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 :الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص. ولتحقيق أهداف 

( من العاملين واإلداريين في بلدية الفحيص. ومن أهم 27الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من )
أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات التي تتعلق لقياس واقع تطوير وتطبيق التخطيط توصلت لها الدراسة النتائج التي 

( وهي تدل على درجة اتفاق جيدة بين أفراد عينة الدراسة لقياس واقع تطوير وتطبيق 3.32اإلستراتيجي في بلدية الفحيص قد بلغ )
 ن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات لتقييم إدارة المشاريع في بلدية الفحيص قد بلغالتخطيط اإلستراتيجي في بلدية الفحيص، وأ

( وهي تدل على درجة اتفاق جيدة بين أفراد عينة الدراسة لتقييم إدارة المشاريع في بلدية الفحيص من تطوير وتطبيق التخطيط 3.34)
اقع دعـم و ة احصائية بين تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي بأبعاده )وجود عالقة ذات داللاإلسترتيجي.وأخيرا توصلت الدراسة إلى 

ودورها في تقييم إدارة  (التحليـل االسـتراتيجي البيئي، وواقع متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية وواقع اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي، 
ي نى بلدية الفحيص استخدام بعض من البرامج والتطبيقات المستخدمة فضرورة أن تتبالمشاريع في بلدية الفحيص. وأوصت الدراسة ب

 .primaveraإدارة المشاريع كتطبيق بريمافيرا 
 ستراتيجي، إدارة المشاريع، بلدية الفحيص.إلتطوير وتطبيق التخطيط ا الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
تعيش المؤسسات في وقتنا الحالي في ظل بيئة متغيرة، تتسم بدرجة عالية من التعقيد، وتقوم على تأدية خدماتها في بيئة 

سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وثقافية معقدة ومتغيرة من حيث الفرص المتاحة، وتـشمل هـذه التغيـرات المجـاالت الـسياسية 
، مما جعل لوجيالمجال التكنو ة والثقافية والتكنولوجية، كما وتتأثر المؤسسات بـالتطور الهائل والمتسارع في واالقتصادية واالجتماعي

مهمة اإلدارة أصعب فـي تحقيق أهداف المؤسسة، ويستوجب على المؤسسات أن تكون لديها القدرة على التكيف والتأقلم مع بيئتهـا 
 ر والنمو والبقـاء.الداخلية والخارجية حتى تستطيع االستمرا

و تستخدم العديد من المنظمات اليوم نهًجا راسًخا ومجموعة من التقنيات العالمية إلدارة مشاريعها؛ ومع ذلك غالًبا ما يكتشفون أن 
 النهج التقليدي إلدارة المشاريع غير كاٍف للتعامل مع متطلبات العمل الديناميكية الحالية.

تراتيجي الفعال أصبحت  أكثر وضوحًا في ظل هذا التغيير المتسارع، وذلك من أجل المحافظة على وعليه فإن الحاجة للتخطيط االس
بقـاء المؤسسة ونموها، ويعد التخطيط االستراتيجي الطريقة التي تمكن المسئولين من توجيه المؤسسة بدءمن االنتقال من مجرد 

رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية القادرة على تحقيق التغييـر  العمليات اإلدارية اليومية ومواجهة األزمات وصـواًل إلـى
 (.2010فـي البيئة المحيطة بهم، بما يحقق في النهاية توجيهًا فعااًل بصورة أفضل لمؤسساتهم )صيام، 

 ن المؤسسات، وذلك نظرًا ألن التخطيطويعد التخطيط االستراتيجي من أهم المفاهيم الحديثة التي القت اهتماماً من قبل العديد م
االستراتيجي قادر على مواجهة التغيرات التي قد تحدث في المستقبل، وأنه نشاط جماعي يهدف إلى الوصول إلى األهداف المحددة 

ات مردود ذ بعناية، ويتضمن تهيئة الظروف المواتية الستيعاب التغيير ٕوادارته لصالح تلك األهداف، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج
 (.2017إيجابي)جعفر، 
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ارتفاع مستوى المخاطرة في اتخاذ القرارات وضخامة تكلفة القرارات الخاطئة وزيادة حدة المنافسة والتطور  باإلضافة إلى ذلك فأن
ن أجل تنمية م التكنولوجي الهائل جعل المؤسسات بكافة أنواعها ومجاالتها وحجمها إلى تبني منهج التفكير في التخطيط اإلستراتيجي

 .إمكانياتها الذاتية والحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ظروف بيئية متغيرة ومربكة

كما وتحتاج بعض المنظمات إلى جعل إدارة المشروع إلى ميزة تنافسية ، والتي يتم الوصول إليها بشكل عام عند مواءمتها مع 
من أن مراحل التخطيط االستراتيجي تتماشى بوضوح مع منهجية  ادارة المشروع؛   اإلستراتيجية التنظيمية. وبالتالي، من المهم التأكد

لذلك ، يجب أن يفي تحليل وصياغة وتنفيذ وتحديد األهداف االستراتيجية بإمكانية التطبيق العملي؛ ومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة 
 اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص. هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على واقع تطوير وتطبيق التخطيط

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
نشهد اليوم في ظل وقتنا الحالي وجود بيئة تتميز بعدم االستقرار وتسارع وتيرة التغيرات االقتـصادية واالجتماعية والسياسية 

األزمات في البئة الخارجية التي تحيط بالبلديات، وعليه وغيرها من  19والثقافية؛ وقد يعزى السبب في ذلك إلى وجود فيروس كوفيد 
فال بد من أن يقوم العاملين في البلديات على إدارتها  بأسلوب إداري هادف وواعي حتى يتم تجاوز المشاكل والتحديات ونقلها إلى 

ذا لن وار المناطة بها على أفضل وجه وهمرحلة متقدمة تمكنها من زيادة فرص بقائها ونجاحهـا في تحقيق أهدافها وضمان قيامها باألد
 إلدارة المشاريع في البلديات. يتحقق بدون وجود التخطيط االستراتيجي

ويعتبر تطبيق وتنفيذ المشاريع أمًرا مهًما لمدراء المشاريع وعملية التخطيط االستراتيجي ألنه يمكن أن يكشف عن قضايا وتحديات 
 (.Kerzner, 2019مما يؤدي في النهاية إلى استراتيجيات ومنتجات وعمليات أكثر دقة)جديدة ربما لم يتوقعها المخططون ، 

م يوتشهد البلديات اهتمامًا واضحًا ومتزايـد بتطـوير قـدراتها اإلدارية في العديد من المجاالت نظرًا ألن البلديات يتمثل دورها في تقد
ي البلديات بعملية  التخطيط االستراتيجي للمشاريع، لمـا لعمليـة التخطيط االستراتيجالخدمات ألفراد المجتمع ، وعليه فال بد من أن تقوم 
ألهمية الفهم المعمق والممارسة الجدية للتخطيط االستراتيجي فـي البلديات ،  أهمية كبرى في تطوير قدرات البلديات. وعليه ونظراً 

ئتها ة من أدوات إلدارة الحديثة التي تساعد البلديات التأقلم والتكيف مع بيولضرورة البدء باستخدام وتطبيق التخطيط االستراتيجي كـأدا 
الداخلية والخارجية، وانطالقا من حرص هذه المنظمات على تحسين وتطوير أدائها للوصول إلى األداء األمثل، جاءت فكرة هذه 

على ما  وادارة المشاريع في بلدية الفحيص.  وبناء الدراسة التي تهدف إلى  التعرف على واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي
رة المشاريع ستراتيجي واداإلما هو واقع تطوير وتطبيق التخطيط ا: سبق يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل السؤال الرئيسي التالي

 في بلدية الفحيص؟

 وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 دارة العليـا للتخطيط االستراتيجي إلدارة المشاريع في بلدية الفحيص؟ما هو واقع دعـم اإل 
 ما هو واقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي إلدارة المشاريع في بلدية الفحيص؟ 
 ما هو واقع متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية إلدارة المشاريع في بلدية الفحيص؟ 
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 فرضيات الدراسة
للدراسة: ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي ودورها في تقييم إدارة الفرضية الرئيسية 

 المشاريع في بلدية الفحيص.

 وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات الفرعية التالية: 

 لدية ودورها في تقييم إدارة المشاريع في بخطيط االستراتيجي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع دعـم اإلدارة العليـا للت
 .الفحيص

  يصودورها في تقييم إدارة المشاريع في بلدية الفح التحليـل االسـتراتيجي البيئي واقعال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين. 
  يصاإلستراتيجية ودورها في تقييم إدارة المشاريع في بلدية الفحواقع متابعة وتقييم الخطـة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 أهداف الدراسة
ي التعرف على واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع ف الهدف الرئيسي التالي:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 

 بلدية الفحيص.

 التالية:وينبثق عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية 

 .التعرف على واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي إلدارة المشاريع في بلدية الفحيص 
 .التعرف على واقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي إلدارة المشاريع في بلدية الفحيص 
 يص.التعرف على واقع متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية إلدارة المشاريع في بلدية الفح 

 أهمية الدراسة
 واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلديةتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص 

 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:،  الفحيص

 أواًل: األهمية العلمية: 

  ولذلك  ، وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيصواقع تطوير جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة
 تعد هذه الدراسة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع.

 د من يكما وأن تناول معرفة واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص سيساهم في تقديم العد
 التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة البلديات بشكل عام وفي بلدية الفحيص بشكل خاص.
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 ثانيًا: األهمية العملية: 

 واقع تطوير وتطبيق التخطيط  القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن 
اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين وصناع القرارات في البلدية للتعرف على 

 المناسبة. اإلجراءات اتخاذ في واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص وبالتالي تساعدهم
 وع فيالممكن أن تتناول نفس الموضمن نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من  كما ويُؤمل أن يستفاد 

أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة واقع تطوير وتطبيق 
 الفحيص. التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 
التخطيط االستراتيجي هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى يأخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات 

ة المستجدات متجددة يتم تحديثها كل عام لدراسوالشرائح السوقية المستهدفة وأسلوب المنافسة. فالتخطيط االستراتيجي عبارة عن عملية 
الخارجية والداخلية. ويتميز التخطيط االستراتيجي بمجموعة من الخصائص من أهمها أن عملية التخطيط اإلستراتيجي ذات مدلول 

س بمجرد ولي مستقبلي وحقيقي، أي أن األفكار الواردة في الخطة يجب أن تستغل بمنظور مستقبلي وواضح، وتدعم بإطار للعمل
 (.2017تنبؤات مادية )جعفر، 

كما ويعتبر التخطيط شكاًل من أشكال التفكير اإلبداعي، وهو نشاط ذهني يسبق العمل ، ويرسم تصورًا أوليًا له ، أي أنه خارطة ذهنية 
ة ماذا نريد؟ سلوب لمعرفلسير العمل في المستقبل، كذلك فإن التخطيط هو عملية اختيار لبدائل ومسارات مختلفة، إنه باختصار: أ

وكيف نحقق ما نريد بكفاءة ونجاح، وعليه فأن التخطيط االستراتيجي فهو تفكير استراتيجي منظم، له مقوماته ومفاهيمه وتقنياته 
واجهة مالفعالة، ويستخدم من أجل مواجهة متغيرات المستقبل، وتحليل بيئة المؤسسة داخليًا وخارجيًا؛ لإلستفادة من الفرص المتاحة، و 

التحديات القائمة والمتوقعة، بصورة تمكن من بناء استراتيجيات قابلة للتنفيذ، مستمدة من البدائل والخيارات المطروحة؛ بغية الوصول 
 (.2014لألهداف االستراتيجية للمؤسسات )القطروني، 

العمليات  مؤسساتهم من أجل االنتقال من مجردوعليه نستنتج بأن التخطيط االستراتيجي هو الطريقة التي تمكن المسؤولين من توجيه 
ي ف اإلدارية اليومية ومواجهة األزمات وصوال إلى تحقيق رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية القادرة على تحقيق التغيير

 البيئة المحيطة بهم، حتى تصبح في النهاية قادرة على توجيها بشكل فعال.

اإلستراتيجي بالتغيرات التي تحدث في القدرات والمهام اإلستراتيجية فالتخطيط اإلستراتيجي يساعد على تنمية وتطوير ويهتم التخطيط 
 (.2014مفهوم واضح عن المؤسسة، وهذا بدوره يجعل من الممكن صياغة الخطط والنشاطات التي تقرب المنظمة من أهدافها)السهو،

ى مستوى اإلدارة والعاملين والعمالء والمجتمع بشكل عام، وبناًء على ذلك فأن اإلدارة الناجحة وللتخطيط اإلستراتيجي أهمية كبيرة عل
هي التي تعمل على رفع مستوى األداء والحفاظ على سيرة المؤسسة ونموها وتقدمها واستقرارها وبقاءئها في سوق األعمال نظرا لتسارع 

التقني والتكنولوجي وعدم االستقرار في أوضاع السوق الناتجة عن عولمة التغيرات كميا ونوعيا في بيئة األعمال، والتقدم 
  .(2014األعمال)حسن، 
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كما وأن للتخطيط أهمية كبرى في عملية اتخاذ القرارات السليمة وتحليل البيئة سواء كانت داخلية وخارجية للتغلب على مواجهة حاالت 
وتكتسب عملية  .المنظمة سواء المتعلقة بزيادة اإليرادات أو تقليص المصروفاتعدم التأكد وتحقيق الرقابة الفعالة إلنجاز أهداف 

التخطيط أهميتها من أنها حجر األساس في اإلدارة التي من الواجب عليها االهتمام بعملية التخطيط اإلستراتيجي، والذي يكون قائم 
ظر إلى المستقبل ويساعد على االستخدام والتوظيف األمثل على األسلوب العلمي والتعلم من الخبرات الماضية وحقائق الواقع والن

 (:2014، يوسف، 2015وعله فأن عناصر أهمية التخطيط اإلستراتيجي تتمثل فيما يلي)جرجر،  .للموارد

 .هو القاعدة األساسية لعملية اتخاذ القرارات، حيث أنه بدون التخطيط تصبح عملية اتخاذ القرارات عشوائية 
 م التأكد، حيث يعتبر التخطيط اإلستراتيجي محاولة للتغلب على عدم معرفة المستقبل وتطوراته عن طريق التنبؤ مواجهة حالة عد

 .العلمي
 التركيز على األهداف. 
 يعمل التخطيط السليم على رفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج من خالل تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة. 
 تراتيجي على تحقيق رقابة فعالة في كافة مراحل التنفيذ مما يضمن تحقيق األهداف المرجوةيعمل التخطيط اإلس. 

ويركز التخطيط االستراتيجي على مستقبل األعمال من خالل فهم األولويات التشغيلية وتوافر الموارد، وتحديد أهداف واضحة لنتائج 
 Neis  etم تنفيذ الخطة االستراتيجية الفعالة من خالل اتباع ما يلي )األعمال المرغوبة، ووضع خطة عمل حول كيفية تحقيقها، ويت

al., 2017 :) 

  دراسة السوق ككل، واجرء تحليلSWOT. 
 .تحديد أهداف العمل، وتطوير أهداف األقسام 
 .وضع أهداًفا قصيرة المدى، وتحديد الموظفين والميزانية والتمويل االحتياجات 
 ة التي سوف يتم اتباعها، وتحديد احتياجات العمالء.تحديد  مؤشرات األداء الرئيسي 

ومن جهة أخرى فإن المشروع عبارة عن مسعى مؤقت مصمم إلنتاج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة ببداية ونهاية محددين )عادة ما 
يق الفائدة التغيير ت فريدة، عادًة لتحقيكون مقيًدا بالوقت، وغالًبا ما يكون مقيًدا بالتمويل أو التوظيف( يتم تنفيذه لتحقيق أهداف وغايا

أو القيمة المضافة: تتعارض الطبيعة المؤقتة للمشاريع مع العمل كالمعتاد )أو العمليات(، وهي أنشطة وظيفية متكررة أو دائمة أو شبه 
دارية ارات تقنية واستراتيجيات إدائمة إلنتاج منتجات أو خدمات، ومن الناحية العملية، تتطلب إدارة مناهج اإلنتاج المتميزة تطوير مه

 (.Cattani et al , 2011) متميزة

وعليه فإن إدارة المشروع هي عملية قيادة عمل الفريق لتحقيق األهداف وتلبية معايير النجاح في وقت محدد، ويعتبر التحدي األساسي 
تم وصف هذه المعلومات في وثائق المشروع ، التي إلدارة المشروع هو تحقيق جميع أهداف المشروع ضمن القيود المحددة، وعادة ما ي

تم إنشاؤها في بداية عملية التطوير، وتتمثل القيود األساسية في النطاق والوقت والميزانية ، ويتمثل التحدي الثانوي في تحسين 
 (.Demir, 2018تخصيص المدخالت الضرورية وتطبيقها لتحقيق األهداف المحددة مسبًقا)

ويعد الهدف من إدارة المشروع هو إنتاج مشروع كامل يتوافق مع أهداف العميل، وفي كثير من الحاالت ، يكون الهدف من إدارة 
المشروع هو أيًضا تشكيل أو إصالح موجز العميل لمعالجة أهداف العميل بشكل عملي. بمجرد تحديد أهداف العميل بوضوح ، يجب 
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ي يتخذها األشخاص اآلخرون المشاركون في المشروع ، إذ تعتبر أهداف إدارة المشروع الغير محددة أن تؤثر على جميع القرارات الت
 (.Ferrer Romero, 2018بدقة أو شديدة الوضوح ضارة بعملية صنع القرار)

ع أو م المشرو ويمكن تطبيق طرق إدارة المشاريع على أي مشروع، وغالًبا ما يتم تصميمه لنوع معين من المشاريع بناًء على حج
طبيعته أو الصناعة أو القطاع، ولكن بدون التخطيط االستراتيجي الفعال ، من الصعب تحقيق النجاح في إدارة المشروع، حيث  يركز 
التخطيط االستراتيجي على مستقبل المؤسسة من خالل فهم األولويات التشغيلية وتوافر الموارد ، وتحديد أهداف واضحة لنتائج األعمال 

رغوبة ، ووضع خطة عمل حول كيفية تحقيقها، وُتنشئ العملية وتنفذ القرارات التي توجه اتجاه المنظمة ، وتضمن أنها قابلة للتكيف الم
مع بيئة األعمال المتغيرة، إذ يمنح التخطيط االستراتيجي الشركة فرصة للسيطرة على رؤيتها وتحويل النتائج المتوقعة إلى واقع 

 Pessimaهميته لمديري المشاريع ، المسؤولين عن نجاح أو فشل المشروع، وضمان عمل المنظمة بكفاءة مثاليةملموس، وهذا يؤكد أ 
& Dietz, 2019). ،2017، السعيد وزنادي.) 

وتتضمن إدارة المشاريع تخطيط وتنظيم موارد الشركة لنقل مهمة أو حدث أو واجب معين نحو اإلنجاز، ويمكن أن يتضمن مشروًعا 
احدة أو نشاًطا مستمًرا ، وتشمل الموارد الُمدارة الموظفين والشؤون المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية، وتشمل إدارة المشروع لمرة و 

 التخطيط والبدء والتنفيذ والمراقبة وإغالق المشروع، وتوجد أنواع مختلفة من منهجيات وتقنيات إدارة المشاريع، بما في ذلك التقليدية،
ل، والمرونة ، وتستخدم إدارة المشاريع عبر الصناعات وهي جزء مهم من نجاح شركات البناء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والشال

وتتضمن عملية فهم إدارة المشروع ، بشكل عام المراحل التالية: التخطيط، والبدء، والتنفيذ، والمراقبة ، واإلغالق؛ ويحتاج كل مشروع 
هاية إلى خطة تحدد كيف ستنطلق األشياء، وكيف سيتم بناؤها، وكيف ستنتهي، وعادة ما يكون لكل مشروع ميزانية من البداية إلى الن

 .(Westland, 2007وإطار زمني، وإدارة المشروع تحافظ على كل شيء يسير بسالسة وفي الوقت المحدد وفي حدود الميزانية )

المشاريع التي تخدم المواطن والمجتمع في أي بلد ما. والتي تسعى عادًة إلى  ومن ناحية أخرى تعتبر المشاريع الحكومية من أهم
تحقيق أهداف متنوعة من أجل تلبية احتياجات أفراد المجتمع. وتتنوع المشاريع الحكومية التي تخدم المواطن والمجتمع لتشمل العديد 

يتعلق بتطبيقات ادارة المشاريع فإنه إذا كان هناك تطبيقات تجعل وفيما  من المجاالت المختلفة من أجل تسهيل حياة األفراد وتطويرها.
األمور أكثر بساطة وبوجودها ال  تكون إدارة المشاريع أمًرا معقًدا، كما وتمكن هذه التطبيقات من االعتناء بفريق العمل ومهامه 

,Silvius & Silvius, 2016 ، 2018دي، والمواعيد النهائية، ومن التطبيقات المستخدمة في ادارة المشاريع  ما يلي )الجن
Kerzner,2015 :) 

  تطبيقTrello  وهذا التطبيق سهل االستخدام بشكل ال يصدق ، ويستند إلى لوحات :Kanban  في الواقع يعمل مثل وانه 
أمًرا رائًعا لتنظيم قوائم المهام واألفكار الخاصة بك وهو سهل  Trelloالسبورة البيضاء االفتراضية مع المالحظات الالصقة، ويعد 

 االستخدام للغاية، ويمكن من  إنشاء العديد من اللوحات الستخدامها في مشاريع مختلفة.
  تطبيقAsana  وهذا تطبيق رائع إلدارة المهام ويمكن استخدامه إلدارة المشاريع أيًضا، وباختصار ، يساعد :Asana في إنشا 
 وائم المهام ومشاركتها مع فريق العمل، والتطبيق بسيط ولكنه ذكي بما يكفي ولديه الكثير من عمليات الدمج.ق
  تطبيقBasecamp  اريعيسمح بتنظيم المش: وهذا التطبيق يمكن أن يكون أكثر تطبيقات إدارة المشاريع شهرة على اإلطالق، و 

 ء مثل قوائم المهام والمالحظات واألحداث والملفات وغير ذلك الكثير.التي تعمل كموقع مركزي لكل شيء وتحتوي على أشيا
  تطبيقCasual مجرد رسمهاب : وهذا تطبيق فريد يقدم طريقة مختلفة للقيام باألشياء، ففي الوضع العادي يتم التخطيط للمهام 
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 يصدق ذا التطبيق سهل االستخدام بشكل الكمخطط انسيابي، وهذا العرض العادي يساعد على تصور وتتبع التبعيات بين المهام، وه
 ويعمل بشكل رائع مع المشاريع الشخصية ، وكذلك لتنظيم المشاريع للفرق الصغيرة. 

 (مشروع ميكروسوفتMicrosoft Project،هذا هو أحد تطبيقات إدارة المشاريع األكثر استخداًما :) ومع ذلك ، فهو أيًضا أح 
 ام، ويمتلك البرنامج الكثير من الميزات الشائعة لدى مديري المشاريع.أكثر التطبيقات صعوبة في االستخد

  تطبيقPodio  هذا تطبيق رائع للفرق المتوسطة والكبيرة الحجم التي تعمل في المشاريع. النقطة الخاصة حول :Podio هي أن 
 والشبكة االجتماعية الداخلية. CRMهناك ميزات إضافية مثل 

  تطبيقOmniPlan   تطبيق رائع لمستخدمي : وهذاiPhone  وiPad  تطبيقوخصوصا لمخططات جانت ، فهذا هو ال 
 المناسب والذي يمكن  االستفادة منه كثيًرا.

 (هي أسهل تطبيقات إدارة المشاريع في االستخدام، ويعتبر  Asana و Wrike و ،  Trelloوهنا يمكن القول أن كل من برنامج )
Trello  االكثر  مرونة واالسهل  من حيث االستخدام ، ويمكن استخدامه على أي جهاز ويقدم خطط أسعار تطبيق إدارة مشاريع

 معقولة أيًضا.

 كما تلعب قواعد البيانات دورًا هامًا في إدارة المشاريع اإلنشائّية وبشكل خاص عند استخدام برنامج البريمافيرا حيث يعتبر
Primavera من أهم برامج وتطبيقات BIM من قبل شركة 1983ة معلومات البناء( وضبط الكلفة، والذي إطالقه في عام )نمذج 

Primavera Systems Inc.والتي استحوذت عليها شركة Oracle  حيث يتم استخدامه وتطبيقه من قبل 2008في عام ،
 ديد من المشاريع نظرًا ألنهالمتخّصصين في إدارة المشاريع من خالل ربطه بأنظمة تخطيط موارد المؤّسسات، كما يتعامل مع الع

ألف نشاط بموارد غير محدودة وعدد غير محدود من الخطط والمشاريع، كما يعتمد البرنامج في نمذجته  100يستوعب ما يصل إلى 
دس نعلى المسار الحرج الذي يقوم باستنتاج الزمن األقصر من أجل تنفيذ المشروع. ويتّم تعيينه من خالل مدير الّتخطيط بمساعدة مه

فيذ نتخطيط الموقع، حيث يعّد بريمافيرا البرنامج األول الذي يتم استخدامه في العثور على الّتسلسل الفعلّي لألنشطة الواجب اّتباعها للتّ 
في الموقع، وفي برنامج بريمافيرا يمكن تحميل الموارد على األنشطة وبالّتالي من الّسهل الحصول على فكرة أفضل فيما يتعلق 

وتتم المراقبة في البرنامج من خالل مهندس تخطيط الموقع،  .مج الّسنوي وربع الّسنوي والّشهري واألسبوعي واليومي للمشروعبالبرنا
فبمجرد تعيين البرنامج األساسي األولي وإنهائه يمكننا مراقبة المشروع بسهولة ، وبالّتالي يتم مراقبة حالة التقدم الفعلي للموقع 

(Gharaibeh, 2014). 

 ثانيًا: الدراسات السابقة
( إلى مناقشة الرابط بين نظام إدارة المشروع والتخطيط االستراتيجي من خالل Ferrer Romero, 2018هدفت دراسة )

، عتطبيق منهجية اإلدارة اإلستراتيجية، وقامت الدراسة بمناقشة بعض المفاهيم األساسية لإلدارة اإلستراتيجية وتحليل تركيز إدارة المشرو 
واتبعت الدراسة المنهج االستقرائي، وبعد تحليل أدوات اإلدارة اإلستراتيجية ونهج إدارة المشروع ، أظهرت أن المشاريع هي األدوات 
 ةالنهائية المستخدمة لتنفيذ االستراتيجيات، وقد قدمت مراجعة األدبيات فهمًا أفضل للتفاعالت والعالقات بين تنفيذ اإلستراتيجية وإدار 

، باإلضافة إلى ذلك ، تحدد اإلدارة اإلستراتيجية "أين" قررت الشركة الذهاب ، بينما تتعامل إدارة المشروع مع "كيف" للوصول المشروع
إلى هناك، ومن الواضح بعد ذلك أن أهداف المشروع يجب أن تتماشى مع األهداف االستراتيجية؛ ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للتأكد 

ع االستراتيجية هي تحديد أهداف المشروع من أهداف التنظيم ، وذلك ألن المشاريع بدأت في وضع من أن المشاريع تتماشى م
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االستراتيجية موضع التنفيذ، وبشكل عام ، يمكن تقسيم االستراتيجيات إلى تكتيكات يمكن بعد ذلك تنفيذها كبرامج على المدى الطويل 
د؛  لذلك  في أي شركة ينبغي أن يكون من الممكن تتبع المشاريع إلى أهداف ستنتمي المشاريع بعد ذلك إلى برنامج استراتيجي محد

تنظيمية محددة. واخيرا قامت الدراسة بوضع نموذج إدارة المشروع االستراتيجي المتكامل كمساهمة في سد الفجوة بين نهج إدارة 
 المشروع وتنفيذ االستراتيجية. 

على أثر التخطيط االستراتيجي في التقليل من األزمات التي يواجهها الموظفين في  ( فقد هدفت إلى التعرف2017أما دراسة جعفر )
المؤسسات العامة، والتعرف على أهمية التخطيط االستراتيجي وأبعاده باإلضافة إلى عناصر التخطيط االستراتيجي الفعال، والتعرف 

ي التخفيف من آثار األزمات، وذلك بهدف التقليل من المخاطر على العوامل التي يجب االهتمام بها من قبل اإلدارة والتي تساعد ف
واألزمات التي تواجه المؤسسات العامة في الضفة الغربية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وأظهرت نتائج الدراسة أن 

ن فعالية لة توضيحه للموظفين يقلل مالتخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة يساهم في التقليل من المشكالت المحتملة، وأن ق
إدارة األزمات. كما أن قلة إشراكً  على أنه يكشف نقاط القوة الموظفين في التخطيط االستراتيجي تعتبر عقبة في حل المشكالت، 

وضوح  نفضال والضعف في المؤسسة. وأن التخطيط االستراتيجي يوفر معلومات تفيد في اتخاذ القرارات وحل المشكالت، ويزيد م
رؤية العاملين في إدارة األزمات. تبين أيضا من نتائج الدراسة أن تطبيق التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى موظفين ذوي مؤهالت 

 .علمية عالية وخبرة طويلة في مجال التخطيط االستراتيجي

االستراتيجي المطبقة على إدارة خصائص التخطيط  ”وهي بعنوان ,(Wright, 2017-Shields & Boyer-Papkeودراسة )
المشروع" ، وقد بحثث في تطبيق خصائص التخطيط االستراتيجي من بحث التخطيط االستراتيجي السابق إلى إدارة المشروع، 

وباالعتماد على البحث السابق في التخطيط االستراتيجي وتخطيط نظم المعلومات االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي للتصنيع، 
مع هذا البحث بين خصائص التخطيط االستراتيجي المشتقة من نهج عقالني مع مجموعة ثانية من الخصائص التكيفية إلنشاء ويج

ادة ينموذج شامل، ثم يتم تقييم النهج "التكيف العقالني" الناتج بشكل تجريبي لتقييم مدى مالءمته إلدارة المشاريع وما إذا كان مرتبًطا بز 
وتم تعيين نهج "التكيف العقالني" ألدوات / تقنيات ادارة المشاريع والتخطيط لها. وتوصلت الدراسة إلى أن  نجاح المشروع، كما 

تقنيات ادارة المشاريع يتم التقاطها بدرجات متفاوتة من نهج التكيف العقالني ، والذي يرتبط بشكل إيجابي بنجاح ادارة المشاريع  
ريع، كما واشارت النتائج إلى أنه يمكن دمج خصائص التخطيط االستراتيجي بشكل فعال في واستخدام أدوات / تقنيات ادارة المشا

إطار عمل إدارة الجودة المعمم ، مما ينتج عنه رؤى مفيدة محتملة فيما يتعلق بالعالقة بين سلوكيات إدارة المشاريع ونجاح المشروع 
 في نهاية المطاف.

وهي دراسة بعنوان " ما هي استراتيجية المشروع حًقا: اللبنة األساسية في ( (Patanakul  & Shenhar, 2012دراسة  
إدارة المشروع اإلستراتيجي"، وقد هدفت الدراسة إلى سد الفجوة وتقديم تعريف مفيد وإطار عمل لمزيد من الدراسة والتنفيذ لمفهوم 

في البحوث العسكرية والتجارية للتعرف على ماهية استراتيجية المشروع ، ولتحقيق هذا الهدف تم مراجعة أصول االستراتيجية 
استراتيجية المشروع بالضبط، واتبعت الدراسة منهج  دراسة الحالة . وتوصلت الدراسة إلى أن النهج االستراتيجي على رأس األساليب 

اف نهج ساهم في تحقيق أهدالتقليدية التي كانت رسمية عند بدأ المشروع، وبعد فحص إطار المشروع االستراتيجي إال أن هذا ال
استراتيجية المشروع منظور المشروع ، والموقف ، والمبادئ التوجيهية لما يجب القيام به وكيفية القيام به ، تعتبر  األعمال للمشاريع، و

لمشروع ال للتحقيق أعلى ميزة تنافسية وأفضل قيمة من المشروع، كما وتوصلت الدراسة إلى أن معظم المبادئ التوجيهية الرسمية 
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تتضمن االنضباط اإلداري أو أي طلبات محددة لتوضيح االستراتيجية والمتعلقة باألعمال وأن تطبيق استراتيجية المشروع يساهم بشكل 
 كبير في إدارة المشاريع.

قطاع غزة،  ية في( إلى التعرف على تطبيق التخطيط االستراتيجي وعالقته بأداء المؤسسات األهلية النسو 2010وهدفت دراسة صيام )
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلـي.  وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين كاًل من )دعم اإلدارة 

اتيجية، ر العليا للتخطيط االستراتيجي، التحليـل االستراتيجي البيئي، وجود توجهات إستراتيجية "رؤية ورسالة وأهـداف "، وجـود خطـة إست
تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، متابعة وتقييم الخطـة اإلسـتراتيجية ( وبـين أداء المؤسسات األهلية النسوية في قطاع غزة، كما وكشفت 

النتائج أن إدارات المؤسسات األهلية النسوية لديها فهم واضح وقناعة بعملية التخطيط الستراتيجي وتشجع العاملين علـى المشاركة في 
تخطيط االستراتيجي، وأن المؤسسات األهلية النسوية تقوم بتطوير رؤيـة ورسالة واضحة ومكتوبة وكذلك تقوم بتطوير أهـداف ال

إسـتراتيجية ومحـددة واضـحة ومكتوبة، وأنها تطور خططًا إستراتيجية وتنفيذية مكتوبة، وتختار إستراتيجيتها بما يتالءم مع قدرتها 
جية التي تواجهها وتنـسجم مـع رؤيتهـا ورسـالتها وأهدافها، وأنها تقوم باجتذاب المراد البشرية ذات الخبرة والمهارة الداخلية والظروف الخار 

ات سالالزمة لتنفيذ الخطـة اإلستراتيجية وتقوم بنفس الوقت بتطوير قدرات عامليها بما يـساهم فـي تنفيـذ الخطـة اإلستراتيجية، وأن المؤس
 تختار برامجها وأنشطتها بما يـتالءم مـع احتياجات فئاتها المستهدفة، مما يساهم في زيادة الطلب على خدماتها.األهلية النسوية 

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق في البحث حول واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع أثر هذه 

غيرات على متغيرات متنوعة، وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع واقع تطوير وتطبيق التخطيط المت
 اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص بكل موضوعية وتركيز.

 منهجية الدراسة
وصفي التحليلي وذلك بهدف وصف الظاهرة موضوع نظرًا لطبيعة الدراسة وتحقيقًا ألهدافها اعتمد البحث على المنهج ال

الدراسة إال وهو" واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص" لتحليل بياناتها والتعبير عنها من 
عبير الكمي ائصها، أما التالناحية الكمية والكيفية، إذ أن التعبير الكيفي يهدف بشكل أساسي إلى ظاهرة معينة من أجل توضيح خص

 فيهدف بشكل أساسي إلى وصف حجم الظاهرة ودرجة ارتباطها مع الظواهر المختلفة.

 مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث من جميع العاملين واإلداريين في بلدية الفحيص، ويعزى السبب وراء اختيار مجتمع البحث إلى أن 

 عليها عملية جمع البيانات.الباحث يعمل في بلدية الفحيص مما يسهل 

 عينة البحث
قام الباحث باختيار عينة البحث من مجتمع الدراسة التي طبقت في بلدية الفحيص، وتم توزيع االستبانات عليهم، وقد بلغت 

 تبعًا. ( يوضح خصائص أفراد عينة البحث1( من العاملين واإلداريين. والجدول رقم )27عينة البحث النهائية التي تم تحليلها )
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 (: خصائص أفراد عينة البحث1الجدول )

 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم
 %37.1 10 ذكر الجنس  1

 %62.9 17 انثى
سنوات الخبرة في  3

 البلدية
 %29.9 8 سنوات 5أقل من 

 25.9 7 سنوات 6-10
 10أكثر من 
 سنوات

12 44.2% 

، حيث اشتملت عينة الدراسة  العاملين واإلداريين في بلدية الفحيص( من 27الدراسة تكونت من ) ( أن عينة1ويتضح من الجدول )
أكثر وكانت خبرة أغلب أفراد العينة (. %62.9أي بنسبة )17(، و من العامالت من األناث %37.1من الذكور وبنسبة )( 10على )

 . (%44.2وبنسبة ) 12مشارك بواقع  سنة 10من 

 نات:طرق جمع البيا
 اعتمد البحث نوعين من الطرق لجمع البيانات هي: 

  الطريقة الثانوية: وتشمل جمع البيانات والمعلومات من خالل الكتب والمقاالت والدوريات والرسائل الجامعية والتقارير واألبحاث
 المنشورة والمتعلقة بموضوع البحث.

  لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات البحث، والتي تم إعدادها من خالل الطريقة االساسية: وتشمل االستبانة التي أُعدت خصيصًا
 االعتماد على الدراسات السابقة واألدب النظري.

 أداة البحث
م :القسم ه ثالثة أقسام باالستفادة من األدب النظري السابق والدراسات المتعلقة بموضوع البحث تم اعداد استبانة مكونة من 

طوير ويشمل معرفة واقع تمن العبارات موغرافية، وهي: الجنس، سنوات الخبرة، والقسم الثاني: يمثل مجموعة األول: المتغيرات الدي
رة المشاريع في تقييم إداأما القسم الثالث فيمثل مجموعة من العبارات تهدف إلى وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في بلدية الفحيص، 

 الدراسات السابقة. بلدية الفحيص وتم تصميمهما باالعتماد على

 أساليب المعالجة اإلحصائية
( لتحليل البيانات والحصول على النتائج إذ تم استخدام عدد SPSSمن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج ال )

( وذلك Cronbach’s Alphaمن االختبارات االحصائية من أجل اإلجابة على أسئلة وفرضيات البحث وهي: اختبار كرونباخ ألفا )
( وهي بذلك 0.917بهدف قياس درجة االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة المستخدمة في قياس متغيرات البحث والتي بلغت )

تعكس بذلك تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة لمعرفة واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص. 
وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة لألداة، وتم حساب النسب المئوية من أجل قياس التوزيعات التكرارية النسبية في أداة البحث 

لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على فقرات االستبانة، والوسط الحسابي لقياس متوسط إجابات المبحوثين على فقرات االستبانة، 
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( الختبار تأثير Regressionابات عن قيم وسطها الحسابي، ومعامل االنحدار المتعدد )واالنحراف المعياري لقياس مدى تشتت اإلج
 المتغير المستقل على المتغير التابع ودراسة العالقة بينهما ككل.

 نتائج البحث:
 دهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص، وبع

( وفيما يلي عرض SPSSعملية جمع البيانات تمت معالجتها إحصائيًا عن طريق برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 للنتائج التي تم التوصل اليها:

 أواًل: تحليل نتائج الدراسة
لمتوسطات حيص، تم استخدام افي إطار اإلجابة عن واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الف

( يبين ذلك، ولتقدير استجابات المبحوثات عن واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع 2الحسابية، والجدول رقم )
 في بلدية الفحيص ؛ فقد تم استخدام المعيار التالي:

 (: معيار تقدير استجابات عينة البحث2جدول )

 تقدير توافق أفراد العينة المتوسط الحسابي
 ضعيفة 1-2.33

 جيدة 2.34-3.66
 قوية 3.67-5

لقد تم إعداد أسئلة اإلستبيان لتحليل واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي وادارة المشاريع في بلدية الفحيص، ولتحقيق ذلك تم 
 االداريين والعاملين. استخدام  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقدير استجابات

 ستراتيجي في بلدية الفحيصإلتطوير وتطبيق التخطيط اواقع الفرع األول: استجابات المبحوثين لقياس 
عاملين في بلدية داريين وال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات التي تتعلق بتقدير استجابات اإل3يوضح الجدول رقم )

 .لقياس واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في بلدية الفحيص الفحيص
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بتقدير لقياس درجة واقع تطوير وتطبيق 3جدول)
 التخطيط اإلستراتيجي في بلدية الفحيص.

االنحراف  المتوسط الفقرة التسلسل
 المعياري 

 في بلدية الفحيص دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجيواقع 
جي االدارة العليا فهم واضح بعملية التخطيط االستراتي في الفحيصبلدية  في لدى  1

. 3.33 1.026 

دى العاملون في بلدية الفحيص على  إدارة المؤسسة قناعة بأهمية التخطيط ل 2
 1.109 3.24 االستراتيجي 

لتطوير  اإلدارة العليا بالتخطيط االستراتيجي في الفحيصبلدية  العاملون فيلتزم ي 3
 1.152 3.44 أدائها 

رية على  توفر الموارد البش الفحيصبلدية العاملون في االدارة العليا ب حرصي 4
 1.251 3.28 واللوجستية الالزمـة للتخطـيط االستراتيجي 

ص الموارد المالية يتخص الفحيص علىبلدية العاملون في االدارة العليا ب حرصي 5
 978. 3.45 الالزمة للتخطيط االستراتيجي 

تشجع االدارة العليا ببلدية الفحيص إدارة المؤسسة العـاملين علـى المـشاركة فـي   6
 .يجيالتخطـيط االسترات

3.88 .987 

 1.08 3.43 بلدية الفحيص . واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي فيلالدرجة الكلية  

 في بلدية الفحيص واقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي
العاملون في بلدية الفحيص على  بتحليــل البيئــة الخارجيــة للتعــرف علــى  يقوم -7

 المتغيرات)السياسية، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، ...( التي تـؤثر على عمل
 المستقبلفي البلدية 

2.79 1.085 

 العاملون في بلدية الفحيص على  بتحديد الفرص والتهديدات التي تواجه يقوم -8
 1.146 3.13 مـن خـالل تحليل البيئة الخارجيةالبلدية 

العاملون في بلدية الفحيص على  بتحليــل البيئــة الداخليــة للتعــرف علــى  يقوم -9
 1.167 3.12 البلدية المتغيرات)موارد بشرية، مالية، إدارية...( التي تؤثر على عمل

العاملون في بلدية الفحيص على  تحديد نقاط القوة والضعف من خـالل  يقوم -10
 1.242 3.54  . تحليـل البيئة الداخلية
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خطيط تطوير وتطبيق التواقع ( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات التي تتعلق لقياس 3نالحظ من خالل بيانات الجدول رقم )
بين أفراد عينة الدراسة لقياس واقع تطوير وتطبيق  ة( وهي تدل على درجة اتفاق جيد3.32ستراتيجي في بلدية الفحيص قد بلغ )إلا

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في 1.10المعياري العام فقد بلغت ) التخطيط اإلستراتيجي في بلدية الفحيص ، أما قيمة االنحراف
 استجابات أفراد عينة الدراسة.

كما ويتضح من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي في 
( وهو 1.08توى )اتفاق جيد( بين األفراد، كما وبلغت قيمة االنحراف المعياري )(، وهذا يدل على مس3.43بلدية الفحيص قد بلغ )

تشجع والتي تنص على: "  6( لصالح الفقرة رقم 3.88أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي )
، بينما قوية" ويعكس هذا درجة اتفاق .يجيي التخطـيط االستراتاالدارة العليا ببلدية الفحيص إدارة المؤسسة العـاملين علـى المـشاركة فـ

  على الفحيصبلدية العاملون في االدارة العليا ب حرصيوالتي تنص على: "  4( لصالح الفقرة رقم 3.28بلغ أدنى متوسط حسابي )
ل " وعلى الرغم من ذلك فهذه القيمة تعكس درجة اتفاق جيدة. وبشك توفر الموارد البشرية واللوجستية الالزمـة للتخطـيط االستراتيجي

 وفق رؤية واضحة للمحافظة علىالعمل يقوم العاملون في بلدية الفحيص على   -11
 1.192 3.67 .واستثمار نقاط القوة والتقليل من نقاط الضعف 

تحديد لالعاملون في بلدية الفحيص على تحليل البيئة الخارجية والداخلية  يقوم -12
 1.178 2.70 .االستراتيجيات التطويرية المطلوبة

 1.16 3.15 واقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي في بلدية الفحيصلالدرجة الكلية  
 في بلدية الفحيص متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية واقع

على تنفيذ  رقابيا اإلدارة العليا اإلدارة دوراً  في الفحيصبلدية  العاملون فيمارس ي -13
 833. 4.17 الخطة اإلستراتيجية

 1.083 3.13 نظام مراقبة وتقييم واضح ومكتوب  الفحيصبلدية  العاملون فيلدى  -14
قوم العاملون في بلدية الفحيص في اإلدارة العليا بالمراقبة الداخلية ألدائها في ي -15

 1.311 3.14  تنفيذ الخطة

ـحة واضستخدم العاملون في بلدية الفحيص في اإلدارة العليا مؤشـرات أداء ي  -16
 1.035 3.21 - . لمراقبـة تنفيـذ خطتهـا اإلستراتيجية والتنفيذية

قوم العاملون في بلدية الفحيص في اإلدارة العليا بإجراء تقييم خارجي لتقييم ي  -17
 1.026 3.33 أدائها في تنفيذ الخطة 

ي تطوير فالعاملون في بلدية الفحيص في اإلدارة العليا من نتائج التقييم  يستفيد  18
 . عملها

3.24 1.109 

 1.06 3.37 واقع متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية في بلدية الفحيصلالدرجة الكلية 
 1.10 3.32 ستراتيجي في بلدية الفحيصإلتطوير وتطبيق التخطيط اواقع  لقياس الدرجة الكلية 
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 عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي في
 .بشكل متوسط بلدية الفحيص

الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في بواقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي في كما ونالحظ من خالل الجدول السابق أن المتوسط 
(، وهذا يدل على مستوى )اتفاق جيد( بين أفراد العينة لواقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي في بلدية 3.15بلدية الفحيص قد بلغ )

( وهذا يدل على اختالف في اإلستجابات عن المتوسط 1.16) الفحيص. وعالوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري قد بلغت
والتي تنص على: " يقوم العاملون في  11لصالح الفقرة رقم  مرتفعة( أي درجة اتفاق 3.67الحسابي، وبلغ أعلى متوسط حسابي )

أدنى  لضعف ." ، بينما بلغبلدية الفحيص على  العمل وفق رؤية واضحة للمحافظة على واستثمار نقاط القوة والتقليل من نقاط ا
والتي تنص على " يقوم العاملون في بلدية الفحيص على تحليل البيئة الخارجية  12( لصالح الفقرة رقم 2.70متوسط حسابي )

 والداخلية لتحديد االستراتيجيات التطويرية المطلوبة. " وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة متفاوتًا.

طـة واقع متابعة وتقييم الخقياس من خالل الجدول السابق أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في أخيرًا، نالحظ 
(، وهذا يدل على مستوى اتفاق جيد بين أفراد العينة لمستوى لواقع متابعة وتقييم الخطـة 3.37اإلستراتيجية في بلدية الفحيص قد بلغ )

( ، وبلغ أعلى متوسط حسابي 1.06. وعالوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري قد بلغت )اإلستراتيجية في بلدية الفحيص
والتي تنص على : " يمارس العاملون في بلدية الفحيص في اإلدارة العليا اإلدارة  13( أي درجة اتفاق قوية لصالح الفقرة رقم 4.17)

والتي تنص على " لدى  14( لصالح الفقرة رقم 3.13بلغ أدنى متوسط حسابي ) دورًا رقابيا على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية " ، بينما
 العاملون في بلدية الفحيص نظام مراقبة وتقييم واضح ومكتوب." وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة متفاوتًا.

  بلدية الفحيصفي  تقييم إدارة المشاريعالفرع الثاني: استجابات المبحوثين لقياس 
عاملين في بلدية داريين وال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات التي تتعلق بتقدير استجابات اإل4يوضح الجدول رقم )

 .بلدية الفحيصفي  تقييم إدارة المشاريعلقياس  الفحيص
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 ية الفحيصبلدفي  تقييم إدارة المشاريعللعبارات المتعلقة بتقدير لقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4جدول)

سل
سل

الت
 

 االنحراف المعياري  المتوسط الفقرة

المتعلق  لتقليل الوقت على استخدام بحوث العمليات بلدية الفحيص  تحرص  1
 .إدارة المشاريع في العمليات في 

4.07 1.032 

 اإلطار الزمني  الالزم للتنفيذ عند وضععلى مراعاة بلدية الفحيص  تحرص  2
 خطة التنفيذ، وتعمل على تحديد وقت البداية ووقت النهاية.

2.83 1.263 

رها على االلتزام بمعايير الجودة في إدارة المشاريع وتعتببلدية الفحيص تحرص  3
 987. 3.88 من األولويات.

على مطابقة اإلنجاز لألعمال ومراقبته لتتفق  مع  بلدية الفحيصتحرص  4
 الجدول الزمني  لكل مشروع.

3.78 .961 

 1.105 2.75 على مراعاة احتياجات المستهلك عند ادارة المشروع. بلدية الفحيصتحرص  5
على بناء الصورة الذهنية اإليجابية لدى المجتمع  بلدية الفحيصتحرص  6

 المحلي من خالل إدارة مشاريعها بشكل فعال.
3.95 .902 

على على االلتزام بإعداد وتنفيذ جداول تسليم دقيقة  بلدية الفحيصتحرص  7
 في مشاريعها.

3.54 1.242 

ع على التخطيط وإستخدام تكنولوجيا متطورة في المشاري بلدية الفحيصتحرص  8
 لتقليل التكلفة.

2.67 1.192 

في إدارة مشاريعها على البحث عن الموارد المالئمة  بلدية الفحيصتحرص  9
 لتحقيق اهداف المشاريع التنموية للمنطقة.

2.70 1.178 

ي إدارتها ة فعلى إيجاد موارد تحقق لها ميزة تنافسي بلدية الفحيصتحرص  10
 لمشاريعها.

3.27 1.047 

 1.06 3.34 بلدية الفحيصفي  لتقييم إدارة المشاريع الدرجة الكلية
( 3.34لغ )قد ب بلدية الفحيصفي  لتقييم إدارة المشاريع( نالحظ بأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات 4ومن خالل الجدول رقم )

طيط من تطوير وتطبيق التخوهي تدل على درجة اتفاق جيدة بين أفراد عينة الدراسة لتقييم إدارة المشاريع في بلدية الفحيص 
 ( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات أفراد عينة الدراسة.1.06، أما قيمة االنحراف المعياري العام فقد بلغت )اإلسترتيجي
بلدية الفحيص  تحرص والتي تنص على: "  1( لصالح الفقرة رقم 4.07ح من خالل الجدول أن أعلى متوسط حسابي بلغ )كما ويتض

لغ أدنى " ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما ب .إدارة المشاريع لتقليل الوقت المتعلق في العمليات في  على استخدام بحوث العمليات 
على التخطيط وإستخدام تكنولوجيا متطورة في  بلدية الفحيصتحرص والتي تنص على: "  8رة رقم ( لصالح الفق2.67متوسط حسابي )

 " وتعكس درجة اتفاق جيدة. المشاريع لتقليل التكلفة

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

505 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الفرع الثالث: النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة
ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي ودورها في  تنص الفرضية الرئيسية على أنه:"

 .بلدية الفحيص"في  تقييم إدارة المشاريع

يرات الدراسة، ، لتوضيح طبيعة العالقة بين متغمعامالت االرتباطوللتحقق من الفرضية الرئيسية والفرضيات المتفرعة منها تم استخدام 
وقد أظهرت نتائج االرتباط في الفرضية الرئيسية (، 0.80ويظهر معامل ارتباط بين المتغيرات عندما يكون معامل االرتباط أقل من )

رت نتائج معامل ص، حيث أظهبلدية الفحيفي  وجود عالقة بين تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي ودورها في تقييم إدارة المشاريع
بين تطوير وتطبيق التخطيط ( أن العالقة 5(، ويبين الجدول رقم)0.01( بمستوى داللة إحصائية)  P= 0.000االرتباط يساوي )

(  وبالتالي r =0.740(، وقيمة) Sig <0.001كانت ذات داللة معنوية حيث أن قيمة ) االستراتيجي ودورها في تقييم إدارة المشاريع
تطبيق وتطوير  ، فكلمات زاد بين تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي ودورها في تقييم إدارة المشاريعإن هناك ارتباط قوي طردي ف

 التخطيط االستراتيجي زاد تقييم ادارة المشاريع والعكس صحيح.

معامل االرتباط بيرسون بين تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي  (5) رقم جدول
 تقييم إدارة المشاريعوبين 

 ادارة التغيير التنوع الثقافي معامل االرتباط 

تطوير وتطبيق التخطيط 
 االستراتيجي

  1 معامل االرتباط بيرسون

   الداللة االحصائية

  27 العدد

 تقييم إدارة المشاريع

 1 740.** معامل االرتباط بيرسون

  000. الداللة االحصائية

 27 27 عدد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 نتائج الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية:
 (يوضح نتائج حساب معامل االرتباط للفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية.6الجدول )

 التخطيط االستراتيجي وبين تقييم إدارة المشاريعمعامل االرتباط بين أبعاد تطوير وتطبيق  (6) رقم جدول

واقع دعـم اإلدارة  تقييم إدارة المشاريع 
العليـا للتخطيط 

 االستراتيجي

واقع التحليـل 
 االسـتراتيجي البيئي

متابعة وتقييم  واقع
 الخطـة اإلستراتيجية

 Pearson تقييم إدارة المشاريع
Correlati

on 
1    

Sig. (2-
tailed) 

    

N 27    
واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط 

 االستراتيجي
Pearson 
Correlati

on 

**.763 1   

Sig. (2-
tailed) 

.000    

N 27 27   
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لتخطيط تطوير وتطبيق اأظهرت نتائج االرتباط في الفرضيات المنبثقة عن الفرضية الرئيسية وجود عالقة بين ( 6من الجدول )
( بمستوى داللة إحصائية) P= 0.000، حيث أظهرت نتائج معامل االرتباط يساوي ) وبين تقييم إدارة المشاريعبأبعاده االستراتيجي 

 انت ذاتكتطويروتطبيق التخطيط االستراتيجي وكل بعد من أبعاد  تقييم إدارة المشاريع( أن العالقة بين 6(، ويبين الجدول )0.01
(، وبلغت 0.763) واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي( لبعد r(، وبلغت قيمة)Sig <0.001داللة معنوية حيث أن قيمة )

(، ومن 0.750) متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية واقع(، وكانت بالنسبة لبعد 0.740واقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي )( لبعد rقيمة )
، واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجيوالبعد األول وهو بعد  تقييم إدارة المشاريعنالحظ أن أقوى ارتباط كان بين  (rقيمة )

باط ، ونالحظ من هذه النتائج أن معامل االرت تقييم إدارة المشاريعزادت درجة  واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجيفكلما زاد 
وهو ارتباط  اريعوبين تقييم إدارة المشبأبعاده تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي ( وبالتالي فإن هناك ارتباط قوي بين 1) يقترب من

في بلدية  اريعتقييم إدارة المشتحقيق أهداف زادت درجة بأبعاده تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي طردي إيجابي، فكلما زادت درجة 
 والعكس صحيح. الفحيص

طبيق وجود عالقة ذات داللة احصائية بين تطوير وتوبذلك ترفض الفرضية الرئيسية ، وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على 
 ي:، والفرضيات الفرعية المنبثقة منها ستكون كاالتبلدية الفحيصفي  التخطيط االستراتيجي ودورها في تقييم إدارة المشاريع

 بلديةي ف ودورها في تقييم إدارة المشاريعاللة إحصائية بين واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي توجد عالقة ذات د 

 .الفحيص

  ية الفحيصبلدفي  ودورها في تقييم إدارة المشاريع التحليـل االسـتراتيجي البيئي واقعتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين. 
  بلدية الفحيص في ودورها في تقييم إدارة المشاريع متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية واقعتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين. 

 

 

 

 

 Pearson واقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي
Correlati

on 

**.740 **.968 1  

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000   

N 27 27 27  
 Pearson متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية واقع

Correlati
on 

**.750 **.962 **.980 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000  

N 27 27 27 27 
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 نتائج الدراسة ملخص
 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

  ية الفحيص قد بلغ ستراتيجي في بلدإلالتخطيط اتطوير وتطبيق واقع أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات التي تتعلق لقياس
بين أفراد عينة الدراسة لقياس واقع تطوير وتطبيق التخطيط اإلستراتيجي في بلدية  ة( وهي تدل على درجة اتفاق جيد3.32)

 .الفحيص
  قد بلغ  في بلدية الفحيصأن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط االستراتيجي

 .(، وهذا يدل على مستوى )اتفاق جيد( بين األفراد3.43)
 ( وهذا 3.15أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في بواقع التحليـل االسـتراتيجي البيئي في بلدية الفحيص قد بلغ ،)

 االسـتراتيجي البيئي في بلدية الفحيص.يدل على مستوى )اتفاق جيد( بين أفراد العينة لواقع التحليـل 
  لغ واقع متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية في بلدية الفحيص قد بقياس أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في

 بلدية الفحيص. في(، وهذا يدل على مستوى اتفاق جيد بين أفراد العينة لمستوى لواقع متابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية 3.37)
  جيدة( وهي تدل على درجة اتفاق 3.34قد بلغ ) بلدية الفحيصفي  لتقييم إدارة المشاريعأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات 

 من تطوير وتطبيق التخطيط اإلسترتيجي.فراد عينة الدراسة لتقييم إدارة المشاريع في بلدية الفحيص أبين 
 واقع دعـم اإلدارة العليـا للتخطيط ئية بين تطوير وتطبيق التخطيط االستراتيجي بأبعاده )وجود عالقة ذات داللة احصا

في  إدارة المشاريع ( ودورها في تقييممتابعة وتقييم الخطـة اإلستراتيجية ، وواقعالتحليـل االسـتراتيجي البيئي واقعو  ، االستراتيجي
 بلدية الفحيص.

 التوصيات
 يلي: وصي بمايفي ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث 

  وضع الخطة اإلستراتيجية، وأخذ آرائهم فيها، ألن التخطيط عملية واشراكهم في في بلدية الفحيص ٕيجب إطالع الموظفين
 للمشاريع.، ويحدد نقاط القوة والضعف إنجاح المشاريعاالستراتيجي يساهم في 

  أجل  ذلك منالتخطيط االستراتيجي في أعمالها وخاصة طويل األجل و  عمليات يتتبنتقوم بلدية الفحيص على ضرورة أن
 .االستفادة القصوى من الموارد المتاحة

  بشكل خاص إلى الربط ما بين واقع تطوير وتطبيق التخطيط  الفحيصال بد من أن تقوم إدارة البلديات بشكل عام وبلدية
 دارة المشاريع.إاإلستراتيجي و 

  دريبية وإعطاءهم دورات تموظفين البشكل خاص إلى تأهيل وتدريب  الفحيصال بد من أن تقوم إدارة البلديات بشكل عام وبلدية
 إدارة المشاريع وتخطيطها. في مجال

  ريمافيرا بتطبيق استخدام بعض من البرامج والتطبيقات المستخدمة في إدارة المشاريع كضرورة أن تتبنى بلدية الفحيص
primavera. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

508 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المراجع 

 المراجع العربية
المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية: جامعة  .(. متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي2015جرجر، إبراهيم البشير عبدالحميد. )

  .211 – 191،  1ع ،6كلية التجارة باالسماعيلية، مج -قناة السويس 

(. أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات دراسة تطبيقية: المؤسسات العامة في منطقة ضواحي القدس. 2017جعفر، يونس. )
 .324-293(، ص1)21مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية( ، 

. المجلة اإللكترونية الشاملة متعددة وصفية حول مبادئ إدارة المشاريع في العشر سنوات الماضيةمراجعة (. 2018الجندي، ابتسام. )
 (.2)1المعرفة لنشر األبحاث العلمية والمعرفة، 

 18،  146(. عن اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي. إدارة االعمال: جمعية إدارة االعمال العربية، ع2014حسن، أحمد. )
- 19. 

مجلة العلوم  .(. إدارة مشاريع االبتكار: حالة مشروع تطوير نتائج البحوث في الجزائر2017السعيد، عابدي ، و زنادي، زينة. )
  .54 – 35،  1, ع،18االقتصادية واإلدارية: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مج

  .81،  593, ع52الوعي اإلسالمي: وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، س .(. التخطيط اإلستراتيجى2014السهو، سلطان. )

مجلة  .مدخل لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالى -(. التخطيط االستراتيجى: الفلسفة وآليات التطبيق 2014القطروني، زينب. )
  .75 – 57،  1, ع1كلية االقتصاد والعلوم السياسية، س -دراسات االقتصاد واألعمال: جامعة مصراتة 

)رسالة  أثر التخطيط االستراتيجي على منظمات المجتمع المدني: دراسة حالة جمعية قطر الخيرية(. 2014)يوسف، رحاب 
  .ماجستير غير منشورة(. جامعة أم درمان االسالمية، أم درمان

 المراجع األجنبية
Cattani, G., Ferriani, S., Frederiksen, L., & Täube, F. (2011). Project-based organizing and strategic management: A long-

term research agenda on temporary organizational forms. Emerald Group Publishing Limited. 

Demir, F. (2018). A strategic management maturity model for innovation. Technology innovation management 

review, 8(11). 

Ferrer Romero, E. F. (2018). Strategic project management: a methodology for sustainable competitive advantage. Revista 

EAN, (spe), 15-31. 

Gharaibeh, H. (2014). Evaluating Project Management Software Packages Using a Scoring Model—A Comparison 

between MS Project and Primavera. Journal of Software Engineering and Applications, 7(07), 541. 

Kerzner, H. (2015). Project management 2.0: leveraging tools, distributed collaboration, and metrics for project success. 

John Wiley & Sons. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد التاسع والعشرون

 م 2021 –آذار  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

509 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

Kerzner, H. (2019). Using the project management maturity model: strategic planning for project management. John Wiley 

& Sons. 

Neis, D. F., Pereira, M. F., & Maccari, E. A. (2017). Strategic planning process and organizational structure: Impacts, 

confluence and similarities. BBR. Brazilian Business Review, 14(5), 479-492. 

Papke-Shields, K. E., & Boyer-Wright, K. M. (2017). Strategic planning characteristics applied to project 

management. International Journal of Project Management, 35(2), 169-179. 

Patanakul, P., & Shenhar, A. J. (2012). What project strategy really is: The fundamental building block in strategic project 

management. Project Management Journal, 43(1), 4-20. 

Pessima, J. D., & Dietz, B. (2019). Global Strategic Planning. The Wiley Handbook of Global Workplace Learning, 141-

154. 

Silvius, C. M., & Silvius, G. (2016). ‘Smart'Project Management: Smartphone ‘Apps' for Project Management. In Strategic 

Integration of Social Media into Project Management Practice (pp. 179-192). IGI Global. 

Westland, J. (2007). The Project Management Life Cycle: A Complete Step-by-step Methodology for Initiating Planning 

Executing and Closing the Project. Kogan Page Publishers.  

 

 

“The Reality of Developing and Implementing Strategic Planning and Project Management in 

the Municipality of Fuheis” 

Abstract: 
The present study aimed at identifying the reality of developing and implementing strategic planning and project 

management in the municipality of Fuheis. In order to achieve the objectives of the study, a descriptive and analytical 

approach was followed. The study sample consisted of (27) employees and administrators in the municipality of Fuheis. 

One of the most important findings of the study is that the general arithmetic average of all the paragraphs related to 

measuring the reality of developing and implementing strategic planning in the municipality of Fuheis reached (3.32), 

which indicates the degree of good agreement between the study sample members to measure the reality of developing and 

implementing strategic planning in the municipality of Fuheis. The general arithmetic means of all the paragraphs for 

evaluating project management in the municipality of Fuheis reached (3.34), which indicates the degree of good agreement 

between the members of the study sample to assess project management in the municipality of Fuheis from the 

development and implementation of strategic planning. Finally, the study found a statistically significant relationship 

between development and implementation of strategic planning in its dimensions (the reality of the supreme management's 

support for strategic planning, the reality of the environmental strategic analysis, the reality of monitoring and evaluation 

of the strategic plan) and its role in evaluating project management in the municipality of Fuheis.  Finally, the study 

recommended that the municipality of Fuheis should adopt the use of some of the programs and applications used in 

project management, such as the application of Primavera. 

Keywords: Development and Implementation of Strategic Planning, Project Management, Fuheis Municipality. 
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