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 ممخص الدراسة
قة من قبل ف عمى أثر تطبيق قائمة االستخدام المزدوج المطبّ ىدفت الدراسة إلى التعر  

في ثبلث مجاالت وىي موعد  ة في قطاع غزةمشاريع اإلنشائيّ ال عمى أداء  االحتبلل اإلسرائيميّ 
ة عمى العاممين في ورش الحدادة والنجارة في وىي دراسة تطبيقيّ  –التسميم، والجودة، والتكمفة 

 قطاع غزة.
 نظرًا لمبلئمتو لموضوع الدراسة، حيث تم المنيج الوصفيّ  تم اتّباعولتحقيق ىذا اليدف 

نة الدراسة ، وتم توزيعيا عمى عيّ فقرةً  40من  مكونةٍ  إعداد استبانةٍ  ومن ثم مقابمة 12إجراء 
استبانة خاصة  56جميع محافظات قطاع غزة، وتم استرداد  شممتنجارة و  ورشة حدادة 148

استبانة صالحة لمتحميل، وتم  109خاصة بورش النجارة، بمجموع كمي  53بورش الحدادة، و
 ات وتحميل النتائج.الختبار الفرضيّ  SPSS استخدام برنامج التحميل اإلحصائيّ 

ولقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: يوجد ىناك تأثير من قبل قائمة 
ة والصناعات مة في الصناعات الحديديّ ة المتمثّ االستخدام المزدوج عمى الصناعات اإلنشائيّ 

ة بين كل من لة إحصائيّ و يوجد عبلقة ذات دالنت الدراسة أنّ ة في قطاع غزة، كما بيّ الخشبيّ 
نت تسميم المنتج، وجودة المنتج، وسعر المنتج، ولقد بيّ  موعد قائمة االستخدام المزدوج وتأخير

% من 36م بمتوسط 2017الدراسة بصفة عامة أّن ىناك انحسار في حجم الصناعة لمعام 
 م.2012حجم الصناعة في العام 

تجاه موضوع قائمة  لدور اإلعبلميّ وا أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الدور الحكوميّ 
االستخدام المزدوج، ودراسة األسباب التي أدت إلى انحسار الصناعة لقياس مدى تأثير قائمة 

بضرورة دراسة أثر قائمة االستخدام  أوصت الدراسةاالستخدام المزدوج عمى انحسار الصناعة، 
غط ا،  ضرورة وجود ضالمزدوج عمى قطاعات أخرى مثل الصحة والبيئة والزراعة وغيرى

ليتم السماح إلدخال  مواد النجارة والحدادة الستكمال عمميات  حكومي لتوسعة التنسيق المطموب
 إصبلح المساكن. ومسارالتشطيب  ومساربناء المنازل  مساراإلنشاء في 
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Abstract 
This study aimed at examining the impact of applying the “dual use 

list” imposed by the Israeli occupation on the performance of construction 

projects in the Gaza Strip. This has been carried out considering three aspects: 

delivery date, quality, and cost. This is an applied study that targeted workers 

in the metalwork and carpentry workshops in the Gaza Strip. 

To achieve the above-mentioned aim, the researcher adopted the 

descriptive approach due to its relevance to the investigated subject. 

Accordingly, the study used 12 meetings and a questionnaire consisting of 40 

items to collect the required data. The questionnaire was distributed to the 

study sample which consisted of 148 metalwork and carpentry workshops in 

all governorates of the Gaza Strip. 56 and 53 questionnaires were retrieved 

from metalwork and carpentry workshops, respectively, representing a total of 

109 forms. The SPSS was used to examine hypotheses and analyze results. 

The study concluded a set of results. Most importantly, the study found 

that there is an impact of the dual-use list on the construction industries 

including steel and wood industries in the Gaza Strip. The study also found 

that there is a significant correlation between the dual use list and the delayed 

delivery of the product, its quality, and price. Finally, the study found that 

there is a decline in the size of construction industry in 2017 in an average of 

36% compared to 2012. 

The study recommended the necessity of activating the governmental 

and media role to expose the impact of the dual use list. It is also required to 

investigate the reasons that led to the shrunk of construction industry and the 

role of the dual-use list in this regard. It is also recommended to study the 

effect of the dual-use list on other sectors such as health, environment, and 

agriculture (among others). This should be associated with a governmental 

pressure to expand the list of allowed materials especially those required for 

wood and metal works materials. This is essential to complete and speed up 

the construction processes of housing construction, finishing, and repair. 



 ج
 









  بسم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 
 

 وتِيُتم ّنَِن الْعِلِْم إَِّلَّ قَلِيًل
ُ
  َوَنا أ

 

 ]85 :اإلسراء[
  

https://www.facebook.com/By.The.KinG/?hc_ref=ARReIZvcuHVib6clEDzWVe2Yz--mdGZdGmQc-BDyOhBfYtUDkY0K4cNHZg9jKzAk-lU
https://www.facebook.com/By.The.KinG/?hc_ref=ARReIZvcuHVib6clEDzWVe2Yz--mdGZdGmQc-BDyOhBfYtUDkY0K4cNHZg9jKzAk-lU


 ح
 

 اإلىداء
 
 
 د:ـيـــدي ىذا الجــــــأى

 أمي و أبي... والحنان إلى رمز العطاء
 ...ةـــــــالغالي يــــي زوجتـــــــــة دربـــــــــــإلى رفيق

 إلى الشعب الذي يعاني ويبلت الحصار....
 الميتمين بالواقع الفمسطيني...أحرار العالم إلى         
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 وتقديرٌ شكٌر 
وَصــلا الميــم عمــى  ،ضــل واإلحســان، حمــدًا يميــق بجبللــو وعظمتــوالحمــد ذ ذي المــن والف

خاتم الرسل، من ال نبي بعده. وذ الشكر أواًل وأخيرًا، عمى حسن توفيقو، وكريم عونـو، وعمـى مـا 
مــنو وفــت  بــو عمــيو مــن إنجــاز ليــذه الدراســة، بعــد أن يّســر العســير، وذّلــل الصــعب، وفــروج اليــم، 

مو عميو بوا لَدين كريمين شّقا لي طريق العمم، وكانا خير سند لي طيمة حياتي الدراسية وعمى تفض 
 وصبر وعطاء أمدو في عمرىما عمى عمل صال ، وأعانني عمى برىما. من تشجيع ودعاء

ىـــذه كمـــا َأِديـــُن بعظـــيم الفضـــل والشـــكر والعرفـــان بعـــد اذ ســـبحانو وتعـــالى فـــي إنجـــاز  
خراجيــ الدراسـة فــارس محمــود األســتاذ الــدكتور /  الرســالة عمــى لــى مشـرفيبالصــورة المرجــوة إ اوا 

وتوجيياتو وآرائـو القيمـة، ومـّد يـد العـون لـي دون  الكثير من وقتو، وجيده نيالذي منح أبو معمر
الجـزاء ويثيبـو ضجر لمسير قدمًا بالدراسة نحو األفضل سائبًل المولى القدير أن يجزيو عني خير 

  .األجر إن شاء اذ
ــد دىميــزالــدكتور مــن  كــبلً كمــا وأشــكر  لقبولــو لمناقشــة ىــذه الدراســة بصــفتو مناقشــًا  خال

ــدكتور داخميــًا،  لقبولــو مناقشــة ىــذه الدراســة بصــفتو مناقشــًا خارجيــًا، الــذين  أيمــن أبــو ســويرحوال
 سيثرون الدراسة بعمميم الكبير ومبلحظاتيم القيمة.

تي الكــرام أعضــاء الييئــة كــل إخــبلص وتقــدير وعرفــان بالجميــل أتقــدم بالشــكر ألســتاذبو 
 ليم منى كل الحب.الجامعة اإلسبلمية بغزة ب إدارة األعمالالتدريسية بقسم 

وشــكر ذ الــذي أحــاطني بالصــحبة الطيبــة .. يعجــُز قممــي عــن تســطير عبــارات الشــكر 
 ليم لما قدموه إلّي من مساعدة .. فجزاىم اذ عني خير الجزاء.

م. محمــــد  م. صـــادق عبــــد العـــال  د. دايــــة  د.د. وائـــل ال لكـــل مــــنبالشـــكر  وأتوجـــو
لكل من مد لي يـد العـون، ممـن لـم تسـعفني الـذاكرة بـذكرىم بالشـكر، و  العبويني  أ. أكرم كموسة 

 فجزاىم اذ عني خير الجزاء.
ـــــو  ـــــي القـــــدير أن يكـــــون ىـــــذا العمـــــل خالصـــــًا لوجيـــــو، وأن يجعم وختامـــــًا أســـــال اذ العم

 . إلى الجنة نافعًا، ويسّيل لي بو طريقاً  عمماً 

 ليم جميعًا خالص المحبة والوفاء
 الباحث        

 حاتم أحمد محمد النحال        
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 األولالفصل 
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:الأواًل: 
بسبب وجود الحصار اإلسرائيمّي  يعاني قطاع الصناعات اإلنشائية كغيره من الصناعات

زمة البّل  والمعّدات لدخول المواد حتبللاال يًا بتقييدولقد ازداد الوضع تردّ  ،المفروض منذ سنوات
فبل توجد صناعة من  تخدام المزدوج،بفرضيم لقائمة االس عبر المعابر لمصناعات اإلنشائية

الصناعات اإلنشائية تخمو موادىا من المنع ولكّنيا متفاوتة من حيث عدد المواد ومحوريتيا في 
وبدورىا أّثرت في قطاع غزة  الفمسطينيّ ة واالقتصاد انعكس ذلك عمى اإلنتاجيّ لقد و  الصناعة،

 .وزيادة معدل الفقرالبطالة  نسبةعمى ارتفاع 
يعتبر قطاع اإلنشاءات من القطاعات الرئيسية في االقتصاد الفمسطيني من حيث 

ين ومن يعممون معيم من مساىمتو في توليد الدخل والتشغيل بما يضم من مقاولين أساسيّ 
باطن المجموعة من المين المنفردة ومقاولي  أيضاً  رى ويضمميندسين ومحاسبين ووظائف أخ

تمعب  (2006مكحول، ) من مجمل العاممين في مجال اإلنشاءات العدد األكبر الذين يمثمون
 ,Hampson)الصناعات اإلنشائية دورا حاسما في نمو البنية التحتية في الببلد والتنمية 

Kraatz, & Sanchez, 2014)،  وتوفر مجموعة واسعة من فرص العمل والوظائف
(Hillebrandt, 1985)،  من مجمل النشاط  ٪22٪ و 10 أنشطة البناء والتشييد بنسبةتتراوح

بين  ت نسبتو ماخبلل العشرين عام األخيرة ولكّن قطاع غزة تراوحالفمسطيني  ياالقتصاد
  .(PCBS,2015)م 2000% منذ العام 9.1% و0.9

( OCHAشا )ترير األو ا، وتبعا لتق2007يعاني قطاع غزة من حصار خانق منذ عام 
( قامت قوات االحتبلل اإلسرائيمية بمنع إدخال المواد إلى قطاع غزة  سوى GISHAسمك )مو 

سمحت بإدخال المواد إلى  م2010بعد حادثة أسطول الحرية عام ولكن  االحتياجات اإلنسانية
ضمن المواد ذات  ألّنيا ُمدرجةغزة ولكنيا قيدت حركة إدخال المواد البلزمة لئلنشاءات نظرًا 

ة تستخدم في الصناعات المدنيّ إّن المواد مزدوجة االستخدام حيث  م المزدوجاالستخدا
المواد مزدوجة االستخدام إلى  وصول اإلسرائيميّ  االحتبلل منعولقد  ،ةوالصناعات العسكريّ 

ومنيا ما  ،من الدخول إلى قطاع غزة بشكل تام، فمنيا ما تم منعو قطاع غزة بدعوى أّنيا ضارة
وال زال عدد األصناف والمواد الممنوعة  ،(GRM)إعمار غزة  إعادة آليةل تم إدخالو من خبل

، ولقد انعكس ذلك عمى ارتفاع تكمفة مستمرةفي قائمة المواد مزدوجة االستخدام في زيادة 
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 ,OCHA)(Gisha, 2016)المرصودةفي الموازنات  المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة وعجزاً 
2015). 

ذكرنا  ،ةمواد األساسيّ إلى القطاع معظميا من ال سمعةً  400حظر االحتبلل توريد نحو 
% من المصانع 80، ولقد تسببت السياسة اإلسرائيمية في إغبلق (4بعضيا في الممحق رقم )
ر قدّ عن العمل، ويُ ُمتوقفة مصنع بموك  250، منيا نحو أو جزئيّ  يّ في قطاع غزة إما بشكل كمّ 

ة فيما من يّ % عن مستوى قدرتو الطبيع10خبراء مستوى انتاج الصناعات الخشبية بأقل من 
لفترة المقبمة إذا يا خبلل ا% من المصانع والورش والمناجر أبوابَ 90غمق أكثر من ع أن تُ المتوقّ 

  م(2016)الحياة، .ة لخنق االقتصاد الفمسطينية االسرائيميّ استمرت السياس

 :مشكمة الدراسةثانيًا: 
تواجو الصناعات  بوجود صعوبات ةاإلنشائيّ مجال المشاريع بلع عمى نا من االطّ استشعر 

ة في قطاع غزة بسبب فرض قائمة االستخدام المزدوج المفروضة من قبل االحتبلل اإلنشائيّ 
مقابمة مع ميندسين وشركات مقاوالت وورشة حدادة  12، وبناًء عمى ذلك قمنا بإجراء اإلسرائيمي

 ولقد نتج عنيا أّن الصناعات اإلنشائية تعاني من: ،كبيرة وورشة نجارة كبيرة

  التأخير: ويتمثل في طول مدة انتظار وصول المواد الخام من المعابر لمحصول عمى تنسيق
من الجانب اإلسرائيمي، حيث إّنو من خبلل مراجعة موقع آلية إعادة إعمار غزة تبّين أّنو ال 
يوجد مدة انتظار محددة لمحصول عمى الموافقة لممواد مزدوجة االستخدام، وأحيانًا الرفض 

 (GRM, 2017).عد مدة انتظار طويمةن قبل االحتبلل اإلسرائيمي بلمشحنة م
 يمنع االحتبلل اإلسرائيمي دخول الكثير من المواد إلى قطاع غزة لم والتكمفة ارتفاع األسعار :

تكن ممنوعة في السابق مما يدفع أصحاب المصانع لمشراء من السوق السوداء بأسعار أعمى 
 بعض دخولباالحتبلل اإلسرائيمي  يسم من السابق، والبحث عن بدائل مع اختبلف الجودة. 

 مساربينما المشاريع  لمسار الخاصة باألعمال الخشبية والحديدية زدوجة االستخدامالمواد م
بناء المنازل ال يسم  ليم إاّل بالتنسيق لئلسمنت وحديد التسمي  فقط  ومسارالتشطيب 

، مما دفع األىالي إلى شراء العناصر الخشبية والحديدية من السوق (2016الحياة، )
 فرض قائمة االستخدام المزدوج تأوجد. أو البحث عن بدائل (Institute, 2015)السوداء 

تكاليف جديدة وىي طول مدة االنتظار وما تبعيا من احتجاز لؤلموال _تبعًا لممقاببلت_ 
ث في السوق عن بدائل أو مواد في السوق السوداء ، تكمفة البحالمتمثمة في كمفة المواد الخام

 .مع اختبلف سعرىا، تكمفة البدائل مع اختبلف جودتيا وعمرىا االفتراضيّ 
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  :ن من خبلل المقاببلت أّن قائمة االستخدام المزدوج دفعت مالكي الورش لقد تبيّ جودة المنتج
ر عمى متوافرة في األسواق مما أثّ ة إلى استخدام البدائل والمواد الومسئولي المشاريع اإلنشائيّ 

 جودة المواد.

ر بين أّنو ال يوجد دراسات توض  أثت ات السابقةبلع عمى األدبيّ إّننا ومن خبلل االطّ 
عمى ىذه  بناءً  .مقترح الدراسة حيث تم إعداد المشاريع اإلنشائيةقائمة االستخدام المزدوج عمى 

ما ىو أثر تطبيق قائمة االستخدام المزدوج  :ىذه الدراسة لتجيب عن سؤال تم تبنيالمشكمة 
 ؟في قطاع غزةالصناعات اإلنشائية من قبل االحتالل اإلسرائيمي عمى  فروضةالم

 الدراسة: تساؤالتثالثًا: 
 الرئيسية األولى: التساؤالت
 والصناعات المزدوج االستخدام قائمة فرض بينيوجد عبلقة ذات داللة إحصائية ىل 
 .اإلنشائية

 التالية: التساؤالتتتفرع ومنيا 

 موعد وتأخير المزدوج االستخدام قائمة فرض بينتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية ىل  .1
 .اإلنشائية الصناعات في التسميم

 في المنتج وسعر المزدوج االستخدام قائمة فرض بينتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية ىل  .2
 .اإلنشائية الصناعات

 في المنتج وجودة المزدوج االستخدام قائمة فرض بينحصائية توجد عبلقة ذات داللة إىل  .3
 .اإلنشائية الصناعات

 الرئيسية الثانية التساؤالت
 موضوع حول المبحوثين استجابة متوسطات بينتوجد فروقات ذات داللة إحصائية ىل 

 خصية )المحافظة، سنوات الخبرة، عدد العمال في الورشة، سنةالش لممتغيرات تعزى الدراسة
 تأسيس الورشة، المنصب اإلداري، نوع الورشة، العمر(.

 التالية: التساؤالتومنيا تتفرع 

 موضوع حول المبحوثين استجابة متوسطات بينتوجد فروقات ذات داللة إحصائية ىل  .1
 .المحافظة إلى تعزى الدراسة

 موضوع حول المبحوثين استجابة متوسطاتبين توجد فروقات ذات داللة إحصائية ىل  .2
 .الخبرة سنوات إلى تعزى لدراسةا
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 موضوع حول المبحوثين استجابة متوسطات بينتوجد فروقات ذات داللة إحصائية ىل  .3
 .الورشة في العمال عدد إلى تعزى الدراسة

 موضوع حول المبحوثين استجابة متوسطات بينتوجد فروقات ذات داللة إحصائية ىل  .4
 .اإلداري المنصب إلى تعزى الدراسة

 موضوع حول المبحوثين استجابة متوسطات بينفروقات ذات داللة إحصائية توجد ىل  .5
 .الورشة نوع إلى تعزى الدراسة

 موضوع حول المبحوثين استجابة متوسطات بينتوجد فروقات ذات داللة إحصائية ىل  .6
 .العمر إلى تعزى الدراسة

 موضوع لحو  المبحوثين استجابة متوسطات بينتوجد فروقات ذات داللة إحصائية ىل  .7
 .سنة تأسيس الورشة إلى تعزى الدراسة

 :أىداف الدراسةرابعًا: 
 :إلى الدراسة تيدف

  ستخدام المزدوج عمى موعد التسميمأثر قائمة االقياس: 

ي ة يحدث بصورة متكرر في المشاريع الكبيرة، ىذا ال يؤدّ التأخير في المشاريع اإلنشائيّ 
ن التأخير يؤدي إلى مشاكل كبيرة في التكمفة، ومدة فقط إلى تأخير تسميم المشروع لمزبون، ولك

عمى جميع األطراف المعنية، ألنيا  سمبي   رٌ ة. ويمكن أن يكون لمتأخيرات تأثيالمشروع، والجود
 ,Lessinga) .ما تكون سببا لوجود الخبلفات، والشعور بالقمق وعدم الثقة بين األطراف غالباً 

Thurnellb, & Durdyev, 2017) 

  ستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتجأثر قائمة االقياس: 

ة لمغاية في ة وتجاوزىما من القضايا الميمّ ة التعاقديّ الوقت والسعر في المشاريع اإلنشائيّ 
 (Žujo, Car-Pušić, Žileska-Pančovska, & Ćećez, 2017).ممارسات البناء

  أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المنتج.قياس 

 :الدراسةأىمية خامسًا: 
 عمى دخول الكثير من المواد ذات  د االحتبلل اإلسرائيميّ لقد شدّ  :االقتصاديّ  المحور

ولقد بّينت المقاببلت أّن االحتبلل  يا ضاّرة،إلى قطاع غزة بدعوى أنو  ستخدام المدنيّ اال
وآالت  ،ات والمكابسالمقصو كمنع دخول الكثير من المعدات مثل آالت الحدادة  اإلسرائيميّ 
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 دخول المعدات الثقيمة مثل مضخات الباطون ومنعو ، نجارة مثل مكائن الحفر والتشكيلال
ومنع دخول الخشب مواد مثل بروفيل الحديد وسيخ المحام بأنواعو المختمفة، الكثير من ال

ألقت بشؤميا عمى  سم وقائمة طويمة تزدادا بشكل مستمرٍ  1الذي تزيد سماكتو عن  الطبيعيّ 
 الي:التّ  وتبعًا لممقاببلت تبّين واقع الصناعة الفمسطينية

 إضافة  ،نسيق لبلستيرادطول مدة انتظار التنسيق لدخول المواد لمن يمتمكون ت
 لرفض الشحنة بالكامل في بعض المرات بعد مدة انتظار طويمة.

  ى الرتفاع وداء أدّ وق السّ يا من السّ شراء أصحاب الورش لبعض المواد وأحيانًا كمو
 تكمفة العنصر مما انعكس عمى محدودية اإلقبال بسبب ارتفاع سعر المنتج النيائي.

  العائدات الشيرية مع وجود نفقات ثابتة مثل اإليجار انحسار العمل أدى لمحدودية
دتو الشيري وانقطاع التيار الكيربائي ومساىمتو في تأزيم واقع الصناعة وما تكبّ 

سعى أصحاب  .دات واستخدام الوقود في التشغيلورش الصناعة من شراء مولّ 
الورشة  ال واإلبقاء عمى صاحبالورش إلى تخفيض النفقات بتسري  الكثير من العمّ 

 وذويو في الغالب.
  تتأخر المشاريع اإلنشائية بسبب فرض قائمة االستخدام المزدوج وتقدر نسبة التأخير

شركات المقاوالت  حيث كّبد % من مدة المشروع40% وتصل إلى 25من 
 مصاريف إدارية عالية.

  ّ المواد  طول مدة االنتظار ورفض المواد لبعض المشاريع أدى بشكل واض  إلى ش
ي األسواق، وتبعًا لقمة العرض وزيادة الطمب انعكس ذلك بشكل واض  عمى توتر ف

 األسعار وميميا الى االرتفاع بشكل غير متوقع.
  لجأ المعنيون في إنجاز أعمال المشاريع اإلنشائية إلى استخدام البدائل لممواد

ق مزدوجة االستخدام  إّما من نفس نوع المواد مثل دمج أكثر من طبقة لتحقي
السماكة المطموبة أو لتحقيق القوة المطموبة، أو المجوء لمبدائل من مواد أخرى مثل 
استخدام حموق األبواب الحديد بديبًل عن الخشب، سقف القاعة بالخرسانة المسمحة 
بديبل عن مظمة الحديد لعدم توافر البروفيل الحديدي، أبواب األلمنيوم و الممتي لوك 

 بديبًل عن أبواب الخشب.
 ل يوجد شركات لم تستمم موادىا عبر التنسيق دون إبداء األسباب من قبل االحتبل

 مما كّبدىم مصاريف إدارية وأموال محتجزة. اإلسرائيمي عبر آلية إعمار غزة
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  تأثرت جميع أعمال المشاريع اإلنشائية بسبب فرض قائمة االستخدام المزدوج مثل
سمنت واألعمال الخشبية واألعمال أعمال الباطون األعمال المتعمقة بمادة اإل

 أعمال الكيرباء واالتصاالت والسباكة ولكّنيا بدرجات متفاوتة.و الحديدية 
 .احتمت األعمال الحديدية والخشبية قمة التأث ر بسبب فرض قائمة االستخدام المزدوج 
   بينما 65زاد سعر المنتج النيائي في أعمال الحدادة في السوق السوداء إلى ، %

 %.60السعر في أعمال النجارة وخاصة األبواب الخشبية بقدر  زاد
  تسعى المؤسسات المالكة والمشرفة إلى تبلفي استخدام العناصر التي تحتوي المواد

 مزدوجة االستخدام التي من الصعب دخوليا إلى غزة في حال وجود بديل.
  متوسط % من حجم المناقصات إلى 8انخفضت نسبة األعمال الخشبية من متوسط

2.% 
 الجودة  عمى استخدام قائمة االستخدام المزدوج أّثرإننا وبالصورة األولية : المينيّ  المحور

 دراسةمما جعميا موضع الصناعات اإلنشائية  سعر المنتج فيو وسعر المواد الخام واآلالت 
 من خبلل أدوات البحث العممي. ىذه الفرضيات واقعلتأكيد أو نفي 

 األولية لمموضوع لؤلدبيات السابقة، لم يتم التطرق إلى ىذه  دراسةالخبلل : األكاديميّ  المحور
 قطاع إضافة جديدة إلى أدبيات الدراسة ضيفت، حيث من المتوقع أن دراستياالمشكمة أو 

عتبر ت الدراسة هوج عمييا، كما أّن ىذدتأثير قائمة االستخدام المز  ىة ومدالصناعات اإلنشائيّ 
أثر قائم االستخدام المزدوج عمى صناعات ن ات في قطاعات أخرى تبيّ مساقًا مرجعيًا لدراس

 .وقطاعات أخرى
 ي قطاع غزة تحت الحصار فمنحت بقِ ة حقوق اإلنسان حيث تُ تنتيك اآلليّ  :القانونيّ  المحور

ومن المتوقع أن  الفيتو في إدخال أو منع المواد إلى قطاع غزة حقّ  االحتبلل اإلسرائيميّ 
جمال ، ولقد تحدث النائب قائمة االستخدام المزدوج فرض ضوء عمى قضيةال الدراسة طتسم

جراءات االحتبلل بوضع قائمة طويمة من السمع المحظور إ أنو بالخضري حول القائمة 
ة التي تمتزم بيا سمطات ة، ومخالفة لكافة االتفاقات الدوليّ دخوليا إلى القطاع غير قانونيّ 

ما تفعمو سمطات االحتبلل انتياك و ركة البضائع واألفراد، االحتبلل وتتمثل في عدم إعاقة ح
بفت  المعابر وااللتزام  اً طاع غزة جميعيم، مطالبلمفمسطينيين في ق لمقانون وعقاب جماعيّ 

بعدم إعاقة حرية األفراد والبضائع بما يسم  بعمميات التصدير واالستيراد وتنمية العجمة 
 .ة في القطاع بشكل عاماالقتصاديّ 
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لائمةاالستخدام

 جالمزدو

 التسلٌمتأخٌرموعد

 المنتجسعر

 المنتججودة

 

 المتغٌرالمستمل
 

 المتغٌراتالتابعة

 :متغيرات الدراسةسًا: ساد
عمى مقابمة مع مجموعة من مقاولي الباطن من أصحاب  لقد تم وضع المتغيرات بناءً 

 وتم اختيار المتغيرات التابعة بناًء عمى ذلك وىي: والميندسين وشركات المقاوالتالورش 
 المتغيرات التابعة 
 تأخير موعد التسميم. -
 سعر المنتج. -
 .المنتججودة  -
 المتغير المستقل 
 .فرض قائمة االستخدام المزدوج -

من  فروضة)أثر تطبيق قائمة االستخدام المزدوج الم الدراسةنموذج يوض   التاليشكل ال
 في قطاع غزة( الصناعات اإلنشائّية قبل االحتبلل اإلسرائيمي عمى أداء 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تصميم الباحث( الدراسةنموذج  (:1.1)شكل 
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 :ىيكمية الدراسةسابعًا: 
 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة. 
 الفصل الثاني: اإلطار النظري لمدراسة. 
 الفصل الثالث: الدراسات السابقة. 
 الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات. 
  :تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةالفصل الخامس. 
 المبلحق. 

 :محددات الدراسةسابعًا: 
  :وذلك ألّن قطاع  جغرافيًا قطاع غزة في فمسطين تغطي الدراسةالمحددات الجغرافية

 .غزة ىو الذي يتعرض لتطبيق قائمة االستخدام المزدوج
 :م حتى منتصف العام 2010تغطي الدراسة فترة ما بين العام  المحددات الزمنية

م، ولقد تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017
 م(.2017-م2016)

 تختص الدراسة فقط بقطاع الصناعات اإلنشائية باختيار القطاع الصناعي:  محددات
 نوعين من الورش الصناعية وىي: ورش الحدادة وورش النجارة.

 :ركزت الدراسة عمى واقع التأخير في موعد التسميم،  المحددات الموضوعية
رض والسعر، والجودة من وجية نظر العاممين في ورش الحدادة والنجارة بسبب ف

 قائمة االستخدام المزدوج.
 مصطمحات الدراسة:: ثامناً 

 (Dual Use List)قائمة االستخدام المزدوج: 
ة ىي السمع والبرمجيات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في التطبيقات المدنيّ 

 .(EC, 2017)ة و/أو يمكن أن تسيم في انتشار أسمحة الدمار الشامل والعسكريّ 
 (Gaza Reconstruction Mechanism "GRM)"ة إعادة إعمار غزة: آلي  

من المواد المعتبرة مزدوجة االستخدام إلى  كبيرةٍ  ة مؤقتة لمسماح بدخول كمياتٍ ىي آليو 
 (GRM, 2017). 2014بيدف إعادة اإلعمار بعد صراع  غزة

 :(OCHA)األوشا 
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 United Nations Office for theمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
Coordination for Humanitarian Affairs 

 (:GISHA)مسمك 
م 2005ست في العام ة تأسّ مؤسسة حقوق إنسان إسرائيميّ –لنقّ مركز لمدفاع عن حرّية التّ 

سكان قطاع غّزة، في إطار القانون  اً ل، وخصوصنقّ ي التّ ين فة الفمسطينيا ليدف الدفاع عن حريّ 
  م(.2015)مسمك، الدولي والقانون اإلسرائيميّ 

  :ورشة نجار عربي
ة تستخدم خشب السّويد صة في صناعة األبواب والشبابيك الخشبيّ تخصا ىي ورشة نجارة مُ 

 .م(2017لصناعات،)اتحاد ا وبعض أنواع الخشب األخرى مختمفة بسماكات والزان والببلكاج 
 : الباطن ةمقاول

يوصف  آخرٍ  تو من الباطن مع شخصٍ وتحت مسئوليو  ة يتعاقد بمقتضاىا مقاولٌ عمميّ 
 د من الباطن لتنفيذ كل أو جزء من عقد المقاولة، أو جزء من العقد العام المبرم مع ربا بالمتعاقِ 

 .م(2014العمل )غانم، 
 

 ممخص الفصل األول:
ن مشكمة الدراسة التي تتمثل في تأثير قائمة االستخدام المزدوج يتحّدث ىذا الفصل ع

عمى تأخير موعد التسميم، وسعر المنتج، وجودة المنتج، وتحّدث عن تساؤالت الدراسة وأىدافيا 
دات ومحدّ وأىمّيتيا من الناحّية االقتصادّية والمينّية واألكاديمّية والقانونّية، وىيكمّية الدراسة 

وحتى منتصف  2010خبلل األعوام من  وذلك دت جغرافيًا بحدود قطاع غزةدا راسة حيث حُ الدّ 
 ت في قطاع اإلنشاءات في ورش الحدادة والنجارة.م ، واختصّ 2017

 
 
 
 






 
 





















 الثاني الفصل
 اإلطار النظري لمدراسة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

 :الصناعات اإلنشائية في قطاع غزةأواًل: 
ل قطاع اإلنشاءات محورًا رئيسّيًا من محاور االقتصاد الفمسطينّي وتبعًا لمجياز شكّ يُ 
ساىم  م2015والعام  م1995ما بين العام  فإّن قطاع اإلنشاءات لئلحصاء الفمسطينيّ  المركزيّ 

عدد بمغ  م2008وأدناه في العام  ،م1999أشّده في العام  % بمغ22-%10في تشغيل ما بين 
منيم  عامبلً  113,900 م2015في العام  ن في القطاع الخاص في قطاع غزةميستخدَ المُ 

وبحسب المسوح لؤلنشطة  ؛%5.1بنسبة  يعممون في أعمال البناء والتشييد عامبلً  5,800
 4466مؤسسة تعمل في أنشطة اإلنشاءات تقوم بتشغيل  186م فإّن 2016ة لمعام االقتصاديّ 

من  اممين من األراضي الفمسطينية في البناء والتشييد( نسبة  الع2.1يوض  جدول )؛ عامبلً 
تناقصت في قد عاممين ومكان العمل، يتّض  من الجدول أّن نسبة ال حجم النشاط االقتصاديّ 

في  وتفّسر النتيجة بناًء عمى وجود انتفاضة األقصى، وصمت النسبة إلى أدناىا ،م2001العام 
حيث تم فرض  قتصادي في قطاع غزة% من حجم النشاط اال0.9م بنسبة 2008العام 

% 2، تراجعت النسبة في قطاع غزة إلى الحصار عمى قطاع غزة من قبل االحتبلل اإلسرائيميّ 
 م حيث كان العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.2014في العام 

(: نسبة  العاممين من األراضي الفمسطينية في البناء والتشييد من حجم النشاط 2.1جدول )
 صادّي في قطاع غزة والضفة الغربيةاالقت

 الغربية الضفة غزةقطاع  )ميالدي( العام

1998 12.9 13.8 

1999 11.7 13.7 

2000 7.9 12.6 

2001 4.3 10.9 

2002 5.4 8.4 

2003 9.3 9.7 

2004 7.7 9.3 

2005 9.1 10 

2006 5.9 9 

2007 4.3 9 

2008 0.9 8.9 

2009 0.9 10.3 

2010 2.9 11.4 

2011 5.5 14.5 

2012 7.7 10.8 
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 الغربية الضفة غزةقطاع  )ميالدي( العام

2013 7 11.5 

2014 2 12 

2015 5.1 14.4 

يوجد في قطاع غزة بحسب معمومات تم الحصول عمييا من اتحاد الصناعات اإلنشائية 
عمى  مصنعًا في العدوان اإلسرائيمي 22مصنعًا تضرر منيا  32أّن عدد مصانع الباطون 

مصنعًا تحصل عمى  220 فقط مصنع بموك منيم 450 ؛ يوجدم2014قطاع غزة في العام 
ورشة نجار عربي؛  تقمص عدد الورش  160 ؛ يوجدنظام التنسيق عبر آلية إعادة إعمار غزة
ورشة  40ورشة إلى  160م من 2016دنية في العام المنتسبة التحاد الصناعات اليندسية والمع

فإّن عدد ورش الحداد  م2017في مايو  ومات حصمنا عمييا من بمدية رف معم وتبّينفقط، 
ورش موقوفة أي أّن  8ورشة مغمقة و 17ورشة نشطة و  11ورشة منيا  36العادي في المدينة 

 .% من اإلجماليّ 30ل فقط نسبة ورش الحدادة النشطة تمثّ 

 : قائمة االستخدام المزدوج:ثانياً 
 تخدام المزدوج:نبذة تاريخية عن قائمة االس

مع ذات االستخدام المزدوج ألول مرة في سياق ثيرت مسألة الرقابة عمى تصدير السا أُ 
منتصف ولقد تم تقديم الئحة في  .م1992عام  ة في االتحاد األوروبيّ استكمال السوق الداخميّ 

 منياية العافي  . وعمى أساس ىذا االقتراح اعتمد مجمس االتحاد األوروبيّ م1992 العام
ف من قرار مجمس نظام الرقابة عمى تصدير السمع ذات االستخدام المزدوج وتتألو  م1994

من جية  EC(3381/94( من جية، والئحتو رقم )CFSP/94/942رقم ) االتحاد األوربيّ 
، وتم تطبيقو بعد ستة أشير في يوليو م1995عام  بدايةأخرى. دخل النظام حيز التنفيذ في 

بينما في ديسمبر  (Schmitt, 2001)(Regulation, 1994)(Decision, 1994). م1995
حيث   ةة والمسئوليّ لزيادة الشفافيّ  دولي   مى وضع نظامٍ ع وعشرون دولةً  اتفقت ثمانٌ  م1995

ة "اتفاق فاسينار" الخاص بضوابط تصدير األسمحة التقميديو  وىولمنظام  أطمق االسم الرسميّ 
 (Davis, 1996).والسمع ذات االستعمال المزدوج والتكنولوجيا"

حتبلل االبالتزامن مع قرار  م2010في منتصف عام  االستخدام المزدوجسياسة بدأت 
المواد ماح باستيراد جميع البضائع باستثناء تخفيف الحصار عن قطاع غزة والسّ ب اإلسرائيميّ 

ستخداميا في التي قد تدخل في صناعة األسمحة أو المواد التي يمكن او  االستخدام المزدوجذات 
اف الى صنة لمنع دخول آالف األمنيو األ ألسبابباع االحتبلل تذرّ  ،ةالغالب ألغراض عسكريو 

و أ % من المنشآت االقتصادية بغزة كمياً 80ة بإغبلق سرائيميّ السياسة اإلىذه بت تسبو ، فغزة
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)الحياة، ة% من طاقتو الطبيعيّ 10بأقل من  يعمل ةقطاع األثاث والصناعات الخشبيّ ، فاً جزئيّ 
 .م(2016

 :مفيوم االستخدام المزدوج

  ت والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم االسمع والبرمجيّ  ىي :المفوضية األوروبيةتعريف
مار الشامل ة و/أو يمكن أن تسيم في انتشار أسمحة الدّ ة والعسكريّ في التطبيقات المدنيّ 

(EC, 2017م). 
  يتم تجاوزىا بالتصدير بدون  ىي المواد التي ال :لالتحاد األوروبي 1المرفق تعريف

مكونة لو والتي من الممكن استخداميا  المواد عنصرًا رئيسيًا أو أجزاءً  رقابة سواء كانت
 .(Regulation, 2000)ألغراض أخرى 

  ُفت األبحاث البيولوجية ذات االستخدام المزدوج بأنيا تمك األبحاث التي من الممكن را وع
 Miller) .عمى المجتمعات كبيرٍ  استخداميا أن يحدث دمارًا كبيرًا عممًا أّنيا تعود بنفعٍ 

& Selgelid, 2007) 

 (:GRMة إعادة إعمار غزة )آليّ : ثالثاً 
من المواد المعتبرة مزدوجة االستخدام إلى  كبيرةٍ  لمسماح بدخول كمياتٍ  مؤقتةٌ  ىي آليةٌ 

بينما وفقًا لما ىو مكتوب عمى  (GRM, 2017) 2014غزة بيدف إعادة اإلعمار بعد صراع 
تم  اً تمؤقّ  اً ة إعادة إعمار غزة اتفاق( تشّكل آليّ UNSCOموقع المنسق العام لؤلمم المتحدة )

ة وحكومة إسرائيل في شير سبتمبر ل إليو بوساطة األمم المتحدة بين الحكومة الفمسطينيّ وص  التّ 
نحو إنجاز اليدف الذي  ةً ميمّ  ، في حال تنفيذىا بحسن نية، خطوةً ةل ىذه اآلليّ مثّ . وتُ م2014

ة، وبصيًصا من األمل لسكان قطاع يسعى إلى رفع جميع إجراءات اإلغبلق المتبقيّ 
 (UNSCO, 2014).غزة

 :ة إعادة إعمار غزةآليّ أىداف  .1

 (UNSCO, 2014)اليدف العام من اآللية بحسب المنسق العام لؤلمم المتحدة يكمن 
 في:

 عادة اإلعمار المطموبة اآلن عمى نطاق واسع في إتاحة القدرة عمى إطبلق أعمال ا لبناء وا 
قطاع غزة وذلك بالتوافق مع الشرط الذي يقضي بـتمكين حكومة فمسطين من قيادة مساعي 

 إعادة اإلعمار.
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  تمكين القطاع الخاص في قطاع غزة، وطمأنة الدول المانحة بأن االستثمارات التي توجييا
 ن تأخير.ألعمال إعادة اإلعمار تنفوذ دو 

  التعامل مع المخاوف األمنية اإلسرائيمية المتعمقة باستخدام مواد البناء وغيرىا من المواد
 ’.ذات االستخدام المزدوج’

 :عمل إعادة إعمار غزةآلية  .1

 :مسارات 4من  (GRM, 2017)تتكون آلية إعادة اعمار غزة بحسب 

 المشاريع: مسار

ين أو لين محميّ لة من قبل مموّ ة المموّ خمة أو مشاريع البنية التحتيّ ىي أعمال البناء الضّ 
االسمنت والحديد المسم  وأي مادة أخرى تعتبر مزدوجة ص ليا صّ ، خُ ين أو مصادر خاصةدوليّ 

، وتكون ةمة من قبل وزارة الشؤون المدنيّ مة والمقدّ ات المفصّ عمى جداول الكميّ  االستخدام بناء
ما أن تتم الموافقة عمى مشروع، يقوم المقاولون المرشحون لممشروع بتقديم طمبات بعد إجراءاتيا

لتوريد المواد كما ىو مطموب لمراحل المشروع المنفصمة، يمكن لممقاولين تحويل المواد إلى 
 .ى مثل مصانع الباطون والبموك لتصنيعيا قبل استخداميا في موقع البناءأعمال أخر 

 التشطيب: مسار

، 2014ذين بدأوا أعمال البناء لكن لم ينتيوا قبل صراع تخص مالكي الوحدات السكنية ال
وىم يحصمون عمى االسمنت والحديد المسم  بناء عمى الطمبات الفردية المقدمة لوزارة األشغال 

إلسكان، يمكن لممستفيدين زيارة أي مورد تابع آللية إعادة إعمار غزة لشراء كمية مواد العامة وا
 حسب المخصص لو.

 بناء المنازل: مسار

 أو بدالً  جديداً  ذين يرغبون في بناء منازليم بالكامل، سواء أكان منزالً يستفيد منو األفراد ال
منت والحديد المسم  فقط بناء ، يحصل المستفيدون عمى االسم2014عن منزل دمر في صراع 

عمى عدد وحجم الطوابق في المنزل، يمكن لممستفيدين زيارة أي مورد تابع آللية إعادة اعمار 
 غزة لشراء كمية مواد حسب المخصص ليم.

 :إصالح المساكن مسار

ذين تعرضت منازليم ألضرار طفيفة، كبيرة أو شديدة خبلل صراع يستفيد منو األفراد ال
يمكنيم الحصول عمى المواد إلصبلح منازليم االسمنت والحديد المسم  بناء عمى  حيثم 2014
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تقييم األضرار المنفذ من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونروا، يمكن لممستفيدين زيارة 
 ص ليم.أي مورد تابع آللية إعادة اعمار غزة لشراء كمية مواد حسب المخصّ 

 :ور األمم المتحدةد .2

حتى يتم تسييل عممية إدخال المواد، والتعامل مع مار غزة: موقع آلية إعبحسب 
ة، قامت الحكومات بالطمب من األمم المتحدة بتطبيق المخاوف األمنية لمحكومة اإلسرائيميّ 

 .عممية تنسيق فيما بينيم

  كما قاموا بالطمب من األمم المتحدة بعمل تفتيش من وقت إلى آخر )مراقبة( عمى األماكن
 .لتي تستخدم فييا المواد أو تفرز بعد توريدىاا
  ّال تقوم األمم المتحدة بمشاركة البيانات  ،يربط جميع األطراف ر األمم المتحدة برنامجاً توف

المجمعة من قبل الحكومة الفمسطينية، وأي بيانات تتم مشاركتيا تكون فقط حسب تقدير 
تحدة بالتأثير عمى أي قرار ذو عبلقة وقرار الحكومة الفمسطينية، كما ال تقوم األمم الم

 .باألفراد المستفيدين أو األعمال أو المشاريع
 يقوم موقع GRM.Report  ّة عن عمميات آلية إعادة اعمار غزة لتوفير بنشر بيانات تراكمي

 .ة وفكرة عن عمل اآلليةالشفافيّ 
  ائيل وفمسطين، تستمر األمم المتحدة بالضغط وبقوة تجاه سبلم عادل وطويل األمد في إسر

 .في غزة ولرفع الحصار الموجود حالياً 
 :دراسة واقع كميات المواد الخاصة بإعادة إعمار غزة .3

بصورة محدثّة  GRM  موقع  بناء عمى أساس العرض والطمب، يوضّ  مساريعمل كل 
 4166ىي متوفرة لمشراء الأّن كمية اإلسمنت  م2017ن في فبراير بيّ  ولقد ،كميات اإلسمنت

كانت كميات الطمب  في حين أنّ إصبلح المساكن وبناء المنازل والتشطيب  مسارات طن في
يتض  من ذلك أّن ما ىو  األطنان المخصصة لكن لم يتم شراؤىا بعد،وىي طن  305712

غير متوفرة و وجاىز لمشراء من كمّيات % من حجم الطمب، بينما ما ىو مفّعل 1.5 فقط توفرم
يمبي طن وىو  239412من أصل حجم طمب  63285المنازل بناء  مسارلدى الموزعين في 

ة فاشمة في ىدفيا وىو البناء ، تعتبر اآلليّ (مGRM, 2017) % من حجم الطمب26.5 فقط
عادة اإلعمار عمى نطاق واسع  (م2017الدولي، ) .وا 

ل صفحة لتنسيق المواد مزدوجة االستخدام في موقع آلية ل بند من أوّ أوّ  تم اختيارلقد 
 إعادة إعمار غزة وكانت البيانات كالتالي:
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 يض.اسم المادة: اإلسمنت األب 
  :م25/02/2017تاريخ أخذ العنصر. 
  :طمب. 101عدد الطمبات المقدمة 
  م يو  134مرة بمتوسط انتظار  62عدد المرات التي تمت فييا الموافقة عمى ىذه المادة

 .يوم 501أيام وأطوليا  3أدناىا 
 يوم 127واحدة وكانت بعد انتظار  عدد المرات التي تم فييا رفض ىذه المادة مرة. 
 يوم أدناىا  294مرة، بمتوسط انتظار  30مبات المقدمة العالقة من ىذه المادة عدد الط

 يوم، والزال االنتظار عمى الموافقة مستمرًا حتى المحظة. 542يوم وأطوليا 91
  :8المنسحبون 
 :آللية إعادة إعمار غزةانتقادات وجيت  .4
  أصل احتياج إعادة  شاحنة من مواد البناء من 24يسم  االحتبلل اإلسرائيمي بإدخال فقط

، في حين أن قطاع غزة (م2015مسمك، )شاحنة يوميًا  600اإلعمار والذي يقدر بحمولة 
وان اإلسرائيمي حمولة شاحنة إلعادة إعمار ما تم تدميره في العدألف  800يحتاج حوالي 
، ىذا دون ذكر كمية المواد البلزمة إلنشاء منشآت جديدة تبعا لمتمدد م2014األخير عام 

 السكاني.
 ى بيانات أصحاب البيوت المدمرة ومعرفة إحداثيات يمكن لبلحتبلل اإلسرائيمي الوصول إل

 (م2015عيد، ).المنازل، وتحديث بنك األىداف
  يتحكم االحتبلل اإلسرائيمي في الموافقة عمى أسماء الذين سيتم اإلعمار ليم وكذلك في

 الموافقة عمى الموردين.
 قي قطاع غزة تحت الحصار حيث منحت االحتبلل تنتيك اآللية حقوق اإلنسان حيث تب

 اإلسرائيمي حق الفيتو في إدخال أو منع المواد إلى قطاع غزة.
 65 ،من المواد يتم جمبيا من الشركات اإلسرائيمية مما يمنحيا مكاسب مالية ضخمة %

ير بشكل مباشر أو غ _ وبالتالي يستفيد منيا االحتبلل اإلسرائيمي_ المتسبب في ىذا الدمار
 (م2015معا، ).مباشر مثل الضرائب

  تم توظيف عشرات الموظفين الدوليين لمتفتيش والمتابعة والرقابة مما يستنزف موازنات إعادة
 اإلعمار المخصصة لقطاع غزة.

  اد، مما التنسيق المكثف المطموب بين األطراف أدى إلى بطء واض  في عممية توزيع المو
 خمق إحباط لدى المتضررين.
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  المشاريع ال يسم  بدخول أي  مساراألربعة باستثناء  المساراتالمواد المسموح بدخوليا عبر
، مما يعرض المستفيدين إلى تكبد أموااًل أكثر من والركاممواد سوى حديد التسمي  واإلسمنت 

 بيوتيم.السعر من خبلل التنسيق مما يعيق قدرة األىالي عمى تشطيب 
  أدت االتفاقية إلى ظيور التعامبلت في السوق السوداء لبيع المواد، حيث اضطر بعض

 (Institute, 2015).المستفيدين لبيع االسمنت بفارق كبير عن سعر التنسيق
  بناء  مساراختزلت عمميات اإلنشاء والتشطيب في الحصول عمى اإلسمنت والحديد في

 إصبلح المساكن. ومسارالتشطيب  ومسارالمنازل 
 تحققيا سمسمة أّن األرباح التي  في المقاببلت لقد تبين من خبلل التواصل مع ذوي العبلقة

التوريد )المستوردين، الموزعين، بائعو التجزئة( لكل كوب أخشاب كانت في السابق تقدر 
شيكل  25-20شيكل موزعة عمى الجميع أعبلىم ربحًا بائعو التجزئة بواقع  35-30بمبمغ 

ومن ثم الموزعين وأقميم المستوردين وىو الوضع الطبيعي لتوزيع األرباح عمى سمسمة 
ت، ولكّن الوضع الحالي في ظل فرض قائمة االستخدام المزدوج زادت األرباح التوريدا

شيكل عمى كل كوب لكل  20لصال  الموزعين والمستوردين بواقع مساٍو لرب  بائعي التجزئة 
 شيكل أرباحًا. 30-25شيكل، أي زاد سعر الكوب  60جية بواقع إجمالي 

  لتي تدخل قطاع غزة ال تصم  لصناعة إطار تبين أًن األخشاب ا أب سالمخبلل زيارة لمعبر
األبواب الخشبية حيث يتم إدخال إطار الباب الخشبي مصنع من الداخل مما حجم فرصة 

 التصنيع داخل مناجر قطاع غزة.
  يوجد انخفاض واض  في كميات الخشب تبعًا لتقييد االحتبلل اإلسرائيمي دخول المواد وكذلك

بلل تحميل أحد سجبلت أعمال ورشة نجارة عربي تبين أّن األوضاع االقتصادية ولقد تبين خ
 العمل انخفض بنسبة كبيرة.

 :إلى قطاع غزة عممية نقل المواد المستوردة .5

 النقل عمى عدة مراحل وىي كالتالي: عمميةتتم 

 وتفريغ الحمولة في جانب  أبو سالمإلى معبر  أو من الموانئ نقل المواد من الداخل المحتل
 رائيمي.االحتبلل االس

  من جانب االحتبلل اإلسرائيمي  والتفريغ داخل المعبر  أبو سالمإعادة التحميل داخل معبر
 في الجانب الفمسطيني.

 .النقل من الجانب الفمسطيني إلى مخازن المستوردين أو الموزعين الرئيسين 
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 (2017المالية  ) أبو سالمتحميل التكمفة والضرائب والمقاصة عبر معبر  :(2.2جدول)
 االصيل المشتغل سعر الشراء 

  رقم المشتغل   350   سعر السوق  
   رقم المعاممة   301.72 1.16 ضريبة مضافة ) مبيعات (  
           281.99 1.07 ىامش ربح التجزئة   
           263.54 1.07 ىامش ربح الموزع   
           246.30 1.07 ىامش ربح المستورد  
           232.36 1.06 ىامش مصاريف  
           230.05 1.01 ىامش بدل تالف  

سعر الشراء شامل الضريبة  ىام جدا
           230.05   والجمارك

         196.628   1.17 ضريبة مضافة ) شراء ( %17مقاصة  الفي حال 
         196.628   1 ضريبة شراء  

 0.106236- 1 0.89376 التعمية نسبة 196.63   1 الجمارك مقاصة وضفة
         196.63     )االساسي(  شامل الشراء غير سعر  
         220     سعر شراء الفاتـــورة االساسي  
                  

 فاتورة مقاصة
     المبمغ لمدفع نسبة التعمية مبمغ الضريبة الضريبة مجموع الفاتورة األساسي مبمغ الفاتورة اإلجمالي ) شامل (

22000 18803.4188 0.16 3008.547 -0.10624 -319.615     
 



 
 

 : التأخير في المشروعات اإلنشائية:رابعاً 
م بو عموما أّن مشروع البناء ىو ناج  عند اكتمالو في الوقت المحدد، في سمو من المُ  إنّ 

التأخير في . (Majid, 2006) ةصمحة، وفقا لممواصفات، ورضا أصحاب المَ حدود الميزانيّ 
ي فقط إلى تأخير في المشاريع الكبيرة، ىذا ال يؤدّ  ةر ة يحدث بصورة متكرا المشاريع اإلنشائيّ 

ي إلى مشاكل كبيرة في التكمفة، ومدة المشروع، تسميم المشروع لمزبون، ولكن التأخير يؤدّ 
يا غالبا ما نو ة، ألعمى جميع األطراف المعنيّ  والجودة. ويمكن أن يكون لمتأخيرات تأثير سمبيّ 

 ,.Lessinga et al) .قة بين األطرافعور بالقمق وعدم الثّ تكون سببا لوجود الخبلفات، والشّ 
2017) 

ة لدى ة لما لو من تحقيق المصداقيّ ًا في الصناعات اإلنشائيّ يعتبر موعد التسميم ميمّ 
ة لما يميو من ة الرسميّ الزبائن وتصل أىميتو القصوى داخل قطاع غزة في المشاريع اإلنشائيّ 

 ؛لمطواقم المشرفة وطواقم المقاول دفعة التي تُ تبعات في غرامات التأخير ونفقات التشغيل اليوميّ 
بدراسة التأخير في المشاريع  الثالثقامت الكثير من الدراسات السابقة المذكورة في الفصل 

 .انةة حيث سعت الدراسة لبلستفادة من الدراسات السابقة في بناء االستباإلنشائيّ 
ن يارات األولية لبعض الورش تبيّ و ومن خبلل االطبلع عمى موقع إعادة إعمار غزة والزّ إنّ 

االستخدام المزدوج أدى إلى فترات انتظار طويمة قبل الموافقة عمى دخول المواد  فرض قائمة أنّ 
 ، وفي بعض األحيان يتم الرفض بعد مدة انتظار طويمة.من قبل الكيان اإلسرائيميّ 

 : سعر المنتج:خامساً 
ة وتجاوزىما من القضايا الميمة لمغاية في ة التعاقديّ الوقت والسعر في المشاريع اإلنشائيّ 

ة ضمن ، يتطمب الحفاظ عمى المشاريع اإلنشائيّ (Žujo et al., 2017) مارسات البناءم
التكاليف والجداول الزمنية المقدرة استراتيجيات سميمة وممارسات جيدة وحكم دقيق 

(Enshassi, Al-Najjar, & Kumaraswamy, 2009) ، تؤثر تجاوزات التكاليف عمى
عمى  ،فيي تحقق عائدا أقلّ (Ashworth, 2004)جميع أصحاب المصمحة في المشروع 

 (Ashworth, 2008) .يناالستثمار لمعميل ورسوم إضافية لممستخدمين النيائيّ 
جارة إضافة لمجموعة من المقاببلت مع بعض ة لورش الحدادة والنّ يارات األوليّ أشارت الزّ 

يادة مستمرة في قائمة المواد الممنوعة ة بأّن ىناك ز ين في المشاريع اإلنشائيّ الميندسين المختصّ 
ين م عمى المعنيّ ضمن المواد ذات االستخدام المزدوج مما حتّ  التي أدرجيا االحتبلل اإلسرائيميّ 

باستخدام البدائل، أو تغيير التصميم، أو الشراء من السوق السوداء مما انعكس عمى السعر 
احتاجت دراسة مثل انقطاع التيار لممنتج، إضافة لمجموعة من األسباب التي  النيائيّ 
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ات، لممنتج، ثمن المعدّ  ، الحاجة لتخزين المواد، استخدام المواد البديمة، السعر النيائيّ الكيربائيّ 
 (2017اتحادالصناعات، ).ثمن قطع الغيار

و العنصر الوحيد من لنجاح الشركات، ألنّ  جداً  ات السابقة بأّن السعر ميم  تشير األدبيّ 
محدد الحاسم الذي يؤثر و ىو الفإنّ  وباإلضافة إلى ذلك ،يراداتمزيج التسويق الذي يحقق اإل

ة، وذلك لبلرتباط الوثيق عمى قرار شراء العمبلء، وال يمكن دراستو دون المقارنة مع القيمة والفائد
ضحي بو من أجل الحصول عمى من ىو ما يعطيو المستيمك أو ما يالثّ بينيم. 
 ,Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988; Schindler & Schindler).المنتج
2011) 

دون ما يحكمون عمى األسعار المتعمقة بجودة الخدمة، وبالتالي يولّ  المستيمكين غالباً 
فإنو عمى  مكافئإذا كان العميل يعتبر السعر ف ،كافؤاالرتياح أو عدم الرضا، وفقا لمبدأ التّ 

 & ,Cheng, Lai).  أضاف (Oliver, 1999) د الخدمةمع مزو إلتمام عممّية الشراء استعداد 
Yeung, 2010)  ّة األسعار، أّن من الممكن قياس مفيوم األسعار من بعدين: األول ىو معقولي
قة التي ينظر بيا العمبلء إلى السعر مقارنة بأسعار المنافسين. وآخر ىو مما يعكس الطري

القيمة مقابل المال، وىو ما يعني الوضع النسبي لمزود الخدمة من حيث السعر. وبوجو عام، 
 & ,Chitty, Ward) .تعتبر الخدمات عالية الجودة مكمفة أكثر من ذات الجودة المنخفضة

Chua, 2007) 
 اليدر في الصناعة

رات عمى السعر بسبب فرض قائمة االستخدام المزدوج عبر استخدام آلية دراسة التغيّ 
حيث إّن فرض قائمة االستخدام المزدوج إعادة إعمار غزة بحاجة إلى دراسة اليدر في الصناعة 

م مودا مو العالِ ولقد عنينا بدراسة ما يقدتبعًا لممقاببلت مع ذوي العبلقة يسبب ىدرًا في الصناعة  
تين في الصناعة وىم شركة )كانون( وشركة ستين ميمّ من نماذج تؤدي إلى اليدر داخل مؤسّ 

 )تويتا( وىي كالتالي:
 :(Schneiderman, 1988) بعة في شركة تويتاأسباب اليدر السّ 

 أو السمع مكتممة الصنع  التخزين: سواء تخزين المواد الخام أو العناصر غير مكتممة الصنع
 التي تتجاوز احتياج الزبائن.

 .المعالجة الزائدة: استخدام المزيد من الطاقة أو النشاط أكثر مما ىو مطموب إلنتاج منتج 
 .التمف واإلصبلح: أي إنتاج بسبب إعادة العمل 
 .اإلفراط في اإلنتاج: إنتاج أكثر مما ىو مطموب لبلستخدام الفوري 



77 

 

 ار: أي تأخير بين نياية عممية وبدء النشاط الذي يمييا.التأخير / االنتظ 
 .النقل: حركة ال لزوم ليا لممنتجات أو المواد أو المعمومات 
 .الحركة: حركة لؤلفراد ال لزوم ليا داخل منشأة الصناعة 

 :(Schneiderman, 1988) أسباب اليدر التسعة في شركة كانون
تاج يكون اليدر بسبب مجوعة من األنشطة داخل المؤسسة، وىي اليدر خبلل عممية اإلن

بسبب الرفض، التخزين، العمالة غير المباشرة، المعدات والمرافق، النفقات، التصميم، الموارد 
نتاج منتج جديد.  البشرية، والعمميات، وا 

زة ىدرًا يسبب فرض قائمة االستخدام المزدوج عبر استخدام آلية إعادة إعمار غتعقيب: 
المواد  يعرض حيث إّن التخزين، في المال بسبب تخزين المواد الخام تحسبًا لئلغبلق أو المنع

المعالجة الزائدة إلى  تدفع قائمة االستخدام المزدوج اصحاب الورش ، (Roy, 2008)لمتمف 
ىدار الطاقة بسبب انقطاع ا لتيار الكيربائي واستخدام لتحوير بعض القطع نصف المصانعة وا 

كان لمتأخير واالنتظار تأثير عمى اإلىدار بسبب وجود مصاريف تشغيمية مستمرة سواء  الوقود.
التمف بسبب اختبلف  داخل المشاريع اإلنشائية أو في ورش الصناعة الحدادة والنجارة، وكما أنّ 

مثل نوعية الخشب المتوافر بحاجة إلى  الجودة يسبب تمفًا خبلل عممية الصناعة أو االستخدام
، كما أّن فترات االنتظار والتأخير تنطبق مع فترات انتظار التنسيق لممواد عبر معالجة خاصة

 د والبحث عن بدائل.آلية إعمار غزة، والتأخير بين كل عممية وأخرى أحيانًا لمنع بعض الموا

 : جودة المنتج: سادساً 
لمتفكير في جودة المنتج التي تعتمد عمى ثمانية  إطارًا جيداً (Garvin, 1988)يوفر 

ة، وعمم الجمال، والجودة أبعاد: األداء، والميزات، والموثوقية، والمطابقة، والمتانة، والخدم
وقال إّن ىذه األبعاد الثمانية يمكن أن تستخدم لشرح االختبلفات بين النيج التقميدية  ،المدركة

. وعمى وجو التحديد، افترض أن "النيج القائم عمى المنتجات يركز عمى الخمسة لتحديد الجودة
األداء والميزات والمتانة؛ ويركز النيج القائم عمى المستخدم عمى الجماليات والنوعية المتصورة؛ 

 ".ويركز النيج القائم عمى التصنيع عمى المطابقة والموثوقية

 أبعاد جودة المنتج:

الصناعات اإلنشائية فما من عنصر إاّل ويخضع العتماد جودة المنتج عنصر ميم في 
من لجان مختصة قبل استخدامو أو تركيبو، وىنا نذكر تفاصيل أدوات قياس جودة المنتج 

 وىي كالتالي: (Garvin, 1987)بحسب 
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 األداء: تشمل خصائص التشغيل المختمفة لممنتج. .1
 ت: وىي خصائص تكميمية _ميزات إضافية_ لخصائص المنتج األساسية.الميزا .2
الموثوقية: موثوقية المنتج ىو درجة االعتمادية والثقة في االستفادة من المنتج لفترة طويمة  .3

من الزمن. وىو احتمالية أن المنتج سوف يعمل بشكل صحي  عمى مدى فترة زمنية محددة 
 أن يتمف. في ظل شروط االستخدام المحددة دون

 المطابقة: ىي درجة توافق المنتج مع المواصفات الموضوعة مسبقا. .4
 المتانة: ويقيس طول الفترة الزمنية التي ينفذ فييا المنتج قبل أن يصب  االستبدال ضروريا. .5
الخدمة: تشير إمكانية الخدمة إلى السرعة، واإلتقان، وسيولة اإلصبلح عند تمف المنتج  .6

رسالو لئلصبلحات.  وا 
ماليات: الجانب الجمالي من المنتج ىو ذاتي نسبيا في الطبيعة ويشير إلى مدى مخاطبة ج .7

 المنتج لمحواس البشرية الخمسة، وىذا يتوقف عمى نوع المنتج.
الجودة المتصورة: ومن األبعاد ذات األىمية نفسيا لمجودة ىو إدراك جودة المنتج في ذىن  .8

 ودة المنتج في مخيمة المستيمك.المستيمك أو ما يسمى بالصورة الذىنية لج

وعمى الرغم من أن إطار غارفين المكون من ثمانية أبعاد ظير ألول مرة في عام 
، فإن أىميتو تمكنو من اعتماده بشكل مستمر من قبل العديد من الباحثين لتحديد جودة 1984
. إّن إدراك ىذه األبعاد الثمانية لمجودة ىو إدراك (Sebastianelli & Tamimi, 2002)المنتج

استراتيجي لمشركات. وعمى الشركات التي تسعى لممنافسة عمى أساس الجودة أن تفعل ذلك 
بشتى الطرق، ال تحتاج الشركات أّن تيتم باألبعاد الثمانية بذات القدر ولكّنيا تحتاج إلى التركيز 

رجو باستخدام استراتيجية التجزئة باالىتمام في بعض عمى األبعاد التي تحقق ليا اليدف الم
 (Garvin, 1984) .األبعاد أكثر من غيرىا

إذا كان المنتج يمبي توقعات العميل، فإن العميل سيعتبر أن المنتج مقبوال وعالي الجودة. 
إذ لم يتم الوفاء بالتوقعات، فإن العميل يعتبر أن المنتج ذو جودة منخفضة. وىذا يعني أن جودة 

 (Ashour, 2016).يفيا بأنيا "قدرتيا عمى تمبية احتياجات العميل وتوقعاتو"المنتج يمكن تعر 
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 :في بناء فقرات االستبيان والمقابالت استخدام اإلطار النظري: سابعاً 
إلى ًا داقاببلت الشخصية واستنوعة من الممبناء فقرات االستبانة بناًء عمى مجتم لقد 

 GRMاألدبيات السابقة وما شممتو من فقرات محكمة، إضافة إلى تقارير مؤسسة مسمك وتقارير 
ولقد ساىمت المقاببلت بشكل واض  في تحديد العناصر األكثر أىمية والتي بحاجة إلى ، 

 دراسة عبر االستبيان.
 التسميم موعد تأخيرير  (: توثيق بنود االستبانة الخاصة بمتغ2.3جدول )

 النص األصمي حالة التعديل البند م
 تأخير بسبب المواد الخام

أدت التغييرات في نوع المواد إلى تأخير   .1
 التسميم.

 Changes in material types and تعديل
Specifications during 
construction(Gündüz, Nielsen, & Özdemir, 
2012), (Assaf & Al-Hejji, 2006) 

2.  
 أدى التغيير في التصميم إلى تأخير التسميم.

 ,Changes in drawings(Pakistan, 2011) تعديل
Design changes by owner or his Agent 
during construction (Gündüz et al., 2012) 

أدى التغير في أسعار المواد الخام إلى   .3
 تأخير التسميم.

 Rise in material prices, Inaccurate cost تعديل
estimation(Pakistan, 2011), Price 
fluctuations (Gündüz et al., 2012) 

أدى التأخير في شحن المواد الخام من   .4
 المعابر إلى تأخير التسميم.

 

 Late delivery(Pakistan, 2011), Late تعديل
delivery of materials(Gündüz et al., 2012) 

أدى وجود خمل في جودة المواد الخام   .5
 المستخدمة إلى تأخير التسميم.

 Quality of material(Pakistan, 2011), Poor تعديل
quality of construction materials(Gündüz 
et al., 2012) 

أدت مدة االنتظار الطويمة لمتنسيق لدخول   .6
 المواد الخام إلى تأخير التسميم.

 ,Supply of material(Pakistan, 2011) تعديل
Shortage of material(Pakistan, 2011), 
Shortage of construction materials 
(Gündüz et al., 2012), تعديل Shortage of 
construction materials in market(Assaf & 
Al-Hejji, 2006) 

أدى رفض شحن المواد الخام من قبل   .7
 االحتبلل االسرائيمي إلى تأخير التسميم.

بناء عمى تحميل مدة االنتظار لممواد مزدوجة االستخدام  بند جديد
 GRMعبر 

أدى انقطاع التيار الكيربائي لمدة طويمة   .8
 أدى إلى تأخير التسميم.

  بند جديد
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 النص األصمي حالة التعديل البند م
 تأخير بسبب المعّدات

معدات في األسواق أدت محدودية توفر ال  .9
 إلى تأخير التسميم.

 ,Shortage of equipment(Assaf & Al-Hejji منقول
2006; Gündüz et al., 2012) 

أدى محدودية توفر قطع الصيانة في   .10
 األسواق إلى تأخير التسميم.

 ,Shortage of equipment parts(Pakistan منقول
2011) 

 Improper equipment, Improper old منقول أدت المعدات القديمة إلى تأخير التسميم.  .11
equipment, Old technology(Pakistan, 
2011), Obsolete technology, Low 
efficiency of equipment (Gündüz et al., 
2012), Low productivity and efficiency of 
equipment, Lack of high technology 
mechanical equipment (Assaf & Al-Hejji, 
2006) 

أدت محدودية كفاءة المعدات إلى تأخير   .12
 التسميم.

 ,Equipment failure(Pakistan, 2011) منقول أدى كثرة تعطل المعّدات إلى تأخير التسميم.  .13
Frequent equipment breakdown(Gündüz 
et al., 2012)equipment breakdown (Assaf 
& Al-Hejji, 2006) 

 

 (: توثيق بنود االستبانة الخاصة بمتغير  سعر المنتج2.4جدول )

 حالة التعديل البند م

 جديد تعتبر أسعار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق أعمى سعرًا من السابق  .1
 جديد أّثر انقطاع التيار الكيربائي عمى زيادة كمفة اإلنتاج  .2
 جديد مفة اإلنتاجالحاجة إلى تخزين المواد أّثر عمى زيادة ك  .3
 جديد المواد البديمة المستخدمة في الصناعة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف  .4
 جديد تعتبر أرباح التجار والموزعين لكل كوب أعمى من السابق  .5
 جديد نحقق ربحًا لكل قطعة تنتجيا ورشتنا أعمى من الرب  الذي كنا نحققو في السابق  .6
 جديد عالية مقارنة بالسعر القديمتعتبر أسعار المعدات_ إن وجدت _  .7
 جديد زاد سعر قطع الغيار بسبب إدراجيا ضمن المواد الممنوعة  .8

9.  
تعتبر أسعار منتجاتنا النيائية مرتفعة عن السعر القديم بسبب وجود قائمة مواد ممنوعة 

 من دخول قطاع غزة
 جديد

 جديد خول قطاع غزةتعتبر أسعار منتجاتنا النيائية مرتفعة بسبب منع المعدات من د  .10
 جديد يؤّثر ش  المواد عمى سعر المنتج أكثر من المعدات  .11
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 (: توثيق بنود االستبانة الخاصة بمتغير  جودة المنتج2.5جدول )
 النص األصمي حالة التعديل البند م

 جودة المواد الخام المستخدمة في الصناعة
تعتبر المواد البديمة المستخدمة في الصناعة   .1

 دة أفضل من المواد األصميةذات جو 
  بند جديد

 قياس األداء
أفضل من  ءأدايعتبر المنتج النيائي ذا   .2

 المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية.
 The Products of the company are تعديل

functional (Ashour, 2016) 
بشكل صحي  لفترة طويمة دون  يعمل المنتج  .3

أن يتمف مقارنة بالمنتج المستخدمة فيو المواد 
 األصمية.

حاالت عدم اشتغال منتوجات ضئيمة، منتوجات  تعديل
شركتنا يمكن االعتماد عمييا وبدرجة ثقة عالية 

 (م2006محمد، )
 المطابقة

تتطابق مواصفات المنتج المستخدمة فيو   .4
اد البديمة مع المواصفات المطموبة من المو 

 الزبون.

االنحرافات في المواصفات تقع ضمن الحدود  تعديل
 (م2006محمد، )المسموح بيا 

 قابمية الخدمة
يعتبر المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة   .5

سيل اإلصبلح مقارنة بالمنتج المستخدمة 
 فيو المواد األصمية.

منتوجات شركتنا بسيولة التصمي  عند العطل  تتميز تعديل
 (م2006محمد، )

 المظير الخارجي
يمبي المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة   .6

رغبات الزبائن بصورة أفضل من المنتج 
 المستخدمة فيو المواد األصمية.

 منتوجاتنا مع المعايير الذوقية لمزبون، المظير تتبلءم تعديل
محمد، )الخارجي لمنتوجاتنا يجذب انتباه الزبون 

 (م2006
 الجودة المدركة

يحقق المنتج الذي تدخل في صناعتو المواد   .7
البديمة توقعات الزبائن أفضل من المنتج 

 المستخدمة فيو المواد األصمية.

دراسات السوق تؤكد تطابق جودة منتوجاتنا مع  تعديل
 (م2006محمد، )بائنتوقعات الز 

 جودة المعدات المستخدمة في الصناعة
 قياس األداء

تتمتع المعّدات المتوفرة بخصائص تشغيمية   .8
 فائقة.

تتمتع منتوجات شركتنا بخصائص تشغيمية فائقة  تعديل
 (م2006محمد، )

 المعولية
متوافرة في تعتبر حاالت تعطل المعّدات ال  .9

 األسواق قميمة.

محمد، )حاالت عدم اشتغال منتوجات ضئيمة  تعديل
 (م2006

منتوجات شركتنا يمكن االعتماد عمييا وبدرجة ثقة  تعديليمكن االعتماد عمى المعّدات المتوافرة في   .10
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 النص األصمي حالة التعديل البند م
 (م2006محمد، )عالية  األسواق بدرجة ثقة عالية.

 المطابقة
يسبب استخدام المعّدات المتوفرة في االسواق   .11

 تمفَا قميبًل في المنتجات المصنعة.

االنحرافات في المواصفات تقع ضمن الحدود  تعديل
 (م2006محمد، )المسموح بيا 

 قابمية الخدمة
يمكن إصبلح المعّدات المتوافرة عند العطل   .12

 بيسر

تتميز منتوجات شركتنا بسيولة التصمي  عند العطل  تعديل
 (م2006محمد، )

تتوفر قطع الغيار في األسواق إلصبلح   .13
 المعّدات

تتوفر األدوات االحتياطية وقطع الغيار لمنتوجاتنا.  تعديل
 (م2006محمد، )

 المتانة
تتميز المعّدات المتوافرة في األسواق بعمر   .14

 إنتاجي طويل.

محمد، )تتميز منتوجات شركتنا بعمر إنتاجي طويل  تعديل
 (م2006

تتميز قطع الغيار المتوفرة في األسوق بعمر   .15
 إنتاجي طويل.

 تعديل

 الجودة المدركة
منتوجات الشركة ذات سمعة جيدة عند المستيمك  تعديل تعتبر المعّدات المتوافرة ذات سمعة جيدة.  .16

 (م2006محمد، )
تتطابق جودة قطع الغيار المتوفرة في   .17

 األسواق مع توقعاتك

دراسات السوق تؤكد تطابق جودة منتوجاتنا مع  تعديل
 (م2006محمد، )توقعات الزبائن 



 ممخص الفصل الثاني:
رّكز ىذا الفصل عمى واقع الصناعات اإلنشائية في قطاع غزة والسنوات التي انحسرت 

شاط االقتصادي في قطاع غزة وتفسيراتيا، فييا نسبة أنشطة البناء والتشييد من مجمل الن
التعريف بقائمة االستخدام المزدوج ونبذة تاريخية عنيا، شمل الفصل أيضًا عن آلية إعادة 

(، أىدافيا، مساراتيا، دور األمم المتحدة في ذلك، واقع الكميات التي تدخل GRMإعمار غزة )
طّرق إلى التأخير في المشروعات اليندسية، عبر اآللّية واالنتقادات التي وّجيت لآللّية؛ ولقد ت

وسعر المنتج وأسباب اليدر في الصناعة وانعكاساتيا عمى سعر المنتج ومطابقتيا مع عمل آلية 
إعادة إعمار غزة، وجودة المنتج وأبعادىا بحسب العاِلم غرافين، وُختم الفصل باستخدام اإلطار 

 ا األربعين.النظري والمقاببلت في بناء االستبانة وفقراتي
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 لثالفصل الثا
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة:
بعنوان: تحديد العوامل المؤدية إلى تأخر مشاريع  (Mpofu et al., 2017)دراسة  .1

 البناء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 تحديد أىم األسباب المؤدية إلى تأخير الصناعات اإلنشائية في دولة اإلماراتاألىداف: 

قييم ذوي العبلقة وىم الزبائن، المقاول، تم تقييم تأخير المشاريع اليندسية من خبلل تالمنيجية: 
عامل يؤدي إلى التأخير من الدراسات السابقة، جمسات عصف  180تم جمع   واالستشاري

ذىني عقدت مع ذوي العبلقة بيدف تقميص عدد العوامل التي تخص دولة اإلمارات العربية 
 تبيان لمخروج بالنتائج.المتحدة لمخروج باستبيان، تم جمع المعمومات الكمية باستخدام االس

كشفت الدراسة أن االستشاريين والزبائن يتحممون الجزء األكبر من أسباب  النتائج والتوصيات:
التأخير. وكان من الواض  أن جميع أصحاب المصمحة الرئيسيين الثبلثة بحاجة إلى تغيير 

ىم أسباب التأخير: ممارساتيم القائمة من أجل ضمان إنجاز المشاريع في الوقت المناسب. من أ
عدم اكتمال التصميم في وقت العطاء. الكثير من التغييرات وأوامر التغيير. عدم كفاية التخطيط 

، موافقة من البمديةال مثلوالجدولة )من قبل المقاولين(؛ التأخير في الحصول عمى تصري  
قبل المالك. تغييرات السمطات؛ مشاكل إنتاجية العمالة. بطء عممية اتخاذ القرار من و الحكومة، 

في التصميم. وكان ىناك عوامل درست وىي تأخير شراء المواد الخام، التأخر في شحن المواد، 
أّن العمبلء التوصيات محدودية توفر المواد في األسواق، وعطل المعدات. ولقد كانت 

المشاريع  واالستشاريون والمقاولون بحاجة إلى تغيير ممارساتيم القائمة من أجل ضمان إنجاز
في الوقت المناسب. ويؤكد البحث أيضا أن التأخير يجب أن ينظر إليو بخصوصية الدولة 

 ضمن البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

بعنوان: تحديد عوامل (Gündüz, Nielsen, & Özdemir, 2012)دراسة  .2
 التأخير باستخدام طريقة مؤشر األىمية النسبية لمشاريع البناء في تركيا.

ىدفت الدراسة إلى تعريف وتصنيف العوامل المؤدية إلى التأخير في المشاريع  األىداف:
 اإلنشائية باستخدام طريقة معامل األىمية النسبية ألجل تقميص التأخير. 
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مجموعات وذلك من خبلل مقاببلت ألجل  9عامل تأخير مصنفة في  83تم تعريف  المنيجية:
من ذوي الخبرة في المشاريع اإلنشائية ضّمت عينة الدراسة  64بناء االستبانة حيث وزعت عمى 

 .RIIمدراء مشاريع وتم التحميل باستخدام طريقة 
ى التأخير وىي خرجت الدراسة بترتيب لممجموعات حسب درجة تأثيرىا عم النتائج والتوصيات:

كالتالي: المقاول، المالك، االستشاري، التصميم، المواد، المعدات، العمال، والمشروع ولقد قيمت 
الدراسة تأثير المواد من خبلل التغيير في المواد المستخدمة خبلل التنفيذ، تمف المواد المخزنة، 

د إلى الموقع ، قصور في التأخير في التصنيع، التغير في األسعار، التأخير في توصيل الموا
وأوصت عممية الشراء، محدودية جودة المواد ، قمة المواد في السوق، موردين غير مناسبين. 

بضرورة توريد المواد حسب التخطيط، الحد من األوامر التغييرية مثل التغيير في الدراسة 
ة تسميم التصميم التصميم أو الزيادة والنقصان في بنود العقد وسرعة إنجازىا إن وجدت، سرع

 والمخططات الخاصة بالمشروع.

بعنوان: أسباب وتأثيرات التأخير في مشاريع البناء  (Pakistan, 2011) دراسة .3
 الكبيرة في باكستان.

ىدفت الدراسة إلى دراسة تأثيرات التأخير في المشاريع اإلنشائية وذلك بما يتعمق في  األىداف:
 الجوانب المالية واإلدارية والمواد والمعدات والجودة.

وميين وفي القطاع الخام والمقاوالت استبيان عمى موظفين حك 150تم توزيع عدد  المنيجية:
 لقاء مع العمال. 20استبيان فقط وتم عقد  100والشركات االستشارية تم استعادة 

أسباب لمتأخير  5سبب لمتأخير كانت النتيجة بالخروج بأىم  16بعد دراسة  النتائج والتوصيات:
اوضات وقضايا المحاكم في الباكستان وىي تجاوز الوقت، تجاوز التكمفة، إنياء العقد، المف

والمنازعات. أوصت الدراسة بضرورة ضبط وقت الدفعات المقدمة لممقاولين ومقاولي الباطن، 
، االلتزام بالوقت في التنفيذ، توريد المواد بوقت كافي، والتأكد من جودتيا، متابعة حالة المعدات

 واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

بعنوان: التأخير وتجاوزات التكمفة في (Enshassi et al., 2009)دراسة  .4
 المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة

: الغرض من الورقة ىو تقييم العوامل المؤدية إلى التأخير وتجاوزات التكاليف في األىداف
مشاريع البناء في قطاع غزة استنادا إلى قائمة العوامل المسببة لذلك والمستمدة من دراسات 

 إلى جانب عوامل أخرى ناشئة عن ظروف خاصة في قطاع غزة.سابقة في أماكن أخرى، 
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 27متعاقدا و  66: أسفرت دراسة استقصائية لعينات مختارة عشوائيا عن ردود من المنيجية
 12عوامل / أسباب تأخير تم تجميعيا في  110مالكا. وشمل االستقصاء  31مستشارا و 

عوامل تجاوز التكاليف. تم قياس عامبل من  42مجموعة رئيسية. وشمل االستقصاء أيضا 
مستوى أىمية التأخير وعوامل تجاوز التكمفة وتصنيفيا حسب مؤشرات أىميتيا، وفقا لوجيات 

 نظر المتعيدين واالستشاريين والمالكين.
: ىناك اتفاق عام بين المتعاقدين واالستشاريين والمالكين بشأن أسباب النتائج والتوصيات

غبلق  التأخير وتجاوز التكاليف وشممت األسباب الرئيسية األربعة لتأخيرات الوقت اإلضرابات وا 
الحدود، والعوامل المتصمة بالمواد، ونقص المواد في األسواق، والتأخيرات في تسميم المواد إلى 
الموقع. وباإلضافة إلى ذلك، شممت األسباب الرئيسية الثبلثة لتجاوز التكاليف تقمبات أسعار 

المقاول في تسميم المواد والمعدات والتضخم. وأوصت الدراسة بضرورة فيم  مواد البناء وتأخر
أسباب التأخير والتجاوزات في التكاليف لدى جميع األطراف، وبالتالي القضاء عمى ىذه 
األسباب. ويمكن تحقيق ذلك من خبلل إدارة أفضل لممشاريع وطرق جديدة لتخزين المواد اليامة 

ة عمى ذلك، نص  الحكومة المحمية بسن تشريعات لمتغمب عمى منذ بداية المشروع. وعبلو 
 المشاكل الناشئة عن االحتكارات في توريد مواد التشييد.

بعنوان: العوامل المؤثرة عمى جودة األداء في (Jha & Iyer, 2006)دراسة  .5
 المشاريع اإلنشائية.

دراسة أسباب الضعف في أداء جودة مشاريع البناء في اليند القتراح التدابير العبلجية  األىداف:
 الممكنة. 

مؤسسة كبيرة ومتوسطة  50استبيان عمى مختصين موزعين في  450تم توزيع عدد  المنيجية:
 اإلحصائي. SPSSاستبيان وتم تحميميا باستخدام برنامج  112م الحجم، تم استبل

خرجت الدراسة بمجموعة من عوامل النجاح، والعوامل السمبية نذكر ما  النتائج والتوصيات:
وىي أّن البيئة االجتماعية االقتصادية المعادية أثرت سمبًا عمى أداء  الدراسةيخص موضوع 

 الجودة في المشاريع. 
بضرورة ضبط الجوانب المالية والدفعات وتوريد المواد في وقتيا وضبط جودتيا  أوصت الدراسة

 رة استخدام التكنولوجيا الحديثة.والسعر، إضافة إلى ضرو 
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بعنوان: أسباب التأخير في مشاريع البناء (Assaf & Al-Hejji, 2006)دراسة  .6
 الكبيرة

: ىدفت الدراسة إلى تحديد أسباب التأخير في المشاريع اإلنشائية وأىميتيا إلى الشركاء األىداف
 وىم المالك والمشرف والمقاول.

سببًا لمتأخير تم جمعيا من الدراسات السابقة، تم بناء استبيان حيث تم  73: تم دراسة المنيجية
 مالك. 15جية إشرافيو، و 19مقاول،  23توزيع عمى ال

خرجت الدراسة بأّن أىم سبب لمتأخير ىو األوامر التغييرية، ولقد قامت  النتائج التوصيات:
الدراسة بالتطرق إلى مساىمة المواد في التأخير لعدة أسباب ىي نقص المواد الخام في السوق، 

عممية اإلنشاء، التأخير في نقل المواد، تمف المواد التغيير في أنواع المواد ومواصفاتيا خبلل 
المحددة مع وجود احتياج عاجل ليا، التأخير في تصنيع مواد البناء الخاصة، التأخير في 
عمميات شراء المواد، التأخر في تحديد مواد التشطيب بسبب وفرة أنواع كثيرة في األسواق، 

ي التوصيات ىو أىمية التخطيط والعناية أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ما ييمنا ف
باإلدارة الموارد المالية والتدفق المالي والدفعات والعناية بالتصاميم وسرعة تقديميا وتقييميا 

 .وغير الميرة وتبلفي القصورلتقميل الخطأ في التنفيذ، واالىتمام في توظيف العمال الميرة 

بعنوان: العوامل المؤثرة عمى أداء التكمفة: أدلة من  (Iyer & Jha, 2005) دراسة .7
 مشاريع البناء اليندية

: تحديد األىمية النسبية لسمات النجاح والفشل في مشروعات اإلنشاءات اليندية من األىداف
 وجية نظر المينيين بما في ذلك المالكون، والمقاولون.

سمة  55ت عمى سمات نجاح وفشل لعدد : قدم ىذا البحث نتائج االستبيان التي أجريالمنيجية
 تم التعرف عمييا من خبلل مراجعة األدبيات والمقاببلت الشخصية.

: خرجت الدراسة بمجموعة من عوامل نجاح المشروعات اإلنشائية وأخرى النتائج والتوصيات
تساىم في الفشل من أىم ما يخص ىذا البحث الظروف االقتصادية واالجتماعية المعادية. 

 الدراسة بأىمية التعاون بين الشركاء في المشروع. أوصت
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بعنوان: العوامل المؤثرة عمى نجاح  (Chan, Scott, & Chan, 2004)دراسة  .8
 المشاريع اإلنشائية

 ىدفت الورقة ىو وضع إطار مفاىيمي لعوامل النجاح الحرجة في المشاريع اإلنشائية.األىداف: 
تمت دراسة األدبيات السابقة الموجودة في سبعة  من المجبلت الكبرى في مجال المنيجية: 

 .شاريعالبناء إلعادة النظر في عوامل نجاح الم
خرجت الدراسة بتصنيف عوامل النجاح تحت خمسة عوامل رئيسية مستقمة النتائج والتوصيات: 

مثل االتصال، آليات اإلجراءات اإلدارية تؤثر عمى نجاح مشاريع الصناعات اإلنشائية وىي 
ل، الرقابة، التغذية الراجعة، التخطيط، آليات الرقابة، تطوير بنية المنظمة، برنامج سبلمة فعا

إجراءات تنفيذ برنامج جودة، الرقابة عمى مقاولي الباطن، واإلجراءات اإلدارية بصورة عامة، 
وىي نوع المشروع، طبيعتو ، عوامل متعمقة بالمشروع تتألف من طريقة التناقص، المشروع 

وىي متعمقة بالزبائن من جية وبفريق العمل عوامل بشرية عدد الطوابق، مدى تعقيده، وحجمو، 
وىي االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الفيزيائية، الصناعية، البيئة الخارجية جية أخرى، من 

 والتطورات التكنولوجية.

بعنوان: أثر مواد البناء عمى مدة (Koushki & Kartam, 2004) دراسة .9
 المشروع وتكمفتو في الكويت

: تسمط الورقة الضوء عمى آثار مواد البناء عمى التأخيرات الزمنية وزيادة التكاليف. األىداف
ويتم فحص وتحديد المتغيرات المتعمقة بالمشروع التي تؤثر عمى تسميم المواد في الوقت المحدد 

 ريع اإلنشائية في دولة الكويت.إلى موقع البناء في المشا
مشروعا سكنيا )مكتمل أو عمى وشك  450: أجريت مقاببلت شخصية مع أصحاب المنيجية

مقاطعة حضرية منتقاة عشوائيا. وتم الحصول عمى بيانات عن  27االكتمال(، موزعين عمى 
ع الديمغرافية لممالكين وخصائص المشاريع، بما في ذلك موض -الخصائص االجتماعية 

 الدراسة تجاوزات في الوقت والتكمفة.
: إن أىم العوامل المؤثرة عمى التأخيرات الزمنية وزيادة التكمفة ىي تحديد النتائج والتوصيات

المدة الزمنية لؤلنشطة ونوع المواد الخام وتوفرىا في األسواق وسرعة شحنيا لمموقع. المواد 
اجد في مكان العمل ساىم ذلك في خفض المستوردة وتعيين ميندس مشرف من جية مستقمة متو 

 التكمفة وتقميل التأخير.
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بعنوان: تحديد األسباب اليامة لمتأخيرات  (Alwi & Hampson, 2003)دراسة  .10
 في مشاريع البناء

 .ىدفت إلى تحديد أىم األسباب المؤدية إلى تأخير المشاريع اإلنشائية في إندونيسايا :األىداف
شركة  89سبب متوقع لمتأخير من قبل  31تم استخدام أداة االستبيان حيث تم تقييم المنيجية: 

 ة مقاوالت صغيرة، تم القياس باستخدام معامل ارتباط سبيرمان.شرك 23مقاوالت كبيرة و 
ىناك اتفاق بين شركات المقاوالت الكبيرة والصغيرة عمى أسباب التأخير  النتائج والتوصيات:

المدرجة ضمن االستبيان، بينما كان ىناك اختبلف في تقييم األسباب األكثر أىمية في التأخير، 
لتأخير المتعمقة بالمواد متوسطة التأثير أىميا التأخير في توصيل وأظيرت النتائج أّن أسباب ا

المواد إلى الموقع، استخدام غير مناسب لممواد، سوء جدولة توريد المواد إلى الموقع، محدودية 
 جودة المواد.

بعنوان: نمذجة العوامل المؤثرة عمى جودة مشاريع البناء  (Rustum, 2002)دراسة  .11
 خالل مرحمة البناء في قطاع غزة

إلى إعطاء المالكين ومدراء المشاريع والمصممين والمقاولين المعمومات : ىدفت الدراسة األىداف
دارة الجودة في مشاريع اإلنشاءات في قطاع غزة، وكذلك تحديد العوامل  الضرورية لتحسين وا 
الرئيسية والفرعية المؤثرة في الجودة خبلل مرحمة التنفيذ، وكما ىدفت الدراسة إلى تطوير أداة 

 س الجودة بيدف التحسين.محددة )نموذج( لقيا
عامل  14تم استخدام نظام المجموعات البؤرية، والدراسات السابقة لمخروج بعدد  المنيجية:

رئيسي وىي طاقم المشروع، التصميم، الشئون المالية، مقاولو الباطن، المواد، العمال، األنظمة، 
عامبًل فرعيًا لبناء  60تفرع منيا البيئة، التعاقد، التنفيذ، المعدات، الموقع، المالك، المشروع، ت

شركة استشارية حيث تم تحميمو إحصائيًا، ومن ثم  24شركة مقاوالت، و  65استبيان وزع عمى 
(وتم اختيار نموذج االنحدار الخطي المتعدد كأنسب MODELنماذج ) 4تم تطبيق نتائجو عمى 

 طريقة لمتعامل مع المتغيرات لتحسين الجودة.
أظيرت الدراسة أنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية في توجيات كل  :النتائج والتوصيات

كما أنو ليس  .من شركات المقاوالت والشركات االستشارية في تقييم العوامل المؤثرة في الجودة
ىناك فروق ذات داللة إحصائية في تقييم العوامل المؤثرة في الجودة لكل من الشركات الحائزة 

كانت التوصيات باستخدام النموذج المطور  .تمك التي ال تممك ىذه الشيادةعمى شيادة األيزو و 
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من قبل الدراسة لمعالجة مواطن الضعف وتحسين الجودة مع تطبيق نظام إداري لمجودة يشمل 
 جميع مراحل المشروع.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
في الصناعات اإلنشائية تحدثت الدراسات السابقة عن أسباب التأخير والتكمفة والجودة 

وذلك في الكثير من مكونات المشروع، ولقد كان ىدفنا من خبلل الدراسات السابقة التركيز عمى 
أىم األسباب التي تخص المواد والمعدات واستخدام التكنولوجيا الحديثة والظروف االقتصادية 

ولكّن الدراسات السابقة وىي المكون األساسي الذي تعانيو الصناعات اإلنشائية في قطاع غزة، 
لم تدرس أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى الصناعات اإلنشائية حيث إّن ىذه الحالة السياسية 

في  لمدراسةاالقتصادية التي يعيشيا قطاع غزة بسبب الحصار غير مكررة، مما أوجد أصالة 
رًا عمى تأخير موعد المتغير المستقل وىو قائمة االستخدام المزدوج الذي نفترض أنو ترك أث

 التسميم والتكمفة والجودة في الصناعات اإلنشائية.

 االستفادة من الدراسات السابقة:
 تمثمت عممية االستفادة من الدراسات السابقة في:

 ساعدت الدراسات السابقة في اختيار موضوع الدراسة. -
 إثراء الدراسة باإلطار النظري. -
 راسة الحالية.المساعدة في تحميل وتفسير نتائج الد -
 تصميم وتطوير أداة الدراسة )االستبانة( لتحقيق أىداف الدراسة. -
 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. -

 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أّن المتغير المستقل وىو فرض قائمة االستخدام المزدوج -

 راستو عالميًا.لم تتم د
تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أّنيا تبحث في العبلقة بين فرض قائمة االستخدام  -

، والعبلقة، ودرجة تبحث ىذا الواقعالتي الصناعات اإلنشائية، حيث إّنيا الدراسة األولى و المزدوج 
 .التأثير بين المتغيرين

ات اإلنشائية وىما الحدادة والنجارة في كل تمّيزت الدراسة بأّنيا شممت نوعين من الصناع -
 محافظات قطاع غزة.

وىي تأخير موعد مجتمعة معًا  متغيرات تابعة ةتمّيزت الدراسة بأّنيا األولى التي درست ثبلث -
 التسميم، وسعر المنتج، وجودة المنتج في المشاريع اليندسية.
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 ممخص الفصل الثالث:
لمدراسات السابقة المتعمقة بموضوع  واإللكتروني مكتبيالمس  بال لقد تبّين بعد القيام

توجد دراسات سابقة تتحدث عن تأثير قائمة االستخدام المزدوج عمى المشاريع ال  بأّنو الدراسة
تطرقت إلى والتي  دراسة 11بعدد  سابقةالدراسات تم االستعاضة عن ذلك  بالاإلنشائية، لقد 

من حيث  وأثر المواد في المشاريع اإلنشائية اريعمجموعة من العوامل المؤثرة عمى أداء المش
 زمن التأخير والتكمفة والجودة؛ ساىمت الدراسات السابقة في بناء االستبانة بصورة جيدة.



 
 


















 الرابعالفصل 
  الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة:أواًل: 
جراءا تيا محورا رئيسا يتم من خبللو إنجاز الجانب التطبيقي من تعتبر منيجية الدراسة وا 

الدراسة، وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل 
 إلى النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق

 ا.األىداف التي تسعى إلى تحقيقي
حيث تناول ىذا الفصل وصفا لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة، وكذلك أداة الدراسة 
المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا، ومدى صدقيا وثباتيا، وينتيي الفصل 
بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات واستخبلص النتائج، وفيما يمي 

 جراءات.وصف ليذه اإل

 منيجية الدارسة:: ثانياً 
منيج خميط يتألف من المقاببلت والمنيج   باستخدام قمنا الدراسة أىداف تحقيق أجل من
 موضوع الظاىرة وصف خبللو من الذي يحاولباستخدام أداة االستبيان   التحميمي الوصفي
 التي والعمميات حوليا تطرح التي مكوناتيا واآلراء بين بياناتيا، والعبلقة وتحميل الدراسة،
 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا

 مصدرين أساسين لممعمومات:وتم استخدام 
في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر البيانات تم االّتجاه : حيث الثانوية المصادر

مقاالت الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات وال
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في 

 مواقع اإلنترنت المختمفة.
إلى جمع البيانات  تم الّمجوءانب التحميمية لموضوع الدراسة : لمعالجة الجو المصادر األولية

 صيصاً ليذا الغرض.األولية من خبلل االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خ
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 مجتمع الدراسة: : ثالثاً 
ورشة  160التحاد الصناعات الخشبية  حيث ينتسب وحدادة( نجار عربي)ورشة  240
وينتسب التحاد الصناعات المعدنية واليندسية   (2016ا. و. اتحادالصناعات، ) نجار عربي

 ورشة حدادة. 80

 عينة الدراسة:: رابعاً 
% من مجتمع الدراسة، 62وىي تمثل  ورشة 148لقد تم تحديد عينة الدراسة بعدد 

ش استبانة ور  56استبانة ،)  109لقد وصل العدد  الكمي لبلستبانات المسترجعة و 
 استبانة ورش نجارة(.  53حدادة، و 

 طريقة حساب العينة: 
 : (2015بشماني & شكيب، ) تم استخدام معادلة ستيفن ثامبسون لتحديد حجم العينة

 
 
 
 

N  ( ورشة240) مجتمع الدراسةحجم 
z  1.96وتساوي    0.95الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى الداللة  
d  0.05نسبة الخطأ  وتساوي 
p  = 0.50نسبة توفر الخاصية والمحايدة 

n 
 ورشة 147.95النتيجة: حجم العينة 

 ورشة 148يتم جبر الكسور ألقرب عدد صحي  لتكون العينة 
 

 :أداة الدراسة: خامساً 
أثر تطبيق قائمة االستخدام المزدوج المطبقة من قبل االحتالل  "تم إعداد استبانة حول 

 "عمى أداء المشاريع اإلنشائية في قطاع غزة  اإلسرائيمي
 تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

حافظة، سنوات الخبرة، عدد وىو عبارة عن المعمومات العامة عن المستجيب )المالقسم األول: 
 (.العمال في الورشة، سنة تأسيس الورشة، المنصب اإلداري، نوع الورشة، العمر، حجم العمل

 
     ppzdN

ppN
n
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 مجاالت: 3فقرة، موزع عمى  40، ويتكون من مجاالت الدراسةوىو عبارة عن  القسم الثاني:
 ( فقرة.13، ويتكون من )أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى موعد التسميمالمجال األول: 
 ( فقرة.17، ويتكون من )أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المنتجالمجال الثاني: 

 ( فقرات.10، ويتكون من )أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتجالمجال الثالث:  
بيان حسب تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االست

 (:4.1جدول )
 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(4.1جدول )

 االستجابة
أعترض 
 بشدة

 موافق بشدة موافق متردد أعترض

 5 4 3 2 1 الدرجة
( لبلستجابة " قميمة جدًا " وبذلك يكون الوزن النسبي في ىذه الحالة 1الدرجة ) تم اختيار

 % وىو يتناسب مع ىذه االستجابة.20ىو

 طوات بناء االستبانة:خسًا: ساد
" أثر تطبيق قائمة االستخدام المزدوج المطبقة من قبل لمعرفة أداة الدراسة  تم إعداد

الخطوات لقد تم اتّباع اإلنشائية في قطاع غزة "، و  االحتبلل اإلسرائيمي عمى أداء المشاريع
 -التالية لبناء االستبانة:

وع الدراسة، واالستفادة منيا في بناء السابقة ذات الصمة بموض الدراساتاالطبلع عمى  -1
 االستبانة وصياغة فقراتيا.

 .من أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفين في تحديد أبعاد االستبانة وفقراتيا عدداستشارة  -2
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -4
 ( فقرة.40( مجاالت و )3تيا األولية وقد تكونت من )تم تصميم االستبانة في صور  -5
( من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة 8تم عرض االستبانة عمى ) -6

( يبين 2. والممحق رقم )لمعدنية واتحاد الصناعات الخشبيةواتحاد الصناعات ااإلسبلمية،
 أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 اإلضافةبعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو في ضوء أراء المحكمين تم تعديل  -7
 (.1( فقرة، ممحق )40والتعديل، لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى )
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 صدق االستبانة:: سابعاً 
، كما (2010الجرجاوي، )صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسو"  

يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية، 
عبيدات، )ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"

 ستبانة بطريقتين:. وقد تم التأكد من صدق اال(2001
 صدق المحكمين "الصدق الظاىري:

مجال  في المتخصصين المحكمين من عدد يتم اختيار أن يقصد بصدق المحكمين "ىو
( حيث تم عرض االستبانة 107، صم2010الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكمة الظاىرة أو

اإلدارة واليندسة  فيأكاديميين ومينيين مختصين  8عمى مجموعة من المحكمين تألفت من 
آلراء المحكمين لقد تمت االستجابة (، و 2ء المحكمين بالممحق رقم )وأسما والصناعات اإلنشائية

في  ةاالستبيان تمة، وبذلك خرجإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدّ  وتم
 (.1انظر الممحق رقم ) -النيائية  اصورتي

 صدق المقياس:

 Internal Validityالداخمي أواًل: االتساق 
يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 

بحساب االتساق الداخمي لبلستبانة وذلك من خبلل حساب  قمناتنتمي إليو ىذه الفقرة، وقد 
 لممجال نفسو.معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية 

والدرجة الكمية خدام المزدوج عمى موعد التسميم  أثر قائمة االست ارتباطمعامل  :(4.2جدول )
 لممجال.

 الفقرة م

ن 
سو

بير
مل 

معا
باط

الرت
ل

مة  
لقي

ا
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
). 

 0.000* 0.659 أدت التغييرات في نوع المواد إلى تأخير التسميم.  .1
 0.000* 0.584 خير التسميم.أدى التغيير في التصميم إلى تأ  .2
 0.000* 0.511 أدى التغير في أسعار المواد الخام إلى تأخير التسميم.  .3
 0.000* 0.486 أدى التأخير في شحن المواد الخام من المعابر إلى تأخير التسميم.  .4
 0.000* 0.478 أدى وجود خمل في جودة المواد الخام المستخدمة إلى تأخير التسميم.  .5
 0.000* 0.514 ض شحن المواد الخام من قبل االحتبلل االسرائيمي إلى تأخير التسميم.أدى رف  .6
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 الفقرة م

ن 
سو

بير
مل 

معا
باط

الرت
ل

مة  
لقي

ا
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
). 

 0.000* 0.455 أدت مدة االنتظار الطويمة لمتنسيق لدخول المواد الخام إلى تأخير التسميم.  .7
 0.000* 0.464 أدى انقطاع التيار الكيربائي لمدة طويمة أدى إلى تأخير التسميم.  .8
 0.000* 0.532 وفر المعدات في األسواق إلى تأخير التسميم.أدت محدودية ت  .9
 0.000* 0.468 أدى محدودية توفر قطع الصيانة في األسواق إلى تأخير التسميم.  .10
 0.000* 0.580 أدت المعدات القديمة إلى تأخير التسميم.  .11
 0.000* 0.561 أدت محدودية كفاءة المعدات إلى تأخير التسميم.  .12
 0.000* 0.460 طل المعّدات إلى تأخير التسميم.أدى كثرة تع  .13

 0.000* 0.765 الدرجة الكمية لممجال 
 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أثر قائمة االستخدام 4.2جدول )يوض  
ال، والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة المزدوج عمى موعد التسميم " والدرجة الكمية لممج

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α ≤0.05 دالة عند مستوى معنوية 
والدرجة الكمية  دوج عمى جودة المنتج قائمة االستخدام المز  ارتباط أثرمعامل  :(4.3جدول )

 لممجال.

 الفقرة م

ن 
سو

بير
مل 

معا
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.001* 0.327 تعتبر المواد البديمة المستخدمة في الصناعة ذات جودة أفضل من المواد األصمية.  .1
 0.000* 0.356 ء أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية.ايعتبر المنتج النيائي ذا أد  .2

مة فيو يعمل المنتج بشكل صحي  لفترة طويمة دون أن يتمف مقارنة بالمنتج المستخد  .3
 0.000* 0.334 المواد األصمية.

تتطابق مواصفات المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة مع المواصفات المطموبة من   .4
 0.069 0.175 الزبون.

يعتبر المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة سيل اإلصبلح مقارنة بالمنتج المستخدمة فيو   .5
 0.000* 0.500 المواد األصمية.

لمنتج المستخدمة فيو المواد البديمة رغبات الزبائن بصورة أفضل من المنتج يمبي ا  .6
 0.000* 0.368 المستخدمة فيو المواد األصمية.

يحقق المنتج الذي تدخل في صناعتو المواد البديمة توقعات الزبائن أفضل من المنتج   .7
 0.000* 0.530 المستخدمة فيو المواد األصمية.

 0.000* 0.484 وفرة بخصائص تشغيمية فائقة.تتمتع المعّدات المت  .8
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 الفقرة م
ن 

سو
بير

مل 
معا

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 0.571 تعتبر حاالت تعطل المعّدات المتوافرة في األسواق قميمة.  .9
 0.000* 0.622 يمكن االعتماد عمى المعّدات المتوافرة في األسواق بدرجة ثقة عالية.  .10
 0.001* 0.310 ت المصنعة.يسبب استخدام المعّدات المتوفرة في االسواق تمفَا قميبًل في المنتجا  .11
 0.000* 0.388 يمكن إصبلح المعّدات المتوافرة عند العطل بيسر.  .12
 0.000* 0.452 تتوفر قطع الغيار في األسواق إلصبلح المعّدات.  .13
 0.000* 0.558 تتميز المعّدات المتوافرة في األسواق بعمر إنتاجي طويل.  .14
 0.000* 0.658 إنتاجي طويل. تتميز قطع الغيار المتوفرة في األسوق بعمر  .15
 0.000* 0.596 تعتبر المعّدات المتوافرة ذات سمعة جيدة.  .16
 0.000* 0.458 تتطابق جودة قطع الغيار المتوفرة في األسواق مع توقعاتك  .17

 0.000* 0.422 الدرجة الكمية لممجال 
 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

امل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " أثر قائمة االستخدام ( مع4.3جدول )يوض  
المزدوج عمى جودة المنتج " والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α ≤0.05 دالة عند مستوى معنوية 
والدرجة الكمية  تخدام المزدوج عمى تكمفة المنتج السأثر قائمة اارتباط معامل  :(4.4جدول )

 لممجال.

 الفقرة م

ن 
سو

بير
مل 

معا
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 0.531 تعتبر أسعار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق أعمى سعرًا من السابق.  .1
 0.000* 0.532 أّثر انقطاع التيار الكيربائي عمى زيادة كمفة اإلنتاج.  .2
 0.000* 0.686 أّثرت الحاجة إلى تخزين المواد عمى زيادة كمفة اإلنتاج.  .3
 0.000* 0.452 تؤدي المواد البديمة المستخدمة في الصناعة إلى ارتفاع التكاليف.   .4
 0.039* 0.198 تعتبر أرباح التجار والموزعين لمقطعة أعمى من السابق.   .5
 0.000* 0.451 عالية مقارنة بالسعر القديم.تعتبر أسعار المعدات_ إن وجدت_  .6
 0.000* 0.416 تعتبر سعر قطع الغيار مرتفعة بسبب إدراجيا ضمن المواد الممنوعة.   .7

تعتبر أسعار منتجاتنا النيائية مرتفعة عن السعر القديم بسبب وجود قائمة المواد   .8
 0.000* 0.484 الممنوعة.

 0.003* 0.287 عة بسبب إدراج المعدات ضمن قائمة المواد المنوعة.تعتبر أسعار منتجاتنا النيائية مرتف  .9
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 الفقرة م
ن 

سو
بير

مل 
معا

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

 0.000* 0.524 يؤّثر ش  المواد عمى سعر المنتج أكثر من ش  المعدات.  .10
 0.000* 0.691 الدرجة الكمية لممجال 

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
من فقرات مجال " أثر قائمة االستخدام  ( معامل االرتباط بين كل فقرة4.4جدول )يوض  

المزدوج عمى تكمفة المنتج " والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة 
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α ≤ 0.05 دالة عند مستوى معنوية 

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
ي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي يعتبر الصدق البنائ

تريد األداة الوصول إلييا، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 
 لفقرات االستبانة.

( أن جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة 4.5يبين جدول )
وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما  α ≤0.05 عند مستوى معنوية إحصائيًا 

 وضعت لقياسو.
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية  : (4.5جدول )

 لالستبانة.

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 0.765 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم.

 0.000* 0.422 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المنتج. 

 0.000* 0.691 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتج.

 .α ≤0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *االرتباط 

 : Reliabilityثبات االستبانة : ثامناً 

 عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج الستبيان نفسا يعطي أنيقصد بثبات االستبانة ىو "
(، ويقصد بو أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس 97 م،2010)الجرجاوي،متتالية"  مرات
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قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند 
 (.م2002تكرار استخدامو في أوقات مختمفة" )القحطاني، 

 من ثبات استبانة الدراسة من خبلل: تم التحقق وقد
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما ىي مبينة في  ألفاطريقة  تم استخدام
 (.4.6جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة. :(4.6جدول )

 المجال
عدد 

 قراتالف
معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.802 6440. 13 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم.
 0.870 7570. 17 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المنتج. 
 0.659 4340. 10 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتج.

 0.821 6740. 40 جميع المجاالت معا
 الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق*

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ جيدة لكل 4.6واض  من النتائج الموضحة في جدول )
(. 6740.( بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة )7570.،4340.مجال حيث تتراوح بين )

بينما بمغت   (0.659،0.870تراوح بين )وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث ت
 ( وىذا يعنى أن معامل الصدق الذاتي مرتفع.0.821لجميع فقرات االستبانة )

من  ولقد تم التأّكد(. 1ة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق )نوبذلك تكون االستبا
يتيا لتحميل عمى ثقة تامة بصحة االستبانة وصبلح نااستبانة الدراسة مما يجعمصدق وثبات 

 النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:: تاسعاً 
 Statistical Packageاالستبانة من خبلل برنامج التحميل اإلحصائي  وتحميلتم تفريغ 

for the Social Sciences  (SPSS). 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 (: لوصف عينة الدراسة.Frequencies & Percentagesب المئوية والتكرارات )النس -1
 المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي. -2
 (، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3
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( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -4
. وقد تم استخدامو لحساب االتساق م ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بين متغيرينيقو 

 الداخمي والصدق البنائي لبلستبانة، والعبلقة بين المتغيرات.
( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -5

ادت أو قمت عن ذلك. ولقد تم أم ز  3قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 استخدامو لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة ما إذا كان Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -6
 ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة. 

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  -7
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثبلث مجموعات أو أكثر من 

 البيانات.

 
 




 
  



 
 

















 

 الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات 

  الدراسة

  



38 

 

 الفصل الخامس
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 :مقدمةأواًل: 
، وذلك من خبلل تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ىذا الفصل عرضًا ل

اإلجابة عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إلييا من خبلل 
تحميل فقراتيا، والوقوف عمى المعمومات العامة التي اشتممت عمى )المحافظة، سنوات الخبرة، 

ل في الورشة، سنة تأسيس الورشة، المنصب اإلداري، نوع الورشة، العمر، حجم عدد العما
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، إذ تم (، العمل

لمحصول عمى نتائج الدراسة  (SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 حميميا في ىذا الفصل. التي سيتم عرضيا وت

 :خصائص عينة الدراسة: ثانياً 
 وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق المعمومات العامة:

 أواًل: توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة
 توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة. : (5.1جدول )

 المحافظة
 نوع الورشة

 النسبة المئوية % المجموع
 نجارة حدادة

 19.3 21 10 11 مالالش
 21.1 23 14 9 غزة

 22.0 24 12 12 الوسطى
 14.7 16 5 11 خان يونس

 22.9 25 12 13 رف 
 100.0 109 53 56 المجموع

% من الورش في محافظة الشمال، 19.3( أن ما نسبتو 5.1يتض  من جدول )
س، % في محافظة خان يون14.7% في محافظة الوسطى، 22% في محافظة غزة، 21.1
سعيًا حثيثًا عمى أن تكون العينة موزعة عمى المحافظات  سعينالقد % في محافظة رف . 22.9

الخمس بشكل متساوي ولكن كان ىناك انخفاض في نسبة التوزيع في بعض المحافظات مما 
 .في بعض المحافظاتغير في النسبة وذلك يعزى إلى عدم تجاوب بعض المبحوثين 
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 سة حسب سنوات الخبرة: توزيع عينة الدراثالثاً 
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة. :(5.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 4.6 5 4-1من 
 11.9 13 9-5من 
 14.7 16 14-10من 
 15.6 17 19-15من 
 53.2 58 عام فأكثر 20

 100.0 109 المجموع
الدراسة تتراوح سنوات الخبرة من  % من عينة4.6( أن ما نسبتو 5.2يتض  من جدول )

 14أعوام إلى  10% من 14.7أعوام،  9أعوام إلى  5% من 11.9أعوام، بينما  4عام إلى 
، يتض  عاما 20% سنوات الخبرة تزيد عن 53.2عام،  19عام إلى  15% من 15.6عام، 

 من النسب المذكورة 

 ثالثًا: توزيع عينة الدراسة حسب عدد العمال في الورشة.
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد العمال في الورشة. : (5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد العمال في الورشة
 6.4 7 ورشة الفرد الواحد

 61.5 67 4-2من 
 21.1 23 9-5من 
 5.5 6 19-10من 
 5.5 6 فأكثر 20

 100.0 109 المجموع
، 4-2% من 61.5د الواحد، % ورشة الفر 6.4( أن ما نسبتو 5.3يتض  من جدول )

 ذلك بأن ولقد تم تفسير، فأكثرعامل  20% 5.5، 19-10% من 5.5، 9-5% من 21.1
أفراد إضافة إلى تقمص حجم الموظفين  4-2معظم الورش عائمية ومتوسطة الحجم تتألف من 

 داخل الورشة الواحدة بسبب قمة العمل ومحدودية حجم الصناعة.
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 اسة حسب سنة تأسيس الورشة.رابعًا: توزيع عينة الدر 
 توزيع عينة الدراسة حسب سنة تأسيس الورشة. :(5.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنة تأسيس الورشة
 35.8 39 1994قبل عام 

 20.2 22 1999-1994من عام 
 13.8 15 2006-2000من عام 
 26.6 29 2014-2007من عام 

 3.7 4 وحتى الوقت الحالي 2015من عام 
 100.0 109 المجموع

، 1994% من الورش تم تأسيسيا قبل عام 35.8( أن ما نسبتو 5.4يتض  من جدول )
، 2006-2000% ما بين عامي 13.8، 1999-1994% ما بين عامي 20.2بينما 
 وحتى الوقت الحالي. 2015% من عام 3.7، 2014-2007% ما بين عامي 26.6

 ب اإلداري.خامسًا: توزيع عينة الدراسة حسب المنص
 توزيع عينة الدراسة حسب المنصب اإلداري. :(5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المنصب اإلداري
 82.6 90 مالك
 6.4 7 مدير
 10.1 11 فني

 0.9 1 محاسب
 100.0 109 المجموع

% ممن قاموا بتعبئة االستبانة ىم مبلك 82.6( أن ما نسبتو 5.5يتض  من جدول )
% ىم )مدير، فني، أو محاسب(، وُيفسر ذلك بأن 17.4باقي النسب مجتمعة  الورش، بينما

 غالبية الورش من تدار من قبل مالك واحد، وقمة عدد العمال.

 سادسًا: توزيع عينة الدراسة حسب نوع الورشة.
 توزيع عينة الدراسة حسب نوع الورشة. :(5.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد نوع الورشة
 51.4 56 حدادة
 48.6 53 نجارة
 100.0 109 المجموع
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% ورش 48.6رش حدادة، بينما % ىي و 51.4( أن ما نسبتو 5.6يتض  من جدول )
 نجارة.

 : توزيع عينة الدراسة حسب العمر.سابعاً 
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر. :(5.7جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 22.0 24 30-18من 
 26.6 29 40-31من 
 22.0 24 50-41من 

 29.4 32 عام 50أكثر من 
 100.0 109 المجموع

عام،  30عام إلى  18% تتراوح أعمارىم من 22( أن ما نسبتو 5.7يتض  من جدول )
% أكثر من 29.4، اعام 50إلى  41% من 22عام،  40عام إلى  31% من 26.6بينما 
 40تعبئة االستبيان تزيد  أعمارىم عن يبلحظ من البيانات أّن نصف الذين قاموا بعاما،  50

االستبيان من أصحاب الورش عامًا وىم المبلك وتجدر اإلشارة إلى أًن من قاموا بتعبئة 
 متمسكون في مينة الحدادة والنجارة ومحدودية التغيير.

م  2012: نسبة االنخفاض في العمل في كل من ورش الحدادة والنجارة من عام ثامناً 
 .م2015وعام 

 م2012يوضح نسبة انحسار العمل في كل من ورش الحدادة والنجارة من عام  :(5.8ول )جد
 .م2015وعام 

 نسبة انحسار العمل نوع الورشة
 %37.55 ورش الحدادة
 %36.64 ورش النجارة

 ما يمي: (5.8يتض  من جدول )
 %.37.6نسبة انحسار العمل في ورش الحدادة  -
 %.36.6ة نسبة انحسار العمل في ورش النجار  -
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 تحميل فقرات االستبانة:: تاسعاً 
لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط  Tلتحميل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار

  أم ال. 3قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي  االستجابةدرجة 
توسطة حسب وىي تقابل درجة الموافقة الم 3متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية

 مقياس ليكرت المستخدم.
 .3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

 "أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم. أواًل: تحميل فقرات مجال "
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5.9النتائج موضحة في جدول ) ال. أم 3المتوسطة وىي 

.( لكل فقرة من فقرات مجال " أثر قائمة Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) :(5.9جدول )
 االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم

 م
 الفقرة 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ي  
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي
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ال
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ة ا
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(
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g
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 5 0.000* 10.038 80.2 4.01 التغييرات في نوع المواد إلى تأخير التسميم.أدت   .1
 8 0.000* 6.749 74.5 3.72 أدى التغيير في التصميم إلى تأخير التسميم.  .2
 7 0.000* 8.092 77.6 3.88 أدى التغير في أسعار المواد الخام إلى تأخير التسميم.  .3

4.  
معابر إلى أدى التأخير في شحن المواد الخام من ال

 تأخير التسميم.
4.54 90.8 4.096 *0.000 2 

5.  
أدى وجود خمل في جودة المواد الخام المستخدمة إلى 

 تأخير التسميم.
3.92 78.3 9.941 *0.000 6 

6.  
أدى رفض شحن المواد الخام من قبل االحتبلل 

 االسرائيمي إلى تأخير التسميم.
4.36 87.2 18.554 *0.000 3 

7.  
ر الطويمة لمتنسيق لدخول المواد الخام أدت مدة االنتظا

 إلى تأخير التسميم.
4.28 85.5 17.608 *0.000 4 

8.  
أدى انقطاع التيار الكيربائي لمدة طويمة أدى إلى 

 تأخير التسميم.
4.67 93.4 23.367 *0.000 1 

9.  
أدت محدودية توفر المعدات في األسواق إلى تأخير 

 التسميم.
3.53 70.6 5.004 *0.000 10 
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10.  
أدى محدودية توفر قطع الصيانة في األسواق إلى 

 تأخير التسميم.
3.48 69.5 4.326 *0.000 11 

 12 0.000* 3.130 66.8 3.34 أدت المعدات القديمة إلى تأخير التسميم.  .11
 13 0.000* 2.094 64.6 3.23 أدت محدودية كفاءة المعدات إلى تأخير التسميم.  .12
 9 0.000* 5.659 72.7 3.63 أخير التسميم.أدى كثرة تعطل المعّدات إلى ت  .13
  0.000* 14.493 77.8 3.89 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ما يمي: (5.9)يوض  الجدول 

 (أدى انقطاع التيار الكيربائي لمدة طويمة إلى تأخير التسميم.)لمفقرة: المتوسط الحسابي  .1
%، قيمة 93.4( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  4.67يساوي 
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  23.367االختبار

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه  ،α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة  3لموافقة المتوسطة وىي درجة االفقرة قد زاد عن 

األىمية األولى حيث  من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، وقد جاء ترتيب ىذه الفقرة في
يؤثر ذلك سمبًا عمى أوقات العمل وارتفاع تكمفة التشغيل من خبلل تشغيل المولدات وما 

ىبلك. يانةوص وقودثمن شراء لممولد و تبعيا من   وا 
في الدرجة الثانية في األىمية حيث  (تأخير شحن المواد الخام من المعابر)بينما تأتي فقرة:  .2

غبلق المعابر بصورة متكررة وتأخير  2007يخضع قطاع غزة لمحصار منذ عام  وا 
الخام وتأخيرىا لفترات طويمة في المعابر وأو الموانئ اإلسرائيمية  لممواد الجمركيالتخميص 

إلضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل يؤدي إلى ارتفاع التكمفة الكمية لممنتج وأحيانًا إلى با
ا. و. )وسعر اإلنتاج  انخفاض جودة المواد الخام أو تمفيا مما يؤثر عمى جودة المواد الخام

رفض شحن المواد بعد مدة انتظار أدى )فقرة ، (2017المالية، ؛ 2016اتحادالصناعات، 
مواد البديمة أو من السوق لما تبعو من فترة البحث عن ال (تسميمموعد ال عمىسمبًا  طويمة
كان لو أثر واض  عمى موعد  شحن المواد عمى طول مدة انتظار الموافقةأّما ، السوداء
حيث إّننا من  المواد ليا تأثير أكثر من المعداتوكما يبلحظ في ىذا المتغير أّن  ،التسميم
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بيانات باستخدام االستبيان تبين أّن المعدات الخاصة خبلل االستقصاء أثناء عممية جمع ال
بورش النجارة متوافرة في األسواق ولكن بجودة أقل من المتوقع، يوجد معدات قديمة بجودة 
عالية معروضة لمبيع بسبب محدودية العمل والحاجة لبلستغناء عنيا، بعض أنواع المعدات 

لدخول ولكّن استخداميا عند بعض وىي تعتبر ميمة مثل مكائن التشكيل ممنوعة من ا
الورش المتخصصة وعمميا محدود في أعمال النجار العربي، أّما بخصوص ورش الحدادة 
فالمكائن الموجودة قديمة ولكنيا بحالة جيدة وكل ورشة تسعى لمحفاظ عمى المعدات 

ىناك تكّيف نسبي فيما يخص كفاءة المعدات المتوافرة لدييا وصيانتيا بشكل دوري، 
 2017% في العام 36تقادميا ولكن يعتبر ىذا التكّيف مناسب لحالة انخفاض العمل إلى و 

، ولكن من المتوقع أن تتكشف الكثير من المشاكل والعجز في حال 2012مقارنة بالعام 
   .2012زيادة حجم العمل حسب واقع العام 

لمرتبة األخيرة في ا (أدت محدودية كفاءة المعدات إلى تأخير التسميم.)تحتل الفقرة:   .3
%، 64.6أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.23يساوي  لياالمتوسط الحسابي التأثير، 

لذلك تعتبر ىذه  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 2.094قيمة االختبار 
مما يدل عمى أن متوسط درجة  ،α ≤0.05 الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىذا يعني أن ىناك  3 وىيدرجة الموافقة المتوسطة ذه الفقرة قد زاد عن االستجابة لي
 ؛ موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

 : تحميل فقرات مجال " أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتج".ثانياً 
درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى Tتم استخدام اختبار 
 (.5.10النتائج موضحة في جدول ) .3الموافقة المتوسطة وىي 

.( لكل فقرة من فقرات مجال " أثر Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )  :(5.10جدول )
 قائمة االستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتج ".
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1.  
تعتبر أسعار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق 

 أعمى سعرًا من السابق.
4.39 87.9 16.912 *0.000 2 

 1 0.000* 20.239 91.4 4.57 أّثر انقطاع التيار الكيربائي عمى زيادة كمفة اإلنتاج.  .2
 3 0.000* 3.654 87.7 4.39أّثرت الحاجة إلى تخزين المواد عمى زيادة كمفة   .3
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 ج.اإلنتا

4.  
تؤدي المواد البديمة المستخدمة في الصناعة إلى  

 ارتفاع التكاليف.
3.89 77.8 8.647 *0.000 8 

5.  
تعتبر أرباح التجار والموزعين لمقطعة أعمى من  

 السابق.
3.12 62.4 1.012 *0.000 10 

6.  
تعتبر أسعار المعدات_ إن وجدت_عالية مقارنة 

 .بالسعر القديم
4.06 81.1 11.828 *0.000 6 

7.  
تعتبر سعر قطع الغيار مرتفعة بسبب إدراجيا  

 ضمن المواد الممنوعة.
4.05 80.9 12.473 *0.000 7 

8.  
تعتبر أسعار منتجاتنا النيائية مرتفعة عن السعر 

 القديم بسبب وجود قائمة المواد الممنوعة.
4.24 84.8 16.824 *0.000 4 

9.  
النيائية مرتفعة بسبب إدراج تعتبر أسعار منتجاتنا 

 المعدات ضمن قائمة المواد المنوعة.
3.76 75.2 8.270 *0.000 9 

10.  
يؤّثر ش  المواد عمى سعر المنتج أكثر من ش  

 المعدات.
4.22 84.4 14.056 *0.000 5 

  0.000* 17.875 81.4 4.07 جميع فقرات المجال معاً  
 .α ≤0.05 داللة  * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى

 (  ما يمي:5.10)يوض  الجدول 
يساوي  )أّثر انقطاع التيار الكيربائي عمى زيادة كمفة اإلنتاج.( لمفقرةالمتوسط الحسابي 

%، قيمة االختبار 91.4( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  4.57
لك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا لذ 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 20.239

عن مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد  ،α ≤0.05 عند مستوى داللة 
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه  3درجة الموافقة المتوسطة وىي 

رتفاع التكاليف وىي: طول فترة ذلك اليعزى الفقرة، وقد جاءت ىذه الفقرة في المرتبة األولى 
الوقود والزيت لمتشغيل، الصيانة،  ، التكمفة الرأسمالية لشراء مولد،الكيربائيانقطاع التيار 
تعتبر أسعار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق أعمى سعرًا ) تحتل فقرة اإلىبلك السنوي.

حيث أّنو من خبلل  السعرعمى الثانية من حيث األىمية في التأثير  الدرجة( من السابق.
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ة االستبيانات تبين أّن ذلك بسبب طيمة فترة انتظار المواد عمى المعابر وفي المقاببلت أثناء تعبئ
عمى تنسيق وما يتكبده التّجار من تكاليف عمى الكوب أو الطن  لمحصولالموانئ اإلسرائيمية 

تنزيل البضاعة من الشاحنات  لوصول الشحنة إلى قطاع غزة، تمف جزء من البضاعة، تكاليف
عادة تحميميا عدة مرات ) ، بينما يؤثر (2017المالية، ) مرات( بينما كانت قديمًا )مرتين( 3وا 

االنتظار عمى زيادة حجم األموال المحتجزة كثمن بضاعة مما قممت من قيمة العائد طول مدة 
دفع التجار إلى زيادة نسبة الرب  عمى الوحدة لتعويض جزء من  ذلك عمى االستثمار ولكنّ 

أّثرت الحاجة إلى )وىو نفس السبب الذي أدى إلى زيادة أىمية فقرة  االستثمارالعائدات عمى 
 .المنتج يفلتكافي التأثير عمى  .(ى زيادة كمفة اإلنتاجتخزين المواد عم

 (تعتبر أرباح التجار والموزعين لمقطعة أعمى من السابق.) لمفقرةالمتوسط الحسابي 
دالة إحصائيًا عند ( تعتبر أرباح التجار والموزعين لمقطعة أعمى من السابق.) تعتبر فقرة
ير في التأثير، تسبقيا في الترتيب فقرة تحتل الترتيب األخ وىي ،α ≤0.05 مستوى داللة 

  (نوعة.متعتبر أسعار منتجاتنا النيائية مرتفعة بسبب إدراج المعدات ضمن قائمة المواد الم)
 ثانيًا: تحميل فقرات مجال " أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المنتج ".

ة قد وصمت درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجاب Tاختبار  استخدامتم 
 (.21-4النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىي 

.( لكل فقرة من فقرات مجال " أثر Sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) : (5.11جدول )
 قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المنتج ".
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1.  
تعتبر المواد البديمة المستخدمة في الصناعة 

 ذات جودة أفضل من المواد األصمية.
4.33 86.6 15.554 *0.000 1 

2.  
ء أفضل من ايعتبر المنتج النيائي ذا أد

 المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية.
3.95 79.1 9.926 *0.000 2 

3.  
بشكل صحي  لفترة طويمة دون  يعمل المنتج

أن يتمف مقارنة بالمنتج المستخدمة فيو المواد 
 األصمية.

3.74 74.9 6.893 *0.000 5 

4.  
تتطابق مواصفات المنتج المستخدمة فيو 
المواد البديمة مع المواصفات المطموبة من 

 الزبون.
3.35 67.0 3.696 *0.000 12 
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5.  
ديمة يعتبر المنتج المستخدمة فيو المواد الب

سيل اإلصبلح مقارنة بالمنتج المستخدمة فيو 
 المواد األصمية.

3.38 67.5 3.701 *0.000 11 

6.  
يمبي المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة 
رغبات الزبائن بصورة أفضل من المنتج 

 المستخدمة فيو المواد األصمية.
3.49 69.7 5.192 *0.000 9 

7.  
لمواد يحقق المنتج الذي تدخل في صناعتو ا

البديمة توقعات الزبائن أفضل من المنتج 
 المستخدمة فيو المواد األصمية.

3.69 73.8 7.809 *0.000 6 

8.  
تتمتع المعّدات المتوفرة بخصائص تشغيمية 

 فائقة.
3.02 60.4 .172 .8640 16 

9.  
تعتبر حاالت تعطل المعّدات المتوافرة في 

 األسواق قميمة.
3.20 64.0 1.924 .0570 13 

كن االعتماد عمى المعّدات المتوافرة في يم  .10
 األسواق بدرجة ثقة عالية.

3.51 70.3 4.981 *0.000 7 

11.  
يسبب استخدام المعّدات المتوفرة في االسواق 

 تمفَا قميبًل في المنتجات المصنعة.
2.94 58.9 -.611 .5430 17 

12.  
يمكن إصبلح المعّدات المتوافرة عند العطل 

 بيسر.
3.06 61.1 .587 .5590 15 

13.  
تتوفر قطع الغيار في األسواق إلصبلح 

 المعّدات.
3.09 61.8 .897 .3720 14 

14.  
تتميز المعّدات المتوافرة في األسواق بعمر 

 إنتاجي طويل.
3.82 76.3 8.934 *0.000 3 

15.  
تتميز قطع الغيار المتوفرة في األسواق بعمر 

 إنتاجي طويل.
3.80 76.0 8.953 *0.000 4 

 7 0.000* 5.285 70.3 3.51 ت المتوافرة ذات سمعة جيدة.تعتبر المعّدا  .16

17.  
تتطابق جودة قطع الغيار المتوفرة في األسواق 

 مع توقعاتك
3.39 67.9 4.080 *0.000 10 

  0.000* 11.111 69.7 3.49 جميع فقرات المجال معاً  



58 

 

 .α ≤0.05 الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  المتوسط* 
 مقياس ليكارت المقموب في تقييم أثر جودة المنتج. لقد تم استخدام
 (  ما يمي:5.11)يوض  الجدول 

تعتبر المواد البديمة المستخدمة في الصناعة ذات جودة " )1لمفقرة رقم "المتوسط الحسابي  .1
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكمية من  4.33يساوي  (أفضل من المواد األصمية.

 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية ، وأن 15.554االختبار  %، قيمة86.6النسبي 
مما يدل عمى أن  ،α ≤0.05 لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىذا يعني  3درجة الموافقة المتوسطة وىي متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن 
 األىمية األولى وتحتل فقرة ىذه الفقرة، وقد احتمت أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى

الدرجة  ء أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية(ا)يعتبر المنتج النيائي ذا أد
الثانية من حيث األىمية في التأثير عمى الجودة حيث أّنو من خبلل المقاببلت أثناء تعبئة 

ة المواد، عدم مبلئمتيا لمعنصر، مكّيفة لتبلئم االستبيانات تبين أّن ذلك بسبب محدودية جود
 العنصر، ذات سماكة أقل، مجّمعة، مواصفات مختمفة أو أقل من المطموب.

تحتل الدرجة الثالثة  )تتميز المعّدات المتوافرة في األسواق بعمر إنتاجي طويل( بينما الفقرة .2
 ألسوق بعمر إنتاجي طويل()تتميز قطع الغيار المتوفرة في ا من حيث األىمية، تمييا فقرة

حيث أّنو من خبلل المقاببلت أثناء تعبئة االستبيانات تبين أّن ذلك بسبب محدودية حجم 
الصناعة أثرت عمى العائدات ومحدودية قدرة أصحاب الورش عمى شراء المعدات األصمية 

تاجي مما دفع التّجار الستيراد معّدات وقطع غيار ذات سعر أقل وجودة محدودة وعمر إن
قميل، باستثناء المعدات الضخمة المستخدمة في ورش الحدادة مثل المقصات والمكابس 
وغيرىا فيي ممنوعة بالكمية وقطع الغيار يتم الحصول عمييا إّما من معدات متيالكة أو يتم 

 توليف قطع لممكائن.
( .المصنعة يسبب استخدام المعّدات المتوفرة في االسواق تمفَا قمياًل في المنتجاتفقرة ) .3

 من حالة لوجود وذلك ،α ≤0.05 تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
، وىي تحتل مع المعدات المتوافرة في األسواقالورشة لمتعامل  طواقم لدى والقدرة التدريب

تتمتع المعّدات المتوفرة بخصائص تشغيمية )تسبقيا فقرة  الترتيب األخير في التأثير.
وذلك ألّن المعّدات المتوافرة  ،α ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ولكّنيا  (قة.فائ

وبحسب المقاببلت  ،خاصة في معّدات النجارة في األسواق متدنّية الّسعر ومتدّنية الجودة
فإّن المعّدات الخاّصة بأعمال الحدادة قديمة وتتم صيانتيا بشكل دوري لتحقيق عمر 
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ولقد  ؛دم وجود معّدات جديدة مثل المقّصات والمكابس والثّنايات وغيرىاافتراضي أطول لع
دالة إحصائيًا عند وىي  (يمكن إصالح المعّدات المتوافرة عند العطل بيسر.سبقتيا فقرة )
حيث تعتمد الورش تبعًا لممقاببلت عمى عمميات التوليف من  ،α ≤0.05 مستوى داللة 

   قطع المعّدات القديمة أوالخراطة.

 اختبار الفرضيات وتفسير النتائج: عاشراً 
 ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة. :الفرضية الصفرية

 .توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية البديمة
0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    فإنو ال يمكن رفض

الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات 
0.05أقل من مستوى الداللة  Sig.(P-value)كانت الدراسة، أما إذا    فيتم رفض الفرضية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من و الصفرية وقبول الفرضية البديمة القائمة بأن
 .متغيرات الدراسة

 متوسطات بين α ≤0.05 الفرضية: توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 
افظة  سنوات المح) الشخصية لممتغيرات تعزى الدراسة موضوع حول المبحوثين استجابة

المنصب اإلداري  نوع الورشة   الخبرة  عدد العمال في الورشة  سنة تأسيس الورشة 
 العمر(.

لعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة T تم استخدام اختبار 
إحصائية وىو اختبار معممي يصم  لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام 

اللة إحصائية وىذا االختبار اختبار " التباين األحادي"  لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات د
 متوسطات أو أكثر. 3معممي يصم  لمقارنة 

 استجابة متوسطات بين α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1
 .المحافظة إلى تعزى الدراسة موضوع حول المبحوثين

 المقابمة (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.12من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى المحافظة.

 المحافظة. –ئج اختبار" التباين األحادي " نتا :(5.12جدول )
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(
Sig). رف  خان يونس الوسطى غزة الشمال 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى موعد التسميم.

 

3.72 4.04 4.03 3.95 3.72 1.485 .212 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 منتج. عمى جودة ال

 

2.43 2.58 2.33 2.47 2.73 2.837 .028 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى تكمفة المنتج.

3.76 4.16 4.31 4.24 3.90 3.324 .013 

 065. 2.288 3.45 3.56 3.56 3.59 3.30 جميع المجاالت معا

 استجابة متوسطات بين α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
 .الخبرة سنوات إلى تعزى الدراسة موضوع حول حوثينالمب

المقابمة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.13من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

داللة إحصائية بين متوسطات  مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات
 تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى سنوات الخبرة.

 سنوات الخبرة. –نتائج اختبار" التباين األحادي "  :(5.13جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Sig). 

ن 
م

1-4 

ن 
م

5-9 

ن 
م

10-
14 

ن 
م

15-
19 

20 
ام 
ع كثر
فأ

 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى موعد التسميم.

 

4.22 3.76 3.65 3.83 3.98 1.343 .259 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى جودة المنتج. 

 

2.31 2.28 2.50 2.62 2.56 1.482 .213 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى تكمفة المنتج.

4.00 4.05 3.76 3.91 4.21 2.103 .086 

 052. 2.434 3.58 3.45 3.30 3.36 3.51 جميع المجاالت معا
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 استجابة متوسطات بين α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
 تعزى إلى عدد العمال في الورشة. الدراسة موضوع حول المبحوثين

المقابمة  (.Sig)ية ( تبين أن القيمة االحتمال5.14من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
ال في تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى عدد العم

 الورشة.
 عدد العمال في الورشة. –نتائج اختبار" التباين األحادي "  :(5.14جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

حد .(
الوا

رد 
 الف

شة
ور

 

ن 
م

2-4 

ن 
م

5-9 

ن 
م

10-
19 

20 
كثر

فأ
 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى موعد التسميم.

 

3.84 3.93 3.70 3.88 4.26 1.082 .369 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى جودة المنتج. 

 

2.66 2.49 2.59 2.29 2.51 .708 .588 

أثر قائمة االستخدام المزدوج 
 عمى تكمفة المنتج.

4.00 4.15 3.83 4.17 4.05 1.186 .321 

 487. 865. 3.61 3.45 3.37 3.52 3.50 جميع المجاالت معا

في التعامل كبيرة ولدييا خبرة ورش  فأكثر وىي 20التي بيا عدد عمال  يتض  أّن الورش
مع متغيرات الصناعة مثل التغيرات في السعر واختبلفات الجودة وضبط متغير الوقت والسيطرة 

 عمى مواعيد التسميم.

 استجابة متوسطات بين α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
 .اإلداري المنصب إلى تعزى الدراسة عموضو  حول المبحوثين

المقابمة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.15من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة 
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ية بين متوسطات مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
 تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى المنصب اإلداري.

 المنصب اإلداري. –نتائج اختبار" التباين األحادي "  : (5.15جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Sig). محاسب فني مدير مالك 

الستخدام المزدوج عمى أثر قائمة ا
 موعد التسميم.

 

3.89 3.93 3.78 4.62 .531 .662 

أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى 
 جودة المنتج. 

 

2.52 2.89 2.24 2.24 3.207 .026 

أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى 
 تكمفة المنتج.

4.06 3.96 4.15 4.40 .236 .871 

 623. 591. 3.75 3.39 3.59 3.49 جميع المجاالت معا

المقابمة  (.Sig)( أيضًا تبين أن القيمة االحتمالية 5.15من النتائج الموضحة في جدول )
لجودة المنتج وبذلك يمكن  α < 0.05الختبار"  التباين األحادي " أصغر من مستوى الداللة 

ل مجال استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حو 
ولكن يتض  من التحميل أّن المدراء أقميم تأثرًا وخبلل جودة المنتج تعزى إلى المنصب اإلداري، 

تبين أّن نصف عدد الورش التي يزيد عدد عماليا  بيانات االستبيانتحميل و في جداول  البحث
أسست موظف يديرىا مدراء وليسوا المبلك، إضافة إلى أّن الورش التي يديرىا مدراء  20عن 

م، وىذا دليل عمى التطور اإلداري لدى ىذه المؤسسات وقدرة المدراء عمى 2000قبل العام 
التغير في جودة المواد، و  التقمباتاتخاذ القرار والمرونة والتكيف وتجاوز التيديدات والتعامل مع 

 وتدريب الطواقم. 
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 استجابة توسطاتم بين α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
 ى نوع الورشة.إل تعزى الدراسة موضوع حول المبحوثين

 نوع الورشة – "لعينتين مستقمتين "Tالختبار" : نتائج(5.16جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
Sig). نجارة حدادة 

 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم.
 

3.91 3.87 .136 .713 

 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المنتج. 
 

2.48 2.55 .683 .410 
 604. 270. 4.04 4.10 أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتج.

 870. 027. 3.48 3.50 جميع المجاالت معا

بمة المقا (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.16من النتائج الموضحة في جدول )
لجميع المجاالت والمجاالت  α ≤ 0.05لعينتين مستقمتين" أكبر من مستوى الداللة  Tالختبار"

مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى نوع الورشة.

ى أّن الصناعة في  ورش الحدادة والنجارة تعيش نفس حالة المعاناة بسبب يعزى ذلك إل
 .قائمة االستخدام المزدوج

 استجابة متوسطات بين α ≤0.05 توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6
 موضوع الدراسة تعزى إلى العمر. حول المبحوثين

المقابمة  (.Sig)حتمالية ( تبين أن القيمة اال5.17من النتائج الموضحة في جدول )
لممجاالت مجتمعة معا وبذلك  α ≤ 0.05الختبار" التباين األحادي " أقل من مستوى الداللة 

يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
عام إلى  41رية من ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى العمر لصال  الفئة العم

  .عاما 50
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 العمر. –نتائج اختبار" التباين األحادي "  :(5.17جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

Sig). 

ن 
م

18-
30 

ن 
م

31-
40 

ن 
م

41-
50 

ن 
ر م

أكث
50 

 عام
أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى 

 موعد التسميم.
 

4.08 3.64 4.03 3.88 2.687 .050 

أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى 
 جودة المنتج. 

 
2.35 2.52 2.66 2.51 1.903 .134 

أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى 
 تكمفة المنتج.

3.98 3.93 4.29 4.09 1.668 .178 

 035. 2.976 3.50 3.66 3.36 3.47 جميع المجاالت معا
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 ة لممقياس:من البنية العامميّ التحميل العاممي االستكشافي لمتأكد 

 Principalلتحديد البناء العاممي تم استخدام طريقة العناصر األساسية )
Components Analysis ُجري التدوير المتعامد لممحاول من خبلل طريقة ( كما أ

(Varimax Rotation .وذلك الفتراض استقبللية العوامل ) 
 د عدد العوامل:ات اآلتية من أجل تحديوقد اعتمدت المحكّ 

كايز ويعد من أكثر المحكات شيوعا، ويعتمد عمى كون قيمة الجذر الكامن  محكّ  -1
(Eigenvalue.واحدا صحيحا أو أكثر ) 

 (.Scree Plot( وىو طريقة بيانية ويطمق عميو اسم )Cattellكاتل ) محكّ  -2

 االحتفاظ بالعوامل التي تشبع عمييا ثبلث فقرات عمى األقل.  -3

 في انتقاء الفقرات وفي تصنيفيا عمى العوامل )المحكات اآلتية(: ىذا وقد روعي

 أو أكثر. 0.4أن يكون تشبع الفقرة عمى العامل الذي تنتمي لو .أ 

عمى أكثر من عامل فتعد منتمية لمعامل  4.4إذا كانت الفقرة تتمتع بتشبع أكثر من .ب 
 .عمى األقل عن أي عامل آخر 4.1الذي يكون تشبعيا عميو أعمى وبفارق 

حسبت درجة تشبع كل فقرة من فقرات المقياس عمى العوامل األساسية ونسبة .ج 
 التباين لكل عامل، والنسبة التراكمية لتباين المصفوفة العاممية.
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 التسميم موعد التحميل العاممي لممحور األول: تأخير

 ( لقياس كفاية العينة5.18جدول رقم )
 بارتميت و  KMOاختبار 

 785. ن لقياس كفاية العينةأولك -ماير -كايزر

 لمكرويةاختبار بارتميت 

 442.857 كاي تربيع

 78 درجة الحرية

 000. (Sigالقيمة االحتمالية )

  (KMOأولكن ) -ماير -( أنو تم تطبيق اختبار كايزر5.18يتض  من الجدول رقم )
 Kaiser-Meyer-Olkin  مما يدل  0.5وىذه القيمة أكبر من  0.785وكانت قيمة االختبار

 Bartlett's Testعمى كفاية عينة التحميل إلجراء الدراسة، بينما بمغت قيمة اختبار بارتميت )
of Sphericity وىذا يدل عمى أن اختبلف  0.001بمستوى داللة أقل من  442.857( القيمة

ة تشكل سمصفوفة االرتباط عن المصفوفة الواحدية وأنو توجد تباينات مشتركة بين متغيرات الدرا
 وبالتالي فإن شروط تطبيق التحميل العاممي محققة.مجموعة من العوامل الخفية، 

 يوضح نسبة التباين والتباين التراكمي قبل التعامد وبعد التعامد (5.19جدول رقم )

 العوامل
 بعد التعامد قبل التعامد

القيم 
 الذاتية

 نسبة التباين
نسبة التباين 
 التراكمية

القيم 
 الذاتية

نسبة التباين 
 التراكمية

نسبة التباين التراكمية التي 
 تفسرىا العوامل المعتمدة

1 4.241 32.624 32.624 2.336 17.966 17.966 
2 1.831 14.082 46.706 2.327 17.897 35.862 
3 1.189 9.145 55.851 2.149 16.533 52.395 
4 1.036 7.966 63.817 1.485 11.421 63.817 
5 .884 6.800 70.617    
6 .812 6.244 76.861    
7 .676 5.198 82.059    
8 .537 4.133 86.192    
9 .453 3.483 89.675    
10 .395 3.037 92.712    
11 .360 2.767 95.479    
12 .341 2.620 98.099    
13 .247 1.901 100.000    

 - 63.817 - - 100 13 المجموع
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أثر قائمة ( أن مفردات مقياس "5.19الواردة في جدول رقم ) النتائجيتض  من 
متغيرا  13" قد تم تمخيصيا في أربعة عوامل تضم االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم

باستخدام طريقة المكونات األساسية ذات التدوير المتعامد وفقا لقيمة الجذر الكامن عمى التوالي، 
المتغيرات ىو أن ال يقل الجذر الكامن لمعامل  حيث أن معيار استخبلص العوامل من

المستخمص عن الواحد الصحي  حتى لو كانت ىناك تشبعات ذات داللة عمى ذلك العامل. ولقد 
لممصفوفة  % من التباين الكمي63.817ساىمت ىذه العوامل األربعة في تفسير ما نسبتو 

وبين لنا الجدولين (: 5.1في الشكل رقم ) وىذا ما أكده التمثيل البياني لمعوامل المبين، العاممية
 ( خبلصة نتائج التحميل العاممي:5.21( و )5.24رقم )

 
"أثر قائمة ( التمثيل البياني لمجذر الكامن لمعوامل المكونة لمجزء األول لمقياس 5.1الشكل رقم )

 االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم"
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 ة تدوير المحاور( تشبعات العوامل قبل عممي5.20جدول رقم )

 المتغيرات 
 العوامل

1 2 3 4 

 718. أدت التغييرات في نوع المواد إلى تأخير التسميم
   

 652. أدت محدودية توفر المعدات في األسواق إلى تأخير التسميم
   

 432.- 640. أدت محدودية كفاءة المعدات إلى تأخير التسميم
  

 456.   634. ميمأدت المعدات القديمة إلى تأخير التس

 493.- 603. أدى محدودية توفر قطع الصيانة في األسواق إلى تأخير التسميم
  

 603. أدى التغيير في التصميم إلى تأخير التسميم
   

 587. أدى انقطاع التيار الكيربائي لمدة طويمة أدى إلى تأخير التسميم
 

-.454 
 

السرائيمي إلى أدى رفض شحن المواد الخام من قبل االحتبلل ا
 تأخير التسميم

.580 .491 
  

 536. أدى كثرة تعطل المعّدات إلى تأخير التسميم
   

 517. أدى وجود خمل في جودة المواد الخام المستخدمة إلى تأخير التسميم
   

 501. أدى التغير في أسعار المواد الخام إلى تأخير التسميم
 

.479 
 

يق لدخول المواد الخام إلى تأخير أدت مدة االنتظار الطويمة لمتنس
 التسميم

.524 .578 
  

 أدى التأخير في شحن المواد الخام من المعابر إلى تأخير التسميم
  

.496 
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 ( تشبعات العوامل بعد عممية تدوير المحاور5.21جدول رقم )

 المتغيرات
 العوامل

1 2 3 4 
 778. أدى التغيير في التصميم إلى تأخير التسميم

   
    702. أدت التغييرات في نوع المواد إلى تأخير التسميم

 654. أدى التغير في أسعار المواد الخام إلى تأخير التسميم
   

 573. أدى وجود خمل في جودة المواد الخام المستخدمة إلى تأخير التسميم
   

 أدت المعدات القديمة إلى تأخير التسميم
 

.825 
  

   786.  معدات إلى تأخير التسميمأدت محدودية كفاءة ال
 أدى كثرة تعطل المعّدات إلى تأخير التسميم

 
.737 

  
 أدت مدة االنتظار الطويمة لمتنسيق لدخول المواد الخام إلى تأخير التسميم

  
.849 

 
أدى رفض شحن المواد الخام من قبل االحتبلل االسرائيمي إلى تأخير 

   التسميم
.823 

 
  700.   ار الكيربائي لمدة طويمة أدى إلى تأخير التسميمأدى انقطاع التي

 أدى التأخير في شحن المواد الخام من المعابر إلى تأخير التسميم
   

-.641 

 أدت محدودية توفر المعدات في األسواق إلى تأخير التسميم
   

.640 

 أدى محدودية توفر قطع الصيانة في األسواق إلى تأخير التسميم
 

.451 
 

.621 

 دولموصول إلى درجة عالية من المصداقية في استخراج المركبات األساسية تم استبعا
أو يحصل  0.4أي متغير يحصل عمى معامل تحميل عمى أي من العوامل المستخرجة أقل من 

 عمى أكثر من عامل من العوامل المستخرجة في نفس الوقت. 0.4عمى معامل تحميل 

 العامل األول:

التغيير في % من التباين، واستقطب ىذا العامل أربعة متغيرات وىي )17.966ل فسر ىذا العام
وجود خمل في جودة المواد ، التغير في أسعار المواد الخام، التغييرات في نوع المواد، التصميم
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، يتض  من فقرات العامل األّول أّنيا مرتبطة في التغيرات التي تحدث عمى (الخام المستخدمة
 .مباشرة أو غير مباشرة بصورةالمواد 

 :الثانيالعامل 
أدت % من التباين، واستقطب ىذا العامل ثبلثة متغيرات وىي )17.897فسر ىذا العامل 

أدى كثرة ، أدت محدودية كفاءة المعدات إلى تأخير التسميم، المعدات القديمة إلى تأخير التسميم
 .مل الثّاني أّنيا مرتبطة في المعدات، يتض  من فقرات العا(تعطل المعّدات إلى تأخير التسميم

 :الثالثالعامل 
مدة رات وىي )% من التباين، واستقطب ىذا العامل ثبلثة متغيّ 16.533ر ىذا العامل فسّ 

لخام من قبل االحتبلل رفض شحن المواد ا، ويمة لمتنسيق لدخول المواد الخاماالنتظار الط
، يتض  من فقرات العامل الثّالث أّنيا مرتبطة (يمةانقطاع التيار الكيربائي لمدة طو ،  االسرائيمي

 .في االنتظار سواًء كان االنتظار لوصول المواد أو انتظار التّّيار الكيربائي

 :الرابعالعامل 
في  التأخير% من التباين، واستقطب ىذا العامل ثبلثة متغيرات وىي )11.421فسر ىذا العامل 

محدودية توفر قطع ، ة توفر المعدات في األسواقمحدودي، شحن المواد الخام من المعابر
، يتض  من فقرات العامل الّرابع أّنيا مرتبطة في توّفر المواد أو قطع (الصيانة في األسواق

 .الصيانة
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 التحميل العاممي لممحور الثاني: سعر المنتج

 ( لقياس كفاية العينة5.22جدول رقم )
 بارتميت و  KMOاختبار 

 746. كن لقياس كفاية العينةأول -ماير -كايزر

 لمكرويةاختبار بارتميت 

 235.029 كاي تربيع

 45 درجة الحرية

 000. (Sigالقيمة االحتمالية )

   (KMOأولكن ) -ماير -كايزر( أنو تم تطبيق اختبار 5.22يتض  من الجدول رقم )

Kaiser-Meyer-Olkin  مما يدل عمى  0.5وىذه القيمة أكبر من  4.746وكانت قيمة االختبار
 Bartlett's Test ofكفاية عينة التحميل إلجراء الدراسة، بينما بمغت قيمة اختبار بارتميت )

Sphericity وىذا يدل عمى أن اختبلف  0.001بمستوى داللة أقل من  235.029( القيمة
اسة تشكل مصفوفة االرتباط عن المصفوفة الواحدية وأنو توجد تباينات مشتركة بين متغيرات الدر 

مجموعة من العوامل الخفية وىو ما نسعى إلى الكشف عنو وبالتالي فإن شروط تطبيق التحميل 
 العاممي محققة.

 التدويروبعد  التدويريوضح نسبة التباين والتباين التراكمي قبل  (5.23جدول رقم )

 العوامل

 بعد التدوير قبل التدوير

القيم 
 الذاتية

نسبة 
 التباين

ن نسبة التباي
 التراكمية

القيم 
 الذاتية

نسبة 
 التباين

نسبة التباين 
التراكمية 
التي تفسرىا 
العوامل 
 المعتمدة

1 3.180 31.795 31.795 2.539 25.392 25.392 

2 1.419 14.186 45.981 1.921 19.208 44.600 

3 1.089 10.892 56.874 1.227 12.273 56.874 

4 .953 9.530 66.403 
   

5 .795 7.954 74.358 
   

6 .712 7.120 81.478 
   

7 .590 5.902 87.380 
   

8 .563 5.630 93.010 
   

9 .414 4.138 97.148 
   

10 .285 2.852 100.000 
   

 - 56.874 - - 100 10 المجموع
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أثر قائمة ( أن مفردات مقياس "5.23النتائج الواردة في جدول رقم )يتض  من 
متغيرا  14عوامل تضم  ثبلثة" قد تم تمخيصيا في تكمفة المنتج االستخدام المزدوج عمى

باستخدام طريقة المكونات األساسية ذات التدوير المتعامد وفقا لقيمة الجذر الكامن عمى التوالي، 
حيث أن معيار استخبلص العوامل من المتغيرات ىو أن ال يقل الجذر الكامن لمعامل 

كانت ىناك تشبعات ذات داللة عمى ذلك العامل. ولقد  المستخمص عن الواحد الصحي  حتى لو
لممصفوفة  % من التباين الكمي56.874في تفسير ما نسبتو  الثبلثةساىمت ىذه العوامل 

وبين لنا الجدولين (: 5.2وىذا ما أكده التمثيل البياني لمعوامل المبين في الشكل رقم )، العاممية
 يل العاممي:( خبلصة نتائج التحم5.25( و )5.24رقم )

 
"أثر قائمة ( التمثيل البياني لمجذر الكامن لمعوامل المكونة لمجزء الثاني لمقياس 5.2الشكل رقم )

 "تكمفة المنتجاالستخدام المزدوج عمى 
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 ( تشبعات العوامل قبل عممية تدوير المحاور5.24جدول رقم )

 العوامل المتغيرات

1 2 3 

 742. مى زيادة كمفة اإلنتاجأّثر انقطاع التيار الكيربائي ع
  

 720. يؤّثر ش  المواد عمى سعر المنتج أكثر من ش  المعدات
  

تعتبر أسعار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق أعمى سعرًا من 
 السابق

.703 
  

منتجاتنا النيائية مرتفعة عن السعر القديم بسبب وجود  تعتبر أسعار
 قائمة المواد الممنوعة

.692 
  

 609. تعتبر أسعار المعدات_ إن وجدت_عالية مقارنة بالسعر القديم
 

.416 

 566.- 569. تعتبر سعر قطع الغيار مرتفعة بسبب إدراجيا ضمن المواد الممنوعة
 

 494. تؤدي المواد البديمة المستخدمة في الصناعة إلى ارتفاع التكاليف
  

 السابقتعتبر أرباح التجار والموزعين لمقطعة أعمى من 
 

.680 
 

 أّثرت الحاجة إلى تخزين المواد عمى زيادة كمفة اإلنتاج
  

.605 

منتجاتنا النيائية مرتفعة بسبب إدراج المعدات ضمن  تعتبر أسعار
 قائمة المواد المنوعة

.435 
 

-.501 
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 ( تشبعات العوامل بعد عممية تدوير المحاور5.25جدول رقم )

 المتغيرات
 العوامل

1 2 3 

 833. عتبر أسعار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق أعمى سعرًا من السابقت
  

 805. أّثر انقطاع التيار الكيربائي عمى زيادة كمفة اإلنتاج
  

 668. يؤّثر ش  المواد عمى سعر المنتج أكثر من ش  المعدات
  

 575. تؤدي المواد البديمة المستخدمة في الصناعة إلى ارتفاع التكاليف
  

 تعتبر سعر قطع الغيار مرتفعة بسبب إدراجيا ضمن المواد الممنوعة
 

.811 
 

 تعتبر أسعار المعدات_ إن وجدت_عالية مقارنة بالسعر القديم
 

.805 
 

منتجاتنا النيائية مرتفعة عن السعر القديم بسبب وجود قائمة المواد  تعتبر أسعار
 الممنوعة

.470 .549 
 

النيائية مرتفعة بسبب إدراج المعدات ضمن قائمة المواد  منتجاتنا تعتبر أسعار
   المنوعة

-.645 

 تعتبر أرباح التجار والموزعين لمقطعة أعمى من السابق
  

.639 

 أّثرت الحاجة إلى تخزين المواد عمى زيادة كمفة اإلنتاج
  

.569 

 دم استبعاولموصول إلى درجة عالية من المصداقية في استخراج المركبات األساسية ت
أو يحصل  0.4أي متغير يحصل عمى معامل تحميل عمى أي من العوامل المستخرجة أقل من 

 عمى أكثر من عامل من العوامل المستخرجة في نفس الوقت. 0.4عمى معامل تحميل 

 العامل األول:
تعتبر % من التباين، واستقطب ىذا العامل أربعة متغيرات وىي )25.392ر ىذا العامل فسّ 
أّثر انقطاع التيار ، ار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق أعمى سعرًا من السابقأسع

، يؤّثر ش  المواد عمى سعر المنتج أكثر من ش  المعدات، الكيربائي عمى زيادة كمفة اإلنتاج
 (.تؤدي المواد البديمة المستخدمة في الصناعة إلى ارتفاع التكاليف
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 :الثانيالعامل 
تعتبر % من التباين، واستقطب ىذا العامل أربعة متغيرات وىي )19.248مل ر ىذا العافسّ 

تعتبر أسعار المعدات_ إن ، سعر قطع الغيار مرتفعة بسبب إدراجيا ضمن المواد الممنوعة
منتجاتنا النيائية مرتفعة عن السعر القديم  تعتبر أسعار، وجدت_عالية مقارنة بالسعر القديم

 (.الممنوعةبسبب وجود قائمة المواد 

 :الثالثالعامل 
تعتبر % من التباين، واستقطب ىذا العامل ثبلثة متغيرات وىي )12.273ر ىذا العامل فسّ 

تعتبر أرباح ، منتجاتنا النيائية مرتفعة بسبب إدراج المعدات ضمن قائمة المواد المنوعة أسعار
المواد عمى زيادة كمفة  أّثرت الحاجة إلى تخزين، التجار والموزعين لمقطعة أعمى من السابق

 (.اإلنتاج
 

 التحميل العاممي لممحور الثالث: جودة المنتج

 ( لقياس كفاية العينة5.26جدول رقم )
 بارتميت و  KMOاختبار 

 أولكن لقياس كفاية العينة -ماير -كايزر
.708 

 لمكرويةاختبار بارتميت 

 كاي تربيع
572.943 

 136 درجة الحرية

 000. (Sigة )القيمة االحتمالي

   (KMOأولكن ) -ماير -كايزر( أنو تم تطبيق اختبار 5.26يتض  من الجدول رقم )

Kaiser-Meyer-Olkin  مما يدل عمى  0.5وىذه القيمة أكبر من  0.708وكانت قيمة االختبار
 Bartlett's Test ofكفاية عينة التحميل إلجراء الدراسة، بينما بمغت قيمة اختبار بارتميت )

Sphericity وىذا يدل عمى أن اختبلف  0.001بمستوى داللة أقل من  572.943( القيمة
مصفوفة االرتباط عن المصفوفة الواحدية وأنو توجد تباينات مشتركة بين متغيرات الدراسة تشكل 
مجموعة من العوامل الخفية وىو ما نسعى إلى الكشف عنو وبالتالي فإن شروط تطبيق التحميل 

 ة.العاممي محقق
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 يوضح نسبة التباين والتباين التراكمي قبل التدوير وبعد التدوير (5.27جدول رقم )

 العوامل

 بعد التدوير قبل التدوير

القيم 
 الذاتية

 نسبة التباين
نسبة التباين 
 التراكمية

القيم 
 الذاتية

 نسبة التباين

نسبة التباين 
التراكمية التي 
تفسرىا العوامل 

 المعتمدة
1 3.953 23.256 23.256 2.639 15.521 15.521 
2 2.635 15.498 38.753 2.215 13.030 28.551 
3 1.496 8.798 47.552 2.186 12.861 41.412 
4 1.341 7.889 55.441 1.835 10.793 52.205 
5 1.105 6.501 61.942 1.505 8.854 61.059 
6 1.055 6.207 68.150 1.205 7.091 68.150 
7 .790 4.646 72.796 

   
8 .773 4.547 77.343    
9 .647 3.807 81.150    
10 .607 3.568 84.718 

   
11 .555 3.266 87.984 

   
12 .485 2.852 90.836 

   
13 .457 2.687 93.523 

   
14 .392 2.307 95.830 

   
15 .280 1.648 97.478 

   
16 .248 1.461 98.938 

   
17 .180 1.062 100.000 

   
 - 68.150 - - 100 17 المجموع



أثر قائمة ( أن مفردات مقياس "5.27النتائج الواردة في جدول رقم )يتض  من 
متغيرا باستخدام  17عوامل تضم  ستة" قد تم تمخيصيا في االستخدام المزدوج عمى جودة المنتج

عمى التوالي، حيث أن  طريقة المكونات األساسية ذات التدوير المتعامد وفقا لقيمة الجذر الكامن
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معيار استخبلص العوامل من المتغيرات ىو أن ال يقل الجذر الكامن لمعامل المستخمص عن 
الواحد الصحي  حتى لو كانت ىناك تشبعات ذات داللة عمى ذلك العامل. ولقد ساىمت ىذه 

وىذا ما ، لممصفوفة العاممية % من التباين الكمي68.154في تفسير ما نسبتو  الستةالعوامل 
( و 5.28وبين لنا الجدولين رقم )(: 5.3أكده التمثيل البياني لمعوامل المبين في الشكل رقم )

 ( خبلصة نتائج التحميل العاممي:5.29)

 
"أثر قائمة لمقياس  الثالث( التمثيل البياني لمجذر الكامن لمعوامل المكونة لمجزء 5.3الشكل رقم )

 "تججودة المناالستخدام المزدوج عمى 
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 عات العوامل قبل عممية تدوير المحاور( تشبّ 5.28جدول رقم )

 العوامل المتغيرات

1 2 3 4 5 6 

 773. تتميز قطع الغيار المتوفرة في األسوق بعمر إنتاجي طويل
     

 713. تتميز المعّدات المتوافرة في األسواق بعمر إنتاجي طويل
     

 699. المتوافرة في األسواق بدرجة ثقة عاليةيمكن االعتماد عمى المعّدات 
   

-.404 
 

 653. تعتبر المعّدات المتوافرة ذات سمعة جيدة
     

 634. تعتبر حاالت تعطل المعّدات المتوافرة في األسواق قميمة
     

 427.- 541. تتوفر قطع الغيار في األسواق إلصبلح المعّدات
    

 458.- 461. عند العطل بيسر يمكن إصبلح المعّدات المتوافرة
    

أفضل من المنتج المستخدمة فيو  ءأدايعتبر المنتج النيائي ذا 
  المواد األصمية

.789 
    

تعتبر المواد البديمة المستخدمة في الصناعة ذات جودة أفضل 
  من المواد األصمية

.715 
    

يعمل المنتج بشكل صحي  لفترة طويمة دون أن يتمف مقارنة 
  لمنتج المستخدمة فيو المواد األصميةبا

.665 
   

.488 

يعتبر المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة سيل اإلصبلح مقارنة 
  بالمنتج المستخدمة فيو المواد األصمية

.479 
    

يحقق المنتج الذي تدخل في صناعتو المواد البديمة توقعات 
 األصمية الزبائن أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد

.423 
 

.503 
   

 496. تتمتع المعّدات المتوفرة بخصائص تشغيمية فائقة.
  

.617 
  

يمبي المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة رغبات الزبائن بصورة 
   أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية

.455 -.503 
  

مع  تتطابق مواصفات المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة
     المواصفات المطموبة من الزبون

.671 
 

 478. تتطابق جودة قطع الغيار المتوفرة في األسواق مع توقعاتك
    

-.537 

يسبب استخدام المعّدات المتوفرة في االسواق تمفَا قميبًل في 
    المنتجات المصنعة

-.429 
 

.475 
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 اور( تشبعات العوامل بعد عممية تدوير المح5.29جدول رقم )

 العوامل المتغيرات

1 2 3 4 5 6 

 839. تتميز المعّدات المتوافرة في األسواق بعمر إنتاجي طويل
     

تتميز قطع الغيار المتوفرة في األسوق بعمر إنتاجي 
 طويل

.802 
     

 735. تعتبر المعّدات المتوافرة ذات سمعة جيدة
     

ق مع تتطابق جودة قطع الغيار المتوفرة في األسوا
 توقعاتك

.594 
     

 تتمتع المعّدات المتوفرة بخصائص تشغيمية فائقة.
 

.780 
    

 تعتبر حاالت تعطل المعّدات المتوافرة في األسواق قميمة
 

.730 
    

يمكن االعتماد عمى المعّدات المتوافرة في األسواق بدرجة 
 ثقة عالية

.422 .569 
    

 ح المعّداتتتوفر قطع الغيار في األسواق إلصبل
 

.538 
  

.457 
 

أفضل من المنتج  ءأدايعتبر المنتج النيائي ذا 
   المستخدمة فيو المواد األصمية

.858 
   

يعمل المنتج بشكل صحي  لفترة طويمة دون أن يتمف 
   مقارنة بالمنتج المستخدمة فيو المواد األصمية

.796 
   

ت جودة تعتبر المواد البديمة المستخدمة في الصناعة ذا
   أفضل من المواد األصمية

.685 
   

يمبي المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة رغبات الزبائن 
    بصورة أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية

.836 
  

يعتبر المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة سيل اإلصبلح 
    مقارنة بالمنتج المستخدمة فيو المواد األصمية

.672 
  

يحقق المنتج الذي تدخل في صناعتو المواد البديمة 
توقعات الزبائن أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد 

 األصمية
   

.636 
  

يسبب استخدام المعّدات المتوفرة في االسواق تمفَا قميبًل 
     في المنتجات المصنعة

.727 
 

 ريمكن إصبلح المعّدات المتوافرة عند العطل بيس
 

.432 
  

.629 
 

تتطابق مواصفات المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة 
      مع المواصفات المطموبة من الزبون

.854 
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 دولموصول إلى درجة عالية من المصداقية في استخراج المركبات األساسية تم استبعا
أو يحصل  0.4أي متغير يحصل عمى معامل تحميل عمى أي من العوامل المستخرجة أقل من 

 عمى أكثر من عامل من العوامل المستخرجة في نفس الوقت. 0.4عمى معامل تحميل 

وبعد تفحص العوامل الستة، لمتعرف عمى الفقرات التي كونت معيا ارتباطات قوية تبين 
أن أربعة من العوامل تشبعت عمى األقل بثبلث فقرات فقط وبالتالي تم حذف عاممين واإلبقاء 

 ل وىي كالتالي:عمى أربعة عوام

 العامل األول:
تتميز % من التباين، واستقطب ىذا العامل أربعة متغيرات وىي )15.521فسر ىذا العامل 

توفرة في األسوق بعمر تتميز قطع الغيار الم، المعّدات المتوافرة في األسواق بعمر إنتاجي طويل
جودة قطع الغيار المتوفرة في  تتطابق، تعتبر المعّدات المتوافرة ذات سمعة جيدةل، إنتاجي طوي

 (.األسواق مع توقعاتك

 :الثانيالعامل 
تتمتع % من التباين، واستقطب ىذا العامل أربعة متغيرات وىي )13.434ر ىذا العامل فسّ 

تعتبر حاالت تعطل المعّدات المتوافرة في األسواق ، ت المتوفرة بخصائص تشغيمية فائقةالمعّدا
تتوفر قطع الغيار ، المعّدات المتوافرة في األسواق بدرجة ثقة عالية يمكن االعتماد عمى، قميمة

 (.في األسواق إلصبلح المعّدات
إّنننا من خبلل التحميل العاممي تبّين أّن العامبلن األول والثاني قد رّكزا عمى المعدات  تعقيب:

 وقطع الغيار.

 :الثالثالعامل 
المنتج ىذا العامل ثبلثة متغيرات وىي ) % من التباين، واستقطب12.861فسر ىذا العامل 

يعمل المنتج بشكل صحي  ، أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية ءأداالنيائي ذا 
تعتبر المواد البديمة ، لفترة طويمة دون أن يتمف مقارنة بالمنتج المستخدمة فيو المواد األصمية

 (.األصميةالمستخدمة في الصناعة ذات جودة أفضل من المواد 
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 :الرابعالعامل 
يمبي % من التباين، واستقطب ىذا العامل ثبلثة متغيرات وىي )14.793فسر ىذا العامل 

المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة رغبات الزبائن بصورة أفضل من المنتج المستخدمة فيو 
ح مقارنة بالمنتج يعتبر المنتج المستخدمة فيو المواد البديمة سيل اإلصبل، المواد األصمية

يحقق المنتج الذي تدخل في صناعتو المواد البديمة توقعات ، المستخدمة فيو المواد األصمية
 (.الزبائن أفضل من المنتج المستخدمة فيو المواد األصمية

 من خبلل التحميل العاممي تبّين أّن العامبلن الثالث والرابع قد رّكزا عمى المواد. إننا تعقيب:
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 النتائج:أواًل: 
" دال إحصائيًا أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى موعد التسميم " أثبتت الدراسة أن مجال  .1

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال  ،α ≤0.05 عند مستوى داللة 
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل  3سطة وىي درجة الموافقة المتو يختمف جوىريًا عن 

 :ذلك إلىويعزى  أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.
  التغير في نوع المواد بسبب منع دخول بعض المواد، ورفض شحن المواد بعد

 .انتظار الموافقة عمى شحن المواد مدة انتظار طويمة، وطول مدة
  ة إضافة لمحدودية كفاءة مخمل في جودة المواد الخام المستخدوجود

 .المعدات
 التيار الكيربائي لفترات طويمة انقطاع. 

 يبلحظ في ىذا المتغير أّن المواد ليا تأثير أكثر من المعدات.  
" دال إحصائيًا  أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى تكمفة المنتج"  أثبتت الدراسة أن مجال .2

متوسط درجة االستجابة ليذا المجال مما يدل عمى أن  ،α ≤0.05 عند مستوى داللة 
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل  3عن درجة الموافقة المتوسطة وىي يختمف جوىريًا 

 :وذلك يعزى إلى راد العينة عمى فقرات ىذا المجالأف
  ل فترة انقطاع التيار الكيربائيطو. 
 اإلىبلك السنويمتشغيل، الصيانةالتكمفة الرأسمالية لشراء مولد، الوقود والزيت ل ،. 
  طيمة فترة انتظار المواد عمى المعابر وفي الموانئ اإلسرائيمية لمحصول عمى تنسيق

لوصول الشحنة إلى قطاع  أعمى التّجار تكاليف عمى الكوب أو الطن تكبد أدت إلى
عادة تحميميا  غزة، تمف جزء من البضاعة، تكاليف تنزيل البضاعة من الشاحنات وا 

، بينما يؤثر طول (2017المالية، )ت( بينما كانت قديمًا )مرتين( مرا 3عدة مرات )
مت من قيمة مدة االنتظار عمى زيادة حجم األموال المحتجزة كثمن بضاعة مما قم

دفع التجار إلى زيادة نسبة الرب  عمى الوحدة  ذلك العائد عمى االستثمار ولكنّ 
لتعويض جزء من العائدات عمى االستثمار وىو نفس السبب الذي أدى إلى زيادة 

  يف المنتج.لعمى تكا تخزين الموادأىمية فقرة 
" دال إحصائيًا ودة المنتج أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى ج " أثبتت الدراسة أن مجال .3

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال  ،α ≤0.05 عند مستوى داللة 
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وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل  3درجة الموافقة المتوسطة وىي يختمف جوىريًا عن 
 :ىذه النتيجة إلىى عز تُ ينة عمى فقرات ىذا المجال، و أفراد الع

 قات المتوفرة في األسو محدودية جودة المعدا. 
 البديمة محدودية جودة المواد. 
 .وجود قصور عام في أبعاد جودة المنتج المستخدمة كبدائل المواد الخام والمعدات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة أثبتت الدراسة أنو  .4
 41عمر لصال  الفئة العمرية من حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى ال

 عاما. 50عام إلى 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة أثبتت الدراسة أنو  .5

 حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى المحافظة.
عينة الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أثبتت الدراسة أنو  .6

 حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى سنوات الخبرة.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة أثبتت الدراسة أنو  .7

 حول ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معًا تعزى إلى عدد العمال في الورشة.

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ال توجد فرو أثبتت الدراسة أنو  .8
 .عة معًا تعزى إلى المنصب اإلداريحول ىذه المجاالت والمجاالت مجتم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة أثبتت الدراسة أنو  .9
 .مجتمعة معا تعزى إلى نوع الورشة حول ىذه المجاالت والمجاالت
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 التوصيات:ثانيًا: 
 وصي بــما يمي: نا نما تم التوصل إليو من نتائج فإنّ  بناء عمى

  2012مقارنة بالعام  2017الحاجة لدراسة أسباب انحسار أعمال النجارة والحدادة في العام 
% من الحجم األصمي لؤلعمال حيث أّن ىنالك أسباب أّدت 36والتي قًدر انحسارىا 

االسباب االقتصادية، السوق قائمة االستخدام المزدوج،  منيا بحث موضعوىي لبلنحسار 
 ، انقطاع الكيرباء.السوداء

  ُتسميط الضوء في التقارير اإلعبلمية عمى قائمة االستخدام المزدوج وما سببتو بأىمية وصى ن
 .وانعكاساتيا عمى زيادة حجم البطالة في قطاع غزة من انحسار في الصناعات اإلنشائية

 مواد النجارة  ليتم السماح إلدخال  التنسيق المطموب لتوسعة وجود ضغط حكومي ضرورة
في تيار بناء المنازل وتيار التشطيب وتيار إصبلح والحدادة الستكمال عمميات اإلنشاء 

 المساكن.
 .ضرورة تطوير البدائل المصنعة محمّيًا لتغطية العجز 
 زة مثل حموق األبواب واألبواب الخشبية وجود قرارات سياسية بمنع استيراد العناصر الجاى

لما في ذلك من تدمير لمورش في قطاع غزة والتأثير عمى النشاط االقتصادي داخل قطاع 
 .غزة

 

 :الدراسات المقترحةًا: ثالث
 وصي بــما يمي: نا نما تم التوصل إليو من نتائج فإنّ  عمى بناءً 

 رى مثل الصحة والبيئة والزراعة دراسة أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى قطاعات أخ
 وغيرىا.

  بقية الصناعات اإلنشائية مثل مصانع دراسة أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى
 .الخرسانة ومصانع البموك وورش األلومنيوم وأعمال السباكة وأعمال الكيرباء
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 انة في صورتيا النيائيةاالستب (:1ممحق رقم )

 عمومات الشخصيةمأواًل: ال
 المحافظة

(   رف  ) خانيونس )   ( الوسطى )   ( غزة )   ( الشمال )   (  
 سنوات الخبرة

 عام )   ( 20أكثر من  )   ( 15-19 )   ( 10-14 )   ( 5-9 )   ( 1-4
 ..……… سنة تأسيس الورشة .............. عدد العمال في الورشة

  المنصب اإلداري )مدخل البيانات(
 حدادة )    (           نجارة )    ( نوع الورشة

 العمر )عام(
 عام )   ( 50أكثر من  )   ( 40-50 )   ( 31-40 )   ( 18-30

 

 حجم العمل
 ......)%(  2012بالنسبة لمعام 2017حجم انخفاض العمل عام 

 

ثانيًا: قياس مدى تأثير قائمة االستخدام المزدوج عمى الصناعات اإلنشائية )يرجى 
 التحديد استنادا إلى درجة الموافقة(

 البند م
أعترض 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق متردد
موافق 

 بدرجة عالية
 . قياس أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى تأخير التسميم :1

  تأخير بسبب المواد الخام

1 
التغييرات في نوع المواد ومواصفاتيا من قبل الزبون 
   خبلل التنفيذ أدى إلى تأخيركم تسميم المنتج لمزبون

   
  

2 
توفر  تغيير في المخططات أو التصميم بسبب عدم
   المواد أدى إلى تأخيركم تسميم المنتج لمزبون

   
  

3 
التغير في أسعار المواد الخام أدى إلى تأخيركم في 

   تسميم المتج لمزبون أو إلغاء اتفاق
   

  

4 
التأخير في شحن المواد الخام عبر المعابر أدى إلى 

   تأخيركم تسميم المنتج لمزبون
   

  

5 
مواد الخام المستخدمة يؤدي إلى وجود خمل في جودة ال

   تأخير تسميم المنتج لمزبون
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 البند م
أعترض 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق متردد
موافق 

 بدرجة عالية

وجود خمل في الموردين لممواد الخام )عبر التنسيق(  6
   تسبب لكم في تأخير تسميم المنتج لمزبون

   
  

7 
رفض شحن المواد الخام من قبل االحتبلل االسرائيمي 
بعد مدة انتظار طويمة أدى إلى تأخيركم في تسميم 

   المنتج لمزبون
   

  

8 
ش  المواد في األسواق يؤدي إلى تأخير تسميم المنتج 

   لمزبون
   

  

9 
انقطاع التيار الكيربائي لمدة طويمة أدى إلى تأخيرنا 

   تسميم المنتج لمزبون.
   

  

   تأخير بسبب المعّدات 
   

  

10 
محدودية توفر المعدات في األسواق أدى إلى تأخيرنا 

   يم المنتج لمزبونفي تسم
   

  

11 
محدودية توفر قطع الصيانة في األسواق أدى إلى 

   تأخيرنا في تسميم المنتج لمزبون
   

  

12 
نتاج أقل أدى  المعدات قديمة وذات كفاءة محدودة وا 

   إلى تأخيرنا في تسميم المنتج لمزبون
   

  

13 
ج كثرة تعطل المعّدات أدى إلى تأخيرنا في تسميم المنت

   لمزبون
   

  
 أسباب أخرى لتأخير تسميم المنتج:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . قياس أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى جودة المواد المستخدمة في الصناعة:2
 جودة المواد الخام المستخدمة في الصناعة

1 
المستخدمة في الصناعة ذات جودة تعتبر المواد البديمة 

   أفضل من المواد األصمية
   

  
   ء أفضل من المنتج القديمايعتبر المنتج النيائي ذا أد 2

   
  

  يعمل المنتج بشكل صحي  لفترة طويمة دون أن يتمف  3
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 البند م
أعترض 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق متردد
موافق 

 بدرجة عالية
 مقارنة بالمنتج القديم

4 
تتطابق مواصفات المنتج مع المواصفات المطموبة من 

   الزبون
   

  
   يعتبر المنتج سيل اإلصبلح مقارنة بالمنتج القديم 5

   
  

6 
يخاطب المنتج رغبات الزبائن بصورة أفضل من المنتج 

   القديم
   

  

7 
المنتج الذي تدخل في صناعتو المواد البديمة يحقق 

   توقعات الزبائن أفضل من المنتج القديم
   

  

 
   عةجودة المعدات المستخدمة في الصنا

   
  

   تتمتع المعّدات المتوفرة بخصائص تشغيمية فائقة. 8
   

  
 حاالت تعطل المعّدات قميمة 9

    
  

 يمكن االعتماد عمى المعّدات بدرجة ثقة عالية 10
    

  

11 
التمف قميل في المنتجات المصّنعة بسبب استخدام 

 المعّدات المتوفرة في االسواق
    

  
 عّدات المتوافرة عند العطل بيسريمكن إصبلح الم 12

    
  

 تتوفر قطع الغيار في األسواق إلصبلح المعّدات 13
    

  
 تتميز المعّدات بعمر إنتاجي طويل 14

    
  15 

تتميز قطع الغيار المتوفرة في األسوق بعمر إنتاجي 
 طويل

 المعّدات المتوافرة ذات سمعة جيدة 16    
    

  

17 
ر المتوفرة في األسواق تتطابق مع جودة قطع الغيا

 توقعاتك
    

  
 أسباب أخرى أثرت عمى جودة المنتج:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  
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 البند م
أعترض 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق متردد
موافق 

 بدرجة عالية
 . قياس أثر قائمة االستخدام المزدوج عمى سعر المنتج في الصناعة:3

1 
تعتبر أسعار المواد الخام التي تدخل عبر التنسيق 

   أعمى سعرًا من السابق
   

  
   أّثر انقطاع التيار الكيربائي عمى زيادة كمفة اإلنتاج 2

   
  

   ة اإلنتاجالحاجة إلى تخزين المواد أّثر عمى زيادة كمف 3
   

  

4 
المواد البديمة المستخدمة في الصناعة تؤدي إلى ارتفاع 

   التكاليف
   

  

5 
تعتبر أرباح التجار والموزعين لكل كوب أعمى من 

   السابق
   

  

6 
نحقق ربحًا لكل قطعة تنتجيا ورشتنا أعمى من الرب  

   الذي كنا نحققو في السابق
   

  

7 
_عالية مقارنة  إن وجدت تعتبر أسعار المعدات_

   بالسعر القديم
   

  

8 
زاد سعر قطع الغيار بسبب إدراجيا ضمن المواد 

   الممنوعة
   

  

9 
منتجاتنا النيائية مرتفعة عن السعر القديم  تعتبر أسعار

   بسبب وجود قائمة مواد ممنوعة من دخول قطاع غزة
   

  

10 
سبب منع منتجاتنا النيائية مرتفعة ب تعتبر أسعار

   المعدات من دخول قطاع غزة
   

  
   يؤّثر ش  المواد عمى سعر المنتج أكثر من المعدات 11

   
  

 أسباب أخرى أثرت عمى جودة المنتج:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 أسماء المحكمين (:2ممحق رقم )

 المؤسسة االسم م
 كمية التجارة-الجامعة اإلسبلمية يوسف عاشور أ.د. 1
 كمية التجارة-الجامعة اإلسبلمية د. خالد دىميز 2
 قسم اليندسة الصناعية-الجامعة اإلسبلمية د.م. صادق عبد العال 3
 فمسطين-اتحاد الصناعات اليندسية والمعدنية أ.صابرين محمد 4
 طينفمس-اتحاد الصناعات الخشبية م. محمد الرياشي 5
 دائرة المشاريع-وزارة الشباب والرياضة م. محمود الشيخ عيد 6
 خبراء التطوير د العفمأ.مح 7
 الجمارك -وزارة المالية  أ.أحمد أبو لحية 8
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 المقابالت (:3ممحق رقم )

مقابمة ىدفت إلى جمع المعمومات ودراسة المتغيرات التابعة والصناعات  12يسرد ىذا الممحق 
 :كثر تأثرًا بقائمة المواد مزدوجة االستخداماإلنشائية األ

 

 (1مقابمة رقم )

 -- االسم)اختياري(
 مدير مشروع )ميندس مدني( المسمى اإلداري
 2017مايو  تاريخ المقابمة

 UNRWA الجية التابع ليا
ىل تأثرت مشاريعكم بسبب 

فرض قائمة االستخدام 
 المزدوج

 نعم

 الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر 
 االنتظار لمحصول عمى التنسيق )تأثر محدود( الباطون

لم نتعرض في مشروعنا الحالي لوجود أعمال خشبية، حيث تم استبدال أبواب  األعمال الخشبية
 الحمامات بأخرى مصنوعة من األلمنيوم.

بصناعة الحوض الخاص بصنابير المياه العذبة في  تم منع حديد النورستا الخاص األعمال الحديدية
 المدارس.

 ال يوجد مشكمة أعمال األلومنيوم
 كوابل النت أعمال الكيرباء
 بعض االقطار أعمال السباكة
 تم منع الفيبر جبلس الخاص بعزل ارضيات الحمامات. أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم

 

 (2مة رقم )مقاب

 -- اسم الشخص)اختياري(
 مدير مشروع )ميندس مدني( المسمى اإلداري
 2017مايو  تاريخ المقابمة

 UNRWA الجية التابع ليا
 نعمىل تأثرتم بسبب فرض 
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 قائمة االستخدام المزدوج
 ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(

 نتظار لمحصول عمى التنسيقاال الباطون
منعت السماكات التي تدخل في صناعة الباب الخشبي )المكوبج( مما دفعنا إلى  األعمال الخشبية

 تغيير التصميم إلى أبواب )كبس( واستبدال الحمق الخشبي بآخر حديد
 ممم وأكثر غير متوافرة. 2الصاج السماكات أكثر من  األعمال الحديدية
 متوافر ومأعمال األلومني
 أسبلك النت غير متوافرة أعمال الكيرباء
 متوافرة أعمال السباكة
 تم منع الفيبر جبلس الخاص بعزل ارضيات الحمامات أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم 

 

 (3مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص)اختياري(
 دني(ميندس موقع )ميندس م المسمى اإلداري
 2017مايو  تاريخ المقابمة

 شركة مقاوالت الجية التابع ليا
ىل تأثرتم بسبب فرض 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم
 الوقت، مدة انتظار طويمة

 ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(
 االنتظار لمحصول عمى التنسيق الباطون

 استخدام البديل )حمق حديد( خشبيةاألعمال ال
الحديد المجمفن . " ممنوع3مم 2البديل ، تصغير اقطار في المواسير، سماكات  األعمال الحديدية

 ممنوع، تم استخدام الحديد االسود مع فارق الجودة وخصم في سعر البند 
 متوفر أعمال األلومنيوم
 متوفر ما عدا أسبلك االنترنت أعمال الكيرباء

 متوفر عمال السباكةأ
 الفيبر جبلس غير متوفر، الفرشات متوفرة أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 قائمة االستخدام المزدوج

 زاد عدد األوامر التغييرية واختبلفات الجودة والسعر
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 (4مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص)اختياري(
 مقاول )ميندس مدني( المسمى اإلداري
 2017مايو  تاريخ المقابمة

 شركة مقاوالت الجية التابع ليا
ىل تأثرتم بسبب فرض 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم
 الوقت، مدة انتظار طويمة

 ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(
 تنسيق الباطون

 سب التجارشراء من السوق السوداء ، سعره متوتر ح األعمال الخشبية
سوق سوداء، سعر متوتر، المجمفن ممنوع، النورستا ممنوع، مواسير النحاس ممنوعة،  األعمال الحديدية

 سيخ المحام
 ال مشكمة أعمال األلومنيوم
 ال مشكمة ما عدا كوابل التمفون والنت أعمال الكيرباء
 ال مشكمة أعمال السباكة
 البتومين مرفوض، سوق سوداء أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 قائمة االستخدام المزدوج

 زادت مدة المشروع وزادت المصاريف اإلدارية دون تحمل من المالك
 الخشب في السوق السوداء تم استبدالو بحمق حديد بسبب رداءة جودة الخشب.

 البيس كورس
 الدىان، تم رفض انواع مثل الشركة العربية وتم استبداىا بانواع اقل جودة

 امر تغييرة زاد عددىا عن السابق.او 
   

 (5مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص)اختياري(
 منفذ مشاريع )مقاوالت خاصة( أىالي المسمى اإلداري
 2017أبريل  تاريخ المقابمة

 عمل خاص الجية التابع ليا
ىل تأثرتم بسبب فرض 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم

 لحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر ا
 السعر ومن السوق السوداء الباطون
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جودة أقل )كبس الحمق بطبقتين(، واالبواب كبس بدل من المكوبج، واستبدال أحيانا  األعمال الخشبية
 بابواب الومنيوم والسعر عالي

 لمواصفات العقد والسعر مرتفع  المسموح سماكات أقل )صاج( أقا جودة وغير مطابق األعمال الحديدية
 متوفر ولكن السعر مرتفع أعمال األلومنيوم
 خط 16سعر عالي ومواد تم استبداليا مثل كوابل الياتف، والنت والمخشير  أعمال الكيرباء
 ارتفاع اسعار ولكنو متوفر أعمال السباكة
 متوفر في عممنا أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 دام المزدوجقائمة االستخ

 األسباب: اختبلفات بيننا وبين المالك عمى الجودة والسعر
 شيور 6شيور استغرق  3التأخير بشكل واض : مشروع 

   

 (6مقابمة رقم )

 ميندسين 3 اسم الشخص)اختياري(
 - المسمى اإلداري
 2017ابريل  تاريخ المقابمة

 المكتب اليندسي الحكومي الجية التابع ليا
بسبب فرض  ىل تأثرتم

 قائمة االستخدام المزدوج
 الوقت في كل البنود

 ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(
 السعر والوقت الباطون

 سم والسماكة.17(، األبعاد 5الوقت والجودة سيئة جدا شروخ وعقد )سوق  األعمال الخشبية
 ت والجودة والمواصفات الفيزيائية، والسعر بشكل واض  والوقتالسماكا األعمال الحديدية
 و بولي كربونات وتم إرجاعيا، السماكات PVCمتوفرة ، لكن  أعمال األلومنيوم
المواصفات يوجد بيا مشكمة، الكاميرات ليا حد معين، الكيروميكانيك معظمو تنسيق،  أعمال الكيرباء

مانعة الصواعق بمواصفات. المحول،  كوابل الكيرباء، االتصاالت بسقف محد،
 المولدات بحدود معينة، اختبلفات مع المقاولين

 محدود، بعض انواع األنابيب مواسير النحاس لمغاز، المصاعد أعمال السباكة
 غرف األشعة )بعض المواد الخاصة لمناطق خاصة ( الرصاص أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 قائمة االستخدام المزدوج

 % بسبب تأخير30
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 (7مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص)اختياري(
 صاحب شركة مقاوالت المسمى اإلداري
  تاريخ المقابمة

 شركة مقاوالت الجية التابع ليا
ىل تأثرتم بسبب فرض 
 قائمة االستخدام المزدوج

 طبعا

 د،..(ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البن
 السعر، التأخير محدود الباطون

 سوق سوداء، إال ما لو تنسيق األعمال الخشبية
 المواسير غير متوفرة والسماكات، البروفيل األعمال الحديدية
 موجودة أعمال األلومنيوم
 الكوابل ممنوعة، المولدات ممنوعة أعمال الكيرباء
 كل مواسير الحديد ممنوعة أعمال السباكة

 البتومين عبر التنسيق،  العزل أعمال
ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 قائمة االستخدام المزدوج

 األسعار ارتفعات
 الجودة لم تختمف كثيرا

 % تأخير25-40
 

 (8مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص)اختياري(
 منسق مشاريع المسمى اإلداري
 2017أبريل  تاريخ المقابمة

 UNDP الجية التابع ليا
سبب فرض ىل تأثرتم ب

 قائمة االستخدام المزدوج
 نعم

 ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(
 وقت التنسيق الباطون

 تم استبداىا بمواد أخرى مثل ابواب الممتي لوك  األعمال الخشبية
 تم تغيير القاعة من سقف حديدي إلى سقف باطون  األعمال الحديدية
 ال مشكمة أعمال األلومنيوم
 اسبلك االنترنت أعمال الكيرباء
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 مشاكميا محدودة أعمال السباكة
 عبر التنسيق واحيانا يتم الرفض أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم

  

 (9مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص)اختياري(
 صاحب شركة مقاوالت المسمى اإلداري

 2017أبريل  اريخ المقابمةت
 مقاوالت خاصة الجية التابع ليا

ىل تأثرتم بسبب فرض 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم

 ما ىي البنود التي تأثرت مع ذكر الحل )استبدال بمادة أخرى، إلغاء البند،..(
 تأثرت معظم البنود الموجودة في المناقصات وال تكاد تتصف  بندًا إال وتجد - الباطون

 فيو مشكمة او استخدام مزدوج.
 تتمحور المشكمة في طول مدة االنتظار وتأثيرىا عمى مدة المشروع. -
منع بعض المواد لمقاولين والسماح بدخوليا عبر التنسيق آلخرين أدى إلى  -

محدودية العرض في األسواق مع وجود حجم طمب عالي انعكس بدوره 
 عمى التوتر في أسعار المواد.

 بيةاألعمال الخش
 األعمال الحديدية
 أعمال األلومنيوم
 أعمال الكيرباء
 أعمال السباكة
 أعمال العزل

ىل تعثر مشروعكم بسبب 
   قائمة االستخدام المزدوج
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 (11مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص)اختياري(
 صاحب الشركة )ورشة حدادة كبيرة( المسمى اإلداري
 2017أبريل  تاريخ المقابمة

 ورشة حدادة الجية التابع ليا
ىل تأثرتم بسبب فرض 
 قائمة االستخدام المزدوج

 نعم

ىل المواد متوفرة في 
 األسواق؟

  بعض األقطار غير متوفرة، الصاج ذو السماكات الكبيرة غير متوافر، أسياخ
المحام بجميع أنواعيا ال تدخل إال عبر التنسيق وىي فقط لممشاريع وال يوجد 

 فى لمحدادة الخاصة باألىالي مما يدفعنا لمشراء من السوق السوداء.كميات تك
 .القائمة شيريًا في زيادة 
  بعض المواد ال تدخل عبر التنسيق بالكمية مثل حديد النورستا )ستانمس

 ستيل( غير متوافر عبر التنسيق.
 .اضطررنا إلى تغيير أحواض النورستا إلى أحواض موزايكو 
 صة بالدىانات الحديدية غير متوافرة.بعض أنواع البوية الخا 

ىل ىناك ارتفاع في أسعار 
المواد؟ أو مشكبلت في 

 التسعير؟

  األسعار أعمى من السابق عبر التنسيق 
  ال يتمكن األىالي من شراء األبواب أو شبابيك الحماية عبر التنيق فيتم الشراء

 من السوق السوداء
  وبين الجيات المشرفة في كون تتمحور مشكبلت االختبلف عمى السعر بيننا

التسعير يكون عبر المواد التي من الممكن أن تحصل عمى التنسيق ولكن يتم 
 منعيا من الدخول فيتم الشراء من السوق السوداء بسعر أعمى.

  65يقدر االرتفاع في سعر الباب الحديد.% 
  في السوق السوداء.2000% إلى 600يقدر االرتفاع في سيخ المحام من % 

ل ىناك اختبلفات في ى
 الجودة عن السابق؟

 .نعم ىناك اختبلف، فأسياخ المحام المتوافرة في األسواق نوعية رديئة 
  نمجأ إلى جمفنة الحديد األسود بداًل من المستورد في حالة تعثر االستيراد مع

 وجود اختبلفات في السعر والجودة.
 بق.سماكة الصاج المستخدم في صناعة األبواب أقل من السا 

ىل تتوفر المعدات في 
 األسواق؟

فقط المعدات اليدوية، أّما المقّصات والمكابس والثّنايات فيي ممنوعة وكذلك المعدات 
 ممنوعة. CNCالحديثة مثل مكائن التشكيل 

ىي غير متوافرة ولكن يتم االعتماد عمى التوليف واستخدام قطع من المكائن  ىل قطع الغيار متوافرة 
 أو الخراطة.المتيالكة، 

   نعم، مثل االنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي ىل تعانون من مشاكل أخرى؟
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 (12مقابمة رقم )

 -- اسم الشخص )اختياري(
 صاحب الشركة )ورشة نجارة كبيرة( المسمى اإلداري
 2017أبريل  تاريخ المقابمة

 ورشة نجارة وىي شركة مقاوالت عامة الجية التابع ليا
تم بسبب فرض ىل تأثر 

 قائمة االستخدام المزدوج
 نعم

ىل المواد متوفرة في 
 األسواق؟

  سم كحد أقصى.2.5السماكات المتوافرة 
  سم.4.5بالكاد يدخل خشب سماكة 
 .يتوفر أحيانًا الخشب المصري وىو ذو جودة أقل وبو شروخ وعقد أكثر 
 .بعض أنواع الدىان مثل السندنج سيمر ممنوعة 
 من حجم التناقص 8د الخشبية في المشاريع من تم خفض نسبة الموا %

 %.2إلى 
ىل ىناك ارتفاع في أسعار 

المواد؟ أو مشكبلت في 
 التسعير؟

  األسعار أعمى من السابق عبر التنسيق 
  ال يتمكن األىالي من شراء األبواب عبر التنسيق فيتم الشراء من السوق

 السوداء
  بين الجيات المشرفة في تتمحور مشكبلت االختبلف عمى السعر بيننا و

كون التسعير يكون عبر المواد التي من الممكن أن تحصل عمى التنسيق 
 ولكن يتم منعيا من الدخول فيتم الشراء من السوق السوداء بسعر أعمى.

  60يقدر االرتفاع في سعر الباب.% 
ىل ىناك اختبلفات في 

 الجودة عن السابق؟
 .نعم ىناك اختبلف 
 وداء بو عقد وشروخ وأقل جودة.الخشب في السوق الس 
  سم لصناعة 4.5سم لمحصول عمى سماكة  2.5تم لصق لوحين بسماكة

 حمق باب مع التأثير عمى الجودة والسعر.
ىل تتوفر المعدات في 

 األسواق؟
 ممنوعة. CNCنعم ولكن المعدات الحديثة مثل مكائن التشكيل 

 متوافرة ىل قطع الغيار متوافرة 
شاكل ىل تعانون من م

 أخرى؟
 نعم، مثل االنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي، والتكاليف التشغيمية المرتفعة.
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 قائمة مواد مزدوجة االستخدام (:4ممحق رقم )

يسرد ىذا الممحق بعض المواد مزدوجة االستخدام المدرجة في موقع آلية إعمار غزة وىي تمثل 
 جزءًا من قائمة طويمة منيا:

# Name Description 

 مواد خاصة بالصناعات الخشبية

1 wood 
for use in roofing the roof floor 

2 Timber boards/beams 

white wood 2.5cm + 

5cm thick 

for using in scaffolding 

3 Beechwood 
Beechwood for manufacture the internal door frame of the 

mosque 

4 Wood 
For forming and sutering works 

5 Wooden Planks 
For use in shuttering works for slabs, Wooden Planks 

10cm width*2.5cm thick with variuos lengths 

(420cm,390cm,360cm,330cm,300cm) 

6 White wood timber 

Panels (10*4.4 cm) 

White wood timber Panels size (10*4.4*600 cm) to be 

used as structural elements for construction of timber 

transitional shelters 

7 Mahogany Wood 
Mahogany Wood for manufacture the main door of the 

mosque 

8 wood for doors and 

frame 

user for frame doors 

9 hard wood 5 cm thick 
" for manfucture wooden doors and frams - swedish hard 

wood 5 cm thick , 23 cm width and 4.5 m length . - class A 

" "Can be found at manufacturer website: 

http://www.ordilan.co.il/en/ " 

10 hard wood 2.5 cm thick 
" for manfucture wooden doors and frams - swedish hard 

wood 2.5 cm thick , 23 cm width and 4.5 m length . - class 

A "Can be found at manufacturer website: 

http://www.ordilan.co.il/en/ 

11 Wood I- Beam 
for the concrete formwork for wall all water tight structre 

12 soft wood size ( 

13*5*600) cm 

soft wood size ( 13*5) cm for wood door frame for wall 

width 10cm 

13 soft wood size ( 

23*5*600) cm 

soft wood size ( 23*5) cm for wood door frame for wall 

width 20cm 

14 soft wood size ( 

11*5*600) cm 

soft wood size ( 11*5) cm for wood door 

15 hard wood 
hard wood (for door's cant) 

16 BEECH WOOD 
THIRD FLOOR FLUSH WOODEN DOORS 

17 Wood Glue 
For wooden doors, furniture, etc. 1 pcs = 1 gallon 

18 wood for building 

houses 

wood for buliding size (2.2*10cm) 

19 Shutter Wood 10*5 cm 
Concrete Forming 
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20 Dryer (for wooden 

doors use) 

For use in Wooden Doors Work Paint 1 pcs = 1 gallon 

21 Sweden Wood #6 

(450*23*5) cm 

Sweden Wood #6 (450*23*5) cm 

22 Hard wood 
hard wood for protection size ( 20*2.5) cm 

23 sweeden wood (white) 
For doors 

24 Impreganted Wooden 

Pole 8.5 m Long 

Required for the new elect. Line to SHOKA & FUKHARH 

tanks 

 مواد خاصة بالصناعات المعدنية
25 Welding Rods 

Welding Rods for Metal works 

26 Galv. Steel Pipes 2" 
For water distribution system 

27 Galv. Steel Pipes 3" 
For dragging water 

28 Galvanized steel pipe 

2" 

For use in steel structure & water supply 

29 Galvanized steel pipe 

1.5" 

For use in steel structure & water supply 

30 Galv. Steel Pipes 6" 
For basket ball tower 

31 Asphalt bitumen 
bitumen material to be used as cement material in asphalt 

mix in the asphalt plant . 

32 Galv. Steel Pipes 8" 
For basket ball tower 

33 Corrugated 

Unbreakable 

Polycarbonate Sheets 

0.80mm thick 

Circular shed and sport shed for ply ground 

34 CU pipes 
For use in cooking gas works 

35 Galv. steel angles 
For basket ball tower , sheds, protection windows , 

36 steel Angles 40*40*3 

mm 

For steel works 

37 Galvanized steel pipe 

3/4" 

For use in steel structure & water supply 

38 steel Angles 50*50*3 

mm 

For steel works 

39 Galv. Steel sheets 
For sheds 

40 Stainless steel sheets 

for drinking unit 

For drinkable unit 

41 Steel props 1.5" & 2" 
for shuttering and forming work 

42 Galv. steel Profile 
For shed , hand and foot ball goals, drinkable unite shed 

…..etc 

43 Galvanized steel plates 
For steel works 

 مواد أخرى
44 Bitumen emulsion 

MCO which is prime coat layer to be used on the base 

coarse layer and before the casting of asphlet layer . 

(quantity measure in liters) 

45 MCO 
emoultion material to be spread on base layer befor laying 

the asphalt layer 
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46 Nord motor 
Electrical motor , SK100L/4BRE40HLSR ,Nord ,2.2KW 

47 Bitumen 
measuring the flow 

48 Top surface plasticized 

bitumen roofing 

membrane with 

chipping 4mm thick, 

for insulation work for roofing and expansion joint ….. Etc 

49 Bitumen emulsion 
MCO which is prime coat layer to be used on the base 

coarse layer and before the casting of asphlet layer . 

50 Asphalt 
This item refers to the Bitumen material that used in 

preparation asphalt pavement by mixing this material with 

aggregate according to designed job mix in asphalt plant 

51 Primer for Bitumen 
for first layer of insulation…..Etc 

52 steel profiles 80*40*2 

mm 

For steel works 

53 water flow meter 3/4" 
For mechanical works 

54     

55 RC2 
materials sprayed above the basecourse and between the 

layers of asphalting 

56 Elastic acrylic paint 

(B.G.) 

For play ground coating and solvent based grained coating 

….. Etc 

57 Isolation bitumen 

Works 

For use in Isolation works. 

58 Silicone grout 
To glue aluminum windows with wall and isolate from rain 

and leakage 

59 plasticised bitumen 

roofing membrane 

(Polypeid) 

To isolate the final slab from rain and leakage 

60 Bitumen 
for insulation work for under ground concret element and 

expansion joint ….. Etc 

61     

62 Ready-mixed Concrete 
is concrete that is manufactured in a factory or batching 

plant according to a set recipe, and then delivered to a 

work site, by truck mounted in–transit mixers.A concrete 

mixer (also commonly called a cement mixer) is a device 

that homogeneously combines cement, aggregate such as 

sand or gravel, and water to form concrete 

63 White Cement 
plastering and marble works 

64 White Cement 
for use in tilling porcelain and external stone 
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 تقرير مادة مزدوجة االستخدام (:5ممحق رقم )
 

Dual use item report 

# Name 

Descriptio

n Status Sector 

Date 

create

d 

Date 

actione

d 

Days 

awaitin

g action 

1 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Housing Sep 30, 

2016 

Apr 9, 

2017 

190 

2 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Oct 25, 

2015 

Nov 30, 

2015 

36 

3 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Public 

Facilities 

Aug 

19, 

2015 

Nov 1, 

2015 

74 

4 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Housing Sep 30, 

2015 

  771 

5 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Nov 

30, 

2015 

Nov 30, 

2015 

0 

6 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Private Sector Sep 30, 

2015 

Apr 11, 

2017 

559 

7 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Private Sector Oct 19, 

2015 

Apr 11, 

2017 

540 

8 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Oct 22, 

2015 

Oct 22, 

2015 

0 

9 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Housing Oct 24, 

2015 

  747 

10 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Housing Nov 

14, 

2015 

  726 

11 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Housing Oct 8, 

2015 

  763 

12 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Sep 30, 

2015 

Sep 30, 

2015 

0 

13 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Housing Oct 14, 

2015 

  757 

14 White 

Cemen

plastering 

and marble 

Approved Housing Sep 30, 

2015 

Dec 13, 

2015 

74 



001 

 

t works 

15 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Dec 

13, 

2015 

Dec 13, 

2015 

0 

16 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Public 

Facilities 

Jul 31, 

2015 

Jan 16, 

2017 

535 

17 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Public 

Facilities 

Jul 31, 

2015 

Jan 16, 

2017 

535 

18 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Private Sector Nov 1, 

2015 

Nov 1, 

2015 

0 

19 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Private Sector Nov 1, 

2015 

Nov 1, 

2015 

0 

20 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Public 

Facilities 

Oct 14, 

2015 

  757 

21 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Public 

Facilities 

Aug 

24, 

2015 

Nov 11, 

2015 

78 

22 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Private Sector Oct 31, 

2015 

Dec 9, 

2015 

39 

23 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Sep 30, 

2015 

Nov 6, 

2016 

403 

24 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Sep 30, 

2015 

Nov 6, 

2016 

403 

25 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Oct 31, 

2015 

Mar 27, 

2016 

148 

26 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Jul 31, 

2015 

Oct 25, 

2015 

86 

27 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Sep 30, 

2015 

Oct 25, 

2015 

25 

28 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Health Oct 14, 

2015 

Dec 15, 

2015 

62 

29 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Public 

Facilities 

Jun 19, 

2015 

Nov 1, 

2015 

135 

30 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Aug 

14, 

2015 

Nov 11, 

2015 

88 
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31 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Aug 

14, 

2015 

Nov 2, 

2015 

80 

32 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Aug 

14, 

2015 

Nov 11, 

2015 

88 

33 White 

Cemen

t 

For guard 

room tiles 

and 

external 

rendering 

for building 

and 

boundary 

wall 

Approved Water Feb 14, 

2015 

Dec 14, 

2015 

303 

34 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Public 

Facilities 

Nov 

14, 

2015 

Mar 22, 

2017 

494 

35 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Water Jun 14, 

2015 

Nov 18, 

2015 

157 

36 White 

Cemen

t 

for 

decoration 

work 1 bag 

= 25 kg 

Approved Water Dec 

14, 

2015 

Mar 20, 

2016 

97 

37 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Dec 

10, 

2015 

Dec 13, 

2015 

3 

38 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved in 

a lower 

quantity 

Private Sector Dec 

15, 

2015 

Jan 2, 

2016 

18 

39 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Dec 

17, 

2015 

Aug 28, 

2016 

255 

40 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Dec 

17, 

2015 

Jun 15, 

2016 

181 

41 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Dec 

17, 

2015 

Mar 31, 

2016 

105 

42 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Dec 

28, 

2015 

Jan 7, 

2016 

10 

43 White 

Cemen

t 

For Render 

and floor 

tiles 

Approved Housing Dec 

29, 

2015 

Sep 21, 

2016 

267 

44 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved in 

a lower 

quantity 

Housing Dec 

29, 

2015 

Jan 2, 

2016 

4 

45 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Not 

approved 

Housing Jan 3, 

2016 

May 9, 

2016 

127 
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46 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Withdrawn Housing Jan 3, 

2016 

  677 

47 White 

Cemen

t 

For Render 

and floor 

tiles 

Withdrawn Housing Jan 3, 

2016 

  677 

48 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved in 

a lower 

quantity 

Housing Jan 14, 

2016 

Mar 2, 

2016 

48 

49 White 

Cemen

t 

terrazzo 

floor tiles 

,parapet , 

stairs …etc 

Approved Education Feb 2, 

2016 

Mar 31, 

2016 

58 

50 White 

Cemen

t 

terrazzo 

floor tiles 

,parapet , 

stairs …etc 

Approved Education Feb 2, 

2016 

Jan 18, 

2017 

351 

51 White 

Cemen

t 

terrazzo 

floor tiles 

,parapet , 

stairs …etc 

Approved Education Feb 2, 

2016 

Sep 27, 

2016 

238 

52 White 

Cemen

t 

terrazzo 

floor tiles 

,parapet , 

stairs …etc 

Approved Education Feb 2, 

2016 

Nov 15, 

2016 

287 

53 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Public 

Facilities 

Feb 3, 

2016 

Feb 23, 

2016 

20 

54 White 

Cemen

t 

terrazzo 

floor tiles 

,parapet , 

satires 

…etc 

Approved Education Feb 3, 

2016 

Apr 11, 

2017 

433 

55 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Education Feb 3, 

2016 

  646 

56 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Feb 3, 

2016 

Sep 21, 

2016 

231 

57 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Water Feb 14, 

2016 

Feb 21, 

2017 

373 

58 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved in 

a lower 

quantity 

Housing Feb 16, 

2016 

Mar 21, 

2016 

34 

59 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Feb 21, 

2016 

Nov 16, 

2016 

269 

60 White 

Cemen

t 

Copper 

Coupling 

for AC 

Pipe 

Approved Education Mar 7, 

2016 

Jul 20, 

2016 

135 
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61 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved in 

a lower 

quantity 

Housing Mar 8, 

2016 

May 9, 

2016 

62 

62 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Mar 9, 

2016 

Jun 7, 

2016 

90 

63 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Mar 9, 

2016 

Jun 7, 

2016 

90 

64 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

PublicFacilitie

s 

Mar 

13, 

2016 

  607 

65 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Mar 

16, 

2016 

Jun 7, 

2016 

83 

66 White 

Cemen

t 

Used for 

external 

plastering, 

terrazzo 

tiles, stair 

case 

covering 

Approved in 

a lower 

quantity 

Housing Mar 

16, 

2016 

Jun 7, 

2016 

83 

67 White 

Cemen

t 

terrazzo 

floor tiles 

,parapet , 

stairs …etc 

Approved Education Mar 

17, 

2016 

Jun 15, 

2016 

91 

68 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Private Sector Apr 1, 

2016 

May 29, 

2016 

58 

69 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Apr 1, 

2016 

  588 

70 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Apr 1, 

2016 

  588 

71 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Apr 1, 

2016 

  588 

72 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 1, 

2016 

Jun 6, 

2016 

66 

73 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 1, 

2016 

Jun 6, 

2016 

66 

74 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 1, 

2016 

Jun 6, 

2016 

66 

75 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 4, 

2016 

Apr 11, 

2017 

373 

76 White 

Cemen

plastering 

and marble 

Approved Housing Apr 4, 

2016 

Apr 11, 

2017 

373 
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t works 

77 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 4, 

2016 

Apr 11, 

2017 

373 

78 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 6, 

2016 

Apr 11, 

2017 

370 

79 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 6, 

2016 

Apr 11, 

2017 

370 

80 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Housing Apr 6, 

2016 

Apr 11, 

2017 

370 

81 White 

Cemen

t 

finishing 

works 

Approved Health Apr 

19, 

2016 

Jul 20, 

2016 

92 

82 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Apr 

20, 

2016 

  569 

83 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing May 

16, 

2016 

  543 

84 White 

Cemen

t 

plastering Approved Private Sector May 

31, 

2016 

Jun 6, 

2016 

6 

85 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Jun 12, 

2016 

  516 

86 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved PrivateSector Jun 13, 

2016 

Nov 13, 

2016 

153 

87 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Jun 16, 

2016 

  512 

88 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Water Jun 16, 

2016 

Nov 7, 

2016 

144 

89 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Water Jun 16, 

2016 

Nov 13, 

2016 

150 

90 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Jul 14, 

2016 

  484 

91 White 

Cemen

t 

For using 

in tilling 

Item under 

consideratio

n 

Housing Aug 

16, 

2016 

  451 

92 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Sep 20, 

2016 

  416 
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93 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Sep 22, 

2016 

  414 

94 White 

Cemen

t 

terrazzo 

floor tiles 

,parapet , 

staires 

…etc 

Approved Education Oct 31, 

2016 

Apr 12, 

2017 

163 

95 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Nov 2, 

2016 

Apr 12, 

2017 

161 

96 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Nov 

22, 

2016 

Jan 10, 

2017 

49 

97 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Roads Nov 

22, 

2016 

  353 

98 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Roads Nov 

22, 

2016 

  353 

99 White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Nov 

22, 

2016 

Dec 6, 

2016 

14 

10

0 

White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Item under 

consideratio

n 

Housing Nov 

27, 

2016 

  348 

10

1 

White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Education Jan 31, 

2017 

Feb 23, 

2017 

23 

10

2 

White 

Cemen

t 

for use in 

tilling 

porcelain 

and 

external 

stone 

Item under 

consideratio

n 

Public 

Facilities 

Mar 

15, 

2017 

  240 

10

3 

White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Private Sector Aug 6, 

2017 

Sep 3, 

2017 

28 

10

4 

White 

Cemen

t 

plastering 

and marble 

works 

Approved Roads Sep 19, 

2017 

Oct 8, 

2017 

19 
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