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  اإلهـداء

  

  الى امي ................الى من كان تشجيعها ودعمها شمعة انارت لي الدرب 

  

  الى ابي ..........  روحي التحدي وغرس في قلبي حب العلم الى من خلق في

  

  ................................الى اخوتي االحبة احمد وخالد 

  

   حنان...فداء. ...كفاح....امينةالى صديقاتي العزيزات 

  

   ..................الى كل الذين احبوني 

  

  اا العمل المتواضع بطاقة عرفان لهم جميعأهدي هذ

  

  

  شرين ابراهيم أحمد عريقات



  

أ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

 هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي ةأقر أنا مقـدم

الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل 

  .درجة ألي جامعة أو معهد

  

  

  :التوقيع

  

  شرين ابراهيم أحمد عريقات

  

  : التاريخ

  

  

  



  

ب   

  شكر وعرفان

  
  ).105،توبةال) ()اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونقل و: ((قال تعالى 

  

  . فله الشكر والحمدإنجاز هذه الرسالة،على  أعاننيساعدني وهداني والحمد هللا رب العالمين الذي 

  

 معهـد    كل من ساهم في إخراج هذه الدراسة واخص بالـذكر          كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى     

   وإدارتهالمستدامةالريفية التنمية 

  

اعترافا بفضله وتقديرا لعلمه وإشادة بجهوده الموفقـة علـى الـدوام      زياد قنام .وأستاذي ومشرفي د  

  .وعلى ما قدم لي من إرشاد وتوجيه وعلم اعتز به

  

محمود .د، عزام صالح.  وهم دائهم في انجاز هذه الدراسةللمحكمين الذين ساهمت آرواتقدم بالشكر 

ابراهيم عفانة، . أ احمد الزعارير،.أ احمد جمعه،.أ غسان سرحان،. د ثمين هيجاوي،.د الجعفري،

  .سماح عريقات .أ

  

السيد جميل المطور نائب رئيس سلطة جودة البيئة وموظفيها على ما الشكر والتقدير إلى وكل 

  .عدة قدوموا لي من مسا

واسترجاع   الحكم المحلي لمساهمته في تعبئةوللسيد شكري ردايدة المدير االداري المالي  في وزارة

  .عدد من االستمارات 

  

   أحمد عريقاتإبراهيمشرين 



  

ج   

  مصطلحات الدراسة
  

  )2000، وزارة شؤون البيئة( .المشاريع والخطط والبرامج  :  النشاطات التطويرية 

  البناء والتشغيل ومرحلة ما بعد التشغيل ألي نشاط تطويريالتحضير و  :  المشروع 

  )2000، وزارة شؤون البيئة(

الوظيفة اإلدارية التي تتضمن مسؤولية تحديد األهداف التنظيم،   :  ادارة المشروع 

التخطيط، الجدولة، الميزانيات التقديرية، التوجيه والرقابة لتحقيق 

  ).2005 الفضل والعبيدي،. (لمشروعالمعايير الفنية والزمنية والمالية ل

 .مجموعة من المشاريع أو الخطط التي تنفذ خالل فترة زمنية محددة  :  البرنامج 

  )2000، وزارة شؤون البيئة(

تعني تصميما المتداد أو بناء أو تشغيل مجموعة من المشاريع أو   :   الخطة 

  )2000، وزارة شؤون البيئة (.استخدامات األراضي

التي بموجبها يتم دراسة ومراجعة اآلثار البيئية المحتملة العملية   :  البيئيالتقييم 

وزارة شؤون (.للنشاطات التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية

  )2000 البيئة،

كل تغيير سلبي أو ايجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط   :  األثر البيئي

  )2000 وزارة شؤون البيئة،( .تطويري

عملية فكرية وتجريبية وتحليلية من أجل التعرف، التكهن، وتفسير   :  تقييم االثر البيئي

وايضاح، وإيصال المعلومة، حول االثار البيئية للمشاريع التنموية على 

مع االخذ بعين االعتبار كافة البدائل كافة الصعد االنشائية والقانونية، 

ية ووقائية وعالجية تأهيلية لهذه واقتراح وسائل منعالممكنة للمشروع، 

  ) 2006 قنام،( .ااآلثار بما يضمن سالمة األنظمة البيئية واستدامته

متطلبات مكتوبة تصدر عن الوزارة تغطي تنفيذ التقييم البيئي   :  الشروط المرجعية 

وشكل ونوع المعلومات الناتجة عن ، واالستشارات التي يجب القيام بها

  )2000ن البيئة، وزارة شؤو (.الدراسة

الموافقة المشروطة أو غير المشروطة الصادرة عن الوزارة بعد   :  الموافقة البيئية

استكمال كافة متطلبات البيئية أو استكمال إجراءات التقييم البيئي 

 .المناسب للنشاط التطويري لغايات الترخيص عن الجهة المختصة

  )2000 ،وزارة شؤون البيئة(

 بإنشاء وتشغيل المنشاة حرسمية تصدر عن الجهة المختصة، تسموثيقة   :  الرخصة 



  

د   

   )2000وزارة شؤون البيئة، . (وتحدد الشروط والضوابط التي تحكمها

 .كل شخص طبيعي أو معنوي له اهتمام أو يتأثر من النشاط التطويري  :  الجهات المشاركة 

  )2000 وزارة شؤون البيئة،(

الجهة المختصة 

  بالترخيص 

هة تمنح الترخيص بموجب األنظمة والقوانين المعمول بها في أي ج  :

  )2000 ،وزارة شؤون البيئة(.فلسطين 

الضرر الناجم عن ممارسة أي نشاط يؤدي إلى إلحاق أضرار بالصحة   :  الضرر البيئي 

  )2000وزارة شؤون البيئة، . (العامة والرفاه العام والبيئة

شبكة المنظمات 

 البيئيةاالهلية 

  سطينية الفل

ينية العاملة في مجال    هيئة تنسيقية بين مختلف المنظمات األهلية الفلسط       :

تهدف الشبكة إلى خدمة القضايا البيئية الفلسطينية، وذلـك مـن            .البيئة

خالل تنسيق جهود المنظمات األعضاء، وتعزيز وبناء كفاءة وقدرة كل          

ـ         رى علـى   منظمة، وتقوية العالقات داخل الشبكة ومع المنظمات األخ

حليـة  الصعيد المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الحكوميـة الم         

شبكة المنظمات غيـر الحكوميـة البيئيـة        (.والمنظمات البيئية الدولية  

  .)2007 ،الفلسطينية

 يمكن من خالل تنفيذها تحقيـق أهـداف المـشروع أو            النشاطات التي   :  الفعاليات

ية، وبشرية، وماديـة، كمـا      البرنامج األكبر، وهو محدود بحدود زمان     

  .)2005الصباغ، . (ويمكن قياسه من خالل المؤشرات الخاصة به

نظام يتكون من مجموعة من األجزاء تتفاعل فيما بينها، يـؤدي كـل              :  شبكة 

ظم في شبكة من العالقات المتبادلة فيما بينها مـن جهـة،            توتن. دوره

  )2005عودة، ( .وفيما بينها وبين النظام الخارجي من جهة أخرى

  )2006 قنام،( .كل ما يحيط باإلنسان يصل إليها اهتمامه  :  البيئة

الغيت كوزارة واعتمدت كـسلطة،      2002 عام   ومنذ 1996 انشات عام   :  وزارة شؤون البيئة 

  .وبهذا سميت وما زالت بسلطة جودة البيئة 

مشاريع البيئية فـي    مدراء ال اينما ورد هذا اللفظ في الدراسة يقصد به           :  خبراء البيئة

مؤسسات شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، رؤوساء اللجان االقليميـة         

للتخطيط والتطوير في مديريات الحكم المحلي، موظفي سـلطة جـودة      

  .رام اهللا اصحاب العالقة بتقييم االثر البيئي -البيئة 

اللجنة االقليمية 

للتخطيط والتنظيم 

  والبناء

محافظات تمثل كافة الوزارات المعنية باالضـافة       لجنة على مستوى ال     :

  .الى النيابة تختص بالمصادقة على المشاريع الكبرى



  

ه   

هي المراحل المختلفة التي يمر بها المشروع من لحظـة التفكيـر بـه            :  دورة حياة المشروع 

  ) 1997جامعة القدس المفتوحة،.(وحتى نهايته 

ث مستقبلي، يشمل التنبؤ بما سيكون      وهو اتخاذ قرار حاضر يتعلق بحد       :  التخطيط

فهو عنـصر أساسـي     . عليه في المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل      

واداة حيوية لنجاح المشروع وبقائه واستمراره وهو الوظيفة اإلداريـة          

  ) 2003السبعاوي،( .األولى التي تسبق كل الوظائف األخرى ألي مدير

 عدد من الوحدات الداخلية للمنظمة تتحدد       تقييم لهيكل اداري يتالف من      :  التنظيم

فيه المستويات االدارية الرئيسية باقسامها وفروعها ومسؤوليات افرادها        

وصالحياتهم، كما تتحدد فيه العالقات وقنوات االتصال وتتم في هـذا           

الهيكل تعبئة الجهود وتضافرها وتنسيقها بما يخدم اتخاذ القرار من قبل           

  )2003السبعاوي،. (ل تحقيق اهداف المنظمةاالدارة العليا، من اج

هو احد الوظائف االساسية الدارة أي منظمة بالنظر الى اختصاصه في   :  التوجيه

التعامل مع العنصر البشري، ويعتمد التوجيه على مدى فعالية وكفاءة 

الوظائف االدارية التي تسبقه وهي التخطيط والتنظيم، حيث كلما زادت 

. تنظيم قلت الحاجة الى التوجيه والعكس صحيحكفاءة التخطيط وال

  )2003 السبعاوي،(

هي قياس وتقييم االداء الفعلي للعاملين في المنظمة، للتاكد مـن تنفيـذ               :  الرقابة

الخطط الموضوعة من قبل االدارة العليا، وانجاز االهداف التـي تـم            

ـ         ذه تحديدها، واكتشاف االنحرافات واتخاذ القرارت الالزمة لتصحيح ه

  ).2003السبعاوي، . (االنحرافات

  

  

  

  

  

  

  

  



  

و   

  قائمة المختصرات 
  

ــة   ــات البيئي ــبكة المنظم ش

  الفلسطينية

:Palestinian Environmental Non 
organization Network 

:  PENGON 

 International Labour Organization :  ILO:  منظمة العمل الدولية 

مؤتمر االمم االمتحدة للبيئـة     

  ةوالتنمي

:United Nation Conference on 
Environment and Development 

:  UNCED 

 Environmental Impact :  تقييم االثر البيئي 
Assessment  

:  EIA 

 Analysis of variance :  ANOVA :  تحليل التباين

حزمة البـرامج االحـصائية     

  للعلوم االجتماعية

: Statistical Package fro Social 
Sciences 

:  SPSS 

 يمنظمة التعاون االقتصاد

  والتنمية

: Organisation for Economic 
Cooperation and Development 

:  OECD 

اللجنة العلمية المعنية بمشاكل    

  البيئة 

: Scientific Committee on Problems 
of the Environment 

:  SCOPE 

  

  
   

  
 

  



  

ز   

  ملخص الدراسة

  
  مـن  مثل كل و. 2008 و نيسان  2007شهري أيلول   بين  ما  فترة الواقعة   أجريت هذه الدراسة في ال    

 مؤسـسة،   17مدراء المشاريع البيئية في مؤسسات شبكة المنظمات البيئيـة الفلـسطينية وعـددها              

ورؤوساء اللجان االقليمية للتخطيط والتطوير في مديريات الحكم المحلي وموظفي سـلطة جـودة               

 وتعتبر هذ الدراسة من اوائل الدراسات على المستوى المحلي          .دراسةالهذه  مجتمع   رام اهللا    -البيئة  

حيث تناقش جانب مهما يرتبط بتقييم االثر البيئي، وهي انعكاسات تبني مبادئه وقيمه علـى العمـل                 

وتناولـت  . التخطيط، ومدخالت العمل، والقيادة، والرقابة، وغيرهـا      : المؤسسي في مختلف جوانبة   

امل التي تساعد على تبني مبادىء وقيم تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي             الدراسة أيضا أهم العو   

ندرة االدبيات والدراسات التي تتحدث عن تقييم االثر البيئي وعالقته بادارة           ومثلت  . وتلك التي تعيقه  

  .ها محدداتأهمالمشاريع والعمل المؤسسي 

  

لمعلومات ودراسة واختبار الفرضيات جمع افتم  ،استخدم في إنجاز هذا البحث المنهج الوصفي

بالخبراء خاص  انبيوتصميم است باالستعانة بمراجعة األدبيات السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل،

  .)(SPSS  اإلحصائية للعلوم االجتماعيةالرزمةواسطة وعرض النتائج بتحليل ومعالجة و البيئيين،

  

واضح في تعريفات المبحوثين لمفهوم تقييم االثر وأما اهم نتائج هذه الدراسة فكانت التفاوت ال

البيئي، وأن اهم مبادئ وقيم تقييم االثر البيئي هي توفر قاعدة بيانات متطورة، واالستفادة من 

الخبرات المتراكمة، وااللتزام باالنظمة والقوانين والمواصفات، واشراك الجميع، واالستفادة من 

كما اكدت نتائج . ا الى مفاضلة موضوعية بين كافة البدائل المتاحةالتغذية الراجعة، واالختيار استناد

الدراسة على ان تبني مبادئ لتقييم االثر البيئي للمشروع ينعكس عموما في معرفة المشاريع اآلمنة 

 واستدامتها والتوظيف االمثل لها، ومعرفة دبيئيا والتخطيط لها بشكل جيد، والمحافظة على الموار

ة والمخاطر للمشاريع قبل وقوعها وتخفيض التكاليف على المدى البعيد، ومشاركة اآلثار السلبي

واما أهم العوامل التي تساعد على تبني المؤسسات لمبادئ تقييم االثر البيئي تتمثل . جميع األطراف

بسعي المؤسسة لاللتزام بالمواصفات والمقاييس، والتزام المؤسسات باالنظمة والقوانين، واتباع 

ؤسسة لقواعد االدارة الحديثة، والتحفيز الرسمي للمؤسسات على تبني مبادىء تقييم االثر البيئي، الم

وكسب ثقة المجتمع المحلي، وامتالك المؤسسة فرق عمل متخصصة، وقاعدة بيانات بيئية حديثة، 

شطتها مع وامتالك الوعي الكافي بايجابيات تقييم االثر البيئي، وعمل المؤسسة على انسجام كافة ان

بيئة (الخطة الوطنية البيئية االستراتيجية، ووضع اهداف المؤسسة استنادا للمفهوم الشامل للبيئة 



  

ح   

تعيق تبني مبادئ تقييم االثر من جهة اخرى فقد كانت العوامل التي ). طبيعية، اقتصادية، اجتماعية

انات حديثة في غالبية تتلخص بعدم توفر قاعدة بيالبيئي في ادارة المشاريع والعمل المؤسسي ف

المؤسسات، وغياب التحفيز الرسمي للمؤسسات لتبني مبادئ تقييم االثر البيئي، وغياب الخبرة لدى 

المؤسسات في االفادة من الخبرات الكامنة لدى افراد المجتمع المحلي، واهتمام المؤسسات بالكلفة 

ط االستراتيجي لدى غالبية المؤسسات، االقتصادية بعيدا عن الكلفة البيئية الشاملة، وغياب التخطي

كما اشارت النتائج الى انعدام تأثير المتغيرات الديمغرافية على اجابات . ومحدودية البدائل المتوفرة

  .المبحوثين عموما

  

هم ما خرجت به الدراسة من توصيات هي، ضرورة تبني مبادئ تقييم االثر البيئي في كافة او

ا في المؤسسات البيئية لما لها من ايجابيات عديدة تساهم في مجاالت العمل المؤسسي، خصوص

نجاح المؤسسات، وضرورة العمل وتعميم مفاهيم التخطيط االستراتيجي وتبني مبدا التحفيز بمختلف 

اشكاله للمؤسسات التي تتبنى تقييم االثر البيئي في عملها، كما اوصت الباحثة بدراسات مقترحة 

لتبني مبادئ تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي، وأخرى تتناول عالقة تتناول التجارب الناجحة 

.تبني تقييم االثر البيئي باالنماط القيادية وضغوط العمل وغيرها من المفردات المؤسساتية
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The role of adopting the values and principles of environmental impact 
assessment in the project management between the factors of success and 
obstacles 
 
Abstract 
 
This study was conducted between September 2007 and April 2008, Where the directors of 
environmental projects in the Palestinian Environmental Non Governmental Organizations 
network, heads of Regional Committees for Planning and Development in the departments 
of local government in the West Bank, and officials of the Environment Quality Authority 
in Ramallah, represents society of the study. This study is considered to be one of the first 
studies at the local level, where important aspects related to environmental impact 
assessment are discussed, those are: its principles and values, it impacts on the project 
management, and on the institutional work as whole, especially on planning, resources 
input, leadership, and monitoring. The study also addressed the important factors that help 
to adopt the principles and value of environmental impact assessment in the institutional 
work and those which hinder it. The scarcity of literature and studies that discusses the 
environmental impact assessment and its relationship to project management and 
institutional work represented the most important determinants of the study. 
 
The descriptive approach was used in the completion of this study. Information was 
collected and hypotheses were tested with the help of literature review and the design of 
special questionnaire for the environmental experts. Results were analyzed and presented 
using the Statistical Package for Social Science (SPSS). 
 
The most important results of this study were clear differences in the definitions of the 
concept of environmental impact assessment, and that the most important principles and 
values of environmental impact assessment are: up-dated database, benefit from feedback 
and accumulated experiences, commitment to laws and regulations and standards, the 
involvement of everyone, and selection while considering alternatives. The study also 
confirmed that adopting principles and values of environmental impact assessment in the 
institutional work is generally reflected through: the knowledge of safe environmental 
project, successful planning, resource conservation, sustainability and optimal staffing, 
knowledge about negative impacts of projects before their occurrence, reduction of long – 
term costs, and participation of all parties. Factors that enhance the adoption of the 
principles and values of the environmental impact assessment are: commitment of the 
organizations to standards, laws and rules, modern management, formal encouragement of 
adopting principles of environmental impact assessment, gaining the confidence of the 
community, having specialized task forces, having update database, possession of 
sufficient awareness of the positive aspect of environmental impact assessment, working in 
a harmony with the national environmental strategy, setting goals based on the 
comprehensive value of the resources. The most important factors that hindered the 
adoption of the principles of environmental impact assessment in project management and 
institutional work can be summarized by unavailability of modern database in the majority 
of institutions, the absence of formal incentive for institutions to adopt principles of 
environmental impact assessment, lack of expertise among institutions to benefit from the 
experience of members of the local community, the institutions concern of the economical 
feasibility than the environmental feasibility, lack of strategic planning, and limitedness of 
available alternatives.  
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The most important recommendations of the study are: adoption of the principles and 
values of environmental impact assessment in the institutional work, particularly in the 
environmental institutions, generalization and encouragement of strategic planning, and 
official stimulation of the organizations to adopt environmental impact assessment. It is 
also recommended to conduct research on the relationship between adopting values and 
principles of environmental impact assessment and institutional vocabulary such as: job 
pressures, work struggle, job duplication. 
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  الفصل األول 

______________________________________________________  

  خلفية الدراسة 
  

  مقدمة 1.1

  

نظرا للزيادة السكانية المتسارعة ولثورة التصنيع التي عاشها العالم في القرن الماضـي ومـا زال                

ذلك من استغالل جائر للموار البيئية وتلويث       يعيشها في يومنا هذا بل وبوتيرة اسرع، وما نتج عن           

لها، وما تسببه الكوارث الطبيعية من دمار وتخريب، ولممارسـات االنـسان االداريـة الخاطئـة                

 الكمي والنوعي للبيئة والمـصادر      جادة في وجه هذا التدهور    وقفة  لمشاريعه وبيئته، كان ال بد من       

القا من وعي دول العالم لهذا الخطر ولجهدها الجاد         وانط. الطبيعية بما يهدد مصير االرض وسكانها     

االتفاقات الدولية والتي جاء على رأسـها مـؤتمر االمـم           المؤتمرات و ، ولد العديد من     في مواجهته 

اجراء دراسة تقييم لآلثار     اهم مبادئه،    والذي جاء . )1992ريو دي جانيرو    (المتحدة للبيئة والتنمية    

وان اإلنسان هو مركـز      يكون لها تأثيرات سلبية أو محتملة على البيئة،       البيئية للمشاريع المتوقع أن     

ومحور االهتمام للتنمية المستدامة وله الحق في الحصول على حياة صحية ومنتجة بـالتوافق مـع                

على أن التطور االقتصادي والتقـدم      ) 36( الذي ينص في الفقرة      1983الطبيعة، وإعالن بكين عام     

إال أن أهـم    .  عن مكونات متداخلة ومعززة للتنميـة المـستدامة        ةلبيئية، عبار االجتماعي والحماية ا  

االتفاقيات التي عقدت في مجال البيئة هي اتفاقية التنوع الحيوي التي اعتمدت فـي إعـالن ريـو                  

، وأصبحت هذه الدراسـات ضـرورة قانونيـة ألي          1994واالتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام      

الهيئـة  ( .شروع في عـدد كبيـر مـن دول العـالم ومـن بينهـا فلـسطين                مؤسسة قبل إقامة الم   

  ).2005الفلسطينيةالمستقلة لحقوق االنسان، 

  



  

  2

نتائج ممارسات االحتالل، الزيـادة الـسكانية،       (ولما كانت التحديات البيئية التي تواجه الفلسطينين        

، واستجابة مـن الـسلطة      ليست بأقل مما يواجهه غيرها من الدول      ) الخ...نقص الموارد الطبيعية،    

، ولوعي المسؤولين بـدور تقيـيم       الوطنية لمخرجات المؤتمرات واالتفاقات البيئية والتنموية الدولية      

تفادي قدر االمكان كافة أنواع المخاطر المحتملة أو تقليلهـا عبـر            (االثر البيئي في ادارة المشاريع      

شراك جميع األطراف الحكومة والممـول      إجراءات التخفيف، والمنع، والتأهيل، والتعويض، وعبر إ      

 واالستراتيجية البيئيـة    1999جاء ميالد قانون البيئة الفلسطيني لعام       ،  )والمخطط والمالك والجمهور  

ليعبر عن عمق ادارك الفلسطيني للتحديات البيئية التي تواجهه، وتخطيطه االسـتراتيجي             الفلسطينية

  .لنمو تنموي قادم في ظل دولته الناشئة

  

طالقا مما سبق يمكن القول أن دراسات تقييم األثر البيئي للمشروع، ليست مجرد إعـداد تقريـر                 ان

للحصول على الموافقة الضرورية، وإنما هي وسيلة الكتشاف وتقييم آثار المشروع المقرر تنفيـذه              

 على البيئة خالل مراحل عمل المشروع بداية من الفكرة المبدئية مرورا بالتخطيط وحتـى مرحلـة               

التنفيذ، لذلك فان هذه العملية ال يجب النظر إليها على أنها ملحق للمشروع أو مجرد إجراء روتيني،                 

واداة فاعلة تسهم في ادارته بصورة ناجحـة        ،   يجب اعتبارها عنصرا أساسيا إلقامة المشروع      اوإنم

  .وتعظم نتائجه ومخرجاته االيجابية

  

لى االقل على المستوى الـوطني، فـي ان جميـع           وتتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات ع       

ركزت على دراسة واقـع االثـار االيجابيـة او           الدراسات المتوفرة والتي اجريت في هذا المجال،      

في حين أن هذه الدراسة ذهبت الى ما         .ازها على البيئة الفلسطينية   السلبية لنشاطات ومشاريع تم انج    

 ينعكس بتبني مبادئه على المشاريع والعمـل المؤسـسي   هو ابعد فبحثت في روح هذا التقييم وما قد     

بادارة المـشروع    يتناول ربط قيم ومبادئ تقييم االثر البيئي         ا جديد اتفتح افق علمي  كما انها   . عموما

ـ  هتبني قيم تي يمكن ان تساعد على      اضافة الى االليات ال    وما يواجه ذلك من عقبات،     فـي   ه ومبادئ

الدراسات للمشاريع بغرض ترخيصها أو تجديد هذا التـرخيص،         العمل المؤسسي وليس فقط اعداد      

في خطوة نحو التأثير على التفكير وخطوات اتخاذ القرار المؤسسي، بمعنى تحويـل تقيـيم االثـر                 

  .البيئي الى اداة ادارية نستنتد الى قواعدها في اتخاذ كافة قراراتنا اليومية

  

  :راسة فتتمثل فيما يأتيواما اهم االسباب التي دعت الى اعداد هذه الد
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األهمية الخاصة لدراسات تقييم األثر البيئي في تحقيق استدامة المشاريع : من الناحية العلمية •

 التي تتناول  الدراسة األولى على المستوى المحلي وربما اإلقليمي وكون هذه.وحماية البيئة

 .موضوع تبني مبادىء تقييم االثر في العمل المؤسسي

في حال اعتماد مبادىء تقييم االثر البيئي في اتخاذ القرارات : التطبيقيةمن الناحية  •

 .المؤسسية، يمكن االطمئنان الى نجاح كافة النشاطات والمشاريع وضمان استدامتها

 الفلسطينية واللجان االقليمية للتخطيط البيئيةاما اسباب اختيار شبكة المنظمات االهلية  •

انها مؤسسات لها كم معرفي حول تقييم االثر البيئي  ذلك الى فيعود والتطوير عينة الدراسة،

 مع الممولين الذين يشترطون اجراء هذه  المشاركة في المشاريع التنموية، وعالقاتهانتيجة

 .الدراسات

ترخيص المشاريع  المسؤولة عن فقد جاء العتبارها اما فيما يتعلق باختيار اللجان االقليمية •

وبالتالي فهي الحارس على تطبيق سياسات تقييم االثر البيئي على على مستوى المحافظات، 

  .المستوى الفلسطيني

في إعداد دراسة خصية شالرغبة الباحثة  هذه الدراسة ستعك :على المستوى الشخصي •

 .متميزة وحديثة يمكن أن تسهم في النهوض بوضع المؤسسات الفلسطينية

  

   أهمية الدراسة 2.1

  

   :في االبعاد التاليةتتمثل اهمية الدراسة 

  

بعدا جديدا لدراسات تقييم  تضيف لدراسة من الناحية النظرية كونهاتنبع أهمية هذه ا :علميا  •

ها وقواعدها ودراسة ساالثر البيئي التقليدية والتي عادة ما تتناول اليات اعداد الدراسة واس

  .تالي تعتبر هذه الدراسة مهمةلاالثار السلبية لمشاريع متعددة وبا

في حال االستفادة الحقيقية من تبني مبادء وقيم تقييم االثر البيئي يمكن ان يساعد ذلك  :عمليا •

تكمن في هذه الدراسة أهمية كما أن . على انجاح المشاريع في المؤسسات التنموية المختلفة 

 تكون أكثر تخصصاً وعمقاً مما ،بداية لدراسات أخرى في هذا المجالأنها قد تكون 

المشاريع إدارة تقييم االثر البيئي في ا مفتاحاً وحافزاً إلضافات نوعية أخرى ألدبيات سيجعله

  . خصوصالفلسطينيةعموما وا

خلق تراكم معرفي متميز لدى الباحثة عن موضوع يكاد يالمس كـل   :اهمية خاصة بالباحثة   •

 .جوانب الحياة المؤسسية والمجتمعية
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ح هذه الدراسة عيون المؤسسات اعضاء الـشبكة        قد تفت  :اهمية خاصة بالمؤسسات المبحوثة    •

 على الفوائد وااليجابيات التي يمكن ان تجنيها في اداراتها المؤسسية واداراتها لمـشاريعها،            

  .اذا ما تبنت مبادئ وقيم تقييم االثر البيئي في نشاطاتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة
 

   مشكلة الدراسة 3.1

  

  :سؤال التاليتتلخص مشكلة الدراسة في ال

  

 تقييم األثر البيئي في إدارة المشاريع، وما هي قيمهو الدور الذي يمكن أن يلعبه تبني مبادئ و ما

  ؟هوأهم معيقاتهذا الدور أهم عوامل إنجاح 

  

   أهداف الدراسة4.1

  

 تقييم األثر البيئـي علـى       قيمتهدف الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على انعكاسات تبني مبادئ و          

وأمـا أهـم    . ة المشاريع، إضافة إلى التعرف على أهم عوامل إنجاح وأهم معيقات هذا الـدور             إدار

  :األهداف الفرعية فتتمثل في التعرف على

  

 . للمقصود بتقييم األثر البيئيالمبحوثينفهم  •

 .أوجه تفاعل ومشاركة هذه المؤسسات في دراسات وسياسات تقييم األثر البيئي •

 . تقييم األثر البيئي على إدارة المشاريع والمؤسساتمقي تبني مبادئ وتانعكاسا •

التي تعيق مساهمة تقييم البيئي، في ) على المستويين المؤسسي والوطني(العوامل المحلية  •

 .  في إدارة واستدامة المشاريع والمؤسسات، ادئهحال تبني وتطبيق مب

وتساهم في نجاح الدور التي تساعد ) على المستويين المؤسسي والوطني(العوامل المحلية  •

االيجابي لتقييم األثر البيئي، في حال تنبي وتطبيق مبادئه،  في إدارة المشاريع 

 .والمؤسسات

 . تقييم األثر البيئي أصال في مؤسساتنا ومشاريعنامبادئالعوامل التي تعيق تبني  •

حال ريع، في أهم اآلليات التي يمكن أن تسهم في تفعيل دور التقييم البيئي في إدارة المشا •

 .تبني وتطبيق مبادئه

 .  تقييم األثر البيئيقيمأهم اآلليات التي يمكن أن تساهم وتدعم تبني مؤسساتنا لمبادئ و •
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التعرف على تأثير خصائص أفراد العينة المبحوثة على إجاباتهم في مختلف المحاور  •

  .أعاله
 

   أسئلة الدراسة5.1

  

ى مجموعة من األسئلة والفرضيات الرئيسية والفرعية وأما        لتحقيق أهداف الدراسة ستستند الباحثة إل     

 تقيـيم األثـر البيئـي فـي إدارة المـشاريع            قـيم ما هو دور تبني مبادئ و     : السؤال الرئيس فكان  

وأهم معيقات ؟ وأما أهم األسئلة الفرعية فتتمثل        هذا الدور   والمؤسسات، وما هي أهم عوامل إنجاح       

  :فيما يأتي

  

سسات للمقصود بتقييم األثر البيئي، وما أهم أوجه تفاعل ومشاركة هذه ما هو فهم هذه المؤ •

 ؟ تقييم األثر البيئيمبادئالمؤسسات في دراسات و

 وجهة نظر هذه  إدارة المشاريع والمؤسسات منفيتقييم األثر البيئي اهم مبادئ ما هي  •

 المؤسسات المبحوثة ؟

 يئي على إدارة المشاريع والمؤسسات من تبني مبادئ وقيم تقييم األثر البتما هي انعكاسا •

 وجهة نظر هذه المؤسسات المبحوثة ؟

التي تعيق مساهمة تقييم ) والوطنيعلى المستويين المؤسسي ( المحلية ما هي العوامل •

ا هي وم ؟،في إدارة واستدامة المشاريع والمؤسسات، البيئي، في حال تبني وتطبيق مبادئه

  ؟ تقييم األثر البيئي أصال في مؤسساتنا ومشاريعناادئمبأهم العوامل التي تعيق تبني 

 البيئي في إدارة  االثرتقييملتي يمكن أن تسهم في تفعيل دور  اما هي أهم العوامل •

، وتلك التي يمكن أن تساهم وتدعم تبني مؤسساتنا بادئهالمشاريع، في حال تبني وتطبيق م

  ؟ تقييم األثر البيئيقيملمبادئ و

  ؟ص عينة المبحوثين على اجاباتهم السئلة الدراسة المختلفة ما تاثير خصائ •

  

   فرضيات الدراسة6.1

  

وللتعرف على تأثير خصائص أفراد العينة المبحوثة على إجاباتهم في مختلف المحاور أعاله سيتم 

 داللة إحصائية عند مستوى الداللةوجد فروق ذات ال ت :تبني الفرضية اإلحصائية التالية

= α)0.05 ( تعزى لمتغيرمختلف الموضوعات المبحوثة حول   المبحوثيناجاباتفي:  
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  .العمر •

 .الدرجة العلمية •

 .التخصص •

 .طبيعة المؤسسة التي يعمل بها •

 .طبيعة العمل الحالي •

 . الحاليعدد سنوات العمل •

 .اكتساب المعرفة البيئيةطريقة  •

 .مصدر المعرفة بتقييم االثر البيئي •

  

   هيكلية الدراسة7.1

  

  :هي خمسة فصول، تتألف من هيكلية الدراسة ان 

  

 أهدافها، أسئلتها  مشكلتها، أهميتها، لدراسة ومبرراتها،لعرض عام وتمهيد  :  الفصل األول

  .وفرضياتها

 السابقة والتي تتضمن مفهوم تقييم األثـر البيئـي          تاإلطار النظري، الدراسا   :  الفصل الثاني

ته باالستدامة اضافة الى اهم الدراسـات       وعالق قيمه ومبادئه، وإدارة المشاريع   

  . الوصول اليها وتمالعلمية التي انجزت سابقا في مجال تقييم االثر البيئي 

 ، هـا  ومجتمعهـا أدواتو تها منهجي مثلعرضاً شامالً ألساسيات الدراسة يتناول   :  الفصل الثالث

  .ومدى اختبار صدق وثبات أدوات الدراسة 

  تحليل بيانات اإلستبانة ومناقشتها   لنتائجاً مفصالًرض عويشتمل :  الفصل الرابع

  االستنتاجات والتوصيات  :  الفصل الخامس

  

 ثم مجموعة   ،   العلمية التي تم االقتباس منها     المراجعهذه الفصول الخمسة قائمة بأهم      بأرفق  وأخيرا  

  .حق من المواد العلمية المفيدة والتي تشكل اسنادا لمحتويات الدراسات ضمن المال
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  ل الثاني الفص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

  اإلطار النظري  1.2

  

الدراسـات  اهم وحول مفهوم تقييم االثر البيئي األدبيات تلخيصا الهم ما ورد في    ناول هذا الفصل    يت

  .علمية ذات العالقةلا

  

  لتقييم االثر البيئي االطار النظري 2.2

  

اهداف وايجابيات تقييم األثر البيئـي، ومبـادئ        و ،مفهوم تقييم األثر البيئي   فيما يأتي تتناول الباحثة     

باالضافة  ،والمكونات والخطوات الرئيسية لعملية تقييم االثر البيئي للمشاريع        وقيم تقييم االثر البيئي،   

  .تقييم االثر البيئية فلسفة ومنهجيالى 

  

  مفهوم تقييم األثر البيئي  1.2.2

  

  : النظرية لمفهوم تقييم األثر البيئيمجموعة من التعريفات الواردةلفيما ياتي تلخيص 

  

 موضوع تقييم األثر البيئي مـن احـدث         إن علم البيئة    أساسيات في   :)2002(يرى عابد وسفاريني    

لألنشطة التنموية المختلفـة التـي      الدراسات البيئية في العصر الحاضر والتي تتناول اآلثار البيئية          

 تحديد نتائج هذا التدخل على النظام البيئي من اجـل تقليـل اآلثـار               إلى وتهدف   .يمارسها اإلنسان 

النتـائج االيجابيـة او     " بأنـه  البيئي   األثر انويعرف .السلبية قدر المستطاع وتعزيز اآلثار االيجابية     
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 مجموعـة   أوخصائص النظام البيئي بفعـل نـشاط        السلبية المترتبة على التغيرات التي تحدث في        

 تقييم األثر البيئي فهو تحليل منظم لآلثار البيئية لمـشروع مـا             أما . غير طبيعية  أوأنشطة طبيعية   

 بأن التقييم ضروري للتخطـيط      ى كل منهما  ، وير لتقليل اآلثار السلبية وتشجيع المؤشرات االيجابية     

  : رئيسية هييئي على خطوات الباألثروتقوم عملية تقييم  ،التنموي

  

 . المختلفةوأنشطتهتحليل عناصر المشروع البيئية  •

 . البيئياألثر إثبات •

 .اآلثارتطبيق خيارات او بدائل لتحقيق  •

 .ع وبيئته بعد تطبيق الخياراتمراقبة عناصر المشرو •

 . المحتمل حدوثها مستقباللآلثاروضع توقعات  •

 .المتوقعة لآلثاراقتراح بعض الحلول  •

  .ع تقرير لصانعي القراروض •

  

حيث توصي جميع المنظمات ، على الصعيد العالمي هذا المجال يحظى باهتمام متزايد أصبحوقد 

 المختلفة وذلك للحفاظ على تنمية  البيئي في مشاريع التنميةاألثرباستخدام دراسات تقييم  الدولية،

  .امةمستد

  

الفحص المنظم لآلثار غير المتعمدة  :ئي بأنهتقييم األثر البي ،)2003( ويعرف الحجار والعزيزي

 السلبية وتعظيم اآلثار تخفيف أووذلك بهدف تقليص   برنامج تنموي،أوالتي تنجم عن المشروع 

  .ومن الناحية العلمية هذا يعني دراسة وتحليل الجدول البيئي للمشروع . االيجابيةاآلثار

  

 البيئي يوفر وسائل فعالة تعمل على دمج األثرييم  تقأنفترى ) 2000( ،ة شؤون البيئة الفلسطينيأما

وتعرف سياسة  بشكل يعزز التنمية المستدامة،العوامل البيئية في عملية التخطيط وصنع القرار 

الدراسة المفصلة لآلثار البيئية لمشروع مقترح : بأنه البيئي األثرالتقييم البيئي الفلسطينية تقييم 

بأنه العملية التي بموجبها يتم دراسة ومراجعة : عرف التقييم البيئيجعية، بينما يحسب الشروط المر

  .اآلثار البيئية المحتملة للنشاطات التطويرية قبل النظر في منح الموافقة البيئية 
  

 عملية منظمة لتحديد وتوقـع      هان: البيئي األثر م، تقيي )2002(،   المتحدة البيئة  األممويعرف برنامج   

 العملية تتم كوضع مسبق على القرارات       هيئية لألعمال والمشاريع المقترحة، وهذ    الب التأثيراتوتقييم  

كونه يعمـل علـى     البيئي   األثر تقييم   أهمية المتحدة على    األممويؤكد برنامج    .الرئيسية وااللتزامات 
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يئيـة  وهذه التأثيرات الب   ويجعلها تنمية مستدامة،  ،  تخفيض التأثيرات البيئية الناتجة من أعمال التنمية      

وبعضها ال يظهر عواقبه إال بعد مضي أكثر من ثالثـين عامـا مـن                تتميز بالتعقيد وكبر حجمها،   

،  التخاذ القـرار   كأداةاهمية كبرى   ونتيجة لذلك اكتسب تقييم األثر البيئي        إجراء تقييم األثر البيئي،   

الهيئـة  ( التنميةئة و للبي 1992سنة  " ريو "إعالنمن  ) 17( رقم   بالمبدأوهذا الدور تم تعريفه رسميا      

  ).2005 الفلسطينيةالمستقلة لحقوق االنسان،

  

 بأنه عملية فكرية وتجريبية وتحليلية من أجل التعرف،         :، فعرف تقييم االثر البيئي    )2006(قنام  اما  

التكهن، وتفسير وايضاح، وإيصال المعلومة، حول االثار البيئية للمشاريع التنموية على كافة الصعد             

والقانونية، مع االخذ بعين االعتبار كافة البدائل الممكنة للمشروع، واقتراح وسائل منعيـة             االنشائية  

  . اووقائية وعالجية تأهيلية لهذه اآلثار بما يضمن سالمة األنظمة البيئية واستدامته

  

ان مفتاحية يمكن القول    لالسابقة واالطالع على الكلمات ا    مراجعة الباحثة لكافة التعريفات     من خالل   و

وكان اكثـر    كان اكثر شموال لكافة المفردات التي يبحثها تقييم االثر البيئي،         ) 2006 قنام،(تعريف  

  .وعليه فان الباحثة تتبنى هذا التعريف،  وكونه االقرب لهذه الدراسةتناسبا،

  

  :فلسفة ومنهجية تقييم االثر البيئي. 2.2.2

  

، ان دراسة تقييم االثر )2003(حجار والعزيزي في منهاج عمل ودراسة تقييم االثر البيئي  يذكر ال

البيئي اداة مهمة ألسلوب اإلدارة البيئية المتكاملة لضمان تنمية اقتصادية متواصلة لضمان حاجات 

تتكون عملية تقييم االثر البيئي المحتملة . الوقت الحاضر مع حماية البيئة لألجيال القادمة

. لبيئية المحتمل حدوثها نتيجة لتنفيذ المشروع المخطط لهللمشروعات التنموية من تقدير لآلثار ا

وتتم عملية تقييم االثر البيئي اما منفصلة عن دراسة الجدوى االقتصادية او في اطار دراسة 

الجدوى االقتصادية والفنية للمشروع، وذلك للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب واختيار أفضل 

  . لنوع المشروع وحجمه وتختلف عملية التقييم البيئي طبقاً،عالبدائل المطروحة لتنفيذ المشرو

  

ان هنالك عدد من ) 2002(وفي مجال تأسيس نظام تقييم االثر البيئي يرى برنامج االمم المتحدة، 

  :لبية حاجات بلد معينالخطوات يمكن ان تؤخذ بعين االعتبار لت

  

  .وضع أهداف وأغراض عملية تقييم األثر البيئي •

 .نظمة تقييم األثر البيئي في الدول المجاورةمراجعة ا •
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 .دمج السمات التي يتسهل التحرك نحو االستدامة •

 .مراجعة التشريعات الضرورية لتطبيق التغيرات الضرورية •

 .المراقبة بشكل دائم لعملية التقييم البيئي •
 

 المخاطر  على تقديرا ان فلسفة الدراسة البيئية تقوم اساس،)1995 (ويضيف حافظ والنهراوي

المحتملة من مشروع جديد على البيئة، ويلزم لذلك تسجيل العناصر البيئية قبل انشاء المشروع وبعد 

 لتطبيق الدراسة البيئية هي المشاريع الجديدة التي لم يبدأ تنفيذ أي يإنشائه، لذا فان المجال الطبيع

  .من مراحلها اإلنشائية ويكون التقييم في كافة المراحل 

  

 ان المنهجية جزء من ،)2002(يتعلق بمنهجية تقييم االثر البيئي فيذكر السفاريني وعابد وفيما 

بناءا على هذا التقييم يتم اتخاذ وعملية التخطيط وصناعة القرار للمشاريع التنموية المقترحة، 

دأ قبل القرارات اما بتنفيذ المشروع او وقفه الى حين، او تعديله كما ان عملية التقييم مستمرة تب

اتخاذ القرار النهائي بشأن أي مشروع وتستمر حتى بعد تنفيذ المشروع، حيث تتم مراقبة المشروع 

  .لضمان عدم ظهور آثار سلبية الحقاً

  

  :تقييم األثر البيئي وايجابيات اهداف. 3.2.2

  

   : تهدف دراسات تقييم االثر البيئي الى،)2003( الحجار والعزيزي بحسب

  

لمستثمر من المخاطر غير المحسوبة وتعظيم العائد االقتصادي وضمان حماية رأس مال ا •

 .استمرارية هذا العائد على المدى الطويل

 .تعظيم ايجابيات التنمية وتخفيف آثارها السلبية أو تجنبها •

 .تطبيق فكر التنمية المستدامة •

 .حماية حقوق الفرد والمجتمع •

  

ير الى ان أهداف وأغراض تقييم األثر البيئي ممكن ان فيش) 2002(مم المتحدة للبيئة أما برنامج اال

 ويتمثل بإخبار متخذي القرار بالتأثيرات البيئية :تقسم الى نوعين، النوع األول القريب المدى

 فيهدف الى :بعيد المدىالاما الهدف  المتوقعة والمخاطر المحيطة بمشروعات التنمية المقترحة،

 اليقين بان مشروعات التنمية المقترحة ال تقوض األنظمة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق

  .البيئية، او احد المصادر الحرجة بالبيئة
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  :فيما يأتييجابيات تقييم االثر البيئي تتمثل ا Sadar (1996) و) 2006(وبحسب قنام 

  

 .استخدام مستدام للموارد  •

 .تخفيض تكاليف المشاريع على المدى البعيد •

 .ريع التنموية المستقبلية تحسين التخطيط للمشا •

 .يوفر المعلومات العلمية حول المشاريع التنموية •

 .حماية وتحسين لنوعية البيئة  •

 .إعطاء الجمهور فرصة للمشاركة في صنع القرار  •

 .تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة  •

 .تحسن صورة المسؤولين كمواطنين •

  

  :فيلخصانها فيما يأتيالبيئي للمشروعات التنموية  لتقييم عن عدم اأن تنتج يمكن أما السلبيات التي

  

 .تدهور عناصر البيئة كما ونوعا •

 .كلفة عالية لتأهيل وإصالح ما انتجته اآلثار السلبية للمشروع في غياب تقييم األثر البيئي •

 .فقدان الثقة ما بين الجمهور والممولين والجهات المنفذة للمشروع •

 .مشاريع نتيجة السلبيات البيئية الناتجة عنهاردة فعل سلبية للجمهور تجاه ال •

  

  :مبادئ وقيم تقييم االثر البيئي .4.2.2

  

، وتحليلها الدقيق ؤلفات التي تناولت مفهوم تقييم األثر البيئيملعديد من المراجعة الباحثة لمن خالل 

يأتي كمبادىء وقيم مكن استنباط ما يللتعريفات الواردة في تلك االدبيات لمفهوم تقييم االثر البيئي 

  :)2002برنامج االمم المتحدة للبيئة، (و) Sadar, 1996(و) 2006قنام،  (لتقييم االثر البيئي

  

 .، ونتائج ايجابية اكبر للمشروععملية التقييم ستؤّدي إلى وقاية وحماية بيئية: االستدامة •

يع ومخرجاتها تصاميم وخطط وكامل أعمال المشارتتوافق تسعى لعملية التقييم : سالمةال •

 . عليها معايير متّفقمع

 . القرارألصحاب معلومات موثوقة متوازنة وفرست التقييم مليةع: الفائدة •

ثيرات الناتجة عن مشاريع التطوير تم أن التأن ا لضم:أساسية لإلدارة البيئيةالتقييم اداة  •

  . تخفيفها، منعها أو تأهيل ما أحدثته
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شاور فاعل ومؤثر مع الجمهور والجهات المتؤثرة وفر تيجب أن يتقييم األثر البيئي  •

 . مباشرة بالمشروع وبآثاره البيئيةهوالمهتم

  البدائل  كافة  يجب أن يبرز تقييم األثِر البيئي أينما كان ذلك ضروريا أو مالئما:البدائل •

 .المكانية والتقنية للمقترح موضوع التقيّيم

 وتخطيط وبناء مشروعات التنمية التي تحقق تصميم،يجب : االلتزام بالمواصفات والمقاييس •

 .المواصفات البيئية وأهداف إدارة المصدر

لمراقبة واإلدارة والتدقيق اعملية متابعة مالئمة، مع متطلبات استناد : المتابعة والمراقبة •

 . والتقييم

، ضرورة اشراك الجميع في القرارات، والبحث عن البدائل وتعريف االثار: التغذية الراجعة •

 .واالستفادة من الخبرات المتراكمة من المشاريع السابقة

 .النها من اولويات المشاريع التنموية: مراعاة اهتمامات الجمهور •

الهدف من التقييم قبول الجميع بمن فيهم الجهة : ستراتيجية الوطنيةالعمل ضمن الخطة اال •

 .الرسمية للمشاريع ومضمان مساهمة المشاريع في التنمية

 .المجتمع، اصحاب المشروع ،اتخاذ القرار سواء الجهة الرسميةر في للجميع دو: كةالمشار •

  

  :المكونات والخطوات الرئيسية لعملية تقييم االثر البيئي للمشاريع. 5.2.2

  

ان عملية تقييم االثر البيئي ) 2006(وقنام ) 2003(الحجار والعزيزي، و) Sadar, 1996(يوضح 

عة من اجل الخروج بدراسة واضحة، وفيما يلي توضيح لهذه تمر بخطوات متسلسة ومتتاب

  :الخطوات

  

يتم خاللها التعرف على مستلزمات اعداد دراسة تقييم : مرحلة التخطيط واالعداد للدراسة •

 .االثر البيئي، وجمع المعلومات ذات العالقة

لمطلوب تقييم االوهي المرحلة التي يتم فيها تحديد حجم وعمق دراسة : مرحلة التنخيل •

 :يث عمق دراسة تقييم االثر البيئي الىاعداده، وتصنف المشاريع من ح

  

o وهي المشاريع التي ينتج عتها اثار بيئية سلبية اكيدة وتحتاج : مشاريع القائمة السوداء

 .الى دراسة تفصيلية لتقييم االثر البيئي

o نها اثار بيئية وهي المشاريع التي من المحتمل ان ينتج ع: مشاريع القائمة الرمادية

 .سلبية، وتحتاج الى دراسة محدودة لتقييم االثر البيئي
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o هي المشاريع التي ينتج عنها في العادة اثار بيئية ضئيلة وال : مشاريع القائمة البيضاء

 .تحتاج الى دراسة تقييم االثر البيئي

  

، الحاجة تتناول اهمية هذا المشروع، واهدافه العامة والخاصة: توضيح مبررات المشروع •

 .لوجود المشروع، ومدخالت المشروع والعوامل المؤثرة فيه الداخلية والخارجية

يقصد بها التعرف على عناصر البيئة المهمة للبشر التي ستتاثر : مرحلة دراسة المجال •

ويجب البدء دراسة المجال مباشرة بعد تحديد مقترح المشروع،  .بنشاطات المشروع

لمشروع وبيئته بشكل مفصل، العتباره عامل مهم الجراء باالضافة الى ضرورة وصف ا

  .عملية تقييم االثر البيئي

يتم في هذه المرحلة تحديد اهمية االثار والعوامل االساسية التي تساهم : مرحلة تقييم االثار •

 :في تحديد هذه االهمية وهي كما يلي
 

o درجة اهتمام الجمهور. 

o القرار والحكم العلمي والمهني. 

o تفريق عناصر النظام البيئي القيمةتشتيت و. 

o درجة االثر السلبي على القيم االجتماعية. 
 

ويمكن القول ان اهمية االثر ال تنبع من حجمه فقط بل هناك اثار قد تبدو صغيرة الحجم اال انها 

  :ويمكن  توضيح ذلك كما يلي ،ذات قيمة ووزن عالية جداً

  

o ن المشروع بيئية المحيطة الناتجة عحتى نعطي لالثر وزنا يجب دراسة الظروف ال

 .وتحديد زمن ومكان االثر

o تحديد عالقة هذه االثار بالمحيط والظروف االجتماعية واالقتصادية. 

o كما يمكن تحديد قيمة االثر من خالل ربطها مع العناصر البيئية. 
 
 ية، والتخفيفيةتتضمن هذه المرحلة اعداد الخطط المنع: مرحلة اعداد وتطوير الخطط •

 :ا المشروع ويقصد بهذه االجراءاتهيلية التي يحتاج اليهوالتعويضية، والتأ

  

o تنفيذ وتطبيق تصاميم وانشاءات تهدف الى منع او تجنب كلي : االجراءات المنعية

 .لحدوث االثر مما يمنع الحاجة الى وجود الوسائل الوقائية والتعويضية
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o اءات في كافة مراحل المشروع مما تنفيذ وتطبيق تصاميم وانش: االجراءات التخفيفية

 .ويؤدي ذلك الى تحسين نوعية البيئة  يخفف من االثار عند حدوثها وقد يمنعها،
 

يتم اعداد التقرير البيئي النهائي للمشروع في : مرحلة تحضير التقرير النهائي للمشروع •

صول وتوضح فيه كافة العناصر الضرورية حسب الشروط المرجعية للح صورته االولية،

 .على الموافقة البيئية

وهنا تتم مراجعة التقرير بشكل مفصل من قبل الجهات : مرحلة مراجعة التقرير البيئي •

الرسمية متمثلة بسلطة جودة البيئية وبمساعدة لجنة التقييم البيئي للتقرير االولي، ويتم 

نح الموافقة االجتماع مع الجهات المشاركة الخذ ارائهم عن المشروع، ثم يتم النظر في م

البيئة بعد استكمال كافة التعديالت ثم تصرح الجهات الرسمية باقتناعها بانجاز دراسة تققيم 

 .االثر البيئي

استنادا الى التقرير النهائي، تقوم الجهة الرسمية بمنح الموافقة : القرار/ مرحلة التوصية  •

رفض، حيث في حال وجود البيئية او الموافقة المشروطة او الموافقة بعد التعديل او ال

 .التعديالت يقوم صاحب المشروع باجراءها للحصول على الموافقة البيئية

في هذه المرحلة يتم تسجيل وقياس دوري ومستمر للمتغيرات : مرحلة المراقبة وادارة االثر •

الفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية التي ترتبط بتاثير المشاريع وتطورها، بغرض التاكد من 

ن المعايير التخفيفية تم االخذ بها خالل عملية تصميم وتنفيذ المشروع، وتقديم معايير ا

 .عالجية واعادة تصميم للمعايير التخفيفية في حال ثبات عدم فعاليتها 

تعني تقيم منظمن ودوري للدارة البيئية بهدف تخفيف اثارها السلبية : مرحلة التدقيق البيئي •

 .على البيئة وحمايتها 

  

هناك و .أخيرا تتبقى مشاركة العامة والتي هي خطوة متصلة على طول فترة اعداد الدراسةو

أطراف عديدة يمكن أن تشارك في عملية التقييم وكل طرف له دور معين في هذه العملية ومن هذه 

  ):2002(األطراف كما يرى سفاريني وعابد، 

  

  ). االبحاثت، مؤسساتالشركات، الجامعا(القطاع الحكومي أو الخاص  •

  .الوكاالت المحلية مثل سلطة تقييم األثر البيئي •

المجتمعات المحلية والمنظمات غير (المتأثرون بالمشروع من القطاعين العام والخاص  •

  ).الحكومية، القطاع العام والخاص
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التنخيل

القائمة الرمادية  القائمة السوداء  القائمة البيضاء  المشاريع البئية 

نموذج بيئي موسع دراسة تفصيلية منفصلة  نموذج بيئي بسيط ال حاجة لتقييم بيئي 

توضيح مبررات المشروع

البدائل/ دراسة المجال 

تحديد وتقييم اآلثار البيئية

مرحلة أعداد وتطوير الخطط

اعداد التقرير البيئي

المراجعة

القرار/ التوصية 

مرحلة المراقبة وادارة األثر

مرحلة التدقيق البيئي

وصف المقترح
طلب موافقة بيئية

دراسة تقييم بيئي أولية

مشارآة العامة 

التنخيل

القائمة الرمادية  القائمة السوداء  القائمة البيضاء  المشاريع البئية 

نموذج بيئي موسع دراسة تفصيلية منفصلة  نموذج بيئي بسيط ال حاجة لتقييم بيئي 

توضيح مبررات المشروع

البدائل/ دراسة المجال 

تحديد وتقييم اآلثار البيئية

مرحلة أعداد وتطوير الخطط

اعداد التقرير البيئي

المراجعة

القرار/ التوصية 

مرحلة المراقبة وادارة األثر

مرحلة التدقيق البيئي

التنخيل

القائمة الرمادية  القائمة السوداء  القائمة البيضاء  المشاريع البئية 

نموذج بيئي موسع دراسة تفصيلية منفصلة  نموذج بيئي بسيط ال حاجة لتقييم بيئي 

توضيح مبررات المشروع

البدائل/ دراسة المجال 

تحديد وتقييم اآلثار البيئية

مرحلة أعداد وتطوير الخطط

اعداد التقرير البيئي

المراجعة

القرار/ التوصية 

مرحلة المراقبة وادارة األثر

مرحلة التدقيق البيئي

وصف المقترح
طلب موافقة بيئية

دراسة تقييم بيئي أولية

مشارآة العامة 

وصف المقترح
طلب موافقة بيئية

دراسة تقييم بيئي أولية

وصف المقترح
طلب موافقة بيئية

دراسة تقييم بيئي أولية

مشارآة العامة 

  
  )2003الحجار والعزيزي، (المكونات الرئيسية لعملية تقييم االثر البيئي للمشاريع : 1.2شكل 
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  ):2002سفاريني وعابد، (المشاركون في عملية تقييم االثر البيئي وادوارهم المحتملة : 1.2دول ج

  

  المشارك

  

  األدوار المحتملة

  وضع المتطلبات لعملية تقييم األثر البيئي •  سلطة تقييم األثر البيئي

  إدارة ومراقبة العملية •

  مراقبة تنفيذ المشروع وخطة اإلدارة البيئية •

  يم معلومات خاصة بالمشروعتقد •  المقترح

  تحضير تقرير تقييم االثر البيئي •

  المهتمين والمتاثرين بالمشروع/استشارة العامة  •

  أو للحكومة/تحضير تقارير االثر البيئي للمقترح و •  المستشار

  تقديم مراجعة مستقلة لتقرير تقييم االثر البيئي او لجزء منه •

ــة ــسلطات :الحكوم ال

  التنظيمية

لبحث في التاثيرات البيئية وتحديدها، ومراجعـة       المشاركة في ا   •

  تقرير تقييم االثر البيئي، والمراقبة

  تقديم معلومات بيئية للشخص الذي يقوم بتقييم االثر البيئي •

  تحدي المتطلبات القانونية والتنظيمية •

ــاثرين  المهتمــين والمت

بالمشروع من القطاعين   

  الخاص والعام

لبيئية، مراجعة تقريـر التقيـيم      المشاركة في تحديد التاثيرات ا     •

  االثر البيئي

تتم استشارتهم من قبل الشخص الذي يقوم بتحضير تقرير تقييم           •

  االثر البيئي

  المساعدة في المراقبة •

  تسهيل مشاركة العامة •

  

ان المشاركة الجماهيرية مبدأ اساسي في عملية تقييم االثر ) 2002(ويرى برنامج االمم المتحدة، 

ج وجهات نظرالجمهور المهتم والمتأثر للمساعدة وضمان ان عملية اتخاذ القرار تتم البيئي، الدرا

كما . بصورة عادلة ومنظمة ويؤدي ذلك الى اختيار مبني على أسس معرفية ونتائج بيئية جيدة

تساهم المشاركة الجماهيرية في اطالع كافة األطراف المؤثرة على النشاط اوالمشروع، وعرض 

ألمر الذي يؤدي الي تحقيق الحد األقصى من الفوائد والتاثير على تصميم وجهات النظر، ا

   .المشروع، والحصول على معرفة محلية وثقة العامة
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كمن في سالمة التخطيط لمشاركة العامة وتناولها تان شروط نجاح المشاركة ) 2006(ويرى قنام، 

الى كافة وثائق تقييم االثر وضمان حرية وصول جميع المشاركين في التقييم  الهداف واضحة،

 .ات البيئية ذات العالقة بالمشروعالبيئي والمعلوم

  

   االطار النظري الدارة المشاريع3.2

  

  :فيما يأتي تعرض الباحثة مجموعة من المفاهيم واالسس المرتبطة بادارة المشاريع

  

  : المشروعإدارةمفاهيم المشروع و. 1.3.2
 

 تلعب اعامة، وكونهوكا إنسانيا مرتبطا بأغلب نواحي النشاط بصفة تنبع أهمية اإلدارة من كونها سل

 السلع إلنتاجدور رئيسي في تجميع الموارد البشرية والمادية المتاحة وتنظيم وتوجيه استخدامها 

من هنا بدأت  . أهمية اإلدارة كلما تزايد اعتماد المجتمع على الجهود الجماعيةدوالخدمات، وتزدا

 عملية التخطيط وجدولة ورقابة عملية تشرف علىخلق إدارة واعية من شانها أن الجهود تتجه نحو 

  .تنفيذ المشاريع المختلفة

  

 المترابطة يتم األعمال مجموعة من :المشروع على انه) 2005( ،يعرف كل من الفضل والعبيدي

 از محدد لمرةويعرفانه أيضا بأنه مجهود يتم القيام به بهدف تحقيق انج. بطريقة منتظمةتنفيذها 

  . واحدة وذو طبيعة خاصة ال تتكرر

  

الشركة أو المنشاة التي تمول وتدار ذاتيا من :  المشروع الصغير بأنه)2003(ويعرف المنصور، 

  . على حجم عمالة قليل وتتصف وتتكون من وحدات إدارية أساسية غير متطورةمأصحابها، وتقو

  

ى مؤقت لتحقيق بعض األهداف المحددة في وقت  مسع:، فيرى أن المشروع هو)2001(أما يونج، 

وقد تختلف المشاريع في الحجم واالستمرارية وما تضمه من أفراد سواء مجموعة صغيرة . معين

  .أو مجموعة كبيرة

  

بأنها الوظيفة اإلدارية التي تتضمن : إدارة المشروع) 2005(بينما يعرفان الفضل والعبيدي، 

، التخطيط، الجدولة، الميزانيات التقديرية، التوجيه والرقابة لتحقيق مسؤولية تحديد األهداف التنظيم

  .المعايير الفنية والزمنية والمالية للمشروع
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فراد والموارد والوقت نه تنظيم لألأ ب:ادارة المشروع): 1997(جامعة القدس المفتوحة، وتعرف 

 ضمن قيود الوقت  محددنجاز عمل معروف او تحقيق هدفإزمة بهدف وكافة المدخالت الال

مثل كيفي للتوزيع األيعنى بالتطبيق العملي والكمي وال‘نه العلم الذي أيضا بأوتعرفه  .والمواصفات

أما يونج،  .اتنجاز مشروع ما وذلك ضمن قيود الكلفة والوقت والمواصفإللموارد المتوفرة بهدف 

ارد المناسبة للمنظمة بطريقة  عملية ديناميكية تستخدم المونهاأب :المشروع إدارة عرف، ي)2001(

 تنفيذها ماإلستراتيجية، ويتحتياجات موجهة ومخططة لتحقيق بعض األهداف الواضحة المعروفة باإل

  .في إطار مجموعة من الضوابط المحددة

  

 بأنها الوظيفة اإلدارية التي : إلدارة المشروع)2005(وقد تبنت الباحثة تعريف الفضل والعبيدي، 

تحديد األهداف التنظيم، التخطيط، الجدولة، الميزانيات التقديرية، التوجيه والرقابة تتضمن مسؤولية 

 لشمول التعريف على كافة العناصر وذلك .لفنية والزمنية والمالية للمشروعلتحقيق المعايير ا

  . دارة المشروعإاالدارية وتوضيحة بشكل مفصل لمفهوم 

  

  :عإدارة المشرومفهوم وممارسة تطور  ..2.3.2

  

ن أب) 2005(، تطورت إدارة المشروع خالل السنوات الماضية وهذا ما يؤكد عليه الفضل والعبيدي

  :حل شهدت تطور إدارة المشروع وهيهناك عدة مرا

  

تتميز هذه المرحلة بعدم وجود بناء معرفي يميز ممارسات إدارة  :1950قبل عام  •

 .نيةفالدارية أو اإلساليب األ يصعب تمييز كالمشروع، لذل

 الكمية األساليبستخدام إبرز مالمح هذه المرحلة أومن  :التسعيناتمرحلة الخمسينات وقبل  •

 .الكبيرة المشاريع إدارةفي 

ضافة باإل للمشروع اإلستراتيجية باألبعادهذه المرحلة اهتمت  :مرحلة التسعينات ولغاية اآلن •

 تتناسب مع داريةإوما يتطلبه من مهارات ، خصوصية كل مشروعالى التركيز على 

 .دام تقنيات تكنولوجيا المعلوماتكما تتميز هذه المرحلة باستخ  والبيئة المحيطة به،تهطبيع

  

  :خصائص المشاريع .3.3.2

  

، الى ان كل مشروع يتميز بمجموعة من الخصائص تميزه عن )2005(يشير الفضل والعبيدي 

  : الروتينية، ومن أهم هذه الخصائصانشطة المنظمة
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 .لتحقيق نتائج نهائية مخطط لهاحيث يحدث المشروع لمرة واحدة فقط، : الغرض •

يعتبر المشروع بمثابة كائن عضوي له دورة حياة حيث يبدا ببطء، ثم تتزايد : دورة الحياة •

 .األنشطة فيه حتى تصل إلى الذروة ثم تنخفض، حتى تنتهي عند اكتمال المشروع

 .ة تميزه عن المشاريع األخرىيتميز كل مشروع بخصائص فريد :االنفرادية •

يواجه مدير أي مشروع مجموعة من المواقف تتميز بالصراع مثل تنافس : الصراع •

المشاريع مع االقسام الوظيفية في المنظمة ذاتها على الموارد البشرية والمالية المتاحة، كما 

د المباشر، الممولون، المستفي(ينشا الصراع نتيجة تعدد االطراف المهتمة بالمشروع مثل 

 ).فريق العمل

في حالة المنظمة التي تنفذ عدة مشاريع، تواجه ادارة المشروع تداخالت  :التداخالت •

وينبغي ). التسويق، التمويل(مستمرة مع االقسام الوظيفية في المنظمة، ومن هذه االقسام 

على مدير المشروع ان يمتلك صورة واضحة عن التداخالت في كل مرحلة من مراحل 

  .مشروعال

  

فمثال المشروع فيما بينها ن الخصائص التي تتميز بها المشاريع تختلف أ )2003(يرى المنصور، و

  :الصغير يتميز بالخصائص التالية

  

ان يدار من قبل اصحابه بشكل فعال ويحمل الطابع الشخصي والمسؤولية غير المحددة  •

 .لصاحبه

 .ان يكون معروفا على مستوى المنطقة •

 .وذلك من اجل تطوره ونموهبير على التمويل الذاتي، يعتمد بشكل ك •

 .راس المال للمشروع محدد نسبياً •

 .رباحالدوافع وراء انشاء المشروع هي تحقيق األ •

  

  :المشروعدارة إالعوامل المساعدة في نجاح  .4.3.2
 

 قد اكتسبت، تشير الدراسات إلى ان معظم المنظمات التي تستخدم صيغ علمية إلدارة المشروع

وانعكست إيجابا في األداء من خالل مؤشرات زمنية  خبرة في بناء عالقات أفضل مع العميل،

وتنسيق أفضل بين  أرباح أعلى،، جودة أعلى، وقت اقل(وذلك مثل  نوعية،الومتعلقة بالكلفة 

يعود  والكثير منها يصيبها الفشل،  تحقق النجاح مع الزمن،األعمالالكثير من مشاريع  ).األقسام
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عامة ومرتبطة ( قسمين إلىان عوامل النجاح تقسم ) 2003( لك لعدة عوامل حيث يذكر المنصورذ

  ):باالدارة

  

 :عوامل عامة، وأهمها •

  

o تحديد الهدف بدقة، والعمل على تحقيقه بكافة الوسائل المتاحة. 

o تخطيط  لمواجهة التنفيذ وصعوباتهالتخطيط ويشمل التنبؤ بالمسقبل وال. 

o ألنظمة واعتماد أساليب عمل جديدةة التعامل مع القوانين واالتنظيم وإمكاني. 

o ن يشمل جميع العاملين في المشروعالتدريب على ا. 

o النصيحة من األطراف ذات العالقةالمشورة وقبول .  

  

 في المشروع جيدة، اإلداريأي في حالة كانت كفاءة الجهاز  :اإلدارةعوامل تتعلق بكفاءة  •

 الذي اإلداري بكفاءة ومهارة الكادر اإلدارةوتتمثل كفاءة  جاح،فان المشروع سوف يحقق الن

 :وهذه العناصر تتحدد بعناصر عديدة منها ، المشروعإدارةيقوم على 

  

o  مع التغيير في بيئة العمل الداخلية والخارجية والتأقلم على التجاوب اإلدارةقدرة .  

o  توفير الموارد المناسبة للمشروع علىاإلدارةقدرة . 

o اإلدارة على التنبؤ بمستقبل السوق والمنافسةقدرة . 

o ط والتنظيم والمراقبة لسير العملقدرة اإلدارة على التخطي. 

  

  حيث يرىيتميز المشروع الناجح عن غيره في ترابط مقدماته وعناصره األساسية بشكل علمي

 أربعة عناصر بشكل عام إن بناء المشروع الناجح وتنظيمه يعتمد على، )2005( ،الفضل والعبيدي

  :وهي كما يلي، أساسية

  

 تم تنفيذه اويقصد به وجود تباينات قليلة بين توقعات المستفيد النهائي للمشروع، وم: المجال •

  .في كل مرحلة من مراحل المشروع

 .ويقصد تحقيق اقل ما يمكن من االنحرافات بين التكاليف المقدرة والفعلية :الكلفة •

 .على توقعات بداية ونهاية جميع مراحل المشروعويعني ذلك السيطرة : الجدولة •

 .بحيث يتم تلبية المشروع لالحتياجات الرئيسة للمستهلك: رضا المستهلك •
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 كل فرد نجزفذكر ان من اهم االشياء التي تساهم في نجاح ادارة المشروع ان ي) 2001( اما يونج،

استخدام ا على اكمل وجه من خالل المهام الموكله اليه ويقوم به في عملية ادارة المشروع مشترك

وهذا يجعل تقاسم المعلومات اسهل خاصة عند العمل  مجموعة عامة من االجراءات واالساليب،

كما تمثل كل مرحلة من مراحل المشروع خطوة اساسية نحو انتاج ناجح،  .عبر مواق ودول مختلفة

يعد كما  .يقة منطقيةوكل المراحل تعتمد على بعضها البعض وتتصل معا بشكل وثيق وبطر

االسلوب االساسي الدارة كل المشروعات اسلوبا تم انشاؤه واثباته بشكل جيد، ويمكن تقسيم العملية 

  :)2.2شكل  (الى عدد من المراحل وهي

  

 .فكرة المشروع •

 .تعريف المشروع •

 .تخطيط المشروع •

 .بدء وتنفيذ المشروع •

 .ختام المشروع •

 .التقييم الذي ياتي بعد المشروع •

  

  
  

  (Sitepoint Pty Ltd, 2008)مراحل المشروع : 2.2شكل 
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  :مدير المشروع .5.3.2

  

لذلك فـان    بانه الشخص الذي يقوم بانجاز األعمال من خالل اآلخرين،        ) 2003( يعرفه السبعاوي، 

كل مدير مهما اختلف نوع نشاط مؤسسته أو مجال عملها او حجمهـا يقـوم بوظـائف التخطـيط                   

  .حتى يتسنى له الوصول إلى األهداف الموضوعة بنجاح والرقابة،والتنظيم والتوجيه 

  

ان دور مدير المـشروع     ) 1997( ترى جامعة القدس المفتوحة،   فيما يخص اختيار مدير المشروع،      

  :ومسؤولياته تتمثل بما يلي

  

 .د المشروع والحصول على كشف العملتحدي •

 .الحرص على رضا  صاحب العمل •

 .طات الالزمة إلنهاء المشروعالنشاتوجيه ورقابة جميع  •

 .لمبادرات الالزمة النجاز المشروعالقيام با •

 .المفاوضة بخصوص مستوى األداء والكلفة والجدول الزمني •

  .الحرص على تحقيق الفائدة المرجوة •

  

انه يجب ان تتوفر بعض الصفات الهامة والضرورية في         ) 1997(وتضيف جامعة القدس المفتوحة     

   :مدير المشروع اهمها

  

 .الرغبة في االدارة •

 .القدرة على توجيه الموظفين •

 .القدرة على توصيل الهدف •

 .القدرة على اتخاذ القرار •

 .القدرة على الحصول على الدعم لقراراته •

  

ان على مدير المشروع ان يتحلـى بعـدد مـن المهـارات             ) 2005( بينما يؤكد الفضل والعبيدي،   

  :والصفات كما يلي

  

 .المهارات التقنية •

 .تخاذ القرار والتخطيط والتوجيه والرقابةإوتتمثل في القدرة على : داريةمهارات اإلال •
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خرين وحل الصراع وتكوين فـرق      تصال مع اال  وتتمثل بالقدرة على اإل   : نسانيةالمهارات اإل  •

 .عمل

مكانات المدير على تحديد المشاكل وتحليلهـا وتقـديم         إوتتمثل بقدرات و  : المهارات الفكرية  •

 .ستمرارإجديدة باالفكار ال

  

  دارة المشروع وتقييم االثر البيئيإ. 4.2
 

قنام و) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  )2008بحسب 

، وهذه  في دورة حياة المشروعةان نشاطات تقييم األثر البيئي ذات عالقة بكل مرحلف، )2006(

  :همفصلة ادنا) 3.2(العالقة كما يوضحها شكل 

  

يكون المشروع عبارة عن فكرة او عدة افكار قابلة للدراسة في المرحلة : مفهوم المشروع •

والتحليل قد تحتمل التنفيذ او ال تحتمل التنفبذ بناءا على نتائج الدراسات التي يتم اجراؤها حيث 

 :يتم في هذه المرحلة دراسة فكرة المشروع وصياغتها وتتضمن
 

o  ا هذه الخطوة باستعراض االحتياجات من المشاريع وتبد:  المشروعفكرةتطوير

 . المتوفرة ومدى امكانية هذه تنفيذ هذه المشاريع

o حاجة الى المشروعدراسة ال. 

o وضع البدائل الكفيلة بتحقيق االهداف . 

o صياغة المشروع. 

  

ان أهم نشاطات تقييم األثر البيئي في هذه المرحلة هي تعريف : مرحلة ما قبل دراسة الجدوى •

تحديد القضايا والتأثيرات التي ستبحث، فبعد تقديم تقرير مقترح المشروع، يقوم المستشار و

ومدير المشروع بمناقشة مجال ومدى التقييم البيئي المطلوب ، البيئي واالختصاص البيئي

ق على هذه المرحلة دراسة والشروط التي تعد بالتشاور مع المجموعات المتأثرة والمهتمة ويطل

  .المجال

خطر المراحل التي يمر بها المشروع ففي أهم وأتعتبر هذه المرحلة من : مرحلة دراسة الجدوى •

هذه المرحلة يتم وضع واثبات االسس الفنية واالقتصادية كما ويتم في هذه المرحلة اعداد 

التقرير بالشكل النهائي للمضي بتنفيذ المشروع او االستغناء عنه، وتتلخص مرحلة دراسة 
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مشروع بتقدير الكلف المتنوعة للمشروع والعوائد المتوقع وبالتالي استخراج الربح او الجدوى لل

  .الخسارة للمشروع

بعد التقييم المشروع واتخاذ القرار من قبل المالك، الحكومة في : تخاذ القرارإتقييم المشروع و •

بطلب بعض األحيان الجهة الممولة حول فعالية وجدوى المشروع، يتقدم مالك المشروع 

ترخيص الى الجهات الرسمية، والتي استنادا إلى نتائج تقييم األثر البيئي ودراسة الجدوى تأخذ 

 .القرار النهائي ماذا كان المشروع سينفذ ام ال

إذا كان المشروع ذا جدوى فسيتم تطبيقه، ويعمل تقرير األثر البيئي في هذه : تطبيق المشروع •

تيجيات التخفيف واستراتنفيذ واستعمال معايير كمرجع للالمرحلة من دورة المشروع، 

 .ومخططات المراقبة
 

 
  

 Economic and Social) نشاطات تقييم األثر البيئي وعالقتهـا بـدورة المـشروع   : 3.2شكل 
Commission for Asia and the Pacific, 2008):  

  

  :تعيق تطبيق تقييم األثر البيئيالعوامل التي .5.2

  

الحجار، العزيزي، (و) 2002، سفاريني وعابد( امثال  السابقةى االدبياتاالطالع علمن خالل 

استخلصت الباحثة  السابقة وعلى نتائج الدراسةوالدراسات  )1995حافظ، المنهراوي، (و )2003

  :ثر البيئيمجموعه من العوامل التي تعيق تطبيق تقييم األ
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  .لمعرفة الكاملةنقص المعرفة بسياسات وتقييم االثر البيئي عدم امتالك ا •

 .وجود كلفة لتقييم االثر البيئي والمؤسسات ليس لديها استعداد لدفع الكلفة •

 . متناسقة مع سياسات تقييم االثر البيئي غيراولويات المؤسسة •

 .ال يوجد جهاز تنفيذي يعاقب عند عدم استخدام تقييم األثر البيئي •

 .مؤسسات وتقييم األثر البيئيهناك تعارض بين الفلسفة النمط القيادي القائم في ال •

 .قلة الخبراء بتقييم األثر البيئي •

 .غياب التخطيط االستراتيجي والنظرة الى برامج قصيرة المدى •

 .غياب اإلجماع المؤسسي على تبني سياسة تقييم األثر البيئي •

 .نقص في الكوادر التي تنشر فكر األثر البيئي •

  . األثر البيئيغياب الكفاءات القادرة لتبني سياسات تقييم •

  .القانون البيئي يلزم بإعداد الدراسة وليس تبني السياسة •

  .ال يوجد نموذج حي اتبع سياسة وفلسفة األثر البيئي ألتباعه •

  .يم األثر البيئيقصور في نشر مفهوم تقي •

  .غياب القوانين واألنظمة التي يمكن ان تحفز او تشجيع تبني هذه السياسة •

  .تزام في المواصفات والمقاييسيلزم كوادر مؤهله في االل •

  .األوضاع االقتصادية •

   .األوضاع االجتماعية •

  .اإلمكانيات التكنولوجية •

  .الوضع السياسي •

  .وفرة الموارد الطبيعية •

  .ضعف التشبيك بين المؤسسات •

  .ضعف العالقة مع المجتمع المحلي •

  .الهياكل التنظيمية •

  .قابة، تدقيقرفض المؤسسات لفلسفة التقييم أساسا على اعتبارها ر •

  .ال يوجد دليل ومرشد إلرشاد الناس نحو إعداد الدراسات •

  

  : الدراسات السابقة6.2

  

هم الدراسات التي تتناول تقييم االثر البيئي على المستوى المحلي وخصوصا الحديثة منها فتتنـاول               أ

  :الباحثة ما ياتي 
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ـ       بعنوان متطلبات نجاح الع   رة  غير منشو  دراسة   :)2007( سرحان أبو ر مل البيئي مـن وجهـة نظ

دراسة استخدمت المنهج الوصفي، واعتمد فيها في جمـع البيانـات           . العاملين في المؤسسات البيئية   

والمعلومات على االدبيات السابقة، ومثل فيها االستبيان اداة الدراسـة الرئيـسية، والعـاملين فـي                

وامـا  . ضفة الغربية مجتمع الدراسـة المؤسسات البيئية في شبكة المؤسسات البيئية الفلسطينية في ال   

وضع اهداف المشاريع استنادا الـى      :  بأن اهم عوامل نجاح المشاريع البيئية هي       اهم النتائج فجاءت  

المفهوم الشامل للبيئية، وانسجام كافة االنشطة مع السياسة الوطنية البيئية االسـتراتيجية، واشـراك              

جهات ايجابية نحو البيئة واعتماد مـنهج التخطـيط         المجتمع، ومراعاة اهتماماته، وعاملين ذوي تو     

االستراتيجي، والتقييم المستمر للكافة النشاطات في المؤسسة، والتزام المواصفات والمقاييس البيئية           

، وااللتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، والتعاون مع أصحاب الخبرات البيئيـة، وتبنـي             )المحلية(

 سياسة تقييم األثر البيئي داخل المؤسسة والمفاضلة الموضـوعية بـين            سياسة التاهيل، وكذلك تبني   

وأما . البدائل كقاعدة عند االختبار والتخطيط الشامل في ضوء الجدوى البيئية الشاملة ال االقتصادية            

ضرورة تطوير وتنفيذ برامج بناء قدرات للعاملين في المؤسسات البيئية في           : اهم التوصيات فكانت  

ت البيئيـة ضـمن اسـس       تشجيع تطبيق فعاليات وبرامج المؤسسا    ئة والتوعية البيئية،    مجاالت البي 

  .وقواعد سليمة

  

بعنوان انعكاسات تبني مبادئ تقييم االثر البيئي علـى العمـل           غير منشورة   دراسة  : )2007(جابر  

ت اسـتخدم  .المؤسسي من وجهة نظر الطلبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة جامعـة القـدس             

في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتم جمـع المعلومـات ودراسـة واختبـار الفرضـيات                الباحثة  

ان صمم لهذا الغرض، ومثل طلبة مساق تقييم االثر البيئـي مـن طلبـة التنميـة                 يباالستعانة باستب 

وجاءت نتائج الدراسـة لتؤكـد      .  مجتمع هذه الدراسة   2006/2007المستدامة على الفصل الصيفي     

خاصة في مجاالت مدخالت العمـل،      مية تبني مبادئ تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي،          على اه 

والقيادة، والهيكل التنظيمي، والعالقات الداخلية للمؤسـسة وعالقتهـا بغيرهـا مـن المؤسـسات،               

والتخطيط، والرقابة، وادارة الصراع، وادارة الموارد البشرية، واستعداد المؤسسة للتغيير، اضـافة            

اعتمـاد  وأهم ما اوصت به الباحثة هو       . الى العديد من االنعكاسات االيجابية على الواقع المؤسسي       

منهاج دراسي للطلبة يلقي الضوء على اهمية تبني مبادئ وقيم تقيـيم االثـر البيئـي فـي العمـل                 

عمـل  المؤسسي، وضرورة سن القوانين الحكومية التي تلزم بتبني مبادئ تقييم االثر البيئـي فـي ال    

  .المؤسسي، وعدم ترخص اي مشروع دون اعتماد دراسة تقييم االثر البيئي

  

 دراسة لبعض االثار البيئية لجدار الضم والتوسـع علـى منـاطق             بعنواندراسة  : )2006(  صالح

في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتـم جمـع المعلومـات         الباحثة   ت استخدم ، الغربية شمال الضفة 
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مثلـت محافظـات الـشمال       ان صممت لهذا الغرض،   ييات باالستعانة باستب  ودراسة واختبار الفرض  

  من العـام   خالل الفترة الواقعة بين شهري اب      كمجتمع هذه الدراسة، وذل   ) طولكرم وقلقيلية وجنين  (

تي خلفهـا   ل ا السلبيةان االثار اما نتائج الدراسة فاكدت على       ،2006 وكانون الثاني من العام      2005

 :يرة وخطيرة من مناحي عديدة اهمهـا البيئة الطبيعية تسببت في احداث اضرار كب     بناء الجدار على    

تقطيع  الضفة وفصلهم عن اراضيهم واهلهم،       مواطنين الفلسطينيين من سكان   لادت الى عزل االف ا    

 مـن الركـود     ظهور حالة ،  رعين عن اراضيهم وعن ابار المياه     فصل المزا ،  الطرق وشبكات المياه  

  .مناطق الخضراء والمحميات الطبعيةراجع مساحة الغطاء النباتي وال، لحوظاالقتصادي بشكل م

ضرورة التعاون بين وزارتـي التربيـة والتعلـيم        :احثة بعدد من التوصيات كان اهمها     واوصت الب 

العالي واالعالم للعمل على اعداد برامج توعية لشرائح المجتمع كافة حـول اثـار الجـدار علـى                  

اشتراط حفر ابار منزلية لجمع     ،  وكيفية التعامل معها   ول مواجهة هذه االثار،   وح المصادر الطبيعية، 

 .مياه االمطار لدى ترخيص المنازل

  

قتـصادية واالجتماعيـة    وضـاع اإل  ثر الجدار الفاصل على األ    أ دراسة بعنوان  :)2006(اسماعيل  

د فيها فـي جمـع       دراسة استخدمت المنهج الوصفي، واعتم     من الغذائي لمنطقة رام اهللا،    ووضع األ 

سـتبيان اداة الدراسـة الرئيـسية، مثـل         دبيات السابقة، ومثل فيها اإل    البيانات والمعلومات على األ   

مجتمـع هـذه    حيث اخذت عينة عـشوائية       مزارع من منطقة رام اهللا       60المزارعين البالغ عددهم    

 ان  فاكـدت علـى   واما اهم النتائج    ،  2006-2005 وذلك خالل الفترة الواقعة بين عامي        الدراسة،

لحقت بالفلسطينيين اضـرارا بكافـة النـواحي االجتماعيـة          أ 2000اندالع انتفاضة االقصى سنة     

واالقتصادية، وذلك بسبب االحتالل والممارسات االسرائيلية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والتي           

ن اكبـر واضـخم     ، الذي يعتبر م   2002تتمثل ببناء الجدار الفاصل على االراضي الفلسطينية عام         

المشاريع التي تبنتها اسرائيل، وتسعى اسرائيل من خالل اقامة هذا الجدار الفاصـل الـى تـدمير                 

الثـروات  المقومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واالنسان الفلسطيني والـسيطرة علـى كافـة             

وني تعني االرتبـاط    الطبيعية الفلسطينية وخاصة تدمير القطاع الزراعي، فالزراعة في الفكر الصهي         

باالرض والسيطرة على المياه وهي تعني المدخل الصحيح نحو بناء اقتصادي قـوي قـادر علـى                 

وجـود فـروق ذات داللـة        : كما اكدت الدراسة علـى     ود في قلب الوطن العربي، فلسطين،     الصم

  بين منطقة الجدار والغيـر جـدار بالنـسبة للمـساحات           α = 0.05احصائية عند مستوى الداللة     

االمن الزراعية وكمية االنتاج وعملية االنتاج والتسويق ونسبة البطالة والعالقات االجتماعية ووضع            

واوصت الباحثة بضرورة استصالح االراضي من اجل الحد من امتداد الجـدار الفاصـل               .الغذائي

الغـذاء  وذلك لرفع مـن كميـة       والحد من نسبة البطالة وتشجيع االهتمام بزراعة الحديقة المنزلية          
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المتوفر لالسرة وبالتالي النهوض باالمن الغذائي، باالضافة الى اقامة المشاريع التنموية الـصغيرة             

  .معدل الدخل وتحسين مستوى المعيشةلزيادة 

  

تاثير جدار الضم والتوسع على واقع وتنمية المجتمع المحلـي           دراسة بعنوان  :)2005(اما حساسنة   

تـم جمـع    دراسة استخدمت المنهج الوصـفي،  ب الضفة الغربية،دراسة حالة البدو في منطقة جنو   

مثل فيهـا جميـع     . ن خالل االدبيات السابقة   المعلومات بواسطة االستبانة صممت لهذا الغرض وم      

 مجتمع الدراسة، وذلك خالل الفترة الواقعـة        افراد التجمعات البدوية في محافظتي بيت لحم والخليل       

وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد على      ،2005ر حزيران من العام      وشه 2004 ري اب من العام   هبين ش 

لبطالة وظهوراسواق سوداء، خلق ازمة اقتصادية نتيجة لتـضييق  في رفع مستوى ا ساهم  الجدار  ان  

خروج باالغنام، اضافة الى زيادة االعتماد على االطعمـة واالعـالف           لالمساحات الرعوية اوقات ا   

العمل على اقامة مشاريع اقتصادية صغيرة       :وصى الباحث بما يلي   وا. مشتراه من االسواق المحلية   لا

زراعـة االراضـي    ،  للعمل على تقليل معدالت البطالة    في المناطق المتضررة جراء اقامة الجدار       

تكثيـف الجهـود    حق بالنباتات جراء اقامة الجدار،      بمختلف المحاصيل للتخفيف من الضرر الذي يل      

تعليمية  اوضاعهم االقتصادية والبدء ببناء المؤسسات الصحية وال       والعمل مع البدو، من اجل تحسين     

 .لتوفير الخدمات الضرورية
 

اثر صناعة الحجر على الوضع االجتماعي واالقتـصادي         دراسة بعنوان  :)2005(ويرى عبد القادر  

دراسة استخدمت المنهج الوصفي، واعتمد فيهـا فـي جمـع           للمزارعين في منطقة جنوب نابلس،      

 والمعلومات على االدبيات السابقة، وعلى االستبيان اداة الدراسة الرئيسية الذي صمم لهـذا              البيانات

صـناعة الحجـر تطـورت فـي         اكدت نتائج الدراسة على ان    ،  2005الغرض، وذلك خالل العام     

فلسطين من حيث حجم وتقنيات االنتاج وعدد المناشير، وتعزز دورها االقتصادي اال ان اصـبحت               

 الرائدة في االقتصاد الفلسطيني، وتلعب المحاجر دورا اقتصاديا بـارزا مـن حيـث               من القطاعات 

مساهمتها في االنتاج والتوظيف والتصدير، وتكتسب االثار البيئية للمحاجر اهمية بالغة لدى الجهات             

نتـائج  اظهـرت   مـا   ك. محاجر مصدرا رئيسا لتلوث البيئة    الرسمية والشعبية، اذ يعتبر الكثيرون ال     

سة ان هناك ارتباط بين مكان السكن واالوضاع االجتماعية واالقتصادية وعدد مـن المـشاكل               الدرا

التي تعاني منها منطقة الدراسة اهمها تاثير صناعة الحجر على القطاع الزراعي من حيـث تـدني                 

نحسار المساحات المزروعة، وتاثيرها على الوضع االقتصادي بشكل ايجابي من          إاالنتاج الزراعي و  

رتفـاع نـسبة     ارتفاع دخل العامل بهذه المحاجر، وتاثيرات على الوضع الصحي من حيـث ا             حيث

ويوصي الباحث بتطوير اساليب زراعية حديثة تعتمـد علـى اسـتدامة            . المرضى بامراض مزمنة  
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الموارد الرشاد المزارعين واالشراف الدوري على المحاجر، وتقييم االثر البيئي للمحاجر، وزراعة            

  .هتمام بها على محيط موقع المقلعحرجية وااللاالشجار ا

  

جدار الضم والتوسع الغرب وتاثيره على مـصادر الميـاه           دراسة بعنوان  :)2005(واشار ابوهالل   

 دراسة استخدمت المنهج الوصفي، واعتمد فيها في جمـع البيانـات            الفلسطينية في الضفة الغربية،   

االسـتبيان اداة الدراسـة الرئيـسية، مثـل سـكان           والمعلومات على االدبيات السابقة، ومثل فيها       

المحافظات التي مر بها او من المتوقع ان يمر بها الجدار مجتمع هذه الدراسة، وذلك خالل الفتـرة                  

 اظهرت نتائج الدراسـة   ،  2005 وتموز من العام     2004الواقعى بين شهري تشرين االول من العام        

ني عبر السيطرة علـى المزيـد مـن مـصادر الميـاه      ان الجدار ادى الى تدمير االقتصاد الفلسطي 

الى تقليص فترة تزويد السكان بالمياه عبر الشبكات،        و دمير البنية التحتية لهذا القطاع،    الفلسطينية وت 

وحرمان الفلسطينيين من بعض االبار والينابيع، والى تدهور نوعية المياه المتوفرة للسكان، حيـث              

دام مياه الينابيع غير المحمية، ومن ناحية التاثير على الزراعة          اصبح الفلسطينيون مضطرون الستخ   

بار والينابيع خلف الجـدار وحرمـان       تم تقليص المياه المتوفرة عبر تدمير شبكات الري وحجز اآل         

الفلسطينيين منها، وانخفاض نوعية مياه الري خصوصا عبر التحول الى مصادر مياه اقـل جـودة                

ضرورة اعداد برامج   : وقد اوصى بما يلي    .ي انخفاض االنتاج الزراعي   لتوفير االحتياجات، وبالتال  

توعية لكافة شرائح المجتمع حول اثار الجدار على قطاعات الحياة المختلفة، وتشجيع االستفادة مـن               

لمناسـبة  ليـات ا  الحصاد المائي الى المستوى المنزلي والزراعي وتوعية الجمهور بالوسـائل واآل          

  .والصحيحة

  

عاله، لم يتم تناول تقييم االثر البيئي محليا سوى في مجموعة           أكاديمية   الدراسات البحثية األ   فيما عدا 

سـرائيلية  قتصادية للممارسـات اإل   جتماعية واإل ثار البيئية واإل  من التقارير المؤسسية التي تصف اآل     

  :، ما يأتيهم هذه الدراساتأو .، على الحياة والبيئة الفلسطينية)منةآاستيطان، جدار، ممرات (

  

  .و غنيمبعنوان تقييم االثار البيئية لجبل اب): 1996( اريج - معهد االبحاث التطبيقية  راسةد •

يه للخطة الفصل ئتقييم االثار البيبعنوان ): 2005( اريج -معهد االبحاث التطبيقية دراسة  •

   .االسرائيلية على قرية بتير

تقييم االثر البيئي لتخطيط وتوسيع عنوان ب): 2005( اريج -دراسة معهد االبحاث التطبيقية  •

 .ممر فيالدلفيا على الحدود الجنوبية لقطاع غزة
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   نقد الدراسات السابقة 7.2
 

الدراسات السابقة التي تتناول تقييم االثر البيئي على المستوى المحلي وأخيرا ترى الباحثة بأن 

جستير، والتي في مجملها تتناول بحاث والتقارير ورسائل الماجائت على صورة مجموعة من األ

باستثناء دراسة جابر التي . تحديد انعكاسات واثار المشاريع على واقع البيئة والمجتمع الفلسطيني

تناولت دور تبني مبادىء تقييم االثر البيئي على العمل المؤسسي ولكنها تعكس وجهة نظر ترتكز 

هذه الدراسة سيعتمد المبحوثين ي حين أنه في ، ف)طلبة(فقط على معلومة نظرية يمتلكها المبحوثين 

ريدة من نوعها فاذن فهذه الدراسة ). مدراء مشاريع(على المعلومة المستمدة من واقع تطبيقي عملي 

 ومفتاحا قاعدة علمية بحثية للباحثين المحليينيمكن ان تمثل من حيث الموضوع الذي تطرقه، و

  .لدراسات علمية مستقبلية
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  ثالثالفصل ال

______________________________________________________  

  إجراءات الدراسة منهجية و
  

منهج هذه الدراسة وخطواتها واجراءاتها الرئيسية من جمع البيانات وحتى الخـروج بالتوصـيات              

  فيما ياتي استعراض لهذه االجراءات والخطواتو .)1.3(ل يفصلها الشك

  

  
  

  .دراسة وأدواتها ومراحل إعدادها ومتطلباتهامنهجية ال:  1.3شكل 
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  الدراسة واداة  منهجية 1.3

  

في جمع البيانات، تم االعتمـاد      . لهذه الدراسة  األنسب   ه، وذلك ألن  المنهج الوصفي   الباحثة اعتمدت

  . بشكل ثانوي على مراجعة األدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسةو بشكل رئيس على االستبانة،

  

جـاءت  ستبانة  ال، والذي يظهر أن ا    )1.3(، فيفصله جدول    )1.3ملحق  (ق بتصميم االستبانة    فيما يتعل 

 ،بحـوثين للمعبارة عن بيانات تعريفية       وهي  فقرات  ) 9( األول ويتكون من     :ثالثة أقسام مكزنة من   

ـ  الثالـث  قـسم الويتكون من فقرة واحدة، وأما       مفهوم تقييم االثر البيئي   يتعلق ب الثاني  والقسم   ذي وال

تتكون بدورها من مجموعة فقرات كمـا        ا محور 12يتناول الموضوع الرئيس للدراسة فيتكون من       

 )1.3(موضح في الجدول هو 
 

  في االستمارة االساسية يوضح المحاور  : 1.3جدول 

  

  الفقرات  اقسام االستبانة  
  9  بيانات تعريفية: القسم االول  1

  1  يمفهوم تقييم االثر البيئ: القسم الثاني  2

  108  تقييم االثر البيئي والعمل المؤسسي: القسم الثالث  3

  14   االثر الببيئيمباديء وقيم تقييم  1.3

  7  التخطيط ومبادئ تقييم األثر البيئي   2.3

  9  )البشرية والمادية(خالت العمل مدومبادئ تقييم األثر البيئي   3.3

  9  لداخلية للمؤسسة اوالعالقات القيادةومبادئ تقييم األثر البيئي   4.3

  6  العالقات الخارجيةومبادئ تقييم األثر البيئي   5.3

  5   بيئة العمل الداخلية والخارجيةومبادئ تقييم األثر البيئي   6.3

  6   الهيكل التنظيميومبادئ تقييم األثر البيئي   7.3

  7  إدارة الصراع ومبادئ تقييم األثر البيئي   8.3

  7   الرقابة على المشروع ويئي بادئ تقييم االثر البم  9.3

  8  عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد  10.3

  13  مبادئ وقيم تقييم االثر البيئي للمشاريعالمؤسسات لالعوامل التي تساعد على تبني   11.3

  17  العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع  12.3
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ـ  ،  ) درجات 3(موافق  : على النحو التالي  درجات  ثالث   سلم اإلجابات من     تم اعتماد لقد  و  فرال اع

  ).  درجة1 ( ال اوافق ،) درجة2(

  

  )تحكيم االستبانة (اةدصدق األ 2.3

  

  ذوي الخبـرة،    والمتخصصين ،وتحكيمها من قبل عدد من األكاديميين     االستمارة  تمت مراجعت   لقد  

لضمان تحقيقها للهدف الذي وضعت من أجلـه، وقـد كـان            ان و ياإلستبمصداقية  لالرتقاء بمستوى   

 ولفحص صدقه   .النهائيةه   في صورت   ووضعه بيان في تطوير وتحسين االست    اً إيجابياً  أثر اتهملمالحظ

 قيم معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي     . احصائيا تم احتساب معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي       

  )2.3( لمحاور االستبيان يلخصها جدول

  

  )داة الدراسةأ( لمحاور االستبيان  قيم معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي:2.3جدول

  

قيمة معامل   المحاور

  ونباخ ألفارك
  0.83  مباديء وقيم تقييم االثر الببيئي  1

  0.86  مبادئ تقييم األثر البيئي والتخطيط   2

  0.79  )الماديةالبشرية و(خالت العمل مدمبادئ تقييم األثر البيئي و  3

  0.76   الداخلية للمؤسسةوالعالقات القيادةمبادئ تقييم األثر البيئي و  4

  0.81  والعالقات الخارجيةمبادئ تقييم األثر البيئي   5

  0.87  و بيئة العمل الداخلية والخارجيةمبادئ تقييم األثر البيئي   6

  0.89  و الهيكل التنظيميمبادئ تقييم األثر البيئي   7

  0.82  إدارة الصراع ادئ تقييم األثر البيئي ومب  8

  0.85  مبادئ تقييم االثر البيئي و الرقابة على المشروع   9

  0.87  عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد  10

  0.90  مبادئ وقيم تقييم االثر البيئي للمشاريعالمؤسسات لالعوامل التي تساعد على تبني   11

  0.77  ل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروعالعوام  12

 0.83  القيمة الكلية
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، بقيمـة   بيانلكامل االسـت  لفا لالتساق الداخلي مرتفع     أأن معامل كرونباخ    ) 2.3(من الجدول   يتضح  

 بياناالست وعليه اعتبر  .)0.83( و )0.76(تراوحت قيمته بين    حيث  لكل محور على حدة     و) 0.83(

  . على كامل المبحوثينتم توزيعهصادق و

  

   الدراسة اة ثبات أد3.3

  

وعـددهم  المبحوثين  ، بأن تم إختيار عينة مصغرة من        فقد تم التحقق منه    فيما يتعلق بثبات االستبيان   

انات لإلجابة عليها، ثم إعيدت إليهم بعد حوالي أسبوع لإلجابة عليها من            ي، وزعت عليهم اإلستب   )7(

بيان  االسـت  لكل من كامل  ات االداة احصائيا تم احتساب معامل ارتباط بيرسون         وللتأكد من ثب  . جديد

  ). 3.3(جدول الملخص النتائج موضح في . كل محور على حدةلو

  

كامـل  لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون : 3.3 جدول

  .االستبيان وكل محور من محاور االستبيان على حدة

  
الداللــــة   قيمة ر  محاورال

 االحصائية
  0.027  0.50  مباديء وقيم تقييم االثر الببيئي  1

  0.015  0.59  مبادئ تقييم األثر البيئي والتخطيط   2

  0.030  0.60  )البشرية والمادية(خالت العمل مدمبادئ تقييم األثر البيئي و  3

  0.023  0.48  مؤسسة الداخلية للوالعالقات القيادةمبادئ تقييم األثر البيئي و  4

  0.041  0.76  والعالقات الخارجيةمبادئ تقييم األثر البيئي   5

  0.032  0.47  و بيئة العمل الداخلية والخارجيةمبادئ تقييم األثر البيئي   6

  0.017  0.49  و الهيكل التنظيميمبادئ تقييم األثر البيئي   7

  0.010  0.75  إدارة الصراع مبادئ تقييم األثر البيئي و  8

  0.039  0.18  مبادئ تقييم االثر البيئي و الرقابة على المشروع   9

  0.030  0.70  عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد  10

مبادئ وقيم تقيـيم االثـر      المؤسسات ل العوامل التي تساعد على تبني        11

  البيئي للمشاريع

0.65  0.022  

  0.016  0.65  قييم االثر البيئي للمشروعالعوامل التي تعيق تبني مبادئ ت  12

  0.028  0.52  القيم االجمالية
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وبمـستوى  ) 0.52( جاءت بيانة معامل ارتباط بيرسون لكامل االست     قيميتبين أن   ) 3.3(من الجدول   

وبدالالت ) 0.76 و   0.18(ولمحاور االستبيان تراوحت قيمة المعامل بين       ،  )0.028(داللة احصائية   

وهذا يبين ان جميع الدالالت االحصائية جاءت اقل من         . )0.041 و   0.010(بين  احصائية تراوحت   

، ونتيجـة   ترفض فرضية عدم ثبات االستبيان كامال وعدم ثباته على مستوى المحاور          وعليه    0.05

  .المبحوثين على كامل هتم توزيعاعتبر االستبيان ثابتا ولذلك 

  

  تحليل البيانات 4.3

  

البرامج االحصائية للعلوم حزمة أستخدام بوالتي جمعت بواسطة االستبيان ة تم تحليل بيانات الدراس

الحسابية،  المتوسطات (الوصفيةليل التح في ا الدراسةوقد اعتمدت. (SPSS)االجتماعية 

 يد األحاينالتبادو )t-test(ي ت  واختبار،) والتكرارتاالنحرافات المعيارية والنسب المئوية
(ANOVA)    

  

  دراسة حدود ال5.3

  

  : تمثلت حدود الدراسة فيما يأتي

  

  .2008 و نيسان 2007 الفترة الواقعة بين شهري أيلول :الحدود الزمانية  •

  .الضفة الغربية: الحدود المكانية •

 مدراء المشاريع البيئية في مؤسسات شبكة المنظمات البيئيـة الفلـسطينية،            :الحدود البشرية  •

تطوير في مديريات الحكم المحلي، مـوظفي سـلطة         رؤوساء اللجان االقليمية للتخطيط وال    

 .رام اهللا اصحاب العالقة بتقييم االثر البيئي -جودة البيئة 

  

  : مجتمع الدراسة.1.5.3

  

  :ثالثة مجتمعات جزئية هيمع الدراسة من تتكون مج

  

) 4.3جـدول    (مدراء المشاريع الببيئية في مؤسسات شبكة المنظمات البيئيـة الفلـسطينية           •

مدراء المشاريع بسبب عدم    ولم تتمكن الباحثة من توفير قائمة باسماء         مؤسسة،   17وعددها  

 .تقديم المؤسسات العداد واضحة لمشاريعها البيئية
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 8 مـديريات و   8(رؤوساء اللجان االقليمية للتخطيط والتطوير في مديريات الحكم المحلـي            •

العدد غير  (بتقييم االثر البيئي     اصحاب العالقة    ،رام اهللا  -موظفي سلطة جودة البيئة     ،  )لجان

  ).محدد

  

  .الحالية والفاعلة في الشبكة) PENGON(أعضاء شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية  :4.3دول ج

  
  اسم المؤسسة الرقم

  

  اسم المؤسسة الرقم

  اتحاد لجان العمل الزراعي  10  مجموعة الهيدرولوجيين  1
  .مرور/سالمة على الطرق وسالمة البيئةمركز ال  11  أريج/معهد األبحاث التطبيقية  2
  جامعة القدس/ مركز تنمية الرعاية الصحية األولية  12  مركز الخدمات الزراعية  3
  جامعة بيت لحم/ وحدة أبحاث المياه والتربة البيئية  13  بلدية رام اهللا/ دائرة المياه و البيئة  4
  امعة النجاحج/ مركز دراسات المياه والبيئة  14  مركز أبحاث األرض  5
  جامعة بير زيت/ معهد دراسات المياه  15  مركز بلدنا الثقافي/ مؤسسة التنمية والبيئة  6
  "معا"مركز العمل التنموي   16  جمعية الحياة البرية في فلسطين  7
  اتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية  17  لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية  8
      بادل الثقافيالمؤسسة الفلسطينية للت  9

  

  : الدراسةةعين .2.5.3

  

 استمارة استبيان على مفردات المجتمعات الفرعية والتي تتوزع في          70من الناحية العامة تم توزيع      

  :عينات كما يأتي

  

 58 تـم توزيـع      :مدراء المشاريع الببيئية في مؤسسات شبكة المنظمات البيئية الفلـسطينية          •

 التي  بياناتات بحسب طلب المؤسسة نفسها لعدد االست      استمارة جاءت موزعة على  المؤسس     

 استمارة فيما يمكن اعتباره عينـة صـدفية         30يمكن أن يساعدوا في تعبأتها، استعيد منها        

 )عرضية(

استهدفوا باسـلوب   : رؤوساء اللجان االقليمية للتخطيط والتطوير في مديريات الحكم المحلي         •

 .، فيما يعتبر عينة صدفية6تعيد منها  اسبيانات است8المسح الشامل، وتم توزيع 

 4عينة قصدية من    : رام اهللا اصحاب العالقة بتقييم االثر البيئي       -موظفي سلطة جودة البيئة      •

  .اشخاص تم توجيه الباحثة اليهم من قبل نائب رئيس جودة البيئة
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   الدراسةة خصائص عين6.3

  

متغيـر  الدراسة بحـسب    عينة  يع  في مجال توز  : المبحوثين ة عين فيما ياتي وصف ألهم خصائص    

  )2.3(العمر جاءت النتائج كما يبنها شكل 

  

 ,سنة, 10 45 -41
25%

 ,سنة 50 – 46
12, 29%

 ,سنة, 9 30 -26
23%

 ,سنة, 5 35 -31
13%

 ,سنة, 4 40 -36
10%

  
  

  عينة الدراسة حسب متغير العمر توزيع  : 2.3شكل 

  

 مـن المبحـوثين     9توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر حيث تشير النتائج          ) 2.3(يوضح الشكل 

ثين تتـراوح فئـاتهم العمريـة        مبحـو  5و ،%)23( بنسبة  سنة 30-26تتراوح فئاتهم العمرية بين     

  سـنة بنـسبة    40-36 مبحوثين تتراوح فئاتهم العمريـة بـين         4و %)13( سنة بنسبة    35-31بين

 مبحـوث   12و ،%)25(  سنة بنسبة  45-41بين   مبحوثين تتراوح فئاتهم العمرية      10و ،%)10.0(

  .%)30.0(   سنة بنسبة50-46تتراوح فئاتهم العمرية بين 

  

الدراسة بحسب متغير طبيعة المؤسسة التي يعمل بها، جاءت النتائج كمـا            توزيع عينة     بخصوص  و

  )3.3(يبنها شكل 
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اه   ة والمي سلطة البيئ
15% ,6 ,

مؤسسة غير 
حكومية , 12, 

30%

جامعة , 8, %20

مرآز ابحاث  , 4, 
10%

وزارة  , 10, %25

  
  

  .طبيعة المؤسسة التي يعمل بهامتغير  حسب عينة الدراسةتوزيع  : 3.3شكل 

  

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة المؤسسة التي يعمل بها،حيث تشير            ) 3.3(يوضح الشكل   

 مبحوثين يعملون في مركز     4و،  %)20.0(  مبحوثين يعملون في جامعة بنسبة     8ة  النتائج الى استجاب  

 مبحوثين يعملـون    6و ،%)25.0(  مبحوثين يعملون في وزارة بنسبة     10و ،%)10.0(ابحاث بنسبة 

 مبحوث يعملون في مؤسسات غير حكومية بنـسبة         12و ،%)15.0( في سلطتي البيئة والمياه بنسبة    

  .لى من االجابات وهي النسبة االع%) 30.0(

  

، جاءت  سنوات خبرة العمل وطبيعة المؤسسة    وفيما يتعلق بتوزيع عينة  الدراسة بحسب متغير عدد          

  )4.3(النتائج كما يبنها شكل 

  

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات خبرة العمل وطبيعة المؤسسة) 4.3(يوضح الشكل 

  ة ذات سنوات الخبرة االطول في الفئات التاليةان المؤسسات غير الحكومية ضمت عينات الدراس

و ثـم الـوزارات     )  سنوات فاقل  3(تليها الجامعات في فئة     )  سنة فاكثر  16(وفئة  )  سنوات فاقل  3(

فقد شملتها الوزارات بـاعلى نـسبة تليهـا         )  سنة 15-13(في نفس الفئة، اما فئة      مراكز االبحاث   

 وانعدام هذه الفئة لدى مراكز االبحـاث،      يئة والمياه   سلطتي الب الجامعات والمؤسسات غير الحكومية     

فقد شملتها سلطتي البيئة والمياه باعلى نسبة تليها الوزارات والمؤسسات غير           ) سنة12-10(اما فئة   

فكانت سلطتي البيئة والمياه هي االقـل نـسبة         )  سنة 6-4(، اما في فئة      ومراكز االبحاث  الحكومية
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)  سنة 9-7(ر الحكومية والوزارات ومراكز االبحاث، اما في فئة         مقارنة بالجامعات والمؤسسات غي   

  .في هذه الفئة من المؤسسات االخرىفقد ضمت سلطتي البيئة والمياه والوزارات وانعدام االجابات 

  

0
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الع

رة 
خب

ت 
نوا
 س
دد
ع

جامعة  مرآز ابحاث  وزارة  سلطتي البيئة
والمياه 

مؤسسة غير
حكومية 

الموسسة

 سنوات 6 -4 سنوات فاقل 3

سنوات 9 -7  سنة 12 -10

سنة فاآثر 16 سنة 15 -13

  
  

  عدد سنوات خبرة العمل وطبيعة المؤسسةمتغير  حسب عينة الدراسةتوزيع  : 4.3شكل 

  

 مبحـوث   33 اظهرت نتائج الدراسة استجابة      ،ة حسب متغير الجنس   يع عينة الدراس  توزفيما يتعلق ب  

حيث ظهر بشكل واضح ان عدد       ،)% 17.5(بنسبة  باحثات اناث    7و ،)%82.5(بنسبة  من الذكور   

العلمية توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدرجة        .ر هم االعلى نسبة مقارنة باالناث     المبحوثين الذكو 

  ).6.3( الجدول يلخصها،

  

حيـث   ،%)52.5(  مبحوث من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة      21ت نتائج الدراسة استجابة     اظهر

كانت نسبة االجابة االعلى من عينة الدراسة، يليها استجابة المبحوثين من حملة شهادة الماجـستير               

%) 20.0(  بنـسبة  8، يليها حملة شهادات الدكتوراه وعددهم       %)27.5(  مبحوث بنسبة  11وعددهم  

  .من حملة شهادة الدبلوم والدبلوم العالي لم ترد اي اجاباتبينما 
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدرجة العلمية  : 5.3جدول 

  

  النسبة المئوية  العدد  الدرجة العلمية/المتغير 

  -- - - -  -- - - -  دبلوم

  52.5  21  بكالوريوس

  27.5  11  ماجستير

  -- - - -  -- - - -  دبلوم عالي

  20.0  8  دكتوراة

  

  بنسبة مبحوث صاحب تخصص علمي12فيما يتعلق بمتغير التخصص العلمي شملت عينة الدراسة 

 مبحوثين اصحاب تخصصات 5و ،%)27.5( بنسبة مبحوث من تخصص الهندسة 11و ،%)30.0(

 مبحوثين 6و ،%)15.0( بنسبة مبحوثين متخصصين ادارة اعمال6و ،%)12.5( بنسبةادبية 

  ).%15.0( ئية بنسبةمتخصصين تخصصات زراعية وبي

  

 مبحـوث كـان    13فقد شملت عينة الدراسة     ،  وفيما يتعلق بمتغير مصدر المعرفة بتقييم االثر البيئي       

 مبحوثين كان مصدر المعرفـة      3و،  %)32.5(مصدر المعرفة لديهم التدريب وخبرة الدراسة بنسبة      

ة العملية هـي مـصدر       مبحوث كانت الدراسة والخبر    15و ،%)10.0(لديهم التجربة العلمية بنسبة   

 مبحوثين كانت الـدورات االجنبيـة       4و،  وهي النسبة االعلى من االجابات    %) 37.5(المعرفة بنسبة 

ـ      4و ،%)10.0(واالبحاث هي مصدر المعرفة لديهم بنسبة        صدر  مبحوثين كانت الثقافة العامةهي م

  %)10.0(المعرفة لديهم بنسبة 
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

ه مجاالتان ويوفقا لفقرات االستب يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت اليها الدراسة،

ات اصغر دتم تقسيم مقياس ليكرت الثالثي الى وحتفسير النتائج  تسهيل ومن اجل .)محاورالدراسة(

  )1.4(توسطات الحسابية لالجابات وفق التقسيم في الجدول استنادا الى قيم الم

  

  تقسيم مقياس ليكرت الى المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين: 1.4جدول 

  

  غير موافق بدرجة كبيرة جدا  1.19-  1.00

  غير موافق بدرجة كبيرة  1.39- 1.20

  غير موافق بدرجة متوسطة  1.59- 1.40

  غير موافق بدرجة صغيرة  1.79- 1.60

  غير موافق بدرجة صغيرة جدا  1.99- 1.80

  )معارضة(عدم موافقة 

  
  
  
  

  حياد  )ال رأي(محايد   2.00

   جداصغيرةموافق بدرجة   2.19- 2.01

  صغيرةموافق بدرجة   2.39- 2.20

  موافق بدرجة متوسطة  2.59- 2.40

  كبيرةموافق بدرجة   2.79- 2.60

   جداكبيرةبدرجة موافق   3.00- 2.80

  
  
  
  
  موافقة
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  مفهوم تقييم االثر البيئي 1.4

  

وقد وجد أن هناك . مفهوم تقييم االثر البيئينتائج التحليل المتعلقة بإجابات المبحوثين حول أتي فيما ي

لدى المبحوثين كافة على اختالف أعمارهم ومؤهالتهم العلمية، هذا المفهوم اختالفاً في تعريف 

 .وظيفية، وغير ذلك من متغيرات الدراسة التي قد تظهر االختالف فيهاوتخصصاتهم، ومسمياتهم ال

ونظرا لكون إجابات المبحوثين جاءت مفتوحة، كان يتوجب تحويلها الى مغلقة حتى يمكن تحليلها 

إحصائيا، ولتحقيق ذلك تم اعتماد مجموعة من الكلمات المفتاحية التي ان توفرت في اجابات 

اغة اعتبر تعريفيهما متماثالن، وهذه الكلمات المفتاحية تم استخالصها الصي مبحوثين على اختالف

  .لمات المفتاحيةادناه يلخص هذه الك) 2.4(من اجابات المبحوثين جميعهم، والجدول 

  

 المفتاحية في تعريف تقييم األثر البيئي التي استخلصت من تعريفات المفردات: 2.4 جدول

  .ل اإلجابات المفتوحة إلى مغلقةالمبحوثين واستخدمت كأساس في تحوي

  

   المفتاحية لتعريف تقييم االثر البيئيالمفردات  
  التعرف على االثار الناتجة عن المشاريع المختلفة  1
  أخذ بدائل المورد بعين االعتبار خالل مراحل المشروع المختلفة  2
  يتم التقييم عبر اعداد دراسات  3
   االثار السلبية للمشاريع وتعظيم االيجابيةيللتق: الهدف النهائي من التقييم  4
  استدامة الموارد تساعد على تحقيق عملية منظمةالتقييم   5
  معايير تخفيفية، منعية، تأهيلية  6
   الكلمات المفتاحية اعاله مفتاحية من كلمات 4تعريف يضم : كل ذلك  7

  تعريف ليس له عالقة بالكلمات المفتاحية اعاله: غير ذلك  

  

  .بحسب مخرجات االستبيانتقييم االثر  مفهومتوزيع المبحوثين على تعريفاتهم ل:  أ – 3.4 لجدو

  
دد عـ  التعريف  الرقم 

  ابات جاإل
، هو التقييم الذي يحدد الجوانب السلبية وااليجابية لالثار المحتملة والناتجة عن المـشروع              1

  لحد من التلوث واحماية المواطنينلوبالتالي اتخاذ االجراءات التخفيفة 
10  
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  .تقييم االثر بحسب مخرجات االستبيانمفهوم توزيع المبحوثين على تعريفاتهم ل:  ب– 3.4 جدول

  
دد عـ  التعريف  الرقم 

  ابات جاإل
هو التقييم الذي من خالله نحقق استدامة الموارد، وذلك عن طريق اختيار افضل البـدائل                 2

  الممكنة 
8  

حيطة بالمشروع من الناحية االقتصادية واالجتماعية ومحاولـة        اعداد دراسة للجوانب الم     3

  .التخلص من المخاطر المحتملة في الدراسة واالعداد لها
5  

هو معرفة االثار السلبية وااليجابية الي مشروع له تاثير على البيئة والتصدي للمخـاطر                4

دف المـشروع ويـشبع     من اجل تقليل االثار السلبية وتعزيز االثار االيجابية مما يحقق ه          

  .حاجات المجتمع

12  

عملية تنموية يتم بموجبها توجيه انتقادات بناءة من اجل تحقيق هدف المشروع وبالتـالي                5

  .المحافظة على البيئة 
6  

دراسة مفصلة لالثار البيئية لمشروع مقترح، وهو عملية منظمة من خاللها يـتم تحديـد                 6

 والحد من الجوانب السلبية وتعزيز الجوانب االيجابية        الجوانب السلبية وااليجابية للمشروع   

  .من خالل معرفة المخاطر وتحديد البدائل

5  

  4  .البيئة هي كل ما يحيط بنا من ماء وهواء وتربة وكائنات حية  7

  

، بمقارنـة اجابـات     )2.4(تحليل نتائج اجابات المبحوثين كما هي ملخصة في الجـدول           خالل  من  

ت النظرية لمفهوم تقييم االثر البيئي يتضح بأن هناك تفاوت واضح في تعريفات             المبحوثين بالتعريفا 

ويـشير  . قـل  المست التعريف من أحد جوانبه على األ     المفردات اال أن الغالبية    المبحوثين من حيث  

كبـر فيمـا    ألى توعية وتوجيه    إنهم بحاجة   أسس المفهوم متوفرة لدى المبحوثين غير       أأن  ذلك الى   

نطالقا من التعريفات التي أوردها المبحوثين ومن التعريفـات التـي وردت            إو .المفهوميتعلق بهذا   

ثر البيئـي ليكـون التعريـف    طار النظري للدراسة تم استخالص التعريف التالي لتقييم األ    ضمن اإل 

لـى التعـرف    إثر البيئي عملية فكرية وتجربية وتحليليـة تهـدف          تقييم األ : اإلجرائي لهذه الدراسة  

خذ بعين االعتبـار    موية مع األ  نثار البيئية للمشاريع الت    المعلومات حول اآل   يصالإون وتفسير   والتكه

نحو تقلـيص   ثار  كافة البدائل الممكنة لتوقيت المشروع واقتراح الوسائل المنعية والتخفيفية لهذة اآل          

  .ة واستدامتهابما يضمن سالمة االنظمة البيئييجابية للمشاريع ثار اإلثار السلبية وتعزيز اآلاآل

  

ما هو فهم هذه المؤسسات للمقصود بتقييم (جابة على سؤال الدراسة عاله تمثل اإلأجابات الواردة اإل

  )؟األثر البيئي

  



  

  44

  محاور الدراسة 2.4

  

مبادئ  :الرئيسية للدراسة المحاور عرض وتحليل ومناقشة لنتائج اجابات المبحوثين حوليأتي فيما 

خالت العمل البشرية تقييم االثر البيئي ومدمبادئ و،  االثر البيئي والتخطيطتقييم تقييم االثر البيئي،

تقييم االثر البيئي مبادئ   الداخلية للمؤسسة،والعالقات تقييم االثر البيئي والقيادةمبادئ  ووالمادية،

ل العمل المؤسسي وبيئة العمتقييم األثر البيئي و مبادئو ،والعمل المؤسسي والعالقات الخارجية

تقييم  مبادئو إدارة المشاريع والهيكل التنظيمي،وتقييم األثر البيئي  مبادئو الداخلية والخارجية،

مبادئ تقييم األثر البيئي والرقابة، ومبادئ العمل المؤسسي وإدارة الصراع، األثر البيئي و

عد على تبني العوامل التي تساو عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع،ال فوائدالو، مخرجاتو

العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر و مبادئ وقيم تقييم األثر البيئي للمشاريع،المؤسسات ل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبيان الكلية ملخصة في  .البيئي للمشروع

  ).16.4(جدول 

  

   ستبان الكليةرية لمحاور اإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا: 16.4جدول 

  
المتوسط   المجاالت

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
 0.169 2.77  مباديء وقيم تقييم االثر الببيئي 1
 0.202 2.80  مبادئ تقييم األثر البيئي والتخطيط   2
 0.203 2.89  )البشرية والمادية(خالت العمل مدمبادئ تقييم األثر البيئي و  3
 0.291 2.79   الداخلية للمؤسسةوالعالقات القيادةاألثر البيئي ومبادئ تقييم   4
 0.136 2.92  والعالقات الخارجيةمبادئ تقييم األثر البيئي   5
 0.163 2.91  و بيئة العمل الداخلية والخارجيةمبادئ تقييم األثر البيئي   6
 0.372 2.83  و الهيكل التنظيميمبادئ تقييم األثر البيئي   7
 0.307 2.80  إدارة الصراع قييم األثر البيئي ومبادئ ت  8
 0.278 2.83  مبادئ تقييم االثر البيئي و الرقابة على المشروع   9

 0.291 2.88  عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد  10
مبادئ وقـيم تقيـيم االثـر البيئـي         المؤسسات ل العوامل التي تساعد على تبني        11

  للمشاريع
2.83 0.320 

 0.282 2.60  العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع  12
 0.171 2.80  الدرجة الكلية  
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 ان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثين على )2.80(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

، وهذا يشير الى )2.92 و 2.60 (محاور االستبيان حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين

  .لكافة المحاور من المبحوثين واستجابة متجانسة قراءة جيدة

  

  : مبادئ تقييم االثر البيئي.1.2.4

  

  ما هي اهم (الدراسة  سؤال فيما يأتي تتناول الباحثة نتائج التحليل المتعلقة باجابات المبحوثين حول

  )4.4جدول (موضحة في ) حوثة؟مبادئ تقييم األثر البيئي من وجهة نظر المؤسسات المب

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول المبادىء والقيم : 4.4جدول 

  .التي يقوم عليها تقييم االثر البيئي
  

المتوسط   :يقوم تقييم االثر الببيئي على المبادئ والقيم االتية

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
 0.000 3.00  ) كاساس التخاذ القرار ( قاعدة بيانات ضرورة توفر   1
 0.000 3.00  االستفادة من الخبرات المتراكمة  2
 0.158 2.98  شركاء في المسؤولية ) الجهات الرسمية، الجمهور المحلي(الجميع   3
 0.316 2.95   .باالنظمة والقوانينضرورة االلتزام   4
 0.304 2.90  تحقيق االستدامة 5
 0.304 2.90   المعتمدةالمواصفات والمقاييسالمشروع مع توافق تحقق   6
 0.304 2.90  ضرورة االستفادة من التغذية الراجعة   7
 0.463 2.88  .في كافة نشاطات المشروعبالمواصفات والمقاييس ضرورة االلتزام   8
 0.549 2.83  االختيار استنادا الى مفاضلة موضوعية بين كافة البدائل المتاحة  9

 0.723 2.70  ضرورة تقليص االثار السلبية للمشاريع باتخاذ معايير تخفيفية  10
 0.813 2.58  تعظيم االثار االيجابية للمشاريع 11
 0.816 2.53  مراعاة اهتمامات الجمهور  12
 0.859 2.33  في حال تعذر اتخاذ معايير تكفل تخفيف االضرار يلجأ الى التعويض   13
 0.939 2.30  مع الخطة الوطنية االستراتيجية العمل باالنسجام   14
 0.169 2.77  الدرجة الكلية  
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ان هناك موافقة بدرجة كبيرة من المبحوثين على ان كافة ) 2.77(يتضح من القيمة الكلية للمحور

تقييم االثر البيئي، ويتضح ايضا ان اهم لالمبادئ الواردة في فقرات هذا المحور هي مبادئ وقيم 

  :فيما يلييمكن تلخيصها  ) 3.00 -2.83(جدا التي وافق عليها المبحوثين وبدرجة كبيرة المبادئ 

  

o توفر قاعدة بيانات متطورة واالستفادة من الخبرات المتراكمة. 

o  االلتزام باالنظمة والقوانين والمواصفات. 

o التغذية الراجعةاالستفادة من  الجميع واشراك. 

o عية بين كافة البدائل المتاحةاالختيار استنادا الى مفاضلة موضو. 

  

الهتمام الجمهور : )2.53- 2.30( في حين ان المبحوثين اعطوا اقل قيمة كمبادئ لتقييم االثر البيئي

قيم انخفاض و .ذ معايير التخفيفاللجوء للتعويض بعد اتخامل باالنسجام مع الخطة الوطنية ووالع

  :اجابات المبحوثين لهذه القيم يمكن ان يعزى الى

  

 . على المستوى المحلي متعارف عليه في القضايا البيئيةان مفهوم التعويض ليس مفهوم •

 اال انها غير متكاملة "موجودة نظريا ومغيبة فعليا"ان الخطة االستراتيجية البيئية الوطنية  •

، فالمؤسسات بحسب عابدين للعمل ضمنهاقانونا وغير واضحة وان المؤسسات غير ملزمة 

  .ة لمؤسسةضمن شروط الممولين والسمعة الذاتياسا اس تعمل )2008(

  

 ان هناك توافق بينهما،  تقييم االثر البيئي يتضحئوبمقارنة اجابات المبحوثين باالطار النظري لمباد

غير انهما يختلفان في اعطاء االهمية لهذه المباديء ففي حين هي متساوية ومتكاملة في االطار 

 عدم وعي كافي لدى المبحوثين وهذا يشير الىة عند المبحوثين، النظري نجدها متفاوته ومتباعد

  .ملهااكلحقيقي لهذه المباديء، وبضرورة تبالوزن ا

  

  :تبني مبادىء تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي. 2.2.4

  

 تبني تألهم نتائج الدراسة المرتبطة باجابات المبحوثين حول انعكاسافيما ياتي تلخيص النعكاسات 

دئ وقيم تقييم األثر البيئي على إدارة المشاريع والمؤسسات من وجهة نظر هذه المؤسسات مبا

التخطيط، : المبحوثة حول عالقة تبني مبادىء تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي في مجاالت

  والعمل المؤسسي الداخلية للمؤسسة،والعالقات  والقيادةخالت العمل البشرية والمادية،ومد
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العمل  ووالهيكل التنظيمي، العمل المؤسسي وبيئة العمل الداخلية والخارجية، والقات الخارجية،والع

  .عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروعال المؤسسي وإدارة الصراع، والرقابة، والفوائد

  

  :تقييم االثر البيئي والتخطيط. 1.2.2.4
 

تبني مبادئ وقـيم    حول انعكاسات   بات المبحوثين   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجا    

  ).5.4(جدول في مجال التخطيط يلخصها تقييم األثر البيئي على إدارة المشاريع والمؤسسات 

  

تقيـيم االثـر البيئـي      " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحـور         :5.4جدول  

  "التخطيطو

  
المتوسط   :د في مجال التخطيط على تبني مبادئ تقييم األثر البيئي تساع

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
B1  0.158 2.98  وضوح أهداف التخطيط 
B2  0.221 2.95  .انسجام المشاريع مع الخطط الوطنية 
B3   0.463 2.88  مراعاة احتياجات المجتمع المحلي 
B4  0.648 2.70  .مراعاة اهتمامات المجتمع المحلي 
B5  0.221 2.95  .خطيط االستراتيجيتبني سياسات الت 
B6   0.816 2.28  )البشرية والمادية (احة للموارد البدائل المتباالنسجام مع العمل 
B7  0.362 2.85  تبني سياسة التغذية الراجعة 

 0.202 2.80  الدرجة الكلية 
  

ن على ان  ان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثي)2.80(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

 المؤسسي، ويمكن تلخيص اهم اوجه  في مجال التخطيط عموماتبني مبادئ تقييم األثر البيئي تساعد

في ان تبني قيم  ) 2.95 - 2.85(بدرجة كبيرة جدا والتي وافق عليها المبحوثين هذه المساعدة 

  :ومبادئ تقييم االثر البيئي خالل تخطيط المؤسسات لنشاطات تؤدي وتؤسس لما يلي

  

 .وضوح أهداف التخطيط •

 .انسجام المشاريع مع الخطط الوطنية •

 .مراعاة احتياجات المجتمع المحلي •

 .سياسات التخطيط االستراتيجي وتبني سياسة التغذية الراجعة •
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 العمل : لفقرة)2.28(المبحوثين بالموافقة بدرجة ضعيفة  اجابات على الجانب االخر جاءت

 واالجابة بالموافقة بدرجة كبيرة جداً على ،)البشرية والمادية(وارد باالنسجام مع البدائل المتاحة للم

الى ان مبدأ وهذا يمكن ان يعزى  )6.4( في الجدول فقرة التعامل بعناية أكبر مع المدخالت المهمة

 الثقافة وذلك بسبب. البدائل ليس مفهوما عاما لدى المبحوثين بل ربما غائبا بالكامل من قاموسهم

الذي بدوره قد  و.الطبيعيةة فعليا سواء للموارد البشرية أوالبدائل المتاحة والمتوفرة قلالعامة، و

على المستوى المؤسسي بصورة سلبية، فيتسبب على سبيل المثال ال الحصر في مجال ينعكس 

الموارد البشرية بقلة الدافعية، ضعف الجهد وقلة االنتاجية لدى االفراد وحتى تعطل العمل في احيان 

وفي مجال الموارد الطبيعية يتسبب في االعتماد الكلي على جهة التوريد والخضوع . يرةكث

  .لشروطها وبالتالي ضعف االستقاللية والمرونة في المؤسسة في التعامل مع متغيرات السوق

  

 :خالت العمل البشرية والماديةتقييم االثر البيئي ومد .2.2.2.4

  

عالقة  بية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول     المتوسطات الحسا ) 6.4(يلخص الجدول   

   .خالت العمل البشرية والماديةتبني مبادىء تقييم االثر البيئي ومد

  

  تقيـيم االثـر البيئـي      "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحـور         : 6.4جدول  

  خالت العمل البشرية والماديةومد

  
خالت العمل في مجال مد(  في إدارة المشاريعألثر البيئيتبني مبادئ تقييم ا

  :يساعد ويؤكد على) البشرية والمادية

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
C1 0.304 2.90  اختيار المدخل األكثر تناسبا مع هدف االستخدام 
C2  0.221 2.95   مع المدخالت المهمةعناية اكبرالتعامل ب 
C3  0.158 2.98  ات متكاملة حول المدخالتوجود قاعدة بيان 
C4   0.577 2.78  مواصفات ومقاييسضمان اختيارها اعتمادا على احدث 
C5  0.304 2.90  مراجعة مستمرة لضمان تحديد االحتياجات منها 
C6  0.221 2.95  اعتماد التخطيط االستراتيجي في استغاللها 
C7  0.543 2.75  المفاضلة الموضوعية بين بدائلها المتاحة 
C8  0.221 2.95  المحافظة على استدامتها 
C9  0.379 2.90  التوظيف السليم لها 

 0.203 2.89  الدرجة الكلية  
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 من )2.98 - 2.90 ( ان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا)2.89 (يتضح من القيمة الكلية للمحور

خالت في مجال مد(تساعد العمل المؤسسي في المبحوثين على ان تبني مبادئ تقييم األثر البيئي 

  :ما يليب هم أوجه هذه العالقةأ ويمكن تلخيص ،)العمل البشرية والمادية

  

  . مع المدخالت المهمةكبرأعناية التعامل ب واختيار المدخل األكثر تناسبا مع هدف االستخدام •

 .ة مستمرة لضمان تحديد االحتياجاتمراجع •

 .اعتماد التخطيط االستراتيجي في استغاللها •

 .لمحافظة على استدامتها والتوظيف السليم لهاا •

 ، وجود قاعدة بيانات متكاملة حول المدخالت •
 

ن وجود قاعدة بيانات متكاملة حول وذلك أل  )2.98(على قيمة أوقد حصلت هذه الفقرة على 

البشرية ( فضل من بين هذه البدائلمامنا فرص اختيار األأيضع مدخالت العمل البشرية والمادية 

جل تحقيق أ من ،ودراسة كفاءات المدخالت البشرية ومقارنتها مع طبيعة العمل المطلوب) ماديةوال

ي جزء أن وجود قاعدة بيانات حول المشروع وألى إضافة باإل، نخفاض التكاليفإالتكامل بجانب 

 .ثر البيئي التي يؤكد عليها تقييم األفيه يعتبر من المبادئ
 

ثر في  تقييم األئأن هناك اجماع على كافة مجاالت مساهمة مبادبفمن خالل النتائج يمكن القول 

 نتاجية العمل وجودة المنتج وتساهم إن ترتقي بأ والتي يمكن خالت العمل البشرية والماديةتحسين مد

  .في نجاح العمل المؤسسي عموماً

  

 : الداخلية للمؤسسةوالعالقات ثر البيئي والقيادةتقييم األ .3.2.2.4

  

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول عالقة تبني مبـادىء تقيـيم             المتوسطا

  )7.4(االثر البيئي والقيادة والعالقات الداخلية للمؤسسة يلخصها الجدول 

  

 تبني ان هناك موافقة بدرجة كبيرة من المبحوثين على ان) 2.79(يتضح من القيمة الكلية للمحور

 الداخلية والعالقات إدارة المشاريع لها دور واضح في مجال القيادةبيئي في مبادئ تقييم األثر ال

   .للمؤسسة
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 ثر البيئي والقيادة  نحرافات المعيارية لفقرات ومحور تقييم األ     المتوسطات الحسابية واإل   : 7.4جدول  

   الداخلية للمؤسسةوالعالقات

  
 والعالقات مجال القيادة(إدارة المشاريع في تبني مبادئ تقييم األثر البيئي في 

  :يساعد ويؤكد على) الداخلية للمؤسسة

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
D1 0.749 2.55  تشجيع ديمقراطية اتخاذ القرارات 
D2  0.405 2.80  ضرورة توفر الخصائص القيادية للقائد 
D3  0.335 2.88  اختيار القيادة األكثر تناسبا مع متطلبات المؤسسة 
D4  0.379 2.90  العمل بروح الفريق 
D5  0.577 2.78  عالقات رأسية سليمة 
D6  0.304 2.90  عالقات أفقية سليمة بين األقسام 
D7  0.588 2.75  مشاركه الموظفين في اتخاذ القرارات 
D8  0.516 2.80  تقبل آراء اآلخرين 
D9  0.464 2.80  نقد المرؤوسين للرئيس 

 0.291 2.79  الدرجة الكلية 
  

يمكن القول ان المبحوثين موافقون بدرجة كبيرة جدا على ان تبني مبادئ ) 7.4(بتفحص الجدول 

ي اختيار القيادة تقييم االثر البيئي يساعد على وجود العالقات االفقية السليمة بين االقسام ويساهم ف

بي بين الرئيس االكثر تناسبا مع المؤسسة والعمل بروح الفريق والتعاون االيجاالديمقراطية او 

 باالضافة الى العمل بروح الفريق، وموافقون بدرجة كبيرة على ضرورة وجود ،والمرؤوس

  .العالقات الرأسية السليمة

  

تشجيع ديمقراطية اتخاذ  :لفقرة) 2.55(على الجانب االخر جاءت موافقة المبحوثين متوسطة 

قرة مشاركة الموظفين في اتخاذ بينما جاءت اجاباتهم بموافقة بدرجة كبيرة على ف، القرارات

 الى اعتياد الموظفين على النمط الدكتاتوري والمركزية في اتخاذ وهذا يمكن ان يعزىالقرارات 

  . يعكس الرغبة في المشاركة في القرارات والخوف من تطبيق هذه القرارات عليهمحيث  ،اتالقرار

  

  :ت الخارجيةوالعالقاوادارة المشاريع تقييم االثر البيئي  4.2.2.4.

  

عالقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول      ) 8.4(يلخص الجدول   

  .والعالقات الخارجيةوادارة المشاريع تبني مبادىء تقييم االثر البيئي 
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  وادارة م االثر البيئـي   تقييالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور       : 8.4جدول  

  .العالقات الخارجية والمشاريع
 

في مجال العالقات الخارجية (إدارة المشاريع تبني مبادئ تقييم األثر البيئي في 

  :يساعد ويؤكد على

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
E1 0.480 2.78  سياسة التشبيك المؤسسي 
E2  0.158 2.98  عالقات ناجحة مع المجتمع المحلي 
E3  0.304 2.90  درات الكامنة ألفراد المجتمعاحترام الق 
E4  0.221 2.95  ضمان الشرعية المجتمعية لنشاطات المؤسسة 
E5   0.221 2.95  )الحكومة(العالقة االيجابية مع الجهات الرسمية 
E6  0.221 2.95  بناء عالقات سليمة مع المانحين 

 0.136 2.92  الدرجة الكلية 
  

ان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثين على ) 2.92( يتضح من القيمة الكلية للمحور

 تقييم االثر البيئي وذلك النوالعالقات الخارجية، ادارة المشاريع الترابط بين تقييم االثر البيئي و

وحتى نضمن سير هذه العملية بشكل منظم وكما ، عملية تراعي اهتمامات المجتع المحلي وحاجاته

ففي كثير ، اشراك الجمهور والمجتمع المحلي واقامة عالقات ناجحة معهمهو مخط لها ال بد من 

من الحاالت يكون المجتمع المحلي سببا في اعاقة المشروع وفي حاالت اخرى سببا في نجاحه 

في حين ان المبحوثين  .ب اقامة هذا المشروع واهميته لهموسرعة تنفيذه من خالل فهمه السبا

 سياسة التشبيك المؤسسي، مع العلم ان التشبيك من اهم الخطوات :رةلفق) 2.78(اعطوا اقل قيمة 

  :في مجال انشاء العالقات الخارجية للمؤسسة اما اسباب انخفاض هذه الفقرة فقد تعود الى ما يلي
 
 .ان الربح هو الهدف االساسي منها •

 .ارضاء الممول هو الغاية المرجوة •

 .بيكانعدام الصورة الواضحة لمفهوم واهمية التش •

  

  :وبيئة العمل الداخلية والخارجية تقييم األثر البيئي .5. 2.2.4

  

عالقة تبني مبـادىء تقيـيم       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول      

  )9.4(وبيئة العمل الداخلية والخارجية يلخصها الجدول  وادارة المشاريعاالثر البيئي 
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وادارة تقييم األثر البيئي      الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور      المتوسطات : 9.4جدول  

  وبيئة العمل الداخلية والخارجيةالمشاريع 
 

في مجال بيئة العمل الداخلية (إدارة المشاريع م األثر البيئي في تبني مبادئ تقيي

  :يساعد ويؤكد على) ةوالخارجي

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
F1 0.350 2.93  قواعد السالمة المهنية في العمل 
F2   0.000 3.00  ...)التهوية، اإلضاءة، (توفير بيئة عمل صحية 
F3  0.000 3.00  تخصيص مساحة مكانية تناسب طبيعة العمل 
F4  0.267 2.93  االختيار الجغرافي السليم لموقع المؤسسة 
F5  0.656 2.68  تصميم هندسي جذاب يعتمد القيمة الجمالية 

 0.163 2.91  الدرجة الكلية 
  

  فيما يتعلقان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثين) 2.91(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

 ويتضح ان اهم وبيئة العمل الداخلية والخارجية،وادارة المشاريع بتبني مبادئ تقييم األثر البيئي في 

  :أتيما ي) 3.00 - 2.93(لمبحوثين وبدرجة كبيرة جدا التي وافق عليها اأوجه هذه العالقة و

  

  .ضرورة اتباع قواعد السالمة المهنية في العمل •

 ..).التهوية، اإلضاءة(توفير بيئة عمل صحية  •

 .تخصيص مساحة مكانية تناسب طبيعة العمل  •

 مل داخلية وخارجية جيدة،اي وجود بيئة ع. االختيار الجغرافي السليم لموقع المؤسسة •

  

موظف الذي يعمل في ظروف عمل صعبة ومكان غير صحي تنقصه التهوية والنظافة واداوت فال

العمل والمساحة من الطبيعي ان يكون انتاجة اقل من الموظف الي يملك مكتب ذو مساحة جيدة 

  .لموظف ومراعاة اهتماماته وحاجاتهومكتب صحي، فال بد من االهتمام با
 

سباب أما أ،  تصميم هندسي جذاب يعتمد القيمة الجمالية:رةلفق) 2.68(قل قيمة أفي حين جاءت 

  :ن يعزى الىأفيمكن نخفاض هذه الفقرة إ

و اعتبارها من الكماليات، كون أعدم قدرة المبحوث على الحكم على دور تصميم وهندسة المؤسسة 

السالمة  ومن توفر ة،ية والمكان المناسب للعمل بحرّيبيئة العمل الصحبساسيات فيما يتعلق األ

  . ما تتوفر لهالمهنية نادراً
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 :إدارة المشاريع والهيكل التنظيميوتقييم األثر البيئي  .2.2.4.6

  

عالقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول) 10.4(يلخص الجدول 

  ..تبني مبادىء تقييم االثر البيئي وإدارة المشاريع والهيكل التنظيمي

  

 إدارة وتقييم األثر البيئي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور : 10.4دول ج

  المشاريع والهيكل التنظيمي
 

 في إدارة المشاريع في مجال الهيكل التنظيميتبني مبادئ تقييم األثر البيئي 

  :يساعد ويؤكد على

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

G1 0.463 2.88  ية تنظيمية سليمةهيكلضمان 
G2   0.501 2.83  الرجل المناسب في المكان المناسب وجود 
G3  0.464 2.80  شفافية التعامل في السلم الوظيفي 
G4  0.427 2.85  )حقوقواجبات و(ح حدود الفرد الوظيفية وضو 
G5   0.446 2.83  في السلم الوظيفي)  المحاسبة( المساءلة 
G6  0.480 2.78  لتقليل صراع العم 

 0.372 2.83  الدرجة الكلية
  

  انان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثين على) 2.83 (يتضح من القيمة الكلية للمحور

 لها مردود ايجابي على مستوى في إدارة المشاريع والهيكل التنظيميتبني مبادئ تقييم األثر البيئي 

التي وافق عليها و أوجه المردوداهم ن المبحوثين على ان ذلك بالموافقة مويتضح  العمل المؤسسي 

  :يمكن تلخيصها فيما يلي) 2.88 -2.80(المبحوثين وبدرجة كبيرة جدا 

  

 .الرجل المناسب في المكان المناسبوجود هيكلية تنظيمية سليمة، وضمان  •

 .الشفافية والمساءلة في التعامل في السلم الوظيفي •

 ).حقوقواجبات و(ح حدود الفرد الوظيفية وضو •

  

 :الصراعوإدارة وادارة المشاريع تقييم األثر البيئي  .7. 2.2.4

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول عالقة تبني مبـادىء تقيـيم             

  )11.4(وإدارة الصراع يلخصها الجدول  وادارة المشاريعاالثر البيئي 
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وادارة تقييم األثر البيئي ية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور المتوسطات الحساب :11.4جدول 

  وإدارة الصراعالمشاريع 

  

إدارة  في مجال(إدارة المشاريع تبني مبادئ تقييم األثر البيئي في 

  :يساعد ويؤكد على) الصراع

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
H1  0.588 2.75  التنافس الشريف بين المؤسسات 
H2  0.543 2.75  احترام التخصص في مجال العمل 
H3  0.405 2.80  احترام أراء اآلخرين 
H4  0.446 2.83  تفويض الصالحيات 
H5  0.501 2.83  عدالة التقييم 
H6  0.501 2.83  موضوعي للبدائل اختيار 
H7  0.501 2.83  التوظيف بحسب المواصفات المعلنة التي تخدم اهداف المؤسسة 

 0.307 2.80  ليةالدرجة الك 
  

ان  ان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثين على 2.80يتضح من القيمة الكلية للمحور 

ذلك من الموافقة ، ويتضح  المؤسسيوإدارة الصراعلتبني مبادئ تقييم االثر البيئي دور ايجابي 

  :قود الىي  على ان تبني مبادئ تقييم االثر البيئي)2.83 - 2.80(وبدرجة كبيرة جدا 

  

 .راء اآلخرينآاحترام  •

 .تفويض الصالحيات وعدالة التقييم •

 .موضوعي للبدائل اختيار •

 .التوظيف بحسب المواصفات المعلنة التي تخدم اهداف المؤسسة •

  

فراد جور وتوظيف األعباء واألنعدام العدالة داخل المؤسسة فيما يخص توزيع المهام واألإوبما ان 

خر وترقيته تسبب خلل في العالقات آا ومنح الحوافز لموظف دون غير المناسبين لوظيفة م

حباط الوظيفي ويتراجع عمله وتتدنى مستويات الوظيفية داخل المؤسسة ويشعر الموظف حينها باإل

يجابي لتبني مبادئ وقيم تقييم يمكن القول بالدور اإلو ،نتاجه مما يخلق حلقة صراع داخل المؤسسةإ

   . الصراع المؤسسيدارةإثر البيئي في األ
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 :تقييم األثر البيئي والرقابة .8. 2.2.4

  

عالقة  حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين) 12.4(يلخص الجدول 

  .الرقابةتبني مبادىء تقييم االثر البيئي و

  

يـيم األثـر البيئـي      تقلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحـور         ا :12.4جدول  

  والرقابة

  

ثر البيئي في مجال الرقابة على المشروع تؤدي تبني مبادئ تقييم األ

  :سس التالية لى رقابة تعتمد األإ

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
I1  0.501 2.83  . كتشاف األخطار بهدف تصحيحهارقابة إدارية إل 
I2   0.427 2.85  .رقابة مستمرة 
I3  0.427 2.85  .....). الجهة،االدارةمن حيث التوقيت، (د الشفافية اعتما 
I4   0.554 2.73  ).المشترك الجميع(تعدد جهات الرقابة 
I5    0.480 2.78  .تغذية راجعة لعملية الرقابة 
I6  0.304 2.90  .  رقابة وقائية كوسيلة عالج 
I7  0.304 2.90  .التأكد من سير العمل حسب الخطة المعدة 
 0.278 2.83  لدرجة الكليةا 
  

على ) 2.90 -2.83(موافقة المبحوثين وبدرجة كبيرة جدا ) 2.83(يتضح من القيمة الكلية للمحور

  :ويسهم في، الرقابة فاعل في عملية رله دوتقييم األثر البيئي ن أ
  

 .رقابة إدارية وقائية مستمرة •

 . الشفافيةاعتماد •

 .سبقةضمن خطة مالعمل  •

جل نجاح أي المشروع، وعليه أساسية من أن الرقابة خطوة أئج هذه الدراسة ظهرت نتاأوبهذا 

كتشاف األخطار ن تكون رقابة إدارية إلأن الرقابة ال بد أ على يوافق المبحوثين بدرجة كبيرة جداً

ورقابة .....) االدارة، الجهة من حيث التوقيت،(عتماد الشفافية إ ورقابة مستمرة وبهدف تصحيحها

فالرقابة هي الطريق االمثل  من سير العمل حسب الخطة المعدة، وسيلة عالج والتأكدوقائية ك
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لمعرفة مراحل المشروع النها تسجيل وقياس مستمر للمتغيرات الفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية 

 كد من ان المعايير التخفيفية تم االخذ بها خالل عملية تصميم وتنفيذأالتي ترتبط بالمشروع، وللت

المشروع ولتحسين عملية االختيار للمشاريع الالحقة من خالل االستفادة مما يواجه المشاريع 

  .الحالية

  

  عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد .9.2.2.4

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول عالقة تبني مبـادىء تقيـيم             

  )13.4( ملخصة في الجدول ،العمل المؤسسيفي ي االثر البيئ

  

 عامـة  مخرجات وفوائدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور  : 13.4جدول

  لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع

  

المتوسط   :عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 
J10.000 3.00  عرفة المشاريع اآلمنة بيئيام 
J2  0.483 2.85  التخطيط للمشاريع التنموية 
J3  0.221 2.95   واستدامتهادالمحافظة على الموار 
J4  0.221 2.95  التوظيف االمثل للموارد 
J5  0.588 2.75  رفع مستوى الوعي االجتماعي 
J6  0.441 2.90  هامعرفة اآلثار السلبية والمخاطر للمشاريع قبل وقوع 
J7  0.463 2.88  تخفيض التكاليف على المدى البعيد 
J8   0.516 2.80  مشاركة جميع األطراف 
 0.291 2.88  الدرجة الكلية 
  

 ان ان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثين على)2.88 (يتضح من القيمة الكلية للمحور

  : عموما في المجاالت التالية ينعكستقييم االثر البيئي للمشروعتبني مبادئ ل

  

 .معرفة المشاريع اآلمنة بيئيا والتخطيط لها بشكل جيد •
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 . واستدامتها والتوظيف االمثل لهادالمحافظة على الموار •

ومعرفة اآلثار السلبية والمخاطر للمشاريع قبل وقوعها وتخفيض التكاليف على المدى  •

 .البعيد

  .مشاركة جميع األطراف •

  

  :مقارن لنتائج انعكاسات تبني مبادىء تقييم االثر البيئي على العمل المؤسسيتحليل . 10.2.2.4

  

 يمكن ،ار النظريط االمعتقييم االثر البيئي ارنة نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بمفهوم ومباديء بمق

وبمقارنة نتائج هذه الدراسة واراء المبحوثين، القول بان هناك توافق عموما بين االطار النظري 

في كلتا الدراستين بمعنى التوافق بين الفهم يمكن القول ان هناك توافق ) 2007(بدراسة جابر 

النظري لطلبة مساق تقييم االثر البيئي في دراسة جابر من جهة وبين الخبرة والممارسة العملية 

خالل وذلك من .  عينة هذه الدراسة-الدارة المؤسسات وموظفيها واعضاء اللجان االقليمية 

: تبني مباديء تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي خصوصا في مجاالت اهميةجماع على اال

  ووجود،العالقات الخارجيةوترابط العالقات الداخلية و ،عمل البشرية والماديةالتخطيط ومدخالت ال

 قوية ة الى قيادةاف باالض، وتوفر بيئة عمل داخلية وخارجية صحية منظمة،هيكلية تنظيمية سليمة

 كما ان هناك توافق حول الفوائد العامة .ل جيد بجانب الرقابة المستمرةكقادرة على ادارة العمل بش

معرفة المشاريع اآلمنة بيئيا والتخطيط لها : لتبني مباديء تقييم االثر البيئي في المشاريع خصوصا

عرفة اآلثار السلبية  واستدامتها والتوظيف االمثل لها، ومدبشكل جيد، والمحافظة على الموار

والمخاطر للمشاريع قبل وقوعها وتخفيض التكاليف على المدى البعيد، ومشاركة جميع األطراف، 

ويشير ذلك الى ان المبحوثين على لديهم تصور واضح . حيث تعتبر اهم مبادئ تقييم االثر البيئي

لبية مشاريع مؤسسات الشبكة  وهذا يمكن ان يعزى الى ان غا.حول مفهوم ومبادئ تقييم االثر البيئي

تمول من جهات دولية تشترط دراسات التقييم ومشاركة المجتمع في المشروعات، كما ان اعضاء 

اللجان االقليمية يمثلون الجهة الرسمية القائمة على تطبيق سياسة تقييم االثر البيئي، وهذا يعزز لدى 

تقييم االثر البيئي ومبادئه وانعكاساته موظفي المؤسسات واعضاء اللجان االحساس والوعي بمفهوم 

  .على العمل المؤسسي

  

  مبادئ وقيم تقييم األثر البيئي المؤسسات ل العوامل التي تساعد على تبني .3.2.4

  

 سؤال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين حول )14.4( يوضح الجدول

التي يمكن أن تسهم في تفعيل دور تقييم االثر البيئي في إدارة  العوامل الدراسة المتحور حول ماهية
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المشاريع، في حال تبني وتطبيق مبادئه، وتلك التي يمكن أن تساهم وتدعم تبني مؤسساتنا لمبادئ 

  .وقيم تقييم األثر البيئي

  

لتي العوامل ا الجابات المبحوثين حولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :14.4جدول 

   البيئي للمشاريعاألثرمبادئ وقيم تقييم المؤسسات لتساعد على تبني 

  

مبادئ وقيم تقييم االثر البيئي المؤسسات لالعوامل التي تساعد على تبني 

  :للمشاريع من وجهة نظرك

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 
K1 0.350 2.93  امتالك المؤسسة الوعي الكافي بايجابيات تقييم االثر البيئي 
K2   بيئة طبيعية، (المؤسسة استنادا للمفهوم الشامل للبيئة وضع اهداف

  ) اقتصادية، اجتماعية
2.88 0.463 

K3   0.554 2.73  تعامل المؤسسات مع المجتمع على انه مخزن للكفاءة الكامنة 
K4   0.267 2.93   بالمواصفات والمقاييسسعي المؤسسة لاللتزام 
K5  لى انسجام كافة انشطتها مع الخطة الوطنية البيئية عمل المؤسسة ع

  االستراتيجية
2.85 0.427 

K6  0.304 2.90  امتالك المؤسسة لقاعدة بيانات بيئية حديثة 
K7  0.751 2.53  التخطيط في ضوء الجدوى البيئية الشاملة وليس االقتصادية 
K8  0.564 2.80  امتالك المؤسسة فرق عمل متخصصة 
K9  0.483 2.85   كسب ثقة المجتمع المحليالعمل على 

K10  0.670 2.75  سعي المؤسسة لتخفيض تكاليف مشاريعها على المدى البعيد 
K11  0.501 2.83  اتباع المؤسسة لقواعد االدارة الحديثة 
K12   متابعة جادة من الجهة الرسمية لمدى التزام المؤسسات باالنظمة

 0.267 2.93  والقوانين
K130.267 2.93  رسمي للمؤسسات على تبني مباديء تقييم االثر البيئيالتحفيز ال 

 0.320 2.83  الدرجة الكلية 
  

  عموماان هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من المبحوثين) 2.83(يتضح من القيمة الكلية للمحور 

دئ عوامل تساعد على تبني المؤسسات لمبا) 14.4( ان جميع العوامل التي تظهر في الجدول على

  :هيوبدرجة كبيرة جدا تقييم االثر البيئي، واهم هذه العوامل التي وافق عليها المبحوثين 
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اتباع التزام المؤسسات باالنظمة والقوانين و وسعي المؤسسة لاللتزام بالمواصفات والمقاييس •

 .المؤسسة لقواعد االدارة الحديثة

 وكسب ثقة المجتمع البيئيالتحفيز الرسمي للمؤسسات على تبني مبادىء تقييم االثر  •

 .المحلي

 .تخصصة وقاعدة بيانات بيئية حديثةامتالك المؤسسة فرق عمل م •

 .الوعي الكافي بايجابيات تقييم االثر البيئي •

 .عمل المؤسسة على انسجام كافة انشطتها مع الخطة الوطنية البيئية االستراتيجية •

 .)بيئة طبيعية، اقتصادية، اجتماعية(وضع اهداف المؤسسة استنادا للمفهوم الشامل للبيئة  •

  

في قيم تقييم االثر البيئي مبادئ والمؤسسات لتساعد على تبني عوامل مهمة يعتبر ان كل ما سبق 

 مؤسسة ترغب في تبني مبادئ تقييم االثر البيئي ال بد من وجود عدد من العوامل مشاريعها، وأية

لعمل باالنسجام واوتوفر المعلومات الالزمة، التي تساهم في انجاز ذلك، كفرق العمل المتخصصة 

  . االستراتيجية، وامتالك الوعي البيئي، وتحديد االهداف والتخطيط الجيدمع الخطة الوطنية البيئية
 

، التخطيط في ضوء الجدوى البيئية الشاملة وليس االقتصادية: للفقرة) 2.53(واما انخفاض النتيجة 

اما مفهوم دراسة الجدوى البيئية " العائد" تهدف الى جني االرباح  المشاريعالى ان غالبيةقد يعزى ف

  .الشاملة فقد يكاد يكون هذا المفهوم غير واضح لديهم، او لسياسات مؤسساتهم التي تتجنب العمل به

  

  :العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع .4.2.4

  

 حـول ماهيـة    سؤال الدراسة    رية الجابات المبحوثين حول   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا   

التي تعيق تبني مبادئ تقييم األثر البيئي فـي         ) على المستويين المؤسسي والوطني   (العوامل المحلية   

 )15.4( الجدول فيلخصها، مؤسساتنا ومشاريعنا

  

ن على ان كافة ان هناك موافقة بدرجة كبيرة من المبحوثي) 2.60(يتضح من القيمة الكلية للمحور

  :، واهمهاتعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروعالعوامل الواردة في الجدول اعاله عوامل 

  

 .عدم توفر قاعدة بيانات حديثة في غالبية المؤسسات •

 .غياب التحفيز الرسمي للمؤسسات لتبني مبادئ تقييم االثر البيئي •

 .برات الكامنة لدى افراد المجتمع المحليغياب الخبرة لدى المؤسسات في االفادة من الخ •
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اقتصادية، اجتماعية، (اهتمام المؤسسات بالكلفة االقتصادية بعيدا عن الكلفة البيئية الشاملة  •

 ....).بيئية، 

 .غياب التخطيط االستراتيجي لدى غالبية المؤسسات و محدودية البدائل المتوفرة •

  

 العوامل التـي    الجابات المبحوثين حول   المعيارية   المتوسطات الحسابية واالنحرافات   :15.4جدول  

  مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروعتعيق تبني 

  

المتوسط   :العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع من وجهة نظرك

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
L1 0.876 2.45  يرالكلفة المرتفعة نسبيا لتقييم األثر البيئي على المدى القص 
L2  0.588 2.75  غياب التخطيط االستراتيجي لدى غالبية المؤسسات 
L3   0.778 2.60  )المادية والبشرية(محدودية البدائل المتوفرة لمختلف الموارد 
L4  0.700 2.65  ضعف المعرفة لدى الغالبية العظمى من المؤسسات بتقييم االثر البيئي 
L5  ر منسجمة مع سياسات تقييم االثر اولويات المؤسسات عموما غي

  البيئي
2.58 0.636 

L6  0.781 2.58  يالوضع السياس 
L7  0.744 2.60  الوضع االقتصادي المترهل 
L8  0.530 2.78  غياب التطبيق الفاعل للقوانين 
L9  0.744 2.60  عدم وضع المؤسسات للعالقة مع المجتمع المحلي على سلم اولوياتها 

L10  0.891 1.78  .رقابة بهدف المحاسبة اساساانها نوع من ال 
L11  0.549 2.83  عدم توفر قاعدة بيانات حديثة في غالبية المؤسسات 
L12   0.816 2.53  اتباع ادارات غالبية المؤسسات للنمط الديكتاتوري 
L13  0.705 2.63  عدم توفر كوادر لديها الخبرة في تقييم االثر البيئي 
L14  سسات في االفادة من الخبرات الكامنة لدى غياب الخبرة لدى المؤ

  افراد المجتمع المحلي
2.73 0.554 

L15  0.501 2.83  غياب التحفيز الرسمي للمؤسسات لتبني مباديء تقييم االثر البيئي 
L16  0.747 2.58  عدم وضوح االولويات المجتمعية 
L17  الشاملة اهتمام المؤسسات بالكلفة االقتصادية بعيدا عن الكلفة البيئية 

  ....)اقتصادية، اجتماعية، بيئية، (
2.73 0.679 

 0.282 2.60  الدرجة الكلية 
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 النظري يمكن القول ان روبمقارنة نتائج هذه الدراسة بمبادئ تقييم االثر البيئي التي وردت في االطا

  : وهيروعللمشتقييم األثر البيئي تبني مبادئ العوامل التي تعيق وجود عدد من هناك توافق على 
 

  .حديثةالبيانات في قواعد النقص  •

 .نيةعدم استعداد المؤسسات لدفع الكلفة اآل •

 .قلة الخبراء بتقييم األثر البيئي •

 .غياب التخطيط االستراتيجي والنظرة الى برامج قصيرة المدى •

 .غياب اإلجماع المؤسسي على تبيني سياسة تقييم األثر البيئي •

 .األثر البيئيتقييم  نقص في الكوادر التي تنشر فكر •

 ."تقييم األثر البيئي" شر مفهوم قصور في ن •

 .غياب القوانين واألنظمة التي يمكن ان تحفز او تشجيع تبني هذه السياسة •

 .المواصفات والمقاييسيلزم كوادر مؤهله في االلتزام في  •

 .قتصاديةاالجتماعية والسياسيةاألوضاع اال •

 . الهياكل التنظيمية •

 ."رقابة، تدقيق"فة التقييم أساسا على اعتبارها لفلسرفض المؤسسات  •

  

  تأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين 3.4

  

 اختبار التباين األحادي ، فقد تم إستخداممن أجل فحص تأثير خصائص عينة الدراسة على إجاباتهم

  :)ب- 4.16و أ -16.4(ول اتلخيص الهم نتائجها وفق الجد وفيما يلي  t- testواختبار 

  

والخاص بتأثير خصائص عينة الدراسة على ، ) ب-16.4(والجدول )  أ-16.4 (من الجدول

والتخصص، وطبيعة المؤسسة  ، والعمر، أتضح أن متغيرات الجنسعلى محاور االستبيان،إجاباتهم 

لها ليس  الحالي، ومصدر المعرفة البيئية وعدد سنوات العملالتي يعمل بها، وطبيعة العمل الحالي، 

وذلك بالنظر إلى مستوى الداللة الخاص بجميع ،  على إجابات المبحوثين لجميع المحاوراًأثيرت

يتم قبول   وبالتالي0.05 الداللة اإلحصائية أكبر من ة تبين أن قيم،)القيمة الكلية( المحاور

في إجابات ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضيات القائلة

، العمر، الجنس :ات تعزى لمتغيرخبراء البيئة جول مختلف الموضوعات المبحوثة المبحوثين 

،  الحاليعدد سنوات العمل، طبيعة العمل الحالي، .طبيعة المؤسسة التي يعمل بها، التخصص

 .مصدر المعرفة البيئية
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   إجابات المبحوثينعلىالدالالت االحصائية لتاثير خصائص عينة الدراسة :  أ- 16.4
  

مبادىء تقييم االثر   

  البيئي

مبادئ تقييم االثر 

  البيئي والتخطيط

مدخالت العمل 

  البشرية والمادية

القيادة والعالقات 

  الداخلية للمؤسسة

  بيئة العمل العالقات الخارجية

  الداخلية الخارجية

 الهيكل التنظيمي

مستوى   F/Tقيمة   المتغير

 الداللة

قيمة 
F/T  

مستوى 

 لداللةا

قيمة 
F/T  

مستوى 

 الداللة

قيمة 
F/T  

مستوى 

 الداللة

قيمة 
F/T  

مستوى 

 الداللة

قيمة 
F/T  

مستوى 

 الداللة

قيمة 
F/T  

مستوى 

 الداللة

 0 .189 0 .582 0 .604 0 .164 0 .0374 .674 0 .339 0 .134 0 .501 1.973 0 .292 1.003 0 .884 0 .119  الجنس

 0 .719 0 .523 0 .900 0 .263 0 .390 1.061 0 .771 0 .450 0 .654 0 .616 0 .341 1.170 0 .135 1.887  العمر

  0 .907 0 .098  0 .148  2.016  0 .0635 .459  0 .571 0 .569  0 .331 1.138  0 .251 1.435  0 .035 3.674  الدرجة العلمية 

 0 .306 1.254 0 .404 1.033 0 .305 1.258 0 .363 1.120 0 .501 0 .854 0 .982 0 .098 0 .225 1.494  التخصص

طبيعة المؤسسة التي 

  تعمل بها
704. 0 595. 0 1.609 194.0 1.600 196. 0 273. 0 894. 0 224. 0923. 0 648. 0 632. 0 863. 0 496. 0 

 0 .596 0 .525 0 .971 0 .030 0 .0920 .083 0 .507 0 .691 0 .347 1.088 0 .745 0 .296 0 .616 0 .490  طبيعة العمل الحالي 

عدد سنوات العمل 

  الحالي 
1.237 313. 0 1.350 267. 0 1.257 305. 0 636. 0 674. 0 1.175 342. 0 1.008 428. 0 646. 0 667. 0 

مصدر المعرفة بتقييم 

  االثر البيئي 
907. 0  471. 0 1.279  297. 0 218. 0  927. 0 880. 0  486. 0 1.867  138. 0 673. 0  615. 0 870. 0  492. 0 
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  على إجابات المبحوثينالدالالت االحصائية لتاثير خصائص عينة الدراسة : ب - 16.4

  

  

  

 مخرجات وفوائد  الرقابة  إدارة الصراع  

  عامة للتقييم

عوامل تساعد على  

  تبني المبادئ

عوامل تعيق تبني 

 المبادئ

  القيمة الكلية
 

قيمة   المتغير
F/T  

مستوى 

 الداللة

  قيمة
 F/T  

مستوى 

 لةالدال

  قيمة
 F/T  

مستوى 

 الداللة

 قيمة
F/T 

مستوى 

 الداللة

قيمة 
F/T  

مستوى 

 الداللة

قيمة 
F/T  

مستوى 

 الداللة

 0 .837 0 .121 0 .818 0 .603 0 .698 0 .138 0 .0168 .797 0 .726 0 .372 0 .590 0 .032  الجنس

  0 .275 1.338 0. 312 1.240 0 .121 1.967 0 .153 1.791 0 .064 2.449 0 .163 1.741  العمر

  0 .392 0 .961  0 .642 0 .448  0 .353 1.070  0 .356 1.063  0 .502 0 .702 0 .948 0 .053  الدرجة العلمية 

 0 .324 1.210 0 .194 1.606 0 .432 0 .978 0 .182 1.655 0 .413 1.015  0 .512 0 .836  التخصص

  طبيعة المؤسسة 

  التي تعمل بها
1.650 184. 0 1.033 404. 0 1.281 296. 0 961. 0 441. 0 775. 0 549. 0 651. 0 630. 0 

 0 .784 0 .245 0 .808 0 .214 0 .814 0 .206 0 .0979 .021 0 .424 0 .877 0 .248 1.450  طبيعة العمل الحالي 

  0 .679 0 .628 0 .903 0 .311 0 .738 0 .548 0 .0869 .365 0 .438 0 .991 0 .721 0 .572  عدد سنوات العمل الحالي 

  مصدر المعرفة بتقييم

   االثر البيئي 
1.299  289. 0 1.105  370. 0 779. 0  546. 0 1.185  335. 0 2.368  072. 0 1.648  184. 0 
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اظهرت النتائج ان غالبية الخصائص الديموغرافية ليس لها تاثير على اجابات وعلى الجانب االخر 

 على اجابات  الدرجة العلميةمتغير باستثناء تأثير  .االستبيانالمبحوثين في غالبية فقرات ومحاور 

أي أقل من ) 0.035(مستوى الداللة المبحوثين حول مبادئ تقييم االثر البيئي، حيث جاءت قيمة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بأنه الفرضية القائلة وبالتالي ترفض ، )0.05(

الدرجة  تعزى لمتغير  حول مبادئ تقييم االثر البيئي المبحوثينفي إجابات) α =0.05(الداللة 

  . العلمية

  

أقل منه  حملة درجة البكالوريوس ويمكن أن يعزى ذلك الى أن مستوى الوعي البيئي للمبحوثين من

تتوفر لديهم دارية اعلى وبالتالي إناصب لحملة الشهادات العليا الذين عادة ما تتاح لهم تولي م

 في حكم بشكل أكبر على انعكاسات تبني تقييم االثر البيئي على العمل المؤسسيالفرصة وال

  .المجاالت

  

  هم النتائج أ تلخيص 4.4

  

  :يمكن تلخيص اهم نتائج هذه الدراسة بما يلي

  

  .التفاوت الواضح في تعريفات المبحوثين لمفهوم تقييم االثر البيئي من حيث المفردات •

  

 :ر البيئي بحسب المبحوثين هيهم مبادئ وقيم تقييم االثأ •

  

o توفر قاعدة بيانات متطورة واالستفادة من الخبرات المتراكمة. 

o  االلتزام باالنظمة والقوانين والمواصفات. 

o اشراك الجميع واالستفادة من التغذية الراجعة. 

o االختيار استنادا الى مفاضلة موضوعية بين كافة البدائل المتاحة. 
 

 االثر البيئي خالل تخطيط المؤسسات لنشاطات تؤدي وتؤسس لما تبني قيم ومبادئ تقييم •

 :يلي

  

o وضوح أهداف التخطيط. 

o انسجام المشاريع مع الخطط الوطنية. 
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o مراعاة احتياجات المجتمع المحلي. 

o تبني سياسة التغذية الراجعة وسياسات التخطيط االستراتيجي. 
 

خالت العمل البشرية  مجال مدفي(العمل المؤسسي في تبني مبادئ تقييم األثر البيئي  •

 ،)والمادية

  : تساعد على
 

o مع المدخالت عناية اكبراختيار المدخل األكثر تناسبا مع هدف االستخدام والتعامل ب 

 .المهمة

o مراجعة مستمرة لضمان تحديد االحتياجات. 

o اعتماد التخطيط االستراتيجي في استغاللها. 

o هاالمحافظة على استدامتها والتوظيف السليم ل. 

o وجود قاعدة بيانات متكاملة حول المدخالت. 

  

المبحوثين موافقون بدرجة كبيرة جدا على ان تبني مبادئ تقييم االثر البيئي يساعد على  •

وجود العالقات االفقية السليمة بين االقسام ويساهم في اختيار القيادة الديمقراطية او االكثر 

عاون االيجابي بين الرئيس والمرؤوس تناسبا مع المؤسسة والعمل بروح الفريق والت

باالضافة الى العمل بروح الفريق، وموافقون بدرجة كبيرة على ضرورة وجود العالقات 

 .الرأسية السليمة

  

اكد المبحوثون على الترابط بين تقييم االثر البيئي وادارة المشاريع والعالقات الخارجية،  •

تمامات المجتع المحلي وحاجاته، وحتى نضمن وذلك الن تقييم االثر البيئي عملية تراعي اه

 لها ال بد من اشراك الجمهور والمجتمع طسير هذه العملية بشكل منظم وكما هو مخط

المحلي واقامة عالقات ناجحة معهم، ففي كثير من الحاالت يكون المجتمع المحلي سببا في 

الل فهمه السباب اعاقة المشروع وفي حاالت اخرى سببا في نجاحه وسرعة تنفيذه من خ

  .اقامة هذا المشروع واهميته لهم

  

وادارة المشاريع وبيئة العمل الداخلية بتبني مبادئ تقييم األثر البيئي في  فيما يتعلق •

 :والخارجية، يتضح ان اهم المبادئ التي وافق عليها المبحوثين وبدرجة كبيرة جدا هي
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o ضرورة اتباع قواعد السالمة المهنية في العمل.  

o التهوية، اإلضاءة، (فير بيئة عمل صحية تو(... 

o تخصيص مساحة مكانية تناسب طبيعة العمل. 

o اي وجود بيئة عمل داخلية وخارجية جيدة،االختيار الجغرافي السليم لموقع المؤسسة . 
 

في إدارة المشاريع والهيكل تبني مبادئ تقييم األثر البيئي  المبحوثون موافقون على ان •

ود ايجابي على مستوى العمل المؤسسي، واهم المبادئ التي وافق عليها التنظيمي لها مرد

 :المبحوثين وبدرجة كبيرة جدا يمكن تلخيصها فيما يلي

  

o  الرجل المناسب في المكان المناسبوجود هيكلية تنظيمية سليمة، وضمان. 

o الشفافية والمساءلة في التعامل في السلم الوظيفي. 

o  اجبات وحقوقو(وضوح حدود الفرد الوظيفية.( 
 

المبحوثون موافقون وبدرجة كبيرة جدا فيما يتعلق بمحور تبني مبادئ تقييم االثر البيئي  •

وإدارة الصراع المؤسسي، على ان تبني مبادئ تقييم االثر البيئي لها دور ايجابي وتقود 

 :الى

  

o احترام أراء اآلخرين. 

o تفويض الصالحيات وعدالة التقييم. 

o ئلموضوعي للبدا اختيار. 

o التوظيف بحسب المواصفات المعلنة التي تخدم اهداف المؤسسة. 

  

، حيث يؤكد المبحوثون وبدرجة كبيرة جدا  تقييم األثر البيئي له دور فاعل في عملية الرقابة •

 :على ان تبني مبادئ تقييم االثر البيئي تسهم في

  

o رقابة إدارية وقائية مستمرة. 

o اعتماد الشفافية. 

o قةالعمل ضمن خطة مسب. 
 

 في اكد المبحوثون على ان تبني مبادئ لتقييم االثر البيئي للمشروع ينعكس عموماً •

 :المجاالت التالية
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o معرفة المشاريع اآلمنة بيئيا والتخطيط لها بشكل جيد. 

o واستدامتها والتوظيف االمثل لهادالمحافظة على الموار . 

o تخفيض التكاليف على المدى ومعرفة اآلثار السلبية والمخاطر للمشاريع قبل وقوعها و

 .البعيد

o مشاركة جميع األطراف. 
 

 :العوامل تساعد على تبني المؤسسات لمبادئ تقييم االثر البيئي، هي •

  

o  سعي المؤسسة لاللتزام بالمواصفات والمقاييس والتزام المؤسسات باالنظمة والقوانين

 .واتباع المؤسسة لقواعد االدارة الحديثة

o سات على تبني مبادىء تقييم االثر البيئي وكسب ثقة المجتمع التحفيز الرسمي للمؤس

 .المحلي

o امتالك المؤسسة فرق عمل متخصصة وقاعدة بيانات بيئية حديثة. 

o الوعي الكافي بايجابيات تقييم االثر البيئي. 

o عمل المؤسسة على انسجام كافة انشطتها مع الخطة الوطنية البيئية االستراتيجية. 

o بيئة طبيعية، اقتصادية، ( استنادا للمفهوم الشامل للبيئة وضع اهداف المؤسسة

 ).اجتماعية
 

 :، هيتعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروعالعوامل التي  •

  

o غياب التحفيز الرسمي للمؤسسات .عدم توفر قاعدة بيانات حديثة في غالبية المؤسسات

 .لتبني مبادئ تقييم االثر البيئي

o ؤسسات في االفادة من الخبرات الكامنة لدى افراد المجتمع غياب الخبرة لدى الم

 .المحلي

o  اقتصادية، (اهتمام المؤسسات بالكلفة االقتصادية بعيدا عن الكلفة البيئية الشاملة

 ....).اجتماعية، بيئية، 

o محدودية البدائل المتوفرةستراتيجي لدى غالبية المؤسسات وغياب التخطيط اال. 
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غيرات الديمغرافية على اجابات المبحوثين عموما، باسـتثناء الدرجـة          للمت هناك تأثير    ليس •

  .العلمية على مباديء تقييم االثر البيئي
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  خامسالفصل ال

______________________________________________________  

  االستنتاجات والمقترحات

  
ناتها، وفحص فرضياتها، فقد خلصت من خالل إجراء هذه الدراسة وبناًء على عرضها ومناقشة بيا

  :الى العديد من اإلستنتاجات والتوصيات نعرضها وفق التالي

  

  االستنتاجات1.5

  

  : إن أهم اإلستنتاجات التي خلصت إليها هذه الدراسة هي
 

 .ة الى تعميق مفهوم ومفردات تقييم االثر البيئي لديهمجالمبحوثين بحا •

لجميع وااللتزام بالقوانين والمواصـفات والمقـاييس،       توفر قاعدة بيانات حديثة، وشراكة ا      •

 .واالستدامة تمثل اهم مبادئ تقييم االثر البيئي

 .هناك غياب في وضوح اهمية الخطط الوطنية االستراتيجية وااللتزام بها لدى المبحوثين  •

 .حماية البيئة غائبة محلياهدفه عالمية التعويض البيئي قاعدة ومبدا  •

 :في االثر البيئي ذات فعالية وايجابية في العمل المؤسسي تبني مبادئ تقييم •
 

o  سليم ومبني على قاعدة معلومات لتخطيط حيث يؤسس : المؤسسيعملية التخطيط

حديثة، وانسجام مع احتياجات المجتمع واتخاذ كافة البدائ للموارد البشرية بعين 

 .االعتبار 

o ختيار المدخل االنسب من هذه ود الى اقي: مجال مدخالت العمل البشرية والمادية

 .المدخالت والتوظيف السليم لها وبالتالي استدامتها 



  

  70

o  مجال القيادة والعالقات الداخلية للمؤسسة، يعود على المؤسسة بقيادة تتناسب مع

متطلباتها وعالقات سليمة افقيا وعموديا وادارة ديموقراطية ومشاركة الموظفين في 

 ضغوط العمل ويرفع مستوى االنتماء والرضى القرار مما يحسن االداء ويخفض

 .الوظيفي لدى الموظفين

o ة ومتكاملة مع غيرها من المؤسساتيؤدي الى عالقات ناجح. 

o المناسبة من حيث المساحة والتهوية واالضاءة واتباعمليساعد على توفير بيئة الع  

 .ؤسسةاختيار افضل المواقع الجغرافية للم ىقواعد السالمة المهنية اضافة ال

o بضمان وجود الرجل المناسب في  ك وجود هيكل تنظيمي سليم وذليساعد على ضمان

 .المكان المناسب

o  لتبني مبادئ تقييم االثر البيئي دور ايجابي في ادارة الصراع في العمل المؤسسي حيث

يضمن االحترام المتبادل بين الموظفين في المستويات االدارية المختلفة، تفويض 

 .والتوظيف الموضوعيالصالحيات، 

o  تقييم االثر البيئي والرقابة يضمن رقابة وقائية مستمرة واعتماد الشفافية وتعدد جهات

 .الرقابة
 

ناك توافق في االسس بين االطار النظري وبين الخبرة العملية لموظفي مؤسسات الشبكة ه •

 .حول اهمية تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي

عد على تبني مبادئ تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي هي الثقافة اهم العوامل التي تسا •

والوعي البيئي، الكوادر المتخصصة، امتالك قواعد البيانات الحديثة، سعي المؤسسات 

لاللتزام بالقوانين والمواصفات والمقاييس والخطط الوطنية االستراتيجي، والسعي لتخفيف 

 .مدة المكاسب البعيدة وليست القصيرة ال

اهم معيقات تبني مبادئ تقييم االثر البيئي تتلخص في غياب التخطيط االستراتيجي لدى  •

بيانات حديثة، غياب التحفيز لتبني هذه المبادئ، غياب المؤسسات، عدم توفر قواعد 

التطبيق الفعلي للقوانين واهتمام المؤسسات بتحقيق الكسب المادي بعيدا عن االثار االخرى 

 . البشرية والطبيعية والبيئيةعلى الموارد

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة والقول بأن عينتها من الخبراء البيئين في مؤسسات الشبكة  •

واعضاء اللجان االقليمية على مستوى الشبكة وكافة محافظات الوطن يتبنون اراء من 

 .شملتهم الدراسة بالبحث
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  المقترحات 2.5

  

  :يلي ة فإن الباحثة توصي بمابناًء على اإلستنتاجات السابق

  

 . لدى المبحوثين تقييم االثر البيئيلمفهومالحاجة الى ايضاح اعمق  •

تعميم الخطة الوطنية االستراتيجية على كافة المؤسسات وشرحها وضرورة الـزامهم بالعمـل              •

 .معها

 التعـويض   عدد من المفاهيم البيئية الهامة مثل     ل  مكثفة التوعية البيئة من خالل برامج ونشاطات      •

 .البيئي المغيب محليا

 على اهمية تقييم االثر البيئي واهمية العمل ضمن         للتاكيد باستمرارورشات عمل   واقامة دورات    •

 .مبادئه، توضع خطواته ومراحله باالستعانة بنماذج من الدول المجاورة

 .نينوفرض عقوبات على من ال يلتزم بالقوا ضرورة االلتزام بتطبيق تقييم االثر البيئي •

ضرورة تبني مبادئ تقييم االثر البيئي في كافة مجـاالت العمـل المؤسـسي خـصوصا فـي             •

 .المؤسسات البيئية لما لها من ايجابيات عديدة تساهم في نجاح المؤسسات

ضرورة العمل وتعميم مفاهيم التخطيط االستراتيجي وتبني مبـدا التحفيـز بمختلـف اشـكاله                •

 . البيئي في عملهاللمؤسسات التي تتبنى تقييم االثر

اعد العمل على تعميم ثقافة تبني تقييم االثر البيئي وتوفير كافة الموارد المادية والبشرية التي تس               •

 .على تبنيها في العمل المؤسسي

 :وفيما يلي مقترحات بحثية اهمها •
 

o                  دراسات مقترحة تتناول التجارب الناجحة لتبني مبادئ تقيـيم االثـر البيئـي فـي العمـل

 .يالمؤسس

o               دراسات تتناول عالقة تبني تقييم االثر البيئي باالنماط القيادية وضغوط العمل وغيرها مـن

  .المفردات المؤسساتية
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  المراجعقائمة 

  
 .لقران الكريما

  
متطلبات نجاح العمل البيئي من وجهة نظر العاملين في المؤسسات ): 2007.(أبو سرحان، أ •

 ).بحث غير منشور.(فلسطين البيئية،

جدار الضم والتوسع الغربي وتاثيره على مصادر المياه الفلسطينية فـي           ): 2005.(و هالل، م  أب •

  ).رسالة منشورة.(الضفة الغربية

اثر الجدار الفاصل على االوضاع االقتصادية واالجتماعية ووضع االمن         ): 2006.(اسماعيل، أ  •

 ).رسالة منشورة( .الغذائي لمنطقة رام اهللا

  .، الطبعة الثانية"كتيب التدريب"تقييم االثار البيئية ): 2002( للبيئة برنامج االمم المتحدة •

انعكاسات تبني مبادئ وقيم تقييم االثر البيئي على العمل المؤسسي من وجهة            ): 2007.(جابر، أ  •

 ).بحث غير منشور. ( جامعة القدس –نظر طلبة برنامج التنمية الريفية المستدامة 

 .وادارة المشاريع الطبعة االولى، عمان، االردن): 1997.(جامعة القدس المفتوحة •
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  استمارة االستبيان: 1.3ملحق 

  

  ابو ديس –معة القدس جا

  كلية الدراسات العليا

  بناء مؤسسات / برنامج التنمية الريفية المستدامة
 
  

  السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته،،،
 

 :تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان

  

تقييم األثر البيئي في إدارة المشاريع بين عوامل وقيم دور تبني مبادئ 

 النجاح والمعيقات

  

 كلية الدراسات -  أبو ديس- درجة الماجستير من جامعة القدسوذلك لنيل

ي /وألنك أنت الذي تستطيع .بناء المؤسسات/ العليا برنامج التنمية المستدامة

 عن  إعطاءنا صورة صحيحة عن تجربتك العملية،فإنني أرجو منك اإلجابة

 أن جميع المعلومات التي سيتم اأسئلة االستبانة بصدق وموضوعية، علم

 ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم التعامل معها بسرية  لحصول عليها هيا

 .تامة

  

 "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

  

 الباحثة
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  بيانات عامة: أوال

  
 :باإلضافة الى ملء الفراغ ، ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

  
  الجنس 1

  أنثى) 2ذكر                                 ) 1 

   :وات الكاملةالعمر بالسن  2

    سنة40-36) 4 سنة          35-31) 3 سنة            30-26) 2 سنة فاقل         25) 1  

    سنة فأكبر56) 8 سنة          55-51) 7 سنة            50-46) 6 سنة         41-45) 5  

  الدرجة العلمية 3

  دكتوراه) 5ماجستير         ) .4لي        دبلوم عا) 3بكالوريوس        ) 2دبلوم           ) 1 

  .......................................................................................:التخصص 4

  طبيعة المؤسسة التي تعمل  5

   وزارة ) 3مركز أبحاث                                ) 2جامعة                            ) 1  

   :................................................................................حدد/غير ذلك) 4  

  :..............................................................................طبيعة العمل الحالي 6

  عدد سنوات الخبرة في مجال البيئة 7

    سنة12-10) 4 سنوات       9-7) 3 سنوات        6-4) 2ات فاقل             سنو3)  1  

    سنة فأكثر 16) 6 سنة               13-15) 5  

   :طريقة اكتساب المعرفة البيئية  8

 تثقيف ذاتي      ) 4خبرة عملية             ) 3تدريب                 ) 2التعليم                ) 1  

   :............................حدد/غير ذلك) 5مشاركة في نشاطات بيئية عامة                 ) 5  

   :................................................................مصدر المعرفة بتقييم االثر البيئي  9

  

  :لتقييم األثر البيئي): تعريفك(مفهومك : ثانيا

  

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................

..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 
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  مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع: ثالثا

  

  :في ضوء معرفتك البيئية وتعريفك الشخصي لتقييم االثر البيئي تمثل التالية مباديء وقيم لتقييم االثر البيئي

  

  موافق ال اعرف  وافقال ا  :يقوم تقييم االثر الببيئي على المبادئ والقيم االتية
A1 تحقيق االستدامة        
A2   المعتمدةالمواصفات والمقاييسالمشروع مع توافق تحقق         
A3  كاساس التخاذ القرار ( ضرورة توفر قاعدة بيانات (        
A4  االختيار استنادا الى مفاضلة موضوعية بين كافة البدائل المتاحة        
A5  لمشاريع باتخاذ معايير تخفيفيةضرورة تقليص االثار السلبية ل        
A6   في حال تعذر اتخاذ معايير تكفل تخفيف االضرار يلجأ الى التعويض.        
A7   في كافة نشاطات المشروعبالمواصفات والمقاييس ضرورة االلتزام.        
A8   ضرورة االلتزام باالنظمة والقوانين.        
A9  يةالعمل بعيدا عن الخطة الوطنية االستراتيج .         

A10   شركاء في المسؤولية ) الجهات الرسمية، الجمهور المحلي(الجميع        
A11تعظيم االثار االيجابية للمشاريع        
A12  مراعاة اهتمامات الجمهور        
A13   ضرورة االستفادة من التغذية الراجعة        
A14  االستفادة من الخبرات المتراكمة        

  

  موافق ال اعرف  ال اوافق  : البيئي تساعد في مجال التخطيط على تبني مبادئ تقييم األثر
B1  وضوح أهداف التخطيط        
B2  انسجام المشاريع مع الخطط الوطنية.        
B3   مراعاة احتياجات المجتمع المحلي        
B4  مراعاة اهتمامات المجتمع المحلي.        
B5  تبني سياسات التخطيط االستراتيجي.        
B6  البشرية والمادية (يدا عن البدائل المتاحة للموارد العمل بع.(        
B7  تبني سياسة التغذية الراجعة        

  

خالت العمل في مجال مد(إدارة المشاريع تبني مبادئ تقييم األثر البيئي في 

  : يساعد ويؤكد على)البشرية والمادية

  موافق ال اعرف  ال اوافق

C1ف االستخداماختيار المدخل األكثر تناسبا مع هد        
C2  مع المدخالت المهمةعناية اكبرالتعامل ب         
C3  وجود قاعدة بيانات متكاملة حول المدخالت        
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C4   مواصفات ومقاييسضمان اختيارها اعتمادا على احدث        
C5  مراجعة مستمرة لضمان تحديد االحتياجات منها        
C6  اعتماد التخطيط االستراتيجي في استغاللها        
C7  المفاضلة الموضوعية بين بدائلها المتاحة        
C8  المحافظة على استدامتها        
C9  التوظيف السليم لها        

  

 والعالقات إدارة المشاريع في مجال القيادةتبني مبادئ تقييم األثر البيئي في 

  :الداخلية للمؤسسة يساعد ويؤكد على

  موافق ال اعرف  ال اوافق

D1 اتخاذ القراراتتشجيع ديمقراطية        
D2  ضرورة توفر الخصائص القيادية للقائد        
D3  اختيار القيادة األكثر تناسبا مع متطلبات المؤسسة        
D4  العمل بروح الفريق        
D5  عالقات رأسية سليمة        
D6  عالقات أفقية سليمة بين األقسام        
D7  مشاركه الموظفين في اتخاذ القرارات        
D8  اء اآلخرينتقبل آر        
D9  نقد المرؤوسين للرئيس        

 

في مجال العالقات الخارجية (  إدارة المشاريعتبني مبادئ تقييم األثر البيئي في

  :يساعد ويؤكد على

  موافق ال اعرف  ال اوافق

E1سياسة التشبيك المؤسسي        
E2  عالقات ناجحة مع المجتمع المحلي        
E3  راد المجتمعاحترام القدرات الكامنة ألف        
E4  ضمان الشرعية المجتمعية لنشاطات المؤسسة        
E5   الحكومة(العالقة االيجابية مع الجهات الرسمية(        
E6  بناء عالقات سليمة مع المانحين        

 

في مجال بيئة العمل الداخلية (إدارة المشاريع تبني مبادئ تقييم األثر البيئي في 

  : يساعد ويؤكد على)والخارجية

  موافق ال اعرف  ال اوافق

F1 قواعد السالمة المهنية في العمل        
F2   التهوية، اإلضاءة، (توفير بيئة عمل صحية(...        

F32  تخصيص مساحة مكانية تناسب طبيعة العمل        
F4  االختيار الجغرافي السليم لموقع المؤسسة        
F5  تصميم هندسي جذاب يعتمد القيمة الجمالية        
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 في إدارة المشاريع في مجال الهيكل التنظيميي مبادئ تقييم األثر البيئي تبن

  :يساعد ويؤكد على

  موافق ال اعرف  ال اوافق

G1 هيكلية تنظيمية سليمةضمان        
G2   الرجل المناسب في المكان المناسب وجود        
G3  شفافية التعامل في السلم الوظيفي        
G4   واجبات و حقوق(وضوح حدود الفرد الوظيفية(        
G5   في السلم الوظيفي) المحاسبة( المساءلة        
G6  تقليل صراع العمل        

  

 يساعد )إدارة الصراع في مجال(إدارة المشاريع تبني مبادئ تقييم األثر البيئي 

  :ويؤكد على

  موافق ال اعرف  ال اوافق

H1  التنافس الشريف بين المؤسسات        
H2  ل العملاحترام التخصص في مجا        
H3  احترام أراء اآلخرين        
H4  تفويض الصالحيات        
H5  عدالة التقييم        
H6  موضوعي للبدائل اختيار         
H7  التوظيف بحسب المواصفات المعلنة التي تخدم اهداف المؤسسة        

  

تبني مبادئ تقييم االثر البيئي في مجال الرقابة على المشروع تؤدي الى رقابة 

  :السس التالية تعتمد ا

  موافق ال اعرف  ال اوافق

I1  رقابة إدارية الكتشاف األخطار بهدف تصحيحها .        
I2    رقابة مستمرة.        
I3   الجهة,االدارة ,من حيث التوقيت (اعتماد الشفافية.(.....        
I4   المشترك الجميع(تعدد جهات الرقابة.(        
I5    تغذية راجعة لعملية الرقابة.        
I6  رقابة وقائية كوسيلة عالج  .        
I7  التأكد من سير العمل حسب الخطة المعدة.        

  

  موافق ال اعرف  ال اوافق  :عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد
J1 معرفة المشاريع اآلمنة بيئيا        
J2  التخطيط للمشاريع التنموية        
J3  تها واستدامدالمحافظة على الموار        
J4  التوظيف االمثل للموارد        
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J5  رفع مستوى الوعي االجتماعي        
J6  معرفة اآلثار السلبية والمخاطر للمشاريع قبل وقوعها        
J7  تخفيض التكاليف على المدى البعيد        
J8   مشاركة جميع األطراف        

  

 البيئي مبادئ وقيم تقييم االثرالمؤسسات لالعوامل التي تساعد على تبني 

  :للمشاريع من وجهة نظرك

  موافق ال اعرف  ال اوافق

K1 امتالك المؤسسة الوعي الكافي بايجابيات تقييم االثر البيئي        
K2   بيئة طبيعية، (وضع اهداف المؤسسة استنادا للمفهوم الشامل للبيئة

  ) اقتصادية، اجتماعية

      

K3  ءة الكامنة تعامل المؤسسات مع المجتمع على انه مخزن للكفا        
K4   بالمواصفات والمقاييسسعي المؤسسة لاللتزام         
K5   عمل المؤسسة على انسجام كافة انشطتها مع الخطة الوطنية البيئية

  االستراتيجية

      

K6  امتالك المؤسسة لقاعدة بيانات بيئية حديثة        
K7  التخطيط في ضوء الجدوى البيئية الشاملة وليس االقتصادية        
K8  امتالك المؤسسة فرق عمل متخصصة        
K9  العمل على كسب ثقة المجتمع المحلي        

K10  سعي المؤسسة لتخفيض تكاليف مشاريعها على المدى البعيد        
K11  اتباع المؤسسة لقواعد االدارة الحديثة        
K12   متابعة جادة من الجهة الرسمية لمدى التزام المؤسسات باالنظمة

  والقوانين

      

K13التحفيز الرسمي للمؤسسات على تبني مباديء تقييم االثر البيئي        

  

  موافق ال اعرف  ال اوافق  :العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع من وجهة نظرك
L1 الكلفة المرتفعة نسبيا لتقييم األثر البيئي على المدى القصير        
L2  يجي لدى غالبية المؤسساتغياب التخطيط االسترات        
L3   المادية والبشرية(محدودية البدائل المتوفرة لمختلف الموارد(        
L4  ضعف المعرفة لدى الغالبية العظمى من المؤسسات بتقييم االثر البيئي        
L5  اولويات المؤسسات عموما غير منسجمة مع سياسات تقييم االثر البيئي        
L6  يالوضع السياس        
L7  الوضع االقتصادي المترهل        
L8  غياب التطبيق الفاعل للقوانين        
L9  عدم وضع المؤسسات للعالقة مع المجتمع المحلي على سلم اولوياتها        



  

 81

L10  انها نوع من الرقابة بهدف المحاسبة اساسا.        
L11  عدم توفر قاعدة بيانات حديثة في غالبية المؤسسات        
L12   غالبية المؤسسات للنمط الديكتاتوري اتباع ادارات        
L13  عدم توفر كوادر لديها الخبرة في تقييم االثر البيئي        
L14   غياب الخبرة لدى المؤسسات في االفادة من الخبرات الكامنة لدى افراد

  المجتمع المحلي

      

L15  غياب التحفيز الرسمي للمؤسسات لتبني مباديء تقييم االثر البيئي        
L16  عدم وضوح االولويات المجتمعية        
L17   اهتمام المؤسسات بالكلفة االقتصادية بعيدا عن الكلفة البيئية الشاملة

  ....)اقتصادية، اجتماعية، بيئية، (

      

  

  "مع االحترام"
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  قائمة باسماء المحكمين   :2.3 ملحق

  
  .عة القدس جام، عميد كلية ومعهد االدرة واالقتصاد، محمود الجعفري.د.أ .1

  .جامعة القدس ، قسم االحياء، عزام صالح. د. 2

  . جامعة القدس، ثمين هيجاوي.د. 3

  .جامعة القدس،  قسم التربية، غسان سرحان.د .4

  .قسم االقتصاد، جامعة القدس  ،احمد جمعه. أ.5

  .احمد الزعارير،قسم االقتصاد، جامعة القدس. أ.6

  . محللة احصائية ،سماح عريقات.أ. 7

  "جريدة القدس ، مدقق لغوي، ابراهيم عفانة.أ. 8
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  فهرس مالحق
  

  عنوان الملحق  رقمال

  

  الصفحة

  75  ................................................استمارة االستبيان  1
  82  ..................................................اسماء المحكمين  2
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  فهرس الجداول
  

  وان الجدولعن  الرقم

  

  الصفحة

  16  . ......المشاركون في عملية تقييم االثر البيئي وادوارهم المحتملة  1.2

  32  ..................................المحاور االساسية في االستبيان  1.3

  33  ........قيم معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبيان   2.3

رتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط كامل االستبيان نتائج معامل اال   3.3

  . ...............................وكل محور من محاوره على حده

34  

اعضاء شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية الحالية والفاعلة في   4.3

  ...........................................................الشبكة

37  

  40  .................الدراسة حسب متغير الدرجة العلميةتوزيع عينة   5.3

  41  .تقسيم مقياس ليكرت الى المتوسطات الحسابية الجابات المبحوثين   1.4

المفردات المفتاحية في تعريف تقييم االثر البيئي التي استخلصت    2.4

من تعريفات المبحوثين واستخدمت كاساس في تحويل االجابات 

  ............................................مغلقةمن مفتوحة الى 

42  

تقييم االثر بحسب مفهوم توزيع المبحوثين على تعريفاتهم ل   أ– 3.4

  ..............................................مخرجات االستبيان

42  

تقييم االثر بحسب مفهوم توزيع المبحوثين على تعريفاتهم ل   ب-3.4

  ..............................................بيانمخرجات االست

42  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات المبحوثين   4.4

  ............حول المبادئ والقيم التي يقوم عليها تقييم االثر البيئي

45  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور تقييم   5.4

  ...........................................ر البيئي والتخطيطاالث

47  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور تقييم    6.4

  .....................االثر البيئي ومدخالت العمل البشرية والمادية

48  

ر تقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحو   7.4

  .................االثر البيئي و القيادة والعالقات الداخلية للمؤسسة

50  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور تقييم    8.4

  ...............االثر البيئي والعمل المؤسسي والعالقات الخارجية

51  
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لفقرات ومحور تقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    9.4

  ....والعمل المؤسسي وبيئة العمل الداخلية والخارجية االثر البيئي

52  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور تقييم    10.4

  . .................االثر البيئي وادارة المشاريع والهيكل التنظيمي

53  

 المعيارية لفقرات ومحور تقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات  11.4

  ....................االثر البيئي والعمل المؤسسي وادارة الصراع

54  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور تقييم    12.4

  .............................................االثر البيئي والرقابة

55  

ة واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات الحسابي   13.4

  ...ومحورمخرجات وفوائد عامة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع

56  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات    14.4

ومحورالعوامل التي تساعد على تبني المؤسسات لمبادئ وقيم تقييم 

  ......................................................االثر البيئي

58  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومحور   15.4

  ........العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع

60  

الدالالت االحصائية لتاثير خصائص عينة الدراسة على اجابات    أ - 16.4

  ....................................................... المبحوثين

62  

الدالالت االحصائية لتاثير خصائص عينة الدراسة على اجابات   ب - 16.4

  ........................................................المبحوثين

63  
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  فهرس االشكال
  

  شكلعنوان ال  الرقم

  

  الصفحة

  15  ..................للمشاريعالمكونات الرئيسية لعملية تقييم االثر البيئي   1.2

  21  .....................................................مراحل المشروع   2.2

  24  ..................نشاطات تقييم االثر البيئي وعالقتها بدورة المشروع   3.2

  31  .................منهجية الدراسة وادواتها ومراحل اعدادها ومتطلباتها   1.3

  37  ..............................توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر   2.3

  38  .....توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة المؤسسة التي يعمل بها  3.3

  39  .توزيع عينة الدراسة حسب متغيرعدد سنوات الخبرة وطبيعة المؤسسة  4.3
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  فهرس المحتويات
  

  الرقم

  

  

  

رقم 

  الصفحة

  أ ...................................................................رار اق

  ب  ...........................................................رفانشكر وع

  ج .................................................................تعريفات

  و .......................................................مختصراتقائمة ال

  ز  .........................................................ملخص الدراسة

  ط .....................................................الملخص باالنجليزية

    

  1  ................................. وأهميتهاخلفية الدراسة : الفصل األول
      

  1  .....................................................مقدمة الدراسة   1.1

  3  ..................................................... الدراسة اهمية  2.1

  4  .....................................................الدراسةمشكلة   3.1

  4  ............... ..................................... الدراسةاهداف  4.1

  5  ......................................................الدراسةأسئلة   5.1

  5  .................................................. الدراسةفرضيات  6.1

  6  ..................................................... الدراسةهيكلية  7.1

      

  7 .......................اإلطار النظري والدراسات السابقة  :الفصل الثاني
      

  7  .............................................................المقدمة  1.2

  7  ..................................االطار النظري لتقييم االثر البيئي   2.2

  7  .............................................مفهوم تقييم االثر البيئي  1.2.2

  9  ....................................فلسفة ومنهجية تقييم االثر البيئي  2.2.2

  10  ..................................اهداف وايجابيات تقييم االثر البيئي   3.2.2
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  11  ........................................يم االثر البيئيمبادئ وقيم تقي  4.2.2

  12  .....المكونات والخطوات الرئيسية لعملية تقييم االثر البيئي للمشاريع  5.2.2

  17  ....................................االطار النظري الدارة المشاريع  3.2

  17  ...................................مفاهيم المشروع وادارة المشروع  1.3.2

  18  ...........................…تطور مفهوم وممارسة ادارة المشروع   2.3.2

  18  .................................................خصائص المشروع  3.3.2

  19  .........................العوامل المساعدة في نجاح ادارة المشروع  4.3.2

  22   .....................................................دير المشروعم  5.3.2

  23  .................................ادارة المشروع وتقييم االثر البيئي   4.2

  24  ..........................العوامل التي تعيق تطبيق تقييم االثر البيئي   5.2

  25  ...................................................الدراسات السابقة   6.2

  30  ...............................................نقد الدراسات السابقة  7.2

      

  31........................................الطريقة واإلجراءات :الفصل الثالث
      

  32  ...............................................الدراسةواداة  يةمنهج  1.3

  33  ..................................................صدق اداة الدراسة  2.3

  34  ..................................................ثبات اداة الدراسة   3.3

  35  .....................................................تحليل البيانات   4.3

  35  ......................................................حدود الدراسة  5.3

  35  .....................................................مجتمع الدراسة  1.5.3

  36........................................................عينة الدراسة   2.5.3

  37  ............................................ة خصائص عينة الدراس  6.3

      

  42  ..................................................النتائج :الفصل الرابع
      

  42  ...........................................مفهوم تقييم االثر البيئي   1.4

  44  ....................................................محاور الدراسة  2.4

  45  ............................................مبادئ تقييم االثر البيئي   1.2.4
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  46  ........................مبادئ تقييم االثر البيئي في العمل المؤسسي   2.2.4

  47  ........................................تقييم االثر البيئي والتخطيط  .2.2.41

  48  .………………تقييم االثر البيئي ومدخالت العمل البشرية والمادية  2.2.2.4

  49  .……………تقييم االثر البيئي والقيادة والعالقات الداخلية للمؤسسة  3.2.2.4

  50  ……………تقييم االثر البيئي والعمل المؤسسي والعاقات الخارجية  4.2.2.4

  51  .……………… العمل الداخلية والخارجية تقييم االثر البيئي وبيئة   5.2.2.4

  53  ..…………. تقييم االثر البيئي وادارة والمشروع والهيكل التنظيمي  6.2.2.4

  54  ………….……تقييم االثر البيئي والعمل المؤسسي وادارة الصراع  7.2.2.4

  55  ………………………………………تقييم االثر البيئي والرقابة  8.2.2.4

  56  .…………مة لتبني تقييم االثر البيئي للمشروع مخرجات وفوائد عا  9.2.2.4

10.2.2.4  
تحليل مقارن لنتائج انعكاسات تبني مبادىء تقييم االثر البيئي على 

  ....................................................العمل المؤسسي

57  
  

3.2.4  
العوامل التي تساعد على تبني المؤسسات لمبادئ وقيم تقييم االثر 

  .....................................................البيئي للمشاريع
58  

  59  ..........العوامل التي تعيق تبني مبادئ تقييم االثر البيئي للمشروع   4.2.4

  61  ................تاثير خصائص عينة الدراسة على اجابات المبحوثين  3.4

  64  .................................. ...............تلخيص اهم النتائج  4.4

      

  69  ...............................االستنتاجات والمقترحات :الفصل الخامس
      

  69  ........................................................االستنتاجات  1.5

  71  ..........................................................المقترحات  2.5

  72  ..............................................................المراجع 

  76  ..............................................................المالحق 

  83  ........................................................فهرس المالحق
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