية
الرأي والتعبير ،وحرية التظاهر والتجمع السلمي ،والتنقل واختيار مكان اإلقامة ،والحبس لعدم الوفاء

بالتزام تعاقدي ،ورجعية القوانين الجزائية ،والدعايات للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ،أو
التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ،وحرية تشكيل الجمعيات ... ،وغيرها من حقوق

اإلنسان) ،وفقا لما تحدده االتفاقيات الدولية واألجهزة المنبثقة عنها .كما أصبح لزاما على فلسطين
إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيا بعد انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

ير دوريا حول التقدم المحرز في إعمال
المدنية والسياسية ،كذلك أصبح لزاما على فلسطين تقديم تقر ا
االتفاقية الدولية لحقوق اإلنسان في فلسطين التي انضمت إليه ا وصادقت عليها .ومن المهم هنا

التأكيد على أنه أصبح لألفراد ،وفقا للبروتوكولين الملحقين بالعهدين ،الحق بالتقدم بشكاوى ضد

السلطات الفلسطينية لدى لجان األمم المتحدة .ويعزز انضمام فلسطين للعهدين الدوليين ،أيضا،
الجهود الرامية إلى مساءلة السلطة الفلسطينية عن االنتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها في

مجال حقوق اإلنسان ،حيث نصت الفقرة األولى من المادة ( )28من العهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية على أن "تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان (يشار إليها في ما يلي
من هذا العهد باسم "اللجنة")" ،يصبح بمقدورها مراقبة ورصد االنتهاكات في السلطة الفلسطينية،

ويصبح لزاما عليها القيام باتخاذ التدابير الكفيلة بالحيلولة دون وقوع تلك االنتهاكات في المجاالت
كافة(.)1

وينظر إلى االلتزامات الواقعة على كاهل الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأنها تتسم بااللتزامات التدريجية وهذا صحيح ألن العهد في األساس

يرتب التزامات من هذا النوع ،أي اإلعمال التدريجي للحقوق المعترف بها في هذا العهد ،بالنظر
للموارد المتاحة للدول .وقد بدت هذه الفكرة واضحة وبارزة للعيان في نص الفقرة األولى من المادة

( ) 2من العهد ،والتي تنص على أنه" :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن

طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني ،وبأقصى ما تسمح

به مواردها المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في
هذا العهد ،سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية ،".وهكذا

يتبين أن التزامات الدول األطراف في العهد بموجب هذه المادة تكتفي بوضع أهداف أو برامج ،تسعى
الدول األطراف لبلوغها تدريجيا .ومع ذلك فإن هذا القول ال ينطبق على أحكام العهد كلها بصورة
( )1ينظر :الجمعية العامة لألمم المتحدة :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،مرجع سابق.
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مطلقة .فالعهد يرتب التزامات من نوع آخر ذات أثر فوري كالتزام الدول األطراف باحترام الحقوق
المتعلقة بالحريات النقابية المنصوص عليها ف ي الفقرة األولى (أ) من المادة ( .)8فهذه الحقوق ال
يتطلب إعمالها توفير موارد اقتصادية من جانب الدول ،وهي ترتب على عاتق الدول التزامات في

الحماية أساسها عدم التدخل لعرقلة ممارسة األفراد لحقوقهم النقابية (.)1

يتبين ،مما سبق ،ما يترتب على الدول المنضمة للعهدين الدوليين من واجبات يستلزمها ذلك

االنضمام ،وبخاصة فيما يتعلق بمراجعة تشريعاتها والقوانين النافذة بغرض مواءمتها مع مضمون

العهدين الدوليين .وعلى الرغم مما أكدت عليه الوثيقة الدستورية الفلسطينية (وهي وثيقة االستقالل

الوطني الصادرة بتاريخ 1988/11/15م ،ع ن المجلس الوطني الفلسطيني ،بالجزائر) من أن نظام

الحكم في فلسطين ديمقراطي برلماني يحترم حقوق اإلنسان ،ويقوم على العدل االجتماعي والمساواة

وعدم التمييز في الحقوق العامة في ظل دستور يؤمن سيادة القانون ،وأنها ،أي فلسطين ،دولة تلتزم
بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .وعلى الرغم أيضا من أن القانون
األساسي الفلسطيني قد أكد على كافة المبادئ المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وخصوصا

الواردة منها في اإلعالنات والمواثيق واالتفاقيات الدولية مع األخذ بعين االعتبار الرؤية الوطنية

الفلسطينية والثوابت الوطنية التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني ،فإن "القانون األساسي الفلسطيني لم

يتناول السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية ،وبالتالي ال توجد مرجعية قانونية دستورية
واضحة تبين صالحيات المجلس التشريعي في الرقابة على المعاهدات واالتفاقيات التي تبرمها السلطة
التنفيذية .ومن هنا تقوم ضرورة وطنية ودستورية إلصدار دستور فلسطيني يحدد جهة االختصاص

التي تتولى التصديق على المعاهدات واالتفاقيات ،وتبين آلي ات التصديق في ظل إعالن الدولة
المستقلة ،مع مالحظة أن هناك صالحيات دستورية متداخلة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة
الوطنية الفلسطينية(.)2
ومن هنا يقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية ،أوال  ،كونها تمثل قمة التسلسل الهرمي في

النظام القانوني للدولة الفلسطينية ،وعلى السلطة الفلسطينية ثانيا ،مسؤولية مراجعة التشريعات
الفلسطينية ومواءمتها مع المواد المنصوص عليها في االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان وخاصة

العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وليس هذا

فحسب؛ بل يقع على عاتقهما أيضا إيجاد اآلليات المالئمة الضامنة إلعمال هذه الحقوق باتخاذ
( )1مؤسا اس ااة الض اامير لحقوق اإلنس ااان :د ارس ااة بحثية حول تبعات انض اامام الس االطة الوطنية الفلس ااطينية إلى العهدين الدوليين

الخاصين بحقوق اإلنسان وتأثيره على الحق في تشكيل الجمعيات الخيرية واالنضمام إليها ،غزة -فلسطين ،د.ت ،ص.27

( ) 2عبد الغني بسيوني :النظم السياسية والقانون الدستوري ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،1997 ،ص.352
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اإلجراءات الدستورية والقانونية الالزمة ،وحماية هذه الحقوق دونما أي تمييز بسبب الجنس أو العرق
أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو صفة الوالة أو غيرها ،وتأكيد المساواة بين جميع األشخاص

أمام القانون ،مما سيعزز توفير البيئة الديمقراطية الالزمة لضمان األمن اإلنساني وتحقيق األهداف

التنموية الشاملة.

ثال ًثا :انتهاكات ومهددات األمن اإلنساني في أراضي السلطة الفلسطينية (:)1
لم تعد إجراءات االحتالل اإلسرائيلي التعسفية وانتهاكاته الممنهجة لحقوق اإلنسان الفلسطيني

المصدر الوحيد لتهديد وانتهاك األمن اإلنساني للفلسطينيين؛ فرغم أن ممارسات االحتالل قد خلقت

كبير في حياة المواطن الفلسطيني؛ نتيجة لالعتداءات المتواصلة ،ومصادرة أرضه وموارده،
صدعا ا
واستهداف حياته ،والتضييق عليه ،وحرمانه من حقوقه اإلنسانية ،إال أن ذلك لم يكن سببا يشفع
للفلسطيني لدى قياداته السياسية إلنهاء االنقسام الفلسطيني الذي تسبب في خلق بيئة (داخلية) خصبة

لممارسة كثير من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،من قبل السلطتين الحاكمتين في شطري
الوطن :الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورغم وجود نوع من االستقرار في مستوى االنتهاكات لحقوق اإلنسان في مجاالت مختلفة على

الصعيد الفلسطيني ،فإن الالفت في (التقرير السنوي الثالث والعشرون الصادر عن الهيئة المستقلة

لحقوق اإلنسان في فلسطين عام 2017م) هو الزيادة الحادة في االنتهاكات الواقعة على الحريات
الصحافية وحرية الرأي والتعبير بشكل عام ،ففي سياق حالة االنقسام السياسي الفلسطيني ،اتخذ

مجلس الوزراء مجموعة من الق اررات التي تنتهك الحق في تقلد الوظائف الحكومية ،ومنها خصم
رواتب الموظفين العموميين غير المستنكفين في قطاع غزة ،وإحالة موظفين عموميين آخرين للتقاعد

المبكر ،على نحو مخالف لقانون الخدمة المدنية ،وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية .وقد نتج عن هذه اإلجراءات اإلضرار ،بشكل كبير ،بحقوق الموظفين الذين يتلقون رواتبهم

من السلطة الفلسطينية ،وأيضا بالمخصصات التشغيلية لبعض الو ازرات الخدمية؛ كو ازرة الصحة
والتعليم ،إضافة إلى حدوث إرباك في ملف التحويالت الطبية من قطاع غزة.

وتواصلت ،كذلك ،االعتقاالت السياسية في شطري الوطن ،بما تتضمنه من استدعاء واحتجاز

المدونين والصحافيين على خلفية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي ،وقمع الحريات اإلعالمية
واستخدام القوة من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،منتهكة بذلك الحق في حرية
( )1الهيئة المساتقلة لحقوق اإلنساان "ديوان المظالم" :وضاع حقوق اإلنساان في فلساطين ،التقرير السانوي الثالث والعشارون (1
كانون الثاني –  31كانون األول) ،فلسطين ،2017 ،ص.48 ،14
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التعبير والعمل اإلعالمي والنشر ،واستخدام مواقع التواصل االجتماعي ،وحق الوصول للمعلومات

وانتقاد الشخصيات العامة ،كما صدر قانون الجرائم اإللكترونية بدون شفافية واستشارات كافية حيث
تطلب إعادة النظر والتعديل.

وكان هناك انتهاك صارخ للحق في الحياة في قطاع غزة ،فقد تم تنفيذ ستة أحكام باإلعدام دون

االلتزام باإلجراءات القانونية ،ومع ذلك استمر القضاء العسكري بإصدار أحكام اإلعدام ،ما يمثل

انتهاكا صريحا للقانون األساسي الفلسطيني ،ولاللتزامات والمعاهدات التي صادقت عليها السلطة
الوطنية الفلسطينية ،كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،واتفاقية مناهضة التعذيب،

ويشمل هذا أيضا انتهاكات الحق في التنقل والسفر عبر المعابر ،وعدم منح جوازات السفر

واالعتقاالت السياسية من قبل األجهزة األمنية في شطري الوطني .كما استمر التدخل األمني في

منظمة القضاء وسيطرة األجهزة األمنية والسلطة التنفيذية األمر الذي أدى إلى تراجع في أداء القضاء

والحد من استقالليته مشكال بذلك انتهاكا للقانون ومبدأ فصل السلطات .وقد جاء القرار بقانون بشأن
محكمة الجنايات الكبرى والذي ينتهك ضمانات الحق في المحاكمة العادلة ،ويعيق حق الدفاع ويعتدي
على صالحية القضاء واستقالله.

وقد رصدت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان العديد من االنتهاكات التي كان من أبرزها :عدم

احترام أحكام القضاء ،والحق في سالمة اإلجراءات القانونية ،والذي يشمل االعتقال التعسفي على
خلفية االنتماء السياسي ،وحق المواطن في السالمة الجسدية ،كما يشمل التعذيب وسوء المعاملة

واالستخدام المفرط للقوة ،والحق في التجمع السلمي ،والحق في تقلد الوظائف العامة وحقوق شاغليها،
ايد في حاالت االحتجاز على
بما فيها حق التنافس على الوظيفة والحقوق الوظيفية .وقد لوحظ تز ٌ
ذمة المحافظين وكذلك على ذمة اللجنة األمنية المشتركة ورؤساء األجهزة األمنية ،وكل هذه اإلجراءات
غير دستورية وتنتهك القانون األساسي والتشريعات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ،والتي سبق أن

انضمت إليها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد مارست مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان واألمن

اإلنساني ،في ظل غياب المجلس التشريعي ،حيث توافرت لها إمكانية العمل دون رقابة برلمانية أو

آليات مساءلة أو محاسبة في إطار سيادة القانون أو الفصل ما بين السلطات .وقد استمر ،في ظل
الفراغ التشريعي ،وعدم إجراء االنتخابات ،سيل إصدار الق اررات بقوانين دون وجود خطة تشريعية

واضحة ومعلنة ،ودون اتباع اجراءات إصدار محددة وثابتة تضمن الشفافية ،ومشاركة أكبر قدر
ممكن من القطاعات المتأثرة بالتشريع في المشاورات التي تسب ق إصداره ،كما شكل إصدار الق اررات
بالقوانين النافذة على مواطني الضفة الغربية والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي النافذة على
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مباشر بمبدأ وحدة
ا
ار لحالة االزدواج والتباين في النظام القانوني ومساسا
مواطني قطاع غزة ،استمر ا
وتمييز واضحا بين موا طني الدولة الواحدة .لقد استمر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ا
التشريعات،
بإصدار الق اررات بقوانين في الضفة الغربية ،فيما استمرت كتلة اإلصالح والتغيير في المجلس
التشريعي في قطاع غزة بعقد جلساتها البرلمانية وإصدار القوانين .وقد أصدر الرئيس محمود عباس

ار بقانون استنادا إلى المادة رقم ( )43من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام
( )24قر ا

 ، )*(2003في حين واصلت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي عقد جلساتها وأصدرت
الكثير من القوانين.

ولعل األزمة التي أحدثها قرار بقانون بشأن الجرائم اإللكترونية واإلشكاليات التي خلقها قرار

بقانون إنشاء محكمة الجنايات الكبرى(**) ،أكبر مثال على النتائج السلبية المترتبة على إصدار ق اررات
بقوانين دون مشاورات كافية ،والتي كان من أبرزها صدور ( )37حكما باإلعدام خالل العام 2017م.

انحصرت كلها في قطاع غزة ،وتم تنفيذ ستة منها مقارنة بتنفيذها لثالث ة أحكام باإلعدام في العام

 2016م .وصدرت معظم هذه األحكام عن محاكم عسكرية تفتقد إلى الحد األدنى من ضمانات
المحاكمة العادلة ،فضال عن غياب مصادقة الرئيس على ٍّ
أي من هذه األحكام .ورغم االنتقادات
الشديدة التي ِ
وجهت لهذه الممارسة ،استمر قيام المحاكم العسكرية في قطاع غزة بمحاكمة مدنيين.

ويتبين مما سبق حجم االنتهاكات والتهديدات التي لحقت بحقوق اإلنسان ،وباألمن اإلنساني،

والتي تمت ممارستها من قبل سياسيين ومؤسسات وشخصيات فلسطينية متنفذة ،مع كونها مسؤولة

خطر متزايدا على األمن اإلنساني في
ا
عن إنفاذ القانون وتطبيق التشريعات ،األمر الذي يعكس

فلسطين ،واختراقا واضحا لكافة التشريعات الفلسطينية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.

وعليه ،ينبغي التأكيد أن على النظام السياسي حين يقدم على خطوة االنضمام إلى االتفاقيات

والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ،أن يكون توجهه ذلك نابع عن إيمان وقناعة تامة بما تحويه تلك

(*) تنص المادة رقم ( )43من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م على" :لرئيس السلطة الوطنية في حاالت
الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي ،إصدار ق اررات لها قوة القانون ،ويجب عرضها

على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه الق اررات واال زال ما كان لها من قوة القانون ،أما إذا عرضت
على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".

(**) أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم  24لسنة  2017المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ( 139المتعلق
بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى) ،ومن المآخذ القانونية عليه ،بحسب المؤسسات الحقوقية واألهلية التي أعلنت مواقف

رفضها القرار :مساسه باستقالل القضاء وصالحياته ،وانتهاكه ضمانات المحاكمة العادلة ،وإخالله بحسن سير العدالة،

ومخالفته المادة ( )97من القانون األساسي ،والمادة ( )14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والمعايير
الدولية لحقوق اإلنسان والتشريعات ذات الصلة.
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االتفاقيات والمعاهدات ،وأن يكون الهدف من ذلك تحقيق تقدم وارتقاء بمستوى األمن اإلنساني ومتابعة

المستجدات في مجال الحقوق والعمل على وضعها موضع التطبيق الفعلي .فال يكفي مجرد سن
التشريعات والتصديق على المواثيق واالتفاقات ،بل يجب ضمان ممارسة ما ورد فيها من نصوص

وإحقاق حقوق .وهو األمر الذي ال يمكن تطبيقه ما لم يتم ترجمة تلك النصوص إلى آليات تنفيذ
ِ
ملزمة للسلطات التنفيذية والقضائية ،وفي تعاملها مع األفراد والجماعات والمؤسسات  ،على حد سواء.

ابعا :دور المجلس التشريعي الفلسطيني في ضمان فعالية التنمية وحماية األمن اإلنساني:
رً

إن حقيقة الترابط المحتوم بين القانون والتنمية ،ومتطلبات وآثار هذا التداخل خاصة على األمن

اإلنساني ،يخلق حاجة ماسة لدراسة البيئة القانونية ،وقياس مستوى مساهمتها في تعزيز التنمية

المستدامة في فلسطين ،للتعرف على م دى كفاية وانسجام التشريعات ذات الصلة ،وكفاءة النظم

والهياكل القائمة على تنفيذ حكم القانون في إطار الممارسة العملية والتجارب المقارنة .وبالنتيجة
تلمس جوهر اإلشكاليات والعقبات التي تواجه التنمية من الناحية التشريعية والتنظيمية الفلسطينية،

للخروج بمقترحات كفي لة بمأسسة وخلق نواة صلبة قادرة على دفع عجلة التنمية في ظل بيئة قانونية
قادرة على حماية حقوق اإلنسان الفلسطيني وتحقيق أمنه اإلنساني ومطالب التنمية المستدامة التي
تؤمن مستقبلة وحياة كريمة له ولعائلته وألبناء شعبه.

تعتبر السلطة التشريعية أحد األعمدة الرئيسية ألي نظام ديمقراطي .فهي أساس عملية التمثيل
السياسي وأحد أهم أدوات مراقبة المحكومين لحكامهم .ومن ثم فإن تشكيلها وطريقة عملها غالبا ما

يكون لهما نتائج شديدة األهمية على حركة واستقرار النظام السياسي عموما؛ حيث إنها تختص
بتشريع القوانين واألنظمة ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف أوجه الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والصحية وغيرها في الدولة .وتكمن العالقة بين السلطة التشريعية والسياسات العامة في
أن السلطة التشريعية تقوم بوضع التشريعات والقوانين والخطط لرسم سياسة معينة أو لمواجهة مشكلة

ما .ومن ثم فهي تقوم بصنع السياسات العامة في النظام السياسي( .)1ومن هنا يلعب البرلمان دورا

هاما في تعزيز التنمية المستدامة وسياسات القضاء على الفقر ،ورفع مستوى معيشة المواطنين،
ورفاهية المجتمع وتحسين مستوى حياته ،وتقديم الخدمات األساسية لهم من صحة ،وتعليم ،وبنية
تحتية ،وحماية للبيئة ،وقضاء على البطالة ،وإيجاد فرص عمل للشباب بشكل دائم.
( ) 1آية خطيب عطا هللا نصا اار :دور السا االطة التش ا اريعية في صا اانع السا ااياسا ااات العامة االقتصا ااادية ،د .ب ،2017 ،المركز
الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية ،االقتصادية والسياسية ،https://democraticac.de/?p=48543 ،مشاهدة

يوم 2018/11/3م.
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دور حاسما في
ويلعب البرلمانيون ،بصفتهم واضعي القوانين وممثلين منتخبين من أبناء شعبهم ،ا

دفع عجلة التنمية لمجتمعاتهم ،بحيث يكون محورها اإلنسان ،وتعكس احتياجاته وتستجيب له .وهم

بذلك ُيعتبرون خير من يفهم السياق السياسي واالجتماعي الذي يعملون في ظله ،ولذلك ُينظر إليهم
باعتبارهم خير من يقدر على تحديد ما يمكن وينبغي القيام به؛ لتمكين البرلما ن من لعب دور فعال
في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية ،وحماية األمن اإلنساني الذي هو شرط تحقيق التنمية وهدفها
األول  ،ما يشكل فرصة هامة لتعزيز المساءلة المحلية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة(*) بحيث

يكون محورها المواطن وتستجيب بجدية إلى مختلف احتياجات المواطنين (سواء الجغرافية أو
االجتماعية أو الجنسية أو العرقية أو الثقافية أو االقتصادية أو السياسية) وتعود بالنفع على جميع

شرائح المجتمع بمن فيهم الفئات المستضعفة وبما يحفظ أمنهم اإلنساني .بذلك تتضح أهمية الدور

القيادي الذي يلعبه البرلمانيون في تحقيق كافة أهداف التنمية وحماية األمن اإلنساني ،ذلك من خالل
الصالحيات التي يمنحها البرلمان لهم والمتمثلة بسن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية للحكومة
وتمثيل مصالح المواطنين وإخضاعها للمساءلة عن أعمالها ،ومن خالل اعتبار البرلمان أحد
المؤسسات المسؤولة بشكل خاص عن تحقيق المساءلة الشمولية( . )1ومن األهمية بمكان أن يعمل
البرلمان وفق خطة تشريعية واضحة ومعلنة ،وباتباع اجراءات محددة وثابتة في إصدار التشريعات

بما يضمن الشفافية ،وبمشاركة أكبر عدد ممكن من القطاعات المتأثرة بالتشريع في المشاورات التي

تسبق إصداره .ومن المهم أيضا أن يكون البرلمانيون على دراية تامة بكافة المساعدات اإلنمائية

الرسمية المقدمة إلى السلطة التنفيذية ،وأفضل السبل لرصد تنفيذها ،وهو ما يدعو البرلمان إلى
المطالبة ،وبشكل استباقي ،بشفافية الموازنة والتأكد من أن قوانين الموازنة وأنظمتها تنطبق صراحة

على الموارد الخارجية والداخلية على حد سواء.

وعادة ما تُقر السلطة التنفيذية بالتزام البلد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتتولى بدورها
صياغة جميع التقارير الخاصة بالتقدم المحرز في هذا الشأن ،إال أن هذا ال يعني إقصاء البرلمان

عن هذه العملية ،فمع الشروع في تنفيذ أهداف التنمية التي تعزز األمن اإلنساني ،يتوجب إشراك
(*) اعتمدت أهداف التنمية المس ا ا ا ا ا ا ااتدامة من قبل كافة الدول األعض ا ا ا ا ا ا اااء في األمم المتحدة وعددها  193بلدا وذلك في 25
سبتمبر /أيلول من عام  2015م كجزء ال يتج أز من "تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  ،"2030وهي تحدد أهدافا
إنمائية عالمية طويلة المدى من شااأنها أن ترسااي وسااائل أكثر اسااتدامة للتنمية االقتصااادية واالجتماعية في جميع البلدان،

اعتمادا على ا لدروس المس ا ا ا ا ا ااتفادة من األهداف اإلنمائية لأللفية التي تم تنفيذها من عام 2000م وحتى عام 2015م .وقد
اعتبار من  1يناير /كانون
ا
دخلت هذه األهداف العالمية الجديدة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا (خطة التنمية المسا ا ااتدامة لعام 2030م) ،حيز التنفيذ

الثاني من عام  2016م ،ومن المتوقع أن تتحقق بحلول عام 2030م.

( ) 1غوباك المنظمة العالمية للبرلمانيين ض ااد الفس اااد ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والبنك اإلس ااالمي للتنمية :دور البرلمان
في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة "الدليل البرلماني" ،إندونيسيا ،2016 ،ص.16
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البرلمان في مختلف جوانب التخطيط والتنفيذ ،ليس بهدف المنفعة السياسية فقط ،وإنما لتعزيز حس
الملكية ألهداف التنمية المستدامة من قبل البرلمان .وعند سن القوانين أو تعديلها أو ضبط الموازنات،

قادر على مناقشة مثل هذه التغييرات مع دراية تامة للسياق .وبالنظر إلى
البد أن يكون البرلمان ا
التجارب السابقة لبعض البلدان تظهر هناك ممارسات جيدة يمكن اإلفادة منها على الصعيد

الفلسطيني ،بعد توحيد وتجديد شرعية المجلس التشريعي ،وهو ما يتطلب التالي (:)1
 .1تشكيل فريق العمل أو اللجنة التوجيهية الوطنية للتنمية :إذ يمكن أن تنشئ الحكومة فريق عمل
أو لجنة توجيهية للرقابة على ،وتوجيه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،على الرغم من أن إنشاء
هذا الجهاز عادة ما يتم من قبل السلطة التنفيذية .وتستوجب الممارسات الجيدة تبني عضوية

شاملة ،ليس فقط من خالل إشراك ممثلين من البرلمان فقط ،وإنما أيضا من القطاع الخاص
والمجتمع المدني.
 .2صياغة خطة التنمية الوطنية :باعتبارها خارطة طريق استراتيجية متعددة السنوات ترسم آمال
البلد في تحقيق تنمية بشرية مستدامة ،كما تحدد األولويات األساسية ومؤشرات قياس النجاح.

وتستوجب خطط التنمية الوطنية مراجعتها ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة تحديدا إليجاد
مخطط وطني واحد للتنمية يتضمن االلتزامات العالمية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة

وتوطينها لمعالجة األولويات الوطنية والمحلية .وينبغي إشراك البرلمان في صياغة خطة التنمية
الوطنية (أو غيرها من صيغ خطط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة) ،ومن ثم عرضها ،ومناقشتها
والموافقة عليها ،من قبل البرلمان قبل الشروع في تنفيذها.
 .3تنفيذ خطة التنمية الوطنية :وهو ما يلزم السلطة التنفيذية برفع تقاريرها إلى البرلمان بشكل دوري،
وعادة ما يكون على أسا س سنوي ،حول التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها أثناء تنفيذ
الخطة .يوجب أن يسمح النظام الداخلي للبرلمان بإحالة تقارير الحكومة إلى لجنة برلمانية مكلفة
بشكل مناسب للنظر فيها بالتفصيل ،بما في ذلك االستماع إلى آراء الجمهور بشأن محتواها،

ورفع التقارير من قبل ا للجنة إلى الجلسة العامة مع السماح بعرضها وطرحها للمناقشة العام ة
هناك .وعلى الصعيد العالمي ،يمكن للبلدان أن تصدر طوعا تقارير دورية عن التقدم المحرز،
وينظر فيها من قبل منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى ،على أن تطرح هذه التقارير

وتناقش في البرمان.

 .4التنسيق مع الو ازرات الرائدة :ففي بعض البلدان ،تتولى و ازرة واحدة الرقابة على تنفيذ خطة التنمية
الوطنية ،كما في و ازرة التخطيط أو و ازرة المالية أو و ازرة التنمية .ويجب أن ينص النظام الداخلي
( )1غوباك ،المرجع السابق ،ص.41 ،22-21
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للبرلمان على إجراء مراجعة دورية (يفضل سنويا) ألداء هذه الو ازرات من قبل لجنة مكلفة بشكل
مناسب مع رفع التقارير وعرضها على الجلسة العامة وطرحها للمناقشة العامة؛ حيث تتضمن
هذه اآللية وعي البرلمانين والجمهور بالقضايا والتحديات المتعلقة بتنفيذ التنمية.

 .5وبالنظر إلى أن عددا من أهداف التنمية المستدامة يتعلق بالمساواة وتعزيز حقوق الناس
واحتياجات الفئات المهمشة وحمايتهم ،ينبغي على البرلمان إيالء اهتمام خاص لعمل الجهاز

الوطني المختص برصد حقوق اإلنسان والتحقيق فيها و(تعتبر الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
الجهاز الوطني المختص بهذا الشأن في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية).

 .6ومن الممكن إنشاء لجان مخصصة في البرلمان تكون معنية بأهداف التنمية لمراجعة التقدم
المحرز فيها ،بما يتيح الفرصة للبرلمان إلصدار بيان علني حول األهمية التي يوليها إلى أهداف

التنمية المستدامة .ويمكن لهذه اللجنة أن تكون بمثابة حلقة وصل مركزية داخل البرلمان فيما

يتعلق بأهداف التنمية سواء بالنسبة للحكومة للعمل معها ،أم بالنسبة للمجتمع المدني والجمهور
لتوجيه حمالت المناصرة الخاصة بهم .كما أن وجود لجنة منفردة قد يجعل من عملية تتبع
التشريعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة أسهل (إال أن اتساع نطاق القضايا المعنية بأهداف

التنمية المستدامة يفيد عمليا بأن جميع القوانين ستكون إلى حد ما ذات صلة بأهداف التنمية
المستدامة ،مما يتعين النظر فيها بالتعاون مع اللجان القطاعية ذات الصلة).

 .7إشراك الناس وتعزيز مشاركة الجمهور ،حيث يتمثل التحدي األكبر للعديد من البرلمانيين في
بناء حوار دائم مع المواطنين حول السياسات ،سعيا وراء الحصول على آراء الناخبين بصورة
مستمرة على الصعيدين المحلي والوطني على حد سواء ،وبهدف اكتساب رؤية واضحة من

خالل خبراتهم ،وضمان أن كال من القوانين المصادق عليها ،والرقابة التي يمارسها البرلمان
تعكس مصالحهم واهتماماتهم.

ويجدر بالبرلمانيين الفلسطينيين ،أن يعوا بأنهم ليسوا الوحيدين الذين يبذلون الجهود من أجل

تحقيق أهداف إنمائية أساسية ،فهناك الكثير من المنظمات اإلقليمية والعالمية التي تعمل على تعزيز
تحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة .ويمكن مشاركة بعض هذه المنظمات في دعم
عمل البرلمان والبرلمانيين لبناء قدراتهم ودعم جهودهم ليكونوا شركاء كاملين وناشطين في تنفيذ

أهداف التنمية المستدامة في بالدهم.
ونظر لخصوصية الشأن الفلسطيني الذي يعاني من حالة االنقسام السياسي الذي أدى إلى
ا
تعطيل عمل المجلس التشريعي وعدم االنعقاد كبرلما ن بكامل أعضائه ،منذ منتصف عام 2007م.

فضال عن طغيان المناكفات السياسية على جميع مناحي الحياة البرلمانية ،األمر الذي عطل العمل
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البرلماني الفلسطيني ،ومس بمبدأ تمثيل الشعب .كما أن انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي في
الخامس والعشرين من كانون الثاني /يناير 2010م ،والنقاش المحتد على الساحة السياسية الفلسطينية
المتعلق بوجوب إصدار المرسوم الرئاسي الداعي لالنتخابات التشريعية والرئاسية ،ال يطرحان فقط
مدى شرعية المجلس التشريعي وقانونيته في الفترة المقبلة ،بل شرعية النظام السياسي ومؤسساته

ِب ُرمتها.

وتعد الهياكل المستحدثة في الضفة الغربية (االجتماع العام ،ومجموعات العمل البرلمانية ،وهيئة

الكتل البرلمانية) إحدى الوسائل واألدوات الرقابية التي ابتكرها المجلس للخروج من حالة الشلل.

والهدف األساسي لهذه الهياكل القيام بنوع من الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية ومتابعة هموم

المواطنين ،واإلسهام في حل مشاكلهم من خالل تقاريرها وتوصياتها حيال القضايا المعروضة عليها.
وعلى الرغم من استجابة مسؤولين في السلطة التنفيذية لدعوات حضور اجتماعات مجموعات العمل

البرلمانية واالجتماع العام كرئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التربية وغيرهم؛ فإن السلطة التنفيذية
تعاملت مع التوصيات الصادرة عن المجلس بقليل من االهتمام ،إلدراكها (أي السلطة التنفيذية) عجز

المجلس عن اتخاذ أي خطوات فاعلة تجاهها كحجب الثقة أو إقرار قانون يحد من صالحياتها .أما
في قطاع غزة ،فقد استمر المجلس التشريعي بعقد جلساته على أساس توكيل النواب ،واستمر بمناقشة

القوانين وإصدارها ،دون وجود اهتمام فيما يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية؛ وذلك باعتبار المجلس
مؤسسة داعمة ومساندة لحكومة قطاع غزة في مواجهة الحصار ،من جهة ،وأداة من أدوات المناكفة
السياسية بين حركتي حماس وفتح والحكومتين في القطاع والضفة ،من جهة أخرى .كما تم تغيير

رئاسة اللجان بحيث أصبح كافة رؤساء اللجان من حركة حماس سواء بتعيين رؤساء لجان جدد أو
اإلبقاء على هذه اللجان كما كانت قبل االنقسام ،وذلك لتتمكن اللجان من االجتماع بناء على دعوة

من رؤسائها في قطاع غزة(.)1
وعليه ،يجب األخذ بعين االعتبار أن المجلس التشريعي الفلسطيني لن يكتب له النجاح في

إ حراز أي تقدم حقيقي نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية والمستدامة في ظل حالة االنقسام السياسي
الراهنة ،وتعطيل الديمقراطية ،ومنع التداول السلمي للسلطة ،والمساس بتنفيذ أحكام القانون ،والفشل
في تحقيق االستقالل السياسي ،وبخاصة ،في ظل ممارسات السلطات الفلسطينية (التشريعية،
التنفيذية ،القضائية) المخالفة للعديد من التشريعات الفلسطينية ،والدولية التي تمت اإلشارة إلى بعضها

( )1جهاد حرب ،وصا ااالح سا اارور :تقرير أداء المجلس التش ا اريعي الفلسا ااطيني ،سا االسا االة إصا اادارات ( ،)4مشا ااروع "تعزيز دور
منظمات المجتمع المدني في العملية التش اريعية" ،د.ب ،المبادرة الفلسااطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية ،منشااورات

مفتاح ،2009 ،ص.8
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سابقا في معرض تناول هذه الدراسة النتهاكات ومهددات األمن اإلنساني في أراضي السلطة الوطنية
الفلسطينية.

خامسا :دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على تطبيق تشريعات األمن اإل نساني
ً
في األراضي الفلسطينية:

للمجتمع المدني دور هام في حماية األمن اإلنساني ،من ناحية كونها مصدر للمعلومات ،وتسهم

في تقييم ومتابعة تطبيق التشريعات الخاصة بحقوق اإلنسان على الصعيد الوطني ،والتي تهدف إلى
حماية حقوق اإلنسان من المصادرة ،من خالل المالحظة ،والرصد ،وأعمال التقصي والتحقيقات،

وإعداد التقارير ،ورعاية ضحايا االنتهاكات وغيرها من النشاطات التي تسعى إلى حشد التأييد والعمل

على تعديل القوانين والسياسات وفقا للشرعية الدولية لحقوق اإلنسان .ومن ذلك:
 )1المساهمة في إعداد التقارير ،والنظر في تقارير الحكومات:

حيث تقدم منظمات المجتمع المدني تقييما لمدى التقدم المحرز في تشريعات حماية األمن

اإلنساني وحجم االنتهاكات التي تتعرض لها حقوق اإلنسان .فعندما تقوم إحدى هيئات المعاهدات
بالتحضير لنظر تقارير الدول األطراف ،يعتمد الخبراء على المعلومات البديلة التي تقدمها منظمات

وكثير ما تكون منظمات المجتمع المدني
ا
المجتمع المدني على شكل تقارير موجزة مكتوبة أو شفهية.

مصدر رئيسا للمعلومات البديلة بشأن تقرير الدولة الطرف .كما تُعد المعلومات التي
ا
الوطنية والدولية

تقدمها منظمات المجتمع المدني ضرورية عند القيام بتحليلها من قبل اللجان المختصة بذلك ،فقد

تتضمن تلك المعلومات اقتراحا بمساءلة ممثلي الدول ،أو بالتعديالت القانونية ،وهو األمر الذي قد
ينتهي باالعتماد والتسلي م بالتقارير غير الرسمية ،وبخاصة عند اإلدراك بأن تقرير الدولة الطرف غير
دقيق أو مزيف إلى حد كبير ،وذلك تبعا لخبرات وموارد وإمكانات المنظمة غير الحكومية ذات الصلة

( . )1وتفيد التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني في تقييم مستويات إعمال السلطة الوطنية
الفلسطينية لالتفاقات الدولية ،ومنها العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان .كما تفيد في رصد المعيقات

المؤسساتية والقانونية ،وفي تقييم مستويات األداء المهني والتحليلي والوظيفة االقتراحية لمنظمات

حقوق اإلنسان (.)2

( )1نبيل مص ااطفى إبراهيم خليل :آليات الحماية لحقوق اإلنس ااان ،د ارس ااة نظرية وتطبيقية على ض ااوء تنفيذ المعاهدات الدولية
واإلقليمية والوكاالت المتخصصة المعنية بحقوق اإلنسان ،رسالة دكتوراه ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2005 ،ص.480

( )2مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.48
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 )2المساعدة على تطبيق قواعد حقوق اإلنسان:

تقوم المنظمات غير الحكومية في وضع التشريعات المناصرة لحقوق اإلنسان في الدول المختلفة،

وال يكتمل دورها بالشكل المطلوب أو ال يتاح له فرصة التطبيق في الواقع إال إذا عززته المنظمة
بالقيام بدور المراقب والمتابع لتنفيذ هذه القواعد؛ وهو ما يجعل هذه الهيئات تنجح في كثير من

األحيان ،في كسب الجمهور وجعله يتبنى أفكارها ومناهجها ،كما أنها قد تنجح أيضا في إقناع
السلطات داخل المجتمع وخاصة السلطة التشريعية؛ من أجل إصدار تشريعات تضمن احترام حقوق

اإلنسان (.)1
 )3نشر المعلومات وتعميق الوعي:
إن نشر المعلومات وتعميق وعي المواطن بحقوقه المشروعة وتقديم المساعدة القانونية لمن

انتُ ِهكت حقوقهم تعد وسائل مفيدة في تعزيز تنفيذ التزامات الدولة بشأن حقوق اإلنسان ،وفي كثير
من الحاالت ،يصبح التنفيذ ممكنا ألنه يجعل أصحاب الحقوق على دراية بالحقوق التي يستحقونها

ويطالبون بها ،أو ألن السلطات ال معنية تدرك ما هي التدابير المتوقعة منها للوفاء بالتزاماتها في
مجال حقوق اإلنسان.

 )4المساهمة في توثيق الحقائق:

تفيد منظمات المجتمع المدني في توثيق الحقائق على صعيد المنظمة ،وإعداد تقارير فرق

وبعثات التقصي ،وآلية استقبال الشكاوى اليومية ،وبالغات وبيانات المنظمة ،وأعمال وبحوث
ودراسات اللجان العلمية المتخصصة (.)2
ويمكن القول إن منظمات المجتمع المدني قد تدفع الدول والمنظمات الحكومية المختلفة لعقد

مؤتمرات وإقرار اتفاقيات لحماية حقوق اإلنسان على المستوى العالمي .والسبب في ذلك أن هذه

كثير ما تتوافق في مطالبها مع طموحات األفراد وما تدعيه السلطات من احترام لحقوق
المنظمات ا
اإلنسان.

النتائج والتوصيات
أوًال -النتائج:

على ضوء التحليل النظري ،بما استندت إليه الدراسة من تفسير وتأويل للتنمية واألمن اإلنساني

في التشريعات الفلسطينية ،يمكن رصد االستنتاجات اآلتية:
( )1أحمد مصا ا ااطفى خاطر :طريقة تنظيم المجتمع مدخل تنمية المجتمع ،اإلسا ا ااكندرية ،المكتب الجامعي الحديث( ،د .ت،).
ص.138

( )2مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.49
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 .1ترتبط التنمية بعالقة وثيقة مع األمن اإلنساني والتشريعات ،وبالتالي تؤكد الدراسة على أنه
ال يمكن تحقيق التنمية إال باالستقرار واألمن اإلنساني وتطبيق التشريعات التي تحافظ عليها

وتسهم في تحقيق االزدهار ،كما يصعب حماية حقوق اإلنسان بالمستوى المأمول إال في

ظل بيئة نامية وآمنة بشريا تضمن حصول اإلنسان على حقوقه كافة وفق مبادئ الديمقراطية
التي تصون الكرامة اإلنسانية وأمن اإلنسان وأمانه.

 .2يشكل انضمام فلسطين للعهدين الدوليين أساسا غنيا للمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة
بحقوق اإلنسان ،وبخاصة ألن االنضمام لهذين العهدين يعتبر انضماما للجنة المعنية بحقوق

اإلنسان والتي تعتبر ق ارراتها وتوصياتها ملزمة لألمم المتحدة ووكاالتها ،وللدول األطراف

الموقعة على العهدين ،وبالتالي تصبح السلطة الفلسطينية ،ملزمة تماما بتطبيق ما وقعت
عليه والتزمت به ،بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية والتنموية ،حيث يترتب على

السلطة الفلسطينية نتيجة االنضمام للعهدين الدوليين تعديل تشريعاتها وسياساتها المتعلقة
باألمن اإلنساني ،وفقا لما تحدده االتفاقيات الدولية واألجهزة المنبثقة عنها.
 .3يعزز انضمام فلسطين للعهدين من الجهود الرامية إلى مساءلة السلطة الفلسطينية عن
االنتهاكات التي ترتكبها في مجال حقوق اإلنسان والتي تهدد األمن اإلنساني في المجاالت

كافة التي نصت عليها االتفاقية .وكذلك يصبح من حق األفراد ،وفقا للبروتوكولين الملحقين

بالعهدين الدوليين ،التقدم بشكاوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لدى لجان األمم المتحدة،
كما أصبح لزاما على السلطة الوطنية الفلسطينية  ،بعد انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيا.

 .4تتم االنتهاكات والتهديدات لحقوق اإلنسان في فلسطين من قبل سياسيين وشخصيات في
خطر متزايدا
ا
مراكز مسؤولة عن إنفاذ القانون في السلطة الفلسطينية ،األمر الذي يعكس

على األمن اإلنساني واختراقا واضحا لكافة التشريعات الفلسطينية والدولية الخاصة بحقوق
اإلنسان.
 .5لم يتمكن البرلمان الفلسطيني "المجلس التشريعي" ولن يتمكن من إحراز أي تقدم حقيقي نحو
تحقيق أهداف التنمية وحماية األمن اإلنساني في ظل االحتالل اإلسرائيلي واستم ارره باعتباره

جزءا من حالة االنقسام الفلسطيني ،وفي ظل ممارسات السلطات (التشريعية ،التنفيذية،
القضائية) المخالفة للتشريعات الفلسطينية والدولية.
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ثانيا :التوصيات:
ً
على ضوء التحليل النظري ،والتفسير والتأويل النقدي الذي قدمته هذه الدراسة ،واستنادا إلى
االستنتاجات العامة ،توصي الباحثة بما يلي:
 -1العمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية
الفلسطينية ،حتى يتسنى للسلطة الوطنية تطبيق التشريعات بشكل موحد في أراضيها كافة،

والخروج من المأزق الراهن؛ حيث وجود سلطتين تنفيذيتين وتشريعات متباينة في كل من
قطاع غزة والضفة الغربية.
 -2ضرورة إعادة صياغة دستور السلطة الوطنية الفلسطينية ،أو ما يعرف بنظامها األساسي،
بما بضمن الفصل بين السلطات ومساواة الجميع أمام القانون ،وبما يحدد جهة االختصاص
في التصديق على المعاهدات واالتفاقيات ،ويبين آليات التصديق في ظل إعالن الدولة
المستقلة.

 -3على السلطة الوطنية الفلسطينية مواصلة االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية وبشكل
خاص االتفاقات المتعلقة بحقوق اإلنسان لما لها من تأثير على عملية التنمية المجتمعية

بجميع أبعادها ،بما يكفل األمن اإلنساني لجميع المواطنين دون تمييز ،مع ضرورة توفير
اآلليات المناسبة والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون وقوع االنتهاكات والتهديدات لألمن اإلنساني

في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .وهنا تبرز ضرورة سن تشريعات رادعة لكل من

يمارس تهديدا أو انتهاكا ألي حق من حقوق اإلنسان بغض النظر عن مكانة أو نفوذ

ِ
المنتهك ،وسواء كان شخصا أو منظمة ،كما تبرز ضرورة وضع اآلليات الضامنة إلنفاذ
تشريعات الردع.

 -4ضرورة الحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية لضمان سيادة
مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز مفاهيم العدالة والديمقراطية وسيادة القانون واحترام القيم

وحقوق اإلنسان.

 -5أن تسهم منظمات المجتمع المدني في مراقبة تطبيق االتفاقيات الدولية من قبل السلطة
الفلسطينية ،وفي تقديم التقارير الخاصة بها للجهات المعنية.

 -6ضرورة نشر وتوسيع الوعي القانوني وعالقة العدالة بالقانون (فقها وسلوكا) في جميع
مؤسسات السلطة ،من خالل تعميق معارف الجمهور والسلطات القضائية ،والعمل على
إقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العلمية التي تعنى بمعالجة واجبات ومسؤوليات احترام

القانون من قبل المعنيين.
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الملخص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على سياسات االحتالل اإلسرائيلي تجاه األراضي
الفلسطينية فيما يتعلق بمجال التنمية وحقوق اإلنسان ،وموقف القانون الدولي من ممارسات
االحتالل حول ذلك.
ويخلص البحث أن األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) هي أراضي فلسطينية
محتلة من طرف إسرائيل ،وأن ما تقوم به إسرائيل من سياسات وممارسات من سلب الفلسطينيين
حقهم في التنمية يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق اإلنسان التي أقرتها األمم المتحدة والمؤسسات
المنبثقة عنها في هذا المجال.
إن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته تجاه ذلك ،وأن السلطة الفلسطينية يجب أن
تقوم برفع الدعاوي في المحافل الدولية على إسرائيل ،ليس للمطالبة بوقف إسرائيل عن استالب
التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وإنما إجبارها على دفع تعويضات للفلسطينيين عما قامت
به من نهب وحرمان طوال الفترات السابقة.
الكلمات المفتاحية :التنمية ،حقوق اإلنسان ،القانون الدولي ،األراضي الفلسطينية ،استالب التنمية.
Abstract
This research aims to shed light on the policies of the Israeli
occupation towards the Palestinian territories in terms of development and
human rights, and the position of international law on the practices of the
occupation.
The research concludes that the Palestinian territories (West Bank and Gaza
Strip) are Palestinian territories occupied by Israel, and that Israel's policies
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and practices depriving the Palestinians of their right to development
contradict the most basic principles of human rights announced by the United
Nations and its institutions.
The international community must demand that Israel stop Israel from taking
over the development of the occupied Palestinian territories, but rather force
it to pay compensation to the Palestinians for their alienation and deprivation
during previous periods.
key words : development, human rights, international law, Palestinian
territories, alienation development.
أوًال :منهجية إعداد الدراسة:
مقدمة
عارف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التنمية اإلنسانية؛ بأنها عملية توسيع الخيارات واإلمكانيات

الممنوحة للفرد من خالل العيش حياة مديدة في صحة جيدة؛ والحصول على التعليم ،مع ضمان
ٍّ
وكاف.
الوصول إلى الموارد الالزمة؛ من أجل التمتع بمستوى دخل مناسب
وأكد على ذل ك إعالن الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر

1986م ،حيث جاء في المادة األولى منه " :إن الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان غير قابل

للتصرف ،وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة واإلسهام في تحقيق تنمية اقتصادية

واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات
األساسية إعماال تاما))1(( .

وعند التمعن في مفهوم برنامج األمم المتحدة للتنمية اإلنسانية وإعالن الحق في التنمية والمواثيق

والمعاهدات األخرى مثل العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نجد أن مفهوم التنمية
مقترنة بحقوق اإلنسان وحقه في تقرير مصيره ،فالتنمية عملية مرتبطة بحقوق اإلنسان وحرية خياراته،
وال يمكن للتنمية أن تتحقق بوجود االحتالل والوصاية والتبعية للخارج.
وفي هذه الدراسة تم تناول التنمية وحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية في ظل تحديات
االحتالل من سياسات وممارسات ضد الفلسطينيين ،وتداعيات ذلك على استالب التنمية فيها.

()1

إعالن الحق في التنمية ،المادة االولى ،ديسمبر1986م.
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منوهين كذلك للوضع القانوني لألراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) وموقف المجتمع
الدولي في التصدي لالحتالل وسياساته السالبة لحق الفلسطينيين في التنمية.
آ ملين من ذلك توجيه رسالة للمجتمع الدولي والدول المتعاقدة القيام بمسؤولياتها عبر وقف
اال حتالل اإلسرائيلي من ممارساته الممنهجة الستالب الحق بالتنمية في األراضي الفلسطينية لما لذلك
من آثار وتداعيات تحول دون استقرار المنطقة عامة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في االتي:
 الوقوف على طبيعة الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة). -التعرف على أهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي الفلسطينية.

 التعرف على طبيعة سياسات االحتالل اإلسرائيلي تجاه األراضي الفلسطينية المتعلقة بالتنمية. ا لتعرف على موقف المجتمع الدولي من سياسات االحتالل اإلسرائيلي تجاه األراضي الفلسطينية.أهداف الدراسة:
 التعرف على الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة). -وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يتعلق بسياسات االحتالل تجاه األراضي الفلسطينية

المتعلقة بالتنمية وحقوق االنسان.

 -التوصل للنتائج والتوصيات التي تساعد المعنيين وذوي االختصاص من الحد من ممارسات

االحتالل.

منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة كونه أكثر المناهج استخداما في دراسة
الظواهر االجتماعية واإلنسانية.
مشكلة الدراسة:
تعتبر مراحل تطور المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي وحتى اليوم؛ مدخال مناسبا
لفهم تجربة التنمية في فلسطين ،وهي تجربة فريدة في فكرها ومضمونها وأهدافها وخصوصيتها.

وفي ظل خصوصية الحالة الفلسطينية تميز المفهوم التنموي في فلسطين ولفترة طويلة بأهمية

توظيف التنمية كألية من أليات تحصيل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ،وفي مقدمتها حق تقرير
المصير؛ حيث اكتسبت المفاهيم التنموية في فلسطين بعدا خاصا هدفت إلى وقف التدهور الناتج
عن االحتالل اإلسرائيلي ،ومقاومة آليات استالب التنمية  ،ومن ثم دعم صمود الفلسطينيين في قيام
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دولة مستقلة.

()1

وال شك أن سياسات وممارسات االحتالل ضد الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطينية،
كان لها األثر الكبير على عملية استالب التنمية فيها ،وهذا ما أكدته أدبيات التنمية في المواثيق

والمعاهدات الدولية المنبثقة عن المؤسسات الدولية مثل :اعالن الحق في التنمية ،لجنة األمم المتحدة
للبيئة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وغيرها.
حيث يمكن باالستناد لما سبق صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي:
" ما هي التداعيات المترتبة عن استمرار قيام االحتالل اإلسرائيلي باستالب الحق بالتنمية في
األراضي الفلسطينية "؟
مصطلحات الدراسة:
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) :(United Nations Development Programهيهيئة تابعة لألمم المتحدة أنشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم  1029الصادر
في  22نوفمبر سنة  1965الذي

بموجبه تم بدمج كل من البرنامج الموسع للمساعدة التقنية

والصندوق الخاص باألمم المتحدة )(Fond special

تحت اسم ضمن برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي ،وبدأ هذا البرنامج عمله سنة  ،1966كما يقع مقره في مدينة نيويوك بالواليات المتحدة

األمريكية ،ويمتلك هذا البرنامج خمس مكاتب إقليمية عبر العالم و 177مكتب وطني داخل
الدول.

 التنمية اإلنسانية :عارف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التنمية اإلنسانية بأنها عملية توسيعالخيارات واإلمكانيات الممنوحة للفرد من خالل العيش حياة مديدة في صحة جيدة؛ والحصول

على التعليم ،مع ضمان الوصول إلى الموارد الالزمة من أجل التمتع بمستوى معيشي الئق،

وتهدف عملية توسيع مجمل هذه الخيارات إلى تكوين القدرات الفردية من خالل تحقيق أفضل
المستويات الصحية وأوسع تعليم؛ بما يضمن توظيف هذه القدرات في العمل؛ في أوقات الراحة

والفراغ؛ أو بمناسبة مختلف النشاطات الثقافية والسياسية.

محور
ا
 إعالن الحق بالتنمية :هو اإلعالن الذي تم بموجبه اعتبار التنمية حق وجعل اإلنسانللعملية اإلنمائية واعتبر التنمية عملية شاملة تستهدف تحسين ورفاهية السكان وأقر اإلعالن
الحق في تقرير المصير والسيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية .وقد اعتمد ونشر على

()1

عماد لبد ،التنمية االقتصادية في فلسطين" ،الهيئة العامة لالستعالمات ،مجلة رؤية2003 ،م ،العدد الحادي عشر.
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المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )128/41المؤرخ في  4ديسمبر  /كانون
األول 1986م.

 التنمية المستدامة " :هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرةاألجيال التالية على إشباع احتياجاتها ".

()1

ثانيا :الوضع القانوني لأل راضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
ً
اعترفت إسرائيل في بداية احتالل ها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م بان ما قامت به

هو احتالل؛ وذلك من خالل إعالنها في بالغاتها العسكرية أنها ستطبق قواعد اتفاقية جنيف الرابعة
 ،1949وأ ن احتاللها مؤقت جاء كنتيجة لحماية أمنها ،والذي تراجعت عنه إسرائيل فيما بعد ،من
خالل تبريراتها السياسية باالدعاء أن أحكام القانون الدولي اإلنساني ،خاصة اتفاقية جنيف الرابعة
بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب ،ال تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967بحجة

أن أحكام االتفاقية ال تتمتع بالسمو واألفضلية على القانون اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية.
()2

إال أن عدم االعتراف اإلسرائيلي هذا لم يغير من حقيقة االنطباق القانوني التفاقية جنيف الرابعة
على األراضي الفلسطينية المحتلة في شيء ،وهو األمر الذي أكده اإلعالن الصادر عن مؤتمر

األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ،والذي عقد في جنيف بتاريخ 2001/12/5م،

وقد جاء فيه " :إن الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع اإلنساني للمدنيين وخاصة
األطفال في األراضي الفلسطينية المحتلة ".

()3

وبما أن إسرائيل "الدولة المحتلة" طرف تعاقدي في العهدين ،الدولي الخاص بالحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966م ،والخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ،1966
فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما .والعهدان المذكوران يؤكدان على ضرورة ضمان :حق

الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على مواردها ،حقوق اإلنسان " كالحق في الحياة ،الحق في
العمل ،حرية السفر والتنقل ،حقه في مستوى معيشي ٍّ
كاف له وألسرته ،حقه في التمتع بأعلى مستوى
من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ،حقه في التربية والتعليم ،حظر إخضاع أحد للتعذيب أو

()1

برنامج االمم المتحدة االنمائي1988 :م.

()3

سمير جبر دويكات " ،الوضع القانوني لقطاع غزة وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني " ،الحوار المتمدن2008 ،م

()2

سمير جبر دويكات " ،الوضع القانوني لقطاع غزة وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني " ،الحوار المتمدن2008 ،م.
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للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ،والحقوق الواردة في الشرعة الدولية

لحقوق اإلنسان كافة".

()1

ومما يجدر ذكره انه في عام  ،1993تم توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير

الفلسطينية والتي بموجبها تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ،حيث شملت واليتها القضائية أجزاء
من األراضي الفلسطينية المحتلة التي تحتلها إسرائيل منذ 1967م.
وبموجب نص المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين

وقت الحرب ،على أنه "عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم ،تنطبق هذه االتفاقية في حالة
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة،
حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
واألهم في نص المادة الثانية أنها نصت على اآلتي " :تنطبق االتفاقية أيضا في جميع حاالت

االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة ،حتى لو لم يواجه هذا االحتالل

مقاومة مسلحة" ،وبموجب هذا النص فإن انطباق االتفاقية على قطاع غزة محل تأكيد ،كون أن غزة

إقليم محتل من قبل السلطات اإلسرائيلية ،وأن ادعاء إسرائيل أنها أخلت مسؤوليتها القانونية الدولية
عن ذلك من خالل إبرامها التفاقيات الحكم الذاتي في أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام

 1993أو النسحابها عن القطاع ،فهو ال يستند إلى أي أساس قانوني ،وإنما تبقى سلطات االحتالل
اإلسرائيلية مسؤولة مباشرة عن الوضع اإلنساني في قطاع غزة ،كونها ما تزال محتلة ألراضيه وجزء
كبير من اإلقليم الكلي الذي يعد القطاع جزء من كيانه السياسي ،وهي ملتزمة تماما بواجباتها وفقا

ألحكام القانوني وااللتزامات المترتبة على ذلك ،وسلوك إسرائيل وتصرفاتها من منطق قوتها ال يعفيها

من التزاماتها كدولة احتالل أمام القانون الدولي.

()2

كما نصت المادة الثانية أيضا على "وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه االتفاقية،

فإن دول النزاع األطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في عالقاتها المتبادلة ،كما أنها تلتزم باالتفاقية
إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه األخيرة أحكام االتفاقية وطبقتها " والمعلوم أن إسرائيل كدولة "بغض
النظر عن وضعها القانوني" ،وقعت على االت فاقية وقد أقرت المحكمة العليا اإلسرائيلية بانطباق
الجوانب اإلنسانية من اتفاقية جنيف والبروتوكوالت الملحقة بها ،وما دامت قد أقرت بانطباق جوانبها

اإلنسانية فان باقي أحكام االتفاقية تكون محل تطبيق حتى ولو لم تقبل بذلك كونها قواعد قانونية آمرة

()1
()2

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان2001 ،م.

صالح عبد المعطي“ ،الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية " ،المركز الفلسطيني لحقوق االنسان ،غزة2012 ،م.
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وجزء ال يتج أز من المنظومة الدولية التي تحفظ كرامة اإلنسان وحياته أثناء النزاعات المسلحة.

()1

ومن هنا يمكن القول " :باالعتماد على ما سبق يتضح أن األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية
وقطاع غزة) تعد أراضي محتلة من طرف إسرائيل ،وينطبق عليها المواثيق والمعاهدات كافة ذات

العالقة ،بغض النظر عن موافقة إسرائيل على ذلك".

" وأن ما تقوم به إسرائيل من سياسات وممارسات تجاه األراضي الفلسطينية تتناقض مع مبادئ

االتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ".

ثال ًثا :األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي الفلسطينية:
في هذا العنوان سيتم التطرق لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي

الفلسطينية من خالل تناول مؤشرات عامة للمسح اإلحصائي الذي أعده الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني في نهاية ديسمبر  2017م ،إضافة للعديد من التقارير والدراسات التي صدرت عن

المؤسسات الدولية والمحلية المختصة ذات العالقة ،أملين من خالل ذلك عكس الواقع للقارئ بما

يتعلق من تأثير سياسات االحتالل تجاه تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة عام
 1967م (الضفة الغربية وقطاع غزة) وانعكاس ذلك على كل مجاالت الحياة فيها.
 -1البطالة والفقر:
 ب لغ عدد السكان المقيمين في األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) حسب تعداد عام2017م ( )4780978نسمة ،وبزيادة ( )%27عن تعداد سنة 2007م.
 -وقد بلغ عدد السكان المقيمين في قطاع غزة ( )1899291نسمة ،وبنسبة ( )%39.7من مجمل

السكان .وقد بلغ معدل البطالة في قطاع غزة ( ،)%48.2مقارنة با ( )%13.2في الضفة الغربية،

و( )%27.4في األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).

()2

ُيالحظ أيضأ أن معدل البطالة في قطاع غزة مرتفع جدا مقارنة بالضفة الغربية ( )%13.2واألراضي

الفلسطينية ( ،)% 27.4وهذا ولألسف نتيجة إجراءات الحصار المفروض من طرف االحتالل
اإلسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة.
 أظهرت البيانات أن انتشار الفقر مرتفع لدرجة مذهلة في قطاع غزة ،وأن ما يقارب ثلث السكان( )%29.2في األراضي الفلسطينية يعيشون دون خط الفقر الوطني في العام 2017م ،وأن ما

()1
()2

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان2001 ،م.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تعداد السكان والقوى العاملة2019 ،م.

55

`

يزيد عن نصف سكان قطاع غزة ( )%53يعانون من الفقر ،كما أن معدل الفقر في قطاع غزة

يفوق المعدل السائد في الضفة الغربية با ( )3.8مرات ،أي بحوالي أربعة أضعاف ،كما أن
مساهمة فقراء قطاع غزة ( )%71.2في معدل الفقر الوطني أكبر من مساهمة الفقراء في الضفة
الغربية ( )%28.8بحوالي ( )3أضعاف.

()1

معدالت البطالة في االراضي الفلسطينية (2019- 2018م )

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تعداد السكان والقوى العاملة2019 ،م

 -2الآلجئين:
 بلغ عدد السكان الفلسطينيين الالجئين في قطاع غزة ( )1239112نسمة ،أي نسبته ()%65.2من إجمالي سكان األراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة).

إن ارتفاع نسبة السكان الالجئين في قطاع غزة تحتاج إلى وقفات جادة من الجهات الرسمية
وغير الرسمية كافة ،تحديدا في ظل التطورات الخاصة بوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين

الفلسطينيين؛ حيث سيؤدي تخلي الوكالة عن مسئولياتها في هذا الوقت ،إضافة الكثير من

األعباء على مؤسسات السلطة الفلسطينية في المجاالت المختلفة (الصحة ،التعليم ،التشغيل،

الشئون االجتماعية ،الخدمات البلدية ... ،إلخ.

()2

()1
()2

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تعداد السكان والقوى العاملة2019 ،م.
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 -3األفراد الفلسطينيين ذوي اإلعاقة:
 بلغ عدد األفراد في قطاع غزة الذين لديهم إعاقة ( )48140فردا ،نسبة الذكور منهم ()%56.6ونسبة االناث ( .)%43.4وبلغت نسبة من لديهم إعاقة من الفئة العمرية ( )17-0سنة (،)%3
ونسبة ( )%11.7من فئة ( )18سنة فأكثر.

 ومن المتوقع أنه في ظل تطورات مسيرات العودة وتعمد قوات االحتالل من استهداف المدنيينستكون هناك زيادة مرتفعة في أعداد األفراد ذوي اإلعاقة ،خاصة اإلعاقة الحركية.

 -4مياه الشرب اآلمنة:

عند المقارنة بالنسبة لألفراد الفلسطينيين الذين يستخدمون مياه الشرب األمنة ،نجد أن )6( :أشخاص

يستخدمون مياه شرب أمنة على مستوى األراضي الفلسطينية )9( ،على مستوى الضفة الغربية)1( ،
على مستوى قطاع غزة.

()1

أي أن عدد السكان الذين يستخدمون مياه امنة في قطاع غزة بصورة خاصة يؤكد على مؤشرات
خطرة تدلل على مدى انتهاك إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية وحرمانه من موارده

الطبيعية لصالح المستوطنات؛ حيث تقوم إسرائيل بسرقة مياه الخزان الجنوبي المغذي لقطاع غزة

وتخزينه في حقول خاصة بها؛ مما أدى الى زيادة نسبة االمالح في المياه في آبار القطاع .أما
بالنسبة الرتفاع النسبة للسكان الفلسطينيين في الضفة يعود العتمادهم بصورة كبيرة على المياه التي

تزودها الشركات اإلسرائيلية لهم ،إضافة لتوفر آبار المياه فيها التي ال تخضع لسيطرة االحتالل.

 ومع التنويه أن معدل استهالك الفرد اإلسرائيلي في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية يعادلخمس أضعاف المواطن الفلسطيني فيها.
 -5استخدام الصرف الصحي المحسن:

 عند المقارنة بالنسبة لألفراد الفلسطينيين الذين يستخدمون الصرف الصحي المحسن ،نجد أن:( )%99.7يستخدمون الصرف الصحي المحسن على مستوى االراضي الفلسطينية ،ونسبة
( )%99.7على مستوى الضفة الغربية ،ونسبة ( )%99.9على مستوى قطاع غزة.

وسبب ذلك كون شبكات الصرف الصحي تعود لسيطرة السلطات الفلسطينية في الضفة والقطاع،
إضافة لتمويل العديد من المشاريع الكبرى في هذا المجال من طرف الدول المانحة.

()1
()2

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،تعداد السكان والقوى العاملة2019 ،م.
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 -6سرقة الحقوق الثقافية:
لم ي هدف المشروع الصهيوني إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم فحسب؛

بل هدف إلى تطهيرهم عرقيا من التاريخ ،ومحاولة مسح أي ذكرى لهم فيه ،وهو الجزء األهم من

المشروع الصهيوني ،فقوم بال تاريخ قوم مهزومون بال شك ،فلم يكتف اإلسرائيليون أن يدمروا التاريخ
والثقافة الفلسطينية ،بل حاولوا جاهدين أن يسرقوها وينسبوها لهم .وأهم األمثلة على ذلك ومن باب

الذكر فقط هي:

 سرقة أمهات الكتب من ممتلكات الفلسطينيين الثقافية من فنون مختلفة كاللوحات واألدواتالموسيقية والكتب الموجودة في المنازل والمكتبات والحرف الفنية التي تركها أصحابها خلفهم،
وقد وثق ذلك فيلم سرقة الكتاب األعظم ) (The Great Book Robberyحيث وثق سرقة

أكثر من ( ) 70ألف كتاب من الفلسطينيين.

()1

 تغيير معالم مدينة القدس الشريف من خالل إحداث تغييرات ثقافية ودينية مختلفة ،وأهمها تغييرمعالم باب العامود بالقدس وتغييره من منطقة مفتوحة إلى منطقة أمنية مغلقة لتسهيل عملية تحكم
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بها عن طريق تشييد مزيد من األبراج األمنية وإزالة أي فروقات في
االرتفاعات ليستطيع االحتالل في النهاية إحداث فروقات جذرية في هذه المنطقة التاريخية.

 سرقة المالب س الفلسطينية المعبرة عن التراث الشعبي والتي تعود جذورها للمالبس التقليدية منالكنعانيين قبل  1500سنة قبل الميالد ،والمعروف أيضا بالرداء السوري الكهنوتي ،حيث اظهر
اإلسرائيليون أنفسهم كأصحاب لهذا الميراث أيضا بعد قيام دولتهم المزعومة "إسرائيل" ،حيث

نرى في بعض الكتب العبرية "أشغال يدوية من األرض المقدسة "يصف فيه التصاميم الفلسطينية
على أ نها تصاميم تعود لا"إسرائيل" قبل آالف السنوات .وهذا ما تم مالحظته عندما قامت وزيرة
الثقافة اإلسرائيلية " ماري ريجيف" بارتداء فستانا عليه معالم القدس في مهرجان كان السينمائي

العام الماضي.

()2

 سرقة أسماء القرى الفلسطينية؛ حيث لم تكتفي إسرائيل بتدمير القرى الفلسطينية بعد تهجير أهلهامنها عام  1948م؛ بل مارست سياسة تغير اسماؤها وبناء عليها مستوطنات جديدة بأسماء عبرية
قديمة؛ وذلك بهدف محو الذاكرة الفلسطينية وطمس معالم التاريخ والتراث الفلسطيني زعما أن
إسرائيل قامت على أرض ال شعب فيها.

()3

()1

مركز الميزان لحقوق االنسان ،ممارسات إسرائيل في ظل القوانين الدولية2016 ،م.

()3

مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،ممارسات إسرائيل في ظل القوانين الدولية2016 ،م.

()2

مرجع سابق ،مركز الميزان لحقوق اإلنسان2016 ،م.
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ابعا :التنمية وحقوق االنسان:
ر ً
 -1جدلية العالقة بين التنمية وحقوق االنسان:
يعتبر أول َم ْن أشار إلى مفهوم التنمية المستدامة في الوقت الحاضر بشكل رسمي هو تقرير”
مستقبلنا المشترك” الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام  ،1987والتي تشكلت بقرار من

الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر /كانون األول عام  1983برئاسة “ Mr: Branchlan

رئيس وزراء مملكة النرويج وعضوية (  ) 22شخصية من النخب السياسية واالقتصادية الحاكمة في
العالم؛ وذلك بهدف مواصلة النمو االقتصادي العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية

النظام االقتصادي العالمي.

وقد عرف تقرير  Branchlandالذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام  1987بعنوان:

“مستقبلنا المشترك” التنمية المستدامة بأنها " :التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض
للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع احتياجاتها".

وتُعني االستدامة المؤسسية بالمؤسسات الحكومية وإلى أي مدى تتصف تلك المؤسسات
بالهياكل التنظيمية القادرة على أداء دورها في خدمة مجتمعاتها وحتى يمكن أن تؤدي دورها في
تحقيق التنمية المستدامة ،بجانب دور المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وإلى أي

دور في تنمية مجتمعاتها ،وبجانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
مدى يكون لتلك المؤسسات ا
ما مدى مشاركة القطاع الخاص متمثال في الشركات العاملة في المجاالت المختلفة في خدمة
المجتمع المحيط وخدمة أهداف التنمية بتلك المجتمعات.

()1

وحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 1988م يتسع مفهوم التنمية ألبعاد ثالثة هي:

 تكوين القدرات البشرية ،مثل تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات. استخدام البشر لهذه القدرات في االستمتاع ،أو اإلنتاج سلعا وخدمات -أو المساهمة الفاعلة فيالنشاطات الثقافية واالجتماعية والسياسية.
 مستوى الرفاه البشري المحقق ،في إطار ثراء المفهوم المبين.ويحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن األمم المتحدة
ُ
1976م ،عام عددا من المبادئ المهمة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ ،والتي غالبا ما تكون
()1

مصطفى كرادلي " ،دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في قياس التنمية " ،جامعة سطيف ،الجزائر2014،م.
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ُمضمنة في مصادر الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى؛ حيث يتعين على الدول ة
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اتخاذ الخطوات إلعمال هذه

الحقوق تدريجيا ،لذلك إن الدولة ملتزمة على وجه الخصوص بما يلي:
 -احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (منع أطراف ثالثة من انتهاك هذه الحقوق). الوفاء بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اتخاذ التدابير الالزمة إلعمال هذهالحقوق).

 طلب المساعدة والتعاون الدوليين وتوفيرهما في مجال إعمال هذه الحقوق. -2موقف المجتمع الدولي من ممارسات سلب إسرائيل الحق في التنمية في األراضي الفلسطينية:
يمكن الداللة على موقف المجتمع الدولي من سياسات وممارسات االحتالل في سلب الحق

بالتنمية في األراضي الفلسطينية عبر دراسة موقف االتحاد األوروبي في هذا المجال؛ حيث استغرق

االتحاد األوروبي سنوات ليبلور موقفه إزاء تمييز البضائع التي تنتجها المستوطنات اإلسرائيلية المقامة
على األرض الفلسطينية والسورية المحتلة منذ 1967م.

فقد أصدرت المفوضية األوروبية بيانا في العام  1998م قالت فيه " :إن إسرائيل مشتبهة في

خرق اتفاق الشراكة المبرم مع االتحاد األوروبي سنة  ،1995والنافذ منذ 2000م ،والذي تُعفى
بموجبه البضائع اإلسرائيلية من الرسوم الجمركية ".

وفي العام  ، 2010قضت محكمة العدل األوروبية بأن المنتجات الصادرة من المستوطنات المقامة
في الضفة الغربية المحتلة ال تنطبق عليها المعاملة الجمركية التفضيلية بموجب اتفاق الشراكة الموقع
بين االتحاد األوروبي وإسرائيل ،وأن تأكيدات السلطات اإلسرائيلية ليست ملزمة للسلطات الجمركية

في االتحاد األوروبي.

()1

ِ
ٍّ
ائم
ومع ذلك ،انتظر االتحاد األوروبي حتى العام 2015م لكي ُيقد َم على خطوة طال انتظارها ليو َ
بين أفعاله ولوائحه ،مستجيبا للضغط المتزايد من المجتمع المدني الداعي إلى اإلقرار بعدم شرعية
ار يقضي
المستوطنات " ،حيث أصدر البرلمان األوروبي بتاريخ العاشر من أيلول /سبتمبر 2015م قر ا
()1

عرفة البطمة  ،المستوطنات اإلسرائيلية تخنق االقتصاد الفلسطيني ،شبكة السياسات الفلسطينية2015 ،م https://al-

/,shabaka.org/briefsk
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بتمييز البضائع المنتجة في المستوطنات اإلسرائيلية بعالمة “منتَج في مستوطنات إسرائيلية" وليس
“منتَج في إسرائيل" ،ويحرص على أنها لن تستفيد من المعاملة التجارية التفضيلية بموجب اتفاقية
الشراكة بين االتحاد األوروبي وإسرائيل ".

()1

أصدر االتحاد األوروبي توجيهاته بشأن
وبعدها بشهرين ،بتاريخ  11تشرين الثاني /نوفمبر،
َ
تمييز المنتجات بعد طول انتظار ،وأطلق عليها بلغة َّ
ملطفة "مذكرة تفسيرية" .غير أن التجارة في
منتجات المستوطنات مع االتحاد األوروبي لن تتوقف ،وسيرجع األمر للمستهلكين التخاذ القرار
الصحيح بشأن شراء هذه المنتجات أو االمتناع عن شرائها.
الخالصة:

لسنا هنا في البحث بجدلية العالقة بين حقوق اإلنسان والتنمية وأيهما أسبق على اآلخر ،وما

يهمنا القول إن التنمية حق ثابت من حقوق اإلنسان ال يمكن الحد انتقاصه أو الطعن فيه.

وبغض النظر ان كانت التنمية أكثر شمولية في مضمونها وأهدافها من حقوق االنسان اال ان

كالهما ال غنى عنهما في عم لية التنمية ،واستالب أي واحدة منها يعني نفس األثر من حيث
التداعيات ،واالحتالل هو أحد العوامل الرئيسة التي تتناقض مع الحق في التنمية في أي وقت او
زمان ،وحالة االحتالل اإلسرائيلي خير شاهد على ذلك.

ومما سبق يمكن القول أيضا " :إن المجتمع الدولي لم يكن حازما في مواقفه تجاه حقوق االنسان
وممارسات إسرائيل في انتهاكها لحق الفلسطينيين في التنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة
الغربية وقطاع غزة) ،رغم وضوح ذلك في المواثيق والمعاهدات الدولية والمعتمدة من مؤسسات االتحاد
األوروبي نفسه ".
خامسا :االحتالل اإلسرائيلي واستالب الحق بالتنمية في األراضي الفلسطينية:
ً
في هذا العنوان تم التطرق لسياسات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته الممنهجة التي أدت الى
استالب الحق في التنمية في األراضي الفلسطينية من خالل مجموعة من الشواهد التي وردت في

التقارير الرسمية المحلية والدولية المختصة والمعتمدة في مجال التنمية وحقوق االنسان؛ حيث سيتم
االقتباس منها وفق اآلتي:

()1

عرفة البطمة ،المستوطنات اإلسرائيلية تخنق االقتصاد الفلسطيني ،شبكة السياسات الفلسطينية2015 ،م https://al-

/,shabaka.org/briefsk
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 -تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش "

()1

أشار تقرير المنظمة (2017م) الذي يعد األول من نوعه من حيث تخصصه برصد التأثيرات
االقتصادية للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،ودورها في سلب االقتصاد الفلسطيني وانتهاك

الحقوق الفلسطينية ،وانتهاك حقوق العمال العاملين في المستوطنات ،مؤكد أن عددا من الشركات

العالمية التي تعمل في المستوطنات تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني ،موصيا بالضغط
على هذه الشركات من قبل حكوماتها لتوقف عملها في المستوطنات اإلسرائيلية
وقال التقرير إن عمل هذه الشركات في المستوطنات اإلسرائيلية يسهم في إطالة عمر
االستيطان؛ فهي تقوم بمساعدة المستوطنين على االستيطان في الضفة ،وتقوم بدفع ضرائب لمجالس
المستوطنات االقليمية بشكل يساعد هذه المجالس في مزيد من االستيطان وبالتالي مزيد من انتهاك

حقوق الفلسطينيين ،إضافة إلى أن نمو االقتصاد في المستوطنات يعني إضعاف متعمد لالقتصاد
الفلسطيني أيضا ،فوجود المستوطنات غير قانوني وأي نشاط في هذه المستوطنات هو نشاط غير
قانوني ،واهم األمثلة على هذه الشركات:

 شركة (ريمكس) :وهي شركة أميركية متخصصة في بيع العقارات وتأجيرها ،وتعمل هذه الشركةعلى بيع العقارات وتأجيرها للمستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية ومقرها مستوطنة "معالي

أدوميم" شرق القدس المحتلة وهي تعمل أيضا داخل إسرائيل .حيث أن عمل هذه الشركة يساعد في

استدامة االستيطان في الضفة الغربية وقد طلبت "هيوم ن رايتس ووتش" من هذه الشركة وقف عملها
في الضفة الغربية.

)(2

 شركة (هيدربرغ) :هي الشركة االلمانية العالمية التي تعمل على سرقة الحجارة الفلسطينيةالمستخرجة من الضفة الغربية ،وتحديدا في منطقتي نابلس وبيت فجار ،حيث أن هذه الشركة تسهم
في سرقة آالف األطنان من الحجارة الفلسطينية ونقلها إلى إسرائيل ،وهي تدفع ضرائب للمجالس
اإلقليمية للمستوطنات ،وبعملها تساعد في سرقة األرض الفلسطينية والموارد الطبيعية الفلسطينية).(3
()1

منظمة "هيومن رايتس ووتش " ،االنتهاكات االقتصادية للقانون الدولي التي تنفذها شركات إسرائيلية او شركات دولية عاملة

()2

مرجع سابق ،منظمة "هيومن رايتس ووتش "2018،م،

في الضفة الغربية" 2018،مhttps://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313128 ،

()3

منظمة "هيومن رايتس ووتش " ،االنتهاكات االقتصادية للقانون الدولي التي تنفذها شركات إسرائيلية او شركات دولية

عاملة في الضفة الغربية" 2018،مhttps://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country- ،

.chapters/313128
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وجاء في التقرير أن ( ) 11شركة تعمل في مجال الحجر مصرح لها بالعمل في الضفة الغربية وهي

تقوم بإنتاج من ( )12-10مليون طن من الحجارة سنويا يجري سرقتها لداخل إسرائيل ،وهذه الكمية
تمثل ربع اإلنتاج اإلسرائيلي من الحجر ،حيث تنتج إسرائيل قرابة ( )40مليون طن من الحجارة

سنوي.

)(1

ويوضح التقرير أن (  )%94من الحجارة المنتجة من محاجر الضفة يستفيد منها اإلسرائيليون

لوحده م ،في حين يحظر على الفلسطينيين فتح محاجر جديدة بموجب قوانين االحتالل ،ومنذ العام
 1994حتى اليوم لم تسمح سلطات االحتالل بفتح محجر واحد في الضفة الغربية ،و أن أصحاب
المحاجر الفلسطينية والعاملين في المحاجر يتعرضون النتهاكات متواصلة من قبل االحتالل

اإلسرائيلي وذلك بمصادرة المعدات أو فرض الغرامات أو االعتقاالت وغيرها من العقوبات ،بعد رفض
سلطات االحتالل طلبات الفلسطينيين بفتح محاجر جديدة لهم في المناطق المصنفة (ج) أو عدم
االجابة على الطلبات الفلسطينية للحصول على تراخيص لفتح محاجر.

)( 2

وبين التقرير أن من األضرار ا لناتجة عن فتح محاجر إسرائيلية جديدة هو القضاء على الثروة

الحيوانية والزراعية الفلسطينية ،خاصة في منطقة وسط الضفة الغربية ،ودفع آالف السكان للعمل
كعمال في الزراعة في المستوطنات اإلسرائيلية بعد أن صودرت أرضهم لصالح المستوطنات.
 -2تقرير مركز الميزان لحقوق االنسان:
ير في مارس 2018م سلط الضوء فيه على واقع الحقوق
أصدر مركز الميزان لحقوق االنسان تقر ا

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة خالل العام 2017م بهدف وضع المسئولين وصناع
القرار ودوائر التأثير في صورة األوضاع اإلنسانية التي تراجعت على نحو خطير .وأهم ما ورد في

التقرير من مؤشرات خاصة بحقوق االنسان ،هي:
 -الالجئين والفقر:

تقدر نسبة الالجئين حوالي ( )%72من مجموع سكان قطاع غزة ومن بينهم ( )924310الجئ

يعتمد على المساعدات الغذائية الطارئة من األونروا ،وعلى صعيد المأوى يوجد في قطاع غزة

()1

مرجع سابق ،منظمة "هيومن رايتس ووتش2018 ،م.

()2مرجع سابق ،منظمة "هيومن رايتس ووتش2018 ،م.
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( )55100أسرة الجئة بحاجة إلى إصالح مسكنها ،وعلى صعيد األطفال يعاني ( )81500طفل
من الصدمة النفسية وهم بحاجة الى دعم نفسي واجتماعي متخصص.

()1

وعلى صعيد مكافحة الفقر بلغ عدد طلبات األسر على قوائم االنتظار التي تنطبق عليها معايير
المساعدة االجتماعية ( )2000أسرة ،ومع نهاية عام 2017م ارتفع عددها الى ( )5000أسرة ،كما

وزرة التنمية
بلغ عدد األسر المستفيدة من المساعدات النقدية الدورية من برنامج مكافحة الفقر في ا

االجتماعية ( )72236أسرة ،وبواقع ( )1800 –750شيقل كل ثالث شهور.

()2

 الحق في الصحة:أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة ( )54فلسطينيا من بينهم ( )64مصابا بالسرطان
بسبب حرمانهم من حقهم من طرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي في تلقي الرعاية الصحية والوصول

إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.

()3

وتعد المماطلة التي تنتهجها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أحد األساليب األشد قسوة التي تحرم

المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات بدون الرفض الصريح ،ففي كثير من األحيان يفقد

المرضى حياتهم وهم ينتظرون تصريح المرور للسفر للمستشفيات؛ حيث وصلت نسبة الطلبات التي
ظلت تحت الفحص وبدون رد ( )%43.7من عدد الطلبات المقدمة عام 2017م .ومما يجدر التنويه
له منع إسرائيل دخول العالجات الخاصة بمرض السرطان وأمراض أخرى لمستشفيات قطاع غزة

تحت مبررات ودواعي وهمية مختلفة ،أهمها الذ ارئع االمنية.
 -الحق في السكن:

تقدر حاجة المواطنين من الوحدات السكنية حوالي ( )102ألف وحدة سكنية للتغلب على
أزمة السكن ،إضافة إلعادة بناء ( ) 24ألف وحدة سكنية من جديد والتي دمرها االحتالل اإلسرائيلي
خالل عدوانه األخير على قطاع غزة عام 2014م.

()4

وقد تفاقمت أزمة السكن نتيجة القيود المفروضة من طرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي المتعلقة

بمنع دخول مواد البناء نتيجة آلية األعمار التي فرضها على قطاع غزة (  (GRMوالتي فشلت فشال
ذريعا في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بعد ثالث سنوات من العدوان اإلسرائيلي األخير عليها.

()1

االونروا ،النداء الطارئ 2018م.

()2

مركز الميزان لحقوق االنسان2018 ،م " ،واقع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة خالل العام

()3

مرجع سابق ،مركز الميزان لحقوق االنسان2018 ،م.

2017م

()4

مركز الميزان لحقوق االنسان2018 ،م.
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إضافة إلى ضعف التمويل المتوفر مقارنة بحجم االحتياجات وتدهور الوضع االقتصادي ،الذي
انعكس على مستويات الدخل والبطالة والفقر نتيجة الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة ،مما ساهم
في خفض القدرة الذاتية للمواطنين من توفير المسكان الخاصة بهم.

 -الحق في العمل:

تشكل السياسات اإلسرائيلية سببا رئيسا في تدهور أوضاع االقتصاد اإلسرائيلي والتي أدت
الى تشوهات في بنية هياكل اإلنتاج ومن ثم اضعاف قدرته على توليد فرص عمل تساهم في
آثار خطيرة على أوضاع العمال واسرهم.
استيعاب اعداد العاطلين عن العمل والخرجين ،مما ترك ا
وم ما يجدر ذكره هو تعمد سلطات االحتالل اإلسرائيلي من استهداف المرافق االقتصادية

الصناعية والتجارية على وجه الخصوص في اعتداءاتها المتكررة على األراضي الفلسطينية؛
حيث تهدف من ذلك تكبيد االقتصاد الفلسطيني الخسائر الفادحة وحرمان المؤسسات من
االستمرار في العمل وبالتالي زيادة البطالة والفقر وما يترتب عنها من آثار مختلفة.

 -الطاقة الكهربائية:

تقدر المؤشرات أن حجم الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد نسبة ( )%7سنويا ،ورغم
ذلك هناك أزمة حقيقية في امدادات التيار الكهربائي ،وهذا يعود باألساس لالحتالل اإلسرائيلي
الذي قا م بقصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عام 2006م ،إضافة لقيامه بتاريخ
2017-6-11م بتقليص كمية الكهرباء الواردة من إسرائيل بنسبة ( )%35بإجمالي ( )55ميجا
وات ،علما أن التيار الكهربائي الوارد منها يمثل المصدر األكبر واألهم للطاقة في قطاع غزة.

()1

ومما يؤسف له رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي من تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز
والتي ستوفر الكثير من التكلفة وتعمل على زيادة مدة وصل التيار الكهربائي.

وال شك |أن ما سبق يؤثر بصورة مباشرة على كل نواحي الحياة في األراضي الفلسطينية خاصة

فيما يتعلق بالمرافق اإلنتاجية المختلفة.
 الحق في التعليم:تشكل سياسة فرض القيود على حرية الحركة والتنقل التي تنتهجها سلطات االحتالل

تداعيات سلبية على الحق في التعليم؛ حيث حرم العديد من الطلبة االلتحاق بدراستهم سواء في

جامعات الضفة الغربية أو خارج األراضي الفلسطينية ،إضافة لما يتعرضون له من حجز وإهانة
على المعابر حاطة بالكرامة اإلنسانية.

()1

مرجع سابق ،مركز الميزان لحقوق االنسان2018 ،م.
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وجدير بالذكر أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على األراضي الفلسطينية خاصة في
قطاع غزة أثر سلبا على قدرة المواطنين من الحاق أبناؤهم في المؤسسات التعليمية؛ نتيجة تدني
مستويات الدخل ،وزيادة نسب الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل أمام الخرجين.

وفي سياق آخر تزداد المخاوف بشأن تكرار حاالت العنف المدرسي امتدادا للعنف الذي

خلقته مجموعة العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الناجمة عن سياسات االحتالل
اإلسرائيلي المتواصلة من تكريس ثقافة العنف والتطرف في المجتمع الفلسطيني.
 الحق في استغالل الموارد الطبيعية:ترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي قيام السلطة الفلسطينية من استغالل حقول الغاز

الطبيعي الموجودة في سواحل قطاع غزة ،هادفة من ذلك حرمان الفلسطينيين من دخل وفير
ومستمر؛ نتيجة تصدير الغاز وتوفير الكثير من األموال المترتبة عن استخدام الغاز في القطاعات
المختلفة ،وأهمها تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز .إضافة لما سيتم من توفير فرص عمل

تعمل على الحد من البطالة والفقر.

وضمن نفس السياق يمكن التذكير بما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش " حول
ما تقوم به إسرائيل من حرمان الفلسطينيين من استغالل محاجرهم في الضفة الغربية المحتلة
لصالح المستوطنات الموجودة فيها.

وهذا ما ينطبق كذلك على قيام إسرائيل بحرمان الفلسطينيين؛ من استغالل مواردهم من

ثروات بحرية متنوعة ضمن مياههم اإلقليمية مقابل قطاع غزة.
النتائج والتوصيات
النتائج:

 تعد األرضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) أر ٍّاض فلسطينية محتلة من طرف إسرائيل،
وتنطبق عليها االتفاقات والمواثيق الدولية ذات العالقة ،وأن ادعاءات إسرائيل بغير ذلك باطلة

وال أساس لها من الصحة.

 تتعمد إسرائيل ممارسة سياسات وإجراءات ممنهجة لسلب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاعغزة من حقهم في التنمية ،وزيادة على ذلك تقوم باستهداف المؤسسات االقتصادية عن عمد بغية
استنزاف المجتمع الفلسطيني وتعطيل أي فرصة له بالتطور والتنمية.

 ما تقوم به إسرائيل من سياسات وممارسات تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة فيما يتعلق باستالبالحق بالتنمية يتناقض مع مبادئ األمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات واالتفاقيات المنبثقة عنها،
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وأهمها :إعالن الحق في التنمية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومعاهدة
جنيف الرابعة.
 المجتمع الدولي ال يقوم بما فيه الكفاية وبما تمليه عليه مسئولياته كأطراف متعاقدة من منعإسرائيل القيام باستالب حق الفلسطينيين بالتنمية أو أي سياسات أخرى تهدف منها تدمير بنية

المجتمع الفلسطيني ومقدراته.
التوصيات:
 ضرورة توثيق كافة سياسات وممارسات إسرائيل تجاه األراضي الفلسطينية عامة ،وما تقوم بهمن استالب الحق بالتنمية فيها بصور خاصة.

 رفع السلطة الفلسطينية دعاوي قضائية لمطالبة إسرائيل بالكف عن ممارساتها من نهب وسلبمقدرات الشعب الفلسطيني ،ومطالبتها التعويض العادل عن ذلك.
 تكثيف المشاركة الفعالة في عضويات المؤسسات الدولية ذات العالقة بهدف تعرية إسرائيل أمامالعالم وإظهارها بصورتها الحقيقية المخالفة للقيم والمبادئ اإلنسانية وحقوق االنسان.

 انتاج أفالم توثيقية بلغات مختلفة عن ممارسات إسرائيل تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة فيمايتعلق بانتهاكاتها لحقوق اإلنسان واستالب الحق في التنمية ،ونشر هذه األفالم في وسائل االعالم
الدولية المختلفة.

 تفعيل حملة المقاطعة إلسرائيل نفسها ،وللدول والشركات التي تتعامل معها ،خاصة التي تعملفي المستوطنات ،واالرتكاز في ذلك من منظور قيمي وأخالقي وانساني وديني ،وكل حسب واقعه
وحالته.
مراجع ومصادر الدراسة:
 سمير جبر دويكات " ،الوضع القانوني لقطاع غزة وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني " ،الحوارالمتمدن 2008م.

 صالح عبد المعطي" ،الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية" ،المركز الفلسطيني لحقوق االنسان،غزة 2012م.
 عماد لبد "،التنمية االقتصادية في فلسطين" ،الهيئة العامة لالستعالمات ،مجلة رؤية ،العددالحادي عشر2003م.

 المؤتمر الدولي " ،النجاح االخباري اإلسرائيلي طويل األمد وواقع حقوق االنسان في األراضيالفلسطينية المحتلة عام 1967م "عمان 2018 ،م
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 مصطفى كرادلي " ،دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في قياس التنمية " ،جامعة سطيف،الجزائر 2014م.

 منظمة "هيومن رايتس ووتش " ،االنتهاكات االقتصادية للقانون الدولي التي تنفذها شركاتإسرائيلية

أو

شركات

دولية

عاملة

في

الضفة

الغربية"

2018،م،

https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313128

 نور عرفة ،سامية البطمة ،المستوطنات اإلسرائيلية تخنق االقتصاد الفلسطيني ،شبكة السياساتالفلسطينية2015 ،م /https://al-shabaka.org/briefsk
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة في بلديات

قطاع غزة ،وإلجراء هذه الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة

من العاملين في بلديات قطاع غزة والبالغ عددهم  ،3475وأعد الباحثون استبانة لغرض البحث كأداة
رئيسية ،وتم توزيعها على الموظفين العاملين في بلديات قطاع غزة والتي تم توزيعها على أكثر من

 400موظف وتم استرداد  345استبانة بنسبة  ،%86أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية
بين مبادئ الحوكمة (المساءلة ،الشفافية ،الالمركزية ،األنظمة الداخلية ،الرؤية االستراتيجية) في
بلديات قطاع غزة والتنمية المستدامة ،وأظهرت كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات آراء المبحوثين حول تحقيق التنمية المستدامة تعزى إلى المتغيرات الشخصية.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها تعزيز مب ااادئ الحوكم ااة ،وضرورة قيام البلديات
بوضع آليات عملية ولوائح داخلية لتعزيز تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ،وخاصاة فيماا يتعلاق بالشفافية
والمساءلة إلى جانب ضرورة تطوير برامج تدريبية خاصة للعاملين في المنظمة وفق االحتياجات
الالزمة لضمان نجاح تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.

الكلمات المفتاحية  :الحوكمة الرشيدة ،التنمية المستدامة ،البلديات ،قطاع غزة

Abstract
The study aimed to identify the relationship between good governance
and sustainable development in the municipalities of the Gaza Strip. To
conduct this study, the researchers used the descriptive analytical approach.
The study population consisted of 3475 workers in the municipalities of the
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Gaza Strip. The researchers prepared a questionnaire for the purpose of the
research as a main tool, and it was distributed to Employees working in the
municipalities of the Gaza Strip, which were distributed to more than 400
employees and 345 questionnaires retrieved, at a rate of 86%. The results of
the study showed a direct relationship between the principles of governance
(accountability, transparency, decentralization, internal systems, and
strategic vision) in the municipalities of the Gaza Strip and development
Sustainable, as well as showed that there are no statistically significant
differences between the averages of respondents' opinions on achieving
sustainable development attributable to personal variables.
The study concluded with several recommendations, the most important of
which are strengthening the principles of governance, and the necessity for
municipalities to put in place practical mechanisms and internal regulations
to enhance the application of principles of good governance, especially with
regard to transparency and accountability, as well as the need to develop
special training programs for workers in the organization in accordance with
the necessary needs to ensure the successful application of the principles of
sound governance.
Keywords: good governance, sustainable development, municipalities,
Gaza Strip.

 اإلطار العام للدراسة:الفصل األول
مقدمة
يعد موضوع الحوكمة في فلسطين من المواضيع التي بدأت تأخذ توجها جديدا وتحديدا بعد
ُّ

 وال يكاد يخلو أي حدث أو ملتقى اقتصادي من التطرق بطريقة أو،تداعيات األزمة المالية العالمية

 وأهمية هذا الدور في حماية الشركات من التعثر المالي والمحافظة على،بأخرى لهذا الموضوع الهام
،أمالك المساهمين وأصحاب رؤوس األموال ومنع هذه الشركات من الوقوع في األزمات المالية
.)1( إضافة إلى تعزيز المساءلة والشفافية
 وإنما يتجاوز ذلك،وال يقتصر مفهوم الحوكمة والتنمية المستدامة على الشركات الهادفة للربح

 حيث من المفترض أن يقدم العمل األهلي نموذجا ملهما للقيادة،من خالل القطاع العام واألهلي

بالمشاركة باعتباره عمال ال يستهدف الربح أو السلطة في إطار من االلتزام بمبادئ الشفافية

(1 )

Shleifer, A., and R. Vishny. “A Survey of Corporate Governance.” Journal of Finance
737–83, 1997. 52:
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والمحاسبة ،والقدرة على تعبئة الموارد وإدارتها بكفاءة وعدالة ،والتوجه نحو تمكين أصحاب المصلحة
من التعبير عن احتياجاتهم ،والمشاركة في صنع وتغيير السياسات( .)1مما دفع بالمؤسسات إلى
االنتقال من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية ،والعمل على تنمية مزايا تنافسية جديدة تضمن لها

التميز عن المنافسين(.)2

تحاول البلديات باستمرار تحسين نفسها لمواجهة تحديات العصر ،وتشمل التحديات المستمرة
للتنمية الشاملة والمستدامة بالتأكيد توفير المزيد من الخدمات العامة مع إنفاق عام أقل ،إلى جانب
الحفاظ على جاذبية األراضي المحلية للسكان واالستثمارات التجارية ، ،

()5( )4( )3

وعليه فإن تطبيق مبادئ التنمية المستدامة تقضي على قضايا التخلف لضمان الحصول

على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل فالتنمية المستدامة تعني تزويد الفرد بالخبرات والمعارف
واالتجاهات الضرورية وكذلك تعويده على عادات مفيدة لها عالقة بالمحافظة على الموارد وخصوصا
غير المتجددة.

لذلك فقد أصبح من الضروري االهتمام بقياس العالقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة في

بلديات قطاع غزة ،إضافة إلى أهمية تحديد وتعريف هذه المبادئ التي من شأنها أن تضمن مساهمة
المؤسسة في تح قيق هذه التنمية ،لما لهذه المؤسسات من تأثير كبير على المجتمع ،ولما لها من
موارد مادية وقدرة على استقطاب التمويل الخارجي مما يستدعي العمل على تسخير هذه القدرات في
تحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة.
وحيث أن قطاع غزة يوجد به  25بلدية في محافظات قطاع غزة ،تعمل على تقديم الخدمات

للمواطنين في مجاالت مختلفة كالخدمات االجتماعية ،والثقافية ،والبيئية ،وغيرها (موقع و ازرة الحكم
()1عمر الطقز ،الحكم الرشيد في المؤسسات األهلية" ،مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين ،سلسلة المواد
التثقيفية ،رام هللا ،فلسطين.2006 ،
( )2

فرحات غول ،مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية (حالة المؤسسات الجزائرية)،

أطروحة دكتوراه ،تخصص تسيير ،قسم العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر،
. 2006
)(3

Curristine, T., Lonti, Z. and Jourmard, I. Improving Public Sector Efficiency: Challenges and
Opportunities. OECD Journal on Budgeting , .( 2007),7 (1), 1-41. https://doi.org/10.1787/
budget-v7-art6-en.
)(4
Enichlmair, C.. Municipal Competitiveness Review (MCR) - Measuring the competitiveness
of municipalities in Kosovo. Priština: Kosovo SME Promotion Programme, (2015).
)(5

Patsiorkovskiy, V.V.. Attractiveness of municipalities for the population in 2010-2016.
Public Administration Issues Special Issue, (2017), 60-71. https://doi.org/10.17323/1999-54312017-0-5- 60-71.
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المحلي )2020؛ فإن لهذه المنظمات دو ار في مساهمة المجتمع المحلي في قطاع غزة في تحقيق
التنمية المستدامة.
مشكلة الدراسة:
تم االعتراف بأهمية الحوكمة في المؤسسات والمنظمات على مدى العقدين الماضيين باعتبار

ذلك أحد االعتبارات الرئيسية في السياسات التي تحدث فرقا في عملية التنمية المستدامة ،األمر الذي

أعطى الحوكمة قيمة وأهمية كبيرة للعمل بشكل كبير على عملية التنمية والحد من الفقر( ،)1مما
أعطى إشا ارت للمؤسسات لتزايد االهتمام بموضوع الحوكمة ،وهذا يتطلب تغيير الطريقة التقليدية في
ممارسة أعمالها ،وضرورة االلتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بتسيير هذه المؤسسات ،من خالل

تنظيم العالقات وتحديد األدوار في جو من اإلفصاح واستراتيجية واضحة لإلدارة والشفافية ،وتبني
أنظمة رقابة فعالة ،بما يقود المؤسسة إلى االستغالل العقالني لمواردها المتاحة ،ويضمن لها بالتالي
تحقيق مستويات جيدة ألدائها ،مما يدعم تنافسيتها ،ويضمن بقائها واستمرارها.

()2

يطالب المواطنون بأن تكون البلديات أكثر مساءلة عما تحققه ،أي جعل أنشطتها وأدائها

أكثر شفافية .هناك حاجة إلى دليل على أن البلديات تزيد من كفاءتها وتحسن قدراتها اإلدارية لقد
ازداد حجم وتعقيد مهام البلدية بينما تم تشديد قيود الميزانية.

()3

نظر للدور المحوري الذي تلعبه البلديات في قطاع غزة حيث استقطبت ما يزيد عن 200
ا

مليون دوالر أمريكي في العام  ،2018كدعم خارجي لتنفيذ المشاريع المختلفة في مجاالت متعددة،
ذات عالقة بمفهوم التنمية المستدامة ،مع األخذ بعين االعتبار بأن المصروفات أكبر من المشاريع
المستقطبة ،وبالتالي فإن هناك تخوف كبير لدى هذ المنظمات من أن أال تساهم هذه المشاريع وهذه
األموال في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة( .صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية،

)2018

)(1

Sebudubudu, D, The impact of good governance on development and poverty in
Africa: Botswana - A relatively successful African initiative, African Journal of Political
Science and International Relations Vol. 4(7), pp. 249-262, 2010.
()2نعيمة عبدي ،دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسات (دراسة حالة الجزائر) ،مذكرة ماجستير ،قسم علوم

التسيير ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة – الجزائر.2009 ،
Curristine, T., Lonti, Z. and Jourmard, I. Improving Public Sector Efficiency:
Challenges and Opportunities. OECD Journal on Budgeting 7 (1), 1-41.
https://doi.org/10.1787/ budget-v7-art6-en, 2007.
)(3
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وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على العالقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية
المستدامة في بلديات قطاع غزة بما في ذلك التركيز على أهم المعايير التي تضب ط عملية الحوكمة
في البلديات ،ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال التالي:

ما العالقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة في بلديات قطاع غزة؟

أهمية الدارسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية البلديات بشكل عام والتي تعتبر العمود الفقري لتقديم

الخدمات للمواطنين والتي نهتم جميعا في إنشائها كمؤسسات رشيدة تمتد قوتها من عدلها ،ولضمان

استدامتها واستدامة مقوماتها؛ لذا تقوم هذه الدراسة على إبراز مبررات علمية وعملية قام الباحثون من
أجلها بدراسة هذا الموضوع.
األهمية النظرية (العلمية):
.1

التعرف على العالقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة في البلديات.

.2

إبراز أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظمات بلديات قطاع غزة وعالقتها بتحقيق التنمية
المستدامة.

.3

تحديد أهم المعوقات المؤثرة في تطبيق مبادئ الحوكمة في البلديات.

األهمية العملية:
.1

التعرف على دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تطبيق مبادئ الحوكمة.

.2

تشير الدراسة إلى أهمية مساهمة البلديات في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

.3

المساهمة في تحقي ق الفائدة للباحثين في المجاالت المختلفة بخاصة طلبة الدراسات العليا.

أهداف الدراسة
.1

التعرف على واقع تطبيق الحوكمة في بلديات قطاع غزة ومدى االلتزام بها وعالقتها مع
التنمية المستدامة.

.2

التعرف على مدى وضوح المفاهيم المتعلقة بالتنمية المستدامة لدى المدراء في بلديات قطاع
غزة.
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.3

بيان العالقة بين تطبيق الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية للبلديات.

.4

تحديد أهم المعوقات المؤثرة في تطبيق مبادئ الحوكمة في بلديات قطاع غزة ومدى المساهمة

في تحقيق التنمية المستدامة.

متغيرات الدراسة:
 .1المتغير المستقل (المساءلة ،األنظمة الداخلية ،الشفافية ،الالمركزية ،الرؤية االستراتيجية)
 .2المتغير التابع (التنمية المستدامة)
الحوكمة

التنمية المستدامة

المساءلة ،األنظمة الداخلية ،الشفافية،
الالمركزية ،الرؤية االستراتيجية

""العمر ،الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة
صمم بواسطة الباحثون وذلك بناء على المراجعة األدبية للدراسات السابقة :دراسة حسين عبد القادر ،2012 ،العجلوني،
2013؛ الحلو2012 ،؛ مطير2013 ،؛ نصار2017 ،؛ نجم.2017 ،

فرضيات الدراسة:
تم بناء فرضيات الدراسة اعتمادا على مشكلة الدراسة وعناصرها المختلفة؛ حيث أن فرضيات

الدراسة تعد إجابات آنية للظاهرة المدروسة ،وحلوال متوقعة للمشكلة موضوع الدراسة ،تنطلق هذه

الدراسة في بناء فرضياتها من خالل التحليل والكشف عن العالقات بين المتغير المستقل والمتغير
التابع.

الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين الحوكمة الرشيدة في

بلديات قطاع غزة والتنمية المستدامة.

 1.1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين نظام المساءلة في بلديات قطاع
غزة والتنمية المستدامة.
 1.2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين توفر األنظمة الداخلية في بلديات
قطاع غزة والتنمية المستدامة.
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 1.3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين نظام الشفافية في بلديات قطاع
غزة والتنمية المستدامة.
 1.4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين الالمركزية في بلديات قطاع غزة
والتنمية المستدامة.
 1.5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين الرؤية االستراتيجية في بلديات
قطاع غزة والتنمية المستدامة.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين متوسطات المبحوثين
حول

دور تطبيق الحوكمة الرشيدة في بلديات قطاع غزة والتنمية المستدامة ومتغيرات تعزى للسمات

الشخصية (العمر ،الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة للتعرف على العالقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة
في بلديات قطاع غزة
 الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة على بلديات قطاع غزة فقط لصعوبة الوصول للضفة
الغربية
 الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من موظفي بلديات قطاع غزة
 الحدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة في سنة . 2019 – 2018
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الفصل الثاني :اإلطار النظري
.1

الحوكمة:

إن مصطلح ) (Governance Corporateعندما تم تعريبه شمل عدة معان مثل :حوكمة

الشركات ،الحاكمية المؤسسية ،الحكم الرشيد ،حكم الشركات ،أسلوب اإلدارة المثلى ،أسلوب ممارسة
سلطة اإلدارة بالمؤسسة وغيرها ،ولغويا يعني االنضباط والسيطرة والحكم.

()1

مصطلح الحوكمة هو مفهوم واسع؛ حيث أن الوظائف في جميع المراحل تتفاعل مع المشاكل

المشتركة وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم بطريقة مناسبة ومقبولة.

()2

يوجد نموذج واحد مثالي للحكم الرشيد يمكن أن يكون مثاليا في جميع الظروف.

بشكل عام ال

()3

الحوكمة " مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة

األسهم وغيرهم من المساهمين.

()4

ويعرفها حماد ،بأن حوكمة المؤسسات هي "نظام متكامل لمراقبة

المالية وغير المالية والذي عن طريقه يتم إدارة الشركة والرقابة عليها( ،)5في حين يرى Leftwich

()6

الحكم الرشيد بأنه "إطار قانوني واضح وقابل للتنبؤ والمحاسبة والشفافية ،كما تعرف أيضا "على أنها
نظام وحماية وتفعيل نظام يحكم الحركة ويضبطها االتجاه ويحمي ويؤمن سالمة التصرفات كافة،
ونزاهة السلوكيات داخل الشركات ويضع من أجلها سياج أمان وحاجز حماية فعال.

()7

ويجمع كثير من الباحثين على أن حوكمة المؤسسات ترتكز على إطار تشريعي ،مؤسسي،
تنظيمي ،وسلوكي يعمل على إدارة العالقات بين مصالح اإلدارة ومصالح المساهمين وأصحاب

المصالح (الموظفين ،الزبائن ،الموردين ،الحكومة ،والمجتمع المحلي بصفة عامة) ،وذلك في ظل
( )1

محمد مطر ،عبد الناصر نور ،مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية :دراسة

تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،3العدد .2007 ،1
Griffin, L The limits to good governance and the state of exception: a case study of
North Sea fisheries. Geoforum, .(2010). 41(2), pp. 282-292,.
)(3
Saich, T.. China in 2006: focus on social development. Asian Survey, (2007), 47(1),
pp. 32- 43.
)(2

) (4

Freeland, C, M. Corporate Governance: Basel committee guidance on corporate
governance for banks, paper presented to: Corporate Governance and Reform: Paving
the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the
.Egyptian Banking Institute, Cairo: Egypt, 2007.
()5عبد العال حماد ،حوكمة الشركات ،الدار الجامعية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.2005 ،
)(6
Leftwich A. Governance, the State and Politics of Development. Develop. Change, 25:
363-386, 1994.
()7محسن أحمد لخضيري ،حوكمة الشركات ،مجموعة النيل العربية ،الطبعة االولى ،القاهرة.2005 ،
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وجود مصالح مت عددة ومتضاربة ،والتي تنشأ عنها صراعات يمكن أن تضيع على المؤسسة فرص
تحسين مستويات أدائها وتدعيم مركزها التنافسي هذا من جهة ،والبحث عن آليات مناسبة لتوجيه
ورقابة عمل المؤسسة ،وهكذا آليات التوفيق بين مختلف المصالح من جهة ثانية .الحكم الجيد ليس

مجرد إجراء؛ بل هو أيضا هيكل يوجه العالقات االجتماعية االقتصادية والسياسية وينطبق على
العديد من السمات أو العناصر مثل المشاركة والشفافية والمساءلة واالستجابة وسيادة القانون.

()1

وبناء على ما سبق فإننا نجد أن مفهوم الحوكمة ليس له تعريفا موحدا وبالتالي يمكن أن يتم
تعريف حوكمة البلديات على أنها" :تطبيق مجموعة من القواعد والنظم اإلدارية والمحاسبية التي تعمل
على ضبط العمل في البلدية بحيادية وكفاءة وموضوعية وشفافية ضامنة في ذلك الحقوق للموظفين
واإلدارة والمساهمين واألطراف الخارجية المتعاملة مع البلدية".
أهمية حوكمة البلديات:
تكمن أهمية حوكمة البلديات في الربط بين تطبيق أفضل الممارسات للحوكمة ،وبين تنافسية
المؤسسات ،وتعد الحوكمة من أهم العمليات الضرورية والالزمة لتحسين عمل البلديات وتأكيد نزاهة
اإلدارة فيها ،وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق األهداف بشكل قانوني واقتصادي

سليم.

()2

وبدوره أوضح السعيدي 2007 ،بأن أهمية الحوكمة تتلخص فيما يلي" :محاربة الفساد
الداخلياة؛ ضمان النزاهة الجيدة؛ تحقيق السالمة والصحة؛ تحقيق االستقامة ومنع االنحراف؛ تقليل
األخطار والقصور؛ تحقيق فعالية المراجعة الخارجية ،وعليه فإن حوكمة المؤسسات هي انعكاس
لنمط التسيير ،فالمؤسسات ذات الممارسات الجيدة والسليمة للحوكمة تصبح أكثر جذبا للمستثمرين.

()3

أهداف الحوكمة المؤسسية في البلديات:
إن الحوكمة المؤسسية في البلديات تعمل على تحسين الكفاءة االقتصادية وزيادة معدل النمو

االقتصادي ،خلق حوافز ودوافع لدى مجلس إدارة البلدية نحو متابعة تحقيق األهداف ،منح الفرص
)(1

Qudrat-I & Elahi, K. . UNDP on good governance, International Journal of Social
Economics, (2009), 36(12), pp. 1167-1180.
( )2أشرف ميخائيل ،التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ،المؤتمر العربي األول حول التدقيق في إطار حوكمة
الشركات .القاهرة :مصر.2005 ،
( )3محمد مؤيد الفضل ،العالقة بين حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح المحاسبي في ضوء نظرية الوكالة ،منشورات
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة ،مصر.2015 ،
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للرقابة الفعالة على البلدية ،تمكين البلديات من التمتع بمركز متميز وتنافسي بالنسبة لمثيالتها ،رفع

كفاءة البلديات من خالل وضع أسس للعالقة بين مديري البلديات ومجلس اإلدارة وتعين حوكمة
البلديات المشاركة الديمقراطية واإلدارة الذاتية للبلدية ،وتحديث الطريقة التي تدار بها، ، ، .

()4( )3( )2( )1

مبادئ وقواعد حوكمة البلديات:

المقصود بمبادئ حوكمة البلديات هي القواعد والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن

لحماية مديري البلديات وأصحاب المصالح األخرى ،تُعد عملية حوكمة البلديات الناظم ألعمال البلدية

بكافة أشكالها، .

()6( )5

 .1وجود أساس فعال لحوكمة البلديات :وهذا من شأنه أن يحدد بوضوح تقسيم المسؤوليات بين
الهيئات المختلفة المسؤولة عن االشراف والرقابة
 .2دور أصحاب المصالح :من خالل إفساح المجال أمامهم للمشاركة الفعالة في الرقابة على
البلديات
 .3الشفافية واإلفصاح :من خالل اإلفصاح عن دور مراقب الحسابات وملكية األسهم والتصرفات
المالية ألعضاء المجلس البلدي وأصحاب المصالح

( )1

شوقي عبد العزيز الحفناوي ،حوكمة الشركات ودورها في عالج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبي ،المؤتمر

الخامس لحوكمة الشركات وابعادها المحاسبية واالدارية واالقتصادية ،جامعة االسكندرية ،كلية التجارة.2005 ،
( )2

عدنان قباجة ،أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للاشركات المدرجاة فاي سوق فلسطين لألوراق

المالية ،أطروحة دكتوراه ،قسم التمويل  ،كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
األردن.2008 ،
( )3

رضا ابراهيم المليجي ،جودة واعتماد المؤسسات التعليمية :آليات لتحقيق ضمان الجودة ،الحوكمة المؤسسية،

.2011
Ronald G. Ehrenberg and Christopher S. Smith. Analyzing the Success of Student
Transitions from 2-Years to 4-years institutions with in a state. Economics of education
review 23 February, 11 -28, 2004.
( )5فيصل الشواورة ،قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة
)(4

األردنية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،25العدد الثاني.2009 ،
( )6

بالل ميتاني ،حمدان الجمال ،قدري الشكري ،أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على المسؤولية االجتماعية في منظمات

االعمال الخيرية – دراسة ميدانية اربد ،مجلة االقتصاد والمالية ،العدد رقم .2016 ،3
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 .4مسؤوليات المجلس البلدي :من خالل تحديد الحقوق والواجبات القانونية لرئيس وأعضاء
المجلس.
أبعاد الحوكمة:
أ -المساءلة :تعرف نظم المساءلة على أنها واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية سواء
أكانوا منتخبين أم معينين ،ووزراء أم موظفين وغيرهم) في تقديم تقارير دورية حول سير
العمل في المؤسسة أو الو ازرة وغيرهم ،وتفترض أنظمة المساءلة الفعالة وضوح االلتزامات
وقنوات االتصال وتحديد المسؤوليات.

)1

ب -الالمركزية :إن الالمركزية مفهوم واسع يمكن أن يكون وسيلة لتحسين كفاءة وفعالية الخدمات
العامة ،ويمكن أن يكون كذلك وسيلة لتعزيز القيم األوسع نطاقا المتمثلة في التعددية
والمشاركة الديمقراطية( .األمم المتحدة ،)2006،هناك أدوات لتحقيق الالمركزية ومنها
تمكين العاملين ،إعادة توزع السلطات والصالحيات ،التفويض.

()2

ت -الشفافية :الشفافية تعني أن الق اررات التي اتخذت ويتم تنفيذها حسب القواعد واألنظمة،
وتعني أيضا أن المعلومات متاحة ويمكن أن تصل مباشرة إلى أولئك المتأثرين بهذه الق اررات
وتنفيذها .وتعني كذلك إتاحة معلومات كافية بأشكال مفهومة ،من خالل اإلعالم

()3

ث -األنظمة الداخلية :يتطلب الحكم الرشيد األطر القانونية العادلة التي تنفذ بنزاهة .ويتطلب هذا
أيضا توفير الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان .وفي هذا اإلطار يتطلب وجود أنظمة داخلية (مالية،
وادارية) تنظم العالقة بين األقطاب المختلفة المشتركة في إدارة المؤسسة ابتداء من الجمعية
العمومية ،ومجلس اإلدارة والعاملين ،وانتهاء بأصحاب المصالح والمستفيدين.

()4

( )1عبير مصلح ،النزاهة الشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد" ،ائتالف من أجل النزاهة والمساءلة ،أمان2007 ،
( )2أحمد صادق الرقب ،عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير،
جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين2010 ،
( )3بالل خلف السكارنة ،أخالقيات العمل" ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.2009 ،
)(4
Nikolic, Iva, “PARTICIPANTS MANUAL ON GOOD GOVERNANCE”, CARE
International in Sierra Leone, 2008.
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ج -الرؤية االستراتيجية :البد للحكم الصالح من امتالك رؤية استراتيجية توحد منظور القادة
والجمهور للحكم والتنمية اإلنسانية ومتطلباتها؛ بحيث تتفق هذه الرؤية مع تفهم السياق التاريخي
والثقافي واالجتماعي المركب لهذا المنظور وتتحدد مثل هذه الرؤية التنموية.

()1

كذلك ينبغي أن

يمتلك القادة والعامة ،وكذلك القائمين على المؤسسات رؤية طويلة المدى للحكم الجيد والتنمية،
بالتوازي مع الوعي بما هو مطلوب لهذه التنمية.

()2

 -2التنمية المستدامة:
بدأ العالم حديثا يصحو على ضجيج العديد من المشكالت البيئية الخطيرة التي باتت تهدد أشكال

الحياة فوق كوكب األرض ،وكان هذا طبيعيا في ظل |إهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود
الماضية ،فكان البد من إيجاد فلسفة تنموية جديدة تساعد على التغلب على هذه المشكالت،
وتمخضت الجهود الدولية عن مفهوم جديد للتنمية عرف باسم التنمية المستدامة او التنمية
المستديمة )3(.إن التنمية المستدامة تعني تزويد الفرد بالخبرات والمعارف واالتجاهات الضرورية وكذلك
تعويده على عادات مفيدة ،لها عالقة بالمحافظة على الموارد وخصوصا غير المتجددة.

()4

ويعتبر مفهوم التنمية من أكثر المفاهيم عمومية وشمولية ويرتبط بفكرة التقدم ،ويتضمن التغير،
والتطور من حالة إلى أخرى ،فالتنمية عملية تغير نوعي لما هو قائم سواء أكان اقتصاديا أو
اجتماعيا أو ثقافيا )5(.بينما يعرف (ديب ومهنا)( )6التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات
الحاضر دون المساس بقدرة المستقبلية واألجيال القادمة على تلبية احتياجاتهام.

إن التنمية ،وخاصة التنمية الشاملة والمستدامة للبلديات ،هي المحرك األساسي لتحقيق "الوجهات"

الدائمة أو "األماكن المفضلة" لألشخاص والمؤسسات ،والبلدية هي وحدة واحدة تدير شؤون المنطقة،

()1
()2

مصلح ،2007 ،مرجع سبق ذكره.

السكارنة ،2009 ،مرجع سبق ذكره.

( )3عثمان غنيم ،ماجدة أبو زنط ،التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.2007 ،
( )4

رواء الطويل ،التنمية المستدامة واألمن االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسان" ،دار زهران ،الطبعة

األولى ،عمان.2010 ،

()5سهير أحمد حامد ،إشكالية التنمية في الوطن العربي ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،رام هللا.2003 ،
( )6ديب ريدة ،سليمان مهنا ،التخطيط من أجل التنمية المستدامة ،جامعة دمشق للعلوم الهندسية ،العدد األول ،سوريا،

. 2009
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دور مهما بشكل خاص
ويوجد سكانها وأسرها وإنتاجها وبنيتها التحتية على أراضيها .وتلعب البلديات ا
في تحفيز ظروف المعيشة والعمل للمواطنين ،إلى جانب الحفاظ على المناطق النابضة بالحياة.

()1

وعليه يمكن الخروج بتعريف مناسب لعمل البلديات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ،بأنها قدرة

البلديات على استغالل مواردها المادية والمالية والبشرية بشكل أمثل للمساهمة في تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية والبيئية بما يضمن استدامة هذه الموارد على المدى البعيد ،ويتناسب مع
رؤية البلديات االستراتيجية.
أبعاد التنمية المستدامة:
التنمية المستدامة ،تنمية ال تركز على الجانب البيئي فقط؛ بل تشمل أيضا الجوانب االقتصادية

واالجتماعية ،فهي تنمية بأبعاد ثالثة ،مترابطة ومتداخلة ومتكاملة.
 .1البعد االقتصادي:

إن الرفاهية االجتماعية وتلبية االحتياجات األساسية للبشر ال يمكن تحقيقها دونما اقتصاد قوي؛

()2وعليه يهدف البعد االقتصادي إلى تحقيق مستوى عالي من الرفاهية لإلنسان؛ من خالل زيادة
نصيبه من السلع والخدمات الضرورية ،غير أن هذا يتعذر تحقيقه في ظل محدودية الموارد المتاحة

للعديد من الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة ،باإلضافة إلى توفير عناصر اإلنتاج الرئيسية في
مقدمتها التنظيام والمعرفة العلمية ورأس المال ،إضافة إلى زيادة معدالت النمو في مختلف مجاالت
اإلنتاج لزيادة معدالت دخل الفرد وتنشيط العالقة والتغذية الراجعة بين المدخالت والمخرجات،)3( .

(.)4

 .2البعد البيئي:
أدى ادخال البعد البيئي في مجال التنمية إلى تغيير مفهومه من مجرد الزيادة في استغالل
الموارد النادرة إلشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة والمتجددة إلى مفهوم التنمية المستدامة؛ وعليه

)(1

Patsiorkovskiy, V.V.. Attractiveness of municipalities for the population in 2010-2016.
(2017), Public Administration Issues Special Issue, 60-71. https://doi.org/10.17323/19995431-2017-0-5- 60-71.
( )2أحمد محمود الزنفلي ،التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي دوره في تلبية متطلبات التنمية المستدامة ،الطبعة
األولى ،القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية2012 ،
( )3

ديب ،مهنا ،مرجع سبق ذكره2009 ،

( )4

عثمان غنيم ،ماجدة أبو زنط ،التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،دار صفاء للنشر

والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان.2007 ،
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تعمل التنمية المستدامة من خالل البعد البيئي على حماية وسالمة النظم ،وحسن التعامل مع الموارد

الطبيعية ،وتوظيفها لصالح اإلنسان دون إحداث الخلل في مكونات البيئة لألرض والماء والهواء.

()1

 .3البعد االجتماعي:
يشمل المكونات واالتساق البشري والعالقات الفردية والجماعية وما تقوم به من جهود تعاونية،
أو ما تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتياجات؛ أما عناصر هذا البعد فهي .1 " :الحكم الرشيد
المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني.2 .

التمكين :ويقصد به توعية المجتمع بضرورة اإلسهام في بناء وتعبئة طاقاته من أجل المستقبل.3 .
االندماج والشراكة إلقامة مجتمع موحد في أهدافه ومتضن في مسؤولياته.

()2

 .4الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة:
ما يزال الحديث عن التنمية اإلنسانية المستدامة والحوكمة في مرحلتهما األولى ،وبخاصة في
فلسطين ،فحتى عهد قريب كان المقصود بالتنمية هو النمو االقتصادي ،واستبدل التركيز من النمو
االقتصادي ،إلى التركيز على مفهوم التنمية البشرية وإل ى التنمية المستدامة فيما بعد ،ومن هنا نشأت
العالقة بين مفهوم الحوكمة والتنمية المستدامة؛ ألن الحكم الراشد أو هي الضامن لتحويل النمو

االقتصادي إلى تنمية مستدامة .وهناك عالقة وثيقة بين الحوكمة وعملية التنمية؛ حيث أصبحت
الحوكمة الرشيدة بمختلف أبعادها شرط رئيس لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خالل إيجاد الظروف
السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية الالزمة لتحرير هذه القدرات البشرية؛ وبالتالي تعزيز
رفاهية اإلنسان من خالل القضاء على الفقر وايجاد فرص العمل وحماية البيئة.

()3

تعد الحوكمة شرط من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر ألجل تحقيق التنمية المستدامة؛ والتي
عنصر من عناص ار الحوكمة
ا
تعني االستم اررية المتطورة ،والتي اعتبرها البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
وإدامة التنمية الشاملة ،والت ي يمكن تحقيقها بثالث زوايا أساسية وهي " :وطنية ،عالمية ،زمنية"
(األمم المتحدة:)2003 ،
إن تقوية الهيئات والمنظمات المدنية ،هي أيضا ،ضرورية لتحسين األداء والضغط على أهل

الحكم لكي يصغوا إلى آراء الناس بجميع فئاتهم ،كما أنها عنصر هام لما يسمى " الحاكمية " ،والتي
( )1

نضال أحمد السعيد ،التنمية المستدامة نحو مجتمع أفضل ،العراق.2012 ،

()3

السكارنة ،مرجع سبق ذكره.2009 ،

()2

ديب ،مهنا ،مرجع سبق ذكره.2009 ،
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تعد جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع على أساس الحوار التخاذ الق اررات ،ويتفرع عن هذا
المبدأ مبدأ المساءلة؛ وتعني قابلية تحمل المسؤولية حيث أن أصحاب القرار يعملون في جو من
الشفافية ويقدمون المعلومات الكافية لتقييم الق اررات المتخذة ونتائج تنفيذها على المجتمع بكل فئاته.

وال يزال مفهوم الحوكمة بحاجة إلى تأصيل خصوصا في فلسطين ،التي تعاني من ضعف

المشاركة والمركزية وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي؛ فضال عن إبعاد مؤسسات المجتم ع
المدني من المساهمة ،وعدم توفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية ،سواء على
صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات
األساسية.
الفصل الثالث :الدراسات السابقة:

ار ألهميااة الدارسااات السااابقة فااي تحديااد وتوجيااه مسااار الدارس اة نحااو تحقيااق أهاادافها،
نظ ا
عالوة على تحقيق التكامل بين تلك الدراسات وبين الدراسة الحالية ،القريبة من موضوع الدراسة .وقد

اهتمت د ارساات محلية وعربياة وأجنبياة بقضاية الحوكماة؛ لذا فإنه قد يكون من المفيد اساتعراض هاذه
الد ارساات .لاذلك قام الباحثون باإجراء مساح لمجموع الدراسات التي توفرت لديها.
أوًال :الدراسات التي تناولت الحوكمة:

(  )Jauhari, et al., 2019هدف الدراسة إلى تحديد العالقة بين تطبيق الحكم الرشيد ،واستخدام
تكنولوجيا المعلومات وموثوقية البيانات المالية للحكومة اإلقليمية لمقاطعة جنوب سومطرة .كان
مجتمع الدراسة من العاملين في  40منظمة األجهزة اإلقليمية في مقاطعة جنوب سومطرة ،تستخدم

طريقة الجمع استبيانا تم توزيعه من مايو إلى يونيو  .2019تظهر نتائج الدراسة أن الحوكمة الرشيدة
ليس لها تأثير كبير على موثوقية التقارير المالية للحكومة المحلية ،على العكس من ذلك؛ فإن
استخدام تكنولوجيا المعلومات له تأثير إيجابي كبير على موثوقية التقارير المالية للحكومة المحلية.

نتائج هذه الدراسة لها آثار على الحكومة اإلقليمية لم قاطعة جنوب سومطرة كعامل جيد في الحكومة
لاللتزام بالمعلومات والتقنية المسؤولة واستخدامها بشكل مستمر في إعداد التقارير المالية الشفافة.

()1

(نجم )2017 ،هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة مبادئ الحوكمة في الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية بغزة من وجهة نظر العاملين فيها وسبل تطويرها ،واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

وتكونت االستبانة من ثالث مجاالت وهي " :الشفافية ،المساءلة ،النزاهة"؛ وكانت أهم النتائج أن

)(1

Jauhari, H, Sari, Y,& Dewata, E.. Implementation of Good Governance, Utilization of
Information Technology and Reliability of Government Financial Statement. Journal of
Accounting and Strategic Finance, (2019), 2 ( 2).
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هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة مبادئ

الحوكمة؛ تعزى لمتغير الجنس ،بينما ال توجد فروق في مجال المساءلة ،وخلصت الدراسة إلى تبني
مبادئ الحوكمة ككل وإشراك جميع العاملين في الق اررات المختلفة ،واإلفادة من نتائج التقييم الذاتي

المؤسسي.

()1

(نصار )2017،هدفت الدراسة إلى تقييم مدى تطابق أداء ادارات الجامعات الفلسطينية في قطاع
غزة مع مبادئ الحوكمة وبعض معايير التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،استخدمت
المنهج التحليلي وتم تطبيق استبانة مكونة من ( 31فقرة ) على عينة من ( )292عضو تم اختيارهم
بطريقة عشوائية (جامعة األزهر ،اإلسالمية ،األقصى( وتوصلت الدراسة إلى أن تقييم مدى تطابق
أداء ادارات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة مع مبادئ الحوكمة وبعض معايير التميز من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس؛ جاء بنسبة ( ، )%72.74وجاء مجال المشاركة في المرتبة األولى ،ثم
مجال الشفافية ،إضافة إلى أنه ال توجااد فااروق لاادرجات تقياايم مااد ى تطااابق ماادى تطااابق أداء ادارات

الجامعااات الفلسااطينية الت اادريس تع اازى لمتغيا ارات الج اانس ،الجامع ااة ،بينم ااا توج ااد ف ااروق تع اازى
لمتغي اار س اانوات الخدمة).

()2

(سرور )2016 ،هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق قواعد الحوكمة المعمول بها على عملية
إدارة التغيير التنظيمي في الجامعات العامة الفلسطينية في قطاع غزة وخلصت الدراسة إلى أن هنالك

تطبيق لقواعد الحوكمة في الجامعات وهنالك عالقة طردية بين قواعد الحوكمة وإدارة التغيير التنظيمي
وبدرجة كبيرة نسبيا ،وقدمت الدراسة العديد من التوصيات وتتمثل في دعوة مؤسسات التعليم العالي
بدورها الرقابي على تطبيق قواعد الحوكمة بالجامعة من (النظام الفعال ،العدالة ،المشاركة ،الشفافية،
كفاءة االدارة) ،باإلضافة إلى ضرورة منح االدارة التنفيذية االستقاللية في تنفيذ األنظمة والقوانين

والتعليمات وإجراءات الجامعة األكاديمية أو اإلدارية أو المالية وأن تتمتع بدرجة عالية من المركزية.

()3

(شرف )2015 ،هدفت الدراسة إلى دراسة واقع تطبيق نظم الحوكمة ومعوقات من وجهة نظر عمداء
الكليات ورؤساء األقساام في الضفة الغربية ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،وقد أشارت نتائج
( )1

نورة نجم ،درجة ممارسة مبادئ الحوكمة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة من وجهة نظر العاملين فيها

وسبل تطويرها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية.2017 ،
( )2

أنور شحادة نصار ،تقييم مدى تطابق أداء ادارات الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مع مبادئ الحوكمة وبعض

معايير التمييز – دراسة ميدانية ،المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث.2017 ،60-42 )1(3 ،
( )3

طارق سرور ،أثر تطبيق قواعد الحوكمة على عملية إدارة التغيير التنظيمي دراسة ميدانية على الجامعات العامة

بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية.2016 ،
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الدراسة إلى وجود درجة استجابة كبيرة على واقع تطبيق نظام الحوكمة في الجامعات الفلسطينية ،في
حين كانت درجة االستجابة متوسطة على معوقات تطبيق نظام الحوكمة في الجامعات الفلسطينية،
وأوصت الباحثة بضرورة إيجاد قوانين وأنظمة ملزمة لنظام الحوكمة ،والعمل على تعزيز دور الرقابة
على منظومة العمل الجماعي.

()1

(مطير )2013 ،هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى تطبيق الو ازرات الفلسطينية في قطاع غزة
لمعايير الحكم الرشيد داخل مؤسساتها ،وأثر ذلك على األداء اإلداري بها وكانت أهم النتائج وجود
عالقة ارتباطية موجبة بين تطبيق معايير الحكم الرشيد واألداء اإلداري في الو ازرات الفلسطينية في
قطاع غزة ،أما أهم التوصيات :ضرورة تبني ونشر معايير الحكم الرشيد لتصبح نهجا مؤسسيا يسهم
في بناء منظومة تدعو إلى تطبيق هذه المعايير وفي مقدمتها الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة
واالنفتاح على مستويات وفئات المجتمع كافة ،كذلك ضرورة تكاثف وتضافر وتكامل كافة الجهود

الحكومية واألهلية والقطاع الخاص؛ لخلق ثقافة تنظيمية تعزز تطبيق معايير الحكم الرشيد في
المجتمع.

()2

ثانيا :الدراسات التي تناولت التنمية:
ً
(شيلي )2019 ،تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور االستراتيجي الذي تلعبه الجودة الشاملة في
تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية ،كما توصلت الدراسة إلى أن استراتيجية الجودة

الشاملة اعتمادها من طرف المؤسسة يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة .وتم التعرف إلى معرفة
الدور االستراتيجي للجودة الشاملة ومدى تبنيها ألبعاد التنمية المستدامة ،من خالل االستبيانات
الموزعة على اإلطارات الموجودة باإلدارة العليا وتم التوصل في الدراسة الميدانية أن المؤسسة المينائية

بسكيكدة تعتمد على استراتيجية الجودة الشاملة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

()3

دور مهما للغاية في التنمية االقتصادية العالمية
(  )Amerta, et al., 2018يلعب قطاع السياحة ا
على مدى العقود الثالثة الماضية .تحاول هذه المقالة شرح مفاهيم التنمية المستدامة في قطاع
السياحة ،والتي تم أخذها من بعض المصادر ،وكيف يمكن تطوير السياحة كصناعة أساسية بشكل
( )1هناء سمير شرف ،واقع تطبيق نظام الحوكمة ومعوقات ذلك في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر عمداء
الكليات ورؤساء األقسام في الضفة الغربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح.2015 ،

()2سمير مطير ،واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري للو ازرات الفلسطينية ،رسالة ماجستير،
اكاديمية السياسات واالدارة ،غزة.2014 ،
( )3

إلهام شيلي ،دور استراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية :دراسة ميدانية

في المؤسسة المينائية بسكيكدة.2019 ،
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مستدام .من المتوقع أن تكون تنم ية السياحة المستدامة قادرة على التعامل مع المبادئ األساسية
الثالثة لالستدامة البيئية ،واالستدامة االجتماعية ،والثقافية ،واالستدامة االقتصادية لألجيال الحالية
والمقبلة .وبناء على االستنتاج أعاله ،يمكن اقتراح أنه يجب على جميع أصحاب المصلحة في

السياحة إيالء اهتمامهم لمبدأ التنمية المستدامة للسياحة .كما ينبغي أن تراعي بعض الموارد
المستخدمة لتزويد الطلب السياحي استدامتها في المستقبل.

()1

(مسعود )2013 ،هدفت الدراسة لتحليل التقسيمات اإلدارية في فلسطين ،وتوضيح دمج الهيئات
المحلية وأثر ذلك في التنمية ،وقامت الدراسة بدراسة هذه السياسة وتطبيقاتها على األرض ،وقد اعتمد
الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تمت دراسة األدبيات والوثائق وتحليلها وتلخيصها؛ للحصول
على أكبر قدر ممكن من المعلومات ،إضافة إلى المقابالت الفردية ،وأوصت الدراسة :بضرورة وضع

األطر القانونية الناظمة لجميع سياسات الحكم المحلي الفلسطيني ،بما يسمح بتنظيم العالقة ما بين
الو ازرة والهيئات المحلية ،وصالحياتها وتصنيفها وترفيعها ،كذلك البد من التركيز على مزيد من

الالمركزية.

()2

(سكيك )2012 ،هدفت الدراسة لوضع إطار نظري من شأنه تفعيل دور المشاركة المجتمعية؛ من

خالل دراسة واقع تلك المشاركة ،وتوعية األفراد والمؤسسات والبلديات والو ازرات بأهميتها وبدورها
الفاعل في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة ،وتوضيح دور لجان األحياء في التنمية ووضع

آليات وبرامج تعزز وترغب في المشاركة .وقد اعتمدت الدراسة على تطوير استبانة لجمع المعلومات
المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في التنمية المستدامة ،وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور المشاركة
المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية عند
المواطنين ،والتي يمكن من خاللها االرتقاء بالمناطق الحضرية.

()3

(بعيرة )2007 ،تناولت الدراسة (ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة (هدفت إلى إبراز دور اإلدارة

كأداة قوامة على تنفيذ برامج التنمية المستدامة بشكل فعال في ليبيا ،وقد ركزت الدراسة على مفهوم
اإلدارة الرشيدة .وقد توصلت الدراسة إلى أنه ومن أجل توفر اإلدارة الرشيدة القوامة التي تقود نحو
القيام بسياسات تنمية مستدامة ناجحة ،فإنه ينبغي توفر كل من القيادة اإلدارية الفعالة لقيام التنمية

)(1

Made Suniastha Amerta, Made Sara, Kompiang Bagiada, Sustainable Tourism
Development, International Research Journal of Management, IT & Social Sciences, Vol.
5 No. 2, March 2018, pages: 248~254.

()2

حازم مسعود ،أثر دمج الهيئات المحلية على التنمية السياسية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح.2013 ،

( H)3مجد ناهض سكيك ,دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة  :حالة دراسية  :تجربة لجان
احياء بلدية غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية.2012 ،
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المستدامة ،الشفافية الكاملة في العمل اإلداري ،عنصر التخطيط في التنمية المستدامة ،توفر
االختيارات التنظيمية المالئمة.

()1

ثال ًثا :الدراس ات التي تناولت الحكم الرشيد والتنمية المستدامة:

(  )Ramzy, et al., 2019يقدم البحث مراجعة أدبية لكل من الحوكمة والتنمية المستدامة

وتاريخهما ،ثم يرتبط االثنان ببعضهما البعض؛ من أجل استكشاف العالقة المتبادلة والتكامل بين
المفهومين ،وقد تقرر أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الحكم الرشيد ،وتحقيق الحكم الرشيد يتطلب
التنمية المستدامة .تمت دراسة ذلك باستخدام جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة كدراسة حالة حيث
استجابت عينة من  100من أعضاء هيئة التدريس واألكاديميين على استبيان حول مواضيع التنمية

المستدامة والحكم الرشيد ،وأظهرت النتائج عالقة قوية بين المفاهيم والمتغيرات المختلفة للحكم الجيد
المقاسة وبين تطبيقات مفاهيم التنمية المستدامة .وتكمن أهمية الدراسة في أنه في حين أن هناك بحثا
ودراسة مهمة حول موضوعات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ،إال أنه تم التركيز قليال على

التقاطع بين هذين المجالين الحاسمين.

()2

(قالقيل )2018 ،تهدف هذه الد ارسة إلى محاولة تسليط الضوء على آليات التحول من النمط التقليدي
للتنمية إلى التنمية المستدامة ،عن طريق نموذج التنمية الحضرية المرتكز على تحسين سبل تسيير
التجمعات الحضرية؛ وذلك بتطبيق الحوكمة المحلية التي تقدم طرحا جديدا نحو تحقيق مجتمعات

تطور وأكثر تنظيما وفق ا لمبدأ العيش المستدام ،الذي يفرض بيئة خضراء نظيفة ،تعتمد على
ا
أكثر
الطاقات المتجددة ،التدوير للنفايات ،تستعمل وسائل نقل مستدامة وتحرص على األمن المجتمعي.
ويعتمد هذا الطرح الجديد على المشاركة المجتمعية في رسم السياسات العامة المحلية اعتمادا على

معايير مثل :التمكين ،الشفافية والمساءلة ،حكم القانون ،العدالة االجتماعية ،الرؤية االستراتيجية،
وادراج القطاع الخاص في التنمية جنبا إلى جنب مع الحكومة المحلية دون إغفال دور المجتمع

المدني كشريك يساهم في التوعية ،واقتراح الحلول للمشاكل وهذا تم تناوله من خالل مجموعة من
النماذج الرائدة في الحوكمة واالستدامة.

()1

()3

أبو بكر بعيرة ،أنس بعيره ،ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة ،مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا.2007 ،
)(2

Omar Ramzy, Randa El Bedawy, Mohamed Anwar, and Omar H. Eldahan, Sustainable
Development & Good Governance, European Journal of Sustainable Development
(2019), 8(2), 125-138.
( )3نورالدين قالقيل ،حوكمة المدن والتنمية المستدامة ،رسالة دكتوراه.2018 ،
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( العجلوني )2013 ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر الحكم الشيد في النمو االقتصادي
وتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة؛ وذلك من خالل تحليل خصائص ومبادئ ومؤشرات الحكم
الرشيد وعالقته كل ذلك بالنمو االقتصادي ،وكانت أهم التوصيات :ضرورة تطبيق مبادئ ومتطلبات
الحاكمية في كافة المؤسسات بالدول العربية ،الحكومية والخاصة ،واعتماد أنظمة الجودة الشاملة في

المؤسسات الحكومية والخاصة كافة  ،وإنشاء أجهزة رقابية متخصصة للُمساءلة والمحاسبة ،ذات

استقاللية مالية بصالحيات قانوني ة ،باإلضافة لاللتزام بمعايير اإلفصاح والشفافية في كافة المؤسسات

بالدول العربية ،الحكومية والخاصة.

()1

( الحلو )2012 ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في أكثر من
 211منظمة غير حكومية في قطاع غزة ،وأثرها على مساهمة هذه المنظمات في تحقيق التنمية
المستدامة في المجتمع وكانت أهم التوصيات :ضرورة تشجيع ودعم المنظمات غير الحكومية
والمؤسسات ذات العالقة لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد ،كذلك ضرورة تطوير برامج تدريبية خاصة
للعاملين في المنظمة وفق االحتياجات الالزمة لضمان نجاح تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ،والعمل
على زيادة الوعي المجتمعي لدى العاملين في المنظمة نحو أهمية المساهمة في تحقيق التنمية

المستدامة.

()2

(لبال )2012 ،هدفت هذه الدراسة إلى التدقيق في معضالت إدارة المدن المستدامة ،وقد استخدم
الباحث منهج دراسة حالة لنموذجين من نماذج المدن المستدامة وهي "نيويورك وطوكيو" لالستفادة

من هذه النماذج في إدارة المدن الكبرى في الجزائر خاصة والدول النامية بصفة عامة ،وقد بينت
الدراسة آليات الحكم الرشيد ومعاييره وهي ":المساءلة ،المساواة ،الكفاءة ،العدل ،الرؤية االستراتيجية،
والالمركزية "وكانت أهم النتائج :أن الحوكمة المحلية الرشيدة تتطلب بناء القدرات واإلصالح
المؤسسي ،أما أهم التوصيات  :ضرورة تعزيز إقامة شراكات بين السلطات المحلية وجميع العناصر

الفاعلة في المجتمع المدني ،والسيما المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ومع القطاع
الخاص ،إن عدم تفعيل آليات الحوكم ة المحلية سيزيد من ارتفاع نسب الفساد ،مما يعيق عملية
التنمية ،وبالتالي فإن مسألة الالمركزية.

()1محمد محمود العجلوني ،أثر الحكم الرشيد على التنمية االقتصادية الُمستدامة في الدول العربية ،بحث محكم،
المؤتمر الدولي في االقتصاد والتمويل االسالمي ،تركيا.2013 ،

()2احمد فتحي الحلو دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية
المستدامة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.2013 ،
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حسين عبد القادر ( )2012هدفت الدراسة إلى بحث تحقيق التنمية المحلية من خالل تطبيق أسس
وآليات الحكم الراشد على اعتبار أن اإلدارة المحلية بالجزائر هي أساس الالمركزية وهي التي تلعب
الدور األساسي في عملية التنمية الشاملة .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام بتنفيذ
الدراسة على الدولة الجزائرية كدراسة حالة ،مستخدما كذلك المنهج التاريخي لدراسة الظواهر في

إ طارها الزمني والتطورات التي لحقت بها .وتوصلت الدراسة إلى أن الحكم الراشد هو أساس تحقيق
التنمية ،وعليه يجب إشراك منظمات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،مع أجهزة الدولة كأطراف

فاعلة ورئيسية من شأنها النهوض بالتنمية وخلق بيئة تمكينيه تكون قاعدة العمل التنموي الشامل.

()1

التعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالجانب النظري للدراسة الحالية

من حيث الزمان :جميع الدراسات السابقة حديثة نسبيا ،ومن حيث المكان :تنوعت الحدود

المكانية إلجراء الدراسات السابقة ،فمنها المحلية والعربية ومنها األجنبية ،ومن حيث المناهج:

استعملت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي ،وبعضها المنهج التاريخي ،ومن حيث
األدوات :استعملت العديد من الدراسات تحليل الوثائق والمقابلة ،والبعض اساتخدم االستبانة ،وهناك

من استعمل التحليل الوصفي والمكاني .وعليه استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في بناء الفكرة
وصياغة المشكلة واختيار المنهج الوصفي للدراسة الحالية واختيار أدوات الدراسة المناسبة ،باإلضافة

إلى تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة ،وتدعيم اإلطار النظري للد ارسة الحالية .وما تميزت به الدراسة
الحالية أنها تركز على البلديات وتسعى إلى ربط الحوكمة بأبعادها المختلفة بالتنمية المستدامة؛ حيث

إن الدراسات السابقة في معظمها ركزت على المؤسسات غير الحكومية ،وبالتالي النتائج التي خرجت
بها الدارسة الحالية جديدة ومختلفة تبعا لطبيعة الدراسة.
الفصل الرابع :اإلطــــار المنــهجي:
أسلوب الدارسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي حاول من

خالله الباحثون وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي

تطرح حولها ،والمنهج الوصفي التحليلي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية موجودة حاليا يمكن الحصول
منها على معلومات تجيب على أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها.

( )1حسين عبد القادر ،الحكم الراشد في الجزائر واشكالية التنمية المحلية ،رسالة ماجستير في العلوم السياسية ،جامعة
أبي بلقايد ،تلمسان ،الجزائر.2012 ،
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مجتمع البحث :

يتكون مجتمع الدراسة من  25بلدية في قطاع غزة ،ولكن ألهداف البحث فقد خلص الباحثون

إلى اختيار البلديات التي تشكل ركائز أساسية في المناطق التي تعمل بها وتصنيفها أعلى من غيرها
من البلديات األخرى ،باإلضافة إلى أعداد الموظفين (جدول رقم ،)1وبناء على مشكلة الدراسة

وأهدافها؛ فإن المجتمع الكلي للدراسة " بلديات قطاع غزة" يتكون من  3475موظف وموظفة في
قطاع غزة.
جدول رقم  :1بيانات خاصة بموظفي بلديات قطاع غزة
الرقم

عدد الموظفين

البلدية

.1

بلدية غزة

1700

.2

بلدية جباليا

370

.3

بلدية بيت الهيا

100

.4

بلدية بيت حانون

100

.5

بلدية دير البلح

119

.6

بلدية خانيونس

405

.7

بلدية رفح

424

.8

بلدية المغازي

37

.9

بلدية النصيرات

114

.10

بلدية البريج

43

.11

بلدية عبسان الكبيرة

43

.12

بلدية عبسان الجديدة

20
3475

المجموع

عينة الدراسة :
بلغ أفراد العينة  3475فردا ،من العاملين في بلديات قطاع غزة ،وتم توزيع ( )400استبانة ،وقد تم

استرداد ((345استبانة يمثلون نسبة  %86من المجموع الكلي لمجتمع الدارسة ،وتم اختيار عينة
استطالعية مكونة من 40موظفا من بلديات قطاع غزة ،تم اختيارها عشوائيا ،وذلك للدراسة
االستطالعية لبناء استمارة االستبانة.
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أدوات الدراسة:
لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحثون إلى جمع البيانات األولية من خالل
االستبانة كأداة رئيسية للبحث ،صممت خصيصا لهذا الغرض ،ووزعت على بلديات قطاع غزة؛ حيث
صمم الباحثون استبانة تضمنت ثالثة محاور لقياس واقع الحوكمة في بلديات قطاع غزة ،وقد تم
استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان ،اختار الباحثون الدرجة ()1

لالستجابة " بدرجة منخفضة جدا "  ،والدرجة ( )5بدرجة مرتفع جدا.
صدق وثبات االستبانة :تم تقنين فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي:
اختبار الصدق :تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقة األداة أو ما يعرف بصدق المحكمين
صدق المحكمين :تم عرض االستبانة على مجموعة من الخبراء في مجال اإلدارة وقد استجاب
الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم.
اختبار الثبات :وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على عينة الدراسة بطريقة معامل اختبار كرونباخ
ألفا.
طريقة ألفا كرونباخ :تم استخدام م عامل ألفا كرونباخ كطريقة لقياس الثبات ،ويبين الجدول رقم ()2
أن معامل الثبات مرتفع ،وعليه فإن االستبانة تتمتع بمعامل ثبات عال.
جدول رقم  :2معامل الثبات ألفا كرونباخ

المقياس

معامل ألفا كرونباخ

العالقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة

0.817

خصائص وسمات عينة الدراسة:
أظهرت النتائج (جدول رقم  )3أن غالبية المشاركين من الذكور  ،٪77.2وهذا يعكس طبيعة
المجتمع الفلسطيني ،وبينت أن  ٪44.4تتراوح أعمارهم بين  31و 40سنة ،كما أظهرت أن األغلبية
كانت حاصلة على درجة البكالوريوس ،وهذا يعكس طبيعة هذه الوظائف التي تتطلب الحصول على

الدرجة الجامعية األولى ،وكانت الخبرة في العمل الحالي  ٪41.6للخبرة التي تراوحت ما بين 6-4
سنوات.

91

`

جدول رقم :3البيانات الشخصية للمبحوثين

التكرار

المتغيرات

النسبة

المتغيرات

الجنس

التكرار

النسبة

العمر

ذكر

247

77.2

أنثى

73

22.8

المتغيرات

التكرار

النسبة

30-20

89

27.8

40-31

142

44.4

50-41

80

25

 51فأكثر

9

2.8

المتغيرات

التكرار

النسبة

التعليم

سنوات الخبرة
3-1

56

17.5

دبلوم متوسط

1

0.3

6-4

134

41.9

بكالوريوس

245

76.6

9-7

55

17.2

ماجستير

64

20

14-10

58

18.1

دكتوراه

10

3.1

 15فأكثر

17

5.3

اختبار الفرضيات:
لإلجابة على هذه الفرضيات تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين المتغيرين؛
حيث كانت نتائج الفرضيات كما هو موضح بالجداول التالية:
1.1

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين وجود نظام
للمساءلة في بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
جدول رقم ( )4معامل االرتباط بين نظام للمساءلة في البلديات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
االحصاءات

المسائلة

معامل االرتباط () R

**0.396

قيمة المعنوية )(Sig

0.00

حجم العينة () N

345

المحور

المساءلة
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01
**دال
ً

أظهر الجدول رقم ( )4قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي  R=0.396وقيمة  sig=0.00وهذا

دال احصائيا عند مستوى معنوية ( )α=0.05وهذا يشير إلى وجود عالقة طردية بين وجود نظام
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للمساءلة في بلديات قطاع غزة والتنمية المستدامة .حيث أن الزيادة في تطبيق المسائلة في بلديات
قطاع غزة تؤدي لزيادة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ،ويعزو الباحثون ذلك الى أنه كلما

كان هنالك متابعة مستمرة من قبل مجلس إدارة البلدية بتوفير متخصصين وهيئات ولجان رقابية

وتنظيم اجتماعات دورية مع المواطنين ،والتعامل مع التقارير الدورية؛ أدى ذلك إلى تحقيق التنمية
المستدامة .وهذه النتائج تتوافق مع دراسة (لبال( )2012،عبد القادر.(2012 ،
1.2

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين توفر األنظمة
الداخلية في بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

جدول رقم ( )5معامل االرتباط بين األنظمة الداخلية في البلديات والمساهمة في تحقيق التنمية
المستدامة.
االحصاءات

األنظمة الداخلية

معامل االرتباط ()R

**0.354

قيمة المعنوية )(Sig

0.01

حجم العينة ()N
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المحور

األنظمة الداخلية
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01
**دال
ً

أظهر الجدول رقم ( )5بأن قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي  R=0.354وقيمة sig=0.00

وهذا دال احصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وهذا يؤكد وجود عالقة طردية بين توفر األنظمة

الداخلية في بلديات قطاع غزة وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث أن الزيادة في تطبيق األنظمة الداخلية

في بلديات قطاع غزة تؤدي لزيادة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ،ويعزو الباحثون ذلك إلى

أنه كلما كان لدى البلديات أنظمة مالية وإدارية واضحة ،وكذلك مكتوبة تستخدم في تقييم موظفيها

والتعامل مع الجمهور أدى إلى زيادة التنمية المستدامة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (لبال(2012 ،
ودراسة (بعيرة.(2007 ،
1.3

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين نظام الشفافية
في بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
جدول رقم ( )6معامل االرتباط بين الشفافية في البلديات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
االحصاءات

الشفافية

معامل االرتباط () R

**0.466

قيمة المعنوية )(Sig

0.00

المحور

الشفافية
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حجم العينة () N

إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01
**دال
ً
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أظهر الجدول رقم ( )6قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي  R=0.466وقيمة sig=0.00

وهذا دال احصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وهذا يبين أنه يوجد عالقة طردية بين نظام

الشفافية في بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .حيث أن الزيادة في تطبيق
الشفافية في بلديات قطاع غزة تؤدي لزيادة تحقيق التنمية المستدامة ،ويعزو الباحثون ذلك إلى أ ن

اتخاذ الق اررات وتنفيذها يتم وفقا للقواعد واألنظمة الخاصة بالبلديات إضافة إلى إتاحة المعلومات لذوي
العالقة لالطالع وكذلك تدريب الموظفين على مضمون حاق الماواطن فاي االطالع علاى المعلومات

الخاصة بعمل البلدية مما يزيد من مساهمة المنظمة في تحقيق التنمية المستدامة .وهذا يتفق مع
دراسة (لبال (2012 ،ودراسة (بعيرة(2007 ،
1.4

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين الالمركزية في
بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
جدول رقم ( )7معامل االرتباط بين الالمركزية في البلديات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المحور

الالمركزية
إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01
**دال
ً

االحصاءات
معامل االرتباط () R

الالمركزية
**

0.326

قيمة المعنوية )(Sig

0.00

حجم العينة () N
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أظهر الجدول رقم ( )7قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي  R=0.326وقيمة sig=0.00

وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)α=0.01وهذا يؤكد وجود عالقة طردية بين نظام
الالمركزية في بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث أن الزيادة في تطبيق

الالمركزية في بلديات قطاع غزة تؤدي لزيادة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ،ويعزو الباحثون

ذلك الى أن زيادة تمكين العاملين ،وزيادة قدراتهم وصالحياتهم في اتخاذ الق ار ارت ،واعتماد اساليب

التفويض ،وفرق العمل يعزز أسلوب الالمركزية في المنظمة وبالتالي يزيد من قدراتها على المساهمة
في تحقيق التنمية المستدامة .وهو ما أيدته دراسة (عبد القادر (2012 ،التي بينت أنه ال يمكن

للتنمية المحلية الناجعة أن تنجح من دون أن تكون هناك بيئة مساعدة تتبنى الالمركزية ،وكذلك
دراسة (لبال(2012 ،التي أكدت أنه يمكن تحقيق التنمية المستدامة للمدن عبر تكريس الالمركزية.
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1.5

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين الرؤية
االستراتيجية في بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
جدول رقم ( )8معامل االرتباط بين الرؤية االستراتيجية في البلديات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المحور

االحصاءات

الرؤية االستراتيجية

معامل االرتباط ()R
قيمة المعنوية )(Sig
حجم العينة ()N

الرؤية االستراتيجية
**

0.397
0.00
345

**دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01

أظهر الجدول رقم ( )8قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي  R=0.397وقيمة  sig=0.00وهذا

دال احصائيا عند مستوى معنوية ( ،) α=0.01حيث تبين من خالل هذا االختبار أنه يوجد عالقة

طردية بين الرؤية االستراتيجية في بلديات قطاع غزة وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث أن الزيادة في
تطبيق الرؤية االستراتيجية في بلديات قطاع غزة تؤدي لزيادة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة،

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن امتالك البلديات لرؤيا استراتيجية واضحة للمستقبل ،تتضمن تحليل البيئة
الداخلية والخارجية ويشارك الجميع فيها يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة مساهمة المنظمة في تحقيق
التنمية المستدامة ،وهذا يتفق مع دراسة (لبال (2012 ،ودراسة ()Galayda & Yudelson، 2010
ودراسة (بعيرة.(2007 ،

الفرضية الرئيسية :توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين

الحوكمة الرشيدة في بلديات قطاع غزة وتحقيق التنمية المستدامة.
جدول رقم ( )8معامل االرتباط بين الحوكمة الرشيدة في البلديات وتحقيق التنمية المستدامة.
المحور

االحصاءات

الحوكمة الرشيدة

معامل االرتباط () R
قيمة المعنوية )(Sig
حجم العينة () N

الرؤية االستراتيجية
**

0.540
0.00
345

**دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01

أوضح الجدول رقم ( ) 8بأن العالقة طردية بين الحوكمة الرشيدة في بلديات قطاع غزة

وتحقيق التنمية المستدامة حيث كانت قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي  R=0.540وقيمة
 sig=0.00وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)α=0.01
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الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء

المبحوثين حول تحقيق التنمية المستدامة تعزى إلى البيانات الشخصية التالية (العمر ،الجنس،
المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة).
أوضح الجدول رقم ( )9آراء المبحوثين حول تحقيق التنمية المستدامة تعزى إلى البيانات

الشخصية ،ولذلك تم استخدام اختبار " "Tلعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات .كذلك تم استخدام

اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي
يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.
جدول ( :)9الفروق -البيانات الشخصية

البيانات الشخصية

اسم االختبار

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

العمر

التباين األحادي

1.45

0.228

الجنس

 Tلعينتين مستقلتين

0.703

0.483

المؤهل العلمي

التباين األحادي

0.219

0.883

عدد سنوات الخبرة

التباين األحادي

0.954

0.433

من النتائج الموضحة في الجدول السابق ( )9تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستوى
الداللة  0.05لكل المتغيرات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات آراء المبحوثين حول تحقيق التنمية المستدامة تعزى إلى البيانات الشخصية.

ويعزو الباحثون عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى أن استخدام تحقيق التنمية

المستدامة ضرورة ملحة للبلديات سواء كان إدارتها من الذكور أو اإلناث ،وأيضا يعكس اهتمام
البلديات بتوظيف الكفاءات والخبرة بغض النظر عن الجنس ،إضافة إلى أنه يوجد تطور واضح في
استخدام التنمية المستدامة على مستوى جميع الفئات العمرية ؛ أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي فإن

الباحثون يفس ار ذلك إلى طبيعة النظام التربوي الفلسطيني الذي يعزز القيم والمبادئ التي تعزز التنمية

المستدامة بغض النطر عن مؤهالتهم العلمية ،وبالمثل فإن اتخاذ الق اررات في البلديات لتحقيق التنمية
المستدامة ال يتطلب من أصحاب القرار خبرة طويلة في العمل وهذا من خالل مشاركتهم في دورات

تدريبية وورش عمل مستمرة.
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النتائج:
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
.1

وجود عالقة طردية بين مبادئ الحوكمة (المساءلة ،الشفافية ،الالمركزية ،األنظمة الداخلية،
الرؤية االستراتيجية) في بلديات قطاع غزة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

.2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المبحوثين حول تحقيق التنمية
المستدامة تعزى إلى المتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)

التوصيات:
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحثون باآلتي- :
 .1ضرورة تعزيز ثقافة الحوكمة بين رئيس وأعضاء المجلس البلدي ،ألن ذلك سيزيد من قدرتهم
على اتخاذ الق اررات بطريقة صحيحة والذي من شأنه أن ينعكس على الجمهور من خالل
نوعية الخدمات المقدمة.
.2

تعزيز مبدأ الشفافية من خالل نشر كل ما هو متعلق بالبلديات على الموقاع االلكتروناي لهاا،
والعمل على تحسين البيانات المنشورة ،إصدار نشرات مكتوبة ومسموعة للجمهور تعزز
لديهم معرفة حقاوق كل من المواطن والمجلس البلدي وواجباتهما ،ووضع آليات عملية ولوائح
داخلية للوصول بالحكم الرشيد إلى الكفاءة والفعالية ،واالهتمام بالجانب التدريبي وفقا
لال حتياجات الالزمة لضمان نجاح تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.

.3

تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم سياسات وخطط البلديات ،ونشر كافة البيانات اإلحصائية
واالجتماعية واالقتصادية المتعلقة بكيفية إدارة البلدية وأيضا المتعلقة بالخدمات والمشاريع
المختلفة وتمكين المواطنين من االطالع عليها.

.4

ضرورة تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية للبلديات والتي تضمن توزيع المهام والمسؤوليات
لكافة العاملين وتوضيح العالقات بما يخص اتخاذ الق اررات وتحديد الصالحيات.

.5

ضرورة مراجعة وتطوير الخطط االستراتيجية للبلديات كأحد أهم المتطلبات األساسية للتنمية
المستدامة.
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.6

ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والموضوعية في استقبال الشكاوى وإيجاد الحلول الجيدة لها.

.7

نشر ثقافة الحوكمة لدى طلبة المدارس والجامعات من خالل طرح مساقات متخصصة في
هذا المجال.

المراجع:
 .1أبو بكر بعيرة ،أنس بعيره ،ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة ،مؤتمر التنمية المستدامة في
ليبيا.2007 ،
 .2أحمد صادق الرقب ،عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.2010 ،
 .3أحمد فتحي الحلو دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة
في تحقيق التنمية المستدامة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2013 ،
 .4أحمد محمود الزنفلي ،التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي دوره في تلبية متطلبات التنمية
المستدامة ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.2012 ،
 .5أشرف ميخائيل ،التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات ،المؤتمر العربي األول حول
التدقيق في إطار حوكمة الشركات .القاهرة :مصر.2005 ،
 .6إلهام شيلي ،دور استراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة
االقتصادية :دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسكيكدة2019 ،
 .7أمجد ناهض سكيك ،دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة:
حالة دراسية :تجربة لجان احياء بلدية غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية2012 ،
 .8األمم المتحدة ،تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ،مونيتري.2003 ،
 .9أنور شحادة نصار ،تقييم مدى تطابق أداء ادارات الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مع مبادئ
الحوكمة وبعض معايير التمييز – دراسة ميدانية ،المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث)1(3 ،
.2017 ،60-42
 .10بالل خلف السكارنة ،أخالقيات العمل" ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان،
.2009
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 .11بالل ميتاني ،حمدان الجمال ،قدري الشكري ،أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على المسؤولية
االجتماعية في منظمات االعمال الخيرية – دراسة ميدانية اربد ،مجلة االقتصاد والمالية،
العدد رقم .2016 ،3
 .12حسن األسرج ،المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة للمملكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،معهد التخطيط القومي ،القاهرة2014 ،
 .13حسين عبد القادر ،الحكم الراشد في الجزائر واشكالية التنمية المحلية ،رسالة ماجستير في
العلوم السياسية ،جامعة أبي بلقايد ،تلمسان ،الجزائر.2012 ،
 .14ديب ريدة ،سليمان مهنا ( ) 2009التخطيط من أجل التنمية المستدامة ،جامعة دمشق
للعلوم الهندسية ،العدد األول ،سوريا2009 ،
 .15رضا ابراهيم المليجي ،جودة واعتماد المؤسسات التعليمية :آليات لتحقيق ضمان الجودة،
الحوكمة المؤسسية.2011 ،
 .16رواء الطويل ،التنمية المستدامة واألمن االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسان"،
دار زهران ،الطبعة األولى ،عمان.2010 ،
 .17سمير مطير ،واقع تطبيق معايير الحكم الرشيد وعالقتها باألداء اإلداري للو ازرات
الفلسطينية ،رسالة ماجستير ،اكاديمية السياسات واالدارة ،غزة2014 ،
 .18سهير أحمد حامد ،إشكالية التنمية في الوطن العربي ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،رام هللا.2003 ،
 .19شوقي عبد العزيز الحفناوي ،حوكمة الشركات ودورها في عالج أمراض الفكر والتطبيق
المحاسبي ،المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وابعادها المحاسبية واإلدارية واالقتصادية،
جامعة االسكندرية ،كلية التجارة.2005 ،
 .20طارق سرور ،أثر تطبيق قواعد الحوكمة على عملية إدارة التغيير التنظيمي دراسة ميدانية
على الجامعات العامة بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
.2016
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المحاسبة الرشيدة وعالقتها بالميزة التنافسية وانعكاساتها على التنمية المستدامة
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين
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ملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على المحاسبة الرشيدة وعالقتها بالميزة التنافسية وانعكاساتها على
التنمية المستدامة للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين؛ ولتحقيق أهداف الدراسة قام
الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم االعتماد على االستبانة كأداة للدراسة وزعت على
عينة الدراسة المكونة من ( )50شركة صناعية مدرجة في بورصة فلسطين.

وتكمن مشكلة الدراسة في أهمية الدور الذي يلعبه استخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة في الشركات
الصناعية المدرجة في ب ورصة فلسطين ،وعدم قدرة استفادة الشركات الصناعية المدرجة من الميزة
التنافسية في عملية التنمية المستدامة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين تدعم الثقافة

الرشيدة من خالل تحفيز العاملين لديها ،وتوفير المعلومات المالئمة ،وتشجيع برامج التحسين المستمر
بشكل دائم.

وأوصت الدراسة بضرورة قيام إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام

المحاسبة الرشيدة لما لها من دور مباشر في تخفيض التكاليف وتحديد أماكن الهدر والفاقد والقضاء
عليه.

الكلمات االفتتاحية :المحاسبة الرشيدة ،الميزة التنافسية ،التنمية المستدامة.
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Abstract:
The study aimed to identify good accounting and its relationship to the
competitive advantage and its implications for the sustainable development
of industrial companies listed on the Palestine Stock Exchange, and to
achieve the goals of the study, the researchers used the descriptive analytical
approach, and the questionnaire was relied upon as a study tool and was
distributed to the study sample consisting of (50) industrial companies listed
in Palestine Exchange.
The problem of the study lies in the importance of the role played by the use
of rational accounting in industrial companies listed on the Palestine Stock
Exchange, and the inability of the listed industrial companies to benefit from
the competitive advantage in the sustainable development process.
The results of the study showed that the departments of the industrial
companies listed on the Palestine Stock Exchange support the rational
culture by motivating its employees, providing the appropriate information,
and encouraging permanent improvement programs permanently.
The study recommended that the departments of industrial companies listed
on the Palestine Stock Exchange should use rational accounting because of
their direct role in reducing costs and identifying and eliminating waste and
waste.
Key words: rational accounting, competitive advantage, sustainable
development.
:المقدمة
 مفتاحا للتقدمKيعتبر مفهوم المحاسبة الرشيدة من المفاهيم الحديثة للمحاسبة اإلدارية وتعد

، وتساعد في صناعة أفضل الق اررات،والتغلب على مشاكل أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية
،والتحسين الرشيد طويل األجل بواسطة إعداد تقارير المعلومات المالية وغير المالية بشكل كامل
لتوفر معلومات مفيدة للمدراء والعاملين في المنشأة التخاذ الق اررات الرشيدة بواسطة أدواتها المحكمة
، والقضاء على الفاقد والضائع في العملية اإلنتاجية،التي تعمل على تخفيض وقت اإلنتاج والتكلفة

 وتحسين التسعير، وتدعم الميزة التنافسية،وتحقيق قيمة للعمالء ومتطلباتهم والتحسين المستمر
 كما تجعل الشركات لها قدرة كبيرة على المنافسة لما يتمتع إنتاجها بجودة عالية،واإليرادات والربحية
.وثقة العمالء بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة

كما تعد المحاسبة الرشيدة من أهم أنظمة التصنيع المعاصرة التي حققت للشركات ميزة

 والتركيز على الجودة العالية في المنتجات التي تقدمها، وتقديم أفضل الخدمات للعمالء،تنافسية كبيرة
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لعمالئها ،والسعي إلى تحقيق متطلبات استراتيجية التنمية المستدامة ،والتي تتمثل في تحسين جودة
اإلنتاج ،واالستغالل األمثل للموارد المتاحة ،وتحقيق رضا ووالء العاملين.
وتنبع المحاسبة الرشيدة من التصنيع الرشيد الذي هو في األصل منهج) ياباني( طبقته

شركة (تويوتا) لصناعة السيارات على نظامها اإلنتاجي كامال من خالل النظرة المتكاملة للشركة في
شكل سلسلة قيمة ممتدة تضم ا ألطراف خارج إطار الشركة من الموردين والعمالء ،وإجراءات
المحاسبة ،والرقابة ،والقياس ،واألساليب اإلدارية التي تعكس حقيقة التفكير والممارسات الرشيدة.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في أهمية الدور الذي يلعبه استخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة في
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين ،وعدم قدرة استفادة الشركات الصناعية المدرجة
من الميزة التنافسية في عملية التنمية المستدامة.

وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ً
ما العالقة بين المحاسبة الرشيدة والميزة التنافسية وانعكاساتها على التنمية المستدامة للشركات

الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين؟
ومن السؤال الرئيس تتفرع التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما الدور الذي يلعبه استخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسية للشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين؟
 -2ما الدور الذي يلعبه استخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة للشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين؟

 -3ما الدور الذي تلعبه الميزة التنافسية في عملية التنمية المستدامة للشركات الصناعية المدرجة

في بورصة فلسطين؟
 .1أهداف الدراسة :تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 -1تحديد الدور الذي يلعبه استخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسية للشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين؟

 -2تحديد الدور الذي يلعبه استخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة للشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين؟
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 -3تحديد الدور الذي تلعبه الميزة التنافسية في عملية التنمية المستدامة للشركات الصناعية المدرجة
في بورصة فلسطين؟
أهمية الدراسة:
أوًال-األهمية العلمية:

تتبع أهمية الد ارسا ااة من أهمية اسا ااتخدام المحاسا اابة الرشا اايدة في الشا ااركات الصا ااناعية كونها

موضوعا جديدا نسبيا؛ فضال عن ندرة الكتابات والمراجع والدراسات التطبيقية والميدانية العربية التي

تناولت هذا الموضااوع بشااكل مباشاار ،مع التأكيد على األهمية البالغة ،لدعم هذا التوجه للد ارسااة من
خالل تمويل مثل هذه المواضيع وتسهيلها والتي نحن بحاجة للتعريف على أهمية إمكانية استخدامها
كمنهج وطريقة عمل لبيئة االعمال االدارية الحديثة.

ثانيا-األهمية العملية:
ً
إن للمحاسبة الرشيدة دور كبير في دعم الميزة التنافسية في عملية التنمية المستدامة؛ حيث
أن تطبيق المحاساابة الرشاايدة يساااعد الشااركات على االسااتفادة من الميزة التنافسااية .يقلل نساابة الهدر

والفاقد؛ مما يعزز مخرجات اإلنتاج.
فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة :يوجد عالقة بين المحاسبة الرشيدة والميزة التنافسية ،وينعكس ذلك على التنمية
المستدامة للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
ومن الفرضية الرئيسة تتفرع الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى :يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسية
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
الفرضية الفرعية الثانية  :يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.

الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسية

للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل

المتغير التابع

المحاسبة الرشيدة

الميزة التنافسية
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حدود الدراسة:
 -1الحدود الزمنية :تقتصر الدراسة على عام .2018
 -2الحدود المكانية :تقتصر الدراسة على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
 -3الحدود البشرية :المدراء العامين والماليين ورؤساء األقسام العاملين في الدوائر واألقسام
المالية.
الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة على الكشف عن المحاسبة الرشيدة ودورها في دعم الميزة
التنافسية لتحقيق التنمية المستدامة للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
محاور الدراسة :قسمت الدراسة إلى عدة محاور وهي:

 المحور األول :اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة. المحور الثاني :اإلطار العملي واختبار فرضيات الدراسة. المحور الثالث :النتائج والتوصيات. المحور األول :اإلطار النظري والدراسات السابقة.المتطلب األول :المحاسبة الرشيدة:
أوًال :مفهوم المحاسبة الرشيدة:

يعد مفهوم المحاسا ا اابة الرشا ا اايدة من المفاهيم الحديثة التي تساا ااتند على مجموعة من المبادئ

والتي أطلق عليها تساامية "مبادئ المحاساابة الرشاايدة"؛ حيث بدأ اإلنتاج الرشاايد في صااناعة الساايارات،

ولكن بعد نجاح تطبيق هذا النظام أصا ا ا ا ا ا اابح يمكن تطبيقه في القطاعات اإلنتاجية كافة ،ومن أهمها
المنشاآت الصاناعية وكذلك البنوك ،وتعد مفتاحا للتقدم  ،وتنبع المحاسابة الرشايدة من التصانيع الرشايد

الذي هو في األصاا ا اال منهج (ياباني)  ،كما تعنى المحاسا ا ا اابة الرشا ا ا اايدة بالرقابة ،والقياس واألسا ا ا اااليب

اإلدارية التي تعكس حقيقة التفكير الرش ا اايد والممارس ا ااات الرش ا اايدة  ،وتس ا اااعد المحاس ا اابة الرش ا اايدة في

صا ا ااناعة أفضا ا اال الق اررات بواسا ا ااطة أدواتها المحكمة والمفهومة وتفعيل التكاليف والمعلومات المربحة،
كما أنها توفر الوقت والمال  ،فض ااال عن ذلك تدفع المحاس اابة الرش اايدة نحو التحس ااين الرش اايد طويل
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األجل بواسا ااطة تجهيز القياسا ااات وتقارير المعلومات بشا ااكل كامل؛ وذلك من خالل أدوات عدة تركز
على قيمة الزبون والتحسين المستمر لنمو األعمال والقضاء على التكاليف الزائدة وتحسين

الربحية.

( )1

وعرفت المحاسبة الرشيدة بأنها :أسلوب متخصص إلدارة األعمال مستند إلى مرتكزات اإلدارة الرشيدة

واإلنتاج الرش اايد التي توفر أس ااس مناس اابة الس ااتعمال المعلومات المحاس اابية التي تدعم اإلنتاج الرش اايد
واإلدارة لدعم إدارة التكلفة ( )GMوأنش ا ا ااطة القيمة ( )VAوإزالة الهدر من النظم المحاس ا ا اابية المطبقة
في الوحدات االقتص ا ا ا ا ا ا ااادية ،إن هذا التعريف يركز على عملية االرتقاء بأس ا ا ا ا ا ا اااليب قياس التكاليف
االعتيادية وتطوير عملية تقييم األداء التي تعتمد على نظام التكاليف المعيارية وتحليل

االنحرافات)2(.

وتعرف أيض ا ا اا :بأنها نظام عمل يسا ا ااعى إلى تنظيم وإدارة كل مجاالت اإلنتاج (تصا ا ااميم المنتجات –
العمليات التش ا ا ا ا ا ااغيلية – العالقة مع الموردين والعمالء)؛ من خالل التخلص من الفاقد ،وتقليل الوقت
والجهد البشا ا ااري؛ بهدف االسا ا ااتجابة الس ا ا اريعة لطلبات العمالء ،وتقديم منتجات عالية الجودة بأفضا ا اال

كفاءة ممكنة".

()3

ثانيا :أهداف المحاسبة الرشيدة:
ً
تهدف المحاسبة الرشيدة إلى تكوين ثقافة تنظيمية يشارك فيها جميع الموظفين ،وتركز
باستمرار في الحد من جميع أنواع الهدر الموجودة في العمليات مثل وقت االنتظار ،ومشكالت

المخزون وغيرها ،ويؤدي تطبيق المحاسبة الرشيدة إلى تحقيق األهداف اآلتية (:)4

 -1تطبيق متقدم ألدوات المحاسبة الرشيدة في مستوى تيار القيمة.

 -2تدريب مديري تيار القيمة وآخرين في صنع الق اررات المالية ،وإعداد تيار القيمة بوضوح وتقارير
األرباح والخسائر.
 -3قياسات تيار القيمة لتربط بين استراتيجية الوحدات االقتصادية والتقارير اإلدارية.
 -4تطبيق مبادئ محاسبة الرشيد من المهام المالية للحد من التعقيدات والضائعات.
 -5إشراك مديري تيار القيمة في التخطيط المالي وعمليات الموازنة.
( )1ماجدة حسين إبراهيم ،انعكاسات بيئة التصنيع في ظل مدخل الترشيد على ممارسات المحاسبة االدارية والرقابية،
مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،مصر ،المجلد ( ،)17العدد ( .2013 ،)3ص ،323
.398
(2) Davis, Charles e,: And davis,elizabeth , ''accounting'', john wiley and sons, inc, USA,2012.
( )1كامل محمد علي محفوظ ،مدى إمكانية تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد كأحد متطلبات إعادة هندسة نظم المحاسبة
اإلدارية– دراسة تطبيقية ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،2014 ،ص.60
(2( Karen m., kroll, .(2004). a new way of looking at the numbers , the lowdown lean accounting,
journal of accounting, gul, http://wwl.proqest.com, p69, .2004.
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ثال ًثا :أدوات المحاسبة الرشيدة:

لتحقيق األ هداف أعاله هنالك عدة أدوات تتضمنها المحاسبة الرشيدة كلها تعمل مع بعضها

البعض لتكوين الرقابة ،واإلدارة للوحدات االقتصادية الرشيدة؛ إذ إ ن تلك األدوات تنبع من مبادئ
وممارسات المحاسبة الرشيدة التي تم ذكرها سابقا):)1

 .1خارطة تدفق القيمة :من أبرز مقومات تحقق اإلنتاج الرشيد هي خارطة تدفق القيمة ،والمقصود
من (تدفق القيمة) :هو جميع األنشطة االقتصادية المطلوبة لتحقق العملية اإلنتاجية بدءا من تصميم

المنتج ،وطلب الزبون ،واإلنتاج ،وتسليم المنتج للزبون؛ إذ إن القيمة تشخص من خالل الزبون،
وتتمثل بمجموعة من خصائص المنتج التي يكون الزبون مستعدا للدفع مقابل الحصول عليها فهي

تمثل الفرق ما بين اإلدراك والتضحية ،فالتضحية تمثل ما يقدمه الزبون مقابل حصوله على مزايا

وخصائص السلعة ،واإلدراك ما يحصل عليه الزبون من االستعمال الفعلي للمنتج؛ وهي تعد من أهم
األدوات التي تستعمل في التخطيط الرشيد ،إذ إنها تسهل مهمة ممارسي النظام اإلنتاجي الرشيد على
تركيز وتخطيط أفكارهم على األنشطة التي تضيف قيمة ،وتنفيذ مجموعة من تقنيات الترشيد في آن

واحد.

 .2مدخل التكلفة المستهدفة :هو منهج حديث لتحديد تكلفة الخدمات ،ويقوم على أساس البدء
بتحديد السعر المستهدف الذي يرغب ويستطيع العميل دفعه للخدمة ،ومن ثم بناء تحديد هامش
الربح الذي يرغب بتحقيقه ليطرح هذا الهامش بعد ذلك من السعر المستهدف؛ ليتم من خالل ذلك

تحديد التكلفة المستهدفة؛ وبعبارة أخرى يسير هذا المنهج باتجاه معاكس للمنهج التقليدي في التسعير
أي يبدأ من السعر المستهدف وصوال إلى التكلفة

المستهدفة)2( .

 .3رضا الموظفين :تسعى كل المنشآت إلرضاء الموظفين والعمل على إسعادهم وكسب رضاهم
حيث ازداد االهتمام برأس المال البشري باعتباره شريكا أساسيا للنجاح والتنافس ،فاإلدارة الجديدة

تتطلب تنظيم وتوجيه الجهود المشتركة لألفراد للحصول على نتائج أفضل؛ حيث تصبح الموارد

الفنية والمالية عديمة الجدوى من دون المهارات والقدرات البشرية التي تحسن استغاللها وتوظيفها؛

( )1سجاد مهدي الغرباوي ،وعباس نوار الموسوي ،استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في دعم نظم االنتاج الرشيق وتقييم أداء

الوحدات االقتصادية ،كلية االدارة واالقتصاد ،مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ،العدد ( ،)17جامعة واسط ،العراق،

 2015ص .12

( )2محمد راجح أبو عواد ،أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا ،األردن ،كلية العلوم اإلدارية والمالي ، 2008 ،ص.75
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حيث توجد عالقة قوية بين رضا الموظفين (باعتبارهم عمالء داخليين) وبين كل من رضا العمالء،
ونجاح تطبيق خطط ،وبرامج الجودة لديه.

()1

 .4التحسين المستمر :أن التحسين المستمر هو مجموعة التحسينات في العوامل المرتبطة كافة
بعمليات تحويل المدخالت إلى مخرجات ،ويشمل هذا التحسين المباني والتجهيزات والمواد وطرق

العمل وأداء االفراد العاملين في المنشأة ،ويشار إلى التحسين المستمر بأنه بحث مستمر عن الطرائق
واألساليب التي تحسن العمليات؛ من خالل المقارنة بالتطبيقات المستمرة ،وتنمية الشعور ،والوعي

لدى األفراد العاملين بملكيتهم لألنشطة والعمليات.

()2

 .5اإلدارة المرئية  :يقصد بها إدارة العملية اإلنتاجية ،ومكان العمل من خالل العرض المرئي
للمعلومات المتعلقة بأداء اإلنتاج واألنشطة اليومية باستعمال أدوات العرض المرئي المتعددة ،ومن

هذه األدوات أضواء الطلب واالستدعاء التي تستعمل لدعوة المشرف أو العاملين للحصول على
المساعدة ،وتوجد ألوان مختلفة لكل طلب ،وكذلك ألواح األلوان فهي تمثل مجموعة من األلوان ذات

دالالت محددة فيشير اللون األحمر إلى مشكلة في الماكنة ،واللون األزرق إلى الوحدة المنتجة
وغيرها)3(.

المعيبة

الستة سيجما :هي أسلوب ومنهجية نظامية تستند إلى جمع وتحليل البيانات الدقيقة ،لتحديد رؤية
الجودة ،وتعتمد منهجية الحيود السداسي في توجهها األساس إلى تطبيق استراتيجية تبني على
القياس الذي يركز على تحسين العملية وتقليل االختالف ،وهي تستعمل بشكل أساس في تحسين

عمليات

التصنيع)4(.

ويمكن القول بأن الم حاس ا ا اابة الرش ا ا اايدة توفر معلومات مفيدة للمدراء والعاملين في المنظمات
والش ا ااركات وغيرها  ،التخاذ أفض ا اال الق اررات بواس ا ااطة أدواتها المحكمة التي تعمل على القض ا اااء على

أغلب الهدرات المقترنة بالمحاسبة التقليدية ونظم الرقابة وتركز هذه األدوات على قيمة الزبون وتحقيق

( )1عبد الرازق حميدي ،أثر ادارة الجودة الشاملة في تطوير تنافسية البنوك – مع اإلشارة لحالة الجزائر ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر ،2014 ،ص .280

( )2أحمد حسين الجرجري ،وأحمد مؤيد الحيالي ،مدى اسهامات نظام دعم الق اررات في تنفيذ التحسين المستمر للمنظمات دراسة
استطالعية آلراء عينة من موظفي معمل االلبسة الجاهزة في مدينة الموصل ،مجلة تنمية الرافدين ،المجلد ( ،)43العدد (،)110

جامعة الموصل ،كلية االدارة واالقتصاد ،2012 ،ص .10
( )3ماجدة حسين إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .25

( )4محمد موفق محمد المكي ،مقدمة عن الستة سيجما الرشيقة والفوائد المحتملة من تطبيقها ،بحث مقدم لمؤتمر علمي حول
استراتيجيات تطوير األداء في المنشآت الحكومية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،2009 ،ص .8
(3) Maskell, Brian. "Lean Accounting" President" BMA Inc. 2010, p 20.
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متطلباته والتحسا ااين المسا ااتمر ،وتؤدي هذه الق اررات إلى تحسا ااين اإليرادات والربحية ،وبالتالي سا ااتؤثر
الق اررات الجيدة في تحسااين إدارة الجودة الشاااملة وتحقيق ميزة تنافسااية فهي أساالوب عمل منظم يعتمد
على أدوات وتقنيات تس ا ااتخدم من أجل تقليل الفاقد والهدر في الموارد المالية ،والجهود البشا ا ارية ،ومن
ثم فهي تسهم في تقديم معلومات ذات قيمة للشركة تمكنها من المنافسة في األسواق؛ مما يؤدي ذلك

إلى تخفيض التكاليف.
ابعا :مميزات المحاسبة الرشيدة:
ر ً
تختص المحاسبة الرشيدة مجموعة من المميزات)1(:
 -1المساعدة في الحد من الهدر في العمليات المحاسبية وبالشكل الذي يحرر وقت األفراد الماليين
ويجعلهم أكثر فاعلية ونشاط في االشتراك بمساعدة الوحدة االقتصادية وتنفيذ استراتيجياتها.
 -2دعم الثقافة الرشيدة من خالل تحفيز العاملين ،وتوفير المعلومات المالئمة ،وتشجيع التحسين
المستمر في كل مستويات الوحدة االقتصادية.
 -3التقيد بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما فيما يتعلق بأعداد التقارير الداخلية والخارجية.
 -4تعمل المحاسبة الرشيدة على زيادة قيمة المبيعات؛ ألنها توفر معلومات جيدة التخاذ الق اررات ،فإذا
تم استخدام معلومات الكلفة المعيارية التخاذ ق اررات التسعير والربحية والصنع أو الشراء واستثمار
رأس المال وتقديم منتج جديد فالمنشآت الرشيدة تحتاج إلى إدارة جيدة التخاذ الق اررات الرشيدة مثل
أداة تكلفة تيار القيمة.
 -5تحدد المحاسبة الرشيدة األ ثر المالي بوضوح للتحسينات الرشيدة معظم الشركات تستخدم نماذج
توفير التكاليف التقليدية لتقييم مزايا التحسين الرشيق والعديد من الشركات تنظر إلى تخفيض
التكاليف قصيرة األجل كأنها نتيجة للتغيير الرشيق؛ فالمحاسبة الرشيدة تحدد األثر الرئيسي للقضاء
على الهدر وإنشاء وتوفير الطاقة.
 -6المحاسبة الرشيدة توفر المال وتخفض التكاليف إ ذ أن معظم الشركات ليس لديها فكرة عن تخفيض
التكاليف بسبب انشغالها بعمق بعمليات الشركة وعدم وجود محاسبي ذو كفاءة فاستخدام المنشأة
لل محاسبة الرشيدة تستطيع استبعاد الهدر من معامالتها وتخفيض تكاليفها.
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 -7تحفز المحاسبة الرشيدة على التحسين الرشيق في األمد الطويل؛ من خالل استخدام المعلومات
والمقاييس الهامة للترشيد ،فمقاييس األداء الرشيق هي حجر الزاوية لإلدارة المرئية للرقابة على خاليا
اإلنتاج الرشيق وتيارات القيمة الكلية وغيرها.
خامسا :معوقات المحاسبة الرشيدة:
ً
1
تواجه عملية تطبيق المحاسبة الرشيدة مجموعة من المعوقات) ( :
 -1االفتقار للتقريب بين االقسام المختلفة ،فالعديد من الشركات تحدد مواقع وظائف المحاسبة المالية
على مساحة بعيدة عن مواقع اإلنتاج ،وأن تيارات تستبعد االقسام الوظيفية التقليدية؛ بل إن معظم
الشركات ال تجعل المحاسبين يتفاعلون مع أفراد اإلنتاج.
 -2يتطلب من المحاسب اإلداري ربط كل االرقام التي يحصل عليها بالكشوفات المالية وترك عقلية
التكلفة التاريخية في إعداد قوائمها المالية الخاصة بالمنشأة.
 -3هناك افتقار للدعم واالسناد الدراسة والتعليمي لمنهجيات المحاسبة الجديدة ،لذلك فإن إدارة اإلنتاج
تستجيب لتطر التقنيات الجديدة في اإلنتاج ،ويكون أقل دافعية للمحاسبين ،لوضع خطوات االسناد
والدعم لهذه التقنيات.
المتطلب الثاني :الميزة التنافسية:
أوًال :مفهوم الميزة التنافسية:

يعد مفهوم الميزة التنافسية ( (Competitive Advantageمن المفاهيم ذات األهمية؛ حيث

تمثل هدفا تسعى إلى تحقيقه جميع المنشآت ،بما يتناسب مع إمكانياتها ومواردها ،وتجعلها في
منافسة مستمرة مع الوحدات االقتصادية األخرى التي تعمل ضمن نشاطها؛ من أجل المحافظة على
هذه الميزة وتطويرها؛ ألن الوقت الحاضر هو وقت التطور والتنافس المستمر الذي يتطلب من

الوحدات االقتصادية حصولها على موقع تنافسي في السوق؛ من خالل اختيار الفرصة التي تحقق

لها الميزة التنافسية وتعمل على تطبيقها ،وقد وردت عدة تعاريف للميزة التنافسية جميعها يؤكد على

أهمية تميز الوحدة االقتصادية على منافسيها ويمكن تح قيق ذلك في حالة اتباع الوحدة االقتصادية

()1

كاظم ،حاتم ،أنموذج مقترح لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية – بغداد ،مجلة مركز

دراسات الكوفة ،العدد ( ،)35كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،2014 ،ص .8
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ألي استراتيجية من االستراتيجيات التنافسية العامة (قيادة التكلفة  ،والتمايز ،والتركيز) التي تستهدف
تحقيق ميزة تنافسية في مجال

معين)1(.

وتعرف الميزة التنافسية على أنها :مجموعة المهارات والتكنولوجيات والموارد والقدرات التي

تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسين

هما)2(:

-1

إنتاج قيم ومنافع للزبائن أعلى مما يحققه لهم المنافسون.

-2

تأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بين المنشأة والمنافسين.
كما عرفت بأنها" :قدرة المنشأة على جذب الزبائن ،وبناء مكانة لها ،القيمة المدركة من

قبلهم ،وتحقيق رضاهم ،وذلك عن طريق تقليص التكلفة الكلية وتحقيق عوائد أعلى من خالل السعر
مقارنة بالمنافسين".
وأيضا عرفت بأنها" :الخصائص أو المواصفات التي يكتسبها منتج (ما) أو عالمة والتي

تعطيه بعض التفوق على منافسيه الحاليين ،مع االشارة إلى أن هذه الخصائص والواصفات متعددة
ومتنوعة ،وتمس جوانب كثيرة فقد تتعلق بالمنتج نفسه (الخدمات الضرورية) ،وقد تكون في أشكال
اإلنتاج ،والتوزيع أو البيع الخاص بالمنتج أو المنشأة ،وهذا التميز أو التفوق يكون بالطبع مقارنة

بأقوى المنافسين في سوق المنشأة ،حتى يسمح لها بتطوير ميزاتها التنافسية ،وكسب زبائن

جدد")3(.

ومن خالل التعريفات السابقة للميزة التنافسية يرى الباحثان أنها" :هي مجموعة قدرات

وكفاءات وموارد وخبرات ،وأليات تمتلكها المنشأةا ،تميزها في سوق المنافسة؛ فضال عن تمتع
منتجاتها وخدماتها بصفات ومزايا تتميز عن منتجات المنافسين لها ،وبهذا يصبح لديها موقف

تنافسي قوي في السوق".

ثانيا :أهداف ميزة تنافسية:
ً
تسعى المنشأة إلى تحقيق أهداف من خلقها لميزة تنافسية تتمثل في التالي:

()4

 -1خلق فرص تنافسية جديدة.

( )1كاظم ،حاتم ،المرجع السابق ،ص.10

( )2فرحات ،غول ،الميزة التنافسية الطريق لربح المعركة التنافسية ،مجلة دراسات اقتصادية ،دار الخلدونية ،العدد ( ،)12فيفري،
الجزائر ،مركز البصيرة ،2009 ،ص .2 – 1

( )3فرحات ،غول ،المرجع السابق ،ص .2

( (4عبد الرؤوف ،حجاج ،الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :مصادرها ودور االبداع التكنولوجي في تنميتها -دراسة ميدانية
في شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التسيير والعلوم االقتصادية ،جامعة

بسكيكدة ،الجزائر ،2007 ،ص .34
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 -2دخول مجال تنافسي جديد ،كدخول سوق جديدة ،أو التعامل مع فئة جديدة من الزبائن ،أو نوعية
جديدة من المنتجات والخدمات.
 -3تكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف التي تريد المنشأة بلوغها وللفرص الكبيرة التي ترغب في
اقتناصها.
 -4إيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء.
 -5تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين.
 -6تحسين المشاركة والمسؤولية المجتمعة.
 -7تحسين نوعية المخرجات.
 -8العمل على إيجاد بيئة تدعم وتحافظ على التحسين المستمر.
ثال ًثا :خصائص الميزة التنافسية:

تتلخص خصائص وصفات الميزة التنافسية كما يلي:

()1

-1

نسبية ،أي :تتحقق بالمقارنة مع المنافسين ،وليست مطلقة.

-2

تحقق التفوق واالفضلية على المنافسين.

-3

تتبع من داخل المنشأة وتحقق قيمة لها.

-4

تنعكس في أداء المنشأة ألنشطتها أو في قيمة ما تقدم للزبون أو كليها.

-5

يجب ان يكون لها دور في التأثير في المشترين وإدراكهم لألفضلية فيما تقدمه المنشأة من

منتجات (وسلع وخدمات) وتحفزهم للشراء منها.
-6

تتحقق لمدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدها.

-7

ديناميكية :فما يعد اليوم ميزة تنافسية قد ال يصلح للغد ،وما قد يصلح في صناعة (ما) ال

يناسب صناعات أخرى.

( (1قنديل ،باسل ،أثر تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة على السياسات التنافسية في المنشآت الصناعية – دراسة تطبيقية على
منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة 2008 ،ص.76
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ثال ًثا :أبعاد الميزة التنافسية:

تستطيع المنشأة أن تتمايز عن المنشآت األخرى المنافسة من خالل انفرادها في بعد او

أكثر من ابعاد الميزة التنافسية والتي يمكن توضيحها كاالتي:

()1

 .1التكلفة :ويقصد بالتكلفة أنها قدرة المنشأة على التنفيذ بأقل التكاليف مقارنة بالمنافسين بهدف
التحسين المستمر لإلنتاج والرقابة على عناصر التكاليف

 .2الوقت :وذلك يتحقق من خالل قدرة المنشأة على التكييف السريع ،وسرعة االستجابة لطلبات
الزبائن وتقليص وقت االنتظار ،وتسليم الطلبات في الوقت المحدد وسرعة التطوير
 .3الجودة :تركز المنشآت على الجودة لتحقيق ميزة تنافسية فريدة ،لضمات بقائها ونموها في

السوق وفرصة إلرضاء الزبون؛ وذلك عند حصوله على منتج ذات جودة عالية ،ويجب على

المنشأة أ ن تركز على االعتبار االستراتيجي في جودة المنتج من خالل التحسينات المستمرة لمواكبة
أذواق الزبائن المستقبلية ،فالزبون على استعداد لدفع مبالغ أكثر مقابل حصوله على منتجات ذات
جودة عالية.

 .4البيئة :وذلك من خالل تقديمها منتجات صديقة للبيئة وال تسبب في تلوث البيئة.
 .5الخدمة :يقصد بها الخدمات التي تقدمها المنشأة وتتمتع بخصائص مميزة ،وتنفرد بها وتعجز

المنشآت االخرى عن مجاراتها.

 .6المرونة :ويقصد بها قدرة النظام اإلنتاجي على تقديم منتجات متنوعة تتالءم ورغبات الزبائن
المتنوعة واالستجابة السريعة.

 .7التسليم :يعد التسليم أحد أبعاد المنافسة البالغة األهمية التي تعكس قابلية المنشأة على تلبية
متطلبات زبائنها في الوقت المحدد ،إذ يمثل سرعة التسليم العنصر األساسي التأثير السريع
لمنتجاتها للزبائن بشكل يسمح للتغيير بسعر منتجاتها ،وهناك ثالث اسبقيات لبعد التسليم تتعامل
بالوقت هي:

أ -سرعة التسليم :وتعني قابلية الشركة على تسليم المنتجات إلى الزبائن بأسرع وقت ممكن (اصنع
المنتج أسرع).
ب -التسليم بالوقت المحدد :ويعني تسليم طلبات الزبائن في الوقت المحدد لهم من قبل الشركة
ج -سرعة التطوير :وهي سرعة تقديم منتج جديد وتقاس سرعة التطوير بالوقت بين توليد الفكرة وحتى

التصميم النهائي للمنتج وتقديمة إلى السوق.

( )1صالح ،صباح فوزي ،اإلدارة االس تراتيجية للتكلفة ودورها في اتخاذ الق اررات في شركات قطاع الخدمات الفلسطينية في
قطاع غزة دراسة ميدانية ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزةا ،2014 ،ص.91
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 .8االبداع :هي أفكار تتصف بكونها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل المشكالت أو تطوير أساليب أو
أهداف تعميق رؤية أو إعادة تركيب األنماط المعروفة في السلوكيات اإلدارية في أشكال متميزة
ومتطورة تدفع المنشأة إلى األمام ،ويشير كل من)1( :
ابعا :دور استفادة الميزة تنافسية من استخدام المحاسبة الرشيدة:
ر ً
تعمل المحاسبة الرشيدة على استخدام إدارة التحسين والتطوير المستمر بهدف تحسين العملي ة

اإلنتاجية باستمرار ،وهذا سيمنح فرصا هائلة للمنشأة للترشيد والتطوير بما يساعد على التنافس،

ويساعد على تحقيق مثالية المدى الزمني لتسليم العميل وتشغيل المعلومات وتنفيذ العملية اإلنتاجية،
وتعد األبعاد السابقة كافة من األساسيات الالزمة لتحقيق الميزة التنافسية في األسواق العالمية؛ حيث
تعتبر الميزة تنافسية من أهم أساليب اإلدارة االستراتيجية والمحاسبة اإلدارية الحديثة؛ وذلك نظرا

للتقدم التكنولوجي الكبير في وسائل االتصاالت واإلنتاج ،تطورت الميزة تنافسية ،لتصبح إحدى

العناصر األ ساسية في االستراتيجيات التنافسية ،لما لها من أثر كبير في تطوير جودة المنتجات
والخدمات المقدمة للعمالء  ،ومما ينعكس على ذلك زيادة ثقة العميل بالمنتج  ،وهذا يؤثر إيجابيا

في زيادة الحصة السوقية للمنشأة وزيادة أرباحها ،وبالتالي رفع مقدرتها التنافسية بين المنشآت
مثيالتها.
المتطلب الثالث :التنمية المستدامة:
أوًال :مفهوم التنمية المستدامة:

 يعد مفهوم االستدامة حلقة الوصل بين التنمية المستدامة ،وقد عرفت االستدامة على أنها " كيفيةتحقيق النمو الذي يأخذ بعين االعتبار ويراعى الجوانب االنسانية بكل أبعادها االقتصادية
واالجتماعية واالخالقية:

()2

( (1الجرجري ،أحمد حسين ،و العزاوي ،محمد عبد الوهاب ،دور تقانة المعلومات واالتصاالت في تحقيق المزايا التنافسية

دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوي ،بحث مقدم الى المؤتمر العلمي
الثالث لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحت شعار منظمات األعمال :التحديات العالمية

المعاصرة " للفترة  29 – 27نيسان ،عمان ،األردن ،2009 ،ص.15

( )2عبد الرحمن العايب ،وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
العدد  ،11جامعة سطيف ،الجزائر ،2011 ،ص.170
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 تدعو إلى عدم استم اررية االنماط االستهالكية الحالية سواء في الشمال أو في الجنوبواالستعاضة عنها بأنماط استهالكية وإنتاجية مستدامة ،وبدون تحقيق مثل هذه التطورات فال
مجال لتطبيق حقيقي لمفاهيم التنمية المستدامة.
 تؤكد على االرتباط المتبادل والوثيق ما بين التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية وأنه يمكنإعداد أو تطبيق أية استراتيجية أو استراتيجية أو سياسة مستدامة بدون دمج هذه االقتصادية
ألطول فترة ممكنة ،أما قياس هذه الرفاهية ،فيكون عادة بمعدالت الدخل والطعام والمسكن
والملبس والصحة والتعليم.
ويشكل مفهوم التنمية المستدامة في إطاره العام منهجا متكامال لما يتميز به من ربط عضوي تام ومتكامل،
فهو يجمع ما بين االقتصاد والبيئة والمجتمع ،بحيث ال يمكن النظر إلى أي من هذه المكونات الثالثة بشكل

منفصل ،فاالقتصاديون يركزون على األهداف االقتصادية أكثر من غيرها كما يؤكد البيئيون على أهمية
حماية الطبيعة ويشدد االجتماعيون على مبادئ العدالة االجتماعية وتحسين نوعية الحياة ،ولهذا تختلف

تعريفات االستدامة من اختالف المنظور.
ثانيا :تعريف التنمية المستدامة:
ً
يقصد بالتنمية المستدامة بأنها" :صيانة واستدامة الموارد المتعددة في البيئة لتلبية احتياجات البشر
الحاليين االجتماعية واالقتصادية ،وإدارتها بأرقى التكنولوجيا مع ضمان استم اررية الموارد لرفاهية

األجيال التالية".

كما يقصد بها" :هي تبني االستراتيجيات وأنشطة األعمال التي تفي بحاجات
ويمكن تعريف التنمية المستدامة بأكثر من طريقة:

المشروع")1(.

()2

* التنمية المستدامة :تعني "ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي إلى فنائها أو
تدهورها أو تؤدي إلى تناقص جدواها المتجددة بالنسبة لألجيال القادمة؛ وذلك مع المحافظة على رصيد
ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية مثل :التربة والمياه الجوفية والكتلة البيولوجية".
* التنمية المستدامة :تعني "اقتصاديا اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية؛ وذلك بالتركيز على الحصول على
الحد األقصى من منافع التنمية االقتصادية ،بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها".
( )1صالح عباس ،التنمية المستدامة في الوطن العربي ،مؤسسة شباب الجامعة ط ،1االسكندرية ،مصر ،2010 ،ص.19

( )2موسشيت ،فادو بالس ،مبادئ التنمية المستدامة ،ترجمة بهاء شاهين ،ط ،1الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،القاهرة،

 ،2000ص.30
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كما أنصبت تعريفات اقتصادية أخرى على الفكرة العريضة القائلة بأن «استخدام الموارد اليوم أال يقلل
من الدخل الحقيقي في المستقبل» ،ويقف وراء هذا المفهوم الفكرة القائلة بأن الق اررات الحالية ينبغي أال
تضر بإمكانيات المحافظة على المستويات المعيشية في المستقبل أو تحسينها ،وهو ما يعني أن نظمنا

االقتصادية ينبغي أن تدار؛ حيث نعيش على أرباح مواردنا ونحتفظ بقاعدة األصول المادية ونحسنها.
ثال ًثا :خصائص التنمية المستدامة:

حدد مؤتمر األمم المتحدة الذي انعقد في جانيرو عام  1992خصائص التنمية المستدامة فيما

يلي:

()1

 -1تنمية طويلة األجل تعتمد على تقدير اإلمكانات المتوفرة وتخطيطها ألطول فترة مستقبلية.
 -2تراعى حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية الموجودة.
 -3تراعى احتياجات البشر لتحسين نوعية حياتهم.
 -4تدعو إلى عدم استنزاف الموارد الطبيعية أو تلوثها والحفاظ على المحيط الحيوي للبيئة.
 -5تنسيق سياسات استخدام الموارد مع توجيه االستثمارات والبدائل التكنولوجية لتحقيق تنمية
متكاملة.
ابعا :أهمية التنمية المستدامة:
ر ً
تنبع أهمية التنمية المستدامة من كونها تنطلق مبدأ أن البشر مركز أهميتها؛ حيث تستجيب
الحتياجات الجيل الحالي دون التضحية والمساس باحتياجات األجيال القادمة ،أو على حساب قدراتهم

لتوفير سبل العيش الكريم ،كما تتجلى أهمية التنمية المستدامة أيضا من خالل األهداف التي تصبو إليها
والفوائد التي تتحقق من والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

()2

 .1أنها تسهم في تحديد الخيارات ووضع االستراتيجيات ورسم السياسات برؤية مستقبلية أكثر
توازنا وعدال.
 .2أنها تنطلق من أهمية تحليل األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية برؤية
شمولية وتكاملية ،وتجنب األنانية في التعامل مع الموارد والطاقات المتاحة.
 .3تشجع على توحيد الجهود والتعاضد بين القطاعات الحكومية والخاصة حول ما يتم االتفاق
عليه ،من أهداف وبرامج تسهم في تلبية حاجيات جميع فئات المجتمع الحالية والقادمة.
( )1لطفي ،أمين السيد أحمد ،المراجعة البيئية ،الدار الجامعية ،ط ،1اإلسكندرية ،2008 ،ص .28
(2( Karen m., kroll. a new way of looking at the numbers , the lowdown lean accounting, journal
of accounting, gul, http://wwl.proqest.com, 2008. , p.69.
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 .4تنشيط وتوفر فرص المشاركة في تبادل الخبرات والمهارات ،وتتسم في تفعيل التعليم والتدريب
والتوعية لتحفيز اإلبداع.
خامسا :أبعاد التنمية المستدامة:
ً
أكد تقرير "برونتالند" على االرتباط الوثيق بين التنمية االقتصادية واالجتماعية مع الحفاظ
على البيئة ،وأشار التقرير إلى عدم إمكانية تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة دون مالحظة متطلبات

التنمية للجوانب الثالث االقتصادية واالجتماعية

والبيئة)1(:

 -1البعد االقتصادي :تسعى التنمية المستدامة إلى تحسين مستوى الرفاهية لإلنسان من خالل زيادة

نصيبه من السلع والخدمات الضرورية ،وفي ظل محدودية الموارد لن يتحقق هذا المسعى إال بتوفر
العناصر التالية:

()2

أ -توفر عناصر اإلنتاج الضرورية للعملية اإلنتاجية.

ب -رفع مستوى الكفاءة والفاعلية لألفراد بتنفيذ السياسات والبرامج التنموية.

جا -زيادة معدالت النمو في مختلف مجاالت اإلنتاج ،لزيادة معدالت الدخل الفردي وتنشيط التغذية
العكسية بين المدخالت والمخرجات.
 -2البعد االجتماعي :يشمل المكونات واالتساق البشرية والعالقات الفردية والجماعية وما تقوم به

من جهود تعاونية أو ما تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتياجات .أما عناصر هذا البعد فهي:

أ -الحكم الرشيد المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع

المجتمع المدني.
ب -التمكين :ويقصد به توعية المجتمع بضرورة اإلسهام في بناء وتعبئة طاقاته من أجل المستقبل.
جا -االندماج والشراكة إلقامة مجتمع موحد في أهدافه ،ومتضامن في مسؤولياته.

-3البعد البيئي :ويركز على حسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح اإلنسان ،دون
إحداث خلل في مكونات البيئة؛ وذلك لن يتحقق إال باالهتمام بالعناصر التالية:
أ -التنوع البيولوجي المتمثل في البشر ،النباتات والغابات ،الحيوانات والطيور واألسماك.
ب-الثروات والموارد المكتشفة والمخزونة من الطاقة المتجددة والناضبة.
جا-التلوث البيئي الذي يخل بصحة الكائنات الحية.

( )1رومانو ،دوناتو) ،االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة ،منظمة األغذية والزارعة لألمم المتحدة ،2006 ،ص .56

( )2الغامدي ،عبد العزيز بن صقر ،تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة ،ورقة عمل مقدمة للملتقى العربي الثالث
للتربية والتعليم ،جامعة نايف للعلوم واألمنية ،الرياض ،السعودية.2006 ،
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ومن خالل األبعاد السابقة يمكن القول إن التنمية المستدامة تقوم على عناصر يرتبط بعضها
كبير .فاالقتصاد أحد المحركات الرئيسية للمجتمع ،وأحد العوامل
ببعض ،وتتداخل فيما بينها تداخال ا
الرئيسية المحددة لماهيته (مجتمع صناعي أو زراعي أو رعوي ،إلخ) .والمجتمع هو صانع االقتصاد،

والمشكل األساسي لألنماط االقتصادية التي تسود فيه ،اعتمادا على نوع الفكر االقتصادي الذي يتبناه
المجتمع (الرأسمالي ،االشتراكي ،اإلسالمي).
كما تتأثر البيئة باألنشطة االقتصادية وبسلوكيات أفراد المجتمع وتؤثر في أحوالهم الصحية
وأنشطتهم المختلفة .ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية المستدامة ال بد له أن يحقق التوافق واالنسجام

بين هذه العناصر الثالثة ،وأن يصهرها كلها في بوتقة واحدة تستهدف االرتقاء بمستويات الجودة لتلك
العناصر معا :أي تحقيق النمو االقتصادي ،وتلبية احتياجات أفراد المجتمع ،وضمان السالمة البيئية،
مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق األجيال القادمة من الموارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة

نظيفة .والعالقة بين التنمية المستدامة وحماية البيئة عالقة وثيقة .وفي هذا الصدد تمثل حماية البيئة
الهدف األول في برامج التنمية المستدامة ،ويرجع ذلك إلى أن البيئة هي المصدر األساسي لجميع
الموارد التي تتطلبها برامج التنمية المستدامة ومشروعاتها.

واإلخالل بالتوازن البيئي يؤدي إلى تدمير النظم البيئية وتدهور حالة الموارد الطبيعية (الحية

وغير الحية) والتعجيل بنفاد بعضها أو إفسادها بحيث يتعذر استخدامها بشكل مناسب اقتصاديا.
سادسا :ضوابط التنمية المستدامة:
ً
إن حماية البيئة تتطلب وضع ضوابط خاصة لبرامج التنمية المستدامة؛ بحيث تكفل هذه
الضوابط عدم تدهور النظم البيئية الطبيعية .وتتضمن هذه الضوابط ما يلي:

 -1المحافظة على سالمة البيئة ،خصوبة التربة ،تدوير عناصر الغذاء ،نظافة المياه ،جودة الهواء.

 -2المحافظة على الموارد الوراثية لألحياء الحيوانية والنباتات ،والحد من فقدان التنوع الحيوي.

-3ترشيد االستخدام المتواصل للموارد الطبيعية (وبخاصة) الموارد النباتية والحيوانية ( ،بحيث ال

يكون االستهالك أكبر من قدرة هذه الموارد على التكاثر واإلنتاج.

وتقضي التنمية المستدامة بأن يراعي اإلنسان هذه الضوابط ،ويراعي أهمية صون النظم

البيئية ،وأن يخطط معدالت استهالكه بحيث يحافظ على التوازن بين احتياجاته وبين طاقة تلك النظم

وقدرتها على االستم اررية والعطاء.

سابعا :جدلية العالقة بين التنمية واستخدام المحاسبة الرشيدة:
ً
يرى الباحثان أن أهمية استخدام المحاسبة الرشيدة تكمن في إدارة التحسين والتطوير المستمر
بهدف تحسين العملية اإلنتاجية باستمرار ،وهذا يمنح فرصا هائلة للمنشأة للترشيد والتطوير بما يساعد
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على التنافس ،ويساعد على تحقيق مثالية المدى الزمني لتسليم العميل وتشغيل المعلومات وتنفيذ
العملية اإلنتاجية ،وتعتبر االبعاد السابقة جميعها من األساسيات الالزمة  ،وتؤدي إلى تحسين بيئة
الشفافية واإلفصاح .مما يساهم في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة المتمثلة بتحسين مستوى الرفاهية

لإلنسان من خالل زيادة نصيبه من السلع والخدمات الضرورية ،و توفر عناصر اإلنتاج الضرورية
للعملية اإلنتاجية ،رفع مستوى الكفاءة والفاعلية لألفراد بتنفيذ السياسات والبرامج التنموية ،وزيادة
معدالت النمو في مختلف مجاالت اإلنتاج؛ لزيادة معدالت الدخل الفردي وتنشيط التغذية العكسية
بين المدخالت والمخرجات وتحقيق الحكم الرشيد المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى الشراكة
بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني ،والتركيز على حسن التعامل مع الموارد الطبيعية
وتوظيفها لصالح اإلنسان ،دون إحداث خلل في مكونات البيئة ،وصوال إلى التطوير توفير المعلومة،
التي يمكن االعتماد عليها من قبل مجلس اإلدارة للتخطيط االستراتيجي السليم سواء قصير األجل أم

طويل األجل ،لتقديم خدمة ذات جودة عالية.

ولقد دفعت المنافسة العالمية العديد من المنشآت للدخول في عالم المنافسة مع غيرها من
المنشآت؛ وذلك وفق ا للجودة ،والمرونة ،والتوقيت المالئم ،ولقد استجابت المنشآت الصناعية لتلك
الضغوط وقامت بتغيير استراتيجية اإلنتاج واالهتمام والتركيز على التصنيع الرشيد؛ لذا فان التصنيع
الرشيد ينظر اليه عادة باعتباره من أهم استراتيجيات اإلنتاج للمنشآت الصناعية التي تهدف إلى
تحقيق األاداء العالمي (.)1
وتحدثت دراسة ( (celik, 2016عن مدى استخدام األساليب الرياضية واالحصائية لتطبيق

المحاسبة الرشيدة وما تحققه من القضاء على التكاليف غير الضرورية في الشركات التي تعمل في
صناعة البناء والتشييد ،وتوصلت الدراسة إلى أن على الشركات قبول المحاسبة الرشيدة وتطبيقها

ألنها تلبي احتياجات الشركات الحديثة التي تسعى إلى أن تكون مرنة ،وتعمل على تخفيض مستويات

المخزون ،والقضاء على الفاقد وتجنب االجراءات غير الضرورية ،وتقليل الطاقة العاطلة ،وتحقيق
الميزة التنافسية ،وتوصلت أيضا إلى أن مجموعة واسعة من شركات البناء والتشييد ال تزال تستخدم
المحاسبة التقليدية إلى حد كبير.

حيث حددت دراسة (محسن )2016 ،مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة

تنافسية في ظل منهج إدارة الجودة الشاملة ،وتأثير أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية
في ظل منهج إدارة الجودة الشاملة في بنك فلسطين ،وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير ألدوات
المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في ظل منهج إدارة الجودة الشاملة في بنك فلسطين ،وأن
( (1إبراهيم ،ماجدة حسين ،مرجع سابق ،ص.6
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توفر مقومات تطبيق أدوات المحاسبة الرشيدة في بنك فلسطين يرجع بشكل رئيس إلى وجود أنظمة
محاسبية تتميز بالمرونة ،وهيكل إداري ينظم العالقات بين الدوائر واألقسام ،تزامنا مع وجود قواعد

بيانات محوسبة تقودها كفاءات علمية متخصصة في مجاالت تطبيق أدوات المحاسبة الرشيدة.

وقامت دراسة (المشهراوي (2015 ،باستطالع وجهات نظر المحاسبين حول مدى قدرة

محاسبة الترشيد على دعم استراتيجية استدامة منظمات األعمال ،وتوصلت الدراسة إلى أن فئات
المحاسبين الثالث تؤيد االفتراض القائل بأن تطبيق محاسبة الترشيد يدعم تحقيق متطلبات استدامة
منظمات األعمال السبع وهي :تحسين مؤشرات استم اررية منظمات األعمال ،وارتفاع معدالت النمو
في المنظمة ،وجذب أفضل العمالء واستبقاؤهم ،وتحقيق رضا الموظفين ووالئهم ،ودعم القدرة

التنافسية ،وخفض اإلسراف والفاقد ،واالستغالل األمثل للموارد ،وأوصت الدراسة إلى أن تعمل
الشركات على تحسين مؤشرات استم اررية منظمات األعمال ،بالنظر إلى الربحية والقدرة على سداد
االلتزامات ،وأن تبحث الشركات في نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات من أجل تحقيق ميزة

تنافسية في بيئة العمل ،وتساعد محاسبة الترشيد المنشأة على تحقيق هذا الهدف بشكل جوهري ،وأن
تهتم الشركات بالموارد المتاحة لدى المنشأة من :مخزون المواد الخام ،ومخزون اإلنتاج التام ،ووقت
العاملين ،وطاقة التشغيل ،وما إلى ذلك.

وركزت دراسة ) )Hibadullah, S. N., et al, 2014على قطاع صناعة السيارات في
ماليزيا لتعزيز قدرتها اإلنتاجية من خالل تطبيق المحاسبة الرشيدة للتخلص من الفاقد والهدر في العملية
اإلنتاجية لتحسين األداء البيئي ،وقد توصلت الدراسة إلى أن التركيز على االحتياجات الحقيقية للعمالء

يعتبر من عوامل نجاح تنفيذ التصنيع الرشيد ،و يساعد على تجنب الهدر والفاقد من اإلنتاج ،وتقليل

وقت عملية اإلنتاجية ،والحد من المخزون ،وتحسين الجودة ،ورضا العمالء ،وتدعيم الميزة التنافسية.
وتطرقت دراسة )محفوظ (2014 ،إلى مقومات ومعوقات تطبيق مدخل محاسبة ترشيد

الفاقد ،واآلثار المترتبة في حال تطبيقه ،ودوره في تخفيض التكاليف ،والتخلص من الفاقد ،وتحقيق
المنافسة ،وتلبية حاجات ومتطلبات العمالء ،وتعظيم قيمة المنتج من وجهة نظر العمالء ،وتوصلت
الدراسة إلى أنه تتوفر المقومات الالزمة لتطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد في مصانع المشروبات

الغازية والعصائر في قطاع غزة ،وذلك من خالل توفر نظام لضبط اإلنتاج في مارحله المختلفة،

وتوفر نظام لتوريد المواد األولية الالزمة للتصنيع ،وتوفر نظام للرقابة والمتابعة على عمليات اإلنتاج؛
اإلسرف ،وتوفر عناصر الكفاءة في مدخالت المواد األولية؛ لضمان عدم وجود فاقد،
ا
لضمان عدم
كما تبين من خالل الدراسة وجود آثار إيجابية في حال تطبيق مدخل محاسبة ترشيد كتعظيم الربحية،

وتدعيم المنافسة ،وخفض التكاليف ،وتعظيم قيمة المنتجات من وجهة نظر العميل ،وقد أوصت
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الدراسة بضرورة التوجه التدريجي لتطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد ،واالستفادة من مزاياه المتعددة،
وكذلك نشر ثقافة ترشيد الفاقد؛ ليصبح كل موظف مسؤوال عن تخفيض الفاقد ،وتحقيق الجودة.
وقامت بدراسة ( (Habidin, et.al, 2012العالقة بين المحافظة على تحسينات الترشيد

واألداء الذي يدعم استدامة منشآت األعمال ،وتهدف إلى اختبار تلك العالقة ،كما تقدم مراجعة
لالتجاهات الحالية لتحقيق االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية من خالل ممارسات الترشيد،
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أهمية إقناع الممارسين في صناعة السيارات الماليزية بضرورة االهتمام
بالعالقة بين عوامل النجاح الناتجة عن المحافظة على تحسينات الترشيد واألداء الذي يرتكز على

مقومات االستدامة ،وأن هناك قليال من الدراسات التي ناقشت العالقة بين مفهوم الترشيد واالستدامة،
كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من األبحاث من أجل زيادة فهم تحسينات الترشيد في مجال
التصنيع وآثارها على االستدامة.

ووضحت دراسة (السبعاوي ،والطائي )2012 ,دور مرتكزات التصنيع الرشيد في تحقيق

الميزة التنافسية المستدامة إلزالة كل أشكال الهدر الناجمة عن العمليات التصنيعية التي ال تضيف

قيمة للمنتج ،والتركيز على إيجاد القيمة في المنتج النهائي ومن منظور الزبون ،وتوصلت الدراسة

إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين مرتك ازت التصنيع الرشيد مجتمعة والميزة التنافسية،
وتحقق وجود تأثير معنوي لكل مرتكز من مرتكزات التصنيع الرشيد إذ حل مرتكز تنظيم بيئة العمل

أوال ،والتحسين المستمر في المركز الثاني من حيث التأثير في الميزة التنافسية المستدامة ،وهذا يدعم
نتائج تحليل االرتباط ،وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام إدارة الشركة بتبني التطبيق الجيد والسليم
لفلسفة التصنيع الرشيد ،والعمل على ضمان نجاح هذه التطبيق لما له من أثر كبير في استدامة
المزايا التنافسية.
وبحثت دراسة (الجندي (2011 ،في إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلدارية لتتوافق مع مدخل

محاسبة ترشيد الفاقد لتعتمد على أداة تيار القيمة؛ وذلك بهدف تحقيق توافق بين نظم المحاسبة

اإلدارية التقليدية والمدخل المقترح  ،وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود هناك توافق بين النظم المحاسبة
اإلدارية التقليدية ومدخل محاسبة ترشيد الفاقد ،مما ينعكس سلبا على قدرة تلك النظم على توفير

معلومات مالئمة ألغراض اتخاذ الق اررات  ،لهذا اتجه األدب المحاسبي إلى ما يسمى بالمحاسبة
الرشيدة بما تمتلك من مبادئ وآليات وأدوات تتناسب مع فكر الترشيد في مجال التصنيع الحديث.
وهدفت دراسة ) (Patxi, et al, 2010إلى تطوير النظام المحاسبي من خالل التحول
لتطبيق المحاسبة الرشيدة وتقييم التحسينات التشغيلية ،وتحسين اإلنتاج والجودة للشركات التي تعتمد
على ممارسات التصنيع الرشيد ،والدراسة عن نظام محاسبي جديد ليالئم بيئة التصنيع الرشيد،
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وتوصلت الدراسة إلى أن االعتماد على ممارسات التصنيع الرشيد يؤدي إلى تحسينات في اإلنتاج
والجودة وطلبات الزبائن؛ لذا نجد أن عددا من الشركات تطبق المحاسبة الرشيدة من خالل تطبيق
تقنيات التصنيع الرشيد.

التعليق على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة موضوع المحاسبة الرشيدة ومدى الحاجة إلى تطبيق هذا المدخل

باعتباره مدخال شامال وحديثا ،وعلى الرغم من توسع المجال الذي بحثت فيه الدراسات السابقة ،فال
زال هناك فجوة بحثية بسبب حداثة الموضوع يتمثل في عدم الربط بين المحاسبة الرشيدة ودعم ميزة
تنافسية لتحقيق التنمية المستدامة للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.

 -أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث الهدف ،وأيضا تشابهت مع بعض
الدراسات من حيث المنهجية المستخدمة حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
 مميزات الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بسبب حداثة الموضوع من خاللها اختار الباحثان عنوان
الدراسة ولم يتم التحدث أو الكتابة فيه على حد علم الباحثان ،وطبقت الدراسة على الشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين ،كما ربطت الدراسة بين ثالث متغيرات وهي المحاسبة الرشيدة والميزة

التنافسية والتنمية المستدامة.

المحور الثاني :اإلطار العملي واختبار فرضيات للدراسة:
إجراءات ونتائج الدراســـة الميدانية :تهدف الد ارساااة الميدانية إلى اختبار صاااحة الفروض من خالل

التكامل بين اإلطار النظري واإلطار العملي؛ لتحقيق أهداف الد ارسا ا ا ا ا ا ااة واختبار الفروض من خالل
اإلجراءات التالية:
أوًال :منهج الدراسة :لتحقيق هدف الدراسة ،واإلجابة على التساؤالت الدراسية التي وضعتها الدراسة،
والتي تمثل جوهر المشكلة ،ومحاولة الختبار فرضيات الدراسة استخدم الباحثان:

 -1المنهج الوصفي :ويتكون من اإلطار النظري واختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى نتائج
الدراسة ،وذلك من خالل االستعانة بالدراسات والبحوث والرسائل العلمية والمراجع المختلفة التي
تحدثت وتناولت أدبيات الموضوع.
 -2المنهج التحليلي :وفي هذا اإلطار يعتمد الباحثان على هذا المنهج لدراسة مشكلة الدراسة التي

من خاللها يمكن اإلجابة عن التساؤالت الدراسية وحل المشكلة واختبار الفرضيات وبيان نتائج
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وتوصيات الدراسة ،وذلك من خالل قيام الباحثان باستطالع عينة الدراسة التي سيتم اختيارها من
مجتمع الدراسة من أجل تحليل وتفسير النتائج.
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
ً
 -1مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من المدراء العامين ،ومدراء ورؤساء الدوائر المالية واإلدارية
في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين والبالاغ عاددهم ( )95موظف.

 -2عينة الدراسة :قام الباحثان باختيار عينة من مجتمع الدراسة باستخدام طريقة العينة الطبقية حسب
الشركة ،حيث قام الباحثان بتوزيع عينة استطالعية حجمها ( )30استبانة الختبار االتساق الداخلي،
والصدق البنائي ،وثبات االستبانة ،وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيع ()60
استبانة على عينة الدراسة ،وقد تم استرداد ( )50استبانة بنسبة استرداد ( )%83تقريبا ،وتم تحليل
وتفسير بيانات قائمة االستبانة المجاب عليها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية (.)SPSS

ثال ًثا :تصـــميم أداة الدراســـة :قام الباحثان بطرح محتويات الد ارسا ااة الميدانية في اسا ااتبانة كأداة لجمع
البيانات وأعتمد في تصا ا ا ا ا ا ااميمها على مجموعة من األسا ا ا ا ا ا اائلة التي تكونت لدى الباحثان من قراءة

األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،واحتوت القائمة على مجموعة من األسئلة
التي تغطي اإلجابة عليها التحقق من صحة فروض الدراسة من عدمه.

ابعا :صدق االستبانة :ويقصد بها أن أسئلة االستبانة التي تم صياغتها تقيس ما وضعت لقياسه ،كما
رً
يقصد بالصدق هو شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تظهر في التحليل من ناحية ،ووضوح
فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ،وقام الباحثان بقياس صدق
االستبانة بطريقتين هما:

 -1صدق المحكمين (الصدق الظاهري) :قام الباحثان بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين
تكونت من أساتذة الجامعات المتخصصين في تخصص المحاسبة واإلحصاء.
 -2صدق القياس:
أ -االتساق الداخلي لفقرات االستبانة :قام الباحثان بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على
عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها ( )30مفردة؛ وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين كل
فقرة من فقرات المجال االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

ب -الصدق البنائي لمجاالت االستبانة :يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس
مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول اليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة
بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة  ،والجدول التالي يبين أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت
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االستبانة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية () = 0.05؛ وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة
لما وضع لقياسه ،وهو كاآلتي:
جدول رقم ( )1معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للقائمة
ر.م

معامل بيرسون
لالرتباط

المجــــــال

القيمة

االحتمالية
().sig

يوجد دور الســتخدام أســلوب المحاســبة الرشــيدة لالســتفادة من
األول

الميزة التنافســـــية للشـــــركات الصـــــناعية المدرجة في بورصـــــة

0.995

*0.000

فلسطين.

يوجد دور الســـــتخدام أســـــلوب المحاســـــبة الرشـــــيدة في تحقيق

الثاني

التنمية المســــتدامة للشــــركات الصــــناعية المدرجة في بورصــــة

0.997

*0.000

فلسطين.
يوجد دور الســتخدام أســلوب المحاســبة الرشــيدة لالســتفادة من
الثالث

الميزة التنافســـــية للشـــــركات الصـــــناعية المدرجة في بورصـــــة

0.994

*0.000

فلسطين.

إجمالي مجاالت فقرات االستبانة

0.995

*0.000

إحصائيا عند مستوى داللة ()=0.05
*االرتباط دال
ً

خامسا :ثبات فقرات االستبانة :يقصد بثبات االستبانة هو االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغيرها
ً
بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة ،وقد تحقق

الباحثان من ثبات االستبانة من خالل معامل الثبات (الفا كرونباخ) ) ،(Cronbach's Alphaحيث
أتضح للباحث أن قيمة معامل الثبات (ألفا كرونباخ) مرتفعة لجميع مجاالت فقرات االستبانة معا حيث
بلغ قيمته ( ،)0.995وهذا يدل على أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا ،وأن أداة الدراسة (االستبانة) ثابتة

وصادقة في قياس ما وضعت لقياسه ،مما يجعلها أداة قياس مناسبة يمكن االعتماد وتطبيقها بثقة عالية.

سادسا :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :وتتمثل في االختبارات االحصائية التالية:
ً
 -1معاملي الثبات والصدق (الفا كرونباخ) ).(Cronbach's Alpha
 -2معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط ) .(Pearson Correlation Coefficient
 -3النسبة المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.

 -4اختبار قيمة ( )Tفي حالة عينة وأحدة (.(One Sample T- TEST
سابعا :التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فروض الدراسة:
ً
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وفقا للمعلومات الشخصية :يبين الجدول رقم ( )1توزيع عينة
 -1الوصفي االحصائي لعينة الدراسة ً
الدراسة حسب الخصائص الشخصية كالجنس ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،والمستوي الوظيفي ،وسنوات

الخبرة كما يلي:
جدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة
المتغير
الجنس
العمر

المؤهل
العلمي

المسمى

الوظيفي
سنوات
الخبرة

التكرار

النسبة المئوية%

الفئات
ذكر

34

68

انثى

16

32

 20إلى أقل من  30سنة

18

36

 30إلى أقل من  40سنة

20

40

 50سنة فأكثر

12

24

دبلوم

7

14

بكالوريوس

34

68

دراسات عليا

9

18

مدير عام

10

20

مدير إدارة

13

26

رئيس قسم

27

54

 1إلى أقل من  10سنة

15

30

 10إلى أقل من  20سنة

23

46

 20سنة فأكثر

12

24

يتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة من الذكور وهذا ربما يعكس واقع الوظائف في
فلسطين من حيث أن أغلبيتها يشغلها فئة الذكور بنسبة ( ،)%68وهم من الشباب الذين تقل أعمارهم

عن  40سنة بنسبة ( ،)%40ومن ناحية أخرى يتضح أن نسبة غير بسيطة من هؤالء هم من حملة
الشهادات الجامعية وأن أغلبهم (بكالوريوس) أي بنسبة ( ،)%68وأغلبهم رؤساء أقسام مالية وإدارية

بنسبة ( ،)%54وهم يتميزون بالخبرة من  10سنوات إلى  20سنة بنسبة ( .)%46ولعل هذه
الخصائص أيضا تعكس واقع المجتمع الفلسطيني الذي يتميز بارتفاع نسبة الشباب والمتعلمين ذوي

الخبرة العالية الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة التي تمكنهم من القيام باألعمال المالية واإلدارية المنوطة
بهم داخل الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
 -2تحليل االستبانة واختبار الفروض:
 اختبار الفرض األول( :يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسيةللشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين) ،وتم استخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة متوسط درجة
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االستجابة قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي ( )3أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج موضحة في الجدول
التالي:
جدول رقم ( )3التحليل اإلحصائي لفقرات المجال األول
م
العبـــــــــــــــــــــــــارات

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار T

القيمة

االحتمالية
().sig

الترتيب

تقوم اإلدارة العليـــا بـــالتخطيط المســـــــــتمر
1

لتحســـــــــين جودة ونوعية الخدمات المقدمة

بشكل يساعد على تطبيق مفهوم المحاسبة

3.85

0.731

77.00

23.25

0.000

6

الرشيدة لدعم الميزة التنافسية.

2

تقوم إدارة الشـــــــركة بإعادة هيكلة العمليات
داخلهــا بهف زيــادة فعــاليــة اإلنتــا ودعم

3.86

0.725

77.20

23.60

0.000

5

الميزة التنافسية في كافة االقسام.

تدعم إدارة الشــــــــركة الثقافة الرشــــــــيدة من
3

خالل تحفيز العـــاملين ،وتوفير المعلومــات
المالئمــــة ،وتشـــــــــجيع برامج التحســـــــــين

4.19

0.873

83.80

22.92

0.000

1

المستمر بشكل دائم.
4

5

تســــعى ادارة الشــــركة إلى ارضــــاء عمالئها
من خالل تحسن انتاجها بشكل مستمر.

4.13

0.848

82.80

22.95

0.000

2

يتم متابعة ودراســــــــــة العمليات وقت تنفيذ
األنشـــــــطة بهدف التأكد من االلتزام بالوقت

3.80

0.786

76.00

21.05

0.000

7

المحدد.

تركز إدارة الشـــــــــركــة على الجودة لتحقيق
6

7

8

ميزة تنافســــــية لضــــــمان بقائها ونموها في

3.94

0.752

78.80

23.66

0.000

4

السوق وتحقيق رضاء عمالئها.

تقوم إدارة الشــــــركة بالرقابة على الموظفين
لمعرفــة مــدي انجــاز المهــام والواجبــات في

3.73

0.993

74.60

15.98

0.000

9

الوقت المحدد.

إدارة الشـــــــركة تحتا إلى أداة جيدة التخاذ

القرارات الرشـــــــــيـدة مثـل أداة المحـاســـــــــبة

4.00

0.827

80.00

22.17

0.000

3

الرشيدة.

تســــــتخدم إدارة الشــــــركة أدوات مســــــتحدثة
9

لخفض التكـــــاليف بهـــــدف دعم الميزة

3.74

0.823

74.80

19.43

0.000

8

التنافسية.

معا
جميع الفقرات ً

3.87

0.914
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78.33

21.66

0.000
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يستنتج الباحثان من الجدول السابق رقم ( )3ما يلي:

 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.87أي أن الوزن النسبي ()%78.33

وهو أكبر من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار ( )Tالمحسوبة يساوي ()21.66

وهي أكبر من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي

( )0.000وهي أقل من ()0.05؛ لذلك يعتبر المجال داال إحصائيا عند مستوى داللة (،) = 0.05

مما يدل على أن مستوى االستجابة لهذا المجاالت قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا
يعني أن هناك موافقة من أفراد العينة على فقرات هذا المجاالت.

 .2نتيجة الفرض :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T
الجدولية أقل من ( ) Tالمحسوبة ،مما يعني رفض الفرض العدم ،وقبول الفرض البديل الذي ينص
على أنه "يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسية للشركات

الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".

ويرى الباحثان أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن للمحاسبة الرشيدة دور في دعم

الميزة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين ،وهذا يدلل على ضرورة التوجه إلى
دعم تطبيق المحاسبة الرشيدة في الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين لما لها من دور فعال في

د عم وتحقيق الميزة التنافسية لهذه الشركات في ظل المنافسة الشديدة.

 اختبار الفرض الثاني( :يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامةللشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين) ،وتم استخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة متوسط درجة
االستجابة قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي ( )3أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج موضحة في الجدول
التالي:
جدول رقم ( )4التحليل اإلحصائي لفقرات الفرض الثاني
م

العبـــــــــــــــــــــــــارات

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار T

القيمة

االحتمال
ية

().sig

الترتيب

تحدد المحاســـــــــبة الرشـــــــــيدة االثر المالي
 1بوضــو للتحســينات الرشــيدة بما يســاهم في

4.04

0.834

80.80

22.40

0.000

2

تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

تحفز المحاســــــبة الرشــــــيدة على التحســــــين
2

الرشـــيد في األمد الطويل من خالل اســـتخدام
المعلومات والمقاييس الهامة للترشيد تماشيا

3.78

0.654

مع أبعاد التنمية المستدامة.
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75.75

25.09

0.000

5

`

مقــاييس األداء الرشـــــــــيــد هي حجر الزاويــة
 3لإلدارة للرقابة على اإلنتا الرشـــــــــيد لتعزيز

3.74

0.823

74.80

19.43

0.000

7

التنمية االقتصادية المستدامة.

تســـــــــتخدم إدارة الشـــــــــركة معلومات التكلفة
4

المعيارية التخاذ قرارات التســـــــــعير والربحية

بحيث يأخذ بعين االعتبار دخل الفرد وتلبية

3.48

0.954

69.60

14.29

0.000

9

رغباته.

تســتخدم إدارة الشــركة نماذ توفير التكاليف

 5لتقييم مزايا التحســـــــــين الرشـــــــــيد لتخفيض

3.85

0.920

77.12

12.02

0.000

3

التكاليف كأنها نتيجة للتغيير الرشيد.

استخدام المحاسبة الرشيدة يعمل على زيادة

 6قيمــة المبيعــات ألنهــا توفر معلومــات جيــدة

4.23

0.616

84.60

33.04

0.000

1

التخاذ القرارات الرشيدة في استخدام الموارد.
استخدام المحاسبة الرشيدة في الشركة يوفر

7

المـــال ويخفض التكـــاليف وبـــالتـــالي تحقيق

تنمية اقتصــــادية مســــتدامة للموارد البشــــرية

3.73

0.846

75.60

11.15

0.000

6

والمادية.

طا استراتيجية
تمتلك اإلدارة العليا للشركة خط ً

 8تهتم بإدارة الجودة الشــــاملة بما يســــاهم في

3.73

0.859

74.74

11.08

0.000

8

تحقيق التنمية المستدامة.

تعتبر المحاســــبة الرشــــيدة المحدد الرئيســــي
9

للقضــــــــــاء على الهدر وبالتالي تحافظ على

موارد الشـــــــــركــةق من أجــل تحقيق التنميــة

3.85

0.876

77.00

12.55

0.000

4

المستدامة.
معا
جميع الفقرات ً

3.82

0.820

76.66

17.89

0.000

-

يستنتج الباحثان من الجدول السابق رقم ( )4ما يلي:

 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.82أي أن الوزن النسبي ()%76.66

وهو أكبر من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار( )Tالمحسوبة يساوي ()17.89
وهي أكبر من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي

( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05لذلك يعتبر المجال داال إحصائيا عند مستوى داللة (،)=0.05

مما يدل على أن مستوى االستجابة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني
أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

 .2نتيجة الفرض :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T
الجدولية أقل من ( ) Tالمحسوبة ،مما يعني رفض الفرض العدم ،وقبول الفرض البديل الذي ينص
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على أنه "يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة للشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".

ويرى الباحثان أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن للمحاسبة الرشيدة دور في تحقيق

التنمية المستدامة للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين ،وقد يعزى ذلك إلى أن للشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين تسعى الستخدام المحاسبة الرشيدة لكي تقوم بالقضاء على الوقت
الفاقد والهدر في األموال وتخفيض التكاليف؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة االجتماعية والبيئية
واالقتصادية.
 اختبار الفرض الثالث( :يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزةالتنافسية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين) ،وتم استخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة
متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي ( )3أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج

موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )5التحليل اإلحصائي لفقرات الفرض الثالث
م

العبـــــــــــــــــــــــــارات

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار T

القيمة
االحتمالية
().sig

الترتيب

 1تســـــعى إدارة الشـــــركة وضـــــع أفكار إبداعية
لتطوير أساليب وأهداف ذات رؤية مستقبلية
متميزة ومتطورة تدفع لالســــــتمرار في تحقيق

3.99

0.907

79.80

20.09

0.000

3

التنمية المستدامة.
 2لـــدى إدارة الشـــــــــركـــة القـــدرة على التكييف
الســـريع ،وســـرعة االســـتجابة لطلبات الزبائن
وتقليص وقت االنتظار ،وتســليم الطلبات في

3.79

0.655

75.80

25.09

0.000

7

الوقــت المحــدد وســـــــــرعــة التطوير بمــا يلبي
رغبات أفراد زبائنها والمجتمع المحيط بها.

 3تســـــتخدم إدارة الشـــــركة نظام اإلنتاجي مرن
قـــادر على تقـــديم منتجـــات متنوعـــة تتالءم
ورغبـــات الزبـــائن المتنوعـــة واالســـــــــتجـــابـــة

3.91

0.783

78.20

15.03

0.000

5

الســـــــريعة ،مما يســـــــاعد في تحقيق التنمية

المستدامة.

 4تركز إدارة الشركة على التخطيط االستراتيجي
في جودة المنتج من خالل التحســـــــــينــــات

3.84

0.843
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76.88

12.94

0.000

6

`

المســتمرة لمواكبة أذواق الزبائن المســتقبلية،
بما يتوافق مع أبعاد التنمية المستدامة.
 5لدى إدارة الشـــــــــركة القدرة على التحســـــــــين
المســـــــــتمر لإلنتا والرقابة على عناصـــــــــر
التكــاليف ممــا يســــــــــاهم في تحقيق التنميــة

4.15

0.677

83.00

29.06

0.000

1

المستدامة.
 6تركز إدارة الشـــــــــركــة على إنتــا منتج ذات
جودة عالية لتحقيق ميزة تنافســـــــــية فريدة،
لضـــــمات بقائها ونموها في الســـــوق ،وكذلك

3.92

0.799

78.44

14.91

0.000

4

تحقيق رفاهية المجتمع.

 7لدي الشركة القدرة على تسليم المنتجات إلى
الزبـــائن بـــأســـــــــرع وقـــت ممكن لخلق تنوع

وتوازن في السوق لتحقيق رفاهية اقتصادية

3.66

0.841

73.20

18.21

0.000

8

مستدامة للمجتمع.

 8إدارة الشـــركة تســـعى لتقديم منتجات صـــديقة
للبيئــة وال تســـــــــبــب في تلوث البيئــة لتعزيز

4.05

0.778

81.06

17.50

0.000

2

وتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة.
معا
جميع الفقرات ً

3.91

0.785

78.29

19.10

0.000

-

يستنتج الباحثان من الجدول السابق رقم ( )5ما يلي:

 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.91أي أن الوزن النسبي ()%78.29

وهو أكبر من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار( )Tالمحسوبة يساوي ()16.46
وهي أكبر من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي

( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05لذلك يعتبر المجال داال إحصائيا عند مستوى داللة (،) = 0.05

مما يدل على أن مستوى االستجابة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني

أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

 .2نتيجة الفرض :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T
الجدولية أقل من ( ) Tالمحسوبة ،مما يعني رفض الفرض العدم ،وقبول الفرض البديل الذي ينص
على أنه "يوجد دور الستخدام أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسية للشركات

الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".

ويرى الباحثان أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن للميزة التنافسية يوجد دور الستخدام

أسلوب المحاسبة الرشيدة لالستفادة من الميزة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين،
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وقد يعزى ذلك إلى وجود دور فعال للميزة التنافسية للمنتجات التي تنتجها الشركات الصناعية الفلسطينية
المدرجة في بورصة في تحقيق التنمية المستدامة االقتصادية والبيئة والمجتمعية المحيطة بهذه الشركات.
المحور الثالث :النتائج والتوصيات:
بناء على التحليل االحصائي توصل الباحثان إلى النتائج التالية:
أوًال :النتائجً :
 -1تدعم إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين الثقافة الرشيدة من خالل تحفيز
العاملين لديهم ،وتوفير المعلومات المالئمة ،وتشجيع برامج التحسين المستمر بشكل دائم.
 -2تسعى إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين إلى إرضاء عمالئهم من خالل

تحسن انتاجها بشكل مستمر.

 -3تدرك إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين أهمية استخدام أداة المحاسبة الرشيدة
لمساعدتها في اتخاذ الق اررات الرشيدة الخاصة بالميزة التنافسية.

 -4تقوم إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين بإعادة هيكلة العمليات داخلها بهدف
الصواب بهدف زيادة فعالية اإلنتاج ودعم الميزة التنافسية في كافة األقسام.
 -5تقوم اإلدارات العليا للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين بالتخطيط المستمر لتحسين

جودة ونوعية الخدمات المقدمة بشكل يساعد على تطبيق مفهوم المحاسبة الرشيدة؛ بهدف تخفيض
تكاليف المنتجات ومن ثم دعم الميزة التنافسية.
 -6تركز إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين على الجودة لتحقيق ميزة تنافسية

لضمان بقائها ونموها في السوق وتحقيق رضاء عمالئها.

 -7تدرك إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين أن استخدام المحاسبة الرشيدة يعمل
على ترشيد التكاليف وزيادة قيمة المبيعات وتوفر معلومات جيدة التخاذ الق اررات الرشيدة الخاصة

باستخدام الموارد المتاحة داخل هذه الشركات.

 -8تستخدم إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين نماذج لتوفير وتخفيض التكاليف

من أجل تقييم مزايا التحسين الرشيد كأنها نتيجة للتغيير الرشيد.
 -9تسعى إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وضع أفكار إبداعية لتطوير أساليب

وأهداف ذات رؤية مستقبلية متميزة ومتطورة تدفع لالستمرار في تحقيق التنمية المستدامة.

 -10لدى إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين القدرة على التحسين المستمر لإلنتاج
والرقابة على عناصر التكاليف مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
 -11تسعى إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين إلى تقديم منتجات صديقة للبيئة

وال تسبب في تلوث البيئة لتعزيز وتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة.
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-12تركز إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين على إنتاج منتج ذات جودة عالية

لتحقيق ميزة تنافسية فريدة ،لضمات بقائها ونموها في السوق ،وكذلك تحقيق رفاهية المجتمع.

 -13تستخدم إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين نظام إنتاجي مرن قادر على

تقديم منتجات متنوعة تتالءم ورغبات الزبائن المتنوعة واالستجابة السريعة ،مما يساعد في تحقيق التنمية
المستدامة.
 -14يعد استخدام المحاسبة الرشيدة المحدد الرئيسي للقضاء للحفاظ على موارد الشركات من الهدر
والهدر من أجل تحقيق وتعزيز التنمية المستدامة.

 -15المحاسبة الرشيدة لها آثار مالية وإدارية بالغة الوضوح والتأثير تؤدي إلى تحسينات رشيدة في

التكاليف واإلنتاج بما يساهم في تحقيق األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتنمية المستدامة
للشركات.

 -16تحفز المحاسبة الرشيدة على التحسين الرشيد في األمد القصير والمتوسط والطويل؛ من خالل
استخدام المعلومات والمقاييس الهامة للترشيد تماشيا مع أبعاد التنمية المستدامة.

ثانيا :التوصيات:
ً
من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصى الباحثان القائمين على إدارات الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين بما يلي:
 -1ضرورة قيام إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام المحاسبة الرشيدة

لما له دور مباشر في تخفيض التكاليف وتحديد أماكن الهدر والهدر والقضاء عليه.

 -2ضرورة قيام إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين العمل على تفعيل دور
أدوات المحاسبة الرشيدة باعتبارها نظاما للمعلومات يساهم في خدمة أهداف إدارات هذه الشركات.
 -3العمل على استخدام المحاسبة الرشيدة من قبل إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين ألنها تعطى الصورة الواضحة عن األداء المالي للشركات وتساعدها في عملية التقويم

وتحقيق أهدافها االستراتيجية.
 -4العمل على زيادة الوعي لدى إدارات الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين بأهمية

أساليب المحاسبة الرشيدة ،ودورها في تقديم المعلومات المالئمة التخاذ الق اررات ،األمر الذي يدعم
الميزة التنافسية ومن ثم يحقق التنمية المستدامة.
 -5ضرورة تثقيف العاملين والمسؤولين واإلدارات العليا للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين بأدوات المحاسبة الرشيدة لما لها من دور مباشر في تخفيض التكاليف وتحديد أماكن الهدر

والقضاء عليه.
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 -6ضرورة القيام بالمزيد من الدورات التدريبية للعاملين في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين في أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة بشكل عام والمحاسبة الرشيدة بشكل خاص ،وتركز
تلك الدورات على مميزات وفوائد تلك األساليب وآلية استخدامها وتطبيقها.
المراجع:

أوًال :المراجع العربية:

 .1ماجدة حسين إبراهيم ،انعكاسات بيئة التصنيع في ظل مدخل الترشيد على ممارسات المحاسبة
اإلدارية والرقابية ،مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،مصر،)2013( ،
المجلد ( ،)17العدد (.)3
 .2أحمد حسين الجرجري ،وأحمد مؤيد الحيالي ،مدى اسهامات نظام دعم الق اررات في تنفيذ التحسين
المستمر للمنظمات دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي معمل األلبسة الجاهزة في مدينة
الموصل ،مجلة تنمية الرافدين ،جامعة الموصل ،كلية االدارة واالقتصاد ،)2012( ،المجلد
( ،)43العدد (.)110
 .3أحمد حسين الجرجري ،محمد عبد الوهاب العزاوي ،دور تقانة المعلومات واالتصاالت في تحقيق
المزايا التنافسية دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في
محافظة نينوي ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد والعلوم االدارية جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة تحت شعار منظمات االعمال :التحديات العالمية المعاصرة " للفترة 29 – 27
نيسان ،)2009( ،عمان ،االردن.
 .4نهال أحمد الجندي ،إعادة هندسة نظم المحاسبة اإلدارية لتتوافق مع مدخل محاسبة ترشيد الفاقد،
مجلة البحوث اإلدارية ،مركز االستشارات والبحوث اإلدارية ،أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية،
القاهرة ،)2011( ،المجلد ( ،)29العدد (.)1
 .5عبد الرازق حميدي ،أثر ادارة الجودة الشاملة في تطوير تنافسية البنوك – مع االشارة لحالة
الجزائر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ،جامعة أمحمد
بوقرة بومرداس ،الجزائر.)2014( ،
 .6دوناتو رومانو ،االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة ،منظمة األغذية والزارعة لألمم المتحدة،
(.)2006
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إسرء السبعاوي ،وبسام الطائي ،األثر ألتتابعي لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة والتغيير التنظيمي
 .7ا
في تحقيق الميزة التنافسي-دراسة استطالعية" في كلية الحدباء الجامعة ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
العرق ،مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد ،)2013( ،المجلد ،5العدد.10
ا
 .8صباح فوزي صالح ،اإلدارة االستراتيجية للتكلفة ودورها في اتخاذ الق اررات في شركات قطاع
الخدمات الفلسطينية في قطاع غزة دراسة ميدانية ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة االسالمية ،غزة.)2014( ،
 .9عباس صالح ،التنمية المستدامة في الوطن العربي ،مؤسسة شباب الجامعة ،ط ،1االسكندرية،
مصر.)2010( ،
 .10محمد راجح أبو عواد ،أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير
الخدمات المصرفية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا ،االردن،
كلية العلوم االدارية والمالية.)2008( ،
.11

عبد الرحمن العايب ،وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،مجلة

العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف ،الجزائر ،)2011( ،العدد .11
 .12حجاج عبد الرؤوف ،الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :مصادرها ودور االبداع التكنولوجي
في تنميتها -دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التسيير والعلوم االقتصادية ،جامعة بسكيكدة ،الجزائر.)2007( ،
 .13عبد العزيز بن صقر الغامدي ،تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة ،ورقة عمل
مقدمة للملتقى العربي الثالث للتربية والتعليم ،جامعة نايف للعلوم واألمنية ،الرياض ،السعودية،
(.)2006
 .14الغرباوي ،سجاد مهدي ،والموسوي ،عباس نوار ،استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في دعم
نظم اإلنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحدات االقتصادية ،كلية االدارة واالقتصاد ،مجلة الكوت للعلوم
االقتصادية واإلدارية ،جامعة واسط ،العراق ،)2015( ،العدد (.)17
 .15عبد الرحمن الغليب ،وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،مجلة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف ،الجزائر ،)2011( ،العدد (.)11
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 .16غول فرحات ،الميزة التنافسية الطريق لربح المعركة التنافسية ،مجلة دراسات اقتصادية ،دار
الخلدونية ،الجزائر ،مركز البصيرة ،)2009( ،العدد (.)12
.17

محمد عبد القادر الفقي ،ركائز التنمية المستدامة ،وحماية البيئة في السنة النبوية ،ورقة

مقدمة في الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف حول القيم الحضارية في السنة النبوية،
األمانة

العامة

لندوة

الحديث،

تم

استرجاعها

بتاريخ

2017/7/15

على

موقع

. www.nabialrahma.com

 .18خالد القطيني ،دور المحاسبة االدارية االستراتيجية في تدعيم القدرة التنافسية في الشركة
العامة للصناعات المعدنية بردى ،مجلة تنمية الرافدين ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل،
( ،)2012المجلد ( ،)34العدد (.)108
 .19باسل قنديل ،أثر تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة على السياسات التنافسية في المنشآت
الصناعية – دراسة تطبيقية على منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة.)2008( ،
 .20حاتم كاظم ،أنموذج مقترح لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية
– بغداد ،مجلة مركز دراسات الكوفة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،)2014( ،العدد
(.)35
 .21أمين السيد أحمد لطفي ،المراجعة البيئية ،الدار الجامعية ،ط ،1اإلسكندرية.)2005( ،
 .22إسراء عبد السالم ،محسن ،مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية
في ظل إدارة الجودة الشاملة -دراسة حالة بنك فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية ،جامعة االزهر ،غزة.)2016( ،
 .23كامل محمد علي محفوظ ،مدى امكانية تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد كأحد متطلبات
اعادة هندسة نظم المحاسبة االدارية– دراسة تطبيقية ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة االسالمية ،غزة.)2014( ،
 .24زاهر حسني المشهراوي ،دور محاسبة الترشيد في دعم استراتيجية االستدامة من وجهة نظر
محاسبية ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،)2015( ،المجلد ( ،)17العدد (.)1
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، مقدمة عن الستة سيجما الرشيقة والفوائد المحتملة من تطبيقها، محمد موفق محمد المكي.25
 كلية اإلدارة،بحث مقدم لمؤتمر علمي حول استراتيجيات تطوير األداء في المنشآت الحكومية
.)2009( ، جامعة بغداد،واالقتصاد
 الدار الدولية،1 ط، ترجمة بهاء شاهين، مبادئ التنمية المستدامة، موسشيت فادو بالس.26
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دور اإلفصا المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية لتحقيق أبعاد التنمية
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The Role of Accounting Disclosure in Attracting Foreign
Investments to Achieve Sustainable Development Dimensions
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ملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية
لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في شركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين؛ ولتحقيق أهداف
الدراسة قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم االعتماد على االستبانة كأداة للدراسة
وزعت على عينة الدراسة المكونة من ( ) 80مفردة من المديرين ورؤساء األقسام والمحاسبين العاملين
باألقسام والدوائر المالية في شركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين.

وأظهرت نتائج الدراسة بأنه يوجد دور فاعل لإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية
للمحاسبة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها ،وأن االعتماد على اإلفصاح المحاسبي ساعد شركات

االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين في تخفيض درجة المخاطرة عند اتخاذ ق اررات االستثمارية
بما يحقق التنمية االقتصادية المستدامة.
وأوصت الدراسة ضرورة اعتماد إدارات الشركات كافة بمختلف مجاالتها المدرجة في بورصة فلسطين
على اإلفصاح المحاسبي ،لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.
كلمات مفتاحية  :اإلفصا المحاسبي  ،االستثمار  ،التنمية المستدامة
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Abstract
The study aimed to identify the role of accounting disclosure in
attracting foreign investments to achieve the dimensions of sustainable
development in the investment companies listed on the Palestine Stock
Exchange. To achieve the objectives of the study, the researchers used the
descriptive analytical method. The questionnaire was used to be distributed
on directors and heads of departments and accountants working in financial
departments and departments in investment companies listed on the Palestine
Stock Exchange.
The results revealed an effective role for accounting disclosure in attracting
foreign investment for accounting to achieve sustainable development in its
dimensions. The reliance on accounting disclosure has helped investment
companies listed on the Palestine Stock Exchange to reduce the risk level
when making investment decisions to achieve sustainable economic
development.
The study recommended the need to adopt all the departments of companies
in various fields listed on the Palestine Stock Exchange on the accounting
disclosure for its role in achieving sustainable development in different
dimensions.
Key words: Accounting Disclosure, Investment, Sustainable Development.
 خطة البحث:المبحث األول

:مقدمة

 ويساهم جذب،وبارز في تطور وتنمية النشاط االقتصادي في الدول
ا
دور مهما
يلعب االستثمار ا

 السيما االستثمارات المحلية ال تفي،االستثمارات الخارجية مساهمة كبيرة في زيادة رؤوس األموال
 ويبقى على الدول،إال بقدر قليل أو ضئيل من المتطلبات المالية الواجب توفرها لتنفيذ خطط التنمية
 ومناخ االستثمار المالئم والجاذب للمستثمرين الخارجين في مختلف،تهيئة البيئة االستثمارية المناسبة

األنشطة ا الستثمارية؛ فاألسواق المالية بأدواتها االستثمارية المتعددة تقوم بتوفير األموال الالزمة
دور حيويا في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات
 حيث تلعب ا،لتمويل األنشطة االستثمارية

األكثر إنتاجية والتي ترشد الموارد وتحسن استخدامها لتحقيق الخطط التنموية وتوفير فرص العمل

لزيادة اإليرادات ورفع معدالت اإلنتاج مما يساهم في رفع معدالت النمو وتتحقق خطط التنمية

.المستدامة بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية لألفراد والمجتمع بالدولة

كبير في توفير تقارير تمتاز بالشفافية والجودة العالية؛ حيث أن
أثر ا
كما أن لإلفصاح المحاسبي ا
المعلومات الواردة بالتقارير المنشورة تساعد المستثمرين الحاليين والمرتقبين والدائنين وغيرهم في ترشيد
 كما توفر هذه التقارير المعلومات الكافية التي تساعد في قياس حجم،ق ارراتهم االستثمارية واالنتمائية
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وتوقيت التدفقات النقدية ،وتقييم سياسات وق اررات ا إلدارة في مجال االستثمار والتشغيل والتمويل،
وتوفير المعلومات المالئمة والموثوقة التي تصور وتعبر عن العمليات واألحداث المالية للشركات

التي تتداول أسهمها في أسواق رأس المال وتعتبر وسيلة للتعرف على أصول والتزامات الشركات

لتقييم األداء والمساعدة في تحرير وقياس درجة السيولة وتدفقات األموال لهذه الشركات ،وقد ازدادت
أهمية التوسع في اإلفصاح المحاسبي نتيجة الزدياد المطالبة بتوفير الخصائص النوعية للمعلومات

المحاسبية لمقابلة احتياجات المستخدمين المتعددين للمعلومات في سوق المال ،فاإلفصاح المحاسبي

عن المعلومات المالئمة ذات المصداقية يؤدي إلى التخصيص والكشف عن الموارد االقتصادية التي
تملكها الشركات التي تتداول أوراقها المالية في أسواق رأس المال.

مشكلة البحث:

يعد جذب االستثمارات من المواضيع التي تثير االهتمام من ناحية اإلفصاح في التقارير

المالية ،وكذلك من ناحية طرق تقييم هذه االستثمارات ،فمن المعروف أن معظم الشركات الفلسطينية
المدرجة في بورصة فلسطين تلتزم باإلفصاح؛ حيث أن مستوى اإلفصاح بالمتوسط لم تتجاوز %70
للشركات في القطاعات االقتصادية ،بينما تصدر القطاع المصرفي والخدمات المالية من بين

القطاعات الخمسة؛ حيث بلغت نسبة اإلفصاح عن عناصر محاسبة االستدامة  ،%90كما كشفت

الدراسة عن وجود فروق في مستوى اإلفصاح عن أبعاد محاسبة االستدامة للشركات دراسة (تالولة،

وجودة ، )2015 ،كل ذلك من أجل استقطاب رؤوس األموال المحلية واالجنبية إلى بورصة فلسطين

كمستثمرين لألسهم ومشاركين مهمين في الشركات ،كما ينبغي على هذه الشركات االنسجام مع

المتغيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتكنولوجية حتى يكون هناك انسجام واتساق عند

اإلفصاح عن االستثمارات في التقارير المالية ؛ وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها
المختلفة.

وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:

ما دور اإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة؟
ومن السؤال الرئيسي تتفرع التساؤالت الفرعية التالية:

-1ما دور اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة؟
-2ما دور اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة؟

-3ما دور اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة؟

-4ما دور اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة؟
-5ما دور اإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية؟
أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

-1التعرف على الدور الذي يلعبه اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة ؟
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-2التعرف على الدور الذي يلعبه اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة؟

-3التعرف على الدور الذي يلعبه اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة؟
-4التعرف على الدور الذي يلعبه اإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة؟
-5التعرف على الدور الذي يلعبه اإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية؟
أهمية البحث:

أوًال-األهمية العلمية:
تظهر أهمية هذا البحث في كونه يبحث في عن دور اإلفصاح المحاسبي في جذب

كبير من قبل
ا
االستثمارات األجنبية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة؛ حيث وجد الموضوع اهتماما
األكاديميين والباحثين المهتمين على حد سواء ،ولقد شهد الفكر المحاسبي المعاصر بعض الدراسات

والكتابات التي تناولت هذا الموضوع وأهميته ،وسيكون هذا البحث مساهمة علمية متواضعة يستفيد
منها الباحثين والمهتمين في هذه المجال.

ثانيا-األهمية العملية:
ً
يعتبر اإلفصاااح المحاساابي له دور كبير في جذب االسااتثمارات األجنبية من خالل تقديم المعلومات
الالزمة للمس ا ااتثمرين التخاذ ق ارراتهم االس ا ااتثمارية المناس ا اابة بناء على تلك المعلومات ،وكذلك الفوائد

التي سوف تعود على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من خالل جذب مزيد من االستثمارات
المحلية واألجنبية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
فرضيات البحث:

الفرضية الرئيسة:

يوجد دور اإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة؟
ومن الفرضية الرئيسة تتفرع الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى :يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية
المستدامة؟
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة؟
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية
المستدامة؟
الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد التكنولوجي للتنمية

المستدامة؟
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الفرضية الفرعية الخامسة :يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية؟
متغيرات البحث:
المتغير المستقلة
اإلفصا المحاسبي

المتغير التابع
جذب االستثمارات األجنبية

المتغير التابع
أبعاد التنمية المستدامة

حدود البحث:
 -4الحدود الزمنية :يقتصر البحث على العام .2019
 -5الحدود المكانية :يقتصر البحث على الشركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين.
 -6الحدود البشرية :مدراء ورؤساء األقسام والمحاسبين العاملين في الدوائر واألقسام المالية.
 -7الحدود الموضوعية :تقتصر البحث على الكشف عن دور اإلفصاح المحاسبي في جذب
االستثمارات األجنبية لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
تقسيمات البحث :قسم البحث إلى عدة مباحثق وهي:
المبحث االول :خطة البحث.
المبحث الثاني :اإلطار النظري للبحث.
المبحث الثالث :الدراسة العملية.
المبحث الرابع :النتائج والتوصيات
الدراسات السابقة:
أوًال :الدراسات العربية:

-1دراسة (رشوان:)1( )2016 ،

هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ()IFRS

وتخفيض تكلفة رأس المال وأثرها على قرار االستثمار لزيادة الطلب على االستثمارات في بورصة
فلسطين من قبل المستثمرين المحليين واألجانب ،كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق المعايير

الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSأدى إلى تعزيز دور اإلفصاح وتزويد المستثمرين بالمعلومات
( )1عبد الرحمن محمد رشوان ،تحليل العالقة بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتخفيض تكلفة رأس المال وأثرها

على قرار االستثمار -دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
قسم المحاسبة والمراجعة ،كلية التجارة ،جامعة قناة السويس(.)2016
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الضرورية من خالل إلزام بورصة فلسطين الشركات المدرجة لديها اإلفصاح بشكل دوري ومستمر
عن المعلومات التي تحتويها القوائم والتقارير المالية ،مما أثر بشكل ايجابي على المستثمرين في فهم

واستيعاب المعلومات الواردة بالتقارير والقوائم المالية.
-2دراسة ( تالولة ،وجودة:)1()2015 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم محاسبة االستدامة وعناصرها ،والتعرف على طبيعة العالقة

التي تربط بين درجة اإلفصاح عن عناصر محاسبة االستدامة في الشركات المساهمة العامة
الفلسطينية وخصائص الشركة؛ ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مؤشر لقياس مستوى اإلفصاح عن
عناصر محاسبة االستدامة في التقارير السنوية للشركات ،ومن تقارير االستدامة المستقلة المنشورة

عبر المواقع اإللكترونية لهذه الشركات ،وتوصلت الدراسة إلى تباين مستوى اإلفصاح عن عناصر

محاسبة االستدامة بين القطاعات االقتصادية محل الدراسة ،كما أن مستوى اإلفصاح بالمتوسط لم

تتجاوز  ،%70بينما تصدر القطاع المصرفي والخدمات المالية من بين القطاعات الخمسة؛ حيث
بلغت نسبة اإلفصاح عن عناصر محاسبة االستدامة  ،%90كما كشفت الدراسة عن وجود فروق
في مستوى اإلفصاح عن أبعاد محاسبة االستدامة للشركات.

-3دراسة (أرشيد ،والغصين:)2()2014 ،

هدفت دراسة إلى هدفت الدراسة إلى معرفة وجهة نظر المستثمر في بورصة عمان لألوراق

المالية بخصوص اإلفصاح عن المعلومات والبيانات التي تقدمها التقارير المالية السنوية للبنوك

التجارية في اتخاذ ق اررتهم االستثمارية ،وتوصلت النتائج إلى أن الق اررات االستثمارية تتخذ من قبل
المستثمرين في بورصة عمان بناء على اإلفصاح وتحليل المعلومات دون نماذج محدد ،كما أن

اإلفصاح الكافي في التقارير المالية السنوية الصادرة عن البنوك التجارية األردنية تلبي احتياجات
المستثمرين كافة في بورصة عمان في الوقت المناسب وسوف يسهل عليهم اتخاذ.
 -4دراسة (البقمي ،والبشتاوي:)3()2014 ،

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في واقع المحاسبة عن التنمية المستدامة في الشركات الصناعية
األردنية وبيان أدائها البيئي واالجتماعي واالقتصادي من خالل تبنيها لمبادئ التنمية المستدامة

( )1محمد أحمد تالولة ،ومحمد رأفت جودة" ،العوامل المؤثرة على مستوى اإلفصاح عن عناصر محاسبة االستدامة للشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين" ،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات ،المجلد  ،1العدد  ،1فلسطين،

( ،)2015ص .20-1

( )2عبد المعطي رضا ،والغصين أرشيد ،و ،أحمد نواف" ،اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك التجارية األردنية وأثرها على

ق اررات المستثمر في سوق عمان المالي" ،مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة ،جامعة الزقازيق ،المجلد  ،36العدد ،1
( ،)2014ص .235-197

( )3متعب البقمي ،سليمان البشتاوي ،واقع المحاسبة عن التنمية المستدامة في الشركات الصناعية دراسة تطبيقية في الشركات
الصناعية األردنية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك ،العراق.)2014( ،
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ومتطلبات تطبيقها فيها ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال زال اهتمام بعض الشركات األردنية

بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة غير كافي إلى الدرجة التي تلبي اهتمام إدارة الشركات بمصالح
األطراف الخارجية (البيئة  ،المجتمع  ،االقتصاد) وتفضيلها على اهتمامها بتحقيق أعلى نسب لألرباح
وتعظيمها ،وأن التزام إدارات الشركات الصناعية األردنية بتطبيق المسؤولية االجتماعية يعزز من

تطبيق التنمية المستدامة فيها ،واالهتمام بتوفر المعلومات والبيانات الكافية والمتعلقة بالمجتمع والبيئة
ومتطلبات الرفاهية االجتماعية ضمن التقارير المالية المفصح عنها.

الق اررات االستثمارية.

-5دراسة (مليجي:)1()2014 ،

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية على جودة المعلومات

المحاسبية واإلفصاح عنها وقيمة الشركات المسجلة من ناحية وتحليل انعكاسات ذلك على ق اررات

المستثمرين في بيئة األعمال السعودية من ناحية أُخرى ،توصلت النتائج إلى أنه يؤثر التحول إلى
تأثير إيجابيا على ق اررات وتوجهات المستثمرين في بيئة األعمال
ا
معايير التقارير المالية الدولية

السعودية ،وتدعيم قابلية المعلومات المالية للمقارنة ،وتخفيض تكلفتها ،وزيادة درجة اإلفصاح،

وتحسين الشفافية والحد من عدم تماثل المعلومات ،وزيادة جودة التقارير المالية.
ثانيا :الدراسات األجنبية:
ً
()2
-1دراسة: )Paknezhad, M., 2017) :

هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة على اإلفصاح وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
للشركات المدرجة في بورصة طهران لألوراق المالية ،كما توصلت الدراسة أن اعتماد تبني المعايير

الدولية إلعداد التقارير المالية حققت الكثير من المنافع المرجوة المتعلقة بزيادة اإلفصاح والقابلية
للمقارنة والشفافية عند إعداد التقارير المالية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية ،وانخفاض التباين
في المعلومات المقدمة للمستثمرين في أسواق رأس المال.

( )1مجدي مليجي عبد الحكيم مليجي ،أثر التحول إلى معايير التقارير ا لمالية الدولية على جودة المعلومات المحاسبية وقيمة
الشركات المسجلة في بيئة األعمال السعودية -دراسة نظرية تطبيقية ،عمادة البحث العلمي ،جامعة سلمان بن عبد العزيز،

المملكة العربية السعودية.)2014( ،
( )Paknezhad, Mehrnaz, Analysis of Affecting Factors on IFRS Adoption: Case Study in Iran,
Management and Organizational Studies, (2017), Vol. 4, No. 1, 74-81.
2
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-2دراسة ):(1)(AL Frijat, 2016
هدفت الد ارس ااة إلى تس االيط الض ااوء على تطبيق معايير المحاس اابة الدولية ( )IFRSفي قياس القيمة
العادلة واإلفصااح في الشاركات المدرجة في بورصاة عمان ،وأظهرت نتائج الد ارساة عددا من النتائج
من أهمها :تطبيق المعايير يسا اااهم في وضا ااع معايير محاسا اابية موحدة ،وخلق أس ا اواق مالية نشا ااطة

وشاابه نشااطة ،وإعداد بيانات مالية ذات خصااائص نوعية متكاملة واإلفصاااح عنها يساااعد في جذب
االسا ا ا ا ا ااتثمارات ،وتمكن الشا ا ا ا ا ااركات االسا ا ا ا ا ااتثمارية المدرجة في األس ا ا ا ا ا اواق المالية من اتخاذ الق اررات
االسا ا ااتثمارية بشا ا ااكل رشا ا اايد .وباإلضا ا ااافة إلى ذلك ،فإنه يضا ا اامن الكشا ا ااف الكافي لتلبية االحتياجات

المختلفة للمستثمرين من المعلومات المتاحة المفصح عنها ،ويسهم في تحسين مستوى الشفافية التي

تعكس القيمة االقتصادية الحقيقية للشركة.

-3دراسة ):)2()Gaston. S., et al, 2012
هدفت الد ارسا ا ا ا ا ا ااة إلى تقييم األثر اإليجابي لإلفصا ا ا ا ا ا اااح وتحليل ما إذا كانت المعلومات المالية أكثر
مالئمة في ظل اإلفص ا ا اااح من قبل المس ا ا ااتثمرين التخاذ ق اررات اس ا ا ااتثمارية ناجحة في أسا ا ا اواق رأس

المال ،كما توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد تحسينات جوهرية في مالئمة المعلومات المحاسبية في
أثار ايجابية لإلفصا ا ا اااح على مالئمة المعلومات
ظل اإلفصا ا ا اااح؛ بل على العكس من ذلك أن هناك ا
المحاسبية لمتخذي الق اررات االستثمارية.

-4دراسة (:)3()Gurvitsh, N., Sidorova, I., 2012
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلفصاحات االجتماعية والبيئية في التقارير السنوية للشركات
المدرجة في بورصة استونيا لألوراق المالية ،وقامت الدراسة بفحص  15تقرير لهذه الشركات من
القطاعات المختلفة من العام  ،2010-2007وتوصلت الدراسة إلى أن اإلفصاحات تزايدت عبر
هذه السنوات ولكن بشكل قليل وكانت على شكل تقارير مستقلة ،واحتوت هذه التقارير على أمور
كثيرة ذات عالقة بالتنمية المستدامة لهذه الشركات.

(1) AL Frijat, Yaser S, The Dynamics Application of Accounting Standards, and Its Importance
in the Measurement with Fair Value & Disclosure, Asian Journal of Finance & Accounting,
2016(), Vol. 8, No. 2, 46-59.
(2) Gaston. S., et al, IFRS Adoption in Spain and the United Kingdom: Effects on Accounting
Numbers and Relevance, Journal Advances in Accounting, (2012), No 26, 304-313.
(3)Gurvitsh, N. and Sidorova, I. Survey of sustainability reporting integrated into annual reports
of Estonian companies for the years 2007-2010,, Procedia Economics and Finance, (2012).
Vol. 2, No.1, 26-34 -
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المبحث الثاني :اإلطار النظري
أوًال :مفهوم اإلفصا المحاسبي:

يعد اإلفصاح المحاسبي جوهر نظرية المحاسبة وازداد اهتمام الجهات العلمية والمهنية بشؤون
المحاسبة ،باإلفصاح وعلى نحو خاص بعد ظهور منشآت األعمال  ،وارتبط هذا التطور مع القوائم
المالية التي تعد مخرجات لنتائج نشاط هذه المنشآت  ،وما تتضمنه من بيانات ومعلومات وأسس

قياس يمكن استخدامها من مستخدمي هذه المعلومات ،التي تصبح  -فيما بعد  -األساس الذي

يعتمد عليه هؤالء في اتخاذ الق اررات  ،من أ جل ذلك يعد تقديم المعلومات أحد األهداف الرئيسة للقوائم
المالية(. )1

يرى الباحثون أن التطور المعاصر في مصطلح اإلفصاح جاء بديال لمصطلح النشر أو عرض

المعلومات؛ حيث كان ذلك يتفق مع التعريف التقليدي لوظيفة المحاسبة؛ بأنها تستهدف قياس نتائج

النشاط وإبالغها للمستفيدين منها(.)2

وعرف اإلفصاح المحاسبي بأنه شمول التقارير المالية على جميع المعلومات الالزمة

والضرورية إلعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الشركة(.)3

كما يعرف بأنه كشف وإظهار المعلومات االقتصادية ،سواء المالية أو غير المالية .الكمية أو النوعية

التي توضح الوضعية المالية للشركة وأدائها.

تختلف وجهات النظر بشاا ا ا ا ااأن مفهوم اإلفصاا ا ا ا اااح وحدوده عن المعلومات الواجب توافرها في القوائم
المالية ،وهذا االختالف ينبع أساسا من اختالف مصالح األطراف ذات العالقة بالوحدة االقتصادية،

فنظرة الطرف المسااؤول عن إعداد القوائم المالية بشااأن مسااتوى اإلفصاااح ،قد ال تلتقي بالضاارورة مع

نظرة من يبدي رأيا في هذه البيانات ،وال مع نظرة من يسا ا ا ا ااتخدمها من المسا ا ا ا ااتثمرين والمسا ا ا ا ااتفيدين

اآلخرين ،كما أنه قد ال تلتقي نظرة الطرفين مع نظرة الجهات الرقابية واإلشا اراقية وعلى هذا يص ااعب
تقديم مفهوم عام وموحد لإلفصا اااح  ،يتضا اامن معرفة مسا ااتوى اإلفصا اااح الذي يحقق لكل طرف من

هاا ا ا ا ا ااذه األط ا ا ا ا ا ا اراف رغ ا ا ا ا ا ا اباا ا ا ا ا اااتاا ا ا ا ا ااه ال ا ا ا ا ا ا اكاا ا ا ا ا ااام ا ا ا ا ا ا الاا ا ا ا ا ااة فا ا ا ا ا ا ااي هاا ا ا ا ا ااذا ال ا ا ا ا ا ا ام ا ا ا ا ا ا اجا ا ا ا ا ا ااال.
تفصاا ااح المنشا ا ااأة عن السا ا ااياسا ا ااات والطرق المحاسا ا اابية التي اسا ا ااتخدمت في إعداد قوائمها

(1) Omneya H. Abdelsalam, Pauline Weetman, Measuring Accounting Disclosure in a Period of
Complex Changes: The Case of Egypt Review Article, Advances in International Accounting,
(2007), Vol. 20, 75-104.
( )2وصفي عبد الفتاح أبو المكارك ،دراسات متقدمة في المجال المحاسبة المالية ،دار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر(،)2002
ص .35

( )3لطيف زيود وأخرون ,دور اإلفصاح المحاسبي في السوق األوراق المالية في ترشيد قرار االستثمار  ,مجلة جامعة تشيرين
للدراسات والبحوث العلمية سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ,سورية ,المجلد ( )29العدد(,2007,)1ص ص.179-178
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المالية ،والمتغيرات الجارية عليها ،اإلفص ا ا اااح يكون في متن القوائم المالية ( ،)1وبالتالي يعد مفهوم

اإلفصا اااح تزويد األطراف المتعددة الخارجية فضا ااال عن تزويد إدارة الوحدة االقتصا ااادية بالمعلومات
المفيدة والضا اارورية عن هذه الوحدة ونشا اااطها ونتائج هذا النشا اااط ،وفي الوقت المناسا ااب ،وبالكيفية

التي ال تؤدي إلى التأثير على نش ا ا ا ا اااط هذه الوحدة ،وبما يخدم مص ا ا ا ا االحة هذه األطراف في الوقت

الحاضر وفي المستقبل

(.)2

أهمية اإلفصا المحاسبي:

ظهرت أهمية اإلفصاح نتيجة إن األطراف الخارجية غالب ا ال تمتلك السلطة إللزام الوحدة

االقتصادية بتقديم ما تحتاجه من البيانات الضرورية التخاذ نماذج ق ارراتهم ،من هنا فإ ن اإلفصاح

المناسب يجعل التعامل في السوق المالي أكثر عدالة ،إذ أن اإلفصاح يوفر فرصا متكافئة للمستثمرين
في الحصول على المعلومات ،وهذا بدوره يوفر مناخا استثماريا مالئما ويزيد من فرصة نمو السوق

وازدهاره

(

.)3

ومع تعدد مفاهيم وأغراض اإلفصاح المحاسبي يكتسب أهمية باعتباره مرتبطا بالفروض المحاسبية

األساسية (فرض االستثمار ،فرض االستحقاق ،فرض الثبات) ،كما يرتبط أيضا بالسياسات المحاسبية
المتمثلة في (المبادئ ،واألسس والمصطلحات والقواعد واإلجراءات) األمر الذي تتبناه اإلدارة ف ي
إعداد وعرض القوائم المالية ،كما توجد سياسات محاسبية مختلفة تستخدم للموضوع الواحد .ويمكن

تلخيص أهمية اإلفصاح المحاسبي في النقاط التالية:
 -1يحقق تطبيق اإلفصاح صحة القوائم المالية.

 -2تخلق شروط ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية نوع من التوازن بين مصالح إدارة الشركة:
أصحاب األسهم ،والشركاء التجاريين ،وأصحاب المصلحة.

 -3تطبيق شروط اإلفصاح حسب المعايير المحاسبية الدولية يسمح بجذب مستثمرين جدد.

 -4المعلومات المتوفرة من خالل تطبيق اإلفصاح المحاسبي تساعد المسيرين في اتخاذ ق اررات
مالية صحيحة.

 -5دعم مبدأ الرقابة والمساءلة في الشركة.

 -6خلق نوع من الثقة في نظام المحاسبة والمراجعة في الشركات.
 -7توفير معلومات حديثة ،مستقلة وواقعية عن الشركة.

(1)David Hirshleifer, Siew Hong Teoh, Limited attention, information disclosure, and financial
reporting, Journal of Accounting and Economics, (2003), Vol. 36, No. 1-3, 337-386.
( (2أحمد رجب عبد الملك" ،قياس مدى تحقق الشفافية واالفصاح في التقارير المالية المنشورة للشركات المتداولة في سوق المال
السعودي" المجلة العلمية للبحوث التجارية ،كلية التجارة – جامعة حلوان)2007(،ص .65 – 28
( ) Cathy Beaudoin, Nandini Chandar, Edward M. Werner: "Good disclosure doesn't cure bad
accounting Or does it?": Evaluating the case for SFAS 158”, Advances in Accounting, (2011),
Vol. 27, No. 1, 99-110- .
3
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 -8يساعد اإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة الدولية على إعداد الميزانيات التقديرية ،ووجود متابعة
ورقابة فعالة على نتيجة ودخل الشركة.

المتطلبات الرئيسة لإلفصا المحاسبي:

 -1تحديد مستخدمي المعلومات المحاسبية.

 -2تحديد األغراض التي ستستخدم فيها هذه المعلومات المحاسبية.
 -3تحديد نوعية المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها.
 -4تحديد أساليب اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية.
 -5توقيت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية.

أنواع اإلفصا :
-1

اإلفصا الكامل:

يشير الي مدي شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها ألي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ،

ويأتي التركيز على ضرورة اإلفصاح الكامل من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في

اتخاذ الق اررات ،وال يقتصر اإلفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية؛ بل يمتد إلى بعض
الوقائع الالحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشل جوهري على مستخدمي تلك القوائم ويعتمد هذا

المفهوم على أربعة فروض أساسية

1

(القوائم المالية الخمسة (قائمة المركز المالي  +قائمة الدخل  +قائمة الدفقات النقدية  +قائمة التغيرات

في حقوق الملكية  +قائمة األرباح الموزعة).

 شمول القوائم المالية على معلومات مالئمة عن الدخل والثروة للمالك. أن تتضمن القوائم المالية نظرة اإلدارة للمستقبل. -تقرير المدقق الخارجي.

 -2اإلفصا العادل:

يهتم اإلفصاح العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المالية ،إذا يتوجب إخراج القوائم
المالية والتقارير بالشكل الذي يضم عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة األخرى من خالل

مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن ،أي يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات األطراف
المعينة على قدم المساواة (لمستخدمي القوائم).
 -3اإلفصا الكافي:

ويعد اإلفصاح الكافي أكثر المفاهيم شيوعا في االستخدام لما له من تأثير على ق اررات المستثمرين
ُ
ويساهم في العالنية عن تحمل المنشأة أعباء المسؤولية االجتماعية ،ولكنه يفترض الحد األدنى من
( )1فايقة جابر حسم محمد" ،االختالفات النسبية في درجة االفصاح االختياري بين الشركات المسجلة في بورصة االوراق
المالية وأثرها عل ى تكلفة رأس المال" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية(.)2005
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المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها التي تجعل القوائم المالية غير مضللة .بينما اإلفصاح العادل

ينطوي على هدف أخالقي بتحقيق معاملة متساوية لجميع قراء للقوائم المالية ،إال أن اإلفصاح

الكامل يفترض عرض جميع المعلومات المالئمة ،وقد ينظر على أنه يعني عرض معلومات زائدة،

وقد تكون المعلومات الكثيرة ضارة ،أل ن عرض التفاصيل غير المهمة يخفي المعلومات الجوهرية،
وبذلك يضر أكثر مما يفيد ويجعل التقارير المالية صعبة التفسير ومطولة إلى الدرجة التي قد تكون

مملة

( (1

هذا النوع من اإلفصاح يضمن الوفاء بالحد األدنى من المعلومات المالية المطلوبة دون تفاصيل
مضللة وبأقل التكاليف ،وهو المستوي األكثر مالئمة للمعلومات التي ينتظر أن تتضمنها القوائم

المالية ،يمكن مالحظة أن مفهوم الحد األدنى غير محدد بشكل دقيق؛ إذ يختلف حسب االحتياجات
تأثير مباشر في اتخاذ القرار ،ناهيك على أنه يتبع الخبرة التي
ا
والمصالح بالدرجة األولى كونه يؤثر

يتمتع بها الشخص المستفيد (.)2

-4اإلفصا المحاسبي اإل لزامي:

يقصد به أنه توجد هيئة أو منظمة تصدر معايير تحكم إعداد القوائم المالية وكذلك تحدد نوع وكمية
المعلومات التي تحتويها هذه القوائم المالية ويري مؤيدو اإلفصاح اإللزامي بأنه من الضروري لتحقيق

التوزيع األمثل للموارد وكذلك العدالة في توزيع العائد بين األطراف المختلفة كما يرون أن اإلفصاح

اإللزامي يحقق الثقة في سوق األوراق المالية مما يشجع المستثمرين على توجيه مدخراتهم لفرص
االستثمار المختلفة.

-5اإلفصا المحاسبي االختياري:

من خالل توفر المديرين لمعلومات تخص األداء الحالي والمستقبلي لمؤسساتهم أكثر من غيرهم؛

حيث أفادت عدة دراسات أن لدى هؤالء المديرين الحافز لإلفصاح االختياري عن هذه المعلومات
ومن هذه الحوافز انخفاض تكلفة معامالت تبادل األوراق المالية للمؤسسة وزيادة اهتمام المحللين

والمستثمرين وزيادة السيولة وانخفاض تكلفة رأس المال وقد يكون التقرير المالي أداة غير كاملة
التصال المديرين بالمستثمرين خاصة في االتي

األسهم.

()3

ال تتفق حوافز المديرين مع مصالح حملة

(1) Clodia Vurro, Francesco Perrini, Making the most of corporate social responsibility
reporting: disclosure structure and its impact on performance, Corporate Governance,(2011),
Vol.11, No. 4, 1-25
( )2أمين السيد أحمد لطفي ،نظرية المحاسبة القياس واإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق الملكية ،دار الجامعية
اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األولى ،الجزء الثاني.)2007( ،

( )3فريديريك تشوى وآخرون ،المحاسبة الدولية ،دار المريخ السعودية )2004( ،ص.190،
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 -1عندما تكون القواعد المحاسبة والمراجعة غير كاملة فيمكن عن طريق آليات التعاقد مثل
مكافئات المديرين بقيمة األسهم في األجل الطويل.

-6اإلفصا التثقيفي (اإلعالمي)

أي اإلفصاح عن المعلومات المناسبة ألغراض اتخاذ الق اررات مثل اإلفصاح عن التنبؤات المالية من

خالل الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية اإلفصاح عن االتفاق الرأسمالي

الحالي والمخطط ومصادر تمويلية ،ويالحظ أن هذا النوع من اإلفصاح من شأنه الحد من اللجوء

إلى مصادر الداخلية للحصول على المعلومات اإلضافية بطرق غير رسمية يترتب مكاسب لبعض

الفئات على حساب أخرى.
-7اإلفصا الوقائي:

يهدف إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام

المعلومات المالية ،وبالتالي يجب أن تكون المعلومات المالية تم اإلفصاح عنها بأعلى درجة ممكنة
من الموضوعية والحياد والعدالة ويتطلب اإلفصاح الوقائي الكشف عن األمور التالية(:)1
 -السياسات المحاسبية

 -التغيرات في السياسات المحاسبية

 -تصحيح األخطاء في القوائم المالية

 التغير في طبيعة الوحدة االقتصادية المكاسب والخسائر المحتملة -االرتباطات المالية

 -األحداث الالحقة

ثانيا :التنمية المستدامة:
ً
 -1مفهوم التنمية المستدامة:

 يعتبر مفهوم االستدامة حلقة الوصل بين التنمية المستدامة ،وقد عرفت االستدامة على أنها "كيفية تحقيق النمو الذي يأخذ بعين االعتبار ويراعى الجوانب االنسانية بكل أبعادها االقتصادية

واالجتماعية واألخالقية (:)2

( )1فايقة جابر حسم محمد" ،االختالفات النسبية في درجة االفصاح االختياري بين الشركات المسجلة في بورصة االوراق
المالية وأثرها على تكلفة رأس المال" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية.)2005( ،

( )2عبد الرحمن العاي ب" ،وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية" ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير ،ع  ،11جامعة سطيف ،الجزائر(.)2011
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 تدعو إلى عدم استم اررية االنماط االستهالكية الحالية سواء في الشمال أو في الجنوبواالستعاضة عنها بأنماط استهالكية وإنتاجية مستدامة ،وبدون تحقيق مثل هذه التطورات فال
مجال لتطبيق حقيقي لمفاهيم التنمية المستدامة.

 تؤكد على االرتباط المتبادل والوثيق ما بين التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية وأنه يمكناعداد أو تطبيق أية استراتيجية أو استراتيجية أو سياسة مستدامة بدون دمج هذه االقتصادية

ألطول فترة ممكنة ،أما قياس هذه الرفاهية فيكون عادة بمعدالت الدخل والطعام والمسكن والملبس

والصحة والتعليم.

ويشكل مفهوم التنمية المستدامة في إطاره العام منهجا متكامال لما يتميز به من ربط عضوي تام

ومتكامل ،فهو يجمع ما بين االقتصاد والبيئة والمجتمع ،بحيث ال يمكن النظر إلى أي من هذه المكونات

الثالثة بشكل منفصل ،فاالقتصاديون يركزون على األهداف االقتصادية أكثر من غيرها كما يؤكد

البيئيون على أهمية حماية الطبيعة ويشدد االجتماعيون على مبادئ العدالة االجتماعية وتحسين نوعية

الحياة ،ولهذا تختلف تعريفات االستدامة من اختالف المنظور:

يقصد بالتنمية المستدامة بأنها" :صيانة واستدامة الموارد المتعددة في البيئة لتلبية احتياجات البشر
الحاليين االجتماعية واالقتصادية وادارتها بأرقى التكنولوجيا مع ضمان استم اررية الموارد لرفاهية

االجيال التالية".

كما يقصد بها" :هي تبني االستراتيجيات وأنشطة األعمال التي تفي بحاجات المشروع"(.)1

ويشكل مفهوم التنمية المستدامة في إطاره العام منهجا متكامال لما يتميز به من ربط عضوي تام

ومتكامل ،فهو يجمع ما بين االقتصاد والبيئة والمجتمع؛ بحيث ال يمكن النظر إلى أي من هذه المكونات

الثالثة بشكل منفصل ،فاالقتصاديون يركزون على األهداف االقتصادية أكثر من غيرها كما يؤكد

البيئيون على أهمية حماية الطبيعة ويشدد االجتماعيون على مبادئ العدالة االجتماعية وتحسين نوعية

الحياة ،ولهذا تختلف تعريفات االستدامة من اختالف المنظور.

يمكن تعريف التنمية المستدامة بأكثر من طريقة حسب ما تحدث عنها

( )2

* التنمية المستدامة :تعني " ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي إلى فنائها أو
تدهورها أو تؤدي إلى تناقص جدواها المتجددة بالنسبة لألجيال القادمة؛ وذلك مع المحافظة على رصيد

ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية مثل :التربة والمياه الجوفية والكتلة البيولوجية".

( (1صالح عباس" ،التنمية المستدامة في الوطن العربي" ،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ،مصر (.)2010

( )2موسشيت ،فادو بالس ،مبادئ التنمية المستدامة ،ترجمة بهاء شاهين ،ط ،1الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،القاهرة،
( ،)2000ص.30
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* التنمية المستدامة :تعني "اقتصاديا اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية؛ وذلك بالتركيز على الحصول
على الحد األقصى من منافع التنمية االقتصادية ،بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية

ونوعيتها".

كما أنصبت تعريفات اقتصادية أخرى على الفكرة العريضة القائلة بأن «استخدام الموارد اليوم أال يقلل
من الدخل الحقيقي في المستقبل» ويقف وراء هذا المفهوم الفكرة القائلة بأن الق اررات الحالية ينبغي أال
تضر بإمكانيات المحافظة على المستويات المعيشية في المستقبل أو تحسينها ،وهو ما يعني أن نظمنا

االقتصادية ينبغي أن تدار حيث نعيش على أرباح مواردنا ونحتفظ بقاعدة األصول المادية ونحسنها.

 -2خصائص التنمية المستدامة:

حدد مؤتمر األمم المتحدة الذي انعقد في جانيرو عام  1992خصائص التنمية المستدامة فيما يلي(:)1
 -6تنمية طويلة األجل تعتمد على تقدير اإلمكانات المتوفرة وتخطيطها ألطول فترة مستقبلية.
 -7تراعى حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية الموجودة.
 -8تراعى احتياجات البشر لتحسين نوعية حياتهم.

 -9تدعو الي عدم استنزاف الموارد الطبيعية أو تلوثها والحفاظ على المحيط الحيوي للبيئة.

-10

تنسيق سياسات استخدام الموارد مع توجيه االستثمارات والبدائل التكنولوجية لتحقيق

تنمية متكاملة.

 -3أهمية التنمية المستدامة:

تنبع أهمية التنمية المستدامة من كونها تنطلق مبدأ أن البشر مركز أهميتها؛ حيث تستجيب الحتياجات

الجيل الحالي دون التضحية والمساس باحتياجات األجيال القادمة ،أو على حساب قدراتهم لتوفير سبل

العيش الكريم ،كما تتجلى أهمية التنمية المستدامة أيضا من خالل األهداف التي تصبو إليها والفوائد

التي تتحقق والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي (:)2

 .5أنها تسهم في تحديد الخيارات ووضع االستراتيجيات ورسم السياسات برؤية مستقبلية أكثر
توازنا وعدال.

 .6أنها تنطلق من أهمية تحليل األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية برؤية
شمولية وتكاملية ،وتجنب األنانية في التعامل مع الموارد والطاقات المتاحة.

( (1أمين السيد ،2005 ،ص.8

( )2محمد عبد القادر الفقي" ،ركائز التنمية المستدامة ،وحماية البيئة في السنة النبوية" ،ورقة مقدمة في الندوة العلمية الدولية
الثالثة للحديث الشريف حول القيم الحضارية في السنة النبوية ،األمانة العامة لندوة الحديث ،تم استرجاعها بتاريخ
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 .7تشجع على توحيد الجهود والتعاضد بين القطاعات الحكومية والخاصة حول ما يتم االتفاق
عليه ،من أهداف وبرامج تسهم في تلبية حاجيات جميع فئات المجتمع الحالية والقادمة.

 .8تنشيط وتوفر فرص المشاركة في تبادل الخبرات والمهارات ،وتتسم في تفعيل التعليم والتدريب
والتوعية لتحفيز اإلبداع.

 -4أبعاد التنمية المستدامة:

أكد تقرير "برونتالند" على االرتباط الوثيق بين التنمية االقتصادية واالجتماعية مع الحفاظ على

البيئة ،وأشار التقرير إلى عدم إمكانية تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة دون مالحظة متطلبات
التنمية للجوانب الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئي)

)(1

-1البعد االقتصادي :تسعى التنمية المستدامة إلى تحسين مستوى الرفاهية لإلنسان من خالل زيادة

نصيبه من السلع والخدمات الضرورية ،وفي ظل محدودية الموارد لن يتحقق هذا المسعى إال بتوفر
العناصر التالية(:)2

أ-توفر عناصر اإلنتاج الضرورية للعملية اإلنتاجية.

ب-رفع مستوى الكفاءة والفاعلية لألفراد بتنفيذ السياسات والبرامج التنموية.

جا-زيادة معدالت النمو في مختلف مجاالت اإلنتاج ،لزيادة معدالت الدخل الفردي وتنشيط التغذية
العكسية بين المدخالت والمخرجات.

-2البعد االجتماعي :يشمل المكونات واالتساق البشرية والعالقات الفردية والجماعية وما تقوم به من

جهود تعاونية أو ما تسببه من مشاكل أو تطرحه من احتياجات .أما عناصر هذا البعد فهي:

أ-الحكم الرشيد المتمثل في نمط السياسات والقواعد ومدى الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع

المجتمع المدني.

ب-التمكين :ويقصد به توعية المجتمع بضرورة اإلسهام في بناء وتعبئة طاقاته؛ من أجل المستقبل.
جا-االندماج والشراكة إلقامة مجتمع موحد في أهدافه ،ومتضامن في مسؤولياته.

-3البعد البيئي :ويركز على حسن التعامل مع الموارد الطبيعية وتوظيفها لصالح اإلنسان ،دون

إحداث خلل في مكونات البيئة؛ وذلك لن يتحقق إال باالهتمام بالعناصر التالية:

أ-التنوع البيولوجي المتمثل في البشر ،النباتات والغابات ،الحيوانات والطيور واألسماك.

ب-الثروات والموارد المكتشفة والمخزونة من الطاقة المتجددة والناضبة.
جا-التلوث البيئي الذي يخل بصحة الكائنات الحية.

( )1رومانو ،دوناتو " ،االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة" ،منظمة األغذية والزارعة لألمم المتحدة ،2006 .ص .56

( )2عبد العزيز بن صقر الغامدي" ،)2006( ،تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة" ،ورقة عمل مقدمة للملتقى
العربي الثالث للتربية والتعليم ،جامعة نايف للعلوم واألمنية ،الرياض.)2006( ،
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من خالل األبعاد السابقة يمكن القول إن التنمية المستدامة تقوم على عناصر يرتبط بعضها ببعض،

كبير .فاالقتصاد أحد المحركات الرئيسية للمجتمع ،وأحد العوامل الرئيسية
وتتداخل فيما بينها تداخال ا
المحددة لماهيته (مجتمع صناعي أو زراعي أو رعوي ،إلخ) .والمجتمع هو صانع االقتصاد ،والمشكل

األساسي لألنماط االقتصادية التي تسود فيه ،اعتمادا على نوع الفكر االقتصادي الذي يتبناه المجتمع
(الرأسمالي ،االشتراكي ،اإلسالمي).

كما تتأثر البيئة باألنشطة االقتصادية وبسلوكيات أفراد المجتمع وتؤثر في أحوالهم الصحية وأنشطتهم

المختلفة؛ ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية المستدامة ال بد له أن يحقق التوافق واالنسجام بين هذه

العناصر الثالثة ،وأن يصهرها كلها في بوتقة واحدة تستهدف االرتقاء بمستويات الجودة لتلك العناصر
معا :أي تحقيق النمو االقتصادي ،وتلبية احتياجات أفراد المجتمع ،وضمان السالمة البيئية ،مع

المحافظة في الوقت نفسه على حقوق األجيال القادمة من الموارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة.

والعالقة بين التنمية المستدامة وحماية البيئة عالقة وثيقة .وفي هذا الصدد تمثل حماية البيئة الهدف

األول في برامج التنمية المستدامة ،ويرجع ذلك إلى أن البيئة هي المصدر األساسي لجميع الموارد

التي تطلبها برامج التنمية المستدامة ومشروعاتها.

ثال ًثا :دور اإلفصا المحاسبي في جذب االستثمار لتحقيق التنمية المستدامة:

تُعد أسواق المال المحرك الرئيسي للنشاط االقتصاد في الدول المختلقة ،وتوفر األسواق
دور حيويا في
المالية بأدواتها المتعددة المال الالزم لتمويل األنشطة االستثمارية ،وتلعب أسواق المال ا

تجميع المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات األكثر انتاجية والتي ترشد الموارد وتحسن استخدامها .وقد
أنصب اهتمام الدول النامية وحتى المتقدمة على استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس األموال

الخارجية؛ لتحقيق الخطط التنموية ،وتوفير فرص العمل لزيادة اإليرادات ورفع معدالت اإلنتاج؛ مما
يساهم في رفع معدالت النمو والسيطرة على معدالت التضخم وزيادة الناتج القومي وحل مشكلة

البطالة التي تعاني منها معظم الدول النامية وتتحقق خطط التنمية االقتصادية ومنها تتحقق الرفاهية

االجتماعية واالقتصادية لألفراد والمجتمع بالدولة.

وتُعد التقارير والقوائم المالية المنشورة أحد أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها
المستثمرون والمقرضون وغيرهم ،عند اتخاذ ق ارراتهم في أسواق رأس المال ،وكذلك وسيلة لتوصيل

المعلومات المحاسبية للمستفيدين والمستخدمين لمساعدتهم عند اتخاذ الق اررات االستثمارية
واالقتصادية؛ وهي المصدر األساسي للحصول على المعلومات المحاسبية ،وتمثل التقارير المالية

المنتج النهائي للمحاسبة.

إن المعلومات الواردة بالتقارير والقوائم المالية المنشورة تساعد المستثمرين الحاليين والمرتقبين

والدائنين وغيرهم في ترشيد ق ارراتهم االستثمارية واالنتمائية؛ حيث توفر التقارير والمعلومات التي
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تساعد في قياس حجم وتوقيت التدفقات النقدية كما تمكن من تقييم سياسات وق اررات اإلدارة في مجال

االستثمار والتشغيل والتمويل وتوفر التقارير المالية المعلومات المالئمة الموثوقة التي تصور وتعبر

عن العمليات واألحداث المال ية للشركات التي تتداول أسهمها في أسواق رأس المال وتعتبر وسيلة

للتعرف على أصول والتزامات الشركات.

وقد ازدادت أهمية التوسع في اإلفصاح المحاسبي نتيجة الزدياد المطالبة بتوفير الخصائص

النوعية للمعلومات المحاسبية لمقابلة احتياجات المستخدمين المتعددين للمعلومات في سوق المال

فاإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المالئمة ذات المصداقية يؤدي إلى التخصيص والكشف للموارد

القتصادية على المستوي القومي.

إن تهيئة البيئة المالئمة التي تساهم في خلق عوامل تشجيع وجذب االستثمارات الخارجية

وال بد من توفير البيانات والمعلومات المالية وغير المالية بصورة واسعة وتسهيل الحصول عليها،
وتعد القوائم المالية المنشورة أحد أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرين وغيرهم من

المستخدمين عند اتخاذ ق اررات االستثمار والق اررات االقتصادية األخرى؛ حيث تساعد المستثمرين في

التعرف على طبيعة النشاط االقتصادي وتحليل وتقييم حركة االستثمارات في الدول.

لذ البد من تطور التقارير والقوائم المالية لتصبح مواكبة وشاملة تمنح المستثمرين الصورة

الكاملة عن النشاط االستثماري في الدولة المضيفة لالستثمار ،وترتكز أهمية البحث على فائدة
المعلومات المحاسبية للمستثمرين وأثر ذلك على ق اررات االستثمار األجنبي في سوق المال.

يرى الباحثين أن عولمة األسواق والتغيرات الهيكلية والتنظيمية ،وباإلضافة الي زيادة التقلبات

في البيئة االقتصادية والمالية وبيئة األعمال عبر العالم؛ األمر الذى خلق إمكانية وفرص جديدة وفى

ذات الوقت عوامل مخاطرة جديدة ،واشتداد المنافسة في بيئة األعمال العالمية والتي أجبرت جميع

الشركات والمؤسسات والمستثمرين على يركزوا على اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية بشكل دقيق؛

بحيث تمكنهم من أن يكونوا أكثر تنافسية ،وتضمن لهم زيادة أكثر في األداء وجذب االستثمار وقدرة

أكبر على البقاء والمحافظة على الموارد الطبيعية ،مما يعزز التنمية المستدامة بحيث يؤدي إلى

تحسين مستوى الرفاهية لإلنسان من خالل زيادة نصيبه من السلع والخدمات الضرورية ،وفي ظل
محدودية الموارد واالستخدام األمثل للموارد مع المحافظة على حقوق األجيال القادمة في الموارد

الطبيعية و القدرة على تنميتها.

المبحث الثالث :اإلطار العملي :التحليل اإلحصائي ونتائج اختبار فرضيات البحث:

يهدف البحث الميدانية إلى اختبار صحة الفرضيات من خالل التكامل بين اإلطار النظري

والعملي لتحقيق أهداف البحث واختبار الفروض من خالل اإلجراءات التالية- :
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أوًال-تصميم أداة البحث :قام الباحثين بطرح محتويات البحث الميدانية في قائمة االستبانة كأداة لجمع
البيانات واعتمدوا في تصميمها على مجموعة من األسئلة التي تكونت لدى الباحثين من قراءة

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث ،واحتوت القائمة على مجموعة من األسئلة التي تغطي

اإلجابة عليها التحقق من صحة فرضيات البحث من عدمه.

ثانيا-مجتمع وعينة البحث:
ً
-1مجتمع البحث :يتكون مجتمع البحث من المديرين ورؤساء األقسام والمحاسبين العاملين باألقسام
والدوائر المالية في شركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين والبالاغ عاددهم ( )130مفردة.

-2عينة البحث :قام الباحثين باختيار عينة من مجتمع البحث باستخدام طريقة العينة الطبقية والبالغ
عددهم ( ) 80مفردة ،حيث قام الباحثين بتوزيع عينة استطالعية حجمها ( )30استبانة الختبار االتساق
الداخلي ،والصدق البنائي ،وثبات القائمة ،وبعد التأكد من صدق وسالمة القائمة لالختبار تم توزيع

( )80استبانة على عينة البحث ،وقد تم استرداد ( )74استبانة بنسبة استرداد ( )%93تقريبا ،وتم
تحليل وتفسير بيانات قائمة االستقصاء المجاب عليها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية (.)SPSS

ثال ًثا-صدق االستبانة :ويقصد بها أن أسئلة االستبانة التي تم صياغتها تقيس ما وضعت لقياسه،
كما يقصد بالصدق هو شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تظهر في التحليل من ناحية،

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى؛ بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ،وقام الباحثين

بقياس صدق االستبانة بطريقتين هم:

-1صدق المحكمين (الصدق الظاهري) :قام الباحثين بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين
تكونت من أساتذة الجامعات المتخصصين في تخصص المحاسبة واإلحصاء.

ب-صدق القياس:

-2االتساق الداخلي لفقرات االستبانة :قام الباحثين بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على
عينة البحث االستطالعية البالغ حجمها ( ) 30مفردة؛ وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين
كل فقرة من فقرات المجال االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

-2الصدق البنائي لمجاالت االستبانة :يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس
مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت البحث

بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

ابعا-ثبات فقرات قائمة االستقصاء :يقصد بثبات االستبانة هو االستقرار في نتائج االستبانة وعدم
ر ً
تغيرها بشكل كبير فيما لو تم اعادة توزيعها على االفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة ،وقد
تحقق الباحثين من ثبات االستبانة من خالل:
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* معاملي الثبات (الفا كرونباخ) ):(Cronbach's Alpha

تم استخدم معامل الثبات والصدق (الفا كرونباخ) لقياس ثبات االستبانة وبلغت قيمته ( ،)0.95وعليه

تكون مقبولة للتحليل اإلحصائي ،وبالتالي االختبارات التي تم اعتمادها تدل على الصدق الظاهري،

وصدق القياس ،وصدق أداة البحث ،هذا وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة توفر

متغيرات البحث.

خامسا :التحليل اإلحصائي واختبار فرضيات البحث:
ً
وفقا للمعلومات الشخصية:
-1التحليل اإلحصائي الوصفي لعينة البحث ً

يبين الجدول رقم ( ) 1توزيع عينة البحث حسب الخصائص الشخصية كالجنس ،والعمر ،والمؤهل

العلمي ،والمستوي الوظيفي ،وسنوات الخبرة كما يلي- :

جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة

المتغير

الجنس

العمر

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

سنوات الخبرة

الفئات

التكرار

النسبة

المئوية %

ذكر

53

72

انثى

21

28

المجموع

74

%100

 20إلى أقل من  30سنة

23

31

 30إلى أقل من  40سنة

29

39

 50سنة فأكثر

22

30

المجموع

74

%100

دراسات عليا

8

11

بكالوريوس

54

73

دبلوم

12

16

المجموع

74

%100

مدير

8

11

رئيس قسم

16

22

محاسب

50

67

المجموع

74

%100

 1إلى أقل من  10سنة

22

30

 10إلى أقل من  20سنة

31

42

 20سنة فأكثر

21

28

المجموع

74

%100
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يتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة من الذكور وهذا ربما يعكس واقع الوظائف في

أمر طبيعي ألن أغلب الوظائف
فلسطين من حيث أن أغلبيتها يشغلها فئة الذكور بنسبة ()%72؛ وهذا ا

يشغلها بالعادة ذكور ،وهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن  40سنة بنسبة ( ،)%39ومن ناحية

أخرى يتضح أن نسبة غير بسيطة من هؤالء هم من حملة الشهادات الجامعية وأن أغلبهم (بكالوريوس)

أي بنسبة ( ،)%73وأغلبهم محاسبين بنسبة ( ،)%67وهم يتميزون بالخبرة من  10سنوات إلى 20

سنة بنسبة ( .)%42ولعل هذه الخصائص أيضا تعكس واقع المجتمع الفلسطيني الذي يتميز بارتفاع
نسبة الشباب من المحاسبين المتعلمين ذوي الخبرة الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة العالية.

-2تحليل االستبانة واختبار الفرضيات:

 -اختبار الفرضية األولى( :يوجد دور لإلفصا المحاسبي في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية

المستدامة) ،وتم استخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة

المتوسطة وهي ( )2أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج موضحة في الجدول التالي- :
جدول رقم ( :)2التحليل اإلحصائي لفقرات الفرضية األولى
ر.م

الفقـــــــــــرة

1

يســاعد اإلفصــا المحاســبي على زيادة
قدرة ومهارات متخذي القرار ،بما يساهم

المتوسط

الحسابي

3.57

االنحراف
المعياري

1.31

الوزن

النسبي

71.40

قيمة

اختبار
T

20.02

القيمة

االحتمالية
().sig

0.000

الترتيب

3

في التنمية االقتصادية المستدامة.
2

يحقق اإلفصــــــا المحاســــــبي وقت أقل
وتكلفــة منخفضـــــــــــة عنــد اتخــاذ القرار

االســـــــــتثماري وبالتالي تحقق الرفاهية

3.24

1.12

64.80

20.05

0.000

4

االقتصادية.

3

يلبي اإلفصــــا المحاســــبي الحد االدنى
من المعلومـــــات عنـــــد اتخـــــاذ القرار

االســـــــــتثماري بما يســـــــــاهم في التنمية

3.66

1.37

73.20

19.62

0.000

2

االقتصادية المستدامة.

4

االعتماد على اإلفصـــــــــا المحاســـــــــبي

يســــــــــاعد في تخفيض درجة المخاطرة
عند اتخاذ قرارات االســـــتثمار بما يحقق

3.72

التنمية االقتصادية المستدامة.
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1.34

74.40

19.71

0.000

1
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5

يوثر اإلفصــــا المحاســــبي على طبيعة
ونوعية األســــــــهم المســــــــتثمر فيها بما

3.27

1.34

45.40

12.51

0.000

7

يساهم في تنويع االقتصاد وتنميته.
6

يســاعد اإلفصــا المحاســبي على اتخاذ
القرارات في حالة توفر البدائل المتعددة

بما يســـــاهم في اســـــتغالل أمثل للموارد

2.38

1.37

47.60

12.86

0.000

6

االقتصادية.

7

يســــــــــاعـد اإلفصــــــــــا عن المعلومـات
المحاســـــــــبية في المقارنة بين البدائل

االســـــتثمارية المتاحة ،بما يســـــاهم في

3.20

1.36

64.00

19.62

0.000

5

التنمية االقتصادية المستدامة.
8

يوفر اإلفصــا المحاســبي مجموعة من
االجراءات الرقابة وكشــــــف االخطاء في

2.20

1.33

44.00

12.86

0.000

8

حالة حدوثها.

معا
جميع فقرات المجال ً

3.03

1.34

60.60

17.15

0.000

-

يستنتج الباحثين من الجدول السابق ما يلي:

 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.03أي أن الوزن النسبي ()%60.60
وهو أقل من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار ( )Tالمحسوبة يساوي ()17.15
وهي أقل من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي

( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05وهذا يعني أن هناك موافقة من أفراد العينة على فقرات هذا

المجاالت.

 .2نتيجة الفرضية :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T

الجدولية أكبر من ( )Tالمحسوب ة ،مما يعني رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي

تنص على أنه "يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية المستدامة".

ويرى الباحثين أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن شركات االستثمار المدرجة في

بورصة فلسطين تهتم باإلفصاح المحاسبي  ،وهذا يدلل على أن هذه الشركات تسعى لترشيد اتخاذ
الق اررات االستثمارية باالعتماد على المعلومات المفصح عنها؛ من أجل تحقيق البعد االقتصادية

الخاص بالتنمية المستدامة.

 -اختبار الفرضية الثانية( :يوجد دور لإلفصا

المحاسبي في تحقيق البعد البيئي للتنمية

المستدامة) ،وتم استخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة

المتوسطة وهي ( )3أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج موضحة في الجدول التالي- :
جدول رقم ( :)3التحليل اإلحصائي لفقرات الفرضية الثانية
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ر.م

الفقـــــــــــرة

1

يوجد دور لإلفصــا المحاســبي في اتخاذ
القرارات المتعلقـــة بـــالبعـــد البيئي للتنميـــة

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

القيمة

الحسابي

النسبي

اختبار

االحتمالية

3.86

المعياري

0.876

77.24

T

12.69

().sig

0.000

الترتيب

6

المستدامة في الشركة.
2

يؤدي اســـتخدام اإلفصـــا المحاســـبي من
خالل توفير المعلومــات إلى عــدم إحــداث

3.89

0.871

77.58

13.16

0.000

5

خلل في مكونات البيئة.
3

تعمل الشـــــركة على ايجاد حلول مناســـــبة
للتقليـــــل من مشـــــــــكلـــــة التلوث البيئي

للمســــــــــاهمــة في تحقيق التنميــة البيئيــة

3.85

0.845

77.12

13.09

0.000

7

المستدامة.
4

يؤدي اســـتخدام اإلفصـــا المحاســـبي من
خالل توفير المعلومـــــات على حســـــــــن

التعــامــل مع الموارد الطبيعيــة وتوظيفهــا

3.89

0.882

76.87

13.15

0.000

8

لصـــــــــــال رفــاهيــة الفرد لتحقيق التنميــة

المستدامة.
5

توفير المعلومـــــات الـــــدقيقـــــة من خالل
اإلفصـــــا المحاســـــبي يحقق البعد البيئي
للتنمية المســـــــــتدامة وذلك بالرقابة على

3.89

0.819

77.96

14.17

0.000

2

الموارد الطبيعية واالســـــــــتخدام االمثل لها
على أساس مستدام.

6

يؤدي اســـتخدام اإلفصـــا المحاســـبي من
خالل توفير المعلومـــات لتحقيق التنميـــة

المســـــــــتـدامـة من خالل تحقيق الرفـاهية

3.88

0.849

77.60

13.40

0.000

4

لألجيال الحاضرة والقادمة.

7

توفير المعلومــات الــدقيقــة يســــــــــاعــد في
االســـــــــتخــــدام األمثــــل للموارد بتنوعهــــا
البيولوجي وتحقيق البعـــد البيئي للتنميـــة

3.89

0.871

77.84

13.23

0.000

3

المستدامة.
8

يؤدي تحســين جودة اإلفصــا المحاســبي
إلى تحقيق التنمية المستدامة.
معا
جميع فقرات المجال ً

3.92
3.88
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0.799

78.44

14.91

0.851

77.75

13.48

0.000
0.000

1
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يستنتج الباحثين من الجدول السابق ما يلي:

 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.88أي أن الوزن النسبي ()%77.75

وهو أكبر من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار( )Tالمحسوبة يساوي ()13.48
وهي أكبر من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي

( )0.000وهي أقل من ()0.05؛ لذلك يعتبر المجال داال إحصائيا عند مستوى داللة (،)=0.05

مما يدل على أن مستوى االستجابة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني
أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

 .2نتيجة الفرضية :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T
الجدولية أقل من ( ) Tالمحسوبة ،مما يعني رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي
تنص على أنه "يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة".

ويرى الباحثين أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أنه يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق
التنمية المستدامة من خالل المحافظة على البيئة الداخلية والبيئة الخارجية المحيطة بالشركات
االستثمارية.
 اختبار الفرضية الثالثة( :يوجد دور لإلفصا المحاسبي في تحقيق البعد االجتماعي للتنميةالمستدامة) ،وتم استخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة
المتوسطة وهي ( )4أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج موضحة في الجدول التالي- :
جدول رقم ( :)4التحليل اإلحصائي لفقرات الفرضية الثالثة

ر.م

الفقـــــــــــرة

1

يؤدي اإلفصــــــا المحاســــــبي إلى

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار T

القيمة

االحتمالية
().sig

الترتيب

تحقيق البعــد االجتمــاعي للتنميــة
المستدامة من خالل مدى الشراكة

3.73

0.846

75.60

11.15

0.000

5

بين القطـــــاع الخـــــاص وقطـــــاع

المجتمع المدني.
2

تعتبر التنمية المســـــــــتدامة غاية
وهدف تســــعى الشــــركة للوصــــول

إليـــــه من خالل اتخـــــاذ القرارات

3.85

0.876

االجتماعية الخاصــــــــــة بالمجتمع
التي تتعامل معه.
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77.00

12.55

0.000

3

`

3

تســـتخدم الشـــركة نظام المعلومات
المحـــــاســــــــــبيـــــة لقيـــــاس األداء
االجتماعي لإلســـــــــهام في تحقيق

3.70

0.953

74.14

9.58

0.000

9

التنمية المستدامة.
4

يؤدي اإلفصــا المحاســبي بتوفير
المعلومـــــات لتوعيـــــة المجتمع

بضــرورة اإلســهام في بناء وتعبئة

4.04

0.853

80.84

15.79

0.000

1

طاقاته من أجل المســـــــــتقبلق من

أجل تحقيق التنمية المستدامة.
5

يســــاعد اإلفصــــا المحاســــبي في
توفير المعلومات التي تســــاهم في
اتخاذ القرارات الخاصـــــة بالمجتمع

3.85

0.920

77.12

12.02

0.000

2

بما يساهم في التنمية االجتماعية
المستدامة.

6

يؤدي التزام الشركة بتحسين جودة
اإلفصـــــــا المحاســـــــبي إلى توليد

تقارير عن التنمية المســـــــــتدامة

3.70

0.809

74.14

11.28

0.000

8

ذات جودة عالية.

7

يعتبر اإلفصــــــا المحاســــــبي عن
المعلومات االجتماعية تعبير عن

مدى التزام الشـــــركة بالتشـــــريعات

3.73

0.859

74.74

11.08

0.000

7

والقوانين واالعراف االجتماعية.

8

يؤدي اإلفصــــــا المحاســــــبي إلى
تحقيق التنميـــــة االجتمـــــاعيـــــة

المستدامة من خالل الحكم الرشيد

3.79

0.839

75.92

12.25

0.000

4

المتمثل في نمط الســـــــــياســــــــــات
والقواعد.

9

يؤدي اإلفصــا المحاســبي بتوفير
المعلومات الخاصــــــــــة باال ندما

والشـــراكة إلقامة مجتمع موحد في

أهدافه ،ومتضامن في مسؤولياته

3.77

0.881

75.56

11.42

0.000

6

مــن أجـــــل تــحــقــيــق الــتــنــمــيـــــة
المستدامة.

معا
جميع فقرات المجال ً

3.42

0.870

يستنتج الباحثين من الجدول السابق ما يلي:
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76.11

11.90

0.000

-
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 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.42أي أن الوزن النسبي ()%76.11

وهو أكبر من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار( )Tالمحسوبة يساوي ()11.90
وهي أكبر من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي

( )0.000وهي أقل من ()0.05؛ لذلك يعتبر المجال داال إحصائيا عند مستوى داللة (،) = 0.05

مما يدل على أن مستوى االستجابة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني
أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
 .2نتيجة الفرضية :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T
الجدولية أقل من ( )Tالمح سوبة ،مما يعني رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي
تنص على أنه "يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة".

ويرى الباحثين أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن للإلفصاح المحاسبي دور بارز عن

اإلفصاح عن األداء االجتماعي لشركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين ،وقد يعزى ذلك إلى
أن هناك كثير من هذه الشركات تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة ببعدها االجتماعي.
 -اختبار الفرضية الرابعة( :يوجد دور لإلفصا المحاسبي في تحقيق البعد التكنولوجي للتنمية

المستدامة) ،وتم استخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة
المتوسطة وهي ( )5أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج موضحة في الجدول التالي- :
جدول رقم ( :)5التحليل اإلحصائي لفقرات الفرضية الثالثة
ر.م

الفقـــــــــــرة

1

يســـــــاعد اإلفصـــــــا المحاســـــــبي

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار T

القيمة

االحتمالية
().sig

الترتيب

للمعلومـــات المـــاليـــة المنشـــــــــورة

الكترونيـــا على توفير وجود عـــدد
ً
كبير من المســــتثمرين في ســــوق

3.88

1.37

77.60

15.21

*0.000

2

رأس المال ،مما يساعد في تحقيق

التنمية المستدامة.
2

3

يزيــد اإلفصـــــــــــا اإللكتروني من
إمكانية قيام المســــــتثمرين بتحليل

3.44

1.41

68.80

17.95

*0.000

4

إلكترونيا.
المعلومات المالية
ً

نشـــــــــر المعلومـات المحـاســـــــــبيـة

إلكترونيا ســـهل في وضـــع البرامج
ً
الهادفة التي تســـــعى الشـــــركة من

3.38

1.37
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67.60

12.86

*0.000
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خاللهــــا تحقيق أهــــداف التنميــــة
المستدامة.
4

يقدم اإلفصا المحاسبي معلومات
كبيرا
منشـــــــــورة إلكترونيا لها ً ا
دور ً
فــي تــعــزيــز مــفــهــوم الــتــنــمــيـــــة

3.59

1.35

71.80

19.51

*0.000

3

المستدامة.
5

يمكن اإلفصا المحاسبي الشركة
من اســـــــــتخدام تكنولوجيا متطورة

3.40

1.42

68.00

17.62

0.000

5

في العمليات المالية.
6

اإلفصـــــــــــــا

عــن الــمــعــلــومـــــات

إلكترونيا ســــــاهم في
المحاســــــبية
ً
تحســـين أداء الشـــركة بما يســـاعد

3.90

1.45

78.00

14.79

0.000

1

في تحقيق التنمية المستدامة.

7

يوفر اإلفصــــــــــــا

المحــــاســـــــــبي

اإللـــكـــتـــرونـــي مـــجـــمـــوعـــــة مـــن
اإلجراءات الرقابة وكشف االخطاء

3.27

1.28

65.40

13.08

0.000

7

في حالة حدوثها.

معا
جميع فقرات المجال ً

3.55

1.38

71.02

15.86

0.000

-

يستنتج الباحثين من الجدول السابق ما يلي:

 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.55أي أن الوزن النسبي ()%71.02

وهو أكبر من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار( )Tالمحسوبة يساوي ()11.90
وهي أكبر من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي

( )0.000وهي أقل من ( ،)0.05لذلك يعتبر المجال داال إحصائيا عند مستوى داللة (،) = 0.05

مما يدل على أن مستوى االستجابة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني
أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

 .2نتيجة الفرضية :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T
الجدولية أقل من ( ) Tالمحسوبة ،مما يعني رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي
تنص على أنه "يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في تحقيق البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة".

ويرى الباحثين أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن للإلفصاح المحاسبي دور بارز في

تحقيق البعد التكنولوجي لشركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين ،وقد يعزى ذلك إلى أن
هناك كثير من هذه الشركات تسعى جاهدة لتطوير الجانب التكنولوجي لديها لتناسب عملية اإلفصاح
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االلكتروني الذي يعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة والذي بدوره يحقق التنمية المستدامة لهذه
الشركات.
 اختبار الفرضية الخامسة( :يوجد دور لإلفصا المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية) ،وتماستخدام اختبار قيمة ( )Tلمعرفة متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي ()5

أو ال لدى أفراد العينة ،والنتائج موضحة في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)5التحليل اإلحصائي لفقرات الفرضية الثالثة
الفقرة

ر.م

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة

اختبار
T

القيمة

االحتمالية الترتيب
().sig

يســــــــاعد اإلفصــــــــا المحاســــــــبي اتخاذ
1

القرارات في حالة توفر البدائل المتعددة

بمـا يســــــــــاهم في جـذب االســـــــــتثمـارات

3.57

1.31

20.02 71.40

0.000

3

األجنبية.
اإلفصـــــا المحاســـــبي يســـــهل حصـــــول

2

المســـــــــتثمرين األجانب على المعلومات
المــاليــة المالئمــة والمطلوبــة في الوقــت

3.24

1.12

20.05 64.80

0.000

4

المناسب.

يســــاعد اســــتخدام اإلفصــــا المحاســــبي
3

على قيام الشــــركة والمســــتثمرين بتطوير

عمليـــــاتهم المـــــاليـــــة لتفـــــادي مخـــــاطر

3.66

1.37

19.62 73.20

0.000

2

االستثمار المتوقعة.

اإلفصـــــــــا المحاســـــــــبي يجعل التقارير
4

المالية أكثر فهما من قبل المســـــــتثمرين
األجــانــب ممــا يســــــــــاهم في زيــادة حجم

3.72

1.34

19.71 74.40

0.000

1

االستثمار.

يســـــاعد اإلفصـــــا المحاســـــبي في توفر
5

المعلومات الدقيقة التي تســاعد في خلق

3.27

1.34

12.51 45.40

0.000

7

بيئة استثمارية مستقرة.

يســـــــــاعد اإلفصـــــــــا المحاســـــــــبي عن
6

المعلومات المحاسبية للمقارنة بين بدائل

االســـــــــتثمـــار بمـــا يســـــــــــاهم في جـــذب

2.38

1.37

12.86 47.60

0.000

6

المستثمرين األجانب.

7

يؤدي اســتخدام اإلفصــا المحاســبي إلى
تعظيم العــائــد على االســـــــــتثمــار وتعزيز

3.20
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1.36

19.62 64.00

0.000

5

`

التنميـــة المســـــــــتـــدامـــة في بورصــــــــــــة
الفلسطيني.

يساعد استخدام اإلفصا المحاسبي في
8

الشـــــــركة على إدارة ســـــــيولتها بصـــــــورة

مربحــــة وتوفير المرونــــة الالزمــــة التي

2.20

1.33

12.86 44.00

0.000

8

تســــاعدها على المنافســــة في األســــواق
المالية وجذب االستثمارات.
معا
جميع الفقرات ً

3.03

1.34

17.15 60.60

0.000

-

يستنتج الباحثين من الجدول السابق ما يلي:

 .1تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي ( (3.03أي أن الوزن النسبي ()%71.15
وهو أكبر من قيمة الوزن النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة اختبار( )Tالمحسوبة يساوي ()11.90

وهي أكبر من قيمة ( )Tالجدولية والتي تساوي ( ،)1.95وأن القيمة االحتمالية ( ).sigتساوي
( )0.000وهي أقل من ()0.05؛ لذلك يعتبر المجال داال إحصائيا عند مستوى داللة (،) = 0.05
مما يدل على أن مستوى االستجابة لهذا المجال قد زاد عن الدرجة المتوسطة وهي ( ،)3وهذا يعني
أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

 .2نتيجة الفرضية :ووفقا للجدول السابق وتحليل البيانات إحصائيا والتعليق عليها نجد أن ()T

الجدولية أقل من ( ) Tالمحسوبة ،مما يعني رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية البديلة التي
تنص على أنه "يوجد دور لإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية".
ويرى الباحثين أن موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن للإلفصاح المحاسبي دور بارز في
جذب االستثمارات األجنبية لشركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين ،وقد يعزى ذلك إلى أن

هناك كثير من هذه الشركات زادت من التوسع في اإلفصاح المحاسبي نتيجة الزدياد المطالبة بتوفير

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية لمقابلة احتياجات المستثمرين للمعلومات في بورصة
فلسطين عند اتخاذ ق ارراتهم االستثمارية.

المبحث الرابع :النتائج والتوصيات:

أوًال-النتائج :توصل الباحثين إلى النتائج التالية:
-1يوجد دور فاعل لإلفصاح المحاسبي في جذب االستثمارات األجنبية للمحاسبة لتحقيق التنمية

المستدامة بأبعادها.

-2االعتماد على اإلفصاح المحاسبي ساعد شركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين في

تخفيض درجة المخاطرة عند اتخاذ ق اررات االستثمارية بما يحقق التنمية االقتصادية المستدامة.

-3اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية ساعد المستثمرين في المقارنة بين البدائل االستثمارية المتاحة،

بما يساهم في التنمية االقتصادية المستدامة.
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-4وفر اإلفصاح المحاسبي المعلومات الدقيقة لشركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين ،مما
ساعد في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة وذلك بالرقابة على الموارد الطبيعية واالستخدام األمثل

لها على أساس مستدام.

-5أدى استخدام اإلفصاح المحاسبي للمعلومات من قبل شركات االستثمار المدرجة في بورصة
فلسطين على توفير معلومات هامة للمستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ ق ارراتهم االستثمارية الرشيدة.

-6تعتبر التنمية المستدامة غاية وهدف تسعى شركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين

للوصول إليه من خالل اتخاذ الق اررات االجتماعية الخاصة بالمجتمع التي تتعامل معه.

-7يساعد اإلفصاح المحاسبي في توفير المعلومات التي تساهم في اتخاذ الق اررات الخاصة بالمجتمع

بما يساهم في التنمية االجتماعية المستدامة.

-8يوجد دور لإلفصاح عن المعلومات المالية المنشورة الكترونيا على توفير وجود عدد كبير من

المستثمرين في شركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين ،مما يساعد في تحقيق التنمية
المستدامة.

-9يلبي اإلفصاح المحاسبي احتياجات المستثمرين من المعلومات المالية عند اتخاذ القرار االستثماري

بما يساهم في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة للشركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين.
-10اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية باستخدام التقنيات اإللكترونية ساهم في تحسين أداء شركات

االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين بما يساعد في تحقيق البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة.

-11أدى اإلفصاح المحاسبي من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين في جعل التقارير المالية

أكثر فهما من قبل المستثمرين ،مما ساهم في زيادة حجم االستثمارات في شركات االستثمار المدرجة
في بورصة فلسطين.

-12ساعد اإلفصاح اإللكتروني المستثمرين في الحصول على المعلومات المالية المالئمة والمطلوبة

في الوقت المناسب ،مما زاد من كفاءة عملية اتخاذ الق اررات االستثمارية في شركات االستثمار

المدرجة في بورصة فلسطين.

-13ساعد استخدام اإلفصاح المحاسبي على قيام شركات االستثمار المدرجة في بورصة فلسطين

والمستثمرين بتطوير عملياتهم المالية لتفادي مخاطر االستثمار المتوقعة.

-14ساعد اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية للمقارنة بين بدائل االستثمار بما يساهم

في جذب المستثمرين االجانب.

بناء على النتائج التي توصل إليها البحث يمكن أن نوصي باآلتي:
ً
ثانيا-التوصياتً :
 -1ضرورة قيام إدارات الشركات كافة بمختلف مجاالتها المدرجة في بورصة فلسطين بضرورة
االعتماد على اإلفصاح المحاسبي وأدواته لما له دور جذب االستثمارات األجنبية.
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 -2ضرورة قيام كافة إدارات الشركات بمختلف مجاالتها المدرجة في بورصة فلسطين بضرورة

االهتمام باإلفصاح المحاسبي اإللكتروني لما له دور في سهولة الحصول عل المعلومة للمساعدة
في اتخاذ القرار.

 -3ضرورة قيام كافة إدارات الشركات بمختلف مجاالتها المدرجة في بورصة فلسطين بضرورة

االعتماد على اإلفصاح المحاسبي له دور في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.

 -4ضرورة تثقيف العاملين والمسؤولين واإلدارات العليا للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
بأهمية اإلفصاح المحاسبي في تخفيض درجة المخاطرة عند اتخاذ ق اررات االستثمارية بما يحقق

التنمية االقتصادية المستدامة.

 -5ضرورة القيام بالمزيد من الدورات التدريبية للعاملين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

باستخدام التقنيات اإللكترونية حيث تساهم في تحسين أداء شركات المدرجة في بورصة فلسطين بما

يساعد في تحقيق البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة.
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Abstract:
The study aimed to know the role of ICT in its dimensions (Physical
capabilities، software use،and communication networks) in achieving
sustainable development "From the point of view of workers in supervisory
posts in the Ministry of Communications and Information Technology-Gaza
Strip. The researchers used the analytical descriptive methodology، and the
basic tool to collect data in survey. The study population consisted of 55
supervisors working in the Ministry in Gaza. The comprehensive inventory
method was used. The data were analyzed using SPSS statistical program.
One of the most significant results was a high level of approval for using ICT
with relative weight (81.18%). There is a significant correlation on the axis
of sustainable development with 67.36%. Furthermore, there was a positive
statistically significant relationship at a significant level )0.05≥ α( )between
the use of ICT in the Ministry and sustainable development. The paper
recommended the adoption of a national strategy to work on the development
of the ICT sector infrastructure, and to work hard to allocate adequate
budgets to raise the quality and spread of ICT services, the Ministry's interest
in investing in the technology sector and the selection of priority projects to
contribute to the development of the ICT sector.
Key words: Communications and information technology - sustainable
development

:مقدمة الدراسة
يشهد العالم اليوم واقعا جديدا يتسم بالديناميكية والتطورات العلمية في شتى المجاالت

 وسرعة التغيير وثورة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات المتسارعة،االقتصادية واالجتماعية والسياسية
.والمذهلة التي أصبحت فيها المعلومات العنصر األساس والمنتج الرئيس في عالم األعمال
وقاد زاد االهتمااام الاادولي والعااالمي بتكنولوجيا االتااصاالت والمعلومات لما لها من خصائ ص
 وتعتبر واسعة االنتشار تتخطى الحدود الجغرافية،متميزة وأكثر كفاءة من وسائل االتصال التقليدية
 كما،والسياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت أن تصل إليها وسائل االتصال القديمة
 متاحة في،أنها تمتاز بكثرة وتنوع المعلومات والبرامج التثقيفية والتعليمية لكل مختلف شرائح البشر

. وبتكلفة منخفضة،أي مكان وزمان
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ومن هنا يتضح أن لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات دور هام في تعزيز التنمية البشرية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،لتميزها بكثرة وتنوع المعلومات والبرامج التثقيفية والتعليمية لمختلف
دور هاما في تنمية العنصر البشري من خالل البرامج التي تعرض
شرائح المجتمع ،كما أنها تلعب ا

من خاللها ،كبرامج التدريب وبرامج التعليم؛ لهذا من الضروري االهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها
واستخدامها بشكل فعال مع تدريب وتعليم األفراد على استعمالها وتوعيتهم بأهميتها في التنمية والتطور
(.)1
واستنادا لما سبق سيسلط الباحثان الضوء على بيان دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في تحقيق التنمية المستدامة.
أوًال :مشكلة وتساؤالت الدراسة:
يعد قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من أكثر القطاعات االقتصادية الفلسطينية نموا

حيث يحقق أعلى نسبة زيادة سنوية للقيمة المضافة المشاركة في االقتصاد الفلسطيني ،إضافة إلى

ذلك الدور الرئيس الذي يلعبه هذا القطاع في إنجاز الحكومة اإللكترونية والمعامالت التجارية والمالية
اإللكترونية كافة لقطاع المال واألعمال ،إضافة إلى توفيره لفرص عمل للكوادر المؤهلة والمتخصصة
من خرجي الجامعات في هذا المجال.

وأظهرت نتائج المسح التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء في تقريره أن ما نسبته %62.4

من إجمالي إنفاق المؤسسات االقتصادية على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

وتشكل األنشطة االقتصادية (االتصاالت السلكية والالسلكية ،واألنشطة ذات العالقة بالحاسوب،

وأنشطة البحث والتطوير) ما يسمى 'اقتصاد المعرفة' والذي يشكل ما نسبته  %8.5من إجمالي الناتج
المحلي اإلجمالي ،معظمها ( )%8من قطاع االتصاالت.

وعلى مستوى استثمار القطاع الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت زاد من 56.2

مليون دوالر عام  2000إلى حوالي  96.4مليون دوالر عام .(2)2016

( )1خلود عاصم ،دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته على التنمية
االقتصادية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العراق (.)2013

( )2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2017( ،
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مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:
ما دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تحقيق التنمية المستدامة في و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات؟

ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما دور المقدرات المادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة؟
 .2ما دور استخدام البرمجيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية
المستدامة؟
 .3ما دور شبكات االتصاالت في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية
المستدامة؟
ثانيا :أهداف البحث:
ً
 .1معرفة مستوى استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في و ازرة االتصاالت
 .2معرفة واقع التنمية المستدامة في قطاع غزة.

 .3التعرف على حقيقة ودور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تحقيق التنمية المستدامة.
 .4تقديم بعض المقترحات والتوصيات لزيادة فعالية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق
التنمية المستدامة.

ثال ًثا :أهمية البحث:
األهمية العلمية (النظرية):
وتتميز هذه الدراسة بأهمية خاصة ألنها تدرس متغيرات حديثة في أدب اإلدارة المعاصرة
وهما تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بما تحتويه من مكونات مختلفة أهمها (المقدرات المادية،

استخدام البرمجيات ،شبكات االتصاالت) والتنمية ،كما يرجى أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة
في حقل المعرفة العلمية وأن تفتح آفاقا جديدة للباحثين في هذا المجال.
األهمية العملية (التطبيقية):
تتجلى األهمية العملية لهذه الدراسة فيما يلي:

 ستساهم الدراسة في معالجة أهم المشكالت القائمة في قطاع غزة وهي النهوض بالحياة االقتصادية
والتركيز على أهم االستراتيجيات لتحقيق ذلك.
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 تنبع األهمية العملية لهذه الدراسة أيضا مما يمكن أن تسفر عنه من نتائج وتوصيات يستفيد منها
زرة وكذلك قطاع االتصاالت وتكن ولوجيا المعلومات بشكل عام.
متخذي القرار في الو ا

ابعا :متغيرات البحث:
ر ً
جدول رقم ( )1متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

المتغير التابع:

ويشتمل على األبعاد الفرعية اآلتية:
المقدرات المادية

التنمية المستدامة

استخدام البرمجيات
شبكات االتصاالت

خامسا :فرضيات الدراسة:
ً
الفرضية الرئيسة األولى:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتحقيق التنمية المستدامة ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 -2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين المقدرات المادية وتحقيق
التنمية المستدامة.
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين استخدام البرمجيات
وتحقيق التنمية المستدامة.
 -4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين شبكات االتصاالت
وتحقيق التنمية المستدامة.
الفرضية الرئيسة الثانية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية تعزى إلى كل من (الجنس ،العمر ،المسمى

الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
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سادسا :حدود البحث:
ً
 الحدود المكانية :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.
 الحدود الزمانية :خالل العام .2019/2018
 الحد البشري :الوظائف اإلشرافية في و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.
 الحد الموضوعي :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة.
الجزء الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة للبحث

تمهيد:
ظهرت في العقود األخيرة من القرن العشرون العديد من التغيرات والتحوالت التي أفرزتها
معطيات التطور التكنولوجي ،فتسارع وتيرة نمو االبتكارات والتقنيات التكنولوجية ساهم في نقل
المجتمعات عبر الزمن إلى عصر المعلومات ،وأدى إلى ميالد وبروز العديد من التطبيقات واألنشطة
الحديثة والتي تعتبر المعرفة أهم عامل من عوامل نجاحها ،وأن امتالك الثورة التكنولوجية للعديد من
عناصر القوة؛ مكنها من إحداث تعديالت جذرية في مناهج وأنماط العمل في كل الميادين ،السيما

المجال التجاري الذي يعد من أكثر القطاعات استجابة للتقدم واالبتكار التكنولوجي ومن أكثرها

استخداما للتقنيات الحديثة والمتطورة .فقد عملت هذه التكنولوجيات على تغيير جذري ساعد في
التنمية المستدامة للدول.

إن التنمية المستدامة هي عملية تغيير اقتصادي واجتماعي إيجابي ،أو تنفيذ مخططات ذات

أمد متوسطة أو بعيدة األمد ،يقوم بها اإلنسان ،لالنتقال بالمجتمع والظروف االقتصادية واإلنسانية

والبيئية المحيطة به إلى وضع أفضل ،بما يتوافق مع االحتياجات واالمكانات االقتصادية واالجتماعية
والفكرية ،وتعد التنمية المستدامة عملية شاملة متكاملة ويتوقف نجاح أي عمل ما يقوم البشر جيد
من متعدد الجوانب واألشكال ،أما االستدامة في التنمية المستدامة فتعني االمتداد واالستدامة عبر

األجيال ،بحيث تتمكن من االستم اررية في التنمية واإلفادة من الفوائد المختلفة

()1

( )1أماني فايز البورنو ،دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة لديها وسبل
تفعيله (الجامعة اإلسالمية دراسة حالة) الجامعة اإلسالمية غزة (2016م).
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أوًال :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 تعريف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات:
يرى ( ) Herbert Simonبأن هذه التكنولوجيا تساعد على جعل كل معلومة قادرة على

الوصول إلى اإلنسان على شكل شفهي أو رمزي ،ومتوفرة على شكل مقروء بواسطة الحاسوب ،بحيث

تصبح الكتب والمذكرات مخزنة في الذاكرات اإللكترونية من خالل القيام بالتقاط ومعالجة واسترجاع
وإيصال المعلومات سواء في شكل معطيات رقمية نص صوت أو صورة ،وتبرز هذه التكنولوجيات
من خالل ظاهرتين أساسيتين هما الجمع بين الكلمة المكتوبة والمنطوقة ،والصورة الساكنة والمتحركة
وبين االتصاالت السلكية والالسلكية أرضية وفضائية ثم تخزين المعلومات واستعمالها ،واعتما د
األسلوب الرقمي للقيام بهذه العمليات(.)1

ويرى الباحثان أن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات هي التكنولوجيا التي تربط شبكا ت

الحواسيب معا بواسطة االنترنت التي تسمح بتبادل المعلومات بين جميع المستخدمين في العال م
بالوقت المناسب التخاذ ق اررات رشيدة ،وتحقق تنمية مستدامة.
 تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
يرجع التطور الحالي الذي يعيشه العالم بصورة رئيسة إلى تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وحدوث قفزة في هذا المجال ،الذي أدى بدوره إلى حدوث قفزات كبيرة في مجاالت

كبير في عملية
عديدة وخاصة باستخدام الحاسوب وقد كان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دو ار ا

التنمية المستدامة؛ من خالل كونها محرك رئيس لزيادة الدخل القومي في معظم الدول النامية
والمتقدمة على حد سواء وكذلك تأثيرها على كل الفعاليات االقتصادية واالجتماعية المختلفة وبالتالي
على االقتصاد العام (.)2

( )1يعقوب توامي ،أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية -دراسة حالة
مجمع المؤسسة الوطنية لألشعال في اآلبار (2013( )E.N.T.Bم).
( ) 2نشأت خليل عايش ،مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية دراسة تطبيقية
على الشركات الفلسطينية في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة االسالمية غزة (2017م).
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 العوامل التي أدت إلى استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
تناولت بعض الدراسات أهمية استخدامات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات منها:
العولمة االقتصادية وما رافقها من كسر الحواجز التقليدية بين األسواق ،ويرى الباحث Francis
 cairncrossأن أكبر عاملين في نمو االقتصاد العالمي هما الثورة المعلوماتية والعولمة.

التطور الكبير في بيئة األعمال الحالية ،وما أدى إليه من تغيرات مهمة في بنية األنشطة االقتصادية
وأساليب ممارستها

()1

 .1التغيير التكنولوجي السريع وانخفاض تكاليف النقل واالتصاالت جعل من األوفر اقتصاديا
إجراء تكامل بين العمليات المتباعدة جغرافيا ونقل المنتجات والمكونات عبر أجراء العالم
بحثا عن الكفاءة(.)2

 مبررات استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

()3

 .1تغيير الطبيعة األساسية للمعرفة والمعلومات للمجتمع.
 .2ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأشكالها المختلفة وتنوعها الواسع وأجيالها المتعاقبة
لها القدرة على تطوير أنماط الحياة والتعلم والعمل.
 .3وجود نقص في المعلومات حول المستويات الحالية لثقافة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
في معظم دول العالم.
 أهداف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

()4

تحقق تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات األهداف التالية:
 .1زيادة كفاءة مراحل األعمال
 .2تخفيض تكلفة مراحل األعمال (االقتصاد في الكلفة*

( )1ستان ديفيس" ،بناء ﺍالقتصاﺩ ﺍلمبني على ﺍلمعﺭفة :ﺍلتحﺩياﺕ ﻭﺍلفﺭﺹ " مﺭكﺯ ﺍالماﺭﺍﺕ للﺩﺭﺍساﺕ ،ﻭﺍلبحﻭﺙ
ﺍالستﺭﺍتيجية ،أبﻭ ﻅبي (.)2004
(2) Jesson, Joce,"The Unacceptable Face of the Global Knowledge Economy", New
Zealand Journal of Teachers, University of Auckland, No. 19, 2010.
( )3قاسم النعواشي "،ﺍستخﺩﺍﻡ تكنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭﺍالتصاالﺕ في ﺍلتعليﻡ" ﺩﺍﺭ ﻭﺍئل للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ،عماﻥ،
 ،"26. 2010ﺍلنقيﺏ ،كمال عبﺩ ﺍلعﺯيﺯ ،مقﺩمة في نﻅﺭية ﺍلمحاسبة"ﺩﺍﺭ ﻭﺍئل للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ،عماﻥ.2004 ،
(4) Turner, Weickgenannt,"Accounting Information Systems-Controls and Processes",
Wiley, United States of America, 2009.
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 .3الوفرة الهائلة من المعلومات)
 .4الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب.

ثانيا :التنمية المستدامة
ً
 مفهوم التنمية المستدامة:
التنمية المستدامة هي عملية تغيير اقتصادي واجتماعي على نحو إيجابي ،أو تنفيذ مخططات
ذات أهداف متوسطة أو بعيدة المدى ،يقوم بها اإلنسان ،لالنتقال بالمجتمع والظروف االقتصادية

واإلنسانية والبيئية المحيطة به إلى وضع أفضل ،بما يتوافق مع احتياجات وإمكانات االقتصادية
واالجتماعية والفكرية.
وتعد التنمية المستدامة عملية شاملة متكاملة ويتوقف نجاح على ما يقوم به البشر من جهد

متعدد الجوانب واألشكال ،أما االستدامة في التنمية فتعني االمتداد واالستدامة عبر األجيال؛ فقد

أثرت التطورات العلمية الحديثة على الحضارة اإلنسانية وقدمت إنجازات مهمة في شتى المجاالت،
لكنها اهملت المشاكل المتعلقة بفرض بقاء اإلنسانية ،كما أن التطورات غير المنضبطة أنتجت
الكثير من المشكالت البيئية ،وتعتبر التنمية المستدامة" عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ

أشكاال مختلفة تبدأ إلى الرقي بالوضع اإلنساني نحو الرفاه واالستقرار والتطور ،بما يتوافق مع

احتياجات ،وإمكانيات االقتصادية ،وموارده الزراعية ،وموارد الطاقة ،وتنمية الموارد البشرية وتعني
تنمية عقل اإلنسان بالعلم وتزويده بالمعرفة وتنمية مداركه وتوعيته بكل ما هو جديد" ،وإن التنمية

المستدامة هي خليط من المدركات والمهارات وعناصر األداء والسلوكيات والمثل والقيم التي يحصل
عليها اإلنسان عن طريق التعليم الذي يسهم في تحسين إنتاجيته وإن تعليم اإلنسان يعد من أي

متطلبات التنمية المستدامة ،وإيجاد خيارات وبدائل وحلول للمشكالت التي تواجه المجتمع بغرض

تحسين ظروف المعيشة للناس(.)1

 مفهوم التنمية المستدامة في المجاالت المختلفة وهي كالتالي:
أ -على الصعيد االقتصادي  :تعني التنمية المستدامة إجراء خفض عميق ومتواصل في استهالك
الطاقة والموارد وإحداث تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة في االستهالك واإلنتاج.
( ) 1أماني فايز البورنو ،دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة لديها وسبل
تفعيله (الجامعة اإلسالمية دراسة حالة) الجامعة اإلسالمية غزة (2016م).
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ب -على الصعيد االجتماعي واإلنساني :تعني تحقيق االستقرار في النمو وتطوير مستوى الخدمات
الصحية والتعليمية ،وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية.
ت -على الصعيد البيئي :تعني االستخدام لألرض الزراعية والموارد المالية.
ث -على الصعيد التقني واإلداري  :هي تنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعة والتقنيات
النظيفة التي تستخدم اقل قدر ممكن من الطاقة والموارد.
ج -على الصعيد التربوي  :هي قدرة األنظمة التربوية على توفير فرص التعليم والتدريب للجميع
بشكل مستدام ،وبالنوعية التي تتالءم مع االحتياجات المتعددة والمتغيرة لألجيال(.)1
ويرجع التطور الحالي الذي يعيشا ا ا ا ااه العالم بصا ا ا ا ااورة رئيسا ا ا ا ااة إلى تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصا ا ا ا ا ا اااالت ،وحدوث قفزة في هذا المجال الذي أدى بدوره إلى حدوث قفازات كبيرة في مجاالت
كبير في عملية
دور ا
عديدة وخاصة باستخدام الحاسوب وقد كان لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ا

التنمياة المس ا ا ا ا ا ا اتاداماة؛ من خالل كونهاا محرك رئيس لزياادة الادخال القومي في معظم الادول النااميااة
والمتقدمة على حد س ا ا ا ا ا ا اواء وكذلك تأثيرها على كافة الفعاليات االقتصا ا ا ا ا ا ااادية واالجتماعية المختلفة
وبالتالي على االقتصاد العام(.)2

 أبعاد التنمية المستدامة:
تعد البيئة ،والمجتمع ،واالقتصاااد ،الدعائم الرئيسااية للتنمية المسااتدامة ،وتُعرف باألبعاد المجالية
لالسا ااتدامة ،ولنجاح عملية التنمية المسا ااتدامة ال ُب َّد من ارتباط هذه األبعاد وتكاملها نظ ار لالرتباط

الوثيق فيما بينها ،وكذلك إجراء التحسينات االقتصادية ورفع مستوى الحياة االجتماعية بما يتناسب
مع الحفاظ على المكونات األساسية الطبيعية للحياة ،والتي تعد من العمليات طويلة األمد (.)3

( ) 1نائل سالم ضهير ،واقع أداء وحدة البحث العلمي في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وعالقته بمؤشرات
التنمية المستدامة "جامعة األزهر غزة (2017م).
( )2نشأت خليل عايش ،مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية دراسة تطبيقية
على الشركات الفلسطينية في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشورة) الجامعة اإلسالمية غزة (2017م).
( )3أحمد أبو وطفة ،استخدام عملية التحليل الهرمي في تحديد أولويات القطاع الصناعي في فلسطين من أجل
تحقيق التنمية المستدامة( ،رسالة ماجستير) ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين (.)2014
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دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة

()4

:

في هذا العصر تحدد فيها التكنولوجيات القدرات التنافسية ،تستطيع تقنية المعلومات أ ن تحقق

دو ار مهما في التنمية المستدامة ،إذ يمكن تسخير اإلمكانات الالمتناهية التي توفرها تقنية المعلومات؛
من أجل إحالل تنمية مستدامة اقتصادية ،واجتماعية ،وبيئية؛ وذلك من خالل تعزيز التكنولوجيا من
أجل التنمية المستدامة كما يلي:
 تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة ،وتكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت ،والتكنولوجيات الحيوية ،واعتماد اآلليات التنمية للمستدامة.

 تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خالل مدخالت معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة. -تعزيز بناء القدرات في العمل والتكنولوجيا واالبتكار وبدأ تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد

القائم على المعرفة.
 -إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 -إعداد سياسات وطنية لالبتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا أو لتركيز على التكنولوجيا.

ثال ًثا :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

()1

:

و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تقوم بدور هام في تعزيز األسس لبناء مجتمع
معلوماتي يستطيع مواكبة كافة التطورات التكنولوجية ،ويساهم في تسريع وتيرة التنمية االقتصادية

واالجتماعية ويتيح خلق فرص عمل جديدة.

المذهلة والتقارب وحالة االندماج بين االتصاالت
وال شك أن وسائل االتصاالت وأوجه التقدم ُ

المشار إليها بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،هي ليست مجرد
والتقنيات والخدمات المحوسبة ُ
نتيجة للنمو االقتصادي لكنها شرط أساسي للتنمية الوطنية الشاملة؛ من خالل الدور الهام الذي تلعبه
البني التحتية الضرورية لتنمية العمل الحكومي والحكومة اإللكترونية والخدمات البريدية
باعتبارها من ُ

والعمل والزراعة والصحة والتعليم والنقل والصناعة والتجارة ونقل المعلومات.

إن دور الو ازرة هذا يتطلب بالضرورة توفير اإلمكانيات واالحتياجات الالزمة للنهوض بهذا

القطاع الهام ليأخذ دوره األساسي في عملية التنمية الوطنية ،ويدخل في إطار شمولية المفهوم
() 1

موقع

و ازرة

االتصاالت

وتكنولوجيا

المعلومات،

 htpp://www.mot.gov.psبتاريخ .2019/12/10
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تم

االسترداد

من
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االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والتي يمكن أن تقود إلى تدفق حركة االستثمارات الوطنية واألجنبية
المباشرة ،وتنمية المهارات التطبيقية؛ وأن يشكل مدخال ال غنى عنه في مسار التنمية الشاملة والتي
لم تُعد ذات مسار محلي فحسب؛ بل أصبحت عملية يتطلب القيام بها وعلى درجة كبيرة من االرتباط
اإلقليمي والعالمي بمواقع اإلنتاج ،فضال عن كونها تعديال جذريا في نمط الحياة.

وفي إطار العالقات على المستوى اإلقليمي والدولي تنشط و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات في االستفادة من برامج الدعم والتدريب التي تتيحها المؤسسات اإلقليمية والدولية بما
يضمن تعزيز الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية ،وكذلك برامج التدريب وتأهيل الموظفين على
المستوى الدولي .وقد تمكنت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من الحصول على سلسلة من

الق اررات التي تدعم حق فلسطين في إدارة مواردها الطبيعية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والبريد.

ابعا :الدراسات السابقة
رً
 .1دراسة (عايش2017 ،م)

()1

"مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية

التنمية االقتصادية دراسة تطبيقية على الشركات الفلسطينية )في قطاع غزة(.
هدفت الدراسة إلى :معرفة مدى مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية
االقتصادية من خالل دراسة أجريت على شركات هذا القطاع العاملة في قطاع غزة ،تم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وكانت الشركات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات هي مجتمع وعينة الدراسة؛ حيث استخدام أسلوب الحصر الشامل في توزيع االستبانة
حيث تم توزيع ( )47استبانة على الشركات العاملة في هذا المجال.
توصلت الدراسة إلى :أن شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملة في قطاع غزة هي شركا ت
ذات حجم صغير جدا سواء من حيث عدد الموظفين أو الفنيين أو المهندسين المختصين ،وأن توفر

المقدرات المادية والبرمجيات وزيادة شبكات االتصال وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال يزيد
اإلنتاجية ويعمل على زيادة دخل العاملين في هذا المجال.

( ) 1نشأت خليل عايش ،مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنمية االقتصادية دراسة تطبيقية
على الشركات الفلسطينية في قطاع غزة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية غزة (2017م).
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 .2دراسة (فروانة : )1()2016 ،قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني ،الواقع واآلفاق
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر قطاع تكنولوجيا المعلومات على الناتج المحلي في فلسطين؛
من خالل المنهج الوصفي التحليلي واستخدام المنهج القياسي لتوضيح العالقة بين المتغيرات،
وتوصلت إلى وجود عالقة طردية بين المتغيرات الخاصة بعدد الهواتف النقالة واالستهالك الوسيط

وكانت مساهمة بعض المتغيرات معنوية ومتسقة مع النظرية االقتصادية ،أما باقي المتغيرات فاتض ح
عدم معنوياتها وذلك لحداثة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وأوصت الدراسة بالتركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إذ يعتبر هذا القطاع

من القطاعات المهمة والفاعلة في االقتصاد الفلسطيني.

( .3الحا  : )2()2015 ،جاهزية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات كعامل محدد لنجا التوجه
إلى اقتصاد المعرفة في األراضي الفلسطينية
طرحت الدراسة مجموعة من التساؤالت تمثلت في تحديد واقع ومؤشرات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،ومقارنته بالدول العربية ،وكيفية االستفادة من اقتصاد المعرفة في األراضي
الفلسطينية وما المطلوب على مستوى جميع األطراف ذات العالقة؛ من أجل تحقيق االستفادة المرجوة
من قطاع تكنولوجيا المعلومات في التوجه القتصاد المعرفة.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أن قطاع االتصاالت والمعلومات يعتبر قطاعا
جاهز ومهيئا للتحول القتصاد المعرفة ،وأن هذا القطاع يتطور بشكل ملحوظ ،كذلك هناك تطور في
ا
مجال العمل عن بعد ،والربح من االنترنت ساهم في تشغيل عدد ال بأس به من الخريجين.

( )1منذر فروانة ،قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الواقع واالفاق( ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة األزهر
غزة).)2016( ،
) (2عماد الحاج ،جاهزية قطاع االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات كعامل محدد لنجاح التوجه الى اقتصاد المعرفة
في االراضي الفلسطينية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة (.)2015
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دراسة ( )1() 2015،Ekene & Sulehبعنوان:

"Role of Institutions of Higher Learning in Enhancing Sustainable
Development in Kenya".
دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة في كينيا.
هدفت الدراسة للكشف عن دور كلية ماريست الجامعية الدولية في تعزيز التنمية المستدامة

في كينيا ،حيث تحدثت الدراسة عن كلية ماريست من حيث رؤيتها ،أهدافها ،برامجها ،وسعت للكشف
عن التحديات التي تواجه الكلية والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات.
ولقد اعتمدت الدراسة المنهج النوعي وتكونت عينة الدراسة من  15فرد ( 5موظفين) و( 5خريجين)،

واستخدمت أداة المقابلة التي شملت خمسة أسئلة بحثية رئيسة ،وأداة تحليل الوثائق في الدراسة ،كما
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هي:
 .1تربي الكلية الجامعية طالبها ليكونوا وكالء التحرير والتحول والتنمية
 .2تواجه الكلية الجامعية عوائق تحول دون تحقيق التنمية المستدامة مثل القيود المالية ومحدودية
البرامج ،وقلة إقبال الطالب عليها.
 .4دراسة (العلمي2013 ،م)

()2

دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق

التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين ماليزيا وتونس والجزائر.
هدفت الدراسة إلى الحاجة إلى االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتسخيرها
من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .وفيه تم عرض بعض تجارب االستثمار في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في كل من ماليزيا ،تونس والج ازئر ،واستخالص بعض النتائج حول دور هذ ا
االستثمار في دعم التنمية المستدامة ،والتي يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية.
توصلت الدراسة إلى :وتوفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منصة فرية الستضافة عدد
كبير من الخدمات التنموية ،مثل التجارة اإللكترونية ،العمل عن بعد ،التعليم اإللكتروني ،الصحة

االلكتروني ،خدمات رصد األرض وتغيرات المناخ ،وبصورة أكبر الحكومة اإللكترونية.

(1) Ekene, O., & Suleh, E. ,Role of Institutions of Higher Learning in Enhancing
Sustainable Development in Kenya. Journal,(2015).
( ) 2حسين العلمي ،دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنة
بين ماليزيا .تونس .والجزائر (رسالة ماجستير) جامعة فرحان عباس سطيف الجزائر (2013م).
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 .5دراسة (يعقوب)2013 ،

()1

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي

للمؤسسة االقتصادية  -دراسة حالة مجمع المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار(- )E.N.T.B
خالل الفترة 2012 -2010م.
هدفت الدراسة إلى :دراسة تكنولوجيا المعلومات واالتصال واألداء المالي ،وكان الهدف

الرئيسي للدراسة بيان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي لمجمع المؤسسة
الوطنية لألشغال في اآلبار ()E.N.T.B؛ وذلك من خالل بيان أترها على الربحية وهيكل أرس

المال .أجرى الباحث دراسة تحليلية للقوائم المالية الخاصة بالمؤسسة خالل الفترة 2010م2012-م

وكانت عينة الدراسة هي مجمع المؤسسة؛ حيث استخدم الباحث أسلوب تحليل االنحدار الخطي
المتعدد للكشف عن تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي للمؤسسة وذلك باستخدام
برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS
توصلت الدراسة إلى :مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير لتكنولوجيا المعلومات واالتصال

على بعض مؤشرات األداء المالي ،وفي ضوء هذه النتائج قد أوصى الباحث مجموعة من التوصيات
أهمها قيام المؤسسة بمواكبة تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة والمتطورة في العالم ،وكذا
التعريف .بمفاهيم تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة وأهميتها وفوائدها ومجاالت استخدامها

وكذلك ضرورة اإلفصاح عن التكنولوجيا والمجاالت التي تستخدم فيها وذلك ألهمية المحتوى العلمي ؛
لذلك ولتمكين الباحثين من االستفادة من هذه المعلومات في أبحاثهم ودراساتهم بالشكل الصحيح.
 .8دراسة () 2009،Edward

()2

بعنوان ""Sustainable development

التنمية المستدامة في بريطانيا.
هدفت الدراسة إلى معرفة ماهية التنمية المستدامة وإلى الفروق في تعريف المصطلح ،وهي
دراسة تحليلية نقدية مكتبية اعتمدت على المنهج التحليل في تناول المعنى المقصود بالتنمية

المستدامة ومناقشة التعريفات المتعددة والمختلفة والمقارنة بينها ،ثم اعتمدت على منهج القياس والتقويم
لوضع إطار للتعرف على هذه التنمية معتمدة على مؤشرات مركبة ومجموعة من المؤشرات أداة
للدراسة ،كما وحددت أهم العناصر الرئيسة لسياسات التنمية المستدامة المعتمدة من الكومنولث
( )1توامي يعقوب ،أثر ا ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية  -دراسة
حالة مجمع المؤسسة الوطنية لألشعال في اآلبار(- )E.N.T.Bخالل الفترة (2013م).
( 2( Edward, T. Sustainable Development. NSW Parliamentary. England: NSW
Library Research Service (2009).
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وحكومات ويلز الجنوبية الجديدة ومن ثم اختصت والية فكتوريا في المملكة المتحدة بالدراسة لتحدد
عناصر التنمية المستدامة فيها ،وتوصلت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة تعود أصولها للثمانينات
وظهر أنه ،أصبحت التنمية المستدامة سمة من سمات المشهد السياسي رغم أن المعنى الدقيق لهذا

المصطلح ال يزال غير واضح تماما ،باالستناد إلى مجموعة من المؤشرات المختلفة يمكن اكتشاف

ما إذا كان المجتمع لديه مواصفات االستدامة في التنمية أم ال ،هناك تحد أكبر يؤثر على التنمية
المستدامة في مجال البيئة ويتمثل في تغيير المناخ.
الجزء الثالث :منهجية الدراسة
أوًال :منهج البحث
بناء على طبيعة الد ارس ا ا ا ا ااة واألهداف التي تس ا ا ا ا ااعى لتحقيقها فقد اس ا ا ا ا ااتخدم الباحثان المنهج
الوصافي التحليلي ،والذي يعتمد على د ارساة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصافها وصافا دقيقا
تعبير كيفياا وكمياا ،كماا ال يكتفي هاذا المنهج عناد جمع المعلوماات المتعلقاة باالظااهرة؛
ا
ويعبر عنهاا
من أجل اس ا ااتقص ا اااء مظاهرها وعالقاتها المختلفة؛ بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفس ا ااير للوص ا ااول
إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

وقد استخدم الباحثان مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحثان في معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير،
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت
المختلفة.
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحثان إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للبحث ،صممت خصيصا لهذا الغرض.
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ثانيا :مجتمع الدارسة:
ً
يتكون مجتمع الد ارس ااة من الوظائف اإلشا ارافية في و ازرة االتص اااالت وتكنولوجيا المعلومات بقطاع
غزة والبالغ عددهم ( )55موظفا ،واعتمد الباحثان على أس ا ا ا ا االوب المس ا ا ا ا ااح الش ا ا ا ا ااامل في تطبيق أداة
الدراسة ،علما أن إجمالي الموظفين في و ازرة االتصاالت يبلغ  200موظفا (.)1
جدول( )2مجتمع الدراسة

المسميات

وكيل

وكيل

العدد

1

0

وزارة

الوظيفية

مدير عام

نائب

مدير عام

دائرة

2

2

22

مساعد

إجمالي الموظفين

مدير

رئيس

رئيس

مجتمع

21

7

55

قسم

شعبة

الدراسة

200

ابعا :أداة البحث:
ر ً
تم إعداد استبانة حول دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تحقيق التنمية -دراسة

حالة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات– قطاع غزة وتتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب (الجنس ،المسمى الوظيفي ،العمر،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

القسم الثاني :محاور دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تحقيق التنمية ويتكون من ()30
فقرة.
تم استخدام التدرج ( )10-1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان اختار الباحث التدرج
( )10-1لالستجابة ،وكلما اقتربت االجابة من  10دل على الموافقة العالية على ما ورد في الفقرة

المعنية وكل تدرج له وزن نسبي .%10

خامسا :صدق االستبيان:
ً
يقصا ااد بصا اادق االسا ااتبانة أن تقيس أسا اائلة االسا ااتبانة ما وضا ااعت لقياسا ااه ،وتم توزيع عينة
اسا ااتطالعية حجمها  30اسا ااتبانة الختبار االتسا اااق الداخلي والصا اادق البنائي وثبات االسا ااتبانة ،وتم
إدراجهم ضمن العينة اإلجمالية للدراسة ،وقد قام الباحثان بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 -صدق المقياس:

( )1و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية ،شئون الموظفين .2019
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أوًال :االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي

تنتمي إلية هذه الفقرة ،وقد قام الباحثان بحساب االتساق الداخلي لالستبانة؛ وذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
أ -نتائج االتساق الداخلي:
المجال األول :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
أ -نتائج االتساق الداخلي:
تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبانة،

وتراوحت ما بين ( )0.900و( ،)0.726أي أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا،
وهي تفي بأغراض الدراسة.
المجال الثاني :التنمية المستدامة

تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبانة،

وتراوحت ما بين ( )0.912و( ،)762800أي أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة
إحصائيا ،وهي تفي بأغراض الدراسة.
ب .الصدق البنائي Structure Validity
جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند مستوي معنوية α≥0.05
وبذلك يعد جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسه وتراوحت ما بين ( )0.888و(،)0.749

أي أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا ،وهي تفي بأغراض الدراسة.
سادسا :ثبات االستبانة :Reliability
ً
الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة
باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،وتراوحت ما بين ( )0.947و( ،)0.896أي أن معامالت االرتباط

لمحاور االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ هي معامالت ثبات دالة إحصائيا ،وتفي بأغراض
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الدراسة ،أما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت ( ،)0.987وبذلك تكون االستبانة في صورتها
النهائية قابلة للتوزيع ،ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة

بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
سابعا :اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
ً
تم اسا ا ا ا ا ا ااتخ ا اادام اختب ا ااار كولمجوروف-سا ا ا ا ا ا اامرنوف )Kolmogorov-Smirnov )K-S
 Testالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وكانت القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع
مجاالت الد ارس ااة كانت أكبر من مس ااتوى الداللة  0.05وبذلك وبلغ إجمالي محاور االس ااتبانة ()0.995
فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وحيث سا ا ا ا ا ا اايتم اسا ا ا ا ا ا ااتخدام االختبارات المعلمية
لإلجابة على فرضيات الدراسة

ثامًنا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم تفريغ وتحليل االساا ااتبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصاا ااائي Statistical Package

).for the Social Sciences (SPSS
وتم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (:)SPSS
(معامل ارتباط سبيرمان ،معادلة ألفا كرونباخ ،طريقة التجزئة النصفية ،اختبار " "Tللعينة الواحدة

 ،ANOVA ،Independent Samples Testاختبار كولمجوروف – سمرنوف ،اختبار تحليل
التباين األحادي ،النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي) في إجراء التحليالت اإلحصائية
الالزمة للدراسة.

تاسعا :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
ً
أوًال :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

يتضح من خالل جدول ( )10أن  %94.5من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من المبحوثين

بينما  %5.5تم اعتبارها استمارات مفقودة.
جدول ( :)10الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

استمارات مكتملة
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التكرار

النسبة

52

94.5

`

استمارات مفقودة (لم يتم اإلجابة عليها)

3

5.5

المجموع

55

100.0

يتضح من جدول ( )11أن  %40.4رئيس قسم %40.4 ،مدير دائرة %11.5 ،رئيس شعبة%3.8 ،
مدير عام %3.8 ،نائب مدير عام ،ويرجع الباحثان ذلك إلى طبيعة الهيكل التنظيمي للو ازرة.
وأن  %71.2حاصلين على مؤهل بكالوريوس %26.9 ،دراسات عليا ،ومن خالل البيانات الوصفية
يتضح أن العدد األكبر ممن يشغلون الوظائف اإلشرافية العليا في الو ازرة هم من حملة المؤهالت
العلمية العليا ،ويعزى ذلك إلى طبيعة العمل في تلك المناصب التي تتطلب مؤهالت عليا ،وبذلك فإن
الباحثين يرون بأن المبحوثين لديهم القدرة على إعطاء صورة حقيقية وإجابات منطقية تحقق نتائج
أكثر دقة.
وأن  %69.2من الذكور ،و %30.8من اإلناث ،ويرجع الباحثان أن طبيعة عمل الو ازرة
تتطلب نسبة ذكور أكبر من اإلناث ،وأن  %42.3سنوات خبرتهم من -10أقل من  15سنة%26.9 ،
من -5أقل من  10سنوات %17.3 ،أكثر من  15سنة %13.5 ،أقل من  5سنوات ،وأن %57.7
اعمارهم من -30أقل من  40سنة %25 ،أكثر من 40سنة %17.3 ،من -20أقل من  30سنة،
ويرجع الباحثان أن النسبة األكبر هم من الموظفين الجدد في الو ازرة الذين تم تعيينهم منذ بداية
االنقسام ،والباقي هم النسبة القليلة من الموظفين القدامى.
جدول ( )11توزيع المتغيرات الديمغرافية حسب مجتمع الدراسة
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة

رئيس شعبة

6

11.6

رئيس قسم

21

40.4

مدير

21

40.4

نائب مديرعام

2

3.8

مديرعام

2

3.8
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المؤهل العلمي

بكالوريوس

37

71.2

دراسات عليا

15

28.8

ذكر

36

69.2

أنثى

16

30.8

أقل من  5سنوات

7

13.5

من  -5أقل من  10سنة

14

26.9

من – 10أقل من  15سنة

22

42.3

أكثرمن  15سنة

9

17.3

من -20أقل من 30

9

17.3

-30أقل من 40

30

57.7

أكثرمن 40

13

25.0

الجنس

سنوات الخبرة

العمر

ثانيا :تحليل فقرات االستبانة:
ً
لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعملية (اختبار Tلعينة واحدة) لمعرفة متوسطات
درجات االستجابة .واعتبرت الدرجة  6هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس الدراسة.
جدول ( ) 12درجات تفسير اإلجابة حسب فئات المتوسط الحسابي
المقياس
قليلة جدا

1

الوسط

1.00 -3.60

الوزن النسبي
اقل من %36

قليلة

2

3.60-5.20

من %52-36

متوسطة

3

5.20- 6.80

من %68- %52

كبيرة

4

6.80- 8.40

من %84- %68

كبيرة جدا

5

8.40- 10.0

من %100- %84
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تحليل ومناقشة فقرات االستبانة ونتائج اختبار الفرضيات
أوًال :تحليل فقرات االستبانة:
 .1مجال "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت":
السؤال األول:
تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة
وهي (.)6
جدول رقم ( )13المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات المجال األول
"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"
الفقرة

م

الحسابي

أوًال :المقدرات المادية

1

يسهم توافر اإلمكانات المادية لقطاع تكنولوجيا

7.83

االنحر
اف

الوزن النسبي

قيمة

االحتمال

%

االختبار

ية

المعيار

)(Sig

ي

2.16

الترتيب

الوسط

القيمة

78.28

4.57

0.00

المعلومات واالتصاالت في تطبيق األداء

6

المستهدف في الو ازرة
2
3
4
5

6

يساعد توافر اإلمكانات المادية في الو ازرة على

7.86

1.90

78.62

5.27

0.00

3

0.00

4

توفير الوقت والجهد
تشجع اإلمكانات المادية على تطوير مخرجات

7.86

2.31

78.62

4.34

قطاع االتصاالت بشكل مستمر
يسهم استخدام أجهزة الحاسوب في زيادة مرونة

8.31

1.71

83.10

7.26

0.00

العمل في الو ازرة
تس ا اااعد حداثة التقنيات المس ا ااتخدمة على تطوير قطاع

8.10

2.16

81.03

5.24

0.00

االتصاالت
يسا ا ا ا ا ااهم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصا ا ا ا ا اااالت في

7.83

زيادة إيرادات الو ازرة
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1.71

78.28

5.75

0.00

1

2

5
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7.97

جميع فقرات المجال األول (المقدرات المادية)

1.6

79.66

6.50

3

0.0
0

ثانيا :استخدام البرمجيات
ً
.1

تسهم البرمجيات المستخدمة في تقديم حلول

8.21

1.82

82.07

6.53

0.00

للمشكالت التي تزيد من إنتاجية الو ازرة
.2

تمكن البرمجيات المستخدمة في الو ازرة من تدفق

8.21

1.95

82.07

6.09

0.00

المعلومات بين األطراف ذات العالقة
.3

تمكن البرمجيات الحديثة المستخدمة من االحتفاظ

.4

استخدام البرمجيات المحلية يخفض اإلنفاق على

8.52

1.94

85.17

6.99

0.00

بقواعد بيانات ونظم معلومات لدعم اتخاذ القرار

8.00

2.05

80.00

5.25

0.00

7.64

2.21

76.43

3.93

0.00

8.12

1.76

81.21

6.50

0.00

البرمجيات الجاهزة وصيانتها
.5

تمكن البرمجيات المستخدمة من زيادة كفاءة
العاملين

جميع فقرات المجال الثاني (استخدام البرمجيات)

2
3
1
4
5

ثال ًثا :شبكات االتصاالت
.1

تسهل شبكات االتصاالت المعمول بها في

8.38

1.78

83.79

7.19

0.00

7.72

2.12

77.24

4.38

0.00

الو ازرة من سرعة الوصول إلى المعلومات
.2

يزيد تعدد شبكات االتصاالت من كفاءة

3

5

الشركات في عمليات التوريد وسرعة تقديم
الخدمة
.3

يسهم الموقع اإللكتروني والصفحات التفاعلية في

8.00

2.02

80.00

5.34

0.00

8.55

1.59

85.52

8.62

0.00

8.71

1.21

87.14

11.84

0.00

8.27

1.49

82.69

8.23

0.00

الو ازرة من زيادة الثقة بالخدمة المقدمة
.4

يساعد توفر شبكات االتصال في الو ازرة على
توفير الوقت والجهد

.5

تسهم شبكة االتصاالت من تمكين العاملين
بالعمل عبر االنترنت

جميع فقرات المجال الثالث (شبكات االتصاالت)



المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة α=0.05

من الجدول رقم ( )13يتض ما يأتي:
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 .1يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي مجال المقدرات المادية بلغ  %79.66وبمتوسط بلغ ()7.97
وانحراف معياري بلغ  ،1.63بينما لفقرات مجال المقدرات المادية كانت الفقرة الرابعة (يسهم
استخدام أجهزة الحاسوب في زيادة مرونة العمل في الو ازرة) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي
بلغ  ، %83.1بينما كانت الفقرة األولى (يسهم توافر اإلمكانات المادية لقطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تطبيق األداء المستهدف في الو ازرة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن
نسبي  ،%78.28ويستخلص الباحثان وجود أثر إيجابي للمقدرات المادية على تحسين األداء
وزيادة االنتاجية في الو ازرة،
 .2يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي مجال استخدام البرمجيات بلغ  %81.21وبمتوسط بلغ
( )8.12وانحراف معياري بلغ ( ،)1.76بينما لفقرات مجال استخدام البرمجيات كانت الفقرة
الثالثة (تمكن البرمجيات الحديثة المستخدمة من االحتفاظ بقواعد بيانات ونظم معلومات لدعم
اتخاذ القرار) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  ، %85.17بينما كانت الفقرة الخامسة
(تمكن البرمجيات المستخدمة من زيادة كفاءة العاملين ) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي
 %76.43ويعزو الباحثان ذلك إلى سعي و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى توظيف
واستخدام البرمجيات بشكل أمثل وصوال إلى كفاءة العمل؛ حيث سعت إلى استخدام البرمجيات
بشكل أمثل واالحتفاظ بقواعد البيانات وتطوير نظم المعلومات ما ساعد في دعم اتخاذ القرار،
ما أدى إلى زيادة كفاءة األداء.
 .3يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي مجال شبكات االتصاالت بلغ  %82.69وبمتوسط بلغ
( )8.27وانحراف معياري بلغ  ،1.49بينما لفقرات مجال شبكات االتصاالت كانت الفقرة
الخامسة ( تسهم شبكة االتصاالت من تمكين العاملين بالعمل عبر االنترنت) احتلت المرتبة
األولى بوزن نسبي بلغ  ، %87.14بينما كانت الفقرة الثانية (يزيد تعدد شبكات االتصاالت
من كفاءة الشركات في عمليات التوريد وسرعة تقديم الخدمة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي
 %77.24ويعزو الباحثان ذلك إلى أن هناك اهتمام من قبل الو ازرة الستخدام شبكات االتصال
التي عملت على توفير الوقت والجهد وزيادة الدخل.
جدول ( )14الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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المجال األول :تكنولوجيا المعلومات

الوسط

واالتصاالت

الحسابي

االنحراف

الوزن

قيمة

المعياري

النسبي

االختبار

%

المعنوية
p-

ترتيب

value

الفقرة

1

المجال األول :المقدرات المادية

7.97

79.66 1.63

6.50

0.00

3

2

المجال الثاني :استخدام البرمجيات

8.12

81.21 1.76

6.50

0.00

2

3

المجال الثالث :شبكات االتصاالت

8.27

82.69 1.49

8.23

0.00

1

المجال األول :تكنولوجيا المعلومات

8.12

81.18 1.44

7.92

0.00

واالتصاالت

من خالل جدول ( )14يتضح ان الوزن النسبي إلجمالي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بلغ  %81.18وبمتوسط بلغ ( )8.12وانحراف معياري بلغ ( )1.44بينما احتل المجال الثالث
شبكات االتصاالت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  %82.69وبمتوسط بلغ ( )8.27وانحراف
معياري بلغ ( ،)1.49بينما احتل المجال األ ول المقدرات المادية المرتبة األخيرة بوزن بلغ
 %79.66وبمتوسط بلغ ( )7.97وانحراف معياري بلغ (.)1.63
 ،2مجال التنمية المستدامة
جدول ( )15الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التنمية المستدامة
المجال الثاني :التنمية المستدامة

الوسط االنحراف
الحسابي املعياري

الوزن
النسبي
%

املعنوية
قيمة
االختبار

p-

ترتيب
الفقرة

value

تعمل الو ازرة على وضع الخطط االقتصادية

1

التنموية للمجتمع الخاصة بقطاع تكنولوجيا

7.45

المعلومات واالتصاالت
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2.08

74.48

3.75

0.00
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تحرص الو ازرة من خالل تطوير قطاع تكنولوجيا

2

المعلومات واالتصاالت على زيادة خلق فرص

7.48

1.74

74.83

4.58

0.00

1

عمل مستدامة للفئات المستفيدة
تضمن الو ازرة من خالل قطاع تكنولوجيا

3

المعلومات واالتصاالت على استدامة المشاريع

6.70

1.75

67.04

2.09

0.05

10

الصغيرة المنفذة لصالحة الفئات المستفيدة
تسعى الو ازرة إلى تقليل معدالت البطالة من

4

خالل استثمار الطاقات في مجال تكنولوجيا

6.75

1.97

67.50

2.01

0.05

7

المعلومات واالتصاالت
تسهم الو ازرة من خالل قطاع تكنولوجيا

5

المعلومات واالتصاالت في تطوير قدرات

6.74

2.23

67.41

1.73

0.10

8

شركات االتصاالت العاملة في قطاع غزة
تهتم الو ازرة بعقد فعاليات اقتصادية (مؤتمرات،

6

ورش عمل ،أيام دراسية) لتحقيق التنمية

6.89

2.13

68.93

2.22

0.04

5

المستدامة
تنفذ الو ازرة برامج لتطوير قطاع تكنولوجيا

7

المعلومات واالتصاالت بما يسهم في تحقيق

6.93

1.80

69.29

2.72

0.01

4

التنمية المستدامة.
تقدم الو ازرة استشارات لتنمية مهارات األفراد

8

العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات

6.86

1.74

68.57

2.61

0.01

6

واالتصاالت
توجه الو ازرة موظفيها لإلسهام في وضع حلول

9

مهنية مناسبة لمشكالت تكنولوجيا المعلومات

7.04

1.77

70.36

3.09

0.00

3

واالتصاالت

10

تجري الو ازرة أبحاثا لتوفير مصادر مستدامة
لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

5.96
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59.64

-0.08

0.94
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تعرض الو ازرة تجارب الدول المتقدمة في قطاع

11

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يعزز

6.39

2.01

63.93

1.04

0.31

11

التنمية المستدامة

12

13

تنمي الو ازرة رأس المال البشري من خالل تدريبه
وتأهيله على المعارف التكنولوجية والمعلوماتية
تخصص الو ازرة موازنات مناسبة لمشاريع قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

6.30

2.49

62.96

0.62

0.54

12

5.61

2.39

56.07

-0.87

0.39

14

تؤدي مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات

14

واالتصاالت إلى زيادة الناتج المحلي االقتصادي

6.71

2.17

67.14

1.74

0.09

9

بغزة

المجال الثاني :التنمية المستدامة

6.74

1.55

67.36

2.56

0.02

يتضح من جدول رقم ( )15ان الوزن النسبي إلجمالي مجال التنمية المستدامة بلغ
 %67.36وبمتوسط بلغ ( )6.74وانحراف معياري بلغ  ،1.55بينما لفقرات مجال التنمية المستدامة
كانت الفقرة الثانية ( تحرص الو ازرة من خالل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على
زيادة خلق فرص عمل مستدامة للفئات المستفيدة ) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ %74.83
 ،بينما كانت الفقرة الثالثة عشرة (تخصص الو ازرة موازنات مناسبة لمشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  %56.07ويعزو الباحثان ذلك إلى طبيعة الوضع
نظر لظروف الحصار ،وعدم وضوح
االقتصادي ومحدودية الخيارات واالستراتيجيات التنموية الحالية ا
السياسات التنموية وضعف مردود مشاريع وبرامج التنمية وعدم االهتمام بمشاريع استراتيجية توفر
فرص عمل مستدامة ،إضافة لضعف الموازنات المخصصة لمشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
اختبار الفرضيات:
اختبار الفرضا ا ا اايات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الد ارسا ا ا ااة (الفرضا ا ا ااية الرئيسا ا ا ااية
األولى):

الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة
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الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

إذا كانت القيمة االحتمالية ) (P-valueأكبر من مستوى الداللة  0.05فإنه ال يمكن رفض الفرضية

الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة ،أما إذا كانت
القيمة االحتمالية ()P-valueأقل من مستوى  0.05فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وتحقيق التنمية.
يبين جدول رقم ( )16أن معامل االرتباط يساوي  ،0.544وأن القيمة االحتمالية ()Sig.

تساوي  0.000وهي أقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة
إحصائية متوسطة طردية بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحقيق التنمية في و ازرة االتصاالت
بقطاع غزة ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى ويعزو الباحثان ذلك إلى اهتمام الو ازرة بتطوير قطاع

االتصاالت خاصة فيما يتعلق بتحسين المقدرات المادية واستخدام البرمجيات وشبكات االتصاالت،
ولكن هناك ضعف في بعض البرامج ناتجة عن عدم توفر الموازنات الخاصة سواء من قبل الحكومة

أو من المنظمات الدولية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (فروانة.)2016 ،

جدول ( )16معامل االرتباط بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحقيق التنمية
معامل
الفرضيات

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند
الفرضية الرئيسية

مستوى داللة ( )α≥0.05بين تكنولوجيا

*0.544

0.000

المعلومات واالتصاالت وتحقيق التنمية
الفرضيات الفرعية

 .1توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة
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*0.484

0.002

الداللة

دال

قوة
العالقة

متوسطة

إحصائيا

طردية

دال

متوسطة

إحصائيا

طردية

`

( )α≥0.05بين المقدرات
المادية وتحقيق التنمية
 .2توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥0.05بين استخدام

*0.416

0.000

دال

إحصائيا

متوسطة
طردية

البرمجيات وتحقيق التنمية
 .3توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥0.05بين شبكات

*0.560

0.000

دال

إحصائيا

متوسطة
طردية

االتصاالت وتحقيق التنمية
* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05

الفرضية الثانية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين

حول دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية تعزى إلى كل من (الجنس ،العمر،
المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة لالختبارات كما يظهر بجدول ( )17كانت اكبر

من مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي مجال (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) وكذلك
لمجال (تحقيق التنمية المستدامة) مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين
تعزى للمتغيرات الديمغرافية ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن جميع الموظفين باختالف مؤهالتهم
وسنوات الخبرة ومسمياتهم الوظيفية يجمعون على أهمية دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
تحقيق التنمية ،وكون الفئة المستهدفة من العاملين في مجال هندسة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
جدول رقم ( )17نتائج اختبارات الفروق في المتوسطات حول تكنولوجيا المعلومات ،في تحقيق التنمية
المستدامة
وفقا للعوامل الديمغرافية

203

`

المجال

قيمة

االختبار
الجنس

المؤهل

تكنولوجيا المعلومات

()Sig

0.537
1.436

0.241

1.648

0.210

2.849

0.103

0.359

0.783

0.144

0.932

0.505

0.682

0.840

0.485

تكنولوجيا المعلومات

0.239

0.789

تحقيق التنمية المستدامة

1.471

0.248

تحقيق التنمية المستدامة
تكنولوجيا المعلومات

العلمي
المسمى

تكنولوجيا المعلومات

الوظيفي

تحقيق التنمية المستدامة

العمر

االحتمالية
0.470

تحقيق التنمية

الخبرة

القيمة

تكنولوجيا المعلومات
تحقيق التنمية المستدامة

االختبار المناسب

نتيجة
االختبار

Independent

غير معنوي

Samples Test

غير معنوي

Independent

غير معنوي

Samples Test

غير معنوي

ANOVA

ANOVA

ANOVA

غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

النتائج والتوصيات :توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:
أوال :النتائج:
 وجود موافقة بدرجة كبيرة على استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بوزن نسبي( ،)%81.18حيث بلغ الوزن النسبي للمقدرات المادية ( ،)79.66في حين بلغ الوزن النسبي
لبعد استخدام البرمجيات ( ،)81.21وشبكات االتصاالت (.)82.69
 وجود موافقة بدرجة كبيرة على مجال التنمية المستدامة بلغ %67.36 وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥0.05متوسطة طردية بيناستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتحقيق التنمية المستدامة في و ازرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
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 أظهرت الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين تعزى للمتغيرات الديمغرافية(الجنس ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة ،العمر).
 أظهرت النتائج وجود دور كبير ألبعاد تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات (المقدرات المادية،البرمجيات ،شبكات االتصال) في زيادة كفاءة العمل وتحسين األداء وتخفيض النفقات ،ما
ينعكس ايجابا على توفير فرص عمل إضافية وجديدة للعاملين في مجال تكنولوجيا
االتصاالت والمعلوم ات وزيادة دخلهم ،وهذا ما يعكس حل لمشكلة الدراسة.
 بينت النتائج أن هناك ضعف في تخصيص موازنات مناسبة من قبل الو ازرة لمشاريع قطاعتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
 اتضح أن الو ازرة تحرص بدرجة كبيرة على زيادة خلق فرص عمل مستدامة للفئات المستفيدة. تسعى الو ازرة إلى تقليل معدالت البطالة من خالل استثمار الطاقات في مجال تكنولوجياالمعلومات واالتصاالت بدرجة كبيرة.
ثانيا :التوصيات:
ً
 اعتماد إستراتيجية وطنية للعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا االتصاالتوالمعلومات
 العمل الجاد على تخصيص الموازنات الكافية لرفع مستوى جودة وانتشار خدمات االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات.
 اهتمام الو ازرة باالستثمار في قطاع التكنولوجيا واختيار المشاريع ذات األولوية ومنحها التمويلالمناسب.
 تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية؛ من أجل تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجياالمعلومات.
 العمل على زيادة االهتمام في مجهودات تنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لدورهالرئيس بدعم االقتصاد المحلي ومشاريع التنمية المستدامة.
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 ضرورة ايجاد االنسجام ما بين السياسات التنموية الحكومية وسياسات الممولين الخارجيينوتنسيق جهود التنموية وأولويات تنفيذ مشاريع استراتيجية بعيدة المدى
 تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ذات أثر مجتمعيعميق وبما يوفر فرص عمل طويلة المدى ،تسهم في زيادة الناتج المحلي.

المراجع
أوًال :المراجع العربية:
 أحمد ،أبو وطفة ،استخدام عملية التحليل الهرمي في تحديد أولويات القطاع الصناعي فيفلسطين من أجل تحقيق التنمية المستدامة( ،رسالة ماجستير) ،كلية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.)2014( .
 االتحاد الدولي لالتصال كيف ِتعجل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتحقيق اهداف التنمية
المستدامة (2017م).
 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير قياس مجتمع المعلومات الصادر عن االتحاد الدوليلالتصاالت قسم سياسات واستراتيجيات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مديرية السياسات
واالستراتيجيات (2016م).
 نائل سالم اضهير ،واقع أداء وحدة البحث العلمي في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةوعالقته بمؤشرات التنمية المستدامة "جامعة األزهر غزة (2017م).
 برنامج األمم المتحدة االنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني ( 2014م). أماني فايز البورنو ،دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تلبية متطلبات التنميةالمستدامة لديها وسبل تفعيله (الجامعة اإلسالمية دراسة حالة) الجامعة اإلسالمية غزة
(2016م).
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 ستان ،ديفيس" ،بناء ﺍالقتصاﺩ ﺍلمبني على ﺍلمعﺭفة :ﺍلتحﺩياﺕ ﻭﺍلفﺭﺹ " مﺭكﺯ ﺍالماﺭﺍﺕللﺩﺭﺍساﺕ ،ﻭﺍلبحﻭﺙ ﺍالستﺭﺍتيجية ،أبﻭ ﻅبي.2004 ،
 جمال ﺩﺍﻭﺩ سلماﻥ" ،.32 ،ﺍقتصاﺩ ﺍلمعﺭفة " ﺩﺍﺭ ﺍلياﺯﻭﺭﻱ ﺍلعلمية للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ،عماﻥ.2009
 خلود عاصم ،دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين جودة المعلومات وانعكاساتهعلى التنمية االقتصادية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العراق .2013
 نشأت خليل عايش ،مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية التنميةاالقتصادية دراسة تطبيقية على الشركات الفلسطينية في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير
منشورة) الجامعة االسالمية غزة (2017م).
-

حسين العلمي ،دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية
المستدامة دراسة مقارنة بين ماليزيا .تونس .والج ازئر (رسالة ماجستير) جامعة فرحان عباس
سطيف الجزائر2013( ،م).

 منذر فروانة ،قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الواقع واالفاق (رسالة ماجستير غيرمنشورة) جامعة األزهر غزة.)2016( ،
 قاسم النعواشي" ،ﺍستخﺩﺍﻡ تكنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭﺍالتصاالﺕ في ﺍلتعليﻡ" ﺩﺍﺭ ﻭﺍئل للنشﺭﻭﺍلتﻭﺯيع ،عماﻥ" ،ﺍلنقيﺏ ،كمال عبﺩ ﺍلعﺯيﺯ ،مقﺩمة في نﻅﺭية ﺍلمحاسبة"ﺩﺍﺭ ﻭﺍئل للنشﺭ
ﻭﺍلتﻭﺯيع ،عماﻥ.2010 ،
 توامي يعقوب ،أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي للمؤسس ةاالقتصادية  -دراسة حالة مجمع المؤسسة الوطنية لألشعال في اآلبار (- )E.N.T.B
(2013م).
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قياس مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر
في الحد من مشكلة البطالة
Measure the level of awareness of graduates for the role of Freelancing
Platforms in the problem of reducing unemployment
د .ميرفت محمد راضي

د .ناهض حسين أبو شقة

أستاذ مساعد في إدارة األعمال

أستاذ مساعد في إدارة األعمال

كلية فلسطين التقنية
Mervat_rady@hotmail.com

كلية فلسطين التقنية
shnahd@hotmail.com

الملخص:
هدف البحث إلى التعرف على مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثلة في
(اكتساب مهارات العمل الحر ،تحقيق االستقاللية ،منح الحرية ،نشر ثقافة العمل الحر) ،وأثر منصات
العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة ،وتحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما
يتعلق بمستوى اإلدراك تعزى للمتغيرات (النوع -التخصص) .تم تطبيق البحث في الفصل األول من
العام الدراسي ( )2019/2018على خريجي البكالوريوس بكلية فلسطين التقنية -دير البلح ،واستخدم
المنهج الوصفي التحليلي ،واختيرت عينة طبقية عشوائية بواقع ( )50خريج من كل تخصص،
وأظهرت النتائج أن خريجي الكلية لديهم مستوى إدراك كبير بدور منصات العمل الحر ،مع وجود
أثر ذو داللة إحصائية لدور المنصات في الحد من مشكلة البطالة  ،كما ال توجد فروق تعزى لمتغير
الجنس ،أما بالنسبة لمتغير التخصص العلمي؛ فال توجد فروق لدور منصات العمل الحر المتمثل
في المحاور (اكتساب مهارات العمل الحر ،منح الحرية ،نشر ثقافة العمل الحر)؛ بينما توجد فروق
في محور (تحقيق االستقاللية) في الحد من مشكلة البطالة لصالح إدارة األعمال اإللكترونية .وأوصى
البحث بإعادة النظر بدور الكلية في نشر ثقافة العمل الحر ،وتعزيز دورها في تقديم برامج الدعم
اإلداري والفني واالستشاري عن طريق الدورات والندوات والمؤتمرات العلمية فيما يتعلق بالعمل الحر
والمنصات ذات الصلة ،وضرورة توفر بنية أساسية تعليمية وعلمية وتقنية ومعلوماتية حديثة في الكلية
تسهم في جودة وكفاءة العملية التعليمية بما يحقق تعزيز العمل الحر ،وتحديث المقررات الجامعية.
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. ثقافة العمل الحر، منصات العمل الحر، العمل الحر:الكلمات المفتاحية
Abstract
The aim of the research is to identify the level of graduates 'awareness
of the role of Freelancing platforms represented in (acquiring entrepreneurial
skills, achieving independence, granting freedom, disseminating a culture of
Freelancing), and the impact of Freelancing platforms on reducing the
unemployment problem, and identifying the differences between the
averages of respondents' responses with respect to The level of perception is
due to the variables (gender - specialization). The research was applied in
the first semester of the academic year (2018/2019) on the bachelor's
graduates at Palestine Technical College - Deir al-Balah, and used the
descriptive analytical approach, and a random stratified sample of 50
graduates from each major was chosen. The results indicated that the college
graduates have a high-level of awareness for the role of Freelancing
platforms, with a statistically significant effect of the role of platforms in
reducing the problem of unemployment. There are no differences attributable
to the gender variable, but for the variable of scientific specialization, there
are no differences for the role of Freelancing platforms represented in the
axes (acquisition of Freelancing skills, grants Freedom, spreading the culture
of Freelancing), whereas there are differences in the (achieving
independence) axis in reducing the unemployment problem in favor of
managing e-business. The research recommended reconsidering the role of
the college in spreading the culture of Freelancing, and strengthening its role
in providing administrative, technical and advisory support programs
through scientific courses, seminars and conferences regarding free work and
related platforms. Moreover, there is a need to provide a modern educational,
scientific, technical and information infrastructure in the college that
contributes not only to quality and efficiency of the educational process, but
also to promote self-employment and the updating of university courses.
Keywords: Freelancing, Freelancing Platforms, Freelancing culture.
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المقدمة:

يشهد التعليم العالي زيادة في مستوى االهتمام والتنافس العالمي ،والذي جاء كنتيجة لالنفتاح

الكبير في جميع المجاالت ،إضافة إلى سهولة انتقال المعرفة والقوى العاملة ،وظهور وظائف جديدة لم

تكن موجودة من قبل؛ مما سيؤدي إلى تغيير في أولويات مؤسسات التعليم العالي على المستوى العالمي،
ونظر ألهمية الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات ،واالرتباط الوثيق بين التعليم والعمل ،وأهمية
ا
ذلك في تحقيق تطلعات ومتطلبات مجتمعاتها ،ورفدها بالطاقات البشرية المؤهلة ،ازداد االهتمام

بمؤسسات التعليم العالي على المستوى العالمي

()1

رأس المال البشري الالزم للتنمية المستدامة.

وبدورها في تقديم مخرجاتها لسوق العمل المتمثلة في

إال أن ظاهرة عدم الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل أصبحت ظاهرة

تزيد خطورة واتساعا ،ولم تعد شأنا بسيطا بل أصبح موضع اهتمام ذوي القرار على مستوى الوطن ،فهذه
آثار اقتصادية واجتماعية وتقنية ،وبرزت هذه اآلثار في
الظاهرة تمثل أوجه خلل عديدة تظافرت لتولد ا

بطالة متزايدة وانتاجية منخفضة كما أن قدرة المنافسة أخذت تزداد ضعفا وانهيارا.
وهدر في طاقات الشباب وتعود أسباب عدم الموائمة
ا
هدر في موارد التعليم
فعدم الموائمة تمثل ا

لعدة مناح منها ما يتعلق بمناهج التعليم والتدريب؛ بحيث أنها ال تواكب التطورات العالمية وتميل
أساليب تدريسها نحو الجمود والتقليدية ،ومنها ما يعود لخلل في التخطيط واإلدارة؛ بحيث ال تضع تلك
المؤسسات أهدافا استراتيجية تهدف من خاللها لنشر ثقافة العمل الحر والتشبيك مع المؤسسات العالمية
من أجل تطوير وتوعية واستثمار العقول المتميزة من الطالب والمدرسين؛ مما ينعكس سلبا على تقدم

المؤسسات وزيادة نسبة البطالة على مستوى الوطن ككل(.)2

لذا تتطلب تلك المتغيرات تغيير أنظار المؤسسات التعليمية والخريجين على حد سواء نحو تشجيع
العمل الحر عبر االنترنت كونه يعتبر ظاهرة جديدة نسبيا في فلسطين()3؛ حيث أنها القت استحسانا
للمزايا التي توفرها للعديد من الخريجين العاطلين عن العمل؛ حيث تعتبر حال يسهم في إيجاد فرص

()1

حسين الهرامشة ،مدى استجابة مؤسسات التعليم العالي األردني للتغيرات في سوق العمل ،مجلة الباحث ،المجلد

()2

عبد الستار المولى ،دور مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني في االستجابة لمتطلبات سوق العمل في العراق –

( ،)13االصدار ( )2014( ،)6ص .202-191

دراسة مقارنة ( ،)2011-2003مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ( ،)4العدد (.)2012( .)9
( )3خالد دهليز ،وعبد هللا اليعقوبي ،ويوسف عاشور ،أثر خصائص العمل على الدافعية والرضا الوظيفي للعاملين بشكل
حر عبر اإلنترنت في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع غزة .مجلة الجامعة االسالمية للدراسات
االقتصادية واالدارية ،المجلد ( ،)26العدد ( ،)2018( ،)1ص .190-166
211

`

عمل وفتح آفاق متعددة لتسخير إمكانات الخريجين العلمية والتدريبية في مجاالت تناسب تلك اإلمكانات
والقدرات.

الجزء األول :اإلطار العام للبحث

أوًال :مشكلة البحث:
من الواضح أن الهدف الرئيس من وجود مؤسسات التعليم العالي في فلسطين هو تأهيل الطلبة

وإعدادهم إعدادا يؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية لضمان حصول أغلب

المتخرجين على فرص عمل ،إال أن غياب التخطيط والتوجيه السليم قد يؤدي إلى حدوث آثار سلبية

منها ازدياد معدالت البطالة واالنحراف عن متطلبات السوق الحقيقية.

لذا ال بد من توجيه االستثمارات في عنصر رأس المال البشري لمواجهة التحديات والتي لها
مساس بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وعليه يتوجب على مؤسسات التعليم العالي نشر ثقافة العمل

مصدر جديدا في سوق العمل لتوفير فرص عمل آلالف الخريجين حيث باتت منصات العمل
ا
الحر كونه

الحر توفر الكثير من الخدمات والوظائف اإللكترونية التي تناسب مؤهالت وامكانيات الكثير من

منتشر في مؤسسات التعليم العالي ويحتاج
ا
الخريجين .إال أن العمل الحر عبر االنترنت ما زال غير
للكثير من الجهود لتوجيه أنظار طالبها وخريجيها للعمل فيها.
يأتي هذا البحث للتحقق من مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر والتي تساهم

بشكل مباشر في توفير فرص عمل حرة ،تقلل من نسب البطالة ،وترفع من مستوى وعي الخريجين

والمجتمع نحو العمل الحر والتي تؤدي إلى زيادة الفاعلية واألداء لفئة كبيرة من الخريجين في الوقت

الذي يعاني منه سوق العمل الفلسطيني من قلة الفرص والتي كادت تصبح معدومة.

وتأسيسا على ما سبق تتحدد مشكلة البحث في محاولة اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
ما مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة؟
ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية :
 .1ما مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثلة في (اكتساب مهارات العمل الحر،
تحقيق االستقاللية ،منح الحرية ،نشر ثقافة العمل الحر)؟
 .2هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمنصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة؟
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 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق بمستوى
إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى للمتغيرات (النوع
التخصص)؟ثانيا :فرضيات البحث:
ً
 .1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمنصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق بمستوى إدراك
الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى للمتغيرات (النوع -
التخصص).
ثال ًثا :أهداف البحث:
يسعى الباحثان من خالل هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 .1التعرف على مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثلة في (اكتساب مهارات
العمل الحر ،تحقيق االستقاللية ،منح الحرية ،نشر ثقافة العمل الحر).
 .2التعرف على أثر منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة.
 .3تحديد الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق بمستوى إدراك الخريجين لدور
منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى للمتغيرات (النوع  -التخصص).

ابعا :أهمية البحث
ر ً
يمكن إبراز أهمية البحث الحالي وذلك على النحو اآلتي:
 .1تعتبر الدراسة امتدادا للدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين العمل الحر ودوره الفاعل في إيجاد
فرص عمل لفئات الخريجين والعاطلين عن العمل حيث يعد العمل الحر من المفاهيم اإلدارية الحديثة
التي بدأت تطبق بشكل ملحوظ بين خريجي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
 .2يتناول البحث شريحة هامة من شرائح المجتمع الفلسطيني ،وهم خريجو برامج البكالوريوس في كلية
فلسطين التقنية باعتبارهم القوة العقلية والمعرفية التي تساهم في بناء وتنمية المجتمع.
 .3ستسهم نتائج البحث في لفت انتباه القائمين على التخطيط االستراتيجي في الجامعات الفلسطينية
للواقع الحالي التي تعيشه الجامعات؛ بحيث تسعى لرفع مستوى تحقيق الجودة في برامجها األكاديمية
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لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة لتحقيق التوازن بين الزيادة المطردة في نسبة البطالة
ونمو أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات وقلة فرص العمل في السوق الفلسطيني.
خامسا :حدود البحث:
ً
الحد الزماني :الفصل األول من العام الدراسي (.)2019/2018

الحد البشري :تم تطبيق البحث على خريجي كلية فلسطين التقنية -دير البلح من تخصصات البكالوريوس

األربعة ،وهي (هندسة أنظمة الحاسوب ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إدارة األعمال اإللكترونية،
المحاسبة والتمويل) الذين استكملوا إجراءات تخرجهم حتى بداية الفصل األول من العام الدراسي
2019/2018م.
الحد المؤسساتي :اقتصر البحث على كلية فلسطين التقنية-دير البلح.

الحد الموضوعي :اقتصر البحث على قياس مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في
الحد من مشكلة البطالة.

ساد ًسا :مصطلحات الدراسة:
 العمل الحر :يعرف العمل الحر على أنه العمل الذي يتم تنفيذه بشكل مستقل بدون مشاركة أفراد
آخرين (.)1
 منصات العمل الحر :هي مواقع على شبكة االنترنت تمثل سوق إلكتروني ،يتم من خاللها التعاقد
بين صاحب العمل والعامل المتخصص ،ويمكن ألي فرد أو مجموعة في العالم التسجيل في
هذه المنصات وتقديم أعمال وخدمات ،ويمكن ألي صاحب عمل فردا او منظمة التسجيل أينما
يوجد وطلب أعمال وخدمات من خالل هذه المنصات ( .)2وسوف يتبنى الباحثان هذا المصطلح.
سابعا :الدراسات السابقة:
ً
دراسة( )3بعنوان "دور منصات العمل الحر عبر االنترنت في انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع غزة".
هدفت الدراسة التعرف على دور منصات العمل الحر في انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع
غزة من خالل التعرف على أهم منصات العمل الحر العربية واألجنبية وواقع العمل الحر في قطاع غزة

وفي الدول العربية وفي العالم بشكل عام ،وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة

(1) Süß, S., & Becker, J. Competences as the foundation of employability: a qualitative study of
German freelancers. Personnel Review, 42(2), 2013, 223-240.
–(2) Aguinis, H., & Lawal, S. O. , ELancing: A review and research agenda for bridging the science
practice gap. Human Resource Management Review, (2013), 23(1), 6-17.
()3

أنسام خليفة ، ،دور منصات العمل الحر عبر االنترنت في انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية بغزة.)2018( .
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هي األداة الرئيسة لجمع المعلومات ،وقد تكونت عينة الدراسة من العاملين بشكل حر في قطاع غزة من
الجنسين ومن مختلف األعمار .وقد أظهرت نتائج الدارسة وجود أثر ذو داللة إحصائية بين دور منصات

العم ل الحر عبر اإلنترنت وبين انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع غزة وبين كل من المتغيرات المستقلة
وهي (آليات االلتحاق بالعمل داخل المنصات ،طبيعة المشاريع داخل المنصات ،التعامالت المالية
واإلدارية داخل المنصات  ،إيجابيات وسلبيات العمل عبر منصات العمل الحر) ،وأظهرت الدراسة أن
متغير " طبيعة المشاريع داخل المنصات" يؤثر في "انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع غزة"؛ بينما تبين
ضعف تأثير باقي المتغيرات "آليات االلتحاق بالعمل داخل المنصات ،التعامالت المالية واإلدارية داخل

المنصات ،إيجابيات وسلبيات العمل عبر المنصات"
دراسة( )1بعنوان "أثر خصائص العمل على الدافعية والرضا الوظيفي للعاملين بشكل حر عبر اإلنترنت
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع غزة".
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبرز سمات ممارسات العمل الحر ،واختبار تأثير خصائصه

(االستقاللية ،هوية العمل ،تنوع المهارات ،أهمية العمل ،التغذية الراجعة) على الدافعية والرضا الوظيفي،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام استبانة المسح اإللكتروني
عبر اإلنترنت كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من  116شخص من العاملين بشكل حر في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بقطاع غزة ،وأظهرت النتائج أنه يوجد تأثير ذا داللة إحصائية (أهمية
العمل ،التغذية الراجعة ،هوية العمل) على الدافعية نحو العمل الحر ،وأن كال من (التغذية الراجعة
وأهمية العمل) يؤثران على الرضا الوظيفي لممارسي العمل الحر.

دراسة ( )2بعنوان " دور العوامل الشخصية والبيئية في نجا ممارسات العمل الحر "دراسة تطبيقية على
خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير العوامل البيئية والشخصية على نجاح ممارسات

الدرسة من خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة
العمل الحر في قطاع غزة ،وتكون مجتمع ا
العاملين لحسابهم الخاص عبر شبكة اإلنترنت .استخدم الباحث المنهج الوصفي للوصول إلى نتائج هذه

الدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تم توزيعها إلكترونيا على عينة الدراسة المكونة من 155

فردا ،ومن أبرز نتائجها أن التعليم العالي حصل على وزن نسبي مقداره  % 60.38كمؤثر ومساعد
على نجاح ممارسات العمل الحر ،فيما كان الوزن النسبي للعوامل االقتصادية كمؤثر على نجاح

()1

خالد دهليز  ،عبد هللا اليعقوبي ،و

يوسف عاشور .،أثر خصائص العمل على الدافعية والرضا الوظيفي للعاملين بشكل حر عبر اإلنترنت في مجال تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت في قطاع غزة ،مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية ،المج لا ااد ( ،) 26العدد ( )2018( ،)1ص . 190-166
( )2أحمد أبو الخير ،دور الع وامل الشخصية والبيئية في نجا ممارسات العمل الحر  -دراسة تطبيقية على خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة (رسالة ماجستير
غير منشورة)  ،الجامعة االسالمية بغزة.)2017( .
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ممارسات العمل الحر هو  %41.45أما فيما يخص الثقافة المجتمعية فقد كان التأثير  ،%78.54أما
فيما يخص العوامل الشخصية فقد كانت النتائج إيجابية؛ حيث بلغ الوزن النسبي للسمات الشخصية

كمؤثر على نجاح ممارسات العمل الحر  ،%14.77فيما وجدت الدراسة أن  %98.73من أفراد العينة

يمتلكون
المهارت األساسية للنجاح واالستمرار في بيئة العمل الحر عبر اإلنترنت .اختتمت الدراسة بعدة
ا
توصيات من شأنها أن تساعد في نشر ثقافة العمل الحر بين الخريجين وتساهم في تحقيق النجاح
واالستم اررية لألفراد العاملين لحسابهم الخاص عبر اإلنترنت.

دراسة ( )1بعنوان
"Hannák Bias in Online Freelance Marketplaces: Evidence from
TaskRabbit and Fiverr".
هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت منصات العمل الحر  Rabbitو( Fiverrالتي تعمل
كأسواق مستقلة توفر للعاملين فرصة كسب المال دون االلتزام أو التحيز االجتماعي المرتبط بأطر

العمل التقليدية من الناحية النظرية) متأثرة بالتحيز العنصري والجنسي أم ال .وذلك بجمع  13500ملفا

شخصيا من العاملين على هاتين المنصتين  Rabbitو Fiverrوجمع معلومات حول جنس العمالة
ومراجعات العمالء والتقييمات والمواقف وتصنيفات البحث ،وتوصل الباحثون إلى وجود دالئل التحيز

وارتباط تقييمات العاملين إلى حد كبير بالنوع أو الجنس ،ويأمل الباحثون أن تشجع دراستهم على إجراء
المزيد من األبحاث حول التمييز وانعكاساته البيئية عبر اإلنترنت.

دراسة( )2بعنوان:
Human Capital in the Information Society and the Wage Difference
Factors
هدفت الدراسة إلى تحديد التحديات التي تواجه توظيف العاملين في سوق العمل عبر االنترنت

كون هذه األسواق هي اسواق مفتوحة ويكون التوظيف فيها للوظائف الفردية قصيرة المدة ،وطبقت هذه
الدراسة على المترجمين المستقلين الذين يتقدمون للحصول على وظائف منشورة عبر االنترنت ،وف ي

كثير من األحيان يعتمد صاحب العمل بيانات وتصنيفات هؤالء المترجمين المستقلين (العامل المستقل)

أثناء التوظيف  ،وأشارت نتائج البحث إلى أن تقييمات المترجمين المستقلين انحرفت نحو قيم أعلى ،وأن
هذه التقييمات ال تقدم رؤى قيمة حول قدرات المترجمين المستقلين في قيامهم بأعمال ذات جودة عالية،

(1) Hannák, Anikó & others, Bias in Online Freelance Marketplaces: Evidence from Task
Rabbit and Fiverr, February 25–March 1, CSCW '17: Proceedings of the 2017 ACM
Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing,
Portland, OR, USA. (2017).
(2) Aletdinova, A. & Bakaev, M., Human Capital in the Information Society and the Wage
Difference Factors, June, IMS2017: Proceedings of the International Conference
IMS-201. (2017).
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واقترح الباحث إطار تقييم متعدد األبعاد لتقييم العاملين المستقلين ،ال يقتصر على المعلومات الحالية
حول الشخص المستقل فحسب؛ بل يستخدم أيضا الوظائف السابقة التي كان يقوم بها ،ويتم التقييم بناء

على البيانات التي تم جمعها من أسواق العمل الشائعة عبر اإلنترنت ،وأجرى الباحث تحليال على

 7254وظيفة و 96271متقدما باستخدام اإلطار المقترح تفوق في نتائجه على خوارزمية خط األساس .

دراسة( )1بعنوان"
CrowdAdvisor: a framework for freelancer assessment in online
marketplace.
هدفت الدراسة إلى اقتراح إطار تقييم متعدد األبعاد يقيم المستقلين في عدة أبعاد ال يقتصر
استخدام اإلطار المقترح على المعلومات الحالية حول الشخص المستقل فحسب؛ بل يستخدم أيضا

الوظائف السابقة التي كان يقوم بها .ويتم تقييم اإلطار على البيانات التي يتم جمعها من سوق شائعة

عبر اإلنترنت ،ويبين التحليل الذي أُجري على  7254وظيفة و 96271متقدما أن التقييم الذي أجراه

اإلطار المقترح يتفوق على خوارزمية خط األساس .وأظهرت الدراسة أن التوظيف أحد التحديات المهمة

في سياق سوق العمل عبر اإلنترنت .على عكس التوظيف التقليدي ،حيث يت م توظيف العمال إما
كموظف بدوام كامل أو كمقاول ،يتم التوظيف من األسواق عبر اإلنترنت للوظائف الفردية قصيرة المدة

نظر للعدد الكبير من المترجمين
ا
وبما أن هذه األسواق مفتوحة ألي شخص ،يصبح التعيين تحديا

المستقلين الذين يتقدمون للحصول على وظيفة منشورة .وفي كثير من األحيان ،يستخدم العمالء تصنيفات
المستقلين أثناء التوظيف .ومع ذلك ،فقد الحظنا أن التقييمات تنحرف نحو قيم أعلى وال تقدم رؤى قيمة
حول قدرات المستقلين في القيام بعمل ذي جودة.
دراسة

()2

بعنوان
""Analyzing Gender Pay Gap in Freelancing Marketplace.

هدفت الدراسة إلى تحديد الفجوة في األجور بين الجنسين في السوق الحرة ،أجريت الدراسة على

 37599من المترجمين المستقلين ،وأظهرت وجود فجوة في األجور بين المستقلين والطالبات المستقلين،
وتُظهر الدراسة أن اإلناث المستقالت يقدرن قيمة أنفسهن مقارنة بالرجال المستقلين الذين يتمتعون بسمات

(1) Abhinav, Kumar & others Crowd Advisor: a framework for freelancer assessment in
online marketplace, May 2017 ICSE-SEIP '17: Proceedings of the 39th International
Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track, . (2017),
Pp 93-102.
(2) Dubey, Alpana & others Analyzing Gender Pay Gap in Freelancing Marketplace, June
, SIGMIS-CPR '17: Proceedings of the 2017 ACM SIGMIS Conference on Computers and
People Research. (2017).
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مماثلة .وتوصي الدراسة بالحاجة لمعالجة مشكلة الفجوة في األجور واسعة النطاق هذه من خالل التوجيه
واالستشارة للنساء المستقالت.
دراسة

()1

بعنوان "اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل الحر".

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو العمل الحر ،وتعرف الفروق

في اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو العمل الحر وفقا لمتغير (النوع ،والتخصص) ،وتكونت عينة الدراسة

من ( )100طالب/ة تم اختيارهم من أربع كليات تابعة لجامعة بغداد بطريقة طبقية عشوائية ،وأظهرت
النتائج أن طلبة الجامعة اتجاهاتهم ايجابية نحو العمل الحر ،وأن الذكور هم أكثر إيجابية من اإلناث

نحو العمل الحر ،وأنه ال توجد فروق دالة في اتجاهات الطلبة نحو العمل الحر تبعا لمتغير التخصص،

وأوصت الدراسة بتفعيل دور االرشاد التربوي والنفسي في الجامعات العراقية لتوجيه الطلبة باختيار المهنة

بناء على قدراتهم واستعداداتهم ،وتعزيز دور الشباب في بناء المستقبل الجديد.
دراسة

()2

بعنوان "تصور مقتر للممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتنمية ثقافة العمل الحر بين

الشباب كمدخل لمواجهة مشكلة البطالة".

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى وعي الشباب بفكر العمل الحر وأهمية التدريب للحصول على

فرصة عمل والعوامل المؤثرة في ذلك والتوصل إلى إطار تصوري مقترح من منظور الممارسة العامة

للخدمة االجتماعية لتنمية ثقافة الشباب بفكر العمل الحر ،وقد تم اختيار عينة عمدية من الشباب المتردد
على جمعية الرعاية المتكاملة بمساكن الزلزال بحلوان خالل شهري ديسمبر  ،2008ويناير 2009

وعددها ( )103شاب .ومن أبرز نتائجها أن مستوى وعي الشباب بثقافة العمل الحر متوسط ،وأن هناك

عوامل شخصية واجتماعية مؤثرة منها السن ومستوى التعليم واألعباء االجتماعية والمالية ،وأيضا عوامل
مهنية مثل نوع المؤهل وعمل الشباب من عدمه والمهنة التي يرغبون في العمل بها والموافقة على

التدريب والموافقة على تغيير التخصص .كما أن هناك معوقات تواجه الشباب في الحصول على فرصة
عمل منها النظرة الدونية ،والتطلع للوظائف الحكومية ،ضعف القدرة المالية للبدء بمشروع خاص ،نقص

المهارات .وأوصت الدراسة بإطار مقترح ألدوار االخصائي االجتماعي كممارس لتنمية ثقافة العمل الحر
لمواجهة مشكلة البطالة.

()1

أمل ميرة ،سالي علوان .،اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل الحر ،مجلة جرش للبحوث والدراسا ا ا ا ا اات ،المجلد ( ،)17العدد (.)2016( .)1
،

( )2إيمان ،الهاشمي والسيد السيد تصور مقترح للممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتنمية ثقافة العمل الحر بين الشباب كمدخل لمواجهة مشكلة البطالة،
المؤتمر العلمي المؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرون الخدمة االجتماعية والعدالة االجتماعية ،مصر.)2011( .
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دراسة

()1

بعنوان "تقييم تجربة العم ل عن بعد في قطاع غزة التحديات والمستقبل ..دراسة تطبيقية

على الشركات التجارية العاملة في قطاع غزة".

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع

العاملين في مجال العمل عن بعد في  24شركة عاملة في هذا المجال في قطاع عزة وعددهم 115

موظف ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى المعرفة بالعمل عن بعد في قطاع غزة يعد ضعيفا ،ومستوى

الثقة بين أطراف نظام العمل عن بعد تعد متوسطة ،ومستوى التجربة المتاحة للعمل عن بعد في قطاع

غزة يعد متوسطا ،ومستوى الثقافة التنظيمية لدى العاملين في الشركات يعد جيدا ،وأن للعمل عن بعد

آثار ايجابية ،وأوصت الدراسة بضرورة الحاجة لعمل مشاريع شبابية للعمل عن بعد ،والتشبيك مع شركات
خارجية لفتح مكاتب في قطاع غزة إلتاحة فرص للعمل عن بعد ،ويجب إقرار مادة دراسية في الجامعات
الفلسطينية للعمل عن بعد.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استقراء الدراسات السابقة ،يتضح أن المكتبة العربية كانت األقل حظا في الدراسات

التي تناولت منصات العمل الحر ،في حين اتسمت تلك الدراسات إلى حد ما بالندرة عند التركيز على

المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص .أما على مستوى الدراسات األجنبية ،فكان هنالك وفرة في تلك
الدراسات ،وإن كان غالب تلك الدراسات أيضا حديث نسبيا ،مما يعزز أن االهتمام بمنصات العمل الحر

حتى ضمن إطار البحث العلمي كان حديث نسبيا.

من جهة أخرى ،فإن غالب الدراسات قد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة
لقياس متغير العمل الحر ،وربما أن ربط هذا المتغير بمتغيرات مختلفة من ضمنها مشكلة البطالة يدلل
على إدراك المنظمات ألهميته ،ولست الشركات وحدها التي دعت إلى االهتمام ،فقد وجدت أيضا

الجامعات والمؤسسات التعليمية مهتمة أيضا بالعمل الحر.
وتضيف الدراسة الحالية إلى سابقاتها ،أنها تسعى لتقديم مستوى إدراك الخريجين لدور منصات
العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة ،ويتبنى أربع محاور رئيسة ،واختبار هذا المقياس في البيئة

الفلسطينية عامة وكلية تقنية حكومية بشكل خاص ،كما تضيف الدراسة إثراء للمكتبة الفلسطينية كون
الدراسات التي تناولت هذا المفهوم قد اقتصرت على عدد قليل من الدراسات .وأخيرا ،تعد هذه الدارسة

() 1

تسنيم أبو ماضي ،تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة التحديات والمستقبل ..دراسة تطبيقية على الشركات التجارية العاملة في قطاع غزة
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسالمية بغزة.)2015( .
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محاولة جادة لتوثيق حقبة زمنية يمكن االحتكام إليها مستقبال ،ويمكن أن تسهم في تحقيق المقارنة
المرجعية مع دراسات الحقة.

المحور الثاني :منهجية البحث

أوًال :منهج البحث

من أجل تحقيق أهداف البحث اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم الحصول على

البيانات الالزمة من خالل استبانة تم إعدادها لهذا الغرض ،وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام
البرنامج اإلحصائي .(Statistical Package for Social Science) SPSS

ثانيا :مصادر جمع المعلومات:
ً
 .1المصادر الثانوية :استخدمت لغرض معالجة اإلطار النظري للبحث ،واشتملت على (الكتب،
المراجع ،الدوريات ،المجالت ،الوثائق ،النشرات ،اإلحصائيات ،الدراسات ،البحوث التربوية،
شبكة اإلنترنت) باللغتين العربية واألجنبية.
 .2المصادر األولية :تم تصميم استبانة خصصت لتحقيق هدف البحث انطالقا من األدبيات
السابقة.
ثال ًثا :مجتمع البحث:

تحدد مجتمع البحث الحالي بخريجي كلية فلسطين التقنية -دير البلح لألعوام الخمسة الماضية

وحتى بداية الفصل األول من العام الدراسي 2019/2018م من تخصصات البكالوريوس االربعة وهي
(هندسة أنظمة الحاسوب ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،إدارة األعمال اإللكترونية ،المحاسبة
والتمويل).
ابعا :عينة البحث:
ر ً
اختيرت عينة طبقية عشوائية من مجتمع البحث ويبلغ عددها ( )200خريج بواقع ( )50خريج
من كل تخصص ،وقد تم تعميم االستبانات (بصورتها اإللكترونية) على عينة البحث من خالل صفحة
الخريجين اإللكترونية باالتفاق مع وحدة الخريجين ،ومن خالل دعم وتوجيه رئيس وحدة الخريجين فقد

تم تعبئة ( ) 154استبانة جميعها صالحة لغرض التحليل اإلحصائي ،وقد تم تضمين العينة االستطالعية
البالغة ( )30استبانة ضمن عينة البحث.
والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة البحث كما يلي:
أ.

الجنس :يبين جدول رقم ( )1أن  93فردا من أفراد العينة أي بنسبة  %60.40من عينة
الدراسة "ذكور" ،وأن  61فردأ من أفراد العينة أي بنسبة  %39.60من عينة الدراسة "أناث"،
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ويعزى ذلك لكون الذكور في المجتمع الفلسطيني أكثر اهتماما ووعيا ورغبة في العمل عبر
المنصات اإللكترونية؛ حيث أنها تحتاج لتفرغ للعمل لساعات طويلة على الحاسوب إلنجاز
األعمال المطلوبة في وقت محدد.
جدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

ب.

الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

93

%60.40

أنثى

61

%39.60

المجموع

154

% 100.0

التخصص العلمي :يبين جدول رقم ( )2أن  36فردا أي بنسبة  %23.40من عينة الدراسة
تخصصهم العلمي "هندسة أنظمة الحاسوب" ,وأن  41فردا أي بنسبة  %26.60من عينة
الدراسة تخصصهم العلمي "المحاسبة والتمويل" ,وأن  32فردا أي بنسبة  %20.80من عينة
الدراسة تخصصهم العلمي "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" ،وأن  45فرد من العينة أي
بنسبة  %29.20من عينة الدراسة تخصصهم العلمي "إدارة األعمال اإللكترونية" ،ويعزى
تقارب عدد الخريجين من التخصصات األربعة إلى اهتمامهم الزائد بموضوع البحث ورغبتهم
بإبداء آرائه م نحوه حيث بات العمل الحر عبر اإلنترنت من مجاالت العمل الحديثة والمتطورة
دائما.
جدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي

التكرار

النسبة المئوية

التخصص العلمي
هندسة أنظمة الحاسوب

36

%23.40

المحاسبة والتمويل

41

%26.60

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

32

%20.80

إدارة األعمال اإللكترونية

45

%29.20

154

%100.0

المجموع
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خامسا :أداة البحث:
ً
 .1تم إعداد اسااتبانة أولية من أجل اسااتخدامها في جمع البيانات والمعلومات ،ثم تم عرض اها على
مجموعة من المحكمين الذين قاموا بدورهم بتقديم النص ا ااح واإلرش ا اااد وتعديل وحذف ما يلزم ،ثم
أخير تم توزيع
تم إجراء د ارس ا ا ا ااة اختبارية ميدانية أولية لالس ا ا ا ااتبانة وإجراء التعديل المناس ا ا ا ااب ،و ا
االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للبحث.
 .2تم تقسيم االستبانة إلى قسمين كما يلي:
 القسم األول :يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع البحث ويتكون من (الجنس ،التخصص
العلمي).
 القسم الثاني :يتناول دور منصات العمل الحر ،وتم تقسيمه إلى  4محاور كما يلي:


المحور األول :اكتساب مهارات العمل الحر من  9فقرات.



المحور الثاني :تحقيق االستقاللية ،ويتكون من  9فقرات.



المحور الثالث :من الحرية ،ويتكون من  9فقرات.



المحور الرابع :نشر ثقافة العمل الحر ،ويتكون من  9فقرات.

 القسم الثالث :تتناول مشكلة البطالة ،ويتكون من  9فقرات وقد كانت اإلجابات على كل فقرة حسب
مقياس ليكارت الخماسي كما هو موضح في جدول رقم ()3

درجة الموافقة

الدرجة

جدول رقم ( )3مقياس اإلجابة على الفقرات
غير موافق
متوسطة
موافق
موافق بشدة
5

3

4

2

سادسا :صدق وثبات االستبانة:
ً
تم تقنين فقرات االستبانة؛ وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي:
.1

غير موافق بشدة
1

صدق فقرات االستبانة :تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقتين.
أ .صدق المحكمين:
تم عرض االس ا ااتبانة على مجموعة من المحكمين تكونت من أعض ا اااء الهيئة التدريس ا ااية في كلية

فلسا ااطين التقنية -دير البلح متخص ا اصا ااين في المحاسا اابة ،واإلدارة ،واإلحصا اااء ،وقد اسا ااتجاب الباحثان
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آلراء الس ااادة المحكمين ،وقاموا بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ض ااوء مقترحاتهم بعد تس ااجيلها في
نموذج تم إعداده لهذا الغرض.
ب .صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة (:)Internal Consistency Validity
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة البحث االستطالعية البالغ حجمها ()30

مفردة ،عن طريق حس ا ا اااب معامل االرتباط بيرس ا ا ااون بين كل فقرة من فقراتها مع البعد الذي تنتمي إليه

ومع الدرجة الكلية لالساا ا ا ااتبانة ،وذلك للتعرف على قوة معامل االرتباط الناتج ،والجدول التالي يوضا ا ا ا ااح
ذلك.
جدول رقم ( )4معامالت ارتباط فقرات االستبانة بمجاالتها واالستجابة الكلية

الرقم

1

المحور

اكساب الخريج
لمهارات العمل الحر

2

تحقيق االستقاللية

3

من الحرية

4

نشر ثقافة العمل الحر

الفقرة

معامل ارتباط

الفقرة بالمجال

الفقرة

معامل ارتباط

الفقرة بالمجال

1

**0.532

2

**0.700

3

**0.555

4

**0.554

5

**0.519

6

**0.527

7

**0.629

8

**0.552

9

*0.367

1

**0.685

2

**0.644

3

*0.411

4

*0.392

5

**0.731

6

**0.504

7

*0.447

8

**0.742

9

**0.576

1

**0.675

2

**0.583

3

**0.663

4

**0.596

5

**0.761

6

**0.498

7

**0.644

8

**0.681

9

**0.699

1

*0.436

2

**0.628

3

*0.388

4

**0.549

5

**0.677

6

**0.867

7

**0.830

8

**0.729

9

*0.474
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معامل ارتباط
المجال

باالستبانة ككل

**0.636

**0.804

**0.882

**0.730
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الرقم

المحور

5

مشكلة البطالة

الفقرة

معامل ارتباط

الفقرة بالمجال

الفقرة

معامل ارتباط

الفقرة بالمجال

1

**0.776

2

**0.842

3

**0.706

4

*0.439

5

**0.751

6

**0.669

7

**0.476

8

*0.363

9

**0.799

* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى 0.05

معامل ارتباط
المجال

باالستبانة ككل

**0.800

** قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى 0.01

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي .0.361

ويتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا ،وهذا يدل على قوة االتساق

الداخلي لالستبانة.
.2

ثبــات فقرات االســــــــــتبــانــة  :Reliabilityوق ااد أجري اات خطوات الثب ااات على العين ااة

االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
أ .طريقة التجزئة النصفية  :Split-Half Coefficientتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين
معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت
االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ( Spearman-Brown
 )Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامل الثبات =
 1ر

حيث ر معامل االرتباط.

ب .طريقة ألفا كرونباخ  :Alpha Cronbach'sيبين جدول رقم ( )5أن هناك معامل ثبات كبير
نسبيا لفقرات االستبانة مما يطمئن الباحثان على استخدام االستبانة.
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جدول رقم ( )5معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ)

المحور

ألفا

عدد الفقرات التجزئة النصفية معمل االرتباط المصح

كرونباخ

دور منصات العمل الحر
0.731
9

0.845

0.684

9

0.729

0.844

0.746

9

0.651

0.789

0.814

المحور الرابع

9

0.700

0.824

0.812

مشكلة البطالة

9

0.789

0.882

0.832

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

سابعا :نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
ً
أ .اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف – سميرنوف )1-Sample K-S
يوضح الجدول رقم ( ) 6نتائج االختبار حيث أن القيمة االحتمالية لكل محور (  ) sig.  0.05وهذا
يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.

جدول رقم ( )6اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

عدد الفقرات

عنوان المحور

القيمة االحتمالية

قيمة Z

دور منصات العمل الحر
0.940
9

0.100

9

0.941

0.175

9

0.918

0.202

المحور الرابع

9

0.948

0.160

مشكلة البطالة

9

0.966

0.159

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

ب .تحليل فقرات الدراسة
 .iقام الباحثان بحساب النسبة المئوية لطول الفقرات وهي كما موضحه في جدول رقم ()7
جدول رقم ( )7النسبة المئوية للوزن النسبي لالستجابات
درجة الموافقة
طول الخلية

غير موافق بشدة

غير موافق

متوسطة

موافق

موافق بشدة

1.80 - 1

2.60 - 1.80

3.40 - 2.60

4.20 - 3.40

5.0 - 4.20

الوزن النسبي

%36 -%20

%52- %36

%68 - %52

%84 - %68

%100 - %84
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 .iiتم استخدام اختبار  Tللعينة الواحدة (  )One Sample T testلتحليل فقرات االستبانة ،وتكون
الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أكبر من قيمة t
الجدولية والتي تساوي (( ,)1.975أو القيمة االحتمالية أقل من  0.05والمتوسط الحسابي النسبي أكبر
من  ،)%60وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة
أصغر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي( ،)1.975-أو القيمة االحتمالية أقل من ( )0.05والمتوسط
الحسابي النسبي أقل من ( ،)%60وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة لها
( ,)0.05والمتوسط الحسابي النسبي يساوي ()%60
السؤال األول :ما مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثلة في (اكتساب مهارات
العمل الحر ،تحقيق االستقاللية ،من الحرية ،نشر ثقافة العمل الحر)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان باإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثل في اكتساب مهارات العمل الحر؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،
وتم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ،لكل فقرة من فقرات المحور األول واالستجابة الكلية للمحور،
والجدول رقم ( )8يوضح تحليل فقرات المحور األول (اكتساب مهارات العمل الحر).
جدول رقم ( )8يوض استجابة أفراد العينة للمحور األول
الفقرة

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة

الترتيب

4.409
الحسابي

0.519

%88.18

33.686

0.000
االحتمالية

1

7

4.402

0.641

%88.04

27.117

0.000

2

1

4.292

0.456

%85.84

35.146

0.000

3

4

4.279

0.631

%85.58

25.143

0.000

4

6

4.240

0.714

%84.80

21.541

0.000

5

2

4.188

0.569

%83.76

25.916

0.000

6

8

4.155

0.733

%83.10

19.562

0.000

7

5

4.116

0.704

%82.32

19.679

0.000

8

9

4.064

0.797

%81.28

16.568

0.000

9

االستجابة الكلية

4.238

0.354

%84.76

43.309

0.000

3
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* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "153تساوي .1.975

ويتض

من الجدول السابق أن :عينة الدراسة تدرك بدرجة كبيرة أن العمل الحر عبر المنصات

اإللكترونية تساهم في إكساب الخريج لمهارات متعددة تحتاجها المنصات اإللكترونية وتصقل من
شخصيته وتزيد من مهاراته وخبراته نحو االنطالق للعمل الحر والمساهمة في بناء مستقبله وتحقيق

آماله.

 -2ما مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثل في تحقيق االستقاللية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،
وتم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ،لكل فقرة من فقرات المحور الثاني واالستجابة الكلية للمحور،
والجدول رقم ( )9يوضح تحليل فقرات المحور الثاني (تحقيق االستقاللية).
جدول رقم ( )9يوض استجابة أفراد العينة للمحور الثاني
الفقرة

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن

قيمة t

القيمة

الترتيب

4.305
الحسابي

0.679

8

4.292

0.646

%85.84

5

4.285

0.590

%85.70

27.000

2

4.214

0.695

%84.28

21.678

0.000

7

4.175

0.801

%83.50

18.200

0.000

5

3

4.103

0.562

%82.06

24.372

0.000

6

6

4.051

0.869

%81.02

15.019

0.000

7

4

3.974

0.656

%79.48

18.418

0.000

8

1

3.805

1.029

%76.10

9.706

0.000

9

االستجابة الكلية

4.134

0.431

%82.68

32.634

0.000

9

النسبي%
86.10

23.835

0.000
االحتمالية

1

24.823

0.000

2

0.000

3
4
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ويتضح من الجدول السابق أن :عينة البحث تدرك بدرجة كبيرة أن العمل الحر عبر المنصات اإللكترونية
يحقق االستقاللية للفرد وتساعده في زيادة إيراداته بممارسته لعمل مقبول ومرضي ويحقق له منافع كثيرة

وتوسع من معارفه وعمالئه ويفتح له آفاق للعمل المتعدد دون قيود وال التزامات تحول دون تحقيقه

لطموحاته.
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 -3ما مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثل في من الحرية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،

وتم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ،لكل فقرة من فقرات المحور الثالث واالستجابة الكلية للمحور،
والجدول رقم ( )10يوضح تحليل فقرات المحور الثالث (منح الحرية).
جدول رقم ( )10يوض استجابة أفراد العينة للمحور الثالث
الفقرة

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة

الترتيب

4.467
الحسابي

0.678

%89.34

26.860

0.000
االحتمالية

1

6

4.370

0.646

%87.40

26.309

0.000

2

2

4.305

0.586

%86.10

27.609

0.000

3

3

4.259

0.693

%85.18

22.538

0.000

4

8

4.259

0.756

%85.18

20.659

0.000

5

7

4.220

0.659

%84.40

22.980

0.000

6

5

4.097

0.756

%81.94

18.004

0.000

7

9

4.058

0.760

%81.16

17.273

0.000

8

4

3.980

0.787

%79.60

15.447

0.000

9

االستجابة الكلية

4.224

0.477

%84.48

31.836

0.000

1
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كبير حول منح العمل الحر الحرية الكاملة
ا
ويتضح من الجدول السابق أن :مستوى إدراك الخريجين
للخريج حيث تحرره من الروتين والتقليد السائد في المؤسسات الحكومية والوظائف العامة كما تسمح له
فرصة خلق أفكار وإبداعات متجددة تحمله آلفاق أوسع نحو تحقيقه آماله.
 -4ما مستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر المتمثل في نشر ثقافة العمل الحر؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،

وتم استخدام اختبار tللعينة الواحدة ،لكل فقرة من فقرات المحور الرابع واالستجابة الكلية للمحور،
والجدول رقم ( )11يوضح تحليل فقرات المحور الرابع (دور منصات العمل الحر المتمثل في نشر ثقافة
العمل الحر).
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جدول رقم ( )11يوض استجابة أفراد العينة للمحور الرابع
الفقرة

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

الحسابي

القيمة

االحتمالية

الترتيب

1

4.383

0.513

%87.66

33.404

0.000

1

3

4.344

0.503

%86.88

33.141

0.000

2

2

4.324

0.570

%86.48

28.824

0.000

3

5

4.311

0.621

%86.22

26.204

0.000

4

4

4.272

0.607

%85.44

25.980

0.000

5

7

4.181

0.651

%83.62

22.517

0.000

6

9

4.142

0.670

%82.84

21.141

0.000

7

6

4.110

0.672

%82.20

20.501

0.000

8

8

3.954

0.794

%79.08

14.902

0.000

9

االستجابة الكلية

4.225

0.367

%84.50

41.318

0.000
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ويتضح من الجدول السابق أن الخريجين يدركون بشكل كبير أن العمل عبر منصات العمل
الحر يساعد في نشر ثقافة العمل الحر ويشجع الخريجين القتناص الفرص عبر العمل االلكتروني وأنها
تستغل طاقاتهم الداخلية وتستخرج منهم كافة االبداعات واالبتكارات بما يحقق المنفعة التامة لهم.
السؤال الثاني :ما مستوى إدراك الخريجين لمشكلة البطالة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،
وتم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ،لكل فقرة من فقرات المحور الخامس واالستجابة الكلية للمحور،
والجدول رقم ( )12يوضح تحليل فقرات المحور الخامس (مشكلة البطالة).
جدول رقم ()12

يوض استجابة أفراد العينة للمحور الخامس

الفقرة

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة

8

4.318

0.494

%86.36

33.082

0.000

1

6

4.246

0.540

%84.92

28.649

0.000

2

5

4.181

0.699

%83.62

20.960

0.000

3

الحسابي
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االحتمالية

الترتيب
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الفقرة

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة

7

4.142

0.477

%82.84

29.713

0.000

4

3

4.110

0.804

%82.20

17.120

0.000

5

2

4.019

0.779

%80.38

16.232

0.000

6

4

3.993

0.874

%79.86

14.099

0.000

7

9

3.831

0.814

%76.62

12.657

0.000

8

1

3.668

1.102

%73.36

7.526

0.000

9

االستجابة الكلية

4.057

0.464

%81.14

28.247

0.000

الحسابي

االحتمالية

الترتيب
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ويتضح من الجدول السابق أن الخريجين يدركون مشكلة البطالة بشكل كبير؛ حيث يتأثر بها

نظر النغالق األفق وضيق الفرص المتاحة لتوفير فرص عمل في سوق
جميع الخريجين في قطاع غزة ا
نظر الجتم اع أسباب كثيرة منها سياسية ومنها أمنية ومنها إدارية  ....الخ ،حيث
العمل بقطاع غزة ا
بدأت األنظار تتجه لخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية من خالل العالم الرقمي عبر منصات العمل

الحر؛ حيث تتمتع بقدرتها على منح فرص كثيرة لالستفادة من المهارات والخبرات ،وتعتبر فرصة جيدة
لبناء مستقبل ناجح.
السؤال الثالث :هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمنصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان باإلجابة عن الفرضية الرئيسية األولي وهي:
الفرضية الرئيسية األولي" :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )  0.05لمنصات
العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة ".
وينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان باستخدام اختبار تحليل االنحدار البسيط لمعرفة أثر المتغير
المستقل (منصات العمل الحر) على المتغير المتابع (الحد من مشكلة البطالة) ،والجدول ( ،)13يوضح
نتائج اختبار تحليل االنحدار.

230

`

جدول رقم ( ) 13يوض تحليل االنحدار الخطي البسيط للمتغير التابع (مشكلة البطالة)
الم

حو
ر

المتغير
التابع

معامل

االرتباط
R

معامل

التحديد

درجة الحرية

F

df

وبة

2

R

بين

1

2

الحد من
مشكلة

البطالة

الحد من
مشكلة

البطالة

المجموعا
0.509

0.259

ت
داخل

0.561

0.315

بين

5
1
3

ت

المجموع
بين

3

الحد من
مشكلة

البطالة

المجموعا
0.404

0.163

ت
داخل

4

مشكلة

البطالة

0.626

يتبين من الجدول السابق:

0.392

1
5
2
1

67

0.000

مهارات

23

6
0.

7.28

العمل الحر

66

الثابتb

1.

0.51

مهارات

0.000

23

1
5

a

69.8

1.

3.18

العمل الحر
a

5

56
0.
0
60
4

91
8.35
6

الداللة

0.002
0.000

0.000
0.000

5
3
1
1

المجموعا

بين

5
1
3

المجموعا
داخل
ت
المجموعا
المجموع
ت

53.0

الم

سوبة
الثابتb

2
1

5

ت
المجموع

الحد من

1

المجموعا

المجموعا
داخل
ت
المجموعا

الداللة

1

5

ت
المجموع

المحس

مستوى

معامل االنحدار

T

مستوى

الثابتb
29.5
1

0.000

2
1

1
5
1
2
5

مهارات

33

0.000

39
8
0.

3

5.43

العمل الحر

39

8

الثابتb

0.

2.12

a

98.0

2.

7.81

مهارات

العمل الحر
a

3

71
0.
8
79
0

2
9.90
1

0.000
0.000

0.035
0.000

3

 .1أشارت النتائج أن معامل ارتباط بيرسون ( )rبين المتغيرين تساوي  ,0.509وهي تفسر أن هناك
عالقة طردية قوية بينهما ،ومن قيمة مربع االرتباط  R squareنرى أن المتغير المستقل (اكتساب
مهارات العمل الحر) يفسر ما نسبته ( )%25.90من الحد من المتغير التابع (الحد من مشكلة
البطالة).
كما بينت النتائج أن قيمة  Fتساوي  ,53.067ومستوى داللة  0.000وهي أقل من  0.05لذلك نرفض
الفرضية الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة ،أي يوجد أثر بين اكتساب مهارات العمل الحر والحد من
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مشكلة البطالة  ،وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين المتغير المستقل (اكتساب مهارات
العمل الحر) ،والمتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة).
كما أن قيمة  tللمتغير المستقل (اكتساب مهارات العمل الحر) تساوي  ,7.285ومستوى داللة 0.000
وهي أقل من  ,0.05وهذا يؤكد أثر المتغير المستقل ( اكتساب مهارات العمل الحر) في معادلة خط

االنحدار.

وأن نموذج االنحدار كالتالي:
معادلة خط االنحدار البسيط

Y=a+bX
,المتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة) = Y
المتغير المستقل (اكتساب مهارات العمل الحر) =X

ثابت االنحدار  , a:معامل االنحدار للمتغير المستقل b:
ومن خالل الجدول السابق يتضح أن معادلة االنحدار كالتالي:
Y = 0.665 + 1.236 X
 .2أشارت النتائج أن معامل ارتباط بيرسون ( )rبين المتغيرين تساوي  ,0.561وهي تعكس أن هناك
عالقة طردية قوية ،ومن قيمة مربع االرتباط  R squareنرى أن المتغير المستقل (تحقيق االستقاللية)
يفسر ما نسبته ( )%31.50من المتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة).
كما بينت النتائج أن قيمة  Fتساوي  ,69.823ومستوى داللة  0.000وهي أقل من  0.05لذلك نرفض
الفرضية الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة ،أي يوجد أثر بين تحقيق االستقاللية والحد من مشكلة
البطالة  ،وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين المتغير المستقل (تحقيق االستقاللية)،
والمتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة).
كما أن قيمة  tللمتغير المستقل (تحقيق االستقاللية) تساوي  ,8.356ومستوى داللة  0.000وهي
أقل من  ,0.05وهذا يؤكد أثر المتغير المستقل (تحقيق االستقاللية) في معادلة خط االنحدار.
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وأن نموذج االنحدار كالتالي:
معادلة خط االنحدار البسيط

Y=a+bX
المتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة) = Y
المتغير المستقل (تحقيق االستقاللية) =X

ثابت االنحدار  , a:معامل االنحدار للمتغير المستقل b:
ومن خالل الجدول السابق يتضح أن معادلة االنحدار كالتالي:
Y = 0.604 + 1.560 X
 .3أشارت النتائج أن معامل ارتباط بيرسون ( )rبين المتغيرين تساوي  ,0.404وهي تعكس أن هناك
عالقة طردية قوية ،ومن قيمة مربع االرتباط  R squareنرى أن المتغير المستقل (من الحرية) يفسر
ما نسبته ( )%16.30من المتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة).
كما بينت النتائج أن قيمة  Fتساوي  ,29.51ومستوى داللة  0.000وهي أقل من  0.05لذلك نرفض
الفرضية الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة ،أي يوجد أثر بين من الحرية والحد من مشكلة البطالة،

وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين المتغير المستقل (من الحرية) ،والمتغير التابع (الحد
من مشكلة البطالة).
كما أن قيمة  tللمتغير المستقل (من الحرية) تساوي  ,5.438ومستوى داللة  0.000وهي أقل من
 ,0.05وهذا يؤكد أثر المتغير المستقل (من الحرية) في معادلة خط االنحدار.
وأن نموذج االنحدار كالتالي:
معادلة خط االنحدار البسيط

Y=a+bX
,المتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة) = Y
المتغير المستقل (من الحرية) = X

ثابت االنحدار  , a:معامل االنحدار للمتغير المستقل b:
ومن خالل الجدول السابق يتضح أن معادلة االنحدار كالتالي:
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Y = 0.393 + 2.398 X
 .4أشارت النتائج أن معامل ارتباط بيرسون ( )rبين المتغيرين تساوي  ,0.626وهي عالقة طردية
قوية ،ومن قيمة مربع االرتباط  R squareنرى أن المتغير المستقل (نشر ثقافة العمل الحر) يفسر ما
نسبته ( )%39.20من المتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة).
كما بينت النتائج أن قيمة  Fتساوي  ,98.033ومستوى داللة  0.000وهي أقل من  0.05لذلك نرفض
الفرضية الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة ،أي يوجد أثر بين نشر ثقافة العمل الحر والحد من مشكلة
البطالة  ،وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية بين المتغير المستقل (نشر ثقافة العمل الحر)،
والمتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة).
كما أن قيمة  tللمتغير المستقل (نشر ثقافة العمل الحر) تساوي  ,9.901ومستوى داللة 0.000
وهي أقل من  ,0.05وهذا يؤكد أثر المتغير المستقل (نشر ثقافة العمل الحر ) في معادلة خط االنحدار.
وأن نموذج االنحدار كالتالي:
معادلة خط االنحدار البسيط

Y=a+bX
,المتغير التابع (الحد من مشكلة البطالة) = Y
المتغير المستقل (نشر ثقافة العمل الحر) = X

ثابت االنحدار  , a:معامل االنحدار للمتغير المستقل b:
ومن خالل الجدول السابق يتضح أن معادلة االنحدار كالتالي:
Y = 0.790 + 0.718 X
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق

بمستوى إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى للمتغيرات
(الجنس ،التخصص).
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان باإلجابة على الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )  0.05في

متوسط االستجابات حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى
للمتغيرات (الجنس ،التخصص)؟
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ولإلجابة عن هذه الفرضية الرئيسية تم اإلجابة على الفرضيات الفرعية التالية:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )  0.05في متوسط االستجابات
حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير الجنس
(ذكر ،انثى).
ولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين

حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير الجنس
(ذكر -انثى) ،والنتائج مبينة في جدول رقم (.)14
جدول رقم ()14

نتائج اختبار  tلمتوسط االستجابة حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة

تعزى لمتغير الجنس
المحور

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
االستجابة
الكلية

المتوسط

االنحراف

0.350

الجنس

العدد

ذكر

93

4.215

انثى

61

4.275

0.360

ذكر

93

4.138

0.430

انثى

61

4.127

0.435

ذكر

93

الحسابي

4.218

المعياري

0.507

انثى

61

4.233

0.431

ذكر

93

4.213

0.361

انثى

61

4.242

0.379

ذكر

93

4.041

0.445

انثى

61

4.080

0.494

ذكر

93

4.196

0.317

انثى

61

4.219

0.319
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قيمة t

-1.026

0.156

-0.184

مستوى
الداللة

0.307

0.877

0.854

-0.467

0.641

-0.500

0.618

0.437-

0.663

النتيجة
غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

`

ويتض من الجدول السابق:
 -2إن قيمة  tالمحسوبة للمحور األول تساوي  1.026-وهي أقل من قيمة tالجدولية والتي تساوي
 ،1.975كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.307وهي أكبر من  ,0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول اكتساب مهارات العمل الحر تعزى لمتغير
الجنس.
 -3إن قيمة  tالمحسوبة للمحور الثاني تساوي  0.156وهي أقل من قيمة tالجدولية والتي تساوي
 ،1.975كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.877وهي أكبر من  ,0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول تحقيق االستقاللية تعزى لمتغير الجنس.
 -4إن قيمة  tالمحسوبة للمحور الثالث تساوي  0.184-وهي أقل من قيمة tالجدولية والتي تساوي
 ،1.975كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.854وهي أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول منح الحرية تعزى لمتغير الجنس.
 -5إن قيمة  tالمحسوبة للمحور الرابع تساوي  0.467-وهي أقل من قيمة tالجدولية والتي تساوي
 ،1.975كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.641وهي أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول نشر ثقافة العمل الحر تعزى لمتغير الجنس.
 -6إن قيمة  tالمحسوبة للمحور الخامس تساوي  0.500-وهي أقل من قيمة tالجدولية والتي تساوي
 ،1.975كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.618وهي أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول إدراك الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير
الجنس.
 -7إن قيمة  tالمحسوبة لالستجابة الكلية تساوي  0.437-وهي أقل من قيمة tالجدولية والتي
تساوي  ،1.975كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.663وهي أكبر من  ,0.05مما
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول إدراك الخريجين لدور منصات
العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير الجنس ،وتعطي النتيجة مؤشر على وعي
كل من الذكور واإلناث بأهمية منصات العمل الحر ودورها الكبير في زيادة مهارات الخريج
ٍ
وإمكانية فت

أفق للعمل الحر في أكثر من مكان وفي أي زمان دون قيود زمنية ومكانية

ووظيفية.
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" -8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ( )  0.05في متوسط االستجابات
حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير التخصص
العلمي".
ولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار

الفروق في متوسط استجابة المبحوثين حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من

مشكلة البطالة تعزى لمتغير التخصص العلمي ،والنتائج مبينة في جدول رقم (.)15
جدول رقم ()15

نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسط االستجابة حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في الحد من

م

عنوان المحور

1

اكتساب مهارات
العمل الحر

2

تحقيق االستقاللية

3

منح الحرية

4

نشر ثقافة العمل
الحر

8

االستجابة الكلية

مشكلة البطالة تعزى لمتغير التخصص العلمي

المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

بين المجموعات

0.473

3

0.158

داخل المجموعات

18.805

150

المجموع

19.279

153

بين المجموعات

6.279

3

داخل المجموعات

22.182

150

المجموع

28.461

153

بين المجموعات

0.037

3

داخل المجموعات

34.814

150

المجموع

34.851

153

بين المجموعات

0.399

3

داخل المجموعات

20.316

150

المجموع

20.715

153

بين المجموعات

0.590

3

داخل المجموعات

14.857

150

المجموع

15.447

153

مصدر التباين

مجموع

""F

1.258 0.125

االحتمالية

0.291

2.093
14.152 0.148

0.000

0.012
0.054 0.232

0.984

0.133
0.982 0.135

0.403

0.197
1.984 0.099

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "150 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي .2.66
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قيمة

القيمة

0.119

النتيجة
غير دالة عند
0.05

دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05
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ويتض من الجدول السابق:
 -1إن قيمة  Fالمحسوبة للمحور األول تساوي  1.258وهي أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،2.66كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.291وهي أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول اكتساب مهارات العمل الحر تعزى لمتغير
التخصص العلمي.
 -2إن قيمة  Fالمحسوبة للمحور الثاني تساوي  14.152وهي أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،2.66كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.000وهي أقل من  ،0.05مما يدل على وجود
فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول تحقيق االستقاللية تعزى لمتغير التخصص العلمي,
وإليجاد اتجاه الفروق قام الباحثان باستخدام اختبار أقل الفروق المعنوي  LSDالبعدي إليجاد
اتجاه الفروق ،وجدول رقم ( )16يوضح اتجاه الفروق.
جدول رقم ( )16اختبار LSDللفروق بين المتوسطات حسب متغير التخصص العلمي
إدارة األعمال اإللكترونية

الفرق بين المتوسطات

M.D

Sig

هندسة أنظمة الحاسوب

0.346

0.000

المحاسبة والتمويل

0.503

0.000

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

0.417

0.000

إدارة األعمال اإللكترونية

-

M.D. Mean Difference
Sig - significant at the 0.05 level

ويتض من الجدول السابق:
أ-

يوجد فروق بين تخصص "هندسة أنظمة الحاسوب" وتخصص "إدارة األعمال اإللكترونية"
والفروق لصالح إدارة األعمال اإللكترونية.

ب -يوجد فروق بين تخصص "المحاسبة والتمويل" وتخصص "إدارة األعمال اإللكترونية" والفروق
لصالح تخصص إدارة األعمال اإللكترونية.
ت -يوجد فروق بين تخصص "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" وتخصص "إدارة األعمال
اإللكترونية" والفروق لصالح تخصص إدارة األعمال اإللكترونية.
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 -3إن قيمة  Fالمحسوبة للمحور الثالث تساوي  0.054وهي أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،2.66كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.984وهي أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول من الحرية تعزى لمتغير التخصص العلمي.
 -4إن قيمة  Fالمحسوبة للمحور الرابع تساوي  0.982وهي أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،2.66كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.403وهي أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول نشر ثقافة العمل الحر تعزى لمتغير التخصص
العلمي.
 -5إن قيمة  Fالمحسوبة لالستجابة الكلية تساوي  1.984وهي أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،2.66كما أن مستوى الداللة للمحور تساوي  0.199وهي أكبر من  ،0.05مما يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لالستجابة حول إدراك الخريجين لدور منصات العمل الحر في
الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير التخصص العلمي ،ويرى الباحثان بأن هذه النتيجة تؤيد
وجهات النظر العالمية بأن جميع الخريجين يتوجب عليهم امتالك مهارات العمل الحر بغض النظر
عن نوع التخصص بحيث تؤهله مهاراته للعمل في أي منصة وفقا لما يتوافق مع إمكانياته ومهاراته،
وهذا دليل قوي على ضرورة دراسة مساقات تؤهل الطالب للعمل الحر أثناء دراسته الجامعية ضمن
الخطط الدراسية وبرامج التعليم المستمر في مؤسسات التعليم العالي.
نتائج البحث:

 .1يتمتع خريجو الكلية بمستوى إدراك كبير لدور منصات العمل الحر المتمثلة في (اكتساب مهارات
العمل الحر ،تحقيق االستقاللية ،منح الحرية ،نشر ثقافة العمل الحر).
 .2لدى خريجي الكلية مستوى إدراك كبير لمشكلة البطالة المنتشرة في قطاع غزة.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدور منصات العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط االستجابات حول إدراك الخريجين لدور منصات
العمل الحر في الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير الجنس.
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 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط االستجابات حول إدراك الخريجين لدور منصات
العمل الحر المتمثل في (اكتساب مهارات العمل الحر ،منح الحرية ،نشر ثقافة العمل الحر) في
الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير التخصص العلمي.
 .6بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط االستجابات حول إدراك الخريجين لدور منصات
العمل الحر المتمثل في (تحقيق االستقاللية) في الحد من مشكلة البطالة تعزى لمتغير التخصص
العلمي ،وفقا لما يلي:
أ-

يوجد فروق بين تخصص "هندسة أنظمة الحاسوب" وتخصص "إدارة األعمال اإللكترونية"
والفروق لصالح إدارة األعمال اإللكترونية.

ب -يوجد فروق بين تخصص "المحاسبة والتمويل" وتخصص" إدارة األعمال اإللكترونية" والفروق
لصالح تخصص إدارة األعمال اإللكترونية.
ت -يوجد فروق بين تخصص "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" وتخصص" إدارة األعمال
اإللكترونية" والفروق لصالح تخصص إدارة األعمال اإللكترونية.
توصيات البحث:

في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثان بما يأتي:
 .1إعادة النظر بدور الكلية نحو نشر ثقافة العمل الحر في مرحلة مبكرة من التخرج بحيث يحاول
الطالب باستمرار البحث والحصول على المساعدة من المحاضرين.
 .2تعزيز دور الكلية في تقديم برامج الدعم اإلداري والفني واالستشاري عن طريق الدورات والندوات
والمؤتمرات العلمية فيما يتعلق بالعمل الحر والمنصات ذات الصلة.
 .3ضرورة توفر بنية أساسية تعليمية وعلمية وتقانية ومعلوماتية حديثة في الكلية تسهم في جودة
وكفاءة العملية التعليمية بما يحقق تعزيز العمل الحر.
 .4دعم البرامج الموجهة أكثر نحو طالب الكلية ،من أجل رفع مساهماتهم في األعمال الريادية
مستقبال.
 .5ضرورة االهتمام بتوعية الطال ب بأهمية منصات العمل الحر ودورها في تشجيع الطلبة على توفير
فرص عمل حرة تتميز باالبتكار والتميز.
 .6تعزيز ثقة الطالب بنفسه عن طريق إكسابه المهارات الريادية التي تؤهله للعمل الريادي.
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 .7االهتمام باألنظمة والقوانين التي تدعم ريادة األعمال ،التي تشجع الطالب على البدء بمشروعاتهم
الخاصة مما يسهم في تخفيض معدالت البطالة بين الخريجين.
 .8تعزيز دور مناهج التعليم التي تحفز على ريادة األعمال وثقافة العمل الحر.
 .9صقل المهارات األساسية الالزمة للنجاح في مجال العمل الحر عبر اإلنترنت.
 .10تحديث المقررات الجامعية عن طريق مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي بحيث يتوافق مع
متطلبات سوق العمل الرقمي.
 .11ضرورة تعزيز المهارات االدارية لدى الطالب لرفع قدراتهم على إدارة أعماله بصورة مستقبلة
بشكل ناجح.
 .12توعية مجتمعية لدور العمل الحر في تقليل مشكلة البطالة وقدرتها على زيادة الدخل لألفراد
والمجتمعات.
 .13ينبغي على مؤسسات المجتمع الفلسطيني أن تسهم في نشر ثقافة العمل الحر بين الخريجين
ودعم األعمال الريادية الخاصة.
المراجع:
 أحمد أبو الخير ،دور العوامل الشخصية والبيئية في نجا ممارسات العمل الحر  -دراسة تطبيقيةعلى خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة
االسالمية بغزة (.)2017
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 تسنيم أبو ماضي ،تقييم تجربة العمل عن بعد في قطاع غزة التحديات والمستقبل ..دراسة تطبيقيةعلى الشركات التجارية العاملة في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية
بغزة (.)2015
 أنسام خليفة ،دور منص ات العمل الحر عبر االنترنت في انتشار ثقافة العمل الحر في قطاع غزة(رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية بغزة (.)2018
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Abstract:
This paper aims to identify the nature of integrated reports and their relation to
sustainability. The scholars concluded that integrated reports represent the best
direction for corporate reports by providing a comprehensive vision and long-term
performance of the organization. The integrated report is a comprehensive and
integrated representation of the organization's performance in terms of financing and
sustainability, in the organization. The paper recommended that organizations take into
account integrated reporting to create value in an integrated manner for the institution
and help them express events that create unique values of their own. It ultimately helps
to attract investors who demand clear performance analyzes to assess current and future
expectations; they need to use of integrated reports to obtain this outcome.
Keywords: Integrated Reporting, Sustainability, Value Creation
:الملخص
 وخلص،هدفت هذه الورقة إلى التعرف على ماهية التقارير المتكاملة وعالقتها باالستدامة
الباحثان إلى أن التقارير المتكاملة تمثل االتجاه األفضل لتقارير الشركات؛ من خالل توفير رؤية شاملة
 وأن التقرير المتكامل هو تمثيل شامل ومتكامل ألداء المنظمة من حيث،وأداء طويل األجل للمؤسسة
.تمويلها واستدامتها وهو نتاج عمليات االتصال والتأمل المتكاملة في المنظمة
وقد أوصى الباحثان بأن تأخذ المنظمات بعين االعتبار التقارير المتكاملة بهدف إنشاء قيمة بطريقة
متكاملة للمؤسسة ومساعدتها في التعبير عن األحداث التي تخلق قيما فريدة خاصة بهم؛ وستساعد
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األحداث في النهاية على جذب المستثمرين الذين يطلبون تحليالت أداء واضحة لتقييم التوقعات الحالية
. وكل ما يتعين عليها فعله هو استخدام التقارير المتكاملة للحصول على هذه النتيجة،والمستقبلية
. خلق القيمة، االستدامة، التقارير المتكاملة:الكلمات الرئيسية
Glossary of terms:
IIRF

IIRC

KPI

XBRL

The International Integrated Reporting Framework is used to
accelerate the adoption of (IR) across the world. (IR) applies
principles and concepts that are focused on bringing greater
cohesion and efficiency to the reporting process, and adopting
‘integrated thinking’ as a way of breaking down internal silos
and reducing duplication. It improves the quality of
information available to providers of financial capital to enable
a more efficient and productive allocation of capital. (1)
The International Integrated Reporting Council (IIRC) is a
global coalition of regulators, investors, companies, standard
setters, the accounting profession, and NGOs. The coalition is
promoting communication about value creation as the next step
in the evolution of corporate reporting. The IIRC’s mission is
to establish integrated reporting and thinking within
mainstream business practice as the norm in the public and
private sectors.( 2)
A key performance indicator (KPI) is a measurable value that
demonstrates how effectively a company is achieving key
business objectives, organization use key performance
indicator at multiple levels to evaluate their success at reaching
targets .( 3)
(Extensible Business Reporting Language) is an emerging
technology that facilitates directed searches and simultaneous
presentation of related financial statement and footnote
information.( 4)

(1) International Integrated Reporting Council. “International Framework,”. , 2013
(2) IFAC Global SMP survey, 2015 results the benefits of Integrated reporting creating value for SMEs
though integrated thinking.
(3) Klipfolio website, "what is a key performance indicator",,2020 , to access to full text:
https://www.klipfolio.com/resources/articles/what-is-a-key-performance-indicator.
(4) Frank D. Hodge, Jane Jollineau Kennedy, and Laureen A. Maines (2004) Does Search‐
Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting?. The Accounting
Review: July 2004, Vol. 79, No. 3, pp. 687-703.
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Introduction:
In the last 35 years, the market value of organizations has slowly shifted from
a price based largely on tangible assets to greater emphasis on intangible assets.
The concept of value has fundamentally changed, and with it the dynamics of
the global economy (1).
To create value over time, today’s organizations need to actively manage a
wider range of resources. Intangible assets such as intellectual capital, research
and development costs, brand value, natural and human capital have become as
important as tangible assets in many industries. However, these intangible
assets are not universally assessed in current financial reporting frameworks
even though they often represent a substantial portion of market value. (2)
Today, an organization creates value not only for its shareholders but also for
the society as a whole by means of a sustainable strategy. This concept requires
organizations to factor decisions, trade-offs and sacrifices into their business
model. For instance, for an organization to reduce its dependence on natural
capital, it may have to sacrifice financial capital to invest in the human capital
capable of achieving this goal. An organization may face the choice between
protecting its financial capital in the near term and increasing its profit potential
in the longer term. These decisions, if important, should be set out in an
integrated report and defined in the organization’s value creation objectives.
This approach goes beyond the value reflected in the annual financial
statements and includes the creation of intangible value and the impact of an
organization’s activity on society as a whole. It further includes a measurement,
or at least a description, of how these impacts influence long-term shareholder
value.(3)
The new reporting framework tries to improve the ability of the investors for
assessing the future prospects of the firm and to remedy the shortcomings of
the traditional reporting model of accounting, the International Integrated
Reporting Council (IIRC) is the main body behind the spread of the integrated
(1 ( EY, “, Integrated reporting: elevating value,”, 2014 to access to fulltext: file:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Integrated-reporting/%24FILE/EYIntegrated-reporting.pdf.
(2) ibid
(3) ibid
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reporting idea. The council issued a framework that included the main
components of the integrated report components and requirements of
implementation. The components of the integrated report included six forms of
capital (natural capital, social and relationship, human, intellectual,
manufactures and financial) that help in creating a future value for the firm
using the business model and organization’s strategy. (1)
The purpose of this paper is to identify key challenges, opportunities, strengths
and weaknesses to be experienced by companies listed in the stock exchange
market, the research also test the role of Integrated Reporting in Sustainability
Achievements of companies.
Main Objectives:








Identify the concept of integrated reporting.
Identify the history of integrated reports.
Identify the capitals model for integrated reporting.
Learn the components of integrated reports.
Identify sustainability of companies as a new and evolving model of corporate
governance.
Identify what the scholars mean by narrative disclosure .
Identify The Relationship Between both the IR and Sustainability.

Research Methodology:
To achieve the main objectives of the research, we used a literature review
approach to explore the modern concepts of IR and prove the importance of
IR in achieving the sustainability on companies.
1- Integrated Reports :
Integrated reporting is a concept that has been created to better articulate the
broader range of measures that contribute to long-term value and the role
organizations play in society. (2)

(1) El Deeb, M. S , , “The Impact of Integrated Reporting on Firm Value and Performance: Evidence
from Egypt”, Alexandria Journal of Accounting Research, Faculty of Commerce, Alexandria
University2019, Volume No.3, Issue 2, ISSN: 2682 - 3144 .
(2) EY, op.cit
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1-1 : Definition of integrated reports :
An integrated report is a concise communication about how an organization’s
strategy, governance, performance and prospects, in the context of its external
environment, lead to the creation of value over the short, medium and long
term(1).
It means the integrated representation of a company’s performance in terms of
both financial and other value relevant information. Integrated Reporting
provides greater context for performance data, clarifies how value relevant
information fits into operations or a business, and may help make company
decision making more long-term. While the communications that result from
IR will be of benefit to a range of stakeholders, they are principally aimed at
providers of financial capital allocation decisions .
IR helps to complete financial and sustainability reports. A framework has been
published, but some questions remain in order to know how to apply it. Do we
need a new report ? Do we need one report ? Will this report be useful for
investors, and for other stakeholders? Other questions could have been raised,
such as who is really working for an integrated reporting, and who has tangible
interests in it (2).

1-2: The Emergence of integrated reports :
The idea of integrated reporting began in 2009 when the United Nations called
on the International Accounting Federation (IAC) and the Global Reporting
Initiative (IRI) to form a committee to oversee and develop a global framework
for integrated reporting. The committee concluded that the integrated reports
improve corporate thinking and planning and document the company's story in
a report. The Framework is designed to Improve the quality of information
available to capital providers to help efficiency and capital productivity (i.e.

(1) Gulsah Atagan, , chapter from book "New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of
the 17th Annual Conference on Finance and Accounting (pp.511-521), chapter Sustainability
Reporting Versus Integrated Reporting: BIST Sustainability Index,Dokuz Eylul University 2018,
DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_47, Issn: 2198-7246.
(2(
Wikipedia
,2019,"
integrated
reporting",
to
access
to
full
text
:
https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_reporting#History_of_Integrated_Reporting .
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better returns on investments) In November 2011, the Committee was renamed
the International Integrated Reporting Council. (1(
It can be used to promote more coherent and effective approach to corporate
reporting by adopting standards and delivering a complete picture of all the key
factors affecting the organization to create value over time.
Strengthen accountability and supervision of a broad range of topics,
particularly those related to (finance, manufacturing, thought, human resources,
relationship with society and the environment) and promote understanding of
the interdependence of these themes and support integrated thinking, decisionmaking as well as actions that focus on creating value in the short, medium and
long term.
1.3: The multiple capitals model:
Sustainable development requires a balance between economic progress, social
advances and environmental protection, which is the foundation of the new
value creation vision intrinsic to integrated reporting. This balance is
increasingly important because organizations draw from multiple capitals or
resources that interact with each other to form a competitive strategy and
unique value proposition. (2(
This “multiple capitals approach” is the cornerstone of the economic system
and development model in the new economy.(3)
The IIRC Framework identifies six capitals: financial , manufactured,
intellectual, human, social and relationship, and natural capital. (4)
a. Financial capital: is the traditional yardstick of an organization’s
performance. It includes funds obtained through financing or generated by
means of the organization’s productivity. It’s the pool of funds available to
the organization for use in the production of goods or the provision of
services, including debt and equity Financial capital interacts extensively
with the other capitals.

(1) The International Integrated Reporting Council (IIRC), 2013,The International (IR) Framework.
(2) EY, op.cit
(3) ibid
(4) ibid.
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b. Manufactured capital: Manufactured physical objects that are available
to an organization for use in the production of goods or the provision of
services.
• Buildings
• Production equipment and tools
• Infrastructure (such as roads, ports, bridges and waste and water treatment
plants).
c. Intellectual capital: encompasses the intangibles associated with brand and
reputation that are critical to the organization. It also includes resources such
as patents, copyrights, intellectual property and organizational systems,
procedures and protocols. These can provide significant competitive
advantages.
d. Human capital: refers to the skills and know-how of an organization’s
professionals as well as their commitment and motivation and their ability
to lead, cooperate or innovate. The success of an organization is tied to
proper management of its teams and care for their motivation and wellbeing.
e. Social and relationship capital: the stock of resources created by the
relationships between an organization and all its stakeholders. These
relationships include ties to the community, government relations,
customers and supply chain partners.
f. Natural capital: All renewable and non-renewable environmental stocks
that provide goods and services that support the current and future
prosperity of an organization.
• Air, water, land, forests, materials, minerals, energy
• Biodiversity and ecosystem health.(1)
To understand how an organization uses its capitals, how they relate to each
other and the influence of external factors, it’s vital to define the strategy, and
a series of KPIs, to measure the strategy’s progress.
Prevailing accounting regulations seriously limit the ability to recognize
internally generated intangible assets on the balance sheet. Consequently, their
valuations are “back stage” in financial statements Integrated reporting aims to
(1( ibid.
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change that by giving intangibles and externalities a place in corporate
reporting.
1.4: Content Elements of IR:
Information in an integrated report is presented in a way that makes the
connections between the Content Elements apparent .
An integrated report includes the following eight Content Elements
 Organizational overview and external environment.
 Governance .
 Business model.
 Risks and opportunities.
 Strategy and resource allocation.
 Performance.
 Outlook.
 Basis of preparation and presentation.
1-5 :General reporting guidance(1) :
The following general reporting matters are relevant to various Content
Elements:
 Disclosure of material matters.
 Disclosures about the capitals.
 Time frames for short, medium and long term.
 Aggregation and disaggregation .
1.6 :Narrative Disclosure :
narrative reporting is the part of the corporate reporting which includes:
Operating and Financial Review (OFR), Social and Environmental Reporting,
and Human Capital Reporting.
The objective of the narrative report is to provide the information for meeting
needs of shareholders. An entity's financial report provides useful information
about the entity's financial position and performance; it will rarely provide all
of the information needed to readily assess the entity's financial position.
Narrative reporting outlines the underlying reasons for the entity's results and

(1) International Integrated Reporting Council op.cit.
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provides a review of the company's activities with an indication of its future
potential to meet the requirement of chance in business environment. (1)
2- Corporate sustainability:
Corporate sustainability can be viewed as a new and evolving corporate
management paradigm. The term ‘paradigm’ is used deliberately, in that
corporate sustainability is an alternative to the traditional growth and profitmaximization model. While corporate sustainability recognizes that corporate
growth and profitability are important, it also requires the corporation to pursue
societal goals, specifically those relating to sustainable development—
environmental protection, social justice and equity, and economic
development. (2)

(1) Gulsah Atagan, op.cit.
(2) Md.safiuddin, “Narrative Reporting Disclosures: A Study of Selected Companies Listed in
Dhaka Stock Exchange (DSE) ,2015”, to access to full text :
https://www.researchgate.net/publication/319931182 .

251

`

Figure 1 :The Evolution of Corporate sustainability ,
Source:https://iveybusinessjournal.com/publication/corporate-sustainabilitywhat-is-it-and-where-does-it-come-from.
The contribution of sustainable development to corporate sustainability is
twofold. First, it helps set out the areas that companies should focus on:
environmental, social, and economic performance. Second, it provides a
common societal goal for corporations, governments, and civil society to work
toward: ecological, social, and economic sustainability. Nevertheless,
sustainable development by itself does not provide the necessary arguments for
why companies should care about these issues. Those arguments come from
corporate social responsibility and stakeholder theory.(1)

3- The Relationship Between both the IR and Sustainability:
In case of current economic and social climate, many companies are now
publishing voluntary corporate social responsibility or sustainability reports
that highlight environmental, social and governance issues pertaining to their
business and industry. Such reports typically serve as a supplement to the
company's annual financial reports. While these organizations may have the
right intentions, in most cases there is little linkage between the information
published in these separate reports, which greatly limits either document's
overall value. Some companies are mistakenly beginning to acknowledge and
correct. There is an emerging international trend in business where a few
innovative companies spanning different countries and industries have looked
beyond separate reports for financial and nonfinancial results, integrating this
information into a single document referred to as "One Report."
One report has the potential to significantly change how companies operate and
investors think, shifting the focus from that of meeting short-term financial
goals to developing a long-term business strategy that not only makes a
commitment to corporate social responsibility, but also to a sustainable society.

(1) Wilson Mel, " Corporate sustainability: what is and where does is it come from? " March /
April 2003, to access to full text : https://iveybusinessjournal.com/publication/corporatesustainability-what-is-it-and-where-does-it-come-from
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Integral to One Report and its success is Internet utilization, serving as a
platform to provide more detailed data than what is available only in hard copy.
In leveraging the Internet and its Web 2.0 tools and technologies--such as
extensible Business Reporting Language (XBRL) tagging, where users gain the
ability to perform their own analysis of financial and non-financial information,
as well as communicate their thoughts and opinions with other stakeholders.
The Value to Stakeholders Reporting matters. It communicates to the world a
company's current performance--both positive and negative--and sets the stage
for the future. In some cases, particularly with environmental performance, this
information includes externalities that the company's operations place on
society Carbon emissions, water pollution and ecosystem degradation are very
prominent concerns, and a high priority for many industries. With One Report,
the relationship between financial and nonfinancial performance and the extent
to which financial performance imposes social or environmental externalities
becomes more apparent. The finding is improved information provided to
stakeholders about the company's performance and how it is being achieved
including its costs and benefits too.(1)
4- Results and Recommendations:
4.1 Results :
IR is, quite simply, better reporting. It accordingly provides a platform for
communicating to your investors and other principal stakeholders your overall
business performance, management of material issues, the relationship between
your financial and non-financial impacts, your future strategy, and the
connectivity of all of these with your governance structures and risk
management processes. An Integrated Report provides a broader perspective
on your company’s performance than the narrow focus on historic financial
performance of a traditional annual report and accounts. It does so by weaving
a golden thread which connects the narrative explanation of your business
performance and financial disclosures with the non-financial inputs to your
business model, and outputs and outcomes from your business activities.
 IR has further benefits alongside this communication of value to
stakeholders:
(1) Eccles, Robert G., and Michael P. Krzus, "Integrated reporting for a sustainable strategy
Financial Executive. 2010,
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 Provides a basis for engaging with investors about your sustainable
value creation.
 Creates a foundation for assessing the social, economic and
environmental impacts of your business activities and the
connectivity of these impacts with your business performance.
 Enhances the coherence of non-financial disclosures and creates a
framework for communicating forward-looking strategic priorities.
 Allows you to build on statutory changes to the reporting
environment, such as the UK’s Strategic Report, and anticipate other
major reporting changes, such as the new EU Directive on nonfinancial reporting.
 An integrated report includes a summary of the significant
frameworks and methods used to quantify or evaluate material
matters included in the report (e.g., the applicable financial reporting
standards used for compiling financial information, a companydefined formula for measuring customer satisfaction, or an industry
based framework for evaluating risks).(1)
4.2 Recommendations
 This paper recommends to adopt the Integrated Reporting approach
in exchange stocks markets in order to develop a specific disclosure
system.
 The scholars ask to review the laws and regulations in order to
facilitate the adoption of this approach.
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الملخص:
يهدف هذا البحث إلى التعرف إلى دور منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة البطالة
لدى الشباب الفلسطيني؛ حيث تم التعرف إلى دور منظمات المجتمع المدني؛ من خالل دراسة أهم
البرامج المقدمة من منظمات المجتمع المدني .واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ للوصول للنتائج

وبرنامج ( )spssلتحليل االستبانة ،تم توزيع ( )35استبانة على مجتمع الدراسة ،أي ما نسبته ()%43
من مجتمع الدراسة البالغ ( )74جمعية وتم استرداد ( )31استبانة بنسبة ( .)%88.5وقدم عدة نتائج
وتوصيات ،ومن نتائجه أن برامج التشغيل المؤقت التي تقدمها منظمات المجتمع المدني تقدم حلول
مؤقتة للحد من مشكلة بطالة الشباب الفلسطيني ،وبرامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني

تعمل ضمن خطط تمويلية لهذه المنظمات ،ومن التوصيات توصي الباحثتان منظمات المجتمع المدني

التنسيق فيما بينهم؛ حتى يكون هناك فرص عادلة ومتاحة لجميع العاطلين عن العمل ،والتجديد والتنويع
واالستمرار في برامج التشغيل المؤقت.
الكلمات المفتاحية:
منظمات المجتمع المدني ،البطالة ،الشباب ،برامج التشغيل المؤقت.

Abstract:
The research aim to identify the role of civil society organizations in
reducing unemployment among Palestinian youth. Civil society organizations
have played an important role in providing health and cultural services, social
welfare and religious awareness, encouraging political participation and
participation in decision-making. The role of civil society organizations has
been identified by studying the most important programs provided by civil
society organizations. This research was based on the analytical descriptive
approach to reach the results. 35 questionnaires were distributed to the study
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)population, i.e. (43) of the study population of (74) societies, and (31
questionnaires were retrieved with (88.5%). The paper presented several results
and recommendations; its results that the temporary programs provided by civil
society organizations provide temporary solutions to reduce the problem of
unemployment of Palestinian youth. Temporary programs of civil society
organizations are working within the funding plans of these organizations. The
study recommended that civil society organizations should coordinate with
;them so that there are fair and accessible opportunities for all unemployed
renewal, diversification and continuation of temporary drivers.
Key words: Civil society organizations, unemployment, youth, temporary
programs.
تقييم دور برامج منظمات المجتمع المدني في الحد من مشكلة البطالة لدى الشباب الفلسطيني
 .1المقدمة:
تهدف منظمات المجتمع المدني إلى توفير الخدمات األساسية وتكميل دور الحكومة باإلضافة

إلى تحسين المستوي المعيشي وتوفير فرص عمل ،وتسعي إلى تمكين الفئات المستهدفة من الشباب
الفلسطيني وزيادة قدراتهم على االعتماد على النفس وكما تسعي إلى االنتقال من المفهوم اإلغاثي إلى

المفهوم التنموي.

()1

ولقد ظهرت مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والتي تختص بدورها في محاربة مشكلة
البطالة محاولة منها الستيعاب الشباب والحد من هذه المشكلة التي تفشت بين أوساطهم.
تعد مشكلة البطالة ظاهرة عالمية ،وقد أصبحت تحدي لجميع دول العالم ،وتعتبر البطالة أحد المؤشرات

االقتصادية واالجتماعية التي تعكس حالة اختالل التوازن العام في االقتصاد القومي ،ولهذا االختالل
تأثير سياسي واجتماعي وثقافي.

()2

لذلك البطالة تعكس حالة االقتصاد ألي شعب من الشعوب فالبطالة هي انعدام فرص العمل ألفراد

المجتمع القادرين على العمل ويبحثون عنه ويقبلونه عند مستوى األجر السائد ولم يجدوا هذا العمل،
ويتمثل الشطر األكبر من البطالة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة في بطالة الشباب الفلسطيني،

حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بلغت إجمالي نسبة البطالة في قطاع غزة (،)%53.7

()1أشرف شقفة ،محاضرات في دراسات سكانية ونمذجة السياسات السكانية ،الجامعة اإلسالمية –فلسطين2018 ،
www.iugaza.edu.ps/ashaqfa.
 .2محمد االسطل ،العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين ،2012-96-رسالة ماجستير غير منشورة،
– ،2014الجامعة اإلسالمية-فلسطين.
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وكانت النسبة ( )%49.9لفئة الشباب من عمر ( )24-20عاما( .)1ومن خالل الدراسات السابقة اتضح
دور في الحد من هذه المشكلة ،لذلك جاء هذا البحث ليسلط الضوء على
أن لمنظمات المجتمع المدني ا
دور منظمات المجتمع المدني في عالج مشكلة البطالة لدى فئة الشباب الفلسطيني.

 .2مشكلة البحث:
للبطالة انعكاساتها على المجتمعات ماديا ومعنويا وعلى جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والثقافية ،مما يتوجب على الجميع اإلسراع إلى تدارك المشكلة واحتوائها عن طريق إيجاد

عالج مناسب لها للنهوض بالمجتمع ومنظماته المختلفة( ،)2ويالحظ أن األبحاث العلمية التي تطرقت
للحد من مشكلة البطالة عديدة ومتنوعة ،ولكن أهمية ودور منظمات المجتمع المدني في الحد منها وتقييم
دورها محدودة ،األمر الذي يستدعي وقفة لمعرفة كيفية الحد من هذه المشكلة؛ من خالل منظمات
المجتمع المدني ،ومما سبق يظهر سؤال البحث الرئيس:

 ما هو دور منظمات المجتمع المدني في الحد من مشكلة البطالة لدى الشباب الفلسطيني؟

 .3فرضيات البحث:
الفرضية األولى :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )∞≥0.05بين فاعلية
برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والحد من البطالة لدى الشباب الفلسطيني من وجهة

نظر العاملين في المنظمات.

الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()∞≥0.05

بين فاعلية

برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت للشباب
الفلسطيني من وجهة نظر العاملين في المنظمات.

الفرضية الثالثة :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()∞≥0.05

بين فاعلية

برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني ومدى تقييم برامج التشغيل المؤقت للشباب الفلسطيني
من وجهة نظر العاملين في المنظمات.

الفرضية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور منظمات المجتمع المدني في الحد من مشكلة

البطالة لدى الشباب الفلسطيني تعزى لمتغيرات الدراسة العامة (الجنس ،العمر ،الخبرة ،المؤهل العلمي،

المسمى الوظيفي).

 .4أهداف البحث:
 -1التعرف إلى دور منظمات المجتمع المدني في الحد من مشكلة البطالة لدى الشباب الفلسطيني.
( )1
( )2

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2017،م.

هاشمي بريقل  ،البطالة وأثرها على الفرد والمجتمع  ،مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية-جامعة تيارن-

الجزائر. 2015،
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 -2الوصول إلى مقترحات يمكن أن تساهم في الحد من مشكلة البطالة لدى الشباب الفلسطيني.
 -3استطالع دور منظمات المجتمع المدني في التقليل من البطالة والدور الذي تقوم به.
 -4التعرف على أثر البطالة على الشباب الفلسطيني.
 .5أهمية البحث:
يلقي الضوء على دور منظمات المجتمع المدني في الحد من مشكلة البطالة لدى الشباب
الفلسطيني؛ من خالل إ براز مساهمة منظمات المجتمع المدني في الحد من مشكلة البطالة لدى
الشباب الفلسطيني ،أيضا الوصول إلى توصيات تطالب منظمات المجتمع المدني بزيادة برامج

التشغيل التي من شأنها معالجة البطالة .وسيفتح هذا البحث المجال أمام المهتمين بمشكلة البطالة
بالتركيز على إجراء دراسات تربط بين مشكلة البطالة ومنظمات المجتمع المدني ،ولفت نظر الباحثتان
المتخصصتان في العلوم اإلدارية والمالية واالقتصادية إلى التعمق بإجراء دراسات في هذا المجال.

 -6متغيرات البحث:

المتغير المستقل :دور منظمات المجتمع المدني في إدارة برامج التشغيل المؤقت والمتمثل فيما يلي:
( )1الخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت.
( )2تقييم برامج التشغيل المؤقت.
المتغير التابع :الحد من البطالة لدى الشباب الفلسطيني.
 .7منهجية البحث:
ألغراض تحقيق سؤال البحث وأهدافه تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،ألنه يالئم الظاهرة محل

الدراسة .تم جمع البيانات من المصادر الثانوية؛ حيث تم االطالع على الكتب والمراجع والرسائل العلمية
التي تطرقت لهذا الموضوع ،باإلضافة إلى الشبكة العنكبوتية ،أما بالنسبة للمصادر األولية فقد تم
االعتماد على االستبيان.
 .8مجتمع البحث:

ركز هذا البحث على منظمات المجتمع المدني والبالغ إجمالي عددها ( )932جمعية ،حسب
احصائيات و ازرة الداخلية الفلسطينية واألمن الوطني للعام  ،2017وتم االعتماد على العينة العشوائية
البسيطة ،واختيار فقط الجمعيات التي استفادت من برامج التشغيل المؤقت ،والجدول التالي يوضح
العدد والمحافظات للجمعيات كافة:
جدول ( )1يوض عدد الجمعيات في قطاع غزة
المحافظة

عدد الجمعيات

الشمال

146

غزة

501

الوسطى

94
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خان يونس

116

رفح

75

اإلجمالي

932
المصدر :و ازرة الداخلية واالمن الوطني 2017

جدول رقم ( )2أسماء الجمعيات التي شملتها هذه الدراسة:
اسم الجمعية

الرقم
.1

جمعية الزكاة اإلسالمية

.2

جمعية مراكز الموارد العمالية الخيرية

.3

جمعية المجمع اإلسالمي

.4

جمعية الجذور الفلسطينية لألعمال الخيرية

.5

جمعية اإلغاثة اإلسالمية

.6

جمعية اإلغاثة الكاثوليكية

.7

جمعية شركاء لإلغاثة والتطوير

.8

جمعية أبواب الخير للتنمية والتطوير

جمعية االنتماء األسري والتثقيف المجتمعي الخيرية

.9
.10

جمعية مكة المكرمة الخيرية

.11

جمعية مركز الالجئين للتنمية المجتمعية

.12

هيئة فلسطين الخيرية

.13

جمعية انقاذ المستقبل الشبابي

.14

جمعية نهضة الطالب الفلسطيني

.15

الجمعية االسالمية بالشاطئ

المصدر :المصدر :و ازرة الداخلية واألمن الوطني2017-

.9

حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
 الحدود الموضوعية :اقتصر هذا البحث على عرض نبذة مختصرة عن منظمات المجتمع المدني،
وعن مشكلة البطالة في قطاع غزة.
 الحدود البشرية :العاملين في منظمات المجتمع المدني (عينة البحث).
 الحدود المكانية :قطاع غزة -فلسطين.
 الحدود الزمنية :تم إنجاز البحث خالل سنة 2018م.
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 .10الدراسات السابقة:

 -1دراسة ( :الكتري ) 2017،بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في الحد من البطالة لدى خريجي
الجامعات في قطاع غزة(.)1
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة البطالة ،لدى
خريجي الجامعات ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ ألنه األنسب لمعالجة المشكلة ،ولوصف

تعبير شامال كأداة من ادوات الدراسة لجمع البيانات ،وقد تكون مجتمع
ا
الظاهرة وصفا دقيقا والتعبير عنها
الدراسة من الطالب الخريجين في جامعات قطاع غزة والعاطلين عن العمل ،وبلغت عينة الدراسة ()400
مفرده من الطلبة ،و ( )100مفردة من موظفي منظمات المجتمع المدني.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :الوزن النسبي لدور منظمات المجتمع المدني في الحد من

البطالة ( )%79.32بالنسبة لموظفي المنظمات ،و ( )%77.30لدى خريجي الجامعات من وجهة نظر
الخريجين .اما التوصيات فكان منها ضرورة االستفادة من التطور التكنولوجي ،وتوظيفه لتسهيل الوصول

للمواصفات الحقيقية من الطلبة الخريجين ،وزيادة مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني مع

بعضها ،على أساس تحمل المسئولية بشكل جماعي ،ووضع لوائح داخلية واضحة المعالم تنظم ديمومة
العالقة التي من شانها إثراء أدوارها تجاه الطلبة.
 -2دراسة( :عودة )2016 ،بع نوان دور الجمعيات االجنبية في التخفيف من معدالت البطالة والفقر-
دراسة حالة قطاع غزة.)2()2014-2008( ،
هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور الجمعيات االجنبية في التخفيف من معدالت البطالة والفقر

عبر دعم وتمويل العديد من األنشطة المحلية الهامة لقطاع غزة كاألنشطة الصحية ،التشغيلية ،التعليمية،
اإلغاثية ،والطفولية ،ومحاربة الفقر ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات المالية
تأثير في قطاع غزة لعام 2015م ،وتوصلت الدراسة إلى عدة
ا
لعينة من أكثر من الجمعيات األجنبية
نتائج منها تصدر أنشطة التعليم في قائمة األولويات للنشاط التمويلي بواقع  ،%40ثم االنفاق على

مكافحة الفقر والبطالة .وأوصت هذه الدراسة بضرورة برمجة التمويل بما يتناسب مع اولويات ومتطلبات
قطاع غزة ،ورفع مستوى االتصاالت بين الجمعيات المحلية واالجنبية.

( )1

يوسف ،الكتري ( ،دور منظمات المجتمع المدني في الحد من البطالة لدى خريجي الجامعات في قطاع غزة)،

رسالة ماجستير غير مشورة ،اكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا ،فلسطين.2017،
(  )2سامي عودة ( ،دور الجمعيات االجنبية في التخفيف من معدالت البطالة والفقر ،دراسة حالة قطاع غزة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية-غزة.2016،
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-3دراسة( :أحمد )2016 ،بعنوان دور الحكومة الفلسطينية في مواجهة مشكلة البطالة في محافظات
غزة(.)1
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الحكومة في مواجهة مشكلة البطالة في محافظات

غزة ،واعتمد الباحثتان على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في

الوظائف اإلشراقية في الو ازرة المعنية بمحافظات غزة ،وتم اختيار عينة قصدية من العاملين في الوظائف
اإلشراقية في الحكومة الفلسطينية ،والبالغ عددهم( )141عامال ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج :واقع
البطالة في قطاع غزة بوزن نسبي( ،)%89.17و تأثير ضعف الحكومة على فعالية السياسات في

مواجهة البطالة بنسبة ( .)%74.77وأوصت هذه الدراسة باتباع منهجية مشاركة مجتمعة بين الحكومة
والمنظمات الفاعلة ،وتعزيز التواصل بين الو ازرات المعنية وقطاع الشباب بما يضمن االستماع الدائم
الحتياجاتهم.
 -5دراسة )2015 ،Dogan & Others( :بعنوان (التقييم االقتصادي للعالقة بين البطالة والنمو
االقتصادي في تركيا)

()2

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العالقة بين الناتج ومعدل البطالة في تركيا خالل الفترة (-1998

 ) 2010واعتمدت الدراسة على نموذج االنحدار الذاتي ومنهجية التكامل المشترك ،وأظهرت النتائج وجود
عالقة عكسية بين البطالة والناتج المحلي اإلجمالي في تركيا ،والعالقة تكون بشكل دوري تبعا لفترات

الركود والنمو االقتصادي ،كما أ شارت النتائج إلى أن عملية النمو السريع ليست وسيلة كافية لمحاربة

البطالة ،وأوصت الدراسة صناع السياسات االقتصادية إلى الحفاظ على معدل نمو أمثل للوصول إلى
معدل البطالة الطبيعي.
-5دراسة( :مرتجى ) 2012 ،بعنوان دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رعاية الشباب
بمحافظة غزة(.)3
هدفت الدراسة التعرف إلى دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رعاية الشباب اجتماعيا
وسياسيا وثقافيا بمحافظة غزة ،والكشف عن الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير(النوع
الحالة ،االجتماعية ،مكان السكن) ،والكشف عن أهم المعوقات التي تحد من فعالية دور منظمات
المجتمع المدني في رعاية الشباب بمحافظة غزة ،واستخدم الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي،
(  )1نهيل أحمد (،دور الحكومة الفلسطينية في مواجهة مشكلة البطالة في محافظات غزة) ،أكاديمية اإلدارة والسياسة
للدراسات العليا-غزة. 2016،
)(2
& Dogan, (Evaluation as Economics of the Relationship between unemployment
Economics Growth in Turkey), journal of new results in science,No8,2015.
(  )3زكي مرتجى ( ،دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رعاية الشباب بمحافظة غزة) ،مؤتمر الشباب والتنمية
في فلسطين –مشكالت وحلول ،الجامعة االسالمية 25-24 ،ابريل 2012م.
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وتكونت عينة الدراسة من ( )314شابا وشابة ،وقد حصلت الدرجة الكلية لالستبانة على متوسط
حسابي وقدره  %68.99وهي درجة متوسطة ،فقد حصل المجال االجتماعي على المرتبة

األولى يليه المجال االقتصادي وحصل المجال الثقافي على المرتبة الثالثة بينما احتل المجال
السياسي على المرتبة الرابعة ،وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من المعوقات التي تحد من دور
منظمات المجتمع المدني في رعاية الشباب ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إطالق صفحة
إلكترونية للتوا صل االجتماعي بين الشباب الفلسطيني ،واالهتمام باألنشطة الترفيهية الهادفة
كالمباريات والمسرحيات ،والعمل على تنمية القيم السياسية اإليجابية لدى الشباب ،والعمل على
إبراز مشكالت عمل الشباب في وسائل االعالم ،والعمل على توفير منح دراسية لطلبة الدراسات
العليا ،واالهتمام بتنمية المهارات التكنولوجية للشباب ،وضرورة العمل على زيادة وعي الشباب.

 -6دراسة( :األغا ،أبو مدللة ) 2011 ،بعنوان ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المنظمات
الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتها(.)1
إن مشكلة الفقر والبطالة من الظواهر الواضحة في المجتمع الفلسطيني مما استدعى دراستها
بتمعن حيث تم االجتهاد لمعرفة مسببات هذه الظاهرة والبحث عن حلول لها حيث أصبحت مرض
متفشي في المجتمع الفلسطيني مما أدى إلى ظهور كثير من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والنفسي ة

بين أفراد المجتمع؛ حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات بعد بحث هذه الظواهر ومعرفة
ما دور المنظمات األهلية المتواجدة في قطاع غزة في عالج هذه المشكلة ومن وسائل العالج هذه
المشكلة على سبيل المثال ال الحصر أن تقوم منظمات المجتمع المدني إلعادة تأهيل العاطلين عن

العمل وخاصة الشباب منهم لتأقلمهم مع التطور التكنولوجي الحاصل حاليا وتوفير طرق العمل الالئ ق

والعناية بالتغذية واألمية والتدريب المهني وضعف الرعاية الصحية والعمل على توفير التكنولوجيا الجديدة
للمنظمات الصغيرة وإرشادهم الستيعاب الصناعات الحرفية كطريق بديل لمن لم يتمكنوا من مواصلة
تعليمهم العام وكذلك توضيح ما هي السياسات االستراتيجية المستخدمة في مكافحة الفقر والبطالة ف ي

قطاع غزة على المدى البعيد.

التعقيب على الدراسات السابقة:
 اتفقت الدراسات على رعاية الشباب الفلسطيني في قطاع غزة في مختلف المجاالت.
 معالجة مشكلة الفقر والبطالة في قطاع غزة.
( )1

وفيق اآلغا ،سمير أبو مدللة (،ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المنظمات الحكومية و األهلية والدولية

لمعالجتها) ،مجلة جامعة األزهر بغزة -سلسلة العلوم اإلنسانية ،2011 -المجلد  ،13العدد1
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 دور المنظمات الحكومية واألهلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في الحد من البطالة.
 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من أنها استطالعية لمعرفة دور منظمات المجتمع
المدني في التقليل من البطالة.

 ركزت هذه الدراسة على برنامج التشغيل المؤقت والذي لم يتطرق لدراسته أي بحث حسب علم
الباحثتان.
ترجع الزيادة المتنامية لمنظمات المجتمع خالل العقدين األخيرين إلى عدم قدرة الدولا ا ا ا ا ا ا ة وحدها على سد

احتياجات المجتمع وانتشار النظام الديمقراطي والعولمة وانهيار النظم السياسية الشمولية وبروز التحوالت

السياسية واالقتصادية التي شملت غالبية دول العالم الثالث ودول أوروبا الشرقية ،فقد أصبحت العولمة تفرض
نفسها على الجميع كقطار يمر على الجميع وفي حالة عدم مواكبة هذا القطار فإن الشعوب هي التي ستدفع

دور رئيسيا في القيام باألنشطة المختلفة في المجتمع سابقا هي القطاع
الثمن .إن الجهات التي كانت تلعب ا
الحكومي (العام) وقطاع الشركات الخاصة؛ ولكن حاليا بدا قطاع المنظمات غير الحكومية ،الذي يقع في
دور ناشطا في المجتمع وخصوصا في مجال التنمية.
النطاق المتوسط بينهما ،يلعب ا
أوًال :منظمات المجتمع المدني كان لوجود االحتالل اإلسرائيلي دور كبير في نشوء منظمات المجتمع

ا لمدني وتطورها في فلسطين وخاصة بعد نكبة عام  1948وما تبعها من تدفق مئات اآلالف من
الالجئين إلى أراضي الضفة والقطاع مما استلزم من أبناء المجتمع التفكير في إنشاء جمعيات ومنظمات

يتالءم عدد وحجم ونوع خدماتها مع االحتياجات الكثيرة لهؤالء الالجئين.

ولتلبية متطلب ات التنمية البشرية المستدامة للسكان؛ ازدادت الحاجة إلى منظمات المجتمع
المدني ،والتي أصبح البعض منها له نشاطات ملحوظة في برامج خطط التنمية والسياسات السكانية
وكذلك في مجاالت البيئة ومكافحة الفقر.

()1

 مفهوم منظمات المجتمع المدني :تعتبر منظمات المجتمع المدني جزء مهم من المجتمع العام ،إذ
ال يقتصر دورها على كونها بديل خدماتي للدولة؛ بل يجب أن تشارك في رسم وصياغة سياسات
الرعاية االجتماعية لهذه الخدمات ،وتفعيل قدراتها الذاتية واإلدارية ،ومنحها العديد من المزايا(.)2

المنظمات غير الحكومية هي مجموعات منظمات أهلية غير ربحية ومتطوعة تعمل على المستوى

المحلي أو الوطني أو الدولي( .)3ويعرفها عطية بأنها جميع التنظيمات والجمعيات التي يقوم فيها
األفراد بإسهامات حرة واعية تسهم في صياغة نمط الحياة لألفضل في جميع النواحي االقتصادية

( )1شقفة،)2018( ،مرجع سبق ذكره
( )2طلعت السروجي( ،2004 ،السياسة االجتماعية في إطار التغيرات العالمية ،دار الفكر العربي ،مصر ،ص.183
)(3
Kang, Jiyoung (March, 2011). Understanding non-governmental organizations in community
development: Strengths, limitations and suggestions. International Social Work
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واالجتماعية والسياسية( .)1وتعتبر منظمات المجتمع المدني :منظمات غير حكومية طوعية غير
ربحية تعمل منفصلة عن الدولة بشكل نسبي وتهدف إلى تنمية الشباب في النواحي االجتماعية

واالقتصادية والسياسية والثقافية .وهي منظمات المجتمع المدني هي مجموعة التنظيمات والمنظمات
والجمعيات االجتماعية والتطوعية والثقافية والسياسية غير الحكومية والمنفصلة نسبيا في عملها عن
الدولة ،مرتكزة على القيم والمعايير الدينية واالجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع ،والتي تهدف
إلى خدمة وتحقيق مصالح أفرادها.

( )2

المنظمات غير الحكومية تهتم بتوفير الموارد لتوفير السلع والخدمات لألشخاص الذين يحتاجون إليها.
ودور تقديم الخدمة يجسد مجموعة واسعة للغاية من األنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية
في مجاالت متنوعة مثل الرعاية الصحية والتمويل الصغير واإلرشاد الزراعي واإلغاثة في حاالت الطوارئ

نادر ما تنحصر منظمة غير حكومية معينة في دور واحد ،والعديد
وحقوق اإلنسان .عالوة على ذلك ،ا
من المنظمات تنخرط في جميع أنواع األنشطة الثالثة في ٍّ
آن واحد(.)3

أهداف منظمات المجتمع المدني:

 -1دعم مشاريع وخطط التنمية الشاملة والمستدامة ،بحيث تكون شريكا للدولة في تنفيذها ومراقبة حسن

أدائها ورصد االنتهاكات والخروقات التي تعترضها.

 -2اقتراح قوانين وأنظمة ولوائح وتقديمها إلى البرلمانات والجهات التشريعية والحكومات.

 -3السعي من أجل بناء مواطنة متساوية وكاملة ودون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو المذهب
أو الجنس أو المنحدر االجتماعي أو غير ذلك.

 -4العمل على بناء قدرات االفراد وتنمية مهاراتهم وتدريبهم ،ليسهموا في مجتمعاتهم وفي منظماتهم
المهنية والنقابية للدفاع عن مصالح منتسبيها وعن مصالح المجتمع ككل.

 -5تشجيع الجهود التطوعية والمبادرات الفردية والجماعية ،بما يعزز التضامن والتكافل والتعاون والمساندة
بين جميع الفعاليات االجتماعية(.)4

()1

عطية ،عماد( ،دور منظمات المجتمع المدني في حل المشكالت المدرسية دراسية ميدانية -مجلة الثقافة والتنمية،2004 ، -

()2

مرتجى زكي( ،دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رعاية الشباب بمحافظة غزة ،مؤتمر الشباب والتنمية في

العدد األول ،أكتوبر ،ص .68

فلسطين -مشكالت وحلول ،الجامعة اإلسالمية 25-24 ،ابريل  ،2012ص .6
Lewis, David and Kanji, Nazneen , Non-Governmental Organizations and Development. New
York: Routledge,2009.
( )4ابتسام مرزوق( ،فعالية التطوير اإلداري وإدارة التغيير لدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير
)(3

منشورة ،الجامعة اإلسالمية-غزة ،2006،ص .22
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أسس منظمات المجتمع المدني -1 :األساس القانوني والمقصود بذلك الدساتير والتشريعات وقوانين
الجمعيات واالتحادات والنقابات التي تنظم عالقة هذه المنظمات بالدولة.
 .2األساس السياسي ،والمقصود به إقرار النظام السياسي بالتعددية وحق تشكيل الجمعيات والمنظمات
المدنية.

 .3األساس االقتصادي ،والمقصود به تحقيق درجة من التطور االقتصادي االجتماعي بإشباع حاجات
االفراد االساسية بعيدا عن منظمات الدولة (الدعم الرسمي للمشروع الخاص والمبادرات الفردية).
 .4األساس الثقافي ،عبارة عن مجموعة األفكار والتصورات التي يؤمن بها األفراد وتشكل محددات
لسلوكهم وعالقاتهم ،وتعبر في مجموعها عن اإلطار المعرفي والثقافي للمجتمع المدني الحديث(.)1
 المعايير التي يجب توفرها في منظمات المجتمع المدني:
تقوم منظمات العمل المدني ،في أي مجتمع ،بتنفيذ عملها من خالل مجموعة متكاملة من ،أهمها:

مبدأ العمل التطوعي والمشاركة ،وجود هيكلية تنظيمية ،االستقاللية وعدم التبعية ،الشفافية ،المصداقية،
القبول للمحاسبة والمساءلة .وبقدر ما تتمكن منظمات المجتمع المدني من وضع آليات فاعلة لعملها
وهيكلية تنظيمية واضحة وأنظمة إدارية شفافة ومرنة بقدر ما يصبح دورها أكبر وأكثر فاعلية وتأثي ار في
عملية التنمية.
أهم أنشطة منظمات المجتمع المدني:
 -1الخدمات االقتصادية وتشمل المساعدة الذاتية واإلغاثة وتوفير فرص العمل الطارئة.
 .1الخدمات الصحية والبيئية وتشمل االهتمام بالصحة العامة والتأهيل وغرس قيم النظافة والمحافظة
على البيئة.

 .2الخدمات االجتماعية والتي توجه لألسرة واألطفال والشباب والمعاقين.

 .3الثقافة والترويح وتشمل الثقافة والفنون والنوادي الرياضية واالجتماعية(.)2
ثانيا :البطالة
ً
تعد البطالة من أخطر المشكالت التي تواجه المجتمع ،ويختلف حجمها من ٍّ
دولة ألخرى تبعا
للخطط االقتصادية فيها ومدى توفر فرص العمل ،وتشكل إهدار لعنصر العامل البشري مع ما يتبع ذلك
من آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة ،كما تشكل بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف

وسببا رئيسيا في انخفاض مستوى معيشة الغالبية العظمى من المواطنين وفي تزايد أعداد من يقعون
()1

محمد ،ناصر( ،األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية من وجهة نظر العاملين ،رسالة ماجستير

()2

ماهر ،درغام( ،المحاسبة المالية المتخصصة) ،الطبعة األولى ،مكتبة آفاق ،فلسطين ،2009 ،ص .12

غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية-غزة ،2010،ص .80
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تحت خط الفقر المطلق ،فالبطالة م شكلة اقتصادية ،كما هي مشكلة نفسية ،واجتماعية ،وأمنية ،وسياسية.
وجيل الشباب هو جيل العمل واالنتاج ،ألنه جيل القوة والطاقة والمهارة والخبرة .وإن تعطيل تلك الطاقة

الجسدية؛ بسبب الفراغ السيما بين الشباب يؤدي إلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسيا مسببة له
مشاكل كثيرة.
وتؤكد اإلحصاءات أن هناك عشرات الماليين من العاطلين عن العمل في كل أنحاء العالم من جيل

الشباب ،وبالتالي يعانون من الفقر والحاجة والحرمان ،وتخلف أوضاعهم الصحية ،وعجزهم عن تحمل
مسؤولية اُسرهم ،كما تفيد نفس اإلحصاءات العلمية أن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية ،كما
لها آثارها على الصحة الجسدية.

 مفهوم البطالة:

تعبر كلمة بطالة عن الحالة التي ال يوجد فيها وظائف ،هذا ليس إال المعنى اللغوي لها،

أما معنى البطالة االصطالحي فيمكن أن يكون أوسع ،فيعرف مفهوم البطالة على أنه وجود أفراد
في المجتمع ،لديهم القدرة على العمل ،واستخدموا كل السبل المتاحة للبحث عن وظيفة تالئم قد ارتهم،
ولكن لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة .ويعبر مفهوم البطالة عن األشخاص
المؤهلين للعمل ،أي أنه يستثني المتقاعدين ،أو العاجزين عن العمل بسبب الشيخوخة أو المرض،

كما يستثني األطفال أيضا ،ويطلق على هذه الشريحة مسمى القوى العاملة.

وعرفت منظمة العمل الدولية البطالة بأنها مصطلح يشمل كل االفراد ضمن سن العمل والقادرين

عليه والراغبين به وفي نفس الوقت ال يجدون فرص عمل رغم بحثهم( ،موقع منظمة العمل الدولي(:)1

أما الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد عرفها على أنها جميع االفراد الذين ينتمون لسن العمل

ولم يعملوا أبدا خالل فترة االسناد في أي نوع من األ عمال ،وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل،
وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف والتسجيل في مكاتب العمل وسؤال االصدقاء

واألقارب أو غير ذلك(.)2

ٍّ
ٍّ
خارجة عن سيطرته على الرغم من امتالكه
ألسباب
البطالة هي عدم حصول الشخص على عمل

قادر على القيام به ،والعاطل عن العمل هو الشخص الذي ال يجد عمال مع وقوعه
للشروط التي تجعله ا
ضمن العمر الذي يسمح له بالعمل.
 أنواع البطالة :البطالة الدورية :هي البطالة المرافقة لعملية انكماش النشاط االقتصادي وعدم توفر

فرص العمل .البطالة االحتكاكية :هي البطالة التي تظهر بسبب التنقالت المستمرة للعاملين بين
المناطق والمهن المختلفة .البطالة الهيكلية :هي البطالة التي تظهر بسبب عدم التوافق بين فرص

( )1
( )2

منظمة العمل الدولية

))www.ilo.org

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2013،م.
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العمل مع الخريجين ومواصفات العاطلين عن العمل .البطالة االختيارية أو االجبارية :هي التي تنشأ
ٍّ
ألسباب تخصه ،أو إجبار صاحب العمل للعامل بتقديم استقالته
بسبب تقديم العامل الستقالته
واالستغناء عن خدماته أسباب مشكلة البطالة عجز سوق العمل عن توفير فرص العمل للخريجين

نظر ألعداده م الكبيرة .شح الموارد االقتصادية داخل الدول والعجز االقتصادي الذي يسبب ركود
ا
فرص العمل وندرتها .التخلف في أساليب وطرق العمل وعدم تنفيذ أية مشروعات جديدة تخلق فرصا

جديدة للعمل .استقبال العمالة الوافدة التي تشغل فرص العمل بتكاليف أقل مما يطلبه أفراد المجتمع

نفسه .تدني مستوى التعليم وانتشار األمية في بعض المجتمعات .البطالة السافرة والبطالة المقنعة:

يقصد بالبطالة السافرة ،حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة والتي يمكن

أن تكون احتكاكية أو هيكلية أو دورية .ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر بحسب طبيعة نوع البطالة
وظروف االقتصاد الوطني .وآثارها تكون أقل حدة في الدول المتقدمة منها في الدول النامية .حيث
العاطل عن العمل في الدول المتقدمة يحصل على إعانة بطالة وإعانات حكومية أخرى ،في حين

تنعدم كل هذه المساعدات بالنسبة للعاطل في الدول النامية .أما البطالة المقنعة ،فهي تمثل تلك

الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل ،أي وجود عمالة

زائدة والتي ال يؤثر سحبها من دائرة اإلنتاج على حجم اإلنتاج ،وبالتالي فهي عبارة عن عمالة غير
منتجة .البطالة الموسمية :وهذه البطالة غالبا ما تظهر في األنشطة االقتصادية الموسمية التي
يقتصر اإلنتاج فيها خالل فصل معين من السنة ،كما هو الحال في القطاع الزراعي وكذلك في
بعض الصناعات ففي فصل الشتاء مثال غالبا ما يتعطل الفالحين وعمال الصناعات االستهالكية
الموسمية(.)1
أسباب مشكلة البطالة -1 :التخلف االقتصادي في الدول النامية وهو اجتماعي المنشأ ،فكلما زاد
التضخم السكاني زادت نسبة البطالة ارتفاعا ،ذلك أن الزيادة السريعة في النمو السكاني وما ينشأ عن
ذلك من خلل في التوازن بين قوى العرض والطلب وسوق العمل ،فالنمو السكاني يؤدي إلى زيادة نمو

القوى العاملة.

 .2ندرة الموارد االقتصادية أدت إلى عدم وجود فرص وظيفية للعاطلين خاصة مع التحويالت الكبيرة
التي يمر بها االقتصاد العالمي وانعكاساته على االقتصاد الوطني ،وهو األمر الذي يشكل عبئا

إضافيا على الدولة في تمويل عمليات التنمية.
 .3عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين فهناك أعداد هائلة من الخريجين الحاصلين على مؤهالت
بأنواعها المختلفة ومع ذلك يعجز سوق العمل عن استيعابهم.

()1

يعقوب ،الغفري( ،أثر برامج التشغيل الحكومية في قطاع غزة على معدل البطالة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
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 .4عدم تحديث وتطوير أساليب وطرق العمل ،وعدم التوسع في أماكن اإلنتاج أو تنفيذ مشروعات
جديدة.

 .5انتشار األمية أو تدني المستوى التعليمي ،الشيء الذي يحول دون وضع برامج للتدريب والتكوين
طبقا لما يتطلبه سوق العمل المتجدد والمتغير باستمرار في ظل الطفرة التكنولوجية.

 .6توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة وال تحتاج لخبرات وبأجور متدنية وبدون عقد
وبدون تأمينات مما يزيد في تفاقم مشكلة البطالة.

 .7انتشار ثقافة احتقار العمل اليدوي العضلي والحط من شأنه ،وفي مقابل ذلك تمجيد العمل الذهني
المرتبط بالوظيفة العمومية.

 .8الرد على طالبي العمل بأن التوظيف قد توقف أو عدم وجود مناصب مالية أو قلة مناصب الشغل
أو عدم توفر المنصب في االختصاص المطلوب أو قلة الخبرة أو اشتراط اإلعفاء من الخدمة

العسكرية.
 اآلثار الناجمة عن البطالة :اآلثار االجتماعية :تبرز لنا ظاهرة البطالة كتعبير عن سوء العالقات
االجتماعية وإجحافها ،كوجه آخر لسوء توزيع أو تقسيم العمل االجتماعي ،وسوء توزيع الدخل والثروة،

على المستويين المحلي والوطني ،وعلى المستوى العالمي بين الدول الغنية والدول الفقيرة ،وبالتالي
يتضح لنا أيضا أن البطالة والقهر والحرمان التي تشكل آفات اقتصادية واجتماعية وأخالقية معا ليست

نتيجة طبيعية للتقدم التاريخي ،وبخاصة ليست نتيجة حتمية للتقدم العلمي والتقني ،كما يزعم الفكر

المحافظ المدافع عن المصالح واالمتيازات المكتسبة ضد منطق العلم والتاريخ ،وإنما هي ناجمة عن
فسا د وخلل أساسي في النظام االجتماعي السائد ،في العملية االقتصادية-االجتماعية كلها الجارية

اليوم في ظل العولمة وعلى جميع األصعدة ،الدولية واإلقليمية والمحلية.

إذ تترتب على البطالة

مجموعة من اآلثار االجتماعية والنفسية ،حيث يشعر العاطلون باإلحباط واليأس وعدم االنتماء للدولة،
فتنتشر الجريمة بأنواعها ،وخاصة في صفوف العاطلين الذين ال يتلقون إعانة بطالة خالل فترة تعطلهم،

ويكون واقع البطالة وما ينجم عنها نتيجة لفقدان مصدر العيش (الكسب) أشد على القطاعات األضعف
في المجتمع ،وهم الفقراء والنساء ،أضف لذلك االنحرافات الفكرية وانتشار الشعور بالحقد والبغضاء
نحو الطبقات التي تحيا في بحبوحة من العيش ،ومما هو جدير بالذكر انه كلما طالت فترة التعطل
تأثير سلبيا على المواهب الفنية والعقلية للعامل فتضمحل مهاراته
كلما صار ضررها جسيما حيث تؤثر ا

بل يفقد اإلنسان ميزة التعود على العمل وإتقانه وينحط مستواه .وتساعد البطالة على زيادة حالة ما
يسمى بالتشرذم االجتماعي ،وتؤدي حالة التعطل الدائم والمؤقت عن العمل وما يصاحبها من مشكالت
اجتماعية وضغوطات اقتصادية على إصابة غالبية الشباب المتعطل عن العمل بحالة من اإلحباط
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الشديد المزمن وحالة من عدم الثقة بالنفس وخاصة لدى الشباب من حملة الشهادات المتوسطة
والجامعية ،مما يدفعهم هذا الشعور إلى التفكير جديا باالنتقام من المجتمع الذي يرفض منحهم فرصة

العيش الكريم ،وتحسين أوضاعهم االجتماعية ،وتحقيق ذواتهم وتجسيد طموحاتهم من خالل تحصنهم

بالعمل وأيضا يدفعهم هذا الشعور إلى التفكير جديا بالهجرة إلى مجتمعات أخرى.

()1

تؤدي حالة البطالة عند الفرد إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي واالجتماعي ،إضافة

كثير من العاطلين عن العمل يتصفون بحاالت من االضطرابات النفسية والشخصية فمثال ،يتسم
إلى أن ا
كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتالل ف ي

الصحة النفسية كما ثبت أن العاطلين عن العمل تركوا مقاعد الدراسة بهدف الحصول على عمل ثم لم

يتمكنوا من ذلك يغلب عليهم االتصاف بحالة من البؤس والعجز
إن الحالة النفسية والعزلة التي يعانيها كثير من العاطلين عن العمل تكون سببا لإلصابة بكثير من
األمراض وحالة اإلعياء البدني كارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول ،والذي من الممكن يؤدي إلى
أمراض القلب أو اإلصابة بالذبحة الصدرية ،إضافة إلى معاناة سوء التغذية أو االكتساب عادات تغذية

سيئة وغير صحية(.)2

اآلثار االقتصادية :إحدى نتائج ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر ،الذي يعتبر أيضا من العوامل المشجعة
على الهجرة ،ويقول الخبراء بأن مشكلة الهجرة إلى أوروبا تكاد تكون مشكلة اقتصادية باألساس ،فبالرغم
من تعدد األسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة ،إال أن الدوافع االقتصادية تأتي في مقدمة هذه األسباب،

ويتضح ذلك من التباين الكبير في المستوى االقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين ،والتي تشهد

افتقار إلى عمليات التنمية ،وقلة فرص العمل ،وانخفاض األجور ومستويات المعيشة ،وما يقابله
ا
غالبا

من ارتفاع مستوى المعيشة  ،والحاجة إلى األيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين.


البطالة لدى الشباب الفلسطيني:

()3

للبطالة آثارها على الشباب التي تمس بهم على المستويات

النفسية واالجتماعية والسياسية واألمنية؛ فهي ترتبط بانقطاع الدخل والعجز عن تلبية الحاجات

اإلنسانية الضرورية؛ ما يترتب عليه الجنوح إلى الجرائم والعنف وجرائم اآلداب وانتشار مصادر
الدخل غير المشروعة؛ والنقمة على المجتمع بصفة عامة؛ وانقطاع الوالء للوطن.

()1

بريقل ،هاشمي ،2015 ،مرجع سبق ذكره
)(2

A.Lundin &others , Unemployment & Suicide in the Stockholm population, registerbased study on 771,368 men & women,2017..
info.wafa.ps/atemplate.asp
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فمن ناحية الجانب النفسي؛ تؤدي البطالة عند الشباب إلى عدم التوافق النفسي واالجتماعي ،ما يؤدي
إلى اعتالل في الصحة النفسية بسبب الضائقة المالية التي تنتج عن البطالة.
ومن ناحية الجانب األمني؛ تتصل البطالة بانتشار الجريمة بين الشباب بشكل مباشر وغير مباشر ،فإن

العديد من الشباب العاطلين عن العمل يسعون إلى إشباع حاجتهم عن طريق االعتداء على الغير ،ما
يؤسس لحالة من انعدام األمن والفلتان األمني.
ومن ناحية الجانب االقتصادي ،فإن البطالة تضعف قيمة هذا القطاع المنتج كمورد اقتصادي وتحيله
عبئا على االقتصاد الوطني.
كما أن البطالة تفاقم مشكلة هجرة الشباب وتقطع والءهم للوطن وانتماءهم له ،ما يعد خسارة

فادحة للوطن ،فالشباب هم المورد االقتصادي األول ،وبالتالي فإن أي تقدم اقتصادي يعتمد على هذا
القطاع .والبطالة تضعف قيمة الشباب كمورد اقتصادي وتعمل على نزع طاقاتهم وإفشال عمليات التنمية
االقتصادية .ويتحمل االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية في تفشي نسبة البطالة بين الشباب ،وذلك عبر
الق اررات المباشرة وغير المباشرة التي يتخذها بإغالق المعابر والحصار ،وتدمير البنى االقتصادية،

وإغالق بعض المشاريع والمصانع التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمال .كما أن سلطات االحتالل
تعمل على منع دخول المواد الخام الالزمة إلدارة العملية اإلنتاجية في مختلف القطاعات االقتصادية،
وخاصة القطاع الزراعي جراء االقتالع والتجريف والحصار المفروض ،ما يفاقم مشكلة البطالة ويهمش
العديد من الطاقات الشبابية(.)1

تشير اإلحصائيات إلى تنامي نسبة البطالة في سوق العمل الفلسطينية ،وكانت أعلى نسبة للبطالة تتركز
في فئة الشباب حيث وصلت  ،%37.2ألسباب عدة :أولها صغر ومحدودية حجم السوق وعدم قدرتها

على مواكبة حجم النمو السكاني من ناحية ،وفتوة الهيكل السكاني من ناحية أخرى ،باإلضافة إلى

االفتقار إلى قاعدة معلومات حول خصائص العرض والطلب عليه في سوق العمل ،هذا عدا عن
كالسيكية التخصصات المتوفرة في الجامعات والكليات الفلسطينية وافتقارها للتخصصات الحديثة التي

يزداد عليها الطلب في سوق العمل.

وبالرغم من محاوالت السلطة الفلسطينية لتخفيف المعاناة والحد من مخاطر البطالة ،من خالل جهودها
بالتنسيق مع الجهات المانحة ومنظمات المجتمع الدولي واستقطاب الجهات الدولية لتنفيذ مشاريع خلق

فرص عمل ،وإعداد برامج للتدريب وتوزيع المساعدات المالية ،وتوزيع مخصصات للعاطلين عن العمل،
إال أنها لم تستطع تقديم حلول حقيقية لمواجهة الكثير من التحديات ومنه مشكلة البطالة (فقد بلغت نسبة
( )1

مركز المعلومات الفلسطيني.

()www info.ps
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البطالة في قطاع غزة في العام  2017إلى ( )%42.7منهم ( )%40.7لفئة الشباب الذين تتراوح
أعمارهم من ( )24-20عاما(.)1
طرق عال البطالة في فلسطين

()2

 -1العمل على إيجاد آلية لتحقيق استقرار الوضع السياسي في فلسطين.

 -2إعادة النظر مستقبال في المشاريع الممولة من الدول المناحة لتكون ذات طابع صناعي يخلق فرص
عمل دائمة.

 -3القطاع الخاص عليه اإل سهام بخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل ،وعلى أرسهم وكالة الغوث
لتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

 -4االستخدام الرشيد للموارد المتاحة في فلسطين.
 -5تنمية روح المبادرة والريادة لدى العاطلين عن العمل من الشباب.

 -6مالئمة فلسفة التعليم العالي في الجامعات والمعاهد ليالئم متطلبات سوق العمل.
 -7التشجيع على االدخار واستثمار االدخار.

 -8قيام رجال األعمال بمسئوليتهم تجاه المجتمع.
ثال ًثا :الشباب اختلف الباحثين حول تحديد مرحلة الشباب عمريا؛ وذلك الختالف األوضاع االجتماعية
واالقتصادية والثقافية في المجتمعات المختلفة ،ووفقا لتحديد قانون رعاية الشباب الذي وضعته و ازرة
الشباب والرياضية الفلسطينية والمستهدفين من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتي تتراوح

أعمارهم ما بين  35-18عاما.
اإلطار العملي للبحث

 عينة الدراسة :قامت الباحثتان باستخدام طريقة العينة العشوائية؛ حيث تم استهداف العاملين
في هذه المنظمات وتحديد العاملين في برامج التشغيل المؤقت .وتم توزيع عينة استطالعية
حجمها ( )15استبانة الختبار االتساق الداخلي وثبات االستبانة ،وبعد التأكد من صدق وسالمة

االستبانة تم توزيع ( )35استبانة على مجتمع الدراسة ،أي ما نسبته ( )%43من مجتمع الدراس ة
البالغ ( ) 74جمعية ،وتم اختيار هذه الجمعيات ألنها استفادت من برنامج التشغيل المؤقت
واستثناء الباقي لعدم االستفادة ،وتم استرداد ( )31استبانة بنسبة ( ،88.5وجدول رقم ()3
يوضح أسماء الجمعيات التي وزعت عليها االستبانة وعدد العاملين فيها:

( )1

مرجع سابق ،مركز المعلومات الفلسطيني)www info.ps( .

( )2

سامي عودة ( ،دور الجمعيات االجنبية في التخفيف من معدالت البطالة والفقر ،دراسة حالة قطاع غزة) ،رسالة

ماجستير غير منشورة –الجامعة االسالمية-غزة 2016،ص .41
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جدول رقم ( ) 3أسماء الجمعيات التي وزعت عليها االستبانة وعدد العاملين فيها

عدد االستبانات الموزعة

عدد االستبانات المستردة

الرقم
.16

جمعية الزكاة اإلسالمية

5

5

.17

جمعية مراكز الموارد العمالية الخيرية

3

3

.18

جمعية المجمع اإلسالمي

5

5

.19

جمعية الجذور الفلسطينية لألعمال الخيرية

5

5

.20

جمعية اإلغاثة اإلسالمية

2

2

.21

جمعية اإلغاثة الكاثوليكية

2

1

.22

جمعية شركاء لإلغاثة والتطوير

2

1

.23

جمعية أبواب الخير للتنمية والتطوير

جمعية االنتماء األسري والتثقيف المجتمعي الخيرية

2

1

2

2

.25

جمعية مكة المكرمة الخيرية

2

1

.26

جمعية مركز الالجئين للتنمية المجتمعية

1

1

.27

هيئة فلسطين الخيرية

1

1

.28

جمعية انقاذ المستقبل الشبابي

1

1

.29

جمعية نهضة الطالب الفلسطيني

1

1

.30

الجمعية االسالمية بالشاطئ

1

1

35

31

.24

اسم الجمعية

 خصائص العينة:
جدول ( :)4توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية (ن=)31
البيانات الشخصية
الجنس

الخبرة

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

25

80.6

انثى

6

19.4

المجموع

31

100.0

اقل من  5سنوات

5

16.1

من  5إلى  10سنوات

22

71.0

أكثر من  10سنوات

4

12.9

المجموع

31

100.0

بكالوريوس

23

74.2

ماجستير

8

25.8

المجموع

31

100.0

من  21إلى  30سنة

4

12.9
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العمر

المسمى الوظيفي

من  31إلى  40سنة

19

61.3

 40إلى  50سنة

5

16.1

اكثر من  50سنة

3

9.7

المجموع

31

100.0

رئيس قسم

7

22.6

موظف

24

77.4

المجموع

31

100.0

ويتضح من الجدول رقم ( ) 3أن النسبة األكبر من المبحوثين هم من الذكور  %80.6وهذا

يتناسب مع ثقافة العمل في المجتمع الفلسطيني والغزي خاصة ،وأن  %19.4كانوا من االناث.

كما اتضح أن النسبة األكبر من المبحوثين مؤهالتهم العلمية بكالوريوس %74.2حيث أن المهن
اإلدارية التي يشغلونها ال تحتاج إلى خبرة أكثر من هذا المؤهل.
كما اتضح أن ما نسبته  %70من عينة الدراسة سنوات الخبرة لديهم تتراوح ما بين  5سنوات

إلى  10سنوات ،ويعتبر هذا المستوى من الخبرة أي ممن يمتلكون خبرة جيدة في مجال العمل.

كما يوضح الجدول السابق ايضا أن ما نسبته  %61.3من أفراد هذه الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين

 31سنة إلى  40سنة .كما يوضح الجدول السابق ان  %77.6من الموظفين في هذه المنظمات يعملون
بدرجة موظف عادي وان  %22.6يعملون بدرجة رئيس قسم حسب إجابات المبحوثين.

أداة الدراسة :تم إعداد استبانة حول " تقييم دور برامج منظمات المجتمع المدني في الحد من مشكلة
البطالة لدى الشباب الفلسطيني "  ،حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين
لفقرات االستبيان حسب جدول (:)4
الجدول رقم ( :)5درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

موافق

بدرجة موافق بدرجة موافق

بدرجة موافق بدرجة موافق

جدا
قليلة ً

قليلة

متوسطة

كبيرة

جدا
كبيرة ً

1

2

3

4

5

بدرجة

 صدق أداة الدراسة:
صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ،)105 :2010،حيث قامت

الباحثتان بالتأكد من صدق االستبانة باعتماد صدق المقياس وذلك من خالل:
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 )1االتساق الداخلي :يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع
المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحثتان بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من
خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي

إليه الفقرة.

حيث كانت جميع الفقرات مرتبطة بمجالها بمعنى ان قيمة  sigكانت أقل من  0.05لجميع

الفقرات وبالتالي نستطيع ان نحكم ان جميع الفقرات متسقة مع مجالها.

 )1الصدق البنائي :يعتبر أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة
الوصول إليها  ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة،
وقد قامت الباحثتان بعمل ذلك وحصلتا على الجدول التالي:
يوضح الجدول ( ) 5معامل االرتباط بين متوسط كل محور من محاور الدراسة مع المتوسط

الكلي لفقرات االستبانة

جدول رقم ( )6معامل االرتباط بين متوسط كل محور من محاور الدراسة مع المتوسط الكلي لفقرات االستبانة

.1

1-1
2-1

.2

3-1

المجال

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

إدارة برامج تشغيل البطالة لدى المؤسسة

**.840

.000

تقيم برامج التشغيل المؤقت في المؤسسة

**.732

.000

برامج التشغيل المؤقت ضمن خطط المؤسسة

**.644

.000

الخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت

**.655

.000

الحد من البطالة

**.718

.000

** دال إحصائيا عند مستوى معنوية0.01

*دال إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05

يبين الجدول ( )4أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( )0.05حيث إن القيمة االحتمالية
لكل فقرة أقل من ( ،)0.05من الجدول السابق يتضح للباحثتين وجود عالقة ارتباط ما بين جيده جدا

وجيدة ومقبولة بين إدارة برامج التشغيل المؤقت في منظمات المجتمع المدني وبين الحد من مشكلة

البطالة في المجتمع الفلسطيني.
 ثبات االستبانة :يقصد بثبات االستبانة هو "أن يعطي االستبيان نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات
متتالية" (الجرجاوي ،)97 :2010،وقد تحققت الباحثتان من ثبات استبانة الدراسة من خالل :معامل
ألفا كرونباخ  Cronbach's Alpha Coefficientوكذلك من خالل التجزئة النصفية استخدمت
الباحثتان طريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما هي مبينة في
جدول (.)6
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جدول ( )7معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية

تقيم برامج التشغيل المؤقت في المؤسسة

6

0.715

0.788

إدارة برامج تشغيل البطالة لدى المؤسسة

6

0.804

0.816

برامج التشغيل المؤقت ضمن خطط المؤسسة

5

0.727

0.765

.5

الخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت

5

0.626

0.712

الحد من البطالة

8

0.822

0.842

#

الكلي

30

0.891

0.884

.1
.2
.3
.4

المجال

واضح من النتائج الموضحة في جدول ( ) 5أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث
تتراوح بين ( )0.822 ،0.626بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( .)0.891وكذلك قيمة التجزئة
النصفية مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين ( )0.842 ،0.712بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة

( )0.884وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع .وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية وهى قابلة
للتوزيع.
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test

تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما
إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،حيث تبين أن المعنوية  SIGتزيد عن ()0.201

وهي أكبر من مستوى الداللة  0.05لجميع المجاالت وبذلك فإن توزيع البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
حيث تم استخدام االختبارات المعلمية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.

 األدوات اإلحصائية المستخدمة:
تم تفريغ وتحليل البيانات من واقع االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical

) ، Package for the Social Sciences (SPSS23حيث تم استخدام االختبارات اإلحصائية
التالية:
)1

النسب المئوية والتك اررات (.)Frequencies & Percentages

)3

اختبار ألفا كرونباخ (.)Cronbach's Alpha

)4

اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ).Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

)2

)5
)6
)7

معامل ارتباط بيرسون (.)Pearson Correlation Coefficient

المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري.

اختبار  Tفي حالة عينة واحدة (.)T-Test

اختبار  Tفي حالة عينتين (.)Independent Samples T-Test
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تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 تحليل محاور االستبانة:
تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة
وهي  3أم ال ،كما في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)8المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار  tلجميع المجاالت

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

)5

الكلي

4.10

.420

82.0

14.6

0.00

-

#

النسبي

الحد من البطالة

4.08

.567

81.6

10.6

0.00

4

المتوسط الحسابي

)4

قيمة االختبار t

الخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت

4.23

.476

84.6

14.4

0.00

1

)3

برامج التشغيل المؤقت ضمن خطط المؤسسة

()Sig

4.17

.584

83.4

11.1

0.00

)2

إدارة برامج تشغيل البطالة لدى المؤسسة

القيمة االحتمالية

4.07

.638

81.4

9.3

0.00

)1

تقيم برامج التشغيل المؤقت في المؤسسة

الترتيب

4.08

.546

81.7

11.1

0.00

م

المجال

3
5
2

يتضح من الجدول السابق ( )7ما يلي:
 )1المتوسط الحسابي للمجال األول " تقيم برامج التشغيل المؤقت في المؤسسة " يساوي ( 4.08الدرجة
الكلية من  )5أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%81.7قيمة االختبار  11.1وأن القيمة االحتمالية

( )Sigتساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة جيدة من قبل أفراد العينة على هذا المجال
الخاص تقيم برامج التشغيل المؤقت في المؤسسة.

 )2المتوسط الحسابي للمجال الثاني " إدارة برامج تشغيل البطالة لدى المؤسسة" يساوي  4.07أي أن
المتوسط الحسابي النسبي  ،%81.4قيمة االختبار  9.3وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي 0.00

وهذا يعني أن هناك درجة موافقة من قبل أفراد العينة على ه ذا المجال الخاص إدارة برامج تشغيل

البطالة لدى المؤسسة.

 )3المتوسط الحسابي للمجال الثالث " برامج التشغيل المؤقت ضمن خطط المؤسسة" يساوي 4.17أي
أن المتوسط الحسابي النسبي  ،%83.4قيمة االختبار 11.1وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي
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 0.000وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذا المجال الخاص إدارة
برامج تشغيل البطالة لدى المؤسسة .بمعنى أن  %83.4من أفراد الدراسة يرون أن برامج التشغيل

المؤقت ضمن خطط المؤسسة.

 )4المتوسط الحسابي للمجال الرابع " الخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت " يساوي  4.23أي أن
المتوسط الحسابي النسبي  ،%84.6قيمة االختبار  14.4وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي

 0.00وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذا المجال الخاص "

بالخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت " .بمعنى أن  %84.6من أفراد الدراسة يرون أنه يوجد

لدى المنظمات خطط تمويلية لبرامج التشغيل المؤقت.

 )5المتوسط الحسابي للمجال الخامس " الحد من البطالة " يساوي  4.08أي أن المتوسط الحسابي
النسبي  ،%81.6قيمة االختبار 10.6وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذا المجال الخاص " الحد من البطالة " .بمعنى

ان  %81.6من أفراد الدراسة يرون أ ن المشاريع التي تنفذها المؤسسة كان له أثر واضح على الحد
من البطالة.

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ،4.10وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي

 ،%82قيمة االختبار 14.6وأن القيمة االحتمالية ( )Sigتساوي  0.000وهذا يعني أن هناك موافقة

بدرجة كبيرة بنسبة  %82من أفراد الدراسة يرون أ ن منظمات المجتمع المدني لها دور فعال في الحد
من مشكلة البطالة عند الشباب.
اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية األولى :توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين إدارة
برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والحد من البطالة لدى الشباب.
لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين المتغيرين ،حيث كانت
النتائج كما يلي:
جدول رقم()9
يوض معامل االرتباط بين فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والحد من البطالة لدى الشباب.

المحور
فاعلية برامج التشغيل المؤقت

اإلحصاءات

والحد من البطالة لدى الشباب

معامل االرتباط () R

**0.718

)(Sigقيمة المعنوية
حجم العينة () N

حصائيا عند مستوى معنوية 0.01
**دال إ
ً
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لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون حيث تبين من خالل هذا االختبار
أنه يوجد عالقة طردية بين فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والحد من البطالة
لدى الشباب؛ حيث كانت قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي

 R=0.718وقيمة  sig=0.00وهذا

دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( )α≤0.05بمعنى أن برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع
المدني تزيد من فاعلية الحد من البطالة عند الشباب؛ وتعزو الباحثتان ذلك إلى قلة فرص التوظيف في
قطاع غزة ،مما يؤدي إلى اهتمام الشباب التشغيل المؤقت ولو لفترة وجيزة للعمل والحصول على خبرة،
لذلك في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وندرة فرص العمل كان لبرامج التشغيل المؤقت

لمنظمات المجتمع المدني فاعلية ودور في الحد من البطالة.

الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين فاعلية
برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت للشباب.

لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون.
جدول رقم()10

يوض معامل االرتباط بين فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والخطط التمويلية لبرامج
التشغيل المؤقت للشباب

اإلحصاءات

المحور

معامل االرتباط () R
فاعلية برامج التشغيل المؤقت

)(Sigقيمة المعنوية

حجم العينة () N

الخطط

التمويلية

التشغيل المؤقت

لبرامج

**0..644
0.00

31

حصائيا عند مستوى معنوية 0.01
**دال إ
ً
حيث تبين من خالل هذا االختبار أنه يوجد عالقة طردية بين فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات
المجتمع المدني والخطط التمويلية لبرامج التشغيل المؤقت للشباب ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط

بيرسون تساوي

 R=0.644وقيمة  sig=0.00وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()α=0.05

بمعنى أن وجود خطط تمويلية لبرامج التشغيل المؤقت يزيد من فاعلية هذه البرامج الخاصة بتشغيل

الشباب وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن هذه المنظمات أي منظمات المجتمع المدني تتبع لمنظمات
دولية تلزم جميع فروعها بعمل خطط تمويلية ضمن خططها التشغيلية واالستراتيجية ،وتفسر الباحثتان
ذلك بالخبرة التي تمتلكها منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متنوعة من ضمنها التقليل من

البطالة في المجتمع الذي تعمل به.

الفرضية الثالثة :توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥0.05بين فاعلية
برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني ومدى تقيم برامج التشغيل المؤقت.
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لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين المتغيرين ،حيث كانت
نتائج االختبار كما هو موضح بالجدول التالي
جدول رقم()11
يوضح معامل االرتباط بين فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني وتقيم برامج التشغيل
المؤقت.
المحور
فاعلية برامج التشغيل المؤقت

اإلحصاءات

تقيم برامج التشغيل المؤقت

معامل االرتباط () R

**0.732

)(Sigقيمة المعنوية
حجم العينة () N

0.00
31

حصائيا عند مستوى معنوية 0.01
**دال إ
ً
لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار معامل ارتباط بيرسون؛ حيث تبين من خالل هذا االختبار
أنه يوجد عالقة طردية بين فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني وتقييم برامج
التشغيل المؤقتق حيث كانت قيمة معامل االرتباط بيرسون تساوي

 R=0.732وقيمة sig=0.00

وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية ( )α=0.05بمعنى أن الزيادة في تقييم برامج التشغيل المؤقت
يزيد من فاعلية هذه البرامج الخاصة بتشغيل الشباب ،وتفسر الباحثتان هذه النتيجة إلى أن وضع خطه
يحتاج إلى تقييم مدى االلتزام بها وتحديد نقاط القوة والضعف المواجهة أثناء تنفيذها ،لذلك كلما كان

هناك تقييم من قبل المؤسسة لبرنامج التشغيل المؤقت كلما زاد فاعلية هذا البرنامج.

الفرضية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء

المبحوثين حول إدارة برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني ودورها في الحد من البطالة

تعزى لمتغير الجنس.

لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار tللعينات المستقلة ()independent sample t-test
جدول ( )12يوض الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ( )tلمتغير الجنس
العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

25

4.08

.432

أنثى

6

4.18

.389

قيمة االختبار ()t

قيمة sig

0.534

0.597

يوضح الجدول السابق أن متوسط استجابات المبحوثين حول حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت

لمنظمات المجتمع المدني للذكور يساوي ،4.08وانحراف معياري  ،0.432في حين كان متوسط
استجابات المبحوثين عند اإلناث يساوي  4.18وانحراف معياري يساوي 0.389؛ حيث نالحظ أن
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المتوسطين متساويين تقريبا .لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعينتين مستقلتين؛ حيث تبين
من خالل هذا االختبار أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول استجابات المبحوثين حول فاعلية
برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،حيث كانت قيمة

 sig= 0.579وقيمة اختبار  t=0.534وهذا غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05؛ وتعزو
الباحثتان ذلك إلى طبيعة العمل في برامج التشغيل المؤقت يعتمد على خبرة وكفاءة العاملين سواء ذكور

أو إناث ،وتفسر الباحثتان هذه النتيجة إلى أن العاملين في منظمات المجتمع المدني يحملون نفس
الرؤية والقناعة تجاه برامج التشغيل المؤقت ودورها في التقليل من البطالة بغض النظر عن الجنس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين حول فاعلية

برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني ودورها في الحد من البطالة تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي.
لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار tللعينات المستقلة ()independent sample t-test
جدول ( )13يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ( )tلمتغير المسمى الوظيفي
العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

رئيس قسم

7

4.15

0.322

موظف

24

4.08

0.449

قيمة االختبار ()t

قيمة sig

0.403

0.690

يوضح الجدول السابق أن متوسط استجابات المبحوثين حول حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت

لمنظمات المجتمع المدني لرئيس القسم يساوي ،4.15وانحراف معياري  ،0.332في حين كان متوسط
استجابات المبحوثين عند للموظف يساوي  4.08وانحراف معياري يساوي 0.449؛ حيث نالحظ أن

المتوسطين متساويين تقريبا .لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعينتين مستقلتين حيث تبين من
خالل هذا االختبار أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول استجابات المبحوثين حول فاعلية برامج

التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،حيث كانت قيمة =sig

 0.69وقيمة اختبار  t=0.304وهذا غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية  ،0.05تعزو الباحثتان هذه
النتيجة إلى أن سياسات العمل في المنظمات أو أي مؤسسة وإجراءاته ال تتغير بل تبقى واحدة ومفهومة

لجميع العاملين ،لذلك ال يوجد فروقات تعزى لهذا المتغير.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين حول

فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار tللعينات المستقلة ()independent sample t-test
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جدول( )14يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ( )tلمتغير المؤهل العلمي
العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

بكالوريوس

23

4.16

0.358

ماجستير

8

3.95

0.566

قيمة االختبار ()t

قيمة sig

1.11

0.276

يوضح الجدول السابق أن متوسط استجابات المبحوثين حول حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت

لمنظمات المجتمع المدني لحملة البكالوريوس يساوي ،4.16وانحراف معياري  ،0.358في حين كان

متوسط استجابات المبحوثين لحملة الماجستير يساوي  3.95وانحراف معياري يساوي 0.566؛ حيث
نالحظ أن المتوسطين متساويين تقريبا.

لدراسة هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعينتين مستقلتين حيث تبين من خالل هذا االختبار أنه ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية حول استجابات المبحوثين حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات
المجتمع المدني تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،حيث كانت قيمة  sig= 0.276وقيمة اختبار t=1.11

وهذا غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية  ، 0.05تفسر الباحثتان هذه النتيجة إلى أن المؤهل العلمي
للعاملين في مجال برامج التشغيل المؤقت على أن جميع العاملين بغض النظر عن مؤهلهم العلمي

متفقين على أهمية إدارة برامج التشغيل المؤقت ودور منظمات المجتمع المدني التي يعملون بها في
التقليل من البطالة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين حول فاعلية

برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني ودورها في الحد من البطالة تعزى لمتغير الفئات العمرية.
إليجابه هذه الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر ،والجدول التالي يوضح ذلك.
يوض الجدول ( )15نتائج اختبار تحليل التباين ANOVA.

نتائج تحليل التباين األحادي (  ) One Way Anovaمتغير العمر

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية مربع المتوسطات Fاختبار

بين المجموعات

.331

3

.110

داخل المجموعات

4.967

27

.184

المجموع

5.298

30

.599

Sig
قيمة المعنوية
.621

يوضح الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول متوسطات آراء المبحوثين

حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني تعزى لمتغير الفئات العمرية.حيث وجد

أن قيمة االختبار  F=0.599وقيمة  sig=0.621وهذا غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية 5%
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.بمعنى أن تقسيمات العمر ليس لها أي اثر على أراء المبحوثين حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت

لمنظمات المجتمع المدني ،وتفسر الباحثتان عدم وجود فروقات بين المغير المستقل والتابع تعزى للعمر

ألن العامل كلما تقدم به العمر كلما اكتسب خبرة في مجال عمله وفهم أكثر ،مما يترتب عليه عدم وجود

فروقات تعزى للعمر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات آراء المبحوثين حول
فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني ودورها في الحد من البطالة تعزى لمتغير

الخبرة.

إليجابه هذه الفرضية تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة

إحصائية وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر ،والجدول التالي يوضح ذلك .يوضح
الجدول ( )15نتائج اختبار تحليل التباين .ANOVA
جدول رقم ()16

نتائج تحليل التباين األحادي (  ) One Way Anovaمتغير الخبرة
مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات
داخل

المجموعات

المجموع

درجات الحرية مربع المتوسطات Fاختبار

.131

2

.066

5.166

28

.185

5.298

30

Sig
قيمة المعنوية
.704

.356

يوضح الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول متوسطات آراء المبحوثين

حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني تعزى لمتغير الخبرة.حيث وجد أن قيمة

االختبار  F=0.356وقيمة  sig=0.704وهذا غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية . 5%بمعنى أن
تقسيمات الخبرة ليس لها أي أثر على أراء المبحوثين حول فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات
المجتمع المدني ،وتفسر الباحثتان هذه النتيجة بأن ازدياد خبرة الموظف في العمل مع مرور سنوات
خدمته تؤدي إلى فهمه وتعمقه في عمله مما يؤدي إلى عدم اختالف توجهات نظر العاملين تجاه أهمية

دور منظمات المجتمع المدني ودورها الكبير في الحد من البطالة.
النتائج والتوصيات

أوًال :النتائج :بعد االنتهاء من اإلطار النظري لهذه الدراسة والدراسة الميدانية توصلت الباحثتان إلى عدة

نتائج وهي:
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 -1برامج التشغيل المؤقت التي تقدمها منظمات المجتمع المدني تقدم حلول تساعد على الحد من
مشكلة بطالة الشباب الفلسطيني.

 -2برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني تعمل ضمن خطط تمويلية لهذه المنظمات.
 -3تمتاز برامج التشغيل المؤقت بإدارتها الجيدة من قبل منظمات المجتمع المدني.

 -4ال يوجد فروقات تعزى للمتغيرات الديموغرافية بين إجابات المبحوثين حول إدارة منظمات المجتمع
المدني والحد من البطالة تعزى للجنس والعمر والمؤهل العلمي.

 -5يوجد عالقة طردية بين فاعلية برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني والخطط التمويلية
لبرامج التشغيل المؤقت للشباب
 -6يوجد عالقة طردية بين فاعلية إدارة برامج التشغيل المؤقت لمنظمات المجتمع المدني وتقييم برامج
التشغيل المؤقت.
ثانيا :التوصيات:
ً
 -1توصي الباحثتان القائمين على إدارة منظمات المجتمع المدني التنسيق بينهم حتى يكون هناك فرص
عادلة ومتاحة لجميع العاطلين عن العمل ،وعدم ازدواجية في البرامج.

 -2تنصح الباحثتان إدارات منظمات المجتمع المدني بتمويل مشاريع للشباب الفلسطيني للمساهمة
بخلق فرصة عمل لهم.

 -3التجديد والتنويع واالستمرار في برامج التشغيل المؤقت المتبعة من منظمات المجتمع المدني.

 -4التنسيق مع وزارة العمل الفلسطيني وو ازرة الشئون االجتماعية للتأكد من أن الفرد عاطل عن العمل
المتقدم لفرصة العمل.

 -5ضرورة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تدعيم شبكات األمان االجتماعي وعقد ندوات فكرية
وثقافية لتعريف المواطن باآلثار السلبية لتزايد حجم البطالة على مختلف جوانب الحياة ،وكذلك
أهمية دور وسائل اإلعالم المختلفة.
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Abstract:
The study aimed to identify the elements of success for Rwanda's
experience in economic development, and how to benefit from it in Palestine.
The study stated the relative importance of political and security stability
in developing the economy in Rwanda, once the success occurred in the
development experience in Rwandan internal fighting. The financial policy of
the government of Rwanda contributed to economic growth, as the growing
interest in health and education would throw positive results in the Rwandan
economy.
The study recommended that decision-makers in the Palestinian
territories need to restore national unity and end the division and to invest the
results of the Rwandan model in development, which is based on solid
foundations, including the development of the human resource, and the
adoption of an expansionary financial policy that gives the greatest attention to
the sectors of health, education and social service, the development of
infrastructure and interest in agriculture and industry as an input for internal
stability and a locomotive of growth.
 المقدمة: ًأوال
ٌيعد تحقيق مستويات متقدمة من التنمية االقتصادية واالجتماعية هدفا مركزيا تسعى إليها الدول

.والمجتمعات كافة سواء أكانت متقدمة أو صاعدة أو نامية على حد السواء

وال ُيقصد بالتنمية االقتصادية فقط حدوث تغيرات كمية في إجمالي الناتج أو زيادة نصيب الفرد

من الدخل ما لم يحدث تغيرات جوهرية في هياكل االقتصاد المعني؛ حيث ال قيمة ألية زيادات في
إجمالي الناتج ما لم يرافقها تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة؛ وذلك من خالل الزيادة الملموسة
 إضافة إلى العدالة في، وتمتعه بالخدمات األساسية كالصحة والتعليم،في متوسط دخل الفرد الحقيقي
. بحيث ال تتسع الفوارق بين شرائح المجتمع،توزيع الدخل والثروة
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تعتبر التجربة التنمية في رواندا من التجارب ال ارئدة في التنمية االقتصادية ،حيث استطاعت تحقيق
معدالت ال بأس فيها من التنمية ،بعد سنوات من التراجع واالنحدار االقتصادي العام خصوصا في
عامي  1994-1993والتي شهدت عملية إبادة جماعية ُقتل على إثرها نحو  800ألف مواطن رواندي.
ومع توجه الحكومة الرواندية لتطبيق برام ج اإلصالح االقتصادي ،وترك الصراعات الوطنية
جانبا ،والبدء باستعادة الوحدة الوطنية ،انتقل االقتصاد الرواندي إلى مرحلة مهمة مما جعلها محطة
أنظار االقتصاديين خصوص ا اقتصادي الدول غير المستقرة والتي تعاني من تفاقم حدة االنقسام وانتشار
الفساد ومنها األراضي الفلسطينية.
يعاني االقتصاد الفلسطيني من تراجع حاد في معظم المؤشرات الكلية ،وخصوصا في قطاع
غزة ويعود ذلك إلى عدد من األسباب منها ما له عالقة باالحتالل اإلسرائيلي ،وأخرى باالنقسام
الفلسطيني-الفلسطيني والذي رافقه سوء اإلدارة العامة وتضارب القوانين ونشوء بيئة حاضنة للفساد،
وليس انتهاء بندرة الموارد المحلية.
هناك نقاط تشابه بين ما جرى في رواندا خالل تسعينات القرن العشرين وبين ما يحدث في
االقتصاد الفلسطيني؛ حيث ألقى االنقسام بظاللها غير إيجابية على الواقع االقتصادي واالجتماعي ،كما
أن كال االقتصاديين قد اعتمدا على ال مساعدات الخارجية في تمويل الموازنة العامة ومحدودية الموارد
االقتصادية؛ وألجل ذلك يحاول الباحثون التعرف على مقومات ومرتكزات التنمية االقتصادية في رواندا،
وإسقاط ذلك على االقتصاد الفلسطيني ،ومحاولة لتعميم نتائج التجربة التنموية الرواندية فلسطينيا.
ثانيا :مشكلة الدراسة
يعاني االقتصاد الفلسطيني من تنامي االختالل وتفاقم المشكلة االقتصادية؛ بفعل عدم التوازن
بين اإلنتاج واالستهالك ،وندرة الموارد المالية وإحدى األسباب في ذلك حالة االنقسام السياسي ولالحتالل
دور في تعميقه.
اإلسرائيلي ا
لقد أدى االنقسام إلى تباين السياسات االقتصادية المتبعة في تحقيق التنمية ،وألن رواندا تتشابه
في مسألة االنقسام وندرة الموارد ،فإن الباحثون استندوا في تحليل مشكلتهم على التعرف على تجربة
رواندا في التجربة االقتصادية واشتقاق الدروس والعبر منها فلسطينيا في نقاط التشابه وخصوصا فيما
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يتع لق بتفاقم مشكلة االنقسام السياسي واالعتماد المتزايد على المساعدات والهبات الخارجية كأحد أهم
اإليرادات غير الضريبية ،إضافة ألهمية القطاع الزراعي والتعليم.
تكمن مشكلة الدراسة في محاولة الباحثون الجادة لإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
ما هي مرتكزات التنمية االقتصادية في رواندا ومدى االستفادة منها فلسطينيا؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي ،عدد من التساؤالت الثانوية ،ويمكن إبراز أهمها كما يلي:
 -1ما هي أسباب التنمية االقتصادية في رواندا؟
 -2ما هي المكاسب االقتصادية الناجمة عن استعادة الوحدة الوطنية في رواندا؟
 -3ما هي مرتكزات التنمية االقتصادية في رواندا؟
 -4ما هي الطرق الواجب إتباعها فلسطينيا الشتقاق الدروس والعبر من تجربة رواندا التنموية؟
ثال ًثا :أهمية الدراسة
األهمية النظرية:
تكتسب الدراسة أهمية من الناحية النظرية؛ كونها تتطرق ألحد أهم التجارب الدولية في تحقيق
التنمية االقتصادية بعد سنوات من االضطرابات وحدوث الصراعات ،والتي أودت بحياة آالف المواطنين
وما لذلك من مخاطر ُمحدقة باالقتصاديات ،كما تُعتبر الدراسة مهمة للمكتبة االقتصادية العربية لما
تناولته من مسائل يمكن تعميمها لعدد من الدول خصوصا في ضوء تفجر األوضاع السياسية وحالة
االضطراب التي تعاني منه عدد ال بأس به من الدول العربية ،كما تُعد الدراسة مهمة للباحثين في الشأن
الفلسطيني والعربي يمكن؛ من خالل فهم طبيعة الصراع في المنطقة ،وتقدير حجم المكاسب من الوحدة
الوطنية ،وطي ملفات االنقسام .
وللدراسة أهمية بحثية كونها تناقش آليات النهوض االقتصادي في رواندا والقضاء على الفقر
وتحسين مستويات الصحة والتعليم واالكتفاء الذاتي وجذب االستثمارات.
يمكن للدراسة تسليط الضوء على التجربة التنموية في رواندا واشتقاق الدروس والعبر منها فلسطينيا.
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النظرية العملية:
تكمن أهمية الدراسة العملية في راهنيتها والجدية التي تتسم بها؛ حيث تُعد من الدراسات الهامة
والتجارب الرائدة دوليا؛ حيث استطاعت رواندا الخروج من نفق الظالم الذي سببته حالة التوتر العرقي
والصراعات القبلية ،لذلك فإن دراسة تجربة رواندا ُيعتبر مهما ومحطة الهام لالقتصاديات التي تتشابه

والحالة الرواندية ،ومنها االقتصاد الفلسطيني ،كما أن للدراسة أهمية عربية وإقليمية ودولية ،حيث أن

القضاء على الصراعات الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد سينجم عنها تحسينات ملموسة
في مستويات التنمية االقتصادية.
كما من األهمية العملية للدراسة هي محاولة الباحثون استكشاف طبيعة العالقة بين االنقسام
السياسي وتراجع مؤشرات التنمية ،ومدى االستفادة الفلسطينية من اشتقاق تجارب اآلخرين.
ابعا :أهداف الدراسة
ر ً
يطمح الباحثون عند إعدادهم لتلك الدراسة تحقيق عددا من األهداف المرجوة ،ويمكن إبراز أهمها بالنقاط
التالية:
 -1التعرف على طبيعة االقتصاد في رواندا ومقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 -2إبراز أهم أسباب التي أدت إلى النمو المتسارع في اقتصاد رواندا.
 -3تبيان الجهود الحكومية ودورها في إحداث عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في رواندا.
 -4تبيان األهمية االقتصادية والتنموية لتجربة رواندا وآليات اشتقاق الدروس والعبر منها فلسطينيا.
خامسا :منهجية الدراسة
ً
وتفسير لقضايا التنمية االقتصادية،
ا
استعان الباحثون بالمنهج الوصفي التحليلي ،كونه األكثر تناسبا
حيث تم إب راز أهم مقومات التجربة االقتصادية والتنموية في رواندا ،وسيتم تعزيز ذلك بلغة األرقام
واألشكال البيانية الصادرة عن معهد اإلحصاء برواندا والبنك الدولي والمؤسسات األممية.
سادسا :حدود الدراسة:
ً

يمكن إبراز حدود الدراسة كما يلي:

الحدود المكانية :رواندا.
الحدود الزمنية :الفترة .2017-1993
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سابعا :الدراسات السابقة
ً

تناولت دراسة المناور وشاهين ( ) 2017التجربة التنموية الماليزية باعتبارها من أكثر التجارب

التنموية في دول جنوب شرق أسيا والتي تُعتبر من البلدان األسرع في النمو االقتصادي؛ حيث هدفت
الدراسة إلى التعرف على الجانبين االقتصادي واالجتماعي للتجربة التنموية في ماليزيا.
توصلت الدراسة أن أحد أهم مرتكزات التنمية االقتصادية في ماليزيا يكمن في إرساء القيم
االجتماعية الهامة مثل التسامح ونبذ العنف والتعايش السلمي واالندماج المجتمعي ،واالستقرار السياسي
الذي رافقه تحسينات ملموسة في مستويات العدالة االجتماعية والمساواة واللذان ُيعتبران من أهم متطلبات
تحقيق االستقرار السياسي.

أما عن أهم تحديات التنمية االقتصادية في ماليزيا في السابق والتي تم التغلب عليها بفعل
اإلدارة الحكيمة ،تكمن في النقاط التالية:

()1

 -1توحيد األمة الماليزية.
 -2إيجاد مجتمع ماليزي حر وآمن ومتطور.
 -3تشجيع بناء مجتمع ديمقراطي ناضج.
 -4قيام مجتمع ذو أخالق فاضلة.
 -5تكوين مجتمع حر متسامح.
 -6تأسيس مجتمع علمي ومتقدم.
 -7إنشاء مجتمع الرفاهية والعدالة االجتماعية.
 -8تحقيق العدالة االقتصادية ،بمعنى تحقيق التوزيع العادل لثروات األمة.
 -9إنشاء اقتصاد متطور ومزدهر تسود فيه المنافسة ويتسم بالمرونة.
هدفت دراسة شحاته وحجازي ( )2017التعرف على تجربة التنمية في األمارات العربية المتحدة.
خلصت الدراسة أن أهم مقومات التنمية االقتصادية في األمارات العربية المتحدة تكمن في النقاط التالية:

()2

 -1المقومات الطبيعية ،والنمو االقتصادي الناجم عن توافر الموارد الطبيعية وأهمها النفط.
( )1

فيصل شاهين المناور ،عبد الحليم" :جارب تنموية رائدة :ماليزيا نموذجاً" ،الكويت ،المعهد العربي للتخطيط  ،العدد

( )2

هدير شحاته ،منى حجازي " ،تجارب التنمية  :األمارات نموذجاً" ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية"،

.2017 ،54

 ،2017الرابط االلكتروني/https://elbadil-pss.org :
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 -2السياسة المالية الفاعلة والتي تقوم على تنويع اإليرادات العامة وتوسيع القاعدة االقتصادية.
 -3اإلدارة الحكومية السليمة واالهتمام بنظريات التخطيط والمنافسة ودعم التطوير واالبتكارات.
تناولت دراسة السخاوي ( )2016بالتحليل والنقد لتجربة الب ارزيل التنموية ،باعتبارها إحدى أهم التجارب
التنموية العالمية ،حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على تجربة لوال داسيلفا في الب ارزيل وقدرته على تنمية
االقتصاد الب ارزيلي؛ من خالل السيطرة على التضخم وإعادة توزيع الدخل وخفض معدالت األمية واالهتمام
بالصحة والتعليم وزيادة الموارد.

()1

خلصت الدراسة إلى أن أهم مرتكزات التنمية االقتصادية في الب ارزيل يعود إلى العدل االجتماعي،
وسياسات الدعم االجتماعي ،والطابع الديمقراطي للدولة.
هدفت دراسة إكريم ( ) 2016إلى التعرف على واقع التجربة الماليزية والمتعلقة بالكيفية التي استطاعت
من خاللها تحقيق الوحدة المجتمعية واستغالل الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة ،وهدفت تلك الدراسة
إلى اآلليات الواجب إتباعها في فلسطين لالستفادة من التجربة الماليزية.
وتوصلت الدراسة إلى أ ن العامل األساسي في نجاح مقومات التنمية االقتصادية في ماليزيا يعود
إلى نظام الحكم العقالني للحكومات الماليزية ،والتي اعتمدت في بناء خططها ورؤيتها على فلسفة
التنمية االقتصادية واالهتمام بتطوير التعليم والعدالة في توزيع الدخل والثروة ،وأن السبب المركزي للتنمية
االقتصادية يعود إلى االهتمام بتطوير الزراعة والتصنيع؛ حيث أدى ذلك إلى االنتقال والتحول النوعي
من اقتصاد يعتمد على الزراعة والمساعدات الخارجية إلى اقتصاد صناعي متطور وقائد للنمور
ار سياسيا واجتماعيا.
الصناعية في جنوب شرق أسيا ،كما أن االستقرار االقتصادي قد رافقه استقر ا

()2

هدفت دراسة السالموني ( ) 2015إلى التعرف على تجربة سنغافورة في التنمية االقتصادية.
خلصت الدراسة إلى أن أحد أسباب النهوض االقتصادي في سنغافورة يعود إلى التعليم ،واالستثمار
الحقيقي في الموارد البشرية ،وإدارة المال العام بكل كفاءة وشفافية ،كما اعتمدت فلسفة التنمية االقتصادية
في سنغافورة على إستراتيجيتين هما :استيراد أحدث التطورات التكنولوجية العلمية لزيادة إنتاجية رأس

( )1إبراهيم السخاوي "،تجربة البرازيل التنموية الرائدة" ،جريدة األهرام ،مصر ،2016 ،الرابط اإللكتروني:
http://www.ahram.org.eg.
( )2

سعد إكريم ،الرؤية الماليزية لمستقبل دولة فلسطين وسبل الدعم الماليزي للقضية الفلسطينية ،بحث منشور مقدم

لمؤتمر األمن القومي الفلسطيني الرابع ،مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،
جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.2016 ،
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المال والعمالة؛ من خالل تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة ،واإلستراتيجية الثانية تقوم على توفير
البيئة القانونية والفكرية والحوكمة الرشيد ة للنمو ورعاية المواهب.

()1

هدفت دراسة المصري ( )2015إلى التعرف على مقومات التجربة التنموية في ماليزيا؛ حيث تناولت
الدراسة القطاع الصناعي وحاولت إبراز دوره في نمو االقتصاد الماليزي.

()2

وخلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة طردية قوية بين اإلنتاج الصناعي والنمو االقتصادي ،وأن إحدى
األسباب الرئيسية لتقليل معدالت الفقر والبطالة في ماليزيا؛ يعود إلى تكثيف االستثمار في القطاعات
اإلنتاجية وعلى رأسها الزراعة والصناعة.
هدفت دراسة أمين ( )2013إلى التعرف على أهمية النمو الصناعي المستدام في تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وأبرزت تلك الدراسة مصادر النمو في عدة اقتصاديات ومنها االقتصاد المصري
والتركي واإليراني.
وتوصلت الدراسة إلى الصعود االقتصادي في دول :تركيا وإيران ومصر يعتبر صعوداُ فاشالُ ونموا عابرا
سرعان ما يتالشى مع أي صدمة اقتصادية عالمية ،ويعود ذلك إلى اعتمادها على القروض الخارجية
واالستثمارات األجنبية المباشرة دون االهتمام بتنمية السوق المحلية وبالصناعات المحلية المعدة للتصدير،
وتوصلت كذلك إلى أن الداعمة الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ال يعود إلى ارتفاع معدل نصيب
الفرد من الدخل وإنما من خالل النمو الصناعي المستدام والممول من رؤوس أموال وطنية.

()3

التعليق على الدراسات السابقة:
تتفق هذه الدراسة مع مثيالتها من الدراسات السابقة في وجود أهمية وضرورة لدراسة أهم تجارب
التنمية االقتصادية العالمية وأهمها التجربة الماليزية والب ارزيلية واإلماراتية والتركية ،وتحليل مقومات
النهوض االقتصادي في تلك التجارب.

(  )1هاني السالموني " ،تجربة سنغافورة في التنمية االقتصادية" ،مجلة المصري اليوم ،2015 ،الرابط االلكتروني:
https://www.almasryalyoum.com
( )2

بالل المصري ،تجربة ماليزيا في التنمية االقتصادية :دروس مستفادة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

( )3

سمير أمين :،الصعود الفاشل في مصر وتركيا وإيران ،ترجمة مصطفى الجمال ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية،

االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.2015 .
الطليعة.2013 ،21
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ما ُيميز تلك الدراسة هو البحث في أس باب تحقيق رواندا لتنمية اقتصادية خالل بضع سنوات
سبقتها حالة من الالاستقرار واإلبادة الجماعية ،والتي قوضت النمو االقتصادي وكبحت جماح
االستثمارات.
تتميز هذه الدراسة في البحث بعمق في تجربة رواندا االقتصادية وآليات االستفادة من نتائجها
اإليجابية وتعميم نتائجها على الحالة الفلسطينية؛ حيث تتشابه رواندا وفلسطين في عدة أمور ومنها وجود
انقسام وطني ،وندرة الموارد المحلية ،إضافة لالعتماد على المنح والمساعدات الخارجية كمورد أساسي
لتمويل الموازنة العامة.
ثامًنا :الصناعة كمدخل رئيسي للتنمية االقتصادية
للقطاع الصناعي دور بارز ومهم في النمو االقتصادي ألي اقتصاد ،وال يمكن إغفال الدور
التنموي للقطاع الصناعي؛ حيث يعتبر االهتمام بالقطاع الصناعي ،وتكثيف االستثمار به من أفضل
السياسات االقتصادية التي يحتاجها االقتصاد ،كونها من مصادر تنويع الدخل القومي وتوسيع قاعدة
اإلنتاج والتي بدورها تؤدي إلى نمو االقتصاد.
ونظر ألهمية القطاع الصناعي فإن زيادة مساهمته في الناتج اإلجمالي يعتبر هدفا رئيسيا للدول
ا
كافة سواء متقدمة أو نامية ،ألسباب كثيرة منها التالي:

()1

 -1يساهم قطاع الصناعة في إيجاد فرص عمل جديدة ،وكلما زاد حجم اإلنتاج الصناعي أفقيا وعموديا
نقص عدد العاطلين عن العمل ،وانخفاض معدالت البطالة يرافقها زيادة حجم الطلب الكلي الفعال بشقيها
االستهالكي واالستثماري.
 -2يساهم في زيادة الدخل الوطني؛ حيث أنه وعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي
اإلجمالي تزداد الصادرات ،ويقل االعتماد على تصدير المواد األولية كالنفط والموارد األولية األخرى.
 -3يساهم في رفع مستوى اإلنتاجية؛ وذلك ألنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية
والتكنولوجيا الحديثة ،وهذا يسهم في رفع اإلنتاجية.
 -4يسهم في رفع معدل النمو في االقتصاد الوطني ويساعد على رفع النمو في القطاعات األخرى أيضا؛
مثل قطاع الزراعة وقطاع الخدمات لترابط العالقات بينه وبين القطاعات األخرى ،فقطاع الصناعة يمد
( )1

رمضان العنزي " ،أهمية القطاع الصناعي في االقتصاد الوطني" ،مركز الجزيرة للدراسات ،2016 ،الموقع

االلكتروني

http://www.al-jazirah.com/2016/20160409/ar4.htm
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قطاع الزراعة بكثير من مستلزمات اإلنتاج مثل اآلالت الزراعية األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ،
كما يعد في الوقت نفسه مجاال لتسويق كثير من المنتجات الزراعية التي يتم تصنيعها في قطاع الصناعة،
من ناحية أخرى فإن نمو بعض الصناعات يدفع صناعات أخرى مرتبطة بها إلى النمو ،إضافة إلى
قدرة قطاع الصناعة على ابتكار واختراع منتجات وسلع صناعية جديدة ،مما يسهم في رفع معدل النمو
االقتصادي.
 -5يساهم قطاع الصناعة في توفير موارد للقطع األجنبية؛ وذلك بتصنيع سلع تحل محل المستوردات أو
تصنيع سلع للتصدير الخارجي ،في االستفادة من السيولة المالية المحلية التي تهدر في المضاربات
المالية ،أو تجمد في العقارات واألراضي.
وألهمية الصناعة في البناء االقتصادي لجأت الدول النامية إلى االهتمام بالتصنيع لتحقيق عدة أهداف
اقتصادية أهمها التالي

()1

 -1السعي وراء زيادة الدخل القومي من خالل زيادة رصيدها من العمالت األجنبية.
 -2الحد من مشكلة البطالة والتخفيف من وطأتها بشتى أنواعها.
 -3إيجاد سوق للخدمات المحلية وتنويع مصادر الدخل القومي.
 -4استغالل أمثل للموارد االقتصادية وتحقيق االكتفاء الذاتي واالعتماد على الذات.
كما ويعتبر القطاع الصناعي المرآة الرئيسية لتبوأ الدول لمراكز الصدارة وبلوغ الهرم االقتصادي ،حيث
يساهم النمو الصناعي ال مستدام في تحقيق معدالت نمو سريعة في االقتصاديات المختلفة واضمحالل
وتراجع اإلنتاج الصناعي يرافقه حدوث كوارث اقتصادية ويسميها بعض االقتصادي بعملية لالنتحار
الجماعي  ،ويعد النمو الصناعي في دول جنوب شرق أسيا ومنها ماليزيا سببا رئيسيا في تسميتها
بالنمور الصناعية األسيوية واعتبارها نماذج تنموية صاعدة يمكن االستفادة بها عالميا ،كما ينظر إلى
النمو الصناعي في ماليزيا بأنه رافد للتنمية االقتصادية واالجتماعية وأحد األسباب الرئيسية النخفاض
منسوب النقل العكسي للموارد والعناصر النادرة التي تعاني منها االقتصاديات المختلفة.

( )1

()2

إبراهيم األخرس " ،التجربة الصينية الحديثة في النمو  :هل يمكن االقتداء بها" ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية،

دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.2005 ،1
( )2

عبد الحسين العطية " :االقتصاديات النامية :أزمات وحلول" ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،ط.2001 ،1
298

`

يرى الدكتور سمير أمين أنه ال قيمة للنمو االقتصادي وزيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل
ما لم يكن أحد دعائم ومصادر نمو االقتصاد الرئيسية النمو الصناعي المستدام؛ حيث يرى بأن
الصعود االقتصادي ال ٌيقاس بالمعدل المتزايد لنمو الناتج المحلي اإلجمالي أو عبر نمو حجم الصادرات

عبر فترة طويلة من الزمن تزيد عن( (10سنوات  ،وال يتحقق كذلك بالزيادة السنوية المطردة لحصة الفرد

من الناتج المحلي اإلجمالي ،وإنما ينطوي الصعود بتحقيق نمو مستدام في اإلنتاج الصناعي في البلد
المعني ،وقدرة تلك الصناعات على المنافسة عالميا مع استبعاد الصناعات االستخراجية ( المعادن،
تحدث نمو متسارعا ،دون أن يكون نتيجة ألنشطة إنتاجية كدول
الوقود األحفوري) وهي األنشطة التي قد ُ
الخليج العربي وأبرزها المملكة العربية السعودية ،وال يمكن للدولة أن تكون صاعدة ما لم تتطلع إلى

الداخل بهدف خلق سوق محلية وإعادة التأكيد على السيادة الوطنية على االقتصاد القومي والسيطرة
على مواردها المحلية  ،ورغم ما تحققه دوال كمصر وإيران وتركيا من نمو اقتصادي متصاعد إال أنه
يرى بأنه صعودا فاشال العتمادها على القروض الخارجية واالستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة
دون االستغالل األمثل لمواردها المحلية والتي تنذر بإمكانية تعرضها لألزمات مستقبال ،وعليه فإن
المطلوب عمليا لصعود تلك الدول اقتصاديا هو القيام بتحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية
وإقامة عالقات ندية وسوية مع المنظومة الرأسمالية المتقدمة ،وال يتم ذلك دون إعطاء دور نشط للدولة
واالستثمار في القطاعات المنتجة والمدرة للدخل ،ومنها النمو السنوي المستدام للقطاع الصناعي كقاطرة
نمو حقيقية لالقتصاديات مهما اختلفت .

()1

عاشًرا :مفاهيم عامة التنمية االقتصادية

هناك فرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية ،حيث ُيقصد بالنمو االقتصادي حدوث

زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من
الدخل الحقيقي  ،وهناك من يستخدم النمو والتنمية االقتصادية كمرادفين؛ حيث أن كليهما يعني التغير
إلى األحسن ،وهناك من يرى بوجود اختالف جوهري بين االثنين وأن التنمية مصطلح أكثر شمولية
كونها يعني حدوث تغيرات جوهرية وهيكلية تؤدي للعديد من التغيرات في مستويات المعيشة ألفراد
المجتمع  ،ومن تعريفات التنمية أنها االنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم ،وهذا االنتقال يعني

( )1

أمين سمير :الصعود الفاشل في مصر وتركيا وإيران  ،ترجمة مصطفى الجمال ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية،

الطليعة.2013 ،21
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إحداث التغيرات الجذرية والجوهرية في البنيان والهيكل االقتصادي ،وتهدف التنمية االقتصادية إلى
توسيع نطاق الطاقة اإلنتاجية؛ فباإلضافة إلى ضرورة االهتمام بالزراعة يتعين االهتمام بالصناعة ،وبذلك
يزيد الناتج المحلي ويتنوع اإلنتاج في المجتمع وتزداد فرص العمل المأجور وتتحرر تباعا من تبعيتها
للعالم الخارجي ،ومن أهم الفوارق بينهما هي أن النمو االقتصادي ال يرتبط بالضرورة بحدوث تغيرات
هيكلية في الجوانب االقتصادية أو االجتماعية  ،أما التنمية فهي ظاهرة تتضمن النمو كأحد أهم عناصرها،
لكن يكون مقترنا بحدوث تغيرات هيكلية في بنية االقتصاد ،ومن الممكن أن يحدث نمو سريع دون
حدوث تنمية اقتصادية بسبب االختالالت البنيوية الموجودة في االقتصاد وعدم إتمام التحوالت الهامة
التي تواكب عملية التنمية أو التي تسبقها ومنها التكنولوجيا وتطور تقنية المعلومات.

()1

ومرت التنمية االقتصادية بالعديد من المراحل والتي أدت إلى تطور ونمو االقتصاديات؛ حيث
مرت البلدان الصناعية المتقدمة من مرحلة سادت فيها ظروف التخلف في جميع نواحي الحياة المختلفة
من اقتصادية واجتماعية وثقافية ،إلى أوضاع اتسمت في الوقت الراهن بالتطور في كثير من نواحي
الحياة ،ولم تقتصر نظريات والمراحل التي مرت بها التنمية االقتصادية على نظرية روستو ،ونظرية
كولن كالرك وغيرهما ،وإنما ظهرت في الفكر االقتصادي نظريات تصف وتحلل انتقال المجتمع من
مرحلة ألخرى ومنها مرحلة التطور البن خلدون ،والتي اهتمت بديناميكية المجتمعات وازدهارها ثم
اضمحاللها واندثارها بفعل عوامل عديدة متشابكة ،وكذلك فقد تحدثت المدرسة األلمانية التاريخية عن
تحديد انتقال المجتمع من مرحلة ألخرى من مراحل النمو االقتصادي واالجتماعي ،من خالل تفاعل
العديد من العوامل السياسية وا القتصادية واالجتماعية ،أما كارل ماركس في نظرية المراحل فقد قسم
مراحل التطور اإلنمائي إلى خمسة وهي  :المشاع ،الرق والعبودية ،اإلقطاع ،الرأسمالية ،االشتراكية.

()2

الحادي عشر :نبذة عامة عن رواندا
تقع رواندا في منطقة البحيرات العظمى شرق أفريقيا ،وعاصمتها كيغالي ،وتُسمى بلد األلف تل،
ونظام الحكم بها جمهوري ،وشعارها الوطني( :الحرية ،العمل ،التقدم) ،تُعتبر اللغة الفرنسية واإلنجليزية

( )1

عيسى المغربي " ،االنفتا االقتصادي وأثره على النمو في األردن" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر،

( )2

عيسى المغربي ،مرجع سبق ذكره.

غزة ،فلسطين.2014 ،
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اللغتان الرسميتان إضافة إلى اللغة المحلية وهي كينيا رواندا ،تُسمى عملتها الفرنك الرواندي ،يمكن إبراز
بعض المعلومات التي تخص رواندا كما يلي:

()1

 -1تشتهر بأنها منبع نهر النيل ،وبأنها دولة حبيسة ال تمتلك أية سواحل بحرية.
 -2يتميز مناخها االستوائي باألمطار الوفيرة ،وبالتالل ،والمناظر الطبيعية الخالبة ،وبوفرة الحياة البرية
الغنية بحيوان الغوريال الجبلية.
 -3يتألف المجتمع السكاني في رواندا من عدة عرقيات ومنها :مجموعة الهوتو والذين يشكلون %80
من مجموع السكان ،ومجموعة التوتسي الذين يشكلون  %10من مجموع السكان ،وأقليات من
جماعات التوا واألقزام ،ويدين معظم السكان بالدين المسيحي من طائفة الكاثوليك والبروتستانت،
إضافة إلى أقلية عدد المسلمين.
 -4تعرضت إلبادة جماعية في العام  1994من مجموعة الهوتو ،وُقتل نحو  800ألف شخص من
مجموعة التوتسي في مائة يوم بواسطة المنجل الزراعي.
 -5نالت استقاللها السياسي سنة 1962؛ حيث كانت مستعمرة لكال من ألمانيا وبلجيكا.
 -6يقوم اقتصاد رواندا على ثالثة قطاعات أساسية وهي :الزراعة مثل زراعة قصب السكر والشاي والبن
والتبغ والموز ،وقطاع استخراج وإنتاج المعادن كالقصدير ،وقطاع الرعي وتربية المواشي كاألبقار
واألغنام والماعز.
 -7تم تحديد يوم السبت األخير من كل شهر يوما للنظافة الوطني ،حيث يتم اغالق المحال التجارية
والمدارس وتتوقف حركة المرور ،ويتم نزول األفراد القادرين على العمل لنظافة الشوارع في ذلك
اليوم.
 -8تعتبر من الدول األكثر ريادة في األعمال؛ حيث حققت المركز أل  22في ريادة األعمال عالميا،
واألولى في منطقة شرق أفريقيا ،وثاني أسهل بلد أفريقي في القيام بأعمال تجارية.
 -9لدى رواندا أعلى معدالت اللتحاق الطالب بالمرحلة االبتدائية في أفريقيا.
-10

تعتبر رواندا رابع أقل البلدان في أفريقيا من حيث الفساد وفقا لمؤشر مدركات الفساد  cpiلعام

 2015الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

( )1

سميحة أبو خليف " ،معلومات عامة عن رواندا" ،2018،موقع موضوع ،الرابط االلكتروني:

https://mawdoo3.com
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تُعتبر رواندا من االقتصاديات التي تولي اهتماما متزايدا بتنمية الموارد البشرية؛ حيث تخصص %44

من الموازنة العامة للصحة والتعليم؛ وبسبب ذلك انخفضت مستوى وفيات األطفال من  2030طفل عام

 1998إلى  55طفل عام  ،2012كما انخفض معدل وفيات الرضع من  120رضيعا لكل ألف رضيع
عام  1998ليصبح  40رضيعا عام  ،2012إضافة إلى مكافحة الفقر والقضاء عليه تماما عام ،2020
والقضاء على الجوع وزيادة مستويات الرفاهية االقتصادية ،ومحاربة الفساد ،وعن سبب النمو االقتصادي
المتسارع في رواندا يعود لألسباب التالية *:
 نبذ العنصرية. كشف حساب الفرد الرواندي سنويا. خفض رواتب المسئولين بقرابة النصف.األنثى عشر :التطور االقتصادي في رواندا للفترة 2017-1993
شهد اقتصاد رواندا تطور ملموس في السنوات األخيرة بعد سنوات االضمحالل واالنهيار التي ترافق مع
عملية اإلبادة الجماعية واالقتتال الداخلي ،لقد رافق االقتتال الداخلي تراجع مدوي في شتى مناحي الحياة
االقتصادية في رواندا.
أداء القطاعات االقتصادية في رواندا:
ومن خالل الجدول رقم ( )1يتضح أن العام  1994هو العام األسوأ في تاريخ رواندا الحديث ،حيث
تراجعت المؤشرات االقتصادية كافة؛ حيث تراجعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي من  660مليون
دوالر عام  1993إلى  370مليون دوالر ،أي انخفض ناتج الزراعة بحدود  ،%44بينما تراجعت القيمة
المضافة للقطاع الصناعي من  360مليون دوالر إلى  150مليون دوالر ،بانخفاض سنوي قد بلغ
 ،%58.3كما تراجعت القيمة المضافة للقطاع الخدماتي من  940مليون دوالر إلى  210مليون دوالر
 ،وبانخفاض سنوي بلغ  ، % 77.6وترافق مع تلك التراجعات الكبيرة في القيم المضافة ألهم ثالثة
قطاعات اقتصادية إلى انحدار شديد لالقتصاد في رواندا  ،وانهيار اقتصادي  ،ومع المصالحة الوطنية
وتدخل المنظمات الدولية ،بدأ االقتصاد بالتعافي .

*

حلقة تلفزيونية بعنوان " :رواندا قصة دولة أفريقية تحولت من المجاعة إلى سابع دولة على مستوى العالم في النمو

االقتصادي" ،الرابط االلكترونيhttps://www.findclip.net/video/6XlDri4bugI/rwnd-qs.html :
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شكل العام  1995نقطة تحول؛ حيث بدأ االقتصاد بالتعافي ويعود ذلك إلى تدفق المساعدات
واالستثمارات في البنية التحتية واألعمار.
خالل الفترة  2017-1993فقد تضاعفت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بحدود  4.27مرة ،بينما
تضاعفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي بحدود  4مرات لنفس الفترة ،أما القيمة المضافة للقطاع
الخدماتي فقد تضاعفت بحدود  4.5مرة لنفس الفترة.
الجدول رقم ( :)1القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية في رواندا للفترة 2017-1993

المبالغ بالمليار دوالر
السنة

القيمة

المضافة القيمة المضافة للقطاع الصناعي .القيمة
الخدماتي.

للقطاع الزراعي
1993

0.66

0.36

0.94

1994

0.37

0.15

0.21

1995

0.56

0.20

0.51

1996

0.65

0.25

0.48

1997

0.85

0.34

0.65

1998

0.90

0.37

0.71

1999

0.68

0.31

0.81

2000

0.64

0.27

0.81

2001

0.62

0.25

0.74

2002

0.59

0.25

0.77

2003

0.70

0.23

0.81

2004

0.80

0.27

0.91

2005

0.99

0.34

1.13

2006

1.12

0.42

1.40

2007

1.19

0.57

1.83

2008

1.44

0.70

2.39
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2009

1.62

0.76

2.62

2010

1.68

0.85

2.85

2011

1.85

1.08

3.08

2012

2.14

1.21

3.48

2013

2.20

1.31

3.63

2014

2.30

1.37

3.78

2015

2.31

1.40

3.96

2016

2.48

1.38

4.00

2017

2.82

1.44

4.23

المصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي.

يتضح من الشكل رقم ( ) 1أن االتجاه العام لتطور القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية في
رواندا يعتبر اتجاه صعودي ،وهذا يدلل على أهمية المصالحة الوطنية واالستقرار السياسي واألمني في
نمو االقتصاد ورفاهية المجتمع.
يرى الباحثون أن هناك ُمقاربة يمكن الحديث عنها بخصوص االقتصاد الفلسطيني وقطاع غزة
على وجه الخصوص ،مفادها أن استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام السياسي سيرافقه تحسينات
ملموسة في الواقع االقتصادي واالجتماعي.
القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية في رواندا
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1990

1995

2000

القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

2005

2010

القيمة المضافة للقطاع الزراعي
القيمة المضافة للقطاع الخدماتي.
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الشكل رقم ( :) 1القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية في رواندا للفترة 2017-1993

 أداء الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم في رواندا:حققت رواندا معدالت نمو تعتبر من أعلى معدالت النمو السنوية في أفريقيا والعالم؛ حيث ينمو

ناتجها المحلي اإلجمالي بمعدالت مرتفعة تقترب من %5؛ حيث ارتفع الناتج من  1.97مليار دوالر
سنة  1993إلى  9.14مليار دوالر سنة  ،2017أي أن الناتج المحلي اإلجمالي قد تضاعف بحدود
 4.63مرة خالل الفترة  ، 2017-1993وبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل
الفترة  2017-1993نحو  ،%6.28وهو من المعدالت المرتفعة مما يعني أن اقتصاد رواندا قد
شهد تغيرات ملموسة.

لقد ترافق مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،ارتفاع ملحوظ في متوسط دخل الفرد ،حيث ارتفع
من  660دوالر سنة  1993إلى  1900دوالر سنة  ،2017وخالل الفترة  2017-1993فقد

تضاعف دخل الفرد بحدود  2.87مرة ،ومع االرتفاع في متوسط دخل الفرد فقد انعكس بشكل مباشر
في ارتفاع األسعار وزيادة الطلب المحلي؛ حيث بلغ متوسط معدل التضخم في رواندا خالل الفترة

 2017-1993نحو .%9.17
الجدول رقم ( :)2مؤشرات اقتصادية كلية في برواندا للفترة 2017-1993

السنة

إجمالي
المحلي

الناتج متوسط دخل الفرد معدل التضخم معدل نمو الناتج المحلي
(مليار بالدوالر.

دوالر).

(معامل تكميش اإلجمالي %
الناتج) %

1993

1.97

660

13.87

8.1-

1994

0.75

350

17.19

50.24-

1995

1.29

500

51.26

35.22

1996

1.38

550

10.92

12.74

1997

1.85

590

15.62

13.84

1998

1.99

600

2.22

8.85

1999

1.82

600

6.35-

4.32

2000

1.74

620

2.78

8.37

2001

1.68

660

1.14

8.48

2002

1.68

750

5.03-

13.19
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2003

1.85

760

21.79

2.20

2004

2.09

830

13.1

7.44

2005

2.58

920

9.13

9.37

2006

3.15

1010

10.57

9.22

2007

3.83

1100

11.75

7.63

2008

4.86

1210

14.28

11.16

2009

5.38

1260

8.24

6.24

2010

5.77

1330

2.6

7.33

2011

6.56

1420

8.35

8.01

2012

7.33

1530

5.25

8.64

2013

7.62

1580

4.51

4.65

2014

8.02

1680

3.05

7.62

2015

8.28

1800

0.28

8.86

2016

8.48

1880

5.49

5.98

2017

9.14

1900

7.31

6.1

المصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي.

يتضح من الشكل رقم ( )2النمو المتسارع للناتج المحلي اإلجمالي في رواندا ،حيث ُيالحظ االتجاه
الصعودي للناتج.
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إجمالي الناتج المحلي ( مليار دوالر).
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الشكل ( :)2إجمالي الناتج المحلي في رواندا للفترة 2017-1993

يتضح من الشكل رقم ( )3نمو متوسط دخل الفرد بشكل كبير ،حيث تضاعف دخل الفرد بثالثة
أضعاف ،ومن الشكل ُيالحظ أن العام  1994هو األسوأ في اقتصاد رواندا؛ ويعود ذلك لالقتتال
الداخلي ولحرب اإلبادة الجماعية ،والتي تسببت بمقتل نحو  800ألف مواطن برواندي.
متوسط دخل الفرد بالدوالر.
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الشكل رقم ( :)3متوسط دخل الفرد السنوي في رواندا للفترة 2017-1993
يتضح من الشكل رقم ( ) 4أن ارتفاع ملموس لمعدالت التضخم في رواندا بالتزامن مع النمو الملموس
في الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا يتفق والنظريات االقتصادية التي تشير إلى وجود عالقة طردية بين
زيادة مستويات الدخل وارتفاع عام في األسعار؛ حيث أن نمو الناتج يرافقه انخفاضا ملحوظا في معدالت
البطالة م جهة وارتفاع معدالت التضخم ،حيث أن البطالة والتضخم متغيرات يسي ار باتجاه عكسي.
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معدل التضخم ونمو الناتج السنوي في برواندا للفترة -١993
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الشكل رقم ( :)4معدل التضخم ونمو الناتج السنوي في برواندا للفترة 2017-1993

 العاملون في رواندا:تستحوذ الزراعة على النسبة األكبر من أعداد العاملين ،ويعود ذلك على استحواذ الزراعة على
النسبة األكبر من نمو الناتج واعتماد اقتصاد رواندا على الزراعة والرعي منذ القدم ،إال أن نسبة
العاملين في الزراعة قد تراجعت في السنوات األخيرة وتوجهت للصناعة ،ويعود ذلك إلى تنوع
االستثمارات ومصادر الدخل ،وجذب االستثمارات؛ حيث تراجعت نسبة العمال الزراعيين من
 %88.4سنة  1993إلى  %66.46سنة  ، 2017ورافقه ارتفاع في أعداد العاملين في الصناعة
كنسبة إلى إجمالي عدد العاملين في االقتصاد من  % 2.79سنة  1993إلى .%8.18
يتضح أن االستثمارات األجنبية المباشرة كنسبة من الناتج قد شهدت ارتفاعا في رواندا ،ففي
العام  1993قد بلغت  % 0.29ارتفعت إلى  ،%3.21وهذا يعني أن االستثمارات األجنبية المباشرة
كنسبة من الناتج في رواندا قد ارتفعت بحدود  11مرة خالل الفترة .2017-1993
كما أن إيرادات السياحة قد شهدت ارتفاعا ملحوظا ،فمن أصل عدم وجود استثمارات سنة 1993
بسبب االقتتال الداخلي إلى استثمارات بحدود  470مليون دوالر سنة  ،2016وهذا نتيجة مباشرة
لحالة االستقرار السياسي واألمني في رواندا.
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الجدول رقم ( :)3مؤشرات اقتصادية كلية في برواندا للفترة 2017-1993
السنة

العاملون في الصناعة كنسبة العاملون في الزراعة كنسبة االستثمار
من إجمالي المشتغلين.

من إجمالي المشتغلين

األجنبي

إيرادات
السياحة

المباشر كنسبة (مليار
من الناتج

دوالر).

1993

2.79

88.4

0.29

0

1994

2.78

90.71

0.17

0

1995

2.67

89.61

0.16

0.004

1996

2.73

89.28

0.14

0.006

1997

2.7

88.98

0.35

0.019

1998

2.71

88.95

0.09

0.020

1999

2.72

88.73

0.47

0.021

2000

2.67

88.58

0.27

0.027

2001

2.69

88.35

0.15

0.029

2002

2.76

87.71

0.25

0.031

2003

2.95

87.24

0.36

0.030

2004

3.17

86.55

0.40

0.044

2005

3.41

85.62

0.97

0.067

2006

3.81

84.56

2.15

0.148

2007

4.16

83.04

2.12

0.177

2008

4.71

81.89

2.20

0.224

2009

5.07

81.01

4.33

0.223

2010

5.54

79.63

1.81

0.224

2011

6.14

78.24

3.47

0.298

2012

6.86

76.61

3.38

0.337
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2013

7.27

73.23

3.92

0.364

2014

7.91

68.45

2.69

0.376

2015

8.11

67.31

3.14

0.457

2016

8.12

66.93

3.21

0.470

2017

8.18

66.46

-

-

المصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي.

يتضح من الشكل رقم ( ) 5تراجع نسبة العاملين في الزراعة في رواندا لصالح الصناعة ،وهذا
يتفق وواقع رواندا ،حيث انتقل من اقتصاد يعتمد على الزراعة والرعي إلى اقتصاد متنوع االستثمارات،
بدأت رواندا باالعتماد على التصنيع باعتباره ركيزة للنمو.
العاملون في الزراعة والصناعة كنسبة من إجمالي المشتغلين في
رواندا للفترة ٢٠١7-١993
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العاملون في الصناعة كنسبة من إجمالي المشتغلين.
العاملون في الزراعة كنسبة من إجمالي المشتغلين

الشكل ( :)5العاملون في الزراعة والصناعة كنسبة من إجمالي المشتغلين في رواندا للفترة 2017-1993

يتضح من الشكل رقم ( )6وجود نمو ملحوظ في االستثمارات األجنبية المباشرة ،ورغم التذبذب
في االستثمارات إال أن االتجاه العام يعتبر اتجاه صعودي؛ حيث قفزت االستثمارات بشكل ملموس ويعود
ذلك لبيئة االستثمار المشجعة من قبل حكومة رواندا ،ولالستقرار األمني والسياسي في رواندا ،والتي
خرجت متعافية من أزمتها بعد انتهاء حرب اإلبادة واإلبادة الجماعية ،إضافة إلى اتباع الدولة لنظام
الشباك الواحد والذي تعني سهولة الحصول على التراخيص واألوراق لالستثمار دون جهد أو بذل وقت
 ،حيث يمكن للمستثمر أن يقوم بجميع اإلجراءات القانونية في مكان واحد.

310

`

االستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج
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الشكل ( :) 6االستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج في رواندا للفترة 2017-1993
يتضح من الشكل رقم ( ) 7أهمية االستقرار السياسي والبيئة الجاذبة لالستثمار في رواندا ،حيث
من أعوام كانت فيها إيرادات السياح معدومة ،إلى إيرادات مهمة وتبلغ  %5من إجمالي الناتج المحلي،
تعتبر السياحة مصدر من مصادر النمو االقتصادي في رواندا.
وصل عدد السياح الذين وصلوا رواندا عام  2010إلى  620ألف سائح وارتفعت األعداد إلى مليون
سائح سنة 2014؛ حيث اعتمدت رواندا على ثالثة أسس لجذب السياح وهي كالتالي (منظمة األمم
المتحدة:)2014 ،
 -1استغالل الثروات الطبيعية والتوسع في الحدائق العامة وجذب االستثمارات.
 -2إلغاء التأشيرات لألجانب.
 -3نظافة المدن وإعادة بناءها على الطراز الحديث ،حتى حازت العاصمة كيجالي على لقب أنظف
عاصمة أفريقية وفقا لألمم المتحدة.
ويعود السبب في تطور إيرادات السياحة إلى اتباع الحكومة الستراتيجية إنمائية في رواندا لعام
 ،2020حيث وضع ت الحكومة رؤية تنموية لتحقيق األهداف اإلنمائية المتمثلة في :الحد من الفقر،
التنمية االقتصادية ،تسريع النمو ،السعي لتوفير فرص عمل للشباب ،ورفع اإلنتاج المحلي اإلجمالي
للفرد ،في ظل معدل فساد منخفض ،وفي مؤشر جلوبل لمدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية
لعام  2014تم تقييم رواندا في المرتبة أل  55من أصل  175بلد.
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إيرادات السياحة (مليار دوالر).
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الشكل رقم ( :)7إيرادات السياحة في رواندا للفترة 2017-1993

الثالث عشر :االستفادة الفلسطينية من تجربة رواندا
يمكن للفلسطينيين تثمير النتائج من تجربة رواندا االقتصادية والتنموية من خالل اشتقاق الدروس والعبر
من نموذج اقتصادي جدير بالبحث والدراسة ،حيث حقق النموذج الرواندي نتائج إيجابية تتمثل في نمو
الناتج بحدود  %6سنويا ،وارتفاع متوسط دخل الفرد بحدود ثالثة أضعاف خالل ربع قرن ،إضافة لنمو
قطاع السياحة وتوافد االستثمارات.
تأسست السلطة الفلسطينية سنة  ،1994وهو العام الذي انتهت به رواندا من حرب اإلبادة ،وخالل ربع
قرن ،نما اقتصاد رواندا بشكل ملحوظ ،ورغم التشابه في واقع اقتصاد رواندا وفلسطين ،إال أن االقتصاد
الفلسطيني قد ش هد تراجع كبير خصوصا في قطاع غزة ،حيث ينمو الناتج بمعدالت سلبية ،ويتراجع
متوسط دخل الفرد عن سنة  ،1999إضافة الضمحالل الصناعة وتراجع كبير للزراعة وفقدان البيئة
لالستثمارات األجنبية.
يمكن للباحثين وضع تصورات يمكن من خاللها اشتقاق الدروس والعبر من تجربة رواندا االقتصادية
كما يلي:
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 -1استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام بين حركتي فتح وحماس ،لمنع الوصول إلى حالة من
االنفصال أو االقتتال مستقبال ،حيث أن استعادة الوحدة سيرافقه نمو الناتج واستقرار البيئة الفلسطينية
لجذب االستثمارات سواء الوطنية أو األجنبية.
 -2العمل على توظيف اإلعالم الرقمي؛ لتعزيز ثقافة التعايش السلمي ،ونبذ لغة االنقسام وكبح جماح
اإلعالم المسيء ،وذوي الدور الهدام في المجتمع الفلسطيني.
مركز للبحوث متخصص في دراسات المصالحة وما بعد المصالحة ،وتضع خطوط عريضة
ا
 -3إنشاء
آلليات اإلعداد لمرحلة ما بعد المصالحة ،مع حل المشكالت المستعصية؛ خصوصا ما يتعلق
بالمصالحة المجتمعية ،وتعويض المتضررين من االنقسام ،وجبر خواطر ذوي الضحايا.
 -4تكثيف االستثمار في البنية التحتية والقانونية؛ لجذب االستثمارات وإنهاء البيروقراطية ،من خالل
االستفادة من سياسة الشباك الواحد في رواندا.
 -5ضرورة الكشف عن عمليات الفساد ومراقبة ذلك والمساءلة القانونية واسترجاع أموال الفساد وإعادة
استثمارها وطنيا ،ويحتاج ذلك إلرادة سياسية.
 -6إعادة النظر بقنوات صرف المساعدات والمنح الخارجية؛ حيث يمكن االستفادة من أساليب صرف
المساعدات في برامج التطوير والتنمية وعدم اقتصارها على تمويل عجز الموازنة.
 -7توطين الصناعة واالهتمام بالقطاعات االقتصادية التنموية كالزراعة والصناعة والتكنولوجيا ،وعدم
االقتصار على قطاع الخدمات في قيادة االقتصاد.
 -8االهتمام بالصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية ،كوسيلة مثلى للتنمية االقتصادية في ظل ندرة
الموارد؛ حيث تولي رواندا اهتمام متزايد بالصحة والتعليم والتي تشكل  %44من الناتج ،وهذا يعني
أن هناك ضرورة لالستفادة من هذا البند فلسطينيا.
الرابع عشر :النتائج والتوصيات
توصل الباحثون إلى عدد من النتائج ،يمكن إبرازها كما يلي:
دور مهما في نمو اقتصاد رواندا ،وال يمكن الحديث عن نجاح
 -1يلعب االستقرار السياسي واألمني ا
التجربة التنموية في رواندا في حالة وجود اقتتال داخلي.
 -2ساهمت السياسة المالية لحكومة رواندا في نمو اقتصاد رواندا؛ حيث أن االهتمام المتنامي بالصحة
والتعليم من شأنه أن يلقي بنتائج إيجابية في االقتصاد الرواندي.
 -3تزايدت األهمية النسبية للقطاع الصناعي في رواندا؛ ويعود ذلك لالهتمام الحكومي بالتصنيع والسماح
للمستثمرين باالستثمار وتقديم الدعم الالزم لهم.
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 -4حققت رواندا معدالت مرتفعة في حجم االستثمارات األجنبية قياسا بالسابق؛ ويعود ذلك لبيئة
االستثمار المشجعة ولسياسات الحكومة في تقديم اإلعفاءات وسياسات دعم المستثمرين.
وبناء على النتائج أعاله ،يمكن إيضا التوصيات كما يلي:
ً
 -1من األفضل لحكومة رواندا تكثيف االستثمار في مشاريع البنية التحتية وإتباع سياسة مالية
توسعية؛ من خالل زيادة حجم اإلنفاق على برامج التنمية البشرية؛ للوصول إلى مجتمع معرفي.
 -2يستحسن للسلطة الفلسطينية إعادة النظر بالسياسة المالية المتبعة ،واالستفادة من تجربة رواندا
فيما يخص زيادة حصة الزراعة والصحة والتعليم في الميزانية العامة.
 -3من األفضل للفلسطينيين استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام ألثاره الكارثية على االقتصاد
والمجتمع الفلسطينيين.
المراجع:
 .1إبراهيم األخرس" ،التجربة الصينية الحديثة في النمو :هل يمكن االقتداء بها" ،القاهرة ،جمهورية
مصر العربية .دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.2005 ،1
 .2سعد إكريم :الرؤية الماليزية لمستقبل دولة فلسطين وسبل الدعم الماليزي للقضية الفلسطينية،
بحث منشور مقدم لمؤتمر األمن القومي الفلسطيني الرابع ،مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات،
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.2016 .
 .3سمير أمين :الصعود الفاشل في مصر وتركيا وإيران ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،ترجمة
مصطفى الجمال ،الطليعة.2013 ،21
 .4إبراهيم السخاوي ":تجربة الب ارزيل التنموية الرائدة" ،جريدة األهرام ،مصر ،2016،الرابط
االلكترونيhttp://www.ahram.org.eg :
 .5سميحة أبو خليف " ،معلومات عامة عن رواندا" ،2018 ،موقع موضوع ،الرابط االلكتروني:
https://mawdoo3.com
 .6هاني السالموني ":تجربة سنغافورة في التنمية االقتصادية" ،مجلة المصري اليوم ،2015،الرابط
االلكترونيhttps://www.almasryalyoum.com :
 .7هدير شحاته ،منى حجازي ":تجارب التنمية :األمارات نموذجا" ،مركز البديل للتخطيط والدراسات
االستراتيجية" ،2017الرابط اإللكتروني/https://elbadil-pss.org :
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 .8عبد الحسين العطية " االقتصاديات النامية :أزمات وحلول "عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
ط.2001 ،1
 .9رمضان العنزي " ،أهمية القطاع الصناعي في االقتصاد الوطني" ،مركز الجزيرة للدراسات،
 ،2016الموقع االلكتروني:
http://www.al-jazirah.com/2016/20160409/ar4.htm
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دور استراتيجيات التخطيط التنموي في تطوير وتنمية قطاع النقل
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الملخص:

هدفت الدراسة إلى معرفة دور استراتيجيات التخطيط التنموي في تطوير وتنمية قطاع النقل في

قطاع غزة ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة األداة الرئيسية لجمع البيانات

في الدراسة .وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بالوظائف اإلشرافية بو ازرة النقل بغزة ،وعددهم

( )62عامال ،حيث تم استخدام أسلوب الحصر الشامل ،وقد حللت البيانات باستخدام برنامج SPSS

االحصائي ،وكان من أهم نتائجها وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ()α≥0.05

طردية قوية بين استراتيجيات التخطيط التنموي بأبعاده (السياسات التنموية  ،البرامج والمشاريع التنموية
 ،المشاركة بالتخطيط ،استراتيجية التنمية) وتطوير قطاع النقل في قطاع غزة.

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعديل استراتيجيات التخطيط التنموي بتحسين السياسات

الموجهة التنموية واختيار المشاريع ذات األولوية وزيادة مشاركة مؤسسات المجتمع بعملية لتخطيط آليات

واستراتيجيات التنمية ،والعمل على زيادة االهتمام في مجهودات تنمية قطاعي النقل والصيد البحري
لدورهم الرئيس بدعم االقتصاد المحلي ومشاريع التنمية.

الكلمات المفتاحية :استراتيجيات التخطيط التنموي  -تطوير وتنمية قطاع النقل
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Abstract :
The study aimed to know the role of development planning strategies in
the developing of the transport sector in the Gaza Strip. The two researchers
used the descriptive analytical method، and the questionnaire was the main tool
for data collection in the study. The study population (62). All employees of
supervisory functions at the Ministry of Transport in Gaza and in a
comprehensive inventory method. The data were analyzed using SPSS
statistical program. One of the most important results was the existence of a
statistically significant positive relationship between development planning
strategies in its dimensions (development policies, development programs and
projects, participation in planning, and development strategies) and
development of the transport sector in the Gaza Strip.
The Study recommended with the necessity to modify the development
strategies by improving development-oriented policies, selecting priority
projects and increasing the participation of community institutions in the
process of planning development mechanisms and strategies; increasing
attention in the development efforts of the transport and fishing sectors for their
main role in supporting the local economy and development projects.
Key words: development planning strategies; development and evolution of
the transport sector
:المقدمة

يعد التخطيط التنموي من أهم الوس ااائل االس ااتراتيجية التي اهتمت بها الس االطة الفلس ااطينية بش ااكل

 حيث ركزت و ازرة النقل والمواص ا ااالت على،ملموس ض ا اامن أدوات التخطيط على مس ا ااتوى مؤسا ا اس ا اااتها

منهجية التخطيط التنموي إلعادة تنظيم قطاع النقل والنهوض في مكوناته وذلك لجعله ركيزة أساسية في
إحداث تنمية حقيقية وتتصاا ا ااف باالسا ا ا ااتدامة؛ بهدف تحقيق غايات بعيدة المدى ضا ا ا اامن اسا ا ا ااتراتيجيات
 وكيف يمكن تنفيذه وقياس ااه؛ وذلك للوص ااول، وتوض ااح ما هي وس ااائله،تنموية تحدد أهم آليات التطوير

 ض ا ا ا ا اامن إتباع س ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااات موجهة نحو التطوير،للنتائج االيجابية المرجوة من برامج التخطيط التنموي
 بما يؤدي إلنجازات حيوية في اقتص ا ا اااديات قطاع النقل؛ حيث يعتبر قطاع النقل من،الهادف والممنهج
أهم روافد االقتصا اااد الفلسا ااطيني بقطاعاته البرية والبحرية والجوية سا ااابقا؛ حيث يوفر آالف فرص العمل
 وأيض ا ا ا ا ا ا اا تجارة، عامل14000 في مجاالت متعددة منها قطاع النقل العمومي والذي يشا ا ا ا ا ا ااغل نحو
 وتس ااتفيد أيضا اا كراجات إص ااالح المركبات التي، عامل3500 المركبات وقطع الغيار التي تش ااغل نحو
 إضا ااافة آلالف المسا ااتثمرين في، مهنة مختلفة والتي تدر ماليين الدوالرات شا ااهريا4500 تشا ااغل نحو
 وأيض اا مجال ايجار المركبات، مدرسااة كشااركة لتعليم السااياقة المهنية65  وتعمل نحو،شااركات التأمين

 مليون2 إلخ وكذلك تأثر قطاع الصاايد البحري بخسااارة تقدر بنحو.. التي تسااتثمر بها ماليين الدوالرات
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دوالر سا ا اانويا للعاملين قدروا بنحو  4500عامل( ،)1ويؤكد ( ) 2010، & Flyvbjerg،Weeأنه في

الس ا اانوات األخيرة فقط أص ا اابح ص ا اانع القرار في مش ا اااريع النقل والبنية التحتية من القض ا ااايا الكبرى ذات

الصا ا ا االة واالهتمام بالمؤس ا ا ا اسا ا ا ااات األكاديمية والمهنية ،كما أن لطبيعة ومحتوى برامج ومشا ا ا اااريع خطط
التنمية أهمية في مدى قدرتها على تطوير المرافق والبنى التحتية ،وكذلك أهمية تحقيق التنمية البش ا ا ارية
واالدارية للعاملين في مؤس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااات الدولة ،باعتبارهم رافعة تقود مجهودات التنمية ،ضا ا ا ا اامن أسا ا ا ا اااليب

وأولويات تنفيذ التخطيط التنموي ،وأيضاا األهمية التي توليها الدولة في حرصاها على إشاراك مؤساسااات
المجتمع في وضا ا ااع األهداف للمشا ا اااريع التنموية ،والتي تحدد أولويات التنمية ضا ا اامن مفهوم التخطيطي

القومي الش ااامل .)2(.ويرى ( )3() 2016، et. Al،Devikaأنه يجب اتباع آليات التخطيط وفق مفهوم نمط

التخطيط الشااعاعي للتنمية ،والذي يقصااد به التخطيط المركزي المحوري المنظم ،والذي يتطلب ضاارورة
تغيير في أنماط االدارة وا النتاج واعادة الهيكلة لكثير من المؤسا اس ااات الحكومية والخاص ااة واألهلية على

حد الس ا اواء؛ وذلك لضا اامان نجاح برامج التنمية بصا اافة مسا ااتدامة ،وبناء على ما سا اابق لوحظ أن قطاع
النقل يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في االقتصا اااد الفلسا ااطيني ،باعتباره رافدا تجاريا حيويا وذو أهمية
قصوى في البناء االقتصادي الفلسطيني ،كما أنه يشغل عشرات اآلالف من العاملين في مجال قطاع
النقل ،باإلضاااافة لجمهور المسا ااتفيدين من خدمات قطاع النقل ،والتي تقدم لنحو  2مليون فلسا ااطيني في

قطاع غزة ،ولكن هل يمكن أن يكون الس ا ا ا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي الس ا ا ا ا ااائدة إحداث التطوير ودعم
قطاع النقل كقطاع اقتصادي رئيسي ضمن قطاعات االقتصاد الفلسطيني.

()4

الجزء األول :اإلطار العام للدراسة
أوًال :مشكلة الدراسة

يعاني قطاع النقل في فلسا ا ا ا ا ااطين وخاصا ا ا ا ا ااة بقطاع غزة من تحديات ومشا ا ا ا ا اااكل كبيرة ،وذلك نتيجة

اسااتمرار سااياسااات الحصااار االسارائلي المفروضااة منذ ساانوات ،مما ترك آثار ترجمت في خسااائر قدرت

في ماليين الدوالرات س ا اانوبا ،حيث تض ا ااررت قطاعات النقل الرئيس ا ااية الثالث (البري  ،البحري ،الجوي)

بشا ا ا ا ا ااكل كبير جدا ،فقد تم تدمير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي بعد قصا ا ا ا ا ااف االحتالل مطار غزة

( )1تقرير و ازرة النقل والمواصالت www.mot.gov.ps ،تم االسترداد من  htpp://wwwwww.mot.gov.psبتاريخ
. 2019/12/10
(2( )Wee، Bert، & Flyvbjerg، Bent، " Large Transport Infrastructure Projects: Improving
Institutions and Decision Making " www.ejtir.tbm.tudelft.nl، March 2010، pp. 1-4
(3) Devika، et.al، "Emerging paradigms for development planning: A case of Thrissur، the
cultural capital of Kerala " Procedia Technology، vol. 24، 2016، 1681 – 1690
(3( Devika، & others، "Emerging paradigms for development planning: A case of Thrissur،
the cultural capital of Kerala " Procedia Technology، vol. 24، 2016، 1681 – 1690
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الدولي وازالته كليا ،وأيض اا إغالق شااركة الخطوط الفلسااطينية الجوية ،والذي ساابب خسااائر مالية فادحة
قدرات في ماليين الدوالرات ،كذلك عدم اسا ا ااتكمال تشا ا ااغيل مشا ا ااروع الميناء التجاري البحري ،باإلضا ا ااافة

التضييق السياسي المستمر من االحتالل على قطاع الصيد البحري ،أما قطاع النقل البري فقد أصيب
في خساائر اساتراتيجية من أهمها عدم تطوير مرافق قطاع النقل العمومي ،مثل شاركات النقل ومكاتب
التاكس اايات والتأجير وعدم القدرة على توفير بيئة عمل تعزز اقتص اااديات النقل العمومي ،في مقابل ذلك
تدخلت الحكومة الفلسا ااطينية ممثلة بو ازرة المواصا ااالت ضا اامن خطط وبرامج لتطوير وتنمية قطاع النقل،

باإلضااافة للبرامج التنموية التي تقدمت بها المنظمات األهلية الدولية والمحلية ،وأيض اا بعض مساااهمات

القطاع الخاص ،والتي لم تفلح في تطوير وتنمية جوهرية لقطاع النقل بغزة ،بش ا ااكل يؤدي لتنظيم وتنمية
قطاع النقل وتوسا ا اايع مرافقه بشا ا ااكل يؤدي لزيادة انتاجية آالف العاملين في قطاع النقل ،أو إيجاد فرص

جديدة للراغبين في االلتحاق للعمل بقطاع النقل ،مما فاقم من مشا ا اااكل تكدس البطالة بقطاع غزة ،وبناء

على ما سا ا ا اابق يتس ا ا ا ااءل الباحثان هل هناك دور السا ا ا ااتخدام اسا ا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي الممنهج

كوسا اايلة اسا ااتراتيجية في إعادة تنظم الموارد المتاحة المادية والبش ا ارية ،واساااتغاللها بأسااااليب أكثر كفاءة،

وترتيب األولويات واعادة تخصيص وتوجيه الموازنات والمشاريع والبرامج الحيوية لقطاع النقل ،وبشكل
يحقق تنمية وتطوير فطاع النقل بقطاع غزة.
 تساؤالت الدراسةبعد صياغة وتلخيص مشكلة الدراسة؛ فإنه يمكن طرح التساؤل الرئيس التالي:

(ما دور استراتيجيات التخطيط التنموي في المساهمة بتطوير قطاع النقل الفلسطيني بغزة ؟)
ويمكن اشتقاق عدة تساؤالت فرعية من السؤال الرئيسي على النحو التالي:

 -1ما مستوي تطبيق استراتيجيات التخطيط التنموي بقطاع النقل بقطاع غزة؟

 -2ما مستوي تطوير وتنمية قطاع النقل بقطاع غزة؟

 -3هل هناك فروق في آراء المبحوثين بين استراتيجيات التخطيط التنموي والمتغيرات الديموغرافية؟
-4هل هناك فروق في آراء المبحوثين بين تطوير قطاع النقل والمتغيرات الديموغرافية؟
ثانيا :فروض الدراسة:
ً
الفرض الرئيس األول:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التخطيط التنموي وتطوير قطاع النقل في قطاع

غزة
ويتفرع منه الفروض التالية:

 ال توجد عالقة ذات دال لة معنوية بين السياسات التنموية وتطوير قطاع النقل في قطاع غزة320
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 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين البرامج والمشاريع التنموية وتطوير قطاع النقل فيقطاع غزة
 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين استراتيجية التنمية وتطوير قطاع النقل في قطاع غزة ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين المشاركة في التخطيط وتطوير قطاع النقل في قطاعغزة.
الفرض الرئيس الثاني:

ال توجااد فروق معنويااة بين آراء المبحوثين حول اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيااات التخطيط التنموي ،في تطوير

وتنميااة قطاااع النقاال وفق اا للعواماال الااديمغرافيااة (الجنس ،المؤهاال العلمي ،سا ا ا ا ا ا اانوات الخبرة ،المسا ا ا ا ا ا ااتوى

الوظيفي).

الفرض الرئيس الثالث:

"ال يوجد عالقة ذات داللة إحصاائية عند مساتوى داللة  α≥0.05بين اساتجابة المبحوثين حول

مجاالت استراتيجيات التخطيط التنموي مجتمعة معا في تطوير وتنمية قطاع النقل الفلسطيني.

متغيرات الدراسة :المتغير المستقل :استراتيجيات التخطيط التنموي وأبعاده (السياسات التنموية ،البرامج
والمشاا اااريع التنموية ،المشاا اااركة بالتخطيط ،اسا ا ااتراتيجية التنمية) ،وتم تحديد أبعاده حساا ااب قراءة الباحث
للدراسات السابقة ،والمتغير التابع :قطاع النقل وأبعاده (قطاع النقل البري وقطاع الصيد البحري) ،وتم

تحديده أبعاده حسب هيكلية و ازرة النقل والمواصالت.
ثال ًثا :أهداف الدراسة:

تساا ااعى الد ارساا ااة لتقييم دور اسا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي في تطوير قطاع النقل بقطاع غزة ،من

خالل الوصول لألهداف التالية:

 -1تحديد مدى فاعلية استراتيجيات التخطيط التنموي في تطوير قطاع النقل بقطاع غزة
 -2رصد مستوي معدل التنمية في قطاع النقل في قطاع غزة.
 -3تحديد دور أبعاد اسااتراتيجيات التخطيط التنموي (السااياسااات التنموية ،البرامج والمشاااريع ،المشاااركة
بالتخطيط ،استراتيجية التنمية) في تطوير قطاع النقل.
 -4الكشا ا ا ا ا ا ااف عن الفروق بين آراء الموظفين في اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيا ااات التخطيط التنموي تبع ا اا للمتغيرات
الديموغرافية.
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 -5رصد الفروق بين آراء الموظفين في قطاع النقل تبعا للمتغيرات الديموغرافية.
ابعا :أهمية الدراسة:
ر ً
تسا ا ا ا ااعى الد ارسا ا ا ا ااة لالطالع على اسا ا ا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي في تطوير قطاع النقل من خالل
د ارسا ا ا ا ااة وتقييم اسا ا ا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي ،وقياس دورها بتطوير قطاع النقل لما لها من دور في

التأثير على مستوى األداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة على النحو التالي:
أ -األهمية األكاديمية:

لوحظ أن هناك عدد قليل من الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجيات التخطيط التنموي بأبعاده

المفترض ا ا ا ا ا ا ااة وربطهااا في تطوير وتنميااة قطاااع النقاال ،وذلااك يحفز الباااحثين على بااذل مزيااد من الجهود

العلمية في هذا المجال ،إضا ا ااافة الى أنه من الممكن أن تعمل الد ارسا ا ااة الحالية على تأصا ا اايل االهتمام

باسا ا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي كمدخل رئيسا ا ا ااي لتنمية قطاع النقل الفلسا ا ا ااطيني ،كما أن هناك أهمية
لألبحاث االقتص ا ا ااادية واالدارية في مجال اس ا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي ودوره في تنمية قطاع النقل؛
وذلك لدوره في تطوير قطاع النقل بوصفه رافد اقتصادي مؤثر في االقتصاد الفلسطيني.
ب -األهمية التطبيقية:

تم تنفيذ الد ارسا ااة على و ازرة النقل والمواصا ااالت التي لها دورها رئيسا ااي في إدارة وتوجيه قطاع النقل

الفلسا ا ا ا ا ا ااطيني في مجاالت النقل البري والبحري حيث يعمل آالف العاملين بقطاع النقل التجاري والنقل
العمومي وتجارة المركبات والذي يخدم نحو  2مليون فلسااطيني بقطاع غزة باإلضااافة للعاملين في مجال

الصا ا اايد البحري وإدارة وتوجيه حركة المعابر( .المصــــدر تقارير وزارة النقل والمواصــــالت  ،)2017-2018ويمكن
توضي نقاط اضافية لألهمية التطبيقية للدراسة من خالل:

 ممكن أن يسا ا ااتعان من نتائج الد ارسا ا ااة الحالية في إعادة رسا ا اام اسا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي في
تنمية قطاع النقل الفلسطيني.
 تعد نتائج مثل تلك الد ارس ا ا ا ا ااات أداة ومرجع لألجهزة المعنية في الدولة في تطوير أداء االقتص ا ا ا ا اااد
الفلسطيني.
 تس ا ا ا اااهم نتائج الد ارس ا ا ا ااة في عرض الدور المفترض أن تؤديه اس ا ا ا ااتراتيجيات التخطيط التنموي في
تطوير قطاع النقل الفلسطيني.
 تساااعد نتائج الد ارسااة صااانعي القرار في تحديد أهم نقاط الضااعف في تخطيط قطاع النفل وكيف
يمكن استخدام استراتيجية تخطيط تنموي أكثر فاعلية.
 أن تطبيق الدراسة يتم على و ازرة النقل الفلسطينية باعتبارها من أهم المرافق الحيوية للحكومة.
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خامسا :حدود الدراسة:
ً
الحد المكاني وتمثل بو ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة .والحد الزماني تمتد خالل العام

 ،2019/2018والحد البشري كان بموظفي و ازرة النقل والمواصالت في قطاع غزة .والحد الموضوعي

في تبيان دور استراتيجيات التخطيط التنموي في تنمية قطاع النقل الفلسطيني ويقصد بقطاع النقل:
قطاع النقل البري وقطاع الصيد البحري.

أوًال :التخطيط التنموي:

الجزء الثاني اإلطار النظري

 -1مفهوم التنمية:

ارتبط مفهوم التنمية في مجال تطوير قدرات المجتمعات من النواحي االقتص ا ا ااادية واالجتماعية
والسااياسااية بأساالوب يعتمد على التخطيط التشااابكي الشااامل من أعلى ألساافل وباتجاه عمودي وأفقي

وفي شا ااتى المجاالت المجتمعية؛ بهدف إحداث تطوير جوهري يؤثر بشا ااكل مباشا اار أو غير مباشا اار
على مقدرات وممكنات المجتمعات ،وص ا ا ا اوال لغاية التطوير وضا ا ا اامن توفير أدوات للقياس والتقييم،

لتوضا ا ا ا ا ا اايح اآلثااار التي أحاادثتهااا خطط التنميااة وتعزز من جوانااب القوة والعماال على معااالجااة نقاااط

الض ا ا ا ا ااعف والقص ا ا ا ا ااور الممكن أن يكون نتج عند تنفيذ البرامج التنموية ويرى (، Suhaini،Yusoff

 )2014،et.alأن تقييم الخطة المحلية يكون بمثابة أداة للس اايطرة على التنمية المحلية ض اامن نظام

التخطيط المحلي كأداة للتطوير في المجتمع.

()1

جدول رقم ()1
مفهوم التنمية

البعد المفاهيمي

مفهوم التنمية

المؤلف

السنة

تعبئ ا ا ااة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وتوجيهه ا ا ااا للعم ا ا اال
المش ا ا ااترك مع الهيئات الحكومية بأس ا ا اااليب ديمقراطية لحل

مش ا ا ا اااكل المجتمع وتحس ا ا ا ااين مس ا ا ا ااتوى معيش ا ا ا ااة أبنائه في

الجوانب االقتصا ا ا ا ااادية واالجتماعية والسا ا ا ا ااياسا ا ا ا ااية والثقافية

باالنتفاع الكامل بالموارد الطبيعية والبش ارية والفينة والمالية

بعد يركز على

عناصر المجتمع
وموارده

العسل،

()2

إبراهيم

)(2006

المتاحة

(1) Yusoff، Suhaini، " An Analysis of Local Plan for Development Control at Local
Planning Level in the State of Selangor" Procedia – Social and Behavioral Sciences،
vol. 153، 2014 574 – 584.
( )2إبراهيم العسل ،التنمية في الفكر اإلسالمي .بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،) 2006 ( ،ص
.25
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مفهوم التنمية
تحس ا ا ا ا ا ا ااين نوعي ااة حي اااة الفرد أو مجموع من األفراد وهي

س ا االس ا االة من المتغيرات الكمية والنوعي ة بين جماعة معينة
من الس ا ااكان من ش ا ااأنها أن تؤدي بمرور الزمن إلى ارتفاع

البعد المفاهيمي

المؤلف

بعد يركز على تغيير

الحسن،

أساليب الحياة

مستوى المعيشة وتغيير أسلوب الحياة

عرفها أنها اإل دارة الحكيمة للموارد الطبيعية المتاحة بشااكل

بعد يركز على إدارة

يكفل الرخاء االجتماعي واالقتصا ااادي وتحقيق االحتياجات

)(2009

((1

المصري،

))2017

()2

الموارد

االنمائية والبيئية لألجيال الحالية والقادمة

محمود

السنة

محمد

 -2مفهوم التنمية المستدامة:
ظهر مفهوم التنمية المس ا ا ا ا ا ااتدامة من خالل تنفيذ برامج التنمية الهادفة للرقي والتطوير ،والتي تأتي

كموجااه وم ارقااب لجهود التنميااة ،وبمفهوم االسا ا ا ا ا ا ااتغالل الكفء للموارد المتاااحااة في بيئااة المجتمعااات

وبشكل مهني يحقق أهدافها بكل المجاالت ويحافظ على الموارد لتكون نابضة في المستقبل.
جدول رقم ( )2مفهوم التنمية المستدامة
مفهوم التنمية المستدامة
إبقاء القدرة اإلنتاجية لعناص ا ا ا ا ا ا اار المجتمع كافة على

مدى المس ااتقبل البعيد ومن ثم إبقاء قدرة الناس لتلبية

حاجاتهم مستقبال.

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضا اار دون المسا اااس

بقا اادرة المس ا ا ا ا ا ا ااتقبا اال واألجيا ااال القا ااادما ااة على تلبيا ااة
احتياجاتهم.

البعد المفاهيمي
بعد يركز على
االنتاجية

بعد يركز على
االحتياجات

السنة

المؤلف
()3

)(2012

الزنفلي ،أحمد

()4

غنيم ،عثمان ،وأبوزنط،
ماجدة

)(2007

االسا ا ااتعمال المثالي والفعال لجميع المصا ا ااادر البيئية

االجتماااعيااة واالقتص ا ا ا ا ا ا ا اااديااة مع التركيز على حياااة

()5

مليحة ،محمود

أفض ا ا ا ا اال ذات قيمة عالية لكل فرد من أفراد المجتمع

في الحاض ا ا اار والمس ا ا ااتقبل دون إهدار حقوق االجيال

2016

القادمة من االنتفاع من هذه المصادر.

( )1محمود الحسن اإلعالم والتنمية ،دار الزهران للنشر والتوزيع المملكة األردنية الهاشمية (.)2009

( )2محمد المصري ،فاعلية وحدة تجنيد األموال في منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) .أكاديمية االدارة والسياسة للد ارسات العليا غزة (.)2017
( )3أحمد،الزنفلي ،التخطيط االستراتيجي للتعليم الجامعي ودوره في تلبية متطلبات التنمية المستدامة ،مكتبة االنجلو
المصرية ،القاهرة.)2012( ،
()4عثمان غنيم ،وماجدة أبوزنط ،التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،دار صفاء للنشر والتوزيع
ط ،1عمان (.)2007
( ) 5محمود مليحة ،واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) .أكاديمية االدارة والسياسة للد ارسات العليا غزة (..)2016
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 -3استراتيجيات التنمية:
تتعدد الطرق واالس ا ا ااتراتيجيات الموجهة للتنمية ويمكن لنا س ا ا اارد بعض المفاهيم األس ا ا اااس ا ا ااية المرتبطة
بالتخطيط التنموي على النحو التالي:
أ .االستراتيجيات:
يمكن تعريف االستراتيجيات بأنها األساليب التي تسعى إلى تحقيق األهداف المخطط لها ،لذلك
من المهم تعديل االستراتيجيات المتبعة في حال عدم مناسبتها لألحداث الواقعية المرتبطة بها ،وحتى
ال تؤثر على مسار تَحقيق األهداف بأسلوب صحيح( ،)1كما أنه يتم وضع االستراتيجيات لتسهيل
إدراك المشكلة وحلها ،وتوضيح آليات التنفيذ وكيفية طرق إعداد األهداف والخطط والسياسات

واإلجراءات( ،)2و تعريف آخر لالستراتيجية بأنها عبارة عن تحديد مجموعة من الطرق ،واألساليب

مسبقا؛ من أجل الوصول لما هو مطلوب في الوقت المحدد ،وفي ضوء اإلمكانيات والجهود المالية
والمادية الممكنة( ،)3بينما عرف ) (R.A.THIETARTاالستراتيجية بأنها ي مجموعة الق اررات
والحركات المرتبطة باختيار الوسائل وتم فصل الموارد؛ من أجل الوصول إلى األهداف.

((4

ب .التخطيط
عادة ما تبدأ عملية التنمية بإعداد الخطط وفق أسلوب تخطيط مهني في شكل خطة ممنهجة

ذات مسارات محددة عليه يمكن تعريف التخطيط وفق ( )Kaufmanبأنه وضع تصور مستقبلي
ألهداف يراد إنجازها ،ويعرف أيضا بأنه عملية مستمرة تبدأ من صياغة رسالة المنظمة ،ووضع
رؤيتها المستقبلية ،ومتابعة دقيقة لعملية التنفيذ ،بغية الوصول إلى الغايات المطلوبة) .)5ويعرف
بيرجيرون التخطيط على أنه تلك العملية التي تسمح بتحديد األهداف المرجوة و الوسائل األكثر
مالئمة لتحقيق هذه األهداف

()6

 ،ويرى () 2016،O. Cats

()7

أن التخطيط يجب أن يتم وفق

سيناريوهات متعددة وإيجاد مؤشرات لقياس األداء ،ويجب أن تعد خطة التنمية على أساس شبكي

( 1(https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9
%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9
%8A%D8%A9
(2) http://husseinyounes.com/?p=54
(1) https://www.almrsal.com).
(4( hrdiscussion.com/hr92022.html
(5( http://ynabe3.blogspot.com
(6) http://al3loom.com/?p=17704
(7) O. Cats، "The robustness value of public transport development plans" Journal of
Transport Geography، February 2016، p236
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ليكون لها تأثير وضمن عملية التخطيط االستراتيجي ،بينما يؤكد() 2018، Sofia،Kristina L.( )1
على ضرورة تقييم األثر البيئي عند ممارسة التقييم االستراتيجي للبيئة وتقييم التأثير البيئي في

منطقة التخطيط التنموي.
 .السياسات

السياسات هي األداة الرئيسية الموجهة للخطط وجعلها قابلة للتنفيذ في سياقها ،وتحقق أهدافها

بمرونة عالية وتقليل المشاكل واالنحرافات في عملية التنفيذ ،فال بد من وضع حزمة من السياسات

تكون بمثابة موجه لألنشطة المراد تنفيذها ،ويرى ( )2() 2007، et.al،Estupiñánأن هناك حاجة

إلى دعم سياسات وسائل النقل العام في البلدان النامية وتقييم أدوات الدعم البديلة .وقد عرفت

السياسات بأنها مبادئ وقواعد وإرشادات وضعتها أو تبنتها منظمة لتحقيق أهدافها طويلة المدى
وعادة ما يتم نشرها في كتيب أو أي شكل آخر ،وتترجم السياسات من خالل اإلجراءات المحددة
المستخدمة للتعبير عن السياسات في العمل في العمليات اليومية للمنظمة( .)3وعرفت السياسات بأنها
مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي توضع لتستهدي بها كافة المستويات اإلدارية في اتخاذ القرار

()4

بعد استعرض عدة مفاهيم للتخطيط التنموي ،يقترح الباحثان تعريفا شامال الستراتيجيات التخطيط

التنموي على أنه أسلوب يعتمد على التشاركية في إعداد الخطط التنموية برؤية بعيدة المدى ،ووفق

استراتيجيات رئيسية تحديد أولويات البرامج التنموية ،وضمن سياسات واضحة تحدد مسارات التنفيذ،

وبشكل يتفق ويتكامل مع الخطط االستراتيجية الوطنية وتحديد طرق المتابعة ومعايير للرقابة والتقييم.
ثانيا :اإلطار المفاهيمي لقطاع النقل
ً
 -1قطاع النقل بقطاع غزة
يعد قطاع النقل الفلس ا ا ا ا ا ااطيني من أهم أركان االقتص ا ا ا ا ا اااد الفلس ا ا ا ا ا ااطيني بقطاع غزة؛ متثمل في

اقتصاا اااديات النقل التي ظهر االهتمام والتوجه اليها خالل فترة  10ساا اانوت الماضا ا ااية (خطة التنمية
 ،) 2008وظهر ذلك في معدل النمو التصاعدي للعاملين في قطاع النقل العمومي وتجارة المركبات
وقطاع الغيار وش ااركات التأمين وش ااركات الش ااحن والنقل العام وكل ذوي عالقة بأنش ااطة قطاع النقل

واالزدياد بالتوجه للعمل في قطاع الص ا ا ا ا ا اايد البحري،

()5

وعرف قطاع النقل الفلس ا ا ا ا ا ااطيني ؛بأنه ذلك

"(1( Kristina L.، Sofia، " Considering landscape in strategic transport planning
Transportation Research Part D: Transport and Environment، December 2018، p.396.
(2)Estupiñán، Nicolás، & others " Affordability and Subsidies in Public Urban Transport:
What Do We Mean، What Can Be Done? " Policy Research Working Paper; No. 4440.
World Bank، Washington، DC. © World Bank. P. 41 2007
(3( businessdictionary.com/definition/policies-and-procedures.html
(4) hrdiscussion.com/hr92022.html
( )5تقرير و ازرة النقل والمواصالت ،)2012( www.mot.gov.ps ،تم االسترداد من htpp://www.mot.gov.ps
بتاريخ .2019/12/12
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القطاع االقتص ا ا ا ا ا ا ااادي الذي يشا ا ا ا ا ا اامل العاملين بقطاع النقل البري بمجاالته النقل العمومي ،وتجارة
المركبات وقطع الغيار ،وإدارة حركة المعابر في نقل األفراد ومنتجات النقل وقطاع الص ا اايد البحري،

بمجاالته العاملين في قطاع الص ا ا ا اايد البحري وإدارة الثروة الس ا ا ا اامكية (مع تعطل قطاع النقل الجوي

لظروف الحصار ،وعدم إتمام مشاريع تفعيل قطاع النقل البحري التجاري)

()1

 -2توجهات التخطيط التنموي بقطاع غزة

تع ااد آلي ااات وتوجه ااات التخطيط التنموي بقط اااع غزة ذات ط ااابع تقلي اادي؛ من حي ااث المنهجي ااة

والبرامج والتنفيذ مع غالبية األقاليم العربية المجاورة فيما يخص قطاعي النقل البري والصيد البحري؛
بينما اتضا ا ا ا ا ا ااح في مقارنة ما بين التخطيط التنموي لقطاع النقل بقطاع غزة ودول أجنبية متقدمة
فجوة يمكن توضايحها بالشاكل التالي :شكل رقم ( ) 1يوض استراتيجي تشابكي الفجوة في التخطيط التنموي
ما بين فلسطين ودول أجنبية.

مالمح الفجوة بالتخطيط التنموي ما بين قطاع غزة ودول أجنبية
قطاع غزة

-

مشاريع استراتيجية ممتدة التأثير مثل  :مثل (
النقل األخضر الهند .استراليا السويد ,,الخ)
تركيز اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي
نسب تنفيذ برامج التنمية عالية ومرضية
تخطيط استراتيجي تشابكي
السياسات التنموية تتمتع برؤية استراتيجية
واضحة
االستدامة  :آثار خطط التنمية طويلة المدى
توفير فرص العمل :يركز على التشغيل المستمر
االشراف واالعداد :المؤسسات الحكومية
بمشاركة المؤسسات االهلية
 طبيعة البرامج :استراتيجية (النقل االخضر ,تقليلاالنبعاث ,تعدد الوسائط )
التقييم والمتابعة :هام وحيوي

مشاريع اغاثية محدودة التأثير :خطة التنمية
الفلسطينية ()2016( , )2012
تركيز على البعد االجتماعي مقارنة بابعاد اخرى
نسب تنفيذ برامج التنمية متدنية للغاية
تخطيط تنموي تشغيلي
السياسات التنموية ترتكز على الطوارئ واالغاثة
االستدامة  :آثار خطط التنمية قصير األجل
توفير فرص العمل :تنتهي عقود العمالة بانتهاء
المشروع
االشراف واالعداد :المؤسسات األهلية بمشاركة
حكومية
طبيعة البرامج :تشغيلية (اغاثية ,توفير مستلزمات,
طوارئ)
التقييم والمتابعة :أهمية متوسطة

ثال ًثا :الدراسات السابقة

-1

دول أجنبية (السويد ,استراليا الهند)

تم إعداد الشكل بناء على الدراسات السابقة

دراسة () 2018، Ángel،Aparicio

()2

( )1تقرير و ازرة النقل والمواصالت ،)2011( www.mot.gov.ps ،تم االسترداد من htpp://www.mot.gov.ps
بتاريخ .2019/12/15

(2) Ángel Aparicio، " Equity Challenges in Major Transport Plans " Procedia (2018).
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هدفت هذه الد ارساااة للتعرف على المتطلبات األسااااسا ااية للعدالة االجتماعية في سا ااياسا ااات النقل
بنااااء على مباااادرتين لالتحااااد األوروبي هماااا شا ا ا ا ا ا اابكاااات النقااال عبر أوروباااا ( )TEN-Tومبا ااادرة
) ،)CIVITASوفق س ا ا ا ااياس ا ا ا ااة النقل في االتحاد األوروبي حول تقييم الحقوق وتحديات العدالة التي

يواجههااا متلقي الخاادمااات في أسا ا ا ا ا ا االوب وآليااات صا ا ا ا ا ا اانع القرار ،وكااان من أهم النتااائج أن مراجعااة
مجهودات ص ااناع القرار وممارس اااتهم وحلولهم يمكن أن يدمج بين احتياجات وتوقعات المجتمعات؛

وذلك في حال مش اااركة المجتمع واس ااتغالل إيجابيات التخطيط المتكامل في النقل التنموي اإلقليمي،

وباساتخدام نهج تقييم األثر االجتماعي ،واتضاح أن آليات صانع القرار في ساياساات النقل غير قادرة
على استيعاب آراء الجماعات بالمجتمع وتمكينها بالشكل المتوقع.
-2

دراسة ()2018 ، et.al،Kumar

()1

هدفت هذه الدراسة لتقيم أثر تنفيذ عدد من خطط وبرامج النقل األخضر لتقليل االنبعاثات في
الهند؛ وذلك بدراسة قطاع النقل من نواحي تقليل آثار التسبب بالضرر االجتماعي وتخفيض التكالي ف
االقتصادية وفي إطار آلية التنمية النظيفة ،وكان من أهم النتائج أن الخطط التنموية في مجال
النقل األخضر الصديق للبيئة قد ساهم في تخفيض االنبعاثات لمعظم البلدات ذات الكثافة السكانية

بالهند ،وأظهر الحاجة الضرورية إلى تطوير مرافق النقل العام والخاص بوصفه من القطاعات
الحاسمة التي تساعد في النمو االقتصادي ،وأيضا الحاجة الملحة لترسيخ المبادئ واألنشطة
المستدامة في قطاع النقل وأن يكون السعي إلى تحقيقها بنشاط مستمر.
-3

دراسة ()2017، Iderlina،Babiano

()2

هدفت الد ارسا ااة إلى تقييم أثر تعلم تخطيط النقل بمهنية ما بين النظرية والتطبيق في اسا اات ارليا؛

بإطار مفهوم التخطيط التشا ا ا ااابكي وضا ا ا اامن البيئة األكاديمية والتطبيق المهني للتخطيط التشا ا ا ااابكي
التنموي للنقل ،وكان من أهم نتائجها ضا ا ا ا ا ا اارورة أن يكون القائمين بالتخطيط مجهزين بشا ا ا ا ا ا ااكل جيد

بالمعرفة المناسا ا ا ا ا اابة والمهارات الكافية؛ ليكونوا قادرين لمواجهة تحديات النقل الحضا ا ا ا ا ااري الناشا ا ا ا ا اائ
وإمكانية الوصا ا ا ااول لألفراد والمجتمعات ،واتضاا ا ااح أنه من الصا ا ا ااعب قياس المؤش ا ا ا ارات بين النظرية
والممارساااة ،وضااارورة إدخال تحساااينات على أدوات التقييم؛ من أجل الربط بشا ااكل أفضا اال بين فجوة
العمل المعرفي والتنفيذ الواقعي لتخطيط النقل.

(1)Kumar، Nallapaneni، & others Potential emission reduction from India’s transport
sector: a view from the green transportation projects under CDM" Procedia - Social and
Behavioral Sciences، vol. 147، 2018 .p.p
"(2)Babiano، Iderlina، "Understanding Transport Planning Education ،Australian Context
Procedia" - Social and Behavioral Sciences، vol. 25، 2017 .p.p 4311–4321
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 -4دراسة (مليحة )2016

()1

التي هدفت للتعرف إلى واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في

استدامة منظمات االجتماعية في قطاع غزة ،وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت
الدراسة أن التخطيط االستراتيجي لدى منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة ؛جاء بنسبة

مرضية ،ويوجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين التخطيط في مؤسسات الخدمات االجتماعية
واستدامة تلك المؤسسات في مجاالت (األهداف ،التنفيذ ،الرقابة ،التقييم  ،االستدامة)
-5دراسة (العصار)2015 ،

()2

هدفت الدراسة لبحث سبل تعزيز دور البلديات وبرامجها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة
بمجاالتها المختلفة ،وإدخال مفهوم االستدامة في برامجها التنموية من خالل ربط أدائها المحلي

بمؤشرات دولية .واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه على الرغم
من انسجام برامج البلديات على المستوى المحلي مع متطلبات التنمية المحلية المستدامة ،إال أنه

توجد كثير من المعيقات لتنفيذ هذه البرامج أهمها :ضعف الواقع التنظيمي واإلداري للبلديات ،الذي
يشكل عائقا رئيسيا في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في فلسطين ومحدودية الموارد المتاحة

للبلديات (المادية والبشرية) التي تُعرقل تحقيق التنمية المحلية المستدامة في فلسطين.
()3
 -6دراسة () 2012، & Shirin،Fereshte
هدفت هذه الدراسة لتقييم أثر استراتيجيات تخطيط التنمية المستدامة بأبعادها الخمسة:
االستدامة االقتصادية ،واالستدامة االجتماعية ،واالستدامة اإليكولوجية ،والتنمية المكانية المستدامة،
واالستم اررية الثقافية ،وكان من أهم نتائجها :أن التنبؤ بظواهر التنمية أمر صعب للغاية وأنه من

الضروري في التخطيط جعل األهداف الحضرية متوافقة مع األساليب المتقدمة ذات المرونة العالية،
وينبغي استخدام شكل مختلف من األساليب واالستراتيجيات واألدوات طويلة المدى وأنه لتحقيق
االستدامة في التخطيط التنموي من الضروري إجراء بعض التغييرات واإلصالحات الهيكلية األساسية
بمستويات المجتمع الثالثة( :الحكومة واإلدارة ،التكنولوجيا وأساليب الحياة)

( ) 1مليحة ،محمود .واقع التخطيط االستراتيجي ودوره في استدامة منظمات الخدمات االجتماعية في قطاع غزة( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) .أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا غزة (.)2016
( )2محمد العصار ،البلديات والتنمية المحلية المستدامة في قطاع غزة :الواقع والمعيقات( ،رسالة ماجستير غير منشورة).
أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا غزة (.)2015
(3) S. " Tthe role of urban planning in achieving sustainable ، F. & Toghyani،Ahmadi
urban development" OIDA International Journal of Sustainable Development 2012 p.p
23-26.
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الجزء الثالث :منهجية الدراسة
أوًال :منهج الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم
بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا أو كميا ،فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها؛(
أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع

الظواهر األخرى  ،كما سيتم اعتماد االستبيان وذلك لتحقيق أهداف الدراسة.
مصادر البيانات

 مصادر أولية :تم اعتماد االستبانة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة من خالل تصميم
قوائم االستبانة ثم التحليل اإلحصائي للبيانات الختبار الفرضيات واستخالص النتائج.،
 مصــــــــــادر ثانوية :وذلك من خالل االطالع على الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة،
والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة.
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من حملة المسميات اإلشرافية من موظفي و ازرة المواصالت البالغ عددهم
 169موظفا ،واتضااح أن هناك تطابق بين مجتمع وعينة الد ارسااة على اعتبار أنها عينة طبقية قصاادية
شاملة لكل حملة المسميات االشرافية.

جدول( )3مجتمع الدراسة
المسميات

وكيل وزارة

وكيل

العدد

1

3

الوظيفية

مساعد

إجمالي الموظفين

مدير عام

نائب

4

7

مدير عام

مدير

رئيس

رئيس

مجتمع

25

15

7

62

قسم

شعبة

الدراسة

169

ثال ًثا :أداة الدراسة:

تم استخدام االستبيان كأداة بحثية رئيسية في جمع المعلومات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة والوصول

للنتائج المتوقعة.
ابعا :العينة االستطالعية:
ر ً
تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )30استبانة ثم اختيارهم بطريقة عشوائية بغرض تقنين أداة
الدراسة والتحقق ممن صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية وقد تم إدخالها في التحليل النهائي نظ ار

لعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.
الجزء الرابع التحليل االحصائي ونتائج اختبار الفروض
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أوًال :التحليل اإلحصائي الوصفي لنتائج الدراسة الميدانية

 محور دور استراتيجيات التخطيط التنموي في تنمية وتطوير قطاع النقل ويتكون من ( )38فقرة تم استخدام التدرج ( )10-1لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان اختار الباحث التدرج ( )10-1لالستجابة  ،وكلما اقتربت االجابة من  10دل على الموافقة العالية على ما ورد في الفقرة

المعنية وكل تدرج له وزن نسبي .%10
أوًال :صدق االستبيان:

يقصا ا ااد بصا ا اادق االسا ا ااتبانة أن تقيس أسا ا اائلة االسا ا ااتبانة ما وضا ا ااعت لقياسا ا ااه ،وتم توزيع عينة

اسا ااتطالعية حجمها  30اساااتبانة الختبار االتسااااق الداخلي والصااادق البنائي وثبات االساااتبانة ،وقد قام
الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
ثانيا  :االتساق الداخلي Internal Validity
ً
أ -نتائج االتساق الداخلي المحور األول :استراتيجيات التخطيط التنموي:
تم حساب صدق االتساق الداخلي؛ من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبانة ،وتراوحت ما
بين ( )0.864و(،)0.733أي أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا ،وتفي بأغراض
ب نتائج االتساق الداخلي المحور الثاني :تنمية قطاع النقل

تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبانة ،وتراوحت
ما بين ( )0.895و(،)0.800أي أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا ،وتفي
بأغراض

ب .الصدق البنائي Structure Validity

جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا عند مستوي معنوية

 α≥0.05وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضع لقياسه وتراوحت ما بين ()0.900
و( ،)0.686أي أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا ،وتفي باألغراض.
ثال ًثا :ثبات االستبانة :Reliability

الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة باستخدام

معادلة ألفا كرونباخ ،وتراوحت ما بين ( )0.987و(،)0.977أي أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة
باستخدام معادلة ألفا كرونباخ هي معامالت ثبات دالة إحصائيا ،وتفي بأغراض الدراسة ،أما حسب
طريقة التجزئة النصفية فكانت ( ،)0.985وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة للتوزيع،

ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها
لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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ابعا :اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
ر ً
تم اسااتخدام اختبار كولمجوروف-ساامرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبار
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وكانت القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الد ارسا ا ا ا ا ا ااة

كانت أكبر من مس ا ا ااتوى الداللة  0.05وبذلك وبلغ اجمالي محاور االس ا ا ااتبانة ( )0.995فإن توزيع البيانات
لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وحيث سا ا ا اايتم اسا ا ا ااتخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضا ا ا اايات
الدراسة

خامسا :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
ً
تم تفريغ وتحليل االس ااتبانة من خالل برنامج التحليل اإلحص ااائي Statistical Package for
).the Social Sciences (SPSS
وتم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (( :)SPSSمعامل

ارتباط سبيرمان ،معادلة ألفا كرونباخ،طريقة التجزئة النصفية،اختبار " "Tللعينة الواحدة ،اختبار Mann-
 ،Whitneyاختبار ،Kruskal-Wallisاختبار كولمجوروف – سمرنوف ،اختبار تحليل التباين
األحادي ،اختبار االنحدار المتعدد ،النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي ) في إجراء التحليالت
اإلحصائية الالزمة للدراسة.

سادسا :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
ً

أوًال :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :

جدول( )4توزيع استمارات االستبانات
التكرار

النسبة

استمارات مكتملة

57

91.9

استمارات مفقودة (لم يتم اإلجابة عليها)

5

8.1

المجموع

62

100.0

يتضح من خالل جدول ( )4ان  %91.9من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من المبحوثين بينما  %8.1تم اعتبارها
استمارات مفقودة.

المسمى الوظيفي

جدول ( )5توزيع المتغيرات الديمغرافية حسب مجتمع الدراسة
التكرار

النسبة

رئيس شعبة

12

21.1

رئيس قسم

20

35.1

مدير

16

28.1

مدير عام

4

7.0

نائب مدير عام

5

8.8
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المؤهل العلمي

الجنس
سنوات الخبرة

بكالوريوس

33

57.9

ثانوية عامة

3

5.3

دبلوم متوسط

6

10.5

دراسات عليا

15

26.3

أنثى

5

8.8

ذكر

52

91.2

أقل من  5سنوات

3

5.3

من  -5أقل من  10سنة

10

17.5

من – 10أقل من  15سنة

29

50.9

أكثر من  15سنة

15

26.3

يتضح من جدول ( )5أن  %35.1رئيس قسم %28.1 ،مدير دائرة  %21.1،رئيس شعبة ،
 %7مدير عام %8.8 ،نائب مدير عام ،ويرجع الباحثان ذلك إلى طبيعة الهيكل التنظيمي للو ازرة.
وأن  %57.9حاصلين على مؤهل بكالوريوس %26.3 ،دراسات عليا %10.5 ،دبلوم متوسط %5.3 ،

ثانوية عامة ،ويرى الباحثان أن العدد األكبر ممن يشغلون الوظائف اإلشرافية العليا في الو ازرة هم من
حملة المؤهالت العلمية العليا ،ويعزى ذلك إلى طبيعة العمل في تلك المناصب التي تتطلب مؤهالت
عليا ،وبذلك فإن الباحثين يرون بأن المبحوثين لديهم القدرة على إعطاء صورة حقيقية وإجابات منطقية

تحقق نتائج أكثر دقة ،وأن  %50.9سنوات خبرتهم من -10أقل من  15سنة %17.5 ،من -5اقل من

 10سنوات %26.3 ،أكثر من  15سنة %5.3 ،اقل من  5سنوات ،ويرجع الباحثان أن النسبة األكبر
هم من الموظفين الجدد في الو ازرة الذين تم تعيينهم منذ بداية االنقسام ،والباقي هم النسبة القليلة من

الموظفين القدامى.

ثا ًنيا :تحليل فقرات االستبانة
لتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعملية (اختبار Tلعينة واحدة) لمعرفة

متوسطات درجات االستجابة ،واعتبرت الدرجة  6هي الحياد وهي تمثل  %60على مقياس الدراسة.
تحليل ومناقشة فقرات االستبانة ونتائج اختبار الفرضيات
ثامًنا :تحليل فقرات االستبانة
 .2لإلجابة على السؤال األول مجال "استراتيجيات التخطيط التنموي":
تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي
( ،)3أو ال.
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جدول رقم ( )6المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )Sigلكل فقرة من فقرات المجال األول
"استراتيجيات التخطيط التنموي"
الفقرة

م

الحسابي

المعياري

أوًال :السياسات التنموية

1

2

أدت السياسات التنموية للممولين الخارجيين

( )NGOsإلى إحداث تنمية مستدامة لقطاع

4.40

2.15

النسبي
%

44.05

االختبار

-4.80

االحتمالية
)(Sig

0.00

النقل بغزة.

تنسجم سياسات التنمية للممولين الخارجيين

والسياسات الحكومية مع متطلبات تطوير قطاع

4.21

2.19

42.14

-5.28

0.00

النقل.

توجد سياسات تنموية يستدل بها عند تنفيذ

4.31

2.01

43.10

-5.46

0.00

توضا ا ا ااح السا ا ا ااياسا ا ا ااات التنموية األولويات وتوجه

4.43

1.83

44.32

-5.20

0.00

يوفر المساائولون الحكوميون وسااائل لشاارح وتنفيذ

3.90

1.82

39.05

-7.47

0.00

4.22

1.69

42.24

-

0.00

.1

3
4
5

خطة تنمية قطاع النقل

الجهود إلحداث التنمية.

سياسات التنمية.

جميع فقرات (السياسات التنموية)

6.82

ثانيا :البرامج والمشاريع التنموية
ً
2.04
3.50
تنفذ الو ازرة مشاريع تنموية توفر فرص عمل

35.00

-7.95

0.00

.2

تنفذ  NGOsمشاريع تنموية واقعية تعود بفائدة

4.48

2.10

44.76

-4.71

0.00

.3

يحرص الممولين الخارجيين ( )NGOsعلى

4.00

2.00

40.00

-6.48

0.00

.4

تسهم مشاريع التنمية بو ازرة المواصالت في دعم

4.64

2.36

46.43

-3.73

0.00

.5

تنسجم خطة التنمية مع الخطط اإلستراتيجية

4.48

2.05

44.76

-4.81

0.00

.6

ترصد الو ازرة موازنات كافية لتنفيذ مشاريع

3.26

1.71

32.62

-

0.00

4.06

1.60

40.60

-

طويلة المدى بقطاع النقل.

كبيرة على مرافق النقل.

تمويل مشاريع كبيرة في قطاع النقل.
اقتصاديات النقل.

والتشغيلية لو ازرة المواصالت.

كبيرة بمجال تنمية قطاع النقل

جميع فقرات (البرامج والمشاريع التنموية)

ثال ًثا :المشاركة بالتخطيط
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10.37
7.86

0.00

الترتيب

الوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

القيمة

2

4

3
1
5

5
3
4
1
2
6
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.1

تشرك الو ازرة كافة المؤسسات األهلية والخاصة

.2

تهتم المؤسسات األهلية ذات العالقة بمشاركة

4.40

.3

تؤمن الو ازرة بدور المؤسسات األهلية والخاصة

4.95

2.11

.4

تحدد الو ازرة المشاريع التنموية بالتوافق مع

4.64

1.61

46.43

.5

يساهم أسلوب إشراك المؤسسات األهلية في

4.81

2.28

48.10

يتم إعادة تقييم المشاريع التنموية الو ازرية

4.07

.6

ذات العالقة بإعداد خطط التنمية بقطاع النقل.

الو ازرة في إعداد خطط تنمية قطاع النقل.

في رسم خطط تنمية قطاع النقل.
المؤسسات األهلية والخاصة.

خطط التنمية في تطوير قطاع النقل بغزة.

بمشاركة المؤسسات األهلية كافة ذات العالقة.

جميع فقرات (المشاركة بالتخطيط)

4.81

2.29

48.10

-3.37

0.00

2.01

44.05

-5.14

0.00

49.52

-3.22

0.00

-5.48

0.00

-3.39

0.00

4.62

2.06

-6.05 40.71

1.72

46.15

.1

-

0.00

3
5
1
4
2
6

0.00

5.20
ابعا :استراتيجية التنمية
رً
1.64
4.05
توجد بالو ازرة آليات وطرق إلحداث تنمية

40.48

-7.73

0.00

.2

تعمل الو ازرة برؤية وأسلوب واضح لتحقيق أهداف

4.45

1.80

44.52

-5.58

0.00

.3

توفر الو ازرة موازنات وموارد بشرية مناسبة لتنفيذ

3.69

1.83

36.90

-8.19

0.00

.4

توجد لدى الو ازرة بدائل وطرق إلحداث تنمية

4.05

1.75

40.48

-7.22

0.00

.5

تحدد الو ازرة األولويات للمشاريع التنموية عند

4.90

2.14

49.05

-3.32

0.00

4.23

1.45

42.29

-

0.00

مستدامة بقطاع النقل بغزة.

تطوير قطاع النقل.

إستراتيجية تطوير قطاع النقل.

وتطوير قطاع النقل.
التنفيذ.

جميع فقرات (استراتيجية التنمية)

3
2
5
4
1

7.91



المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة α=0.05

يتض من الجدول رقم ( )6ما يأتي:

 .4بلغ الوزن النسبي إلجمالي بعد السياسات التنموية  %42.24وبمتوسط بلغ ( ) 4.22وانحراف
معياري بلغ  ،1.69واحتلت الفقرة الرابعة (توضح السياسات التنموية األولويات وتوجه الجهود
إلحداث التنمية) المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  ،%44.32بينما كانت الفقرة الخامسة (يوفر
المسئولون الحكوميون وسائل لشرح وتنفيذ سياسات التنمية) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي
 ،%39.05وهذا يعني أن هناك موافقة ضعيفة من قبل المبحوثين ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن
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الو ازرة تواجه صعوبات كبيرة في صياغة الخطط التنموية ورسم السياسات المتعلقة بتطوير وتنمية
قطاع النقل والمواصالت نتيجة إحجام الممولين الخارجين عن دعم المشاريع الخاصة بهذا القطاع
الحيوي سواء قطاع النقل البري أو قطاع النقل والمواصالت وتعطل قطاع النقل الجوي ،ما
أضعف وجود سياسات قوية داعمة وناظمة لتطوير هذا القطاع ،ما انعكس سلبا على عملية
التنمية االقتصادية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العصار ،)2015 ،أهم معوقات برامج التنمية
ضعف الواقع التنظيمي واإلداري ومحدودية الموارد المتاحة التي تُعرقل تحقيق التنمية المستدامة.
 .5يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي بعد البرامج والمشاريع التنموية بلغ  %40.6وبمتوسط بلغ
( )4.06وانحراف معياري بلغ ( ، )1.60بينما لفقرات بعد البرامج والمشاريع التنموية كانت الفقرة
الرابعة (تسهم مشاريع التنمية بو ازرة المواصالت في دعم اقتصاديات النقل ) احتلت المرتبة االولى
بوزن نسبي بلغ  ، %46.43بينما كانت الفقرة السادسة (ترصد الو ازرة موازنات كافية لتنفيذ
مشاريع كبيرة بمجال تنمية قطاع النقل) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%32.62ويعزو
الباحثان هذه النتيجة إلى ضعف توفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشاريع كبيرة وحيوية تخدم قطاع
النقل والمواصالت؛ ويرجع ذلك إلى عدم توفير الدعم الكافي من قبل الممولين الخارجيين
( ،)NGOsما حد من تنفيذ الو ازرة لمشاريع تن موية توفر فرص عمل طويلة المدى بقطاع النقل.
وتختلف مع دراسة (مليحة  )2016أنه لتحقيق االستدامة في التخطيط التنموي من الضروري
إجراء بعض التغييرات المجتمع الثالثة( :الحكومة واإلدارة ،التكنولوجيا وأساليب الحياة).
 .6يتبين من الجدول أعاله ان الوزن النسبي إلجمالي بعد المشاركة بالتخطيط بلغ  %46.15وبمتوسط
بلغ ( )4.62وانحراف معياري بلغ  ،1.72بينما لفقرات بعد المشاركة بالتخطيط كانت الفقرة الثالثة
(تؤمن الو ازرة بدور المؤسسات األهلية والخاصة في رسم خطط تنمية قطاع النقل) احتلت المرتبة
األولى بوزن نسبي بلغ  ، %49.52بينما كانت الفقرة السادسة (يتم إعادة تقييم المشاريع التنموية
الو ازرية بمشاركة كافة المؤسسات األهلية ذات العالقة) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي
 ،%40.71ويرجع الباحثان ذلك إلى إيمان الو ازرة بضرورة إشراك المؤسسات األهلية والخاصة
في رسم خطط تنمية قطاع النقل والمواص الت إلدراكها لدورها الريادي في رسم خطط تنموية
تصب في خدمة قطاع النقل والمواصالت ،مع وجود ضعف في مشاركتهم في عملية إعادة تقييم
المشاريع التنموية الو ازرية ،ويعود ذلك ربما إلى تراجع في نسبة المشاريع المنفذة وخاصة في
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القطاعات الحيوية مما حد من مبادرتهم في هذه المشاركة بالتخطيط .وتتفق مع دراسة (مليحة
 )2016يوجد عالقة طردية بين التخطيط في مؤسسات الخدمات االجتماعية واستدامة تلك
المؤسسات في مجاالت (األهداف ،التنفيذ ،الرقابة ،التقييم ،االستدامة).
 .7ويتضح من الجدول أن الوزن النسبي إلجمالي بعد استراتيجية التنمية بلغ  %42.29وبمتوسط
بلغ ( )4.23وانحراف معياري بلغ  ،1.45بينما لفقرات بعد استراتيجية التنمية كانت الفقرة الخامسة
(تحدد الو ازرة األولويات للمشاريع التنموية عند التنفيذ) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ
 ،%49.05بينما كانت الفقرة الثالثة (توفر الو ازرة موازنات وموارد بشرية مناسبة لتنفيذ استراتيجية
تطوير قطاع النقل) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي .%36.9
ويفسر الباحثان هذه النتيجة إلى ضعف اهتمام الو ازرة بتحديد األولويات للمشاريع التنموية وإدراجها
نظر ألهميتها ،وأيضا قصور التمويل وضعف الكوادر
ضمن موازناتها وضمن خططها االستراتيجية ا
البشرية الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع؛ ويرجع ذلك إلى األسباب التي تم ذكرها مسبقا وهي االنقسام السياسي

والذي أثر على كافة مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي انعكس سلبا على عملية
التنمية.

جدول ( )7الوسط الحسابي والوزن النسبي لبعد استراتيجيات التخطيط التنموي
المحور األول :استراتيجيات التخطيط التنموي

1

المجال األول :السياسات التنموية

2

المجال الثاني :البرامج والمشاريع التنموية

3

المجال الثالث :المشاركة بالتخطيط

4

المجال الرابع :استراتيجية التنمية
استراتيجيات التخطيط التنموي

الوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

قيمة

المعنوية

النسبي

االختبار

p-

4.22

1.69

42.24

-

0.00

4.06

1.60

40.60

-

4.62

1.72

46.15

-

4.23

1.45

42.29

-

4.28

1.42

42.82

-

الحسابي

%

6.82
7.86
5.20
7.91
7.85

value

0.00
0.00
0.00

ترتيب
الفقرة
3
4
1
2

0.00

يتضح من خالل جدول( )7أن الوزن النسبي إلجمالي محور استراتيجيات التخطيط التنموي بلغ

 %42.82وبمتوسط بلغ ( )4.28وانحراف معياري بلغ ( ) 1.42بينما احتل المجال الثالث :المشاركة
بالتخطيط المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  %46.15وبمتوسط بلغ ( )4.62وانحراف معياري بلغ (،)1.72
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بينما احتل المجال الثاني :البرامج والمشاريع التنموية المرتبة االخيرة بوزن بلغ  %40.6وبمتوسط بلغ
( )4.06وانحراف معياري بلغ ( ،) 1.6ويعزو الباحثان ذلك إلى الو ازرة تهتم لحد ما بإشراك كافة فئات
وشرائح المجتمع والمنظمات األهلية والخاصة في تطوير قطاع النقل ،ولكن هناك ضعف في البرامج
والمشاريع التنموية ناتجة عن عدم توفر الموازنات الخاصة سواء من قبل الحكومة أو من المنظمات
الدولية ،وتختلف مع دراسة ( )، 2018، Ángel،Aparicioأن استخدام نهج تقييم األثر االجتماعي
في آليات صنع القرار سياسات النقل غير قادرة على استي عاب آراء الجماعات بالمجتمع وتمكينها

بالشكل المتوقع.

 .3لإلجابة على السؤال الثاني مجال تنمية قطاع النقل":
تم استخدام اختبار  Tلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة.
جدول رقم ( )8الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور تنمية قطاع النقل
الفقرة

م

الحسابي
أوًال :النقل البري)

1
2
3
4
5
6
7
8

المعياري

النسبي

االختبار

االحتمالية
)(Sig

%

تسا ا ا ا ا ا ااهم المشا ا ا ا ا ا اااريع التنموية بالو ازرة في تطوير

4.55

تنف ااذ الو ازرة مش ا ا ا ا ا ا ا اااريع تنمويااة (طرق ،ومواقف

4.55

1.94

توفر مش ا ا ا ا ا ا اااريع خطط التنمية فرص عمل كثيرة

4.43

2.03

44.29

تخص ا ا ا ا ااص الو ازرة موازنات مناس ا ا ا ا اابة لمش ا ا ا ا اااريع

4.02

2.01

40.24

-6.38

يس ا ا ا ا ا ا ااهم قطاع النقل البري (العمومي والتجاري)

5.60

2.29

55.95

-1.15

0.26

تم تطوير وسائل نقل مناسبة تسهل من خدمات

4.64

2.21

46.43

-3.99

0.00

تؤدي مش ا ا ا ا ا ا اااريع التنمية المنجزة إلى زيادة دخل

4.60

2.19

45.95

-4.16

0.00

تؤدي مش ا ا ا ا ا اااريع التنمية المنجزة إلى زيادة الناتج

4.76

2.18

47.62

-3.67

0.00

4.64

1.63

46.43

-

0.00

قطاعي النقل العمومي والتجاري بقطاع غزة.
سيارات،،الخ) سهلت خدمات النقل.

للعاملين في قطاع النقل البري.
تطوير قطاع النقل البري.

في دعم االقتصاد المحلي بغزة.

قطاع النقل البري بغزة.

العاملين في قطاع النقل البري.
المحلي االقتصادي بغزة.

جميع فقرات (النقل البري)
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الترتيب

الوسط

االنحراف

الوزن

قيمة

القيمة

1.85

45.48

-5.09

0.00

45.48

-4.85

0.00

-5.03

0.00
0.00

5.39

5
6
7
8
1
3
4
2
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ثانيا :قطاع الصيد البحري
ً
2.11
تنفذ الو ازرة مش اااريع تنموية دعمت قطاع الص اايد 4.93

49.29

-3.29

0.00

.2

توفر الو ازرة برامج وخدمات لدعم قطاع الص ا ا ا اايد

4.74

2.18

47.38

-3.76

0.00

.3

س ا اااهمت المش ا اااريع التنموية المنجزة على تعزيز

4.33

2.22

43.33

-4.87

0.00

.4

يوفر قطااع الصا ا ا ا ا ا ا اياد البحري فرص عمال كبيرة

4.55

2.05

45.48

-4.59

0.00

.5

تس ا ااهم مش ا اااريع مؤسا ا اس ا ااات  NGOsفي إحداث

4.83

1.83

48.33

-4.12

0.00

.6

توفر الو ازرة والممولين الخ ا ا ااارجيين موازن ا ا ااات

4.40

1.93

44.05

-5.37

0.00

.7

تم انجاز مشااريع تنموية كبيرة طورت من مرافق

5.24

2.40

52.38

-2.06

0.05

.8

تسا ا اااهم الثروة السا ا اامكية الحالية بدعم االقتصا ا اااد

5.40

2.37

54.05

-1.63

0.11

4.80

1.75

48.04

-

0.00

.1

البحري بغزة.
البحري.

الثروة السمكية بغزة.

تدعم اقتصاد النقل.

تنمية مستدامة بقطاع الصيد البحري.
مناسبة لتعزيز قطاع الصيد البحري.
الصيد البحري

المحلي بقطاع غزة.

جميع فقرات (قطاع الصيد البحري)

4.43

3
5
8
6
4
7
2
1

يتضح من الجدول رقم ( )8أن الوزن النسبي إلجمالي مجال النقل البري بلغ  %46.43وبمتوسط

بلغ ( )4.64وانحراف معياري بلغ  ،1.63بينما لفقرات مجال النقل البري كانت الفقرة الخامسة (يسهم
قطاع النقل البري (العمومي والتجاري) في دعم االقتصاد المحلي بغزة) احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي

بلغ  ،%55.95بينما كانت الفقرة الرابعة (تخصص الو ازرة موازنات مناسبة لمشاريع تطوير قطاع النقل
البري ) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%40.24ويعزو ا لباحثان ذلك إلى أهمية قطاع النقل في
دعم االقتصاد المحلي بقطاع غزة ،وينبع ذلك من تحقيق الو ازرة ألكبر عوائد مالية ناتج عن تشغيل

أسطول النقل البري (المركبات العمومية والتجارية) واستخداماتها المتعددة ،ولكنه يعاني من بنية تحتية

ضعيفة ناتجة عن عدم تخصيص الموازنات الكافية لمشاريع تطويرية تصب في تحقيق التنمية بالشكل

األمثل ،ويتضح من جدول رقم ( )16أن الوزن النسبي إلجمالي مجال قطاع الصيد البحري بلغ %48.04

وبمتوسط بلغ ( )4.80وانحراف معياري بلغ  ،1.75بينما لفقرات مجال قطاع الصيد البحري كانت الفقرة

الثامنة (تساهم الثروة السمكية الحالية بدعم االقتصاد المحلي بقطاع غزة ) احتلت المرتبة األولى بوزن

نسبي بلغ  ، %54.05بينما كانت الفقرة الثالثة (ساهمت المشاريع التنموية المنجزة على تعزيز الثروة
السمكية بغزة ) احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي  ،%43.33ويرجع الباحثان ذلك إلى أن قطاع الصيد
يسهم بدرجة كبيرة في دعم االقتصاد المحلي بقطاع غزة ،ناتج عن التجارة الناتجة من الثروة السمكية،
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ولكن تعترضها عدة أسباب تضعفها منها إجراءات االحتالل التعسفية تجاه الصيادين ،وضعف الموازنات

المخصصة لتطوير ميناء غزة البحري وتطوير مراكب الصيادين ،التي أثرت على قطاع النقل البحري،

وتتفق مع دراسة ( ) 2018، & others، Nallapaneni،Kumarالتي أظهرت الحاجة الضرورية إلى
تطوير مرافق قطاع النقل العام والخاص ألنه من القطاعات الحاسمة التي تساعد في النمو االقتصادي،

وأن يكون السعي إلى تحقيقها بنشاط مستمر.

جدول ( )9الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور تنمية قطاع النقل
المحور الثاني :تنمية قطاع النقل
1
2

المجال األول( :النقل البري)

المجال الثاني( :قطاع الصيد البحري)
تنمية قطاع النقل

الوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

قيمة

المعنوية

ترتيب

النسبي

االختبار

p-

4.64

1.63

46.43

-5.39

0.00

2

4.80

1.75

48.04

-4.43

0.00

1

4.72

1.59

47.23

-

0.00

الحسابي

%

5.21

value

الفقرة

يتضح من جدول ( )9أن الوزن النسبي اإلجمالي لمحور تنمية قطاع النقل بلغ %47.23

وبمتوسط بلغ ( )4.72وانحراف معياري بلغ ( ) 1.59بينما احتل المجال الثاني( :قطاع الصيد البحري)

المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ  %48.04وبمتوسط بلغ ( )4.8وانحراف معياري بلغ ( ،) 1.75بينما
احتل المجال األول( :النقل البري) المرتبة األخيرة بوزن بلغ  %46.43وبمتوسط بلغ ( )4.64وانحراف
معياري بلغ ( ،)1.63ويعزو الباحثان ذلك إلى أن النقل البري يشغل حيز أكبر من عملية التنمية قياسا
بقطاع الصيد البحري ،واللذين يشكالن رافدا أساسيا في عملية التنمية ،ويفسر انخفاض الوزن النسبي

لكليهما إ لى ضعف الموازنات والتمويل الدولي الناتج عن امتناع الدول عن توفير الدعم المالي الالزم
وعدم تخصيص الحكومة الموازنات الكافية لهذا الغرض.

تاسعا :اختبار الفروض:
ً
الفرضية األولى:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصــــــائية عند مســــــتوى داللة ( )α≤ 0.05بين اســــــتراتيجيات التخطيط
التنموي وتطوير قطاع النقل في قطاع غزة.

يبين جدول رقم ( )10أن معامل االرتباط يساوي  ،0.784وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0وهي

أقل من مستوي الداللة  α ≥ 0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية طردية بين
استراتيجيات التخطيط التنموي وتطوير قطاع النقل في قطاع غزة.

جدول ( )10معامل االرتباط بين استراتيجيات التخطيط التنموي وتطوير قطاع النقل في قطاع غزة
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معامل

بيرسون

الفرضيات
الفرضية
الرئيسية

لالرتباط

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

استراتيجيات التخطيط التنموي وتطوير قطاع
النقل في قطاع غزة

*0.784

القيمة

االحتمالية
)(Sig.

0.000

قطاع النقل في قطاع غزة

*0.464

0.002

دال إحصائيا

 .2ال توجد عالقة ذات داللة معنوية
بين البرامج والمشاريع التنموية

*0.654

وتطوير قطاع النقل في قطاع
الفرضيات
الفرعية

دال إحصائيا

قوية طردية

دال إحصائيا

 .1ال توجد عالقة ذات داللة معنوية
بين السياسات التنموية وتطوير

الداللة

قوة العالقة

متوسطة
طردية

متوسطة
طردية

0.000

غزة
دال إحصائيا

 .3ال توجد عالقة ذات داللة معنوية
بين استراتيجية التنمية وتطوير
قطاع النقل في قطاع غزة

*0.844

0.000

دال إحصائيا

 .4ال توجد عالقة ذات داللة معنوية
بين المشاركة في التخطيط

*0.807

وتطوير قطاع النقل في قطاع

قوية طردية

قوية طردية

0.000

غزة

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α≥0.05

الفرضية الثانية:

يوجد تأثير ذات داللة إحصـــــائية عند مســـــتوى داللة ( )α≤ 0.05بين ابعاد اســـــتراتيجيات التخطيط

التنموي وتطوير قطاع النقل في قطاع غزة.

للوقوف على مستوى تأثير أبعاد استراتيجيات التخطيط التنموي (السياسات التنموية ،البرامج

والمشاريع التنموية استراتيجيات التخطيط التنموي ،المشاركة في التخطيط) ُمجتمعة على تطوير قطاع
النقل في و ازرة المواصالت ،استخدم الباحث اختبار االنحدار المتعدد ويمكن استنتاج ما يلي:

أ -يبين نموذج االنحدار النهائي أن تطوير قطاع النقل وهو يمثل المتغير التابع يتأثر بصورة جوهرية
وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات (استراتيجيات التخطيط التنموي ،المشاركة في التخطيط)
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ب -تم استبعاد المتغير (السياسات التنموية ،البرامج والمشاريع التنموية) لعدم وجود تأثير ذا داللة
إحصائية مع تطوير قطاع النقل.
ت -أظهرت نتائج التحليل أن معامل االرتباط بلغت  ،0.874بينما بلغ معامل التحديد المعدل 0.763
وهذا يعني أن  76.3%من التغير في تطوير قطاع النقل يعود إلى تأثير المتغيرات المستقلة التالية
(استراتيجيات التخطيط التنموي ،المشاركة في التخطيط) والباقي  %23.7يعود لعوامل أخرى تؤثر
على المتغير التابع تطوير قطاع النقل.
جدول ( )11نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد أبعاد استراتيجيات التخطيط التنموي لبعد تطوير قطاع النقل
المتغير
التابع

)(R

االرتباط

)(R²

معامل

التحديد

F

المحسوبة

Sig.

 DFدرجات

مستوى

الحرية

تطوير
قطاع

 ßمعامل االنحدار

0.763 0.874

الداللة

المقدار

.601

1.549

المشاركة

.603

4.312

0.000

الثابت
في

54

مستوى
0.129

التخطيط

إستراتيجية
62.89

المحسوبة

الداللة

االنحدار 2

البواقي

T

Sig.

0.000

النقل

التنمية

.601

1.549

0.006

المتغير المستبعد من المعادلة لعدم الداللة
االحصائية

السياسات

التنموية
البرامج

والمشاريع

-

-

0.285

0.028

0.240

0.812

0.109

1.084

التنموية

معادلة التأثير :
تطوير قطاع النقل =( *0.603 + 0.601المشاركة في التخطيط )  (* 0.601 +استراتيجية التنمية
) عند زيادة (المشاركة في التخطيط ) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (تطوير
قطاع النقل) بمقدار ( .)0.603وعند زيادة (استراتيجية التنمية) بمقدار وحدة واحدة يودي إلى زيادة

المتغير التابع (تطوير قطاع النقل) بمقدار (.)0.601
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الفرضية الثالثة:

ال توجد فروق معنوية بين آراء المبحوثين حول اســـتراتيجيات التخطيط التنموي  ،في تطوير وتنمية
وفقا للعوامل الديمغرافية (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المستوى الوظيفي).
قطاع النقل ً

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة لالختبارات كما يظهر بجدول( )14كانت أكبر من

مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي محور (استراتيجيات التخطيط التنموي) وكذلك لمحور
(تطوير وتنمية قطاع النقل) مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين تعزى

للمتغيرات الديمغرافية...

جدول رقم ( )12نتائج اختبارات الفروق في المتوسطات حول استراتيجيات التخطيط التنموي ،في تطوير وتنمية قطاع
النقل وفقا للعوامل الديمغرافية
المحور

الجنس
المؤهل
العلمي

المسمى

الوظيفي
الخبرة

القيمة

قيمة

االختبار

االحتمالية

استراتيجيات التخطيط التنموي

0.954

0.346

تطوير وتنمية قطاع النقل

0.331

0.742

استراتيجيات التخطيط التنموي

0.410

0.747

تطوير وتنمية قطاع النقل

0.199

0.896

استراتيجيات التخطيط التنموي

0.426

0.789

تطوير وتنمية قطاع النقل

1.122

0.361

استراتيجيات التخطيط التنموي

0.455

0.715

تطوير وتنمية قطاع النقل

0.005

1.000

االختبار المناسب

Independent
Samples Test

نتيجة االختبار

غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

ANOVA

غير معنوي
غير معنوي

ANOVA

غير معنوي
غير معنوي

ANOVA

غير معنوي

الجزء الخامس النتائج والتوصيات
توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:
أوال :النتائج:

جدول رقم ( )13يوضح أهم نتائج الدراسة
النتيجة

التعقيب

.1اتضح وجود موافقة بدرجة ضعيفة جدا على فاعلية

ممكن أن يرجع الباحثان ذلك الى محدودية الخيارات

بلغ الوزن النسبي للسياسات التنموية ( ،)42.24في حين بلغ

وضوح السياسات التنموية وضعف مردود مشاريع وبرامج

والمشاركة بالتخطيط ( ،)46.15واستراتيجية التنمية (.)42.29

توفر فرص عمل مستديمة اضافة لضعف اهتمام الو ازرة

نظر لظروف الحصار ،وعدم
استراتيجيات التخطيط التنموي بوزن نسبي ( ،)%42.82حيث واالستراتيجيات التنموية الحالية ا

الوزن النسبي لبعض البرامج والمشاريع التنموية (،)40.60
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بمشاركة مؤسسات المجتمع عند اعداد الخطط وعدم مناسبة

استراتيجيات وآليات التنمية الحالية.
 .2تبين وجود موافقة بدرجة ضعيفة جدا على تنمية قطاع النقل

ويمكن أن يرجع ذلك الى قصور المشاريع والبرامج التنموية

بوزن نسبي ( ،)%47.23حيث بلغ الوزن النسبي لبعد النقل الحالية والتي هدفت لتنمية قطاعي النقل البري والصيد البحري
البري ( ،)46.43والوزن النسبي لقطاع الصيد البحري في إحداث التطوير المستهدف بأنشطة تلك القطاعات

(.)48.04

.3اتضح وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ويمكن أن نعزو ذلك إلى الدور المحوري المفترض
( )α≥0.05قوية طردية بين استراتيجيات التخطيط التنموي الستراتيجيات التخطيط التنموي بوصفه الركيزة االستراتيجية
والمتمثلة في (السياسات التنموية ،البرامج والمشاريع التنموية في إحداث تنمية قطاع النقل وتحسين مستوى اقتصاديات النقل

استراتيجيات التخطيط التنموي ،المشاركة في التخطيط) وتطوير

قطاع النقل في قطاع غزة.

.4يتأثر تطوير قطاع النقل وهو يمثل المتغير التابع بصورة ويمكن أن يرجع ذلك ألهمية تطوير استراتيجيات التخطيط
جوهرية وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات (استراتيجيات التنموي مناسبة عند تخطيط قطاعي النقل البري والصيد

التخطيط التنموي ،المشاركة في التخطيط) ،وأن  %76.3من البحري وأيضا لضرورة زيادة المشاركة من مؤسسات المجتمع
التغير يعود الى تأثير هذين المتغيرين والباقي  %23.7يعود عند إعداد خطط التنمية

لعوامل أخرى تؤثر على المتغير التابع تطوير قطاع النقل

.5أظهرت الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين استجابات

ويرجع ذلك لتقارب اجابات المبحوثين باختالف العوامل

المبحوثين تعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس ،المؤهل العلمي،

الديمغرافية عند إدالئهم بآرائهم

عدم انسجام بين السياسات التنموية الحكومية وسياسات الممولين

ويرجع الباحثان ذلك لعمل الممولين الخارجيين ضمن أجندة

المسمى الوظيفي ،الخبرة).

الخارجيين؛ وذلك أضعف تنسيق جهود التنموية وأولويات تنفيذ خاصة بهم وغالبا ال تنسجم وأولويات المؤسسات الحكومية

المشاريع وكيفية إنجازها

ضعف مردود المشاريع التنموية بقطاع النقل ومحدودية أثرها
المجتمعي وضعف توفير فرص عمل طويلة المدى

ويرجع الباحثان ذلك لطبيعة االختالف في المشاريع الحكومية

وقصور موازناتها والمشروعات الممولة خارجيا وطبيعتها

قصيرة المدى.

قصور في مشاركة مؤسسات  NGOsعند إعداد الخطط

وذلك للظروف السياسية الحالية وحالة االنقسام وأحجام

تدني فاعلية استراتيجيات التنمية الحالية بقطاع النقل ومحدودية

ويمكن أن يرجع ذلك لنقص الموارد والبدائل المتاحة في ظل

تدني العائد االقتصادي لقطاعي النقل البري والبحري في تطوير

ويمكن أن يرجع ذلك الرتباط قطاع النقل في الواردات من

الحكومية

البدائل وقصور الموازنات الحكومية

مرافق النقل وإيجاد فرص عمل

مؤسسات  NGOsفي المبادرة لمشاركة الحكومة بغزة
استمرار حالة الحصار بقطاع غزة

المعابر وهي متدنية جدا وضعف المشاريع الداعمة لذلك

القطاع

ثانيا :التوصيات:
ً
 ضرورة العمل على تعديل استراتيجيات التخطيط التنموي بتحسين السياسات الموجهة للتنميةواختيار المشاريع ذات األولوية وزيادة مشاركة مؤسسات المجتمع بعملية التخطيط التنموي.
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 اعادة صياغة الخطط التنموية الفلسطينية وفق أسلوب تقدير االحتياجات الفعلية واألولويات منالمشاريع التنموية.
 اختيار وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية بقطاع النقل ذات أثر مجتمعي عميق التي توفر فرصعمل طويلة المدى.
 ضرورة إيجاد االنسجام ما بين السياسات التنموية الحكومية وسياسات الممولين الخارجيينوتنسيق جهود التنموية وأولويات تنفيذ مشاريع استراتيجية بعيدة المدى.
 ضرورة اعداد خطط تنموية وطنية (شاملة كافة القطاعات االقتصادية) بمفهوم التشاركية تتكاملمع الرؤية االستراتيجية في تنمية قطاعات االقتصاد الفلسطيني.
 تحديد سياسات حكومية واضحة توجه االستثمارات التنموية في قطاع النقل والصيد البحري. زيادة االعتماد على الموازنات الحكومية في التنمية للتقليل من آثار المساعدات التنمويةالمسيسة.
-

االستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول األجنبية واإلسالمية التي تتشابه مع قطاع النقل
الفلسطيني.

 العمل على زيادة االهتمام في مجهودات تنمية قطاعي النقل والصيد البحري لدورهم الرئيسبدعم االقتصاد المحلي ومشاريع التنمية
 التحسين النوعي في استراتيجيات التخطيط التنموي والمتمثلة في (السياسات التنموية ،البرامجوالمشاريع التنموية استراتيجيات التخطيط التنموي ،المشاركة في التخطيط) لدورهم الحيوي في
تطوير قطاع النقل في قطاع غزة.
 ضرورة تطوير قطاع النقل من خالل تحسين استراتيجيات التخطيط التنموي ،بزيادة مشاركةالمؤسسات المجتمعية في التخطيط).
 العمل على دعم مرافق قطاع النقل لتعظيم العائد االقتصادي وتنشيط اقتصاديات النقل كرافداقتصادي رئيسي لالقتصاد الفلسطيني.
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