أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا -غزة
ثخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد
برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى

مدي تىفر مقىمبث تطبُق بطبقت قُبش األداء املتىازن
يف وزارة األشغبل انعبمت واإلضكبن مباحبفابث غسة
(دراسة ميدانية من وجهة نظر العاممين بوزارة األشغال العامة واإلسكان)

إعداد الباحث

عصاو عبد الهريه سالمة صادم
إشراف الدنتور

ىضال فريد حمند عبد اهلل
قدمت هذه الرساةل اس تكام ًال ملتطلبات احلطول عىل درجة املاجس تري يف ختطص ادارة ادلوةل واحلمك الرش يد
1435ﻢػ 2014 -ـ

اآلوة

آَت قرآنُت

[ َي ْر َف ِع اّللُّ ا ّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْ ُك ْم َوا ّل ِذي َن ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم
درج ٍ
ات َواّللُّ بِ ََم َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري ]
ََ َ
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ه
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسله " :إِ ّن اللَّ َه تَعَاىل ُيحِبّ إِذَا عَنِ َل َأحَ ُدنُ ِ
َعنَالً أَ ِن يُ ِتكِيَ ُه "
حديث شريف

أ

اإلهداء

اإلهداء
أهدي هذا اجلهد املتواضع
اىل من أفىن حياثه من أجيل اىل روح وادلي الطاهر.
اىل أعز من يف قليب اىل وادليت احلنونة أطال هللا يف معرها.
اىل من وقفت جبانيب وضربت من أجيل اىل زوجيت العزيزة.
اىل س ندي وعوين يف احلياة اىل اخواين وأخوايت.
اىل أبنايئ الحباب "عبد هللا–محمد–أمحد–حيي–عبد الكرمي–عبد الرمحن"
اىل من رووا بدماهئم الزكية ثرى أرض الوطن اىل أرواح الشهداء.
واىل مجيع أساثذيت وزماليئ
الباحث

ب

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير
ﺤﻝﺩﺍﹰ ﻚﻝﻞ ﺃﺐﺩﻃ ﺍﻚﻜﻤﻞ ﻅﻛﻦ ﻏﻩﺫ ﺴﺐﻕ ﻝﺜﺎؿ  ..ﻤﺸﻜﺫﺍﹰ ﻚﻝﻞ ﺃﻤﺩﻃ ﻓﻩﻡ ﻝﺎ ﻓﻩﻡ ﻝﻞ ﻅﺐﺫ
ﺜﻟﺎء ﻅﻛﻦ ﻝﻞ ﻅﻛﻜ ﺐﺎﻚﻗﻛﻜ  ..ﻅﻛﻜ ﺍﻹﻟﺴﺎﻞ ﻝﺎ ﻚﻜ ﻩﻆﻛﻜ  ..ﻤﺺﻼﺑ ﻤﺴﻼﻝﺎﹰ ﻅﻛﻦ ﺴﻩﺩﻟﺎ ﻝﺤﻝﺩ
ﻤﺃﻝﺜﺎؿ  ..ﻤ ن
ﻤﻅﻛػﻦ ﺁﻚﻡ ﻤﺺﺤﺐﻡ ﻤﻝﻞ ﺍﻢﺔﺩﻥ ﺐﻣﺩﻩﻡ إﻚﻦ ﻩكـ اﻚدﻩف.
ﻻ ﻩﺴﻆﻟﻨ ﺇ ّﻻ ﺃﻞ ﺃﺔﻗﺩﻜ ﺐﻆﺩ ﺸﻜﺫ ﺍﷲ ﺐﺸﻜﺫ ﻙؿ ﻝﻞ ﻙﺎف ﺴﺐﺐﺎﹰ ﻓﻨ ﺇﺔﻝﺎﻜ ﻢﺪﻠ ﺍﻚﺩﺫﺍﺴﺒ ﻤﺪﻚﻘ

ﻅﻝﻼن ﻤﺍﻅﺔﺫﺍﻓﺎﹰ ﺐﺎﻚﻔﻀؿ ﻤﺍﻚﺠﻝﻩؿ ﺇﻚﻦ ﺃﻢﻛﻡ ،ﻓﺈﻟﻟﻨ ﺃﺨﺹ ﺐﺎﻚﺸﻜﺫ ﻤﺍﻚﺔﻗﺩﻩﺫ ﺍﻚﻝﺸﺫﻑ ﻅﻛﻦ ﻢﺪﻠ ﺍﻚﺫﺴػﺎﻚﺒ

ﺍﻚﺩﻙﺔكر نضال فريد عبد اهلل ،اﻚذم ﺃﻅﻁﺎﻟﻨ ﻝﻞ ﻤﻖﺔﻡ ﻤﺠﻣﺩﻠ ﻤﻅﻛﻝﻡ ﺍﻚﺸﻩئ ﺍﻚﻜﺜﻩﺫ ﻚﻛﻤﺺػﻤؿ ﺐﻣﺪﺍ
ﺍﻚﻆﻝؿ ﺇﻚﻦ ﺍﻚﻝﺴﺔﻤﻥ ﺍﻚﻆﻛﻝﻨ ﺍﻚﻼﺌﻕ ،ﻓﺠﺬﺍﻠ ﺍﷲ ﻅﻟّﻨ ﺨﻩﺫ ﺍﻚﺠزاء ﻤﺃﻝ ّد ﻓﻨ ﻅﻝػﺫﻠ ﻤﺃﺤػﺴﻞ ﻅﻝﻛﻡ.
ﻙﻝﺎ ﻤﺃﺔﻗﺩﻜ ﺐﺎﻚﺸﻜﺫ ﻤﺍﻚﺔﻗﺩﻩﺫ األﺴﺔﺎذ اﻚدﻙﺔكر ماجد محمد الف ار ،كاﻚدﻙﺔكر محمد ابراهيم

المدهون ﻅﻛﻦ ﺔﻔﻀﻛﻣﻜ ﺐﻝﻟﺎﻖﺸﺒ ﻢػﺪﻠ اﻚﺫﺴػﺎﻚﺒ ﻹﺜﺫﺍﺌﻣﺎ ﻤﺍﻻﺫﺔﻖﺎء ﺐﻣﺎ ﻚﺔﻂﻣﺫ ﺐﺎﻚﺸﻜؿ ﺍﻚﻝﻁﻛﻤﺏ ،ﻓﺠﺬﺍﻢﻜ
ﺍﷲ ﺨﻩﺫ اﻚﺠزاء.

ﻙﻝﺎ ﻩﺴﺫﻟﻨ ﺃﻞ ﺃﺔﻗﺩﻜ ﺐﺎﻚﺸﻜﺫ ﻤﺍﻚﻆﺫﻓﺎﻞ ﺇﻚﻦ ﺍﻚﺴﺎﺩﺑ ﺍﻚﺪﻩﻞ ﺔﻔﻀﻛﻤﺍ ﺐﺎﻚﻝﻤﺍﻓﻗػﺒ ﻅﻛػﻦ ﺔﺤﻜػﻩﻜ ﺃﺩﺍﺑ

ﺍﻚﺩﺫﺍﺴﺒ "ﺍﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ" ﻤﺃﺐﺩﻤﺍ ﻚﻨ ﻝﻼﺤﻂﺎﺔﻣﻜ ﺍﻚﻗﻩّﻝﺒ ﺍﻚﺔﻨ ﺍﺫﺔﻗﺓ ﺐﻝﺴﺔﻤﻥ ﺍﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ.

ﻙﻝﺎ كأﺔكﺠﻡ ﺐﺨﺎﻚﺹ ﺍﻚﺔﻗﺩﻩﺫ ﻚﻙؿ ﻝﻞ ﺴﻣؿ ﻚﻨ ﻝﻣﻝﺒ ﺠﻝﻄ ﺍﻚﺐﻩﺎﻟﺎﺓ ﻝﻞ ﺍﻹﺨﻤﺑ اﻚﻝكظﻔﻩف ﺐك ازرة

األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻗطﺎع ﻏزة كﺍﻚﺪﻩﻞ ﻤﺍﻓﻗﻤﺍ ﻝﺸﻜﻤﺫﻩﻞ ﻅﻛﻦ ﺍﻹﺠﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ ﺃﺴﺌﻛﺒ ﺍﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ
ﺍﻚﺨﺎﺺﺒ ﺐﺎﻚﺩﺫﺍﺴﺒ ﻤﺍﻚﻦ ﺍﻹﺨﻤﺑ ﺍﻚﺪﻩﻞ ﺴﺎﻅﺩﻤﻟﻨ ﻓػﻨ ﺔﻤﺬﻩػﻄ ﻤﺠﻝػﻄ ﺍﺴﺔﺐﺎﻟﺎﺓ اﻚدراﺴﺒ ،كﻙؿ ﻝﻞ ﻝﺩ ﻚﻨ

ﻩﺩ ﺍﻚﻆﻤﻞ ﺴكاء ﺐﺎﻚﺔﻤﺠﻩﻡ ﺃﻤ ﺍﻚﻝﺸﻤﺫﺑ ﺃﻤ ﺔﺬﻤﻩﺩﻧ ﺐﺎﻚﻝراﺠﻄ كأﺨص ﺐﺎﻚذﻙر ـ .ﺸﺎدم ﻝطر.
ﻅﻛﻩﻡ.

كﻚﻨ ذﻚؾ ﻤﺍﻚﻗػﺎﺩﺫ
ﻤﺨﺔﺎﻝﺎﹰ ﺃﺴﺎؿ ﺍﷲ ﺍﻚﻆﻛﻨ ﺍﻚﻗﺩﻩﺫ ﺃﻞ ﻩﺠﻆؿ ﺃﻅﻝﺎﻚﻟﺎ ﺨﺎﻚﺺﺒ ﻚﻤﺠﻣﻡ ﺍﻚﻜﺫﻩﻜ ،ﺇﻟﻡ ّ
(فإٌ أصبُا فًٍ هللا وإٌ أخطأَا فًٍ أَفظُا)

الباحث
عصاو عبد الهريه صادم

ج

الملخص

ملخص الدراسة

ﻢدﻓت ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف
اﻚﺐﻆد
ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ،ﻙﻝﺎ ﻢدﻓت إﻚﻦ أﻀﺎﻓت يﺐﻆدﻩف كﻢﻝﺎ ي
كﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.
اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ي

ﺺﻝﻝت اﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻻﺴﺔطﻼع
كﻚﺔﺤﻗﻩؽ أﻢداؼ اﻚدراﺴﺒ ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت األكﻚﻩﺒ كاﻚﺜﺎﻟكﻩﺒ ،ﺤﻩث ي
رأم أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ اﻚﺐﺎﻚغ ﻅددﻢـ ( )76ﻝكظﻔﺎن ﺐﺎﻚك ازرة ،كﻖد اﻅﺔﻝدت اﻚدراﺴﺒ ﻅﻛﻦ أﺴﻛكب اﻚﻝﻟﻣج اﻚكﺺﻔﻨ

اﻚﺔﺤﻛﻩﻛﻨ.

ومن أهم نتائج الدراسة:
 .1ﻢﻟﺎؾ كﻀكح ﻓﻨ اﻚﻝكازﻟﺎت اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﻝﺎ ﻩﺤﻗؽ اﻚﺨطط اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ ،كﻩﺤﺔﺎج ﻚﻝزﻩد ﻝف اﻚﺔﻆزﻩز.
 .2ﻢﻟﺎؾ ﺔطكر ﻓﻨ ﻟكﻅﻩﺒ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺔﻨ ﺔﻗدﻝﻣﺎ اﻚك ازرة ﻚﻛﺠﻝﻣكر ،كﻩﺤﺔﺎج ﻚﻝزﻩد ﻝف اﻚﺔﻆزﻩز.
 .3ﺔﻆﺎﻟﻨ اﻚك ازرة ﻀﻆؼ ﻅﺎـ ﻓﻨ ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ ﻓﻨ اﻚك ازرة.
 .4ﺔﻆﺎﻟﻨ اﻚك ازرة ﻀﻆؼ ﻓﻨ آﻚﻩﺎت اﻚﺔﺤﻔﻩز اﻚﻝﺔﺐﻆﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة.

 .5ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ ﻅف طرﻩؽ إﻟﺸﺎء ﻝراﻓؽ ﻅﺎﻝﺒ.
 .6اﻚك ازرة ﻚدﻩﻣﺎ طﺎﻖـ ﻩﺴﺔطﻩﻄ اﻚﺔﻙﻩؼ ﻝﻄ ﺤﺎﻻت اﻚطكارئ.

 .7اﻚك ازرة ﻚدﻩﻣﺎ اﻚﻙﺎدر اﻚﻆﻛﻝﻨ كاﻚﻝﻣﻟﻨ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﺤددﻢﺎ.
 .8اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻏﻩر ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

ومن أهم توصيات الدراسة:

 .1اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﻟﺸر ﺜﻗﺎﻓﺒ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐﻩف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﻝف ﺨﻼؿ ﺔﻗدﻩـ دكرات
ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﺔﺸﻝؿ أﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف.

 .2اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔﻔﻆﻩؿ اﻚرﻖﺎﺐﺒ اﻚداﺨﻛﻩﺒ كﻝﺔﺎﺐﻆﺒ اﻻدارة اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻚﻛﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﺎﻚك ازرة.

 .3اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﻙﺎدر اﻚﺐﺸرم ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻝف ﺨﻼؿ آﻚﻩﺎت اﻚﺔدرﻩب كاﻚﺔطكﻩر.
 .4اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻝف ﺨﻼؿ ﺔﻔﻆﻩؿ اﻹدارة اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻚألﺐﺤﺎث
كاﻚدراﺴﺎت ﺐﺠﻝﻩﻄ دكاﺌرﻢﺎ.

 .5اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر آﻚﻩﺎت ﻚﺔﺤﻔﻩز اﻚﻝكظﻔﻩف ﻝﺎدﻩﺎن كﻝﻆﻟكﻩﺎن ﻝﻝﺎ ﻩزﻩد ﻝف اﻚرﻀﻦ اﻚكظﻩﻔﻨ.
 .6اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ زﻩﺎدة اﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﺎﻚﻟكاﺤﻨ اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ﺐﻙؿ ﻝﻙكﻟﺎﺔﻡ.

 .7اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﺔﻼﺌـ اﻚﻝكظؼ ﺨﺎﺺﺒ ﺐﺎﻚك ازرة.
د

Abstract

Abstract
This study aims to discover the available basics for Balanced Scorecard
Application in the Ministry of Public Works and Housing in Gaza
Governorates. It also aims to add two dimensions: the social dimension and
loyalty and commitment dimensions.
To achieve the objectives of the study and to answer the study questions,
the study relied on primary and secondary data in which questionnaire was
made to seek the opinion of (76) employees. The study was based on a
descriptive analytical method.
The main results of the study:
1. There is clarity in the financial budgets which fulfill the operational plans,
and it requires reinforcements.
2. There is a relative development in the services provided for the public by
the ministry, and it requires reinforcements.
3. There is a general weakness on scientific research in the ministry.
4. The ministry suffers from cutting in the stimulation mechanisms used in it.
5. The ministry contributes in building the Palestinian community by
constructing public facilities.
6. The ministry has a crew which copes with emergencies.
7. The ministry has a scientific and professional staff to achieve the defined
strategic objectives.
8. The criteria used in evaluating the performance is inappropriate for the
staff.
The main recommendations of the study:
1. Working on promoting the Balanced Scorecard among employees by
offering training courses that include the Balanced Scorecard dimensions.
2. Working on activating the internal control and follow-up with the public
administration of finance in the ministry.
3. Working on developing human staff in the ministry by training and
developing mechanisms.
4. Developing the scientific research domains in the ministry by activating the
general administration of researches and studies in its all departments.
5. Developing mechanisms to motivate employees morally and materially
which increases job satisfaction.
6. Increasing the interest on the social aspects with its all its components.
7. Working on developing the performance evaluation criteria in a way which
suits the ministry employees.
ه

قائمةىالمحتووات

قائنة احملتويات
رقم

الموضوع

الصفحة

آﻩﺒ ﻖرآﻟﻩﺒ

أ

اﻹﻢداء

ب

ﺸﻙر كﺔﻗدﻩر

ج

ﻝﻛﺨص اﻚدراﺴﺒ

د

Abstract

ق

ﻖﺎﺌﻝﺒ اﻚﻝﺤﺔكﻩﺎت

ك

ﻖﺎﺌﻝﺒ اﻚﺠداكؿ

ط

ﻖﺎﺌﻝﺒ اﻚﻝﻼﺤؽ

ؿ
الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
أكﻻن :اﻚﻝﻗدﻝﺒ

2

ﺜﺎﻟﻩﺎن :ﻝﺸﻙﻛﺒ كأﺴﺌﻛﺒ اﻚدراﺴﺒ

3

ﺜﺎﻚﺜﺎن :أﻢﻝﻩﺒ اﻚدراﺴﺒ

4

راﺐﻆﺎن :أﻢداؼ اﻚدراﺴﺒ

ﺨﺎﻝﺴﺎن :ﻝﺺطﻛﺤﺎت اﻚدراﺴﺒ

1

5
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الفصل األول
االطار العام لمدراسة
أوالً :المقدمة:
ﻩﻆﺔﺐر اﻚﺔغﻩﻩر ﻢك اﻚﺴﻝﺒ اﻚﺜﺎﺐﺔﺒ ﻓﻨ اﻚﻗرف اﻚﺤﺎدم كاﻚﻆﺸرﻩف ،كﻩﺔرﺔب ﻅﻛﻦ ﻙﺎﻓﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺎت
ﺐﻝﺨﺔﻛؼ أﻟكاﻅﻣﺎ أف ﺔكاﺺؿ اﻹﺐداع كاﻚﺔﺤﺴﻩف ﻚﺔﺔﻝﻙف ﻝف ﻝكاﺠﻣﺒ اﻚﺔﺤدﻩﺎت اﻚﻝﺔغﻩرة ﻅﻛﻦ اﻚدكاـ،
كاﻟﺔﻣﺎز اﻚﻔرص ﻝﺔﻆددة األكﺠﻡ .ﻓﺎﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﺤدﻩﺜﺒ ﻙﻆﻟﺎﺺر ﻝﻣﻝﺒ ﻓﻨ اﻚﺤﻩﺎة اﻻﻖﺔﺺﺎدﻩﺒ كاﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ،
ﻓﻣﻨ ﺔﻟﻝك كﺔﺔطكر كﺔﺔﻔﺎﻅؿ ﻝﻄ ﻓرص كﺔﺤدﻩﺎت ﺐﻩﺌﺔﻣﺎ اﻚﺔﻨ ﺔﻟﺸط ﺐﻣﺎ ،ﻓﺎﻚﺔغﻩﻩر ظﺎﻢرة طﺐﻩﻆﻩﺒ ﺔﻗﺔﻀﻨ
ﺔﺤكؿ ﺔﻛؾ اﻚﻝﻟظﻝﺎت ﻝف كﻀﻄ ﻖﺎﺌـ إﻚﻦ كﻀﻄ آﺨر ﻝﺴﺔﻣدؼ ،ﻖد ﻩﻀﻝف ﻚﻣﺎ اﻚﺐﻗﺎء كاﻻﺴﺔﻝ اررﻩﺒ ﻓﻨ
ﺐﻩﺌﺒ ﻝﻀطرﺐﺒ كﻝﻆﻗدة (أﺐك ﺸرخ ،2012 ،ص .)1
كﻚﻆدة ﻅﻗكد ﻝﻀت ،ﻙﺎف ﻖﻩﺎس كﺔﻗﻩﻩـ أداء اﻚﻝﻟظﻝﺎت ﻩﻗﺔﺺر ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻗط ،كﻚﻙف
ﻢذا ﻏﻩر ﻙﺎؼ ﻚﻛﺔأﻙد ﻝف ﺴﻼﻝﺒ ﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﻚرؤﻩﺔﻣﺎ كرﺴﺎﻚﺔﻣﺎ ،ﻝﻝﺎ كﺠدت اﻚﻆدﻩد ﻝف اﻚﻝﻟظﻝﺎت
اﻚﺤﺎﺠﺒ إﻚﻦ أﺴﺎس ﻝﻟﻣﺠﻨ كاﻀح ﻚﻗﻩﺎس األداء ﻚﻩﻗﻩس اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ (ﻅﺐد اﻚﻛطﻩؼ
كﺔرﻙﻝﺎف ،2006 ،ص .)143
كﻖد اﻖﺔرح ﻙؿ ﻝف ( )Kaplan and Norton, 1992ﻝﻟﻣﺠﺎن ﻩﻆﺔﻝد ﻅﻛﻩﻡ ﻙﻟظﺎـ ﻚﻗﻩﺎس كﺔﻗﻩﻩـ
األداء ﻩﺔﻀﻝف ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﺴﻝﻨ" ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف (ﻅﺐد
اﻚﻝﻛؾ ،2006 ،ص .)82
كاذا ﻝﺎ أرﻩد ﺔرﺴﻩخ ﻝﺐدأ اﻚﺔﻟﺎﻓﺴﻩﺒ ﻝف ﺠذكرﻢﺎ ﺐﺸﻙؿ ﻝﺴﺔﻝر ،ﻓﺈف ﻢﻟﺎؾ ﺤﺎﺠﺒ إﻚﻦ إﺠراء
ﺔﺤﺴﻩﻟﺎت ﻅﻛﻦ ﻙﺎﻓﺒ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت كﻓﻨ ﻝﺨﺔﻛؼ األﺺﻆدة اﻹﻟﺔﺎﺠﻩﺒ كاﻚﺨدﻝﻩﺒ ،كﻅﻛﻦ اﻚﻝؤﺴﺴﺎت اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ
كاﻚﺨﺎﺺﺒ أف ﺔكاﺺؿ اﻹﺐداع كاﻚﺔﻆﻛـ ،كﻝف ﺜـ ﻩﺔطﻛب ﻝﻟﻣﺎ ﺐﺎﺴﺔﻝرار ﺐأف ﺔراﺠﻄ ﻝﺎ ﺔﻗكـ ﺐﻡ ﻝف أﻅﻝﺎؿ
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ﺐﺸﻙؿ ﺸﻝكﻚﻨ كﻖﻩﺎﺴﻨ كﻙذﻚؾ اﻚﺔدﻖﻩؽ ﻓﻨ اﻚﻙﻩﻔﻩﺒ كاﻚﺠكدة كأف ﻝﺎ ﻩﺔـ ﻩﻙكف ﻓﻨ إطﺎر ﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ
كاﻹﻟﺠﺎزات (اﻚﻆﻝرم ،2009 ،ص .)1
كﻝف ﺨﻼؿ اﻚﻆرض اﻚﺴﺎﺐؽ ﻩرل اﻚﺐﺎﺤث أف ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ ك ازرة
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة كاﻚﺔﻨ ﺔﻆﺔﺐر ﻝف اﻚك ازرات اﻚﻝﻣﻝﺒ ﻓﻨ اﻚﺴﻛطﺒ اﻚكطﻟﻩﺒ
اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ،كاﻚﺔﻨ ﺔؤدم ﺨدﻝﺎﺔﻣﺎ ﻚﻛﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ ،كﻅﻛﻩﻡ ﻓﻝف اﻚﻝﻔﻩد اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ ﻝدل ﺔكﻓر
ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداءاﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.

ثانياً :مشكمة وأسئمة الدراسة:
إف ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
ﻩﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔرﺠﻝﺒ رﺴﺎﻚﺒ اﻚك ازرة إﻚﻦ أﻢداؼ كاﻀﺤﺒ كﻝﺤددة ﻖﺎﺐﻛﺒ ﻚﻛﻗﻩﺎس.
ﻓﺈف ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ ﺔﺴﻆﻦ ﻚﻛﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف
ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ،كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﺔﺔﻛﺨص ﻝﺸﻙﻛﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻓﻨ اﻻﺠﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ
اﻚﺴؤاؿ اﻚرﺌﻩﺴﻨ اﻚﺔﺎﻚﻨ:
ماا ماادو تاوفر مقومااات تطبياق بطاقااة قيااس األداء المتاوازن فااي وزارة األشااغال العامااة
واإلسكان بمحافظات غزة؟
كﻩﺔﻔرع ﻅف اﻚﺴؤاؿ اﻚرﺌﻩﺴﻨ اﻚﺴﺎﺐؽ األﺴﺌﻛﺒ اﻚﻔرﻅﻩﺒ اﻚﺔﺎﻚﻩﺒ:
اﻚﺐﻆ ػػد اﻚﻝ ػػﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔ ػػﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩ ػػﺒ) ﻓ ػػﻨ ك ازرة األﺸ ػػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝ ػػﺒ كاﻹﺴ ػػﻙﺎف
 )1ﻝ ػػﺎ ﻝ ػػدل ﺔ ػػكﻓر ﻝﻗكﻝ ػػﺎت ي
ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة؟

 )2ﻝﺎ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف) ﻓػﻨ ك ازرة األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ كاﻹﺴػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػﺎت
ﻏزة؟
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 )3ﻝػػﺎ ﻝػػدل ﺔػػكﻓر ﻝﻗكﻝػػﺎت يﺐﻆػػد اﻚﻆﻝﻛﻩػػﺎت اﻚداﺨﻛﻩػػﺒ ﻓػػﻨ ك ازرة األﺸػػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػػﺒ كاﻹﺴػػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػػﺎت
ﻏزة؟

 )4ﻝﺎ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة؟
اﻚﺐﻆداﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة؟
 )5ﻝﺎ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
 )6ﻝﺎ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة؟
 )7ﻝﺎ ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة؟
 )8ﻢػػؿ ﺔكﺠػػد ﻓ ػػركؽ ذات دﻻﻚػػﺒ إﺤﺺػػﺎﺌﻩﺒ ﺐ ػػﻩف اﺴػػﺔﺠﺎﺐﺎت اﻚﻝﺐﺤػػكﺜﻩف ﺤ ػػكؿ (ﻝػػدل ﺔػػكﻓر ﻝﻗكﻝ ػػﺎت
ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩػﺎس األداء اﻚﻝﺔػكازف ﻓػﻨ ك ازرة األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ كاﻹﺴػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػﺎت ﻏػزة) ﺔﻆػزل
إﻚػ ػػﻦ اﻚﺴػ ػػﻝﺎت اﻚﺸﺨﺺػ ػػﻩﺒ (اﻚﺠػ ػػﻟس ،اﻚﻆﻝػ ػػر ،اﻚدرﺠػ ػػﺒ اﻚﻆﻛﻝﻩػ ػػﺒ ،ﺴػ ػػﻟكات اﻚﺨدﻝػ ػػﺒ ﺐػ ػػﺎﻚك ازرة ،اﻚﻔﺌػ ػػﺒ
اﻚكظﻩﻔﻩﺒ).

ثالثاً :أهمية الدراسة:
ﺔﻙﻝف أﻢﻝﻩﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻓﻨ ﻙكﻟﻣﺎ ﺔﺐﺤث ﻓﻨ ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖػﺒ ﻖﻩػﺎس األداء اﻚﻝﺔػكازف ﻓػﻨ ك ازرة
األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ كاﻹﺴػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػﺎت ﻏػزة ﻓػﻨ ﻀػكء أﺐﻆػﺎد ﺐطﺎﻖػﺒ ﻖﻩػﺎس األداء اﻚﻝﺔػكازف األرﺐﻆػﺒ،
ﻚﻛﺐﻆػدﻩف (اﻻﺠﺔﻝػﺎﻅﻨ – اﻚػكﻻء كاﻹﻟﺔﻝػﺎء) ،كاف ﺔطﺐﻩػؽ ﺐطﺎﻖػﺒ ﻖﻩػﺎس األداء اﻚﻝﺔػكازف ﻻ ﻩﻣػدؼ
ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ ي

إﻚﻨ ﺔﻗﻩﻩـ أداء ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻝف أﺠؿ اﻚﺔﻗﻩﻩـ ﻓﻗط ،كﻚﻙف ﻚﺔﺐﻩػﺎف ﻝ ارﻙػز
اﻚﻗكة كﻝراﻙز اﻚﻀﻆؼ كاﻚﻗﺺكر كذﻚؾ ﻝف أﺠؿ اﺔﺨﺎذ ﻖ اررات كاﻚﻗﻩﺎـ ﺐػﺈﺠراءات ﻝػف ﺸػأﻟﻣﺎ ﺔﺤﺴػﻩف كﻀػﻄ
ك ازرة األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ كاﻹﺴػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػﺎت ﻏػزة ﻝﻝػﺎ ﻩﺴػﺎﻢـ ﻓػﻨ ﺔﻆزﻩػز كﻀػﻄ ك ازرة األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ
كاﻹﺴﻙﺎف ﻅﻛﻦ اﻚﻝدل اﻚﺐﻆﻩد .كﻢﻟﺎؾ ﻅدة ﺠﻣﺎت ﻩﻝﻙف أف ﺔﺴﺔﻔﻩد ﻝف ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ كﻟﺔﺎﺌﺠﻣػﺎ كﺔكﺺػﻩﺎﺔﻣﺎ
كﻢﻨ ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺤك اﻚﺔﺎﻚﻨ:
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اإلدارة العميا (أصحاب وصناع القرار):
ﺤﻩث ﺔيﺐﻩف اﻚدراﺴﺒ ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف
ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻅﻛﻦ ﻙﺎﻓﺒ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت ،األﻝر اﻚذم ﺴﻩﺴﺎﻅد اﻚكزﻩر كاﻹدارة اﻚﻆﻛﻩﺎ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر
أﺴﻛكب ﺔﻗدﻩـ اﻚﺨدﻝﺎت.
العمالء (المواطنين):
إف اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطﺐﻩؽ ﺔكﺺﻩﺎت اﻚدراﺴﺒ ﺴﻩﻟﻆﻙس اﻩﺠﺎﺐﺎن ﻅﻛﻦ ﻝﺴﺔكل اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻝف ﻖﺐؿ
ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ،كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﺴﻩﺔﻝﺔﻄ اﻚﻆﻝﻼء(اﻚﻝكاطﻟﻩف) ﺐﺨدﻝﺎت ﻝﺔﻝﻩزة
كذات ﺠكدة أﻅﻛﻦ.
الموظفين:
إف اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطﺐﻩؽ ﺔكﺺﻩﺎت اﻚدراﺴﺒ ،كﻅﻝﻛﻩﺒ اﻚﺔﻆﻛـ كاﻚﻟﻝك ﺴﻩﻟﻆﻙس اﻩﺠﺎﺐﻩﺎن ﻅﻛﻦ رﻀﺎ
اﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻝﻝﺎ ﺴﻩؤدم إﻚﻦ ﺔﻗدﻩـ اﻚﺨدﻝﺎت ﺐﺠكدة
ﻅﺎﻚﻩﺒ.
المجتمع:
اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ،رﺐﻝﺎ ﻩﻟﻆﻙس
إف اﻻﺴﺔﻔﺎدة ﻝف ﻟﺔﺎﺌج اﻚدراﺴﺒ اﻚﻝﺔكﻖﻆﺒ ﻝف ﺨﻼؿ اﻚﺔرﻙﻩز ﻅﻛﻦ ي

اﻩﺠﺎﺐﻩﺎن ﻅﻛﻦ اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ ﻝف ﺨﻼؿ زﻩﺎدة دﻅـ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻚﻛﻝﺠﺔﻝﻄ.

رابعاً :أهداف الدراسة:
ﺔﺴﻆﻦ اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ:
اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ) ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت
 )1ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
ﻏزة.
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 )2ﻝػػدل ﺔػػكﻓر ﻝﻗكﻝػػﺎت يﺐﻆػػد اﻚﻆﻝػػﻼء (اﻚﻝ ػكاطﻟﻩف) ﻓػػﻨ ك ازرة األﺸػػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػػﺒ كاﻹﺴػػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػػﺎت
ﻏزة.

 )3ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة،
 )4ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة؟
اﻚﺐﻆداﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 )5ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
 )6ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 )7ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
 )8ﺔﺴﻆﻦ اﻚدراﺴﺒ اﻚﻦ ﺔﻗدﻩـ ﻝﺴﺎﻢﻝﺒ ﻓﻙرﻩﺒ كﺐﺤﺜﻩﺒ ﺔﻀﺎؼ ﻚﻛﺐﺎﺤﺜﻩف ﻓﻨ ﻝﺠﺎؿ ﺔطﺐﻩػؽ ﺐطﺎﻖػﺒ ﻖﻩػﺎس
األداء اﻚﻝﺔكازف.

خامساً :مصطمحات الدراسة:
 .1بطاقت قياص األداء انًتىاسٌ:
ﻢﻨ ﺔرﺠﻝﺒ رﺴﺎﻚﺒ كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻝﻟظﻝﺎت األﻅﻝﺎؿ إﻚﻦ أﻢداؼ كﻝﻗﺎﻩﻩس ﻝﻛﻝكﺴﺒ ﻝف ﺨﻼؿ ﺔﻔﺎﻅؿ
أرﺐﻆػﺒ ﻝﺤػﺎكر ﻢػﻨ اﻚﻝﺤػكر اﻚﻝػﺎﻚﻨ كﻝﺤػكر اﻚﻆﻝﻛﻩػﺎت اﻚداﺨﻛﻩػﺒ كﻝﺤػكر اﻚﻆﻝػﻼء كﻝﺤػكر اﻚﻟﻝػك كاﻚػﺔﻆﻛـ،
كﻙذﻚؾ ﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﺔكازف ﺐﻩف األﻢداؼ ﻖﺺػﻩرة األﺠػؿ كاألﻢػداؼ طكﻩﻛػﺒ األﺠػؿ ﻚﻝﻟﺸػأة األﻅﻝػﺎؿ ( Kaplan
.)and Norton, 1996, p 10
 .2وسارة األشغال انعايت واإلطكاٌ بًذافظاث غشة:
ﻢﻨ اﻚﺠﻣﺒ اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ اﻚﻝﺴﺌكﻚﺒ ﻅف األﺸغﺎؿ (اﻚطرؽ اﻚرﺌﻩﺴػﻩﺒ كاﻚﺐﻟﻩػﺒ اﻚﺔﺤﺔﻩػﺒ) كاﻹﺴػﻙﺎف (اﻚﺸػﻗؽ
اﻚﺴﻙﻟﻩﺒ كاﺺﻼح كﺔرﻝﻩـ اﻚﺸﻗؽ) ،كﻝﻗرﻢػﺎ اﻚرﺌﻩﺴػﻨ ﻏػزة – ﺸػﺎرع اﻚﻟﺺػر – اﻚﻝﺠﻝػﻄ اﻹﻩطػﺎﻚﻨ ،كﻚﻣػﺎ أﻓػرع
ﻓﻨ ﻖطﺎع ﻏزة ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺤك اﻚﺔﺎﻚﻨ (ﺨﺎف ﻩكﻟس – رﻓح – اﻚكﺴطﻦ – اﻚﺸﻝﺎؿ).
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انفصم انثبنٍ

اندراضبث انطببقت
أوالً :الدراسات الفمسطينية.
ثانياً :الدراسات العربية.
ثالثاً :الدراسات الدولية.
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الفصل الثاني
دراسات السابقة
أوالً :الدراسات الفمسطينية:
 )1أبو شرخ :(2012) ،بعنوان "مدو إمكانية تقويم أداء الجامعة اإلسالمية بغزة باستخدام
بطاقة قياس األداء المتوازن  -دراسة ميدانية من وجهة نظر العاممين بالجامعة".
ﻢدﻓت ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ إﻚػﻦ اﻚﺔﻆػرؼ ﻅﻛػﻦ ﻝػدل إﻝﻙﺎﻟﻩػﺒ اﺴػﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖػﺒ ﻖﻩػﺎس األداء اﻚﻝﺔػكازف ﻙػأداة
ﺔﻗكﻩـ أداء اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ﺐغزة ﻝف كﺠﻣﺒ ﻟظر اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﺐﺎﻚﺠﺎﻝﻆػﺒ .كﻚﺔﺤﻗﻩػؽ أﻢػداؼ اﻚد ارﺴػﺒ كاﺨﺔﺐػﺎر
ﻓرﻀﻩﺎﺔﻣﺎ اﻅﺔﻝدت اﻚد ارﺴػﺒ ﻅﻛػﻦ اﻚﺐﻩﺎﻟػﺎت األكﻚﻩػﺒ كاﻚﺜﺎﻟكﻩػﺒ ،ﺤﻩػث ﺺػﻝﻝت اﺴػﺔﺐﺎﻟﻡ ﻻﺴػﺔطﻼع رأم أﻓػراد
اﻚﻆﻩﻟػﺒ ﺐﻆػدد )  ( 52ﻝﺐﺤكﺜػﺎن ،كﻖػد اﻅﺔﻝػدت اﻚد ارﺴػﺒ ﻅﻛػﻦ أﺴػﻛكب اﻚﻝػﻟﻣج اﻚكﺺػﻔﻨ اﻚﺔﺤﻛﻩﻛػﻨ كﺔﺤﻛﻩػؿ
ﻝﺔغﻩرات اﻚدراﺴﺒ كاﺨﺔﺐﺎر ﻓرﻀﻩﺎﺔﻣﺎ.
كﻙﺎف ﻝف أﻢـ ﻟﺔﺎﺌج اﻚدراﺴﺒ أف اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ﺔﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﻝكاﻙﺐﺒ اﻚﺔطكر اﻚﻆﻛﻝﻨ ﻝف ﺨﻼؿ
ﺔطكﻩر ﺐراﻝج أﻙﺎدﻩﻝﻩﺒ كاﻚﺤرص ﻅﻛﻦ اﺴﺔﺤداث ﺐراﻝج ﺠدﻩدة ﺤﺴب اﻚﻝﺔطﻛﺐﺎت اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ،األﻝر اﻚذم
ﻩﻝﻙﻟﻣﺎ ﻝف ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،ﻙﻝﺎ ﻚكﺤظ أف ﺔﻙﻛﻔﺒ اﻚﺴﺎﻅﺒ اﻚدراﺴﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ كاﻚﺔﻨ
ﻩﻆﻙﺴﻣﺎ ﻝﺴﺔكل اﻚﺨدﻝﺎت األﻙﺎدﻩﻝﻩﺒ كاﻹدارﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﻗدـ ﻚﻛطﻛﺐﺒ ﺔزﻩد ﻙﺜﻩ انر ﻅف ﻖﻩﻝﺒ أﺴﻆﺎر اﻚﺴﺎﻅﺎت
ﻚﻛطﻛﺐﺒ ﻓﻨ اﻚﻙﻛﻩﺎت اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ ،كأف اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ ﺔﺤرص ﺐﺸﻙؿ ﻙﺐﻩر ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر دكرﻢﺎ كاﺐراز ﺴﻝﻆﺔﻣﺎ
كﻙﻔﺎءﺔﻣﺎ ﺐﻩف ﺴﺎﺌر اﻚﺠﺎﻝﻆﺎت اﻚﻆرﺐﻩﺒ كاﻚدكﻚﻩﺒ ،كﺔﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﻆﻼﻖﺒ ﻝﻄ اﻚﺨرﻩﺠﻩف كﻝﺔﺎﺐﻆﺒ
أكﻀﺎﻅﻣـ كﻚﻙف ذﻚؾ ﻩكاﺠﻡ ﺐﻆض اﻚﺺﻆكﺐﺎت ﺐﺴﺐب ﺴكء اﻚكﻀﻄ اﻻﻖﺔﺺﺎدم كاﻚذم ﻩﺤكؿ دكف إﻝﻙﺎﻟﻩﺒ
اﺴﺔﻩﻆﺎب اﻚﺨرﻩﺠﻩف ﻓﻨ ﺴكؽ اﻚﻆﻝؿ.
ﻙﻝﺎ ﻙﺎف ﻝف أﻢـ ﺔكﺺﻩﺎت اﻚدراﺴﺒ أف ﺔﻆﻝؿ اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ﻅﻛﻦ ﺔﻙﺜﻩؼ اﻚﺠﻣكد ﻚﻝكاﺺﻛﺒ
اﻚﺔطكر كاﻻرﺔﻗﺎء ﺐﻡ إﻚﻦ ﻝﺺﺎؼ اﻚﺠﺎﻝﻆﺎت اﻚﻆﺎﻚﻝﻩﺒ كأف ﺔﻆﻝؿ إدارة اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ ﻅﻛﻦ ﻝراﺠﻆﺒ أﺴﻆﺎر
اﻚﺴﺎﻅﺎت اﻚدراﺴﻩﺒ ﻚﻛطﻛﺐﺒ كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﻝكازﻟﺔﻣﺎ ﻝﻄ ﺔﻙﻛﻔﺒ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻚﻣـ ﻝﻄ ﻝراﻅﺎة اﻚﺤﺎﻻت
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اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ،كﻙذﻚؾ اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ زﻩﺎدة اﻚﺠﻣد ﻓﻨ ﻝﺔﺎﺐﻆﺒ أكﻀﺎع اﻚﺨرﻩﺠﻩف كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺨﻛؽ ﻓرص ﻅﻝؿ
ﻚﻣـ.
 )2أبو جزر :)2012) ،بعنوان "استخدام بطاقة األداء المتوازن ( )BSCكأداة لتقويم أداء
البنك اإلسالمي الفمسطيني بقطاع غزة  -دراسة ميدانية".
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ ﻝدل اﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ( )BSCﻙأداة ﻚﺔﻗكﻩـ أداء
اﻚﺐﻟؾ اﻹﺴﻼﻝﻨ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ ،كﺔﺤدﻩد إذا ﻝﺎ ﻙﺎف اﻻﻚﺔزاـ ﺐﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻩرﺔﺐط ﺐﻝﺠﻝكﻅﺒ
ﻝف اﻚﻝﺔغﻩرات كﻢﻨ :اﻚﺠﻟس ،اﻚﻆﻝر ،اﻚدرﺠﺒ اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ،اﻚﺔﺨﺺص ،اﻚﻝﺴﻝﻦ اﻚكظﻩﻔﻨ ،اﻚﺨﺐرة اﻚﻆﻝﻛﻩﺒ،
اﻚدكرات اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ) كﻖد اﻅﺔﻝدت اﻚدراﺴﺒ ﻅﻛﻦ أﺴﻛكب اﻚﺔﺤﻛﻩؿ اﻹﺤﺺﺎﺌﻨ اﻚكﺺﻔﻨ كﺔﺤﻛﻩؿ ﻝﺔغﻩرات
اﻚدراﺴﺒ كاﺨﺔﺐﺎر ﻓرﻀﻩﺎﺔﻣﺎ ،كﻚﺔﺤﻗﻩؽ أﻢداؼ اﻚدراﺴﺒ كاﺨﺔﺐﺎر ﻓرﻀﻩﺎﺔﻣﺎ ﻓﻗد اﻅﺔﻝدت اﻚدراﺴﺒ ﻅﻛﻦ
اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت األكﻚﻩﺒ كاﻚﺜﺎﻟكﻩﺒ ،ﺤﻩث ﺺﻝﻝت اﺴﺔﺐﺎﻟﻡ ﺔﺔﻟﺎﺴب ﻝﻄ ﻝكﻀكع اﻚدراﺴﺒ كأﻢداﻓﻣﺎ ،كﻙﺎف ﻝف أﻢـ
ﻟﺔﺎﺌج اﻚدراﺴﺒ أﻟﻡ ﻩكﺠد أﺜر اﻩﺠﺎﺐﻨ ﻚﺠﻝﻩﻄ أﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف كﻙﺎف أﻅﻼﻢﺎ يﺐﻆد ﻀكاﺐط

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻙﺎف ذك أﺜر
اﻚﻝﻆﺎﻝﻼت اﻚﺸرﻅﻩﺒ  ،ﺜـ ﻩﻛﻩﻡ يﺐﻆد اﻚﻗكاﻅد كاﻹﺠراءات اﻚرﻖﺎﺐﻩﺒ ،ﺐﻩﻟﻝﺎ ﻙﺎف ي

ﺴﻛﺐﻨ ،كﻖد ﺨﻛﺺت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻅدة ﺔكﺺﻩﺎت ﻙﺎف ﻝف أﻢﻝﻣﺎ أف ﻩﺴﻆﻦ اﻚﺐﻟؾ اﻹﺴﻼﻝﻨ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ إﻚﻦ
ﺔﺐﻟﻨ ﻟﻝكذج ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ،كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔﻣﻩﺌﺒ اﻚظركؼ اﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﻚﻆﻝﻛﻩﺒ ﺔطﺐﻩﻗﻡ ،ﻀركرة ﻟﺸر

ﻓﻙرة ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ ﻙؿ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻚﺠﺎﻝﻆﻩﺒ ،ﺐﺤﻩث ﺔدﺨؿ ﻀﻝف ﻝﻗررات اﻚدراﺴﺒ ﻓﻨ ﻙؿ
ﻝراﺤؿ اﻚﺔﻆﻛﻩـ اﻚﺠﺎﻝﻆﻩﺒ.
 )3األسطل :)2011( ،بعنوان "بطاقة األداء المتوازن و عالقتها بعممية اتخاذ الق اررات اإلدارية
 دراسة تطبيقية عمى المصارف الوطنية بقطاع غزة".ﻢدﻓت ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ اﻚﻆﻼﻖﺒ ﺐﻩف ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐأﺐﻆﺎدﻢﺎ األرﺐﻆﺒ
(اﻚﻝﺎﻚﻨ ،اﻚﻆﻝﻼء ،اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،اﻚﺔﻆﻛـ كاﻚﻟﻝك) كﻅﻝﻛﻩﺒ اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات اﻹدارﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻝﺺﺎرؼ
اﻚدرﺴﺒ ﻝف ﻝﺔﺨذم
اﻚكطﻟﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة ،كﻖد اﺴﺔﺨدـ اﻚﺐﺎﺤث اﻚﻝﻟﻣج اﻚكﺺﻔﻨ اﻚﺔﺤﻛﻩﻛﻨ ،كﺔﻙكف ﻝﺠﺔﻝﻄ ا
اﻚﻗ اررات ﺐﺎﻚﻝﺺﺎرؼ اﻚكطﻟﻩﺒ كاﻚﺐﺎﻚغ ﻅددﻢـ )  ( 78ﻓردان ،كﻖد اﺴﺔﺨدـ أﺴﻛكب اﻚﺤﺺر اﻚﺸﺎﻝؿ ﻟظ انر
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ﻚﺺغر ﺤﺠـ ﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚدراﺴﺒ ،كاﻅﺔﻝد اﻚﺐﺎﺤث ﻅﻛﻦ اﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻙأداة رﺌﻩﺴﻩﺒ ﻚﺠﻝﻄ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ،كﻖد ﺔكﺺﻛت
اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻅدة ﻟﺔﺎﺌج أﻢﻝﻣﺎ اﻪﺔﻨ :كﺠكد ﻖدرة ﻅﺎﻚﻩﺒ ﻅﻛﻦ اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات اﻹدارﻩﺒ ﺐﺎﻚﻝﺺﺎرؼ اﻚكطﻟﻩﺒ
اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة ككﻓؽ اﻚﻝﻟﻣﺠﻩﺒ اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ،ﻙﻝﺎ ﺔﻗكـ اﻚﻝﺺﺎرؼ ﺐﺎﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﺎﻩﻩس ﻝﺎﻚﻩﺒ كأﺨرل ﻏﻩر
ﻝﺎﻚﻩﺒ ﻚﺔﺸﺨﻩص ﻝﺸﺎﻙؿ اﻚﻆﻝؿ كﺔﺤدﻩد اﻻﻟﺤراﻓﺎت ﻓﻨ األداء كاﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات اﻹدارﻩﺒ اﻚﺔﺺﺤﻩﺤﻩﺒ ،كﻩكﻓر
ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚﻝطﻛكﺐﺒ ﻻﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات ،كأﺸﺎرت اﻚد ارﺴﺒ إﻚﻦ كﺠكد ﻅﻼﻖﺒ
إﻩﺠﺎﺐﻩﺒ ﺐﻩف ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف كﻅﻝﻛﻩﺒ اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ ارارت اﻹدارﻩﺒ ،ﻙﻝﺎ ﻻ ﻩكﺠد ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ
إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﻓﻨ أراء أﻓ ارد ﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚد ارﺴﺒ ﺤكؿ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐأﺐﻆﺎدﻢﺎ األرﺐﻆﺒ كﻅﻝﻛﻩﺒ اﺔﺨﺎذ
اﻚﻗر ارت اﻹدارﻩﺒ ﺔﻆزل إﻚﻦ ﻝﺔغﻩرات اﻚﺔﺨﺺص اﻚﻆﻛﻝﻨ ،اﻚﻝؤﻢؿ اﻚﻆﻛﻝﻨ ،اﻚﻝﺴﻝﻦ اﻚكظﻩﻔﻨ ،اﻚﺨﺐرة،
ا
اﻚدكرات اﻚﺔدرﻩﺐﻨ.
كﻖد ﺨرﺠت اﻚدراﺴﺒ ﺐﺔكﺺﻩﺎت ﻅدة ﻙﺎف أﻢﻝﻣﺎ :ﻀركرة ﺔﺐﻟﻨ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف كﻓؽ
اﻚﻝﻟﻣﺠﻩﺒ اﻚﺺﺤﻩﺤﺒ ،ﻙﻝﺎ ﻩﻝﻙف اﻅﺔﻝﺎد اﻚﺐطﺎﻖﺒ ﻙأداة ﻚﻗﻩﺎس األداء كاﻻﺴﺔﻔﺎدة ﻝﻟﻣﺎ ﻚﺔطكﻩر ﻟظـ
اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻹدارﻩﺒ كذﻚؾ ﺐﻣدؼ اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات اﻹدارﻩﺒ كﺔرﺸﻩدﻢﺎ ،كﻖد أكﺺت اﻚدراﺴﺒ أﻩﻀﺎن ﺐﻀركرة
اﺴﺔغﻼؿ اﻚﺤﻛكؿ اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺒ اﻚﺤدﻩﺜﺒ ﻓﻨ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﻀركرة إﺠراء اﻚﻝزﻩد ﻝف
اﻚدكرات اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻚﻛﻆﺎﻝﻛﻩف ﺐﺎﻚﻝﺺﺎرؼ اﻚكطﻟﻩﺒ ﻅﻛﻦ ﻙﻩﻔﻩﺒ ﺔطﺐﻩؽ األدكات اﻹدارﻩﺒ اﻚﺤدﻩﺜﺒ ،كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ
دﻝج اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف كاﺸ ارﻙﻣـ ﺐﺸﻙؿ أﻙﺜر ﻓﻆﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻆﻝﻛﻩﺒ اﻹدارﻩﺒ.
 )4الرفاتي" :)2011( ،مدو قدرة المنظمات األهمية الصحية بقطاع غزة عمى تطبيق بطاقة
األداء المتوازن كأداة لتقويم األداء التمويمي".
ﻢدﻓت ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﺔﺐﻩﺎف ﻝﻔﻣكـ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف كﻝدل ﻖدرة ﺔطﺐﻩﻗﻣﺎ ﺐﺎﻚﻝﻟظﻝﺎت
اﻚﺺﺤﻩﺒ األﻢﻛﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة ﻓﻨ ﻖﻩﺎس كﺔﻗكﻩـ األداء اﻚﺔﻝكﻩﻛﻨ ،كﻝﻆرﻓﺒ ﻝدل ﺔكﻓر اﻚﻝﻗكﻝﺎت اﻚﻼزﻝﺒ ﻓﻨ
ﻢذﻠ اﻚﻝﻟظﻝﺎت ﻚﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ،كاﻚﻆﻼﻖﺒ ﺐﻩف ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف كﻙﻔﺎءة األداء
اﻚﺔﻝكﻩؿ م ،كدراﺴﺒ األﺐﻆﺎد األرﺐﻆﺒ اﻚﺨﺎﺺﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﻗكـ ﻅﻛﻩﻣﺎ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف كﻝدل ﻝﻼءﻝﺔﻣﺎ
ﻚﺐﻩﺌﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﺺﺤﻩﺒ األﻢﻛﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة.
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كاﻅﺔﻝدت اﻚدراﺴﺒ اﻚﻝﻟﻣج اﻚكﺺﻔﻨ اﻚﺔﺤﻛﻩﻛﻨ ﻝف ﺨﻼؿ اﻚرﺠكع ﻚﻛكﺜﺎﺌؽ اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ ﻙﺎﻚﻙﺔب
كاﻚﺺﺤؼ كاﻚﻝﺠﻼت كﻏﻩرﻢﺎ ﻝف اﻚﻝكاد اﻚﺔﻨ ﻩﺜﺐت ﺺدﻖﻣﺎ ﺐﻣدؼ ﺔﺤﻛﻩﻛﻣﺎ ﻚﻛكﺺكؿ إﻚﻦ أﻢداؼ اﻚدراﺴﺒ،
ﻙﻝﺎ أﻟﻡ اﺴﺔﺨدـ أﺴﻛكب اﻚﻆﻩﻟﺒ اﻚﻆﺸكاﺌﻩﺒ اﻚطﺐﻗﻩﺒ ﻓﻨ اﺨﺔﻩﺎرﻠ ﻚﻆﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ،كاﺴﺔﺨدـ اﻻﺴﺔﺐﻩﺎف ﻙأداة ﻓﻨ
ﺠﻝﻄ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت األكﻚﻩﺒ  ،ﺤﻩث ﻩﺔﻙكف ﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚدراﺴﺒ ﻝف ﻙؿ ﻓرد ﻝف اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻓﻨ اﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﺺﺤﻩﺒ
األﻢﻛﻩﺒ ﻓﻨ ﻖطﺎع ﻏزة ﻩﻆﻝؿ ﻙﻆﻀك ﻚﻝﺠﻛس اﻹدارة أك ﻝدﻩر ﻝﺎﻚﻨ أك ﻝدﻩر ﺔﻟﻔﻩذم أك رﺌﻩس ﻖﺴـ ،كﻖد
ﺸﺨﺺﺎ ﻝف اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف كﻖد ﺔـ اﺨﺔﺐﺎر ﻅﻩﻟﺒ ﻅﺸكاﺌﻩﺒ ﺔﺔﻙكف ﻝف 70
ﺐﻛغ ﺤﺠـ ﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚدراﺴﺒ 130
ن

ﺸﺨﺺﺎ كﺔـ ﺔكزﻩﻄ أداة اﻚدراﺴﺒ ﻅﻛﻩﻣـ كﻖد ﺔـ اﺴﺔرداد  61اﺴﺔﺐﻩﺎف ﻝف اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚدراﺴﺒ.
ن

كﺔكﺺﻛت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻅدة ﻟﺔﺎﺌج أﻢﻝﻣﺎ ﻩﺔﻝﺜؿ ﻓﻨ أف اﻚﻝﻗكﻝﺎت اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء
اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ اﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﺺﺤﻩﺒ األﻢﻛﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة ﻚﺔﻗكﻩـ األداء اﻚﺔﻝكﻩﻛﻨ ﺔﺔكﻓر ﺐﻟﺴﺐﺒ " ،%76.18
كأف إدارة اﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﺺﺤﻩﺒ األﻢﻛﻩﺒ ﺔﻣﺔـ ﺐدرﺠﺒ ﻙﺐﻩرة ﺐﺔﻗكﻩـ أداﺌﻣﺎ اﻚﺔﻝكﻩﻛﻨ" ﻝف ﺠكاﻟب ﻏﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ
أف ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻩؤدم إﻚﻦ زﻩﺎدة
ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ اﻚﺠكاﻟب اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﻟﺴﺐﺒ" ، " 72.13 %ك ّ

ﻙﻔﺎءة األداء اﻚﺔﻝكﻩﻛﻨ ﺐدرﺠﺒ ﻙﺐﻩرة ﺐﻟﺴﺐﺒ" ،" 72.13 %كأف أﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﺐﻩﺌﺒ
اﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﺺﺤﻩﺒ األﻢﻛﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة ﺐدرﺠﺒ ﻙﺐﻩرة.

 )5درغام وأبو فضة :)2009) ،بعنوان "أثر تطبيق أنموذج األداء المتوازن في تعزيز األداء
المالي االستراتيجي لممصارف الوطنية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة :دراسة تطبيقية".
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻝﻆرﻓﺒ أﺜر ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،اﻚﻝﺤددة ﻀﻝف أﺐﻆﺎدﻠ
األرﺐﻆﺒ :اﻚﻝﺎﻚﻨ ،اﻚﻆﻝﻩؿ ،اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،كاﻚﻟﻝك كاﻚﺔﻆﻛـ ،ﻓﻨ ﺔﻆزﻩز األداء اﻚﻝﺎﻚﻨ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ
ﻚﻛﻝﺺﺎرؼ اﻚكطﻟﻩﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ اﻚﻆﺎﻝﻛﺒ ﻓﻨ ﻖطﺎع ﻏزة ،كﻙﺎف ﻝف أﻢـ ﻟﺔﺎﺌج اﻚدراﺴﺒ أف اﻚﻝﺺﺎرؼ
اﻚكطﻟﻩﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ اﻚﻆﺎﻝﻛﺒ ﻓﻨ ﻖطﺎع ﻏزة ،ﻩﺔكﻓر ﻚدﻩﻣﺎ اﻹدراؾ اﻚﺠﻩد ،ﺐأف ﻟﺠﺎﺤﻣﺎ ﻩﺔطﻛب اﻚﻆﻝؿ ﺐﺸﻙؿ
ﺤﺜﻩث كﺠدم ،ﻚﺔﻆزﻩز األداء اﻚﻝﺎﻚﻨ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ،كأﻟﻣﺎ ﺔﻝﺔﻛؾ ﺔﺺك انر كاﻀﺤﺎن ﻅف أﺐﻆﺎد األداء اﻚﻝﺎﻚﻨ
اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ األﺴﺎس ،كاﻚذم ﻩﻝﻙﻟﻣﺎ ﻝف ﺔﺤﻗﻩؽ أداء ﻝﺎﻚﻨ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ﻝﺔﻝﻩز ،كﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ
ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐأﺐﻆﺎدﻢﺎ األرﺐﻆﺒ ﻝﻆﺎن و
ﻙؿ ﻅﻛﻦ ﺤدة ﻚﺔﻆزﻩز األداء اﻚﻝﺎﻚﻨ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ﻚﻛﻝﺺﺎرؼ،
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كﻖد ﺨﻛﺺت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻅدة ﺔكﺺﻩﺎت ﻙﺎف ﻝف أﻢﻝﻣﺎ ﻀركرة ﺔﺐﻟﻨ اﻚﻝﺺﺎرؼ اﻚكطﻟﻩﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ
اﻚﻆﺎﻝﻛﺒ ﻓﻨ ﻖطﺎع ﻏزة ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﺐر إﻅﺎدة ﺔﺸﻙﻩؿ اﻚﺜﻗﺎﻓﺒ اﻚﻝؤﺴﺴﻩﺒ ،كﺔﻣﻩﺌﺒ اﻚظركؼ
اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﺔﻔﻆﻩؿ ﻅﻝﻛﻩﺒ ﺔطﺐﻩﻗﻣﺎ ،كﻀركرة اﺴﺔﺨداـ ﻢذﻠ اﻚﻝﺺﺎرؼ ﻚﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻙكﺴﻩﻛﺒ
ﻚﺔرﺸﻩد ﻖ اررات اﻚﻝدﻩرﻩف كﺔكﺠﻩﻡ ﺴﻛكﻙﻣـ كﺔﻗكﻩـ أداﺌﻣـ ،كﻙذﻚؾ ﻀركرة ﺔدرﻩب اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻓﻨ اﻚﻝﺺﺎرؼ
كﺔأﻢﻩﻛﻣـ ﻝف ﺨﻼؿ إﺸراﻙﻣـ ﻓﻨ دكرات ﻝﺨﺔﺺﺒ ،ﻚﻼطﻼع ﻅﻛﻦ ﻙﻩﻔﻩﺒ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء
اﻚﻝﺔكازف كﻝزاﻩﺎﻠ ،ككﺠكب اﺴﺔﻗطﺎب اﻚﻙكادر كاﻚﺨﺐرات اﻚﻔﻟﻩﺒ اﻚﻝؤﻢﻛﺒ كاﻚﻗﺎدرة ﻅﻛﻦ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس
األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐﺸﻙؿ ﻙﻔؤ كﻓﺎﻅؿ ﻓﻨ اﻚﻝﺺﺎرؼ.
 )6أبو قمر :)2009( ،بعنوان "تقويم أداء بنك فمسطين المحدود باستخدام بطاقة قياس األداء
المتوازن".
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﺔﻗكﻩـ أداء ﺐﻟؾ ﻓﻛﺴطﻩف اﻚﻝﺤدكد ﺐﺎﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،ﻙﻝﺎ
اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ،
ﻢدﻓت إﻚﻦ ﺔطكﻩر ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅف طرﻩؽ إﻀﺎﻓﺒ ﺐﻆد ﺨﺎﻝس كﻢك :ي
كاﻚﻝﺔﻝﺜؿ ﻓﻨ أف ﺔﺐﻟﻨ اﻚﻝؤﺴﺴﺒ دكر اﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻩﺤﻗؽ ﻝردكدان إﻩﺠﺎﺐﻩﺎن كأﺜ انر ﻝﻆﻟكﻩﺎن ﻙﺐﻩ انر ﻅﻛﻦ اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ،

ﻙﻝﺎ ﻩﺤﻗؽ ﻚﻛﻝؤﺴﺴﺒ اﻚﻆدﻩد ﻝف اﻚﻝزاﻩﺎ اﻚﺔﻨ ﺔﺴﺎﻢـ ﻓﻨ ﺔﻆزﻩز اﻚﻝرﻙز اﻚﺔﻟﺎﻓﺴﻨ ﻚﻣﺎ ،كﻙﺎف ﻝف أﻢـ ﻟﺔﺎﺌج
اﻚدراﺴﺒ إف إدارة ﺐﻟؾ ﻓﻛﺴطﻩف ﺔأﺨذ ﺐأﺴﺐﺎب اﻹدارة اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ كﻻ ﺔأﺨذ ﺐﻝﻟﻣﺠﻩﺒ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء
اﻚﻝﺔكازف ﻙﻟظﺎـ ﻝﺔﻙﺎﻝؿ كﺸﺎﻝؿ ﻚإلدارة اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،كاف األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻚﺐﻟؾ ﻓﻛﺴطﻩف ﺔﺔرﻙز
ﺤكؿ أﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﻩﺔـ اﺴﺔﺨدـ ﻝﻗﺎﻩﻩس أداء اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ" ﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ" ،كﻚﻙف
ﻢذا ﻻ ﻩﻆﻟﻨ إف اﻚﺐﻟؾ ﻩطﺐؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف كﻙذﻚؾ ﻩﺴﺎﻢـ ﺐﻟؾ ﻓﻛﺴطﻩف ﻓﻨ دﻅـ اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ،
ﺐﺎﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻚـ ﻩﻙف ﺐﻟﻔس درﺠﺒ األﻢﻝﻩﺒ ﻚألﺐﻆﺎد األﺨرل .كﻖد ﺨﻛﺺت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ
كﻚﻙف اﻢﺔﻝﺎﻝﻡ ي
ﻅدة ﺔكﺺﻩﺎت ﻝﻟﻣﺎ أف ﺔﺴﻆﻦ إدارة ﺐﻟؾ ﻓﻛﺴطﻩف إﻚﻦ ﺔﺐﻟﻨ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف كأف ﻩﻆﻝؿ اﻚﺐﻟؾ

ﻅﻛﻦ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐﺎﻅﺔﺐﺎرﻢﺎ ﻟظﺎﻝﺎن ﻝﺔﻙﺎﻝﻼن ﻚإلدارة اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،ﺤﻩث إف ﺔطﺐﻩﻗﻣﺎ
ﻩﺤﻗؽ اﻚﻆدﻩد ﻝف اﻚﻝزاﻩﺎ اﻚﺔﻨ ﺔﺴﺎﻢـ ﻓﻨ ﺔﻆزﻩز اﻚﻝرﻙز اﻚﺔﻟﺎﻓﺴﻨ ﻚﻛﺐﻟؾ ،كأف ﻩﻆﻝؿ اﻚﺐﻟؾ ﻅﻛﻦ اﺴﺔﻗطﺎب
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اﻚﻙكادر كاﻚﺨﺐرات اﻚﻔﻟﻩﺒ اﻚﻝؤﻢﻛﺒ كاﻚﻗﺎدرة ﻅﻛﻦ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف كﻙذﻚؾ إﻖﺎﻝﺒ اﻚدكرات
اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ اﻚﻝﺔﺨﺺﺺﺒ ﺤكؿ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف.

ثانياً :الدراسات العربية:
 )7عبد المطيف وتركمان :)2006( ،بعنوان "بطاقة التصويب المتوازنة كأداة لقياس األداء".
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﺔﻆرﻩؼ اﻚﻗﺎرئ ﺐﺔﻗﻟﻩﺒ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻻﺴﺔﺨداﻝﻣﺎ ﻓﻨ إﻩﺠﺎد ﻟظﺎـ
ﺠدﻩد ﻚﺔﻗكﻩـ األداء ﻩﺠﻝﻄ ﺐﻩف اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ (اﻚﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ) ،كﺔكﻀﻩح اﻚﻔﻙرة األﺴﺎﺴﻩﺒ
ﻚﻛﺐطﺎﻖﺒ كﻙﻩﻔﻩﺒ ﺐﻟﺎﺌﻣﺎ كﺔﻗدﻩـ ﺐﻆض اﻚﻟﺺﺎﺌح ﻚﻼﺴﺔﻔﺎدة ﻝﻟﻣﺎ ﻓﻨ ﺐﻟﺎء ﻟظﺎـ ﺸﺎﻝؿ ﻚﻗﻩﺎس كﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ
اﻚﻝﻟظﻝﺎت ،كﻙﺎف ﻝف أﻢـ اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﺔﻨ ﺔكﺺﻛت إﻚﻩﻣﺎ اﻚدراﺴﺒ أف ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻢﻨ ﻝف
األدكات اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺤدﻩﺜﺒ ﻚﻗﻩﺎس كﺔﻗﻩﻩـ األداء ﺐﺸﻙؿ ﺸﺎﻝؿ ﻝﺔﻀﻝﻟﺒ اﻚﻗﻩﺎﺴﺎت اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ
ﻝف ﺨﻼؿ األﺐﻆﺎد اﻚﻣﺎﻝﺒ ﺐﺎﻚﻟﺴﺐﺒ ألداء اﻚﻝؤﺴﺴﺒ ،كاف اﻚﺐطﺎﻖﺒ ﺔﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔرﺠﻝﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝؤﺴﺴﺒ
إﻚﻦ أﻅﻝﺎؿ ﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ أﺨدة ﺐﻆﻩف اﻻﻅﺔﺐﺎر األﺐﻆﺎد اﻚزﻝﻟﻩﺒ اﻚﺜﻼﺜﺒ )األﻝس كاﻚﻩكـ كاﻚغد( ،كﻖد ﺨﻛﺺت
اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻅدة ﺔكﺺﻩﺎت أﻢﻝﻣﺎ ﻀركرة اﻚﺴﻆﻨ ﻻﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ﻝﻟظﻝﺎت
األﻅﻝﺎؿ ،كاﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﺨدﻝﻩﺒ ﻙﺎﻚﻝﺴﺔﺸﻔﻩﺎت كاﻚدكاﺌر اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ ،ﻚﻼﺴﺔﻔﺎدة ﻝف ﻝزاﻩﺎﻢﺎ ،كﻀركرة اﺴﺔﺨداـ
اﻚﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ﻙﻼ اﻚﻗطﺎﻅﻩف اﻚﺨﺎص كاﻚﻆﺎـ ﻝﻄ األﺨذ ﺐﻆﻩف اﻻﻅﺔﺐﺎر طﺐﻩﻆﺒ كظركؼ
ﻙؿ ﻝﻟﻣﺎ ،كﻀركرة ﺔكﻓﻩر ﻟظﺎـ ﻝﻆﻛكﻝﺎت ﻓﻆﺎؿ ﻩﻆﺔﻝد ﻅﻛﻦ اﻚﺤﺎﺴكب ﻚزﻩﺎد ة ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ ﻢذﻠ اﻚﺔﻗﻟﻩﺒ.
 )8الشيشيني :)2004( ،بعنوان "نحو إطار لقياس محددات استخدام ونجاح نظام قياس األداء
المتوازن".
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ اﻖﺔراح إطﺎر ﻚﻗﻩﺎس ﻝدل ﻟﺠﺎح ﺔﺐﻟﻨ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،ﻅف
طرﻩؽ ﺔﺤدﻩد اﻚﻆكاﻝؿ اﻚﺴﻩﺎﻖﻩﺒ اﻚﻝؤﺜرة ﻅﻛﻦ اﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻝﺜؿ ﺤﺠـ اﻚﻝؤﺴﺴﺒ،
كدكر اﻚﻝﻙﺎﺔب اﻻﺴﺔﺸﺎرﻩﺒ ،كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝؤﺴﺴﺒ ،كﻟﻝط اﻚرﻖﺎﺐﺒ اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ،كأﻩﻀﺎن ﺔﺤدﻩد أﺜر ﺐﻆض
اﻚﻆكاﻝؿ اﻚﺴﻩﺎﻖﻩﺒ ﻅﻛﻦ ﻝدل ﻟﺠﺎح ﺔﺐﻟﻨ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﻙذﻚؾ ﺔﺤدﻩد ﺐداﺌؿ ﻖﻩﺎس ﻟﺠﺎح أك
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ﻓﺸؿ ﺔﺐﻟﻨ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كأﻢـ اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﺔﻨ ﺔكﺺﻛت إﻚﻩﻣﺎ اﻚدراﺴﺒ ،ﺔﻗدﻩـ إطﺎر ﻚﻗﻩﺎس
ﻝدل ﻟﺠﺎح ﺔﺐﻟﻨ ﻟظﺎـ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﻖد اﺔﻀح ﻝف ﻢذا اﻹطﺎر كﺠكد ﻅﻼﻖﺎت ﺐﻩف ﺐﻆض
اﻚﻆكاﻝؿ اﻚﺴﻩﺎﻖﻩﺒ ،كاﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﺎﻩﻩس ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﻝدل ﻟﺠﺎح ﺔطﺐﻩؽ اﻚﺐطﺎﻖﺒ.
 )9عبد العزيز :)2003( ،بعنوان "إطار مقترح الستخدام مقاييس األداء المتوازن في المنظمات
غير الحكومية بالتطبيق عمى الجمعيات األهمية".
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ دراﺴﺒ ﻝدل إﻝﻙﺎﻟﻩﺒ ﺔطﺐﻩؽ ﻝﻗﺎﻩﻩس ( )BSCﻅﻛﻦ اﻚﻝﻟظﻝﺎت ﻏﻩر
اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ ،كدراﺴﺒ اﻚﺺﻆكﺐﺎت اﻚﺔﻨ ﺔكاﺠﻡ ﺔطﺐﻩؽ ( )BSCﻝﻄ كﻀﻄ ﺔﺺكر ﻻﺔﺠﺎﻢﺎت ﺔطكﻩرﻢﺎ ،ﻚﺔﻼﺌـ
ﺔﻛؾ اﻚﻝﻟظﻝﺎت .كﻖد ﺨﻛﺺت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻅدة ﻟﺔﺎﺌج ﻝﻟﻣﺎ :إف اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﻝﺔﺎﺤﺒ ﺐﺎﻚﺠﻝﻆﻩﺎت األﻢﻛﻩﺒ ﺔﺴﻝح
ﺐﺔطﺐﻩؽ إﻟﻝكذج ( ،)BSCﻝﻝﺎ ﻩﺸﻙؿ إطﺎ انر ﻝﺔﻙﺎﻝﻼن ﻚﺔﻗﻩﻩـ األداء كاﻚﻝﺤﺎﺴﺐﺒ ﻓﻨ اﻚﻝﻟظﻝﺎت ﻏﻩر
اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ ،كاف ﻅﻝﻛﻩﺎت اﻚﻟﻝك كاﻚﺔﻆﻛـ ﻩﺠب أف ﺔﺸﻙؿ ﻝﺤكر أﺴﺎس ﻓﻨ اﻚﻆﻝؿ األﻢﻛﻨ ﻚدﻓﻆﻡ ﻟﺤك اﻚﻗﻩﺎـ
ﺐدكرﻠ ،كﻖﺺكر األﻟظﻝﺒ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كاﻚﻝﺤﺎﺴﺐﻩﺒ ﺐﺎﻚﺠﻝﻆﻩﺎت األﻢﻛﻩﺒ ﺐدرﺠﺒ ﻻ ﺔﺴﻝح ﺐﺎﺴﺔﺨراج اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت
اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ اﻚرﻖﺎﺐﺒ كﺔﻗكﻩـ األداء.
 )10الخولي :)2001( ،بعنوان "استخدام نموذج القياس المتوازن لألداء في قياس األداء
االستراتيجي لمنشآت األعمال".
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﺠراء دراﺴﺒ ﺔﺤﻛﻩﻛﻩﺒ اﻟﺔﻗﺎدﻩﺒ ﻹﻟﻝكذج ) ،(BSCﻚﺔﺤدﻩد ﻝكاطف اﻚﻀﻆؼ كاﻚﻗكة
ﻓﻩﻡ ،كﻝف ﺜـ اﻖﺔراح اﻚﺤﻛكؿ اﻚﻙﻔﻩﻛﺒ ﺐﺔﻼﻓﻨ ﻟﻗﺎط اﻚﻀﻆؼ ﻙﻨ ﻩﻝﻙف ﺐﻟﺎء إﻟﻝكذج ﻓﻆﺎؿ ﻚﻛﻗﻩﺎس اﻚﻝﺔكازف
ﻚألداء ﻓﻩﻡ ﻩﺠﻆؿ ﻝﻟﻡ ﻟظﺎﻝﺎن ) (BSCﻝﻟﺸآت األﻅﻝﺎؿ .كﻙﺎف ﻝف ﻟﺔﺎﺌج اﻚدراﺴﺒ أف إدﺨﺎؿ ﺐﻆض
اﻚﺔﻆدﻩﻼت ﻅﻛﻦ اﻟﻝكذج ﻝﺔﻙﺎﻝﻼن ﻚﻛﻗﻩﺎس كاﻹدارة اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،ﻚذا ﻝف اﻚﻝﻟﺎﺴب ﺔﻗﻩﻩـ اﻪﺜﺎر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ
ﻚﺐﻆض ﺠكاﻟب ذﻚؾ اﻻﻟﻝكذج ﻝﺜؿ :رﻀﺎء اﻚﻆﻝﻼء أك ﺔﺤﺴﻩف اﻚﺠكدة ،ﻓﻗد ﻩﺴﺎﻅد ذﻚؾ ﻓﻨ ﺔﺤدﻩد
اﻚﻝدﺨﻼت كاﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚﺔﻨ ﺔؤدم إﻚﻦ زﻩﺎدة ﺔﻙﻛﻔﺒ
اﻚﻆﻝﻼء كاﻚﻝﻟﺔﺠﺎت األﻙﺜر رﺐﺤﻩﺒ ﻚﻛﻝﻟﺸأة ،ﻝﻄ ﺔﺤدﻩد ي

اﻚﻝﻟﺔﺠﺎت أك اﻚﺨدﻝﺎت ،كاﻝﻙﺎﻟﻩﺒ اﺴﺔﺨداـ ﺔﺤﻛﻩؿ اﻚﺔﻙﻛﻔﺒ ﻅﻛﻦ أﺴﺎس اﻚﻟﺸﺎط ﻓﻨ ﻅﻝﻛﻩﺒ اﻚﺔﺨطﻩط
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اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ،ﻚغرض ﺔﺤدﻩد اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟﺸأة كﺴﻩﺎﺴﺔﻣﺎ كاﻚﺔﻨ ﺴكؼ ﺔﺔرﺠـ ﻓﻨ ﺺكرة ﻝﻗﺎﻩﻩس ﻝﺎﻚﻩﺒ
كﻏﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ اﻟﻝكذج ).(BSC

ثالثاً :الدراسات الدولية:
 :)2212( Tohidi, Hamid )11بعُىاٌ
educational organizations".

"Using balanced scorecard in

ﺔﻟﺎكﻚت اﻚدراﺴﺒ أﻢﻝﻩﺒ اﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐﺸﻙؿ ﺨﺎص ﻓﻨ اﻚﻝؤﺴﺴﺎت اﻚﺔﻆﻛﻩﻝﻩﺒ
اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ ﺐﻣدؼ ﺔﻗكﻩـ األداء ﺐﻣﺎ ،ﻝف ﺨﻼؿ ﻝﻗﺎرﻟﺒ األداء اﻚﻝﺨطط كاﻚﻝﺴﺔﻣدؼ ﺐﺎألداء اﻚﻔﻆﻛﻨ ﻚﺔﻗﻩﻩـ
ﻟﺔﺎﺌج ﺔﻗدﻩـ ﺨدﻝﺎت اﻚﺔﻆﻛﻩـ ﻅﺐر اﻻﻟﺔرﻟت ،كﺔكﺺﻛت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ أف اﺴﺔﺨداـ اﻚﺐطﺎﻖﺒ أدل إﻚﻦ ﺔﻆظﻩـ
اﻚﻆﺎﺌد ﻝف ﺔﻗدﻩـ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺔﻆﻛﻩﻝﻩﺒ ﻝف ﺨﻼؿ زﻩﺎدة أﻅداد اﻚﻝﺴﺔﻔﻩدﻩف كاﻚﻝﺔﻛﻗﻩف ﺐﺎﻚﺨدﻝﺒ ﻝﻝﺎ اﻟﻆﻙس
ﺐﻟﺎء ﻅﻛﻦ
ﻅﻛﻦ ﻟﻝك إﻩرادات ﻢذﻠ اﻚﺨدﻝﺒ ﻟﺔﻩﺠﺒ ﺔﺤﺴﻩف اﻻداء اﻚﻟﺎﺔج ﻝف اﻚﺔطكﻩر اﻚﻝﺴﺔﻝر ﻓﻨ ﺔﻗدﻩﻝﻣﺎ ن
ﺔﻗكﻩـ األداء ﻅﺐر ﻝﻟظكر اﻚﻆﻝﻼء(اﻚطﻛﺐﺒ) ،ﻙﻝﺎ ﺔكﺺﻛت اﻚدارﺴﺒ إﻚﻦ أف ﺔﺴﻣﻩؿ طرؽ ﺔﻗدﻩـ اﻚﺨدﻝﺒ

اﻚﺔﻆﻛﻩﻝﻩﺒ كاﻚﺔغﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﻝر ﻓﻨ كاﺠﻣﺒ اﻚﻝﺴﺔﺨدـ اﻚﻝﺐﺴطﺒ ﺔؤدم إﻚﻦ اﻚﺔﻔﺎﻅؿ اﻚداﺌـ ﺐﻩف اﻚﻝﺴﺔﺨدـ
كاﻚﻝؤﺴﺴﺒ ﻝﻝﺎ ﻩﻟﻆﻙس ﻅﻛﻦ زﻩﺎدة اﻩرادات ﺔﻗدﻩـ اﻚﺨدﻝﺒ.
 :)2212( , B, Ramesh )12بعُىاٌ "Importance of Balanced scorecard for
Growth of SME Sector".
ﺔﻆرﻀت اﻚدراﺴﺒ ﻻﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ﺔﻗكﻩـ األداء ﻚﻛﻝﺸركﻅﺎت اﻚﺺغﻩرة ﻝف
كﺠﻣﺒ ﻟظر اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺔﺨطﻩط كاﻚﻝﺴﺔﺨدـ ﺐﺸﻙؿ كاﺴﻄ ﻓﻨ إدارة األﻅﻝﺎؿ كاﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﻣﺎدﻓﺒ ﻚﻛرﺐح،
ﺨﺎﺺﺒ كاف رؤﻩﺒ ﻢذا اﻚﻗطﺎع ﺔﻗكـ ﻅﻛﻦ أﺴﺎس ﺔﻆظﻩـ اﻚﻆﺎﺌد ﻝف األﻟﺸطﺒ اﻚﺔﻨ ﺔزاكﻚﻣﺎ ﻓﻨ ظؿ ﺐﻩﺌﺒ
اﺴﺔﻝررﻩﺒ ﻝكارد ﺔﻛؾ اﻚﻝﺸركﻅﺎت كﺨﺎﺺﺒ كأﻟﻣﺎ كﻚدت ﺺغﻩرة كﺔرﻅرﻅت
ا
ﻝﺎﻚﻩﺒ كاﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ﺔﺤﺎﻓظ ﻅﻛﻦ
ﻓﻨ ﺤﻀﺎﻟﺎت ﺔراﻅﻩﻣﺎ كﺔراﻖﺐﻣﺎ اﻚدكﻚﺒ ﻚﺔﺴﺔﻝر ﻓﻨ ﺔﺤﻗﻩؽ أﻢداﻓﻣﺎ ﺐﻔﻀؿ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر
اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ،إﻻ أﻟﻣﺎ ﻚـ ﺔﻗـ ﺐﻗﻩﺎس أداء اﻚكﺤدات اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﺤﺔﻀف ﺔﻛؾ اﻚﻝﺸركﻅﺎت اﻚﺺغﻩرة ﻚﻗﻩﺎس
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ﻝدل اﻝﻙﺎﻟﻩﺒ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻩﻣﺎ ،ﻝﺜؿ اﻚﺠﻣﺎت اﻚداﻅﻝﺒ ﻚﻛﺨدﻝﺒ اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ ﻚﺔﻛؾ
اﻚﻝﺸركﻅﺎت ﻓﻨ ﻝﺺر ﻙﺎﻚﺺﻟدكؽ اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻚﻛﺔﻟﻝﻩﺒ.
 :)2222( ,Eelke, Wiersma )13بعُىاٌ "For which purposes managers use
Balanced scorecards".
ﺔﻟﺎكﻚت اﻚدراﺴﺒ ﺐﻙؿ دﻖﺒ اﻚﻣدؼ اﻚذم ﺔﺴﻆﻦ إﻚﻨ ﺔﺤﻗﻩﻗﻡ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻝف ﺨﻼؿ دراﺴﺒ
ﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ ﻅﻛﻦ ﺔﻗدﻩـ اﻚﺨدﻝﺎت اﻻﻚﻙﺔركﻟﻩﺒ ﻚﺸرﻙﺎت اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت كاﻻﺔﺺﺎﻻت ،ﻓﺎﻚدراﺴﺒ اﺨﺔﺐرت ﻝﺠﻝكﻅﺒ
ﺐﻟﺎء ﻅﻛﻦ ﻝﻗﺔرﺤﺎت اﻚﻆﻝﻩؿ ﻓﻨ ﺔطكﻩر اﻚﺨدﻝﺒ
ﻝف اﻚﻔركض ﻝﻟﻣﺎ ،ﻢؿ ﻩﺴﺎﻢـ ﺔطكﻩر اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ن
ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺤك اﻚذم ﻩؤﺜر ﻅﻛﻦ زﻩﺎدة اﻩراداﺔﻣﺎ كﻩﻆـ اﻚﺜﻗﺒ ﻚدل اﻚﻆﻝﻩؿ؟ ﻓﻙﺎﻟت ﺠﻝﻩﻄ اﻻﺠﺎﺐﺎت كاﻚﺐﺎﻚغ

ﻅددﻢﺎ  224إﺠﺎﺐﺒ ﺔؤﻙد ﻅﻛﻦ أكﻚكﻩﺒ اﻚﺔطكﻩر ،ﺤﺔﻦ كاف ﻙﺎف ﻩﺤﻗؽ ارﺔﻔﺎﻅﺎن ﻓﻨ اﻚﺔﻙﻛﻔﺒ ﻓﻨ اﻚﻝدل
اﻚﻗﺺﻩر إﻻ أﻟﻡ ﻩﻝﻙف ﻅﻼﺠﻣﺎ ﺐرﺴﻝﻛﺔﻣﺎ كﻅدـ ﺔﺤﻝﻩﻛﻣﺎ ﻅﻛﻦ ﻟﺔﻩﺠﺒ أﻅﻝﺎؿ اﻚﻔﺔرة ألﻟﻣﺎ ﺴكؼ ﺔﻟﻆﻙس
ﺐزﻩﺎدة ﻓﻨ اﻻﻩرادات ﻅﻛﻦ اﻚﻝدل اﻚطكﻩؿ ،كﺔكﺺﻛت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ أﻢﻝﻩﺒ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ ﺠﻝﻩﻄ
اﻚﻝﻟﺸآت ألﻟﻣﺎ ﻙﺎﻚﻝرآة ﺔﻆﻙس ﻟﺔﺎﺌج أﻅﻝﺎؿ اﻚﻝﻟﺸأة أﻝﺎـ اﻚغﻩر ﺐﺎﺴﺔﺨداﻝﻣﺎ ﻚﻛﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر
اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ،ﻓﻣﻨ ﺐطﺎﻖﺒ رﺺد ﻟﺎﺔج ﺔﻆﺎﻝﻼت اﻚﻝﻟﺸأة.
 :)2227( ,AL Shaikh, Ali )14بعُىاٌ "Performance Evaluation of
Palestinian Telecommunication Corporations by using Balanced
"Scorecard approach
ﻢدﻓت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﺔﻗكﻩـ أداء ﺸرﻙﺔﻨ (ﺠكاؿ كاﻻﺔﺺﺎﻻت اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ) ﻓﻨ ﻀكء األﺐﻆﺎد األرﺐﻆﺒ
ﻚﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻙﻝﺎ ﻖدرﻢﺎ اﻚﻆﺎﻝﻛكف ﻓﻨ اﻚﺸرﻙﺔﻩف كاﻚﻝﺴﺎﻢﻝكف ،كاﻖﺔراح اﻚﺤﻛكؿ كاﻚﺔكﺺﻩﺎت
ﻚﻛﻝﺸﻙﻼت اﻚﻝﺔﻆﻛﻗﺒ ﺐأداء اﻚﺸرﻙﺔﻩف ،كﻙذﻚؾ اﻖﺔراح ﻝﻗﺎﻩﻩس ﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﻚﻗﻩﺎس كﺔﻗﻩﻩـ أداء اﻚﺸرﻙﺔﻩف ﺠكاؿ
كاﻻﺔﺺﺎﻻت اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ،كﻝف أﻢـ اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﺔﻨ ﺔكﺺﻛت إﻚﻩﻣﺎ اﻚدراﺴﺒ أف ﻢﻟﺎؾ ﻅﻼﻖﺒ ارﺔﺐﺎط طردﻩﺒ
ﻖكﻩﺒ ،ذات ﻝغزل ﺐﻩف درﺠﺒ ﻙؿ ﺐﻆد ﻝف أﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف األرﺐﻆﺒ كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ
ﻚﻛﺐطﺎﻖﺒ ،كﻝﻆظـ اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف كاﻚﻝﺴﺎﻢﻝﻩف ﻓﻨ اﻚﺸرﻙﺔﻩف ﻩﻗﻩﻝكف أداء اﻚﺸرﻙﺒ ﻓﻨ اﻚﺠﺎﻟﺐﻩف اﻚﻝﺎﻚﻨ كاﻚزﺐﺎﺌف
و
ﻝﺔﺴﺎك كﻢذا ﻝﻟﺴﺠـ ﻝﻄ اﻚرؤل كاﻚرﺴﺎﺌؿ كاألﻢداؼ اﻚرﺌﻩﺴﺒ ﻚﺸرﻙﺔﻨ ﺠكاؿ كاﻻﺔﺺﺎﻻت اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ .
ﺐﺸﻙؿ
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كاف ﻝﻆظـ اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف كاﻚﻝﺴﺎﻢﻝﻩف ﻓﻨ اﻚﺸرﻙﺔﻩف أﻅطكا ﺔﻗدﻩ انر ﻝﺨﺔﻛﻔﺎن ألداء اﻚﺸرﻙﺔﻩف ﻓﻨ ﻝﺠﺎﻚﻨ اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت
اﻚداﺨﻛﻩﺒ كاﻚﺔﻆﻛـ كاﻚﻟﻝك كاف اﻚﻝكظﻔﻩف ذكم اﻚﻝؤﻢﻼت اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ اﻚﻆﻛﻩﺎ ﻩﺔكﻖﻆكف ﻝف اﻚﺸرﻙﺔﻩف أﻟﺸطﺒ ﺔﻆﻛﻩﻝﻩﺒ
أﻓﻀؿ ،كﻖد ﺨﻛﺺت اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻅدة ﺔكﺺﻩﺎت أﻢﻝﻣﺎ ﻀركرة ﺔﺤﺴﻩف كﺔطكﻩر اﻚﺐراﻝج اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ
كاﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ اﻚداﺨﻛﻩﺒ كﻀركرة اﻚﻗﻩﺎـ ﺐأﻟﺸطﺒ ﺤﺸد كﺔكاﺺؿ ﻚﻀﻝﺎف دﻅـ ﻙؿ ﻝف اﻚﻝﻆﻟﻩﻩف
اﻚداﺨﻛﻩﻩف كاﻚﺨﺎرﺠﻩﻩف.

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
ﻝف اﻚدراﺴﺎت اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ ﻩﺔﻀح أف ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ ﺔﺔﻆرض ﻚﻛﻆدﻩد ﻝف اﻻﻟﺔﻗﺎدات
ﻝﻟﻣﺎ :أﻟﻣﺎ ﺔﺎرﻩﺨﻩﺒ كﺔﻆكد ﻚﻛﻝﺎﻀﻨ كﺔرﻙز ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻗط ،كﺔﻗﻩس األداء داﺨﻛﻩﺎن ﻓﻨ األﺠؿ
اﻚﻗﺺﻩر .كاﺔﻔﻗت أﻏﻛب ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺎت ﻅﻛﻦ ﻀركرة اﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﺎﻩﻩس أﺨرل ﺔﺴﺎﻟد ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ
اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ ﺔﺔﻝﺜؿ ﻓﻨ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كاﻚﺔﻨ ﺔﻗﻩس األداء ﺨﺎرﺠﻩﺎن ﻓﻨ األﺠؿ اﻚطكﻩؿ كﺔرﻙز ﻅﻛﻦ
ﻝﺴﺐﺐﺎت كﻝﺤرﻙﺎت األداء .كأف ﻢذﻠ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس ﻻﺐد أف ﺔﺸﺔﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻹدارﻩﺒ ﺐﺎﻚﻝﻟظﻝﺒ،
كأف ﺔغطﻨ ﻢذﻠ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﺠكاﻟب اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﺎﻚﻝﻟظﻝﺒ ،كﻢﻨ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء
اﻚﻝﺔكازف ،كاﻅﺔﺐرﺔﻡ أداة إدارﻩﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻝﻣﻝﺒ ﻝف أﺠؿ ﺔﺤﺴﻩف كﺔطكﻩر ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر
اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻚﻛﻝﻟظﻝﺎت.
ﻚذﻚؾ ﻓﺈف ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ ﺔﻀﻩؼ اﻚﻦ ﺴﺎﺐﻗﺎﺔﻣﺎ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء
اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ اﻚﻗطﺎع اﻚﺤﻙكﻝﻨ ،كرﺐﻝﺎ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ األكﻚﻦ ﻅﻛﻦ ﻝؤﺴﺴﺎت اﻚﻗطﺎع اﻚﺤﻙكﻝﻨ ﻓﻨ
ﻓﻛﺴطﻩف ،ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ أف أم ﻝف اﻚدراﺴﺎت اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ ﻚـ ﺔﺔﻟﺎكؿ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس
األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ اﻚﻗطﺎع اﻚﺤﻙكﻝﻨ.

17

اإلطارىالنظري

الفصلىالثالث

انفصم انثبنث

االطبر اننارٌ
المبحث األول :بطاقة قياس األداء المتوازن.
المبحث الثاني :وزارة األشغال العامة واإلسكان.
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املبحث األول
بطاقة قياس األداء املتوازن
أوالً :المقدمة.
ثانياً :تعريف بطاقة قياس األداء المتوازن.
ثالثاً :عناصر مقياس األداء المتوازن.
رابعاً :أسباب ظهور وتطور بطاقة قياس األداء المتوازن.
خامساً :مكونات بطاقة قياس األداء المتوازن.
سادساً :مميزات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن.
سابعاً :مقومات بطاقة قياس األداء المتوازن.
ثامناً :خطوات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن.
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المبحث األول
بطاقة قياس األداء المتوازن
أوالً :المقدمة:
ﺔﺴﻆﻦ اﻚك ازرات إﻚﻦ اﻚﺤﺺكؿ ﻅﻛﻦ ﺺكرة ﻝﺔﻙﺎﻝﻛﺒ ﻅف أداﺌﻣﺎ اﻚﻝﺎﻚﻨ كاﻹدارم ﻝف ﺨﻼؿ ﺔكﻓﻩر
ﻝؤﺸرات كﻝﻗﺎﻩﻩس ﻚﺔﻗﻩﻩـ األداء اﻚداﺨﻛﻨ كاﻚﺨﺎرﺠﻨ ﻅﻛﻦ اﻚﻝدل اﻚﻗﺺﻩر كاﻚطكﻩؿ كﻓﻗﺎن ﻻﺤﺔﻩﺎﺠﺎﺔﻣﺎ
اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،كﻩﺔـ ﻖﻩﺎس األداء ﻝف ﺨﻼؿ أدكات ﻖﻩﺎس إدارﻩﺒ ﺐﻣدؼ ﺔﺤﺴﻩف اﺔﺨﺎذ اﻚﻗرار كﺔﺤﻗﻩؽ
أﻢداؼ اﻚﻝﻟﺸأة اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،كﻝف ﻀﻝف األدكات اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﻖﻩﺎس األداء ﻢﻟﺎؾ أدكات ﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ
ﺔﻆﺔﻝد ﻅﻛﻦ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كأﺨرل ﺤدﻩﺜﺒ ﺔﻆﺔﻝد ﻅﻛﻦ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻝف
ﻀﻝﻟﻣﺎ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﻅﻛﻩﻡ ﻩﺠب اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس
األداءاﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
كﺔﺤرص اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ اﻚﻗﻩﺎـ ﺐأﻅﻝﺎﻚﻣﺎ كﻟﺸﺎطﺎﺔﻣﺎ اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ ﺐﻝﺴﺔكل ﻅﺎؿ ﻝف اﻚﻙﻔﺎءة كاﻚﻔﻆﺎﻚﻩﺒ،
كﻩﻝﺜؿ اﻚﻝكظؼ اﻚذم ﻩﺨﻀﻄ ﻚﺔﻗﻩﻩـ األداء اﻚكظﻩﻔﻨ ،أﺤد أﻢـ اﻚﻝﺔغﻩرات األﺴﺎﺴﻩﺒ اﻚﻝؤﺜرة ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ
اﻚﻙﻔﺎءة كاﻚﻔﺎﻅﻛﻩﺒ .كﺔﻆد ﻅﻝﻛﻩﺒ ﺔﻗﻩﻩـ األداء اﻚكظﻩﻔﻨ ﻚﻛﻆﺎﻝﻛﻩف ﻢﻨ ﻅﻝﻛﻩﺒ ﻢﺎﻝﺒ كﻝﻆﻗدة ،كﺔﻆد ﻝف أﻢـ
اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻹدارﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﻩﺔﻆدل ﺔأﺜﻩرﻢﺎ ﻟطﺎؽ األﻓراد ﻝكﻀﻄ اﻚﺔﻗﻩﻩـ ﻚﺔﺸﻝؿ ﺠﻝﻩﻄ أﻅﻝﺎؿ اﻚكزارة (ﻢكاﻟﺒ،
.)1998
أف ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف – ﻙﻝﺎ ﻖﺎؿ  – Kaplan and Norton, 1992,ﺔﻆﻙس
ﻙﻝﺎ ّ

اﻚﺔكازف ﺐﻩف األﻢداؼ اﻚﻗﺺﻩرة كطكﻩﻛﺒ األﺠؿ ،اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ،ﺐﻩف ﻖﻩﺎدة أك إﺔﺐﺎع
اﻚظكاﻢر كاﻚﺔغﻩرات ،كﺐﻩف ﻝﻆﺎﻩﻩر ﻝﻟظكﻝﺎت األداء اﻚﺨﺎرﺠﻩﺒ كاﻚداﺨﻛﻩﺒ ،كﻚذا ﺔﻗﻩس ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف
أداء اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﻝف ﺨﻼؿ أرﺐﻆﺒ ﻅﻟﺎﺺر أﺴﺎﺴﻩﺒ )1( :اﻚﺠﺎﻟب اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ) )2( .ﺠﺎﻟب
اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف) )3( .ﺠﺎﻟب اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ )4( .ﺠﺎﻟب اﻚﺔﻆﻛـ كاﻚﻟﻝك (اﻚﺔدرﻩب) .كﺔؤﺜر
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اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﻙؿ ﻝﺠﺎؿ ﻝف ﻢذﻠ اﻚﻝﺠﺎﻻت (اﻚﻝغرﺐﻨ كﻏرﺐﻩﺒ،
 ،2006ص.)191
كﺔﻆﺔﺐر ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف أداة ﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﻚﺔكﻓﻩر اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت ﻅف اﻚﺐﻩﺌﺒ اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ كاﻚﻝﺔﻟﺐأ
ﺐﻣﺎ ،كرؤﻩﺒ األداء ﻝف ﻝكاﻖﻄ ﻝﺨﺔﻛﻔﺒ داﺨؿ اﻚﻝﻟظﻝﺒ كﺨﺎرﺠﻣﺎ ﻓﻨ آف كاﺤد (درﻏﺎـ كأﺐك ﻓﻀﺒ،2009 ،
ﻩﺤﺴف اﺔﺠﺎﻠ اﻚﻗ اررات اﻹدارﻩﺒ ﻻرﺔﺐﺎط ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﺐأﻢداؼ
ص  .)750كﻝف ﺜـ ﻓﺈف اﺴﺔﺨداﻝﻣﺎ ّ
كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت اﻚﻝﻟظﻝﺒ ككﺤدات اﻚﻆﻝؿ داﺨﻛﻣﺎ (ﻅﺐد اﻚﺤﻛﻩـ ،2005 ،ص.)14

ﻝﻔﺺؿ ﻅﻛﻦ ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس
ﻝف ﺨﻼؿ ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ ﺴﻟﺔﻆرؼ ﺐﺸﻙؿ
ّ

األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻗطﺎع ﻏزة ،كاﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف
اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﺔـ دراﺴﺔﻡ ﻝف ﺨﻼؿ
كاﻝﻙﺎﻟﻩﺒ إﻀﺎﻓﺒ يﺐﻆدﻩف (اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ -اﻚكﻻء كاﻹﻟﺔﻝﺎء) ،ﻅﻛﻝﺎن أف ي

أﻝﺎ يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻹﻟﺔﻝﺎء ﻚـ ﻩﺔـ دراﺴﺔﻡ ﺤﺴب ﻅﻛـ
دراﺴﺒ أﺐك ﻖﻝر ،دراﺴﺒ األﺴطؿ كدراﺴﺒ ﻅكض ،ك ّ

اﻚﺐﻆد كﻏرﺴﻡ ﻓﻨ اﻚﻝكظؼ ﻚزﻩﺎدة اﻚﻆطﺎء كاألداء.
اﻚﺐﺎﺤث ،كذﻚؾ ألﻢﻝﻩﺒ ﻢذا ي

ثانياً :تعريف بطاقة قياس األداء المتوازن:
ﺔيﻆرؼ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ أﻟﻣﺎ ﻟظﺎـ ﺸﺎﻝؿ ﻚﻗﻩﺎس األداء ﻝف ﻝﻟظكر اﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ،
ﻩﺔـ ﺐﻝكﺠﺐﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺔﻟظﻩـ األﻅﻝﺎؿ إﻚﻦ أﻢداؼ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،كﻝﻗﺎﻩﻩس ،كﻖﻩـ ﻝﺴﺔﻣدﻓﺒ ،كﺨطكات
إﺠراﺌﻩﺒ ﺔﻝﻣﻩدﻩﺒ كاﻀﺤﺒ (.)Kaplan and Norton, 1992, p7
كﺔي ىﻆ ّرؼ ﺐأﻟﻣﺎ إطﺎر ﻝﺔﻙﺎﻝؿ ﻚﻗﻩﺎس األداء اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ،ﺔﺔﻙكف ﻝف ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ

كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كاﻚﺔﻨ ﺔﺔﻼءـ ﻝﻄ أﻢداؼ كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ كﻙذﻚؾ ﻝﻄ أﻢداؼ كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت اﻚكﺤدات

اﻚﻔرﻅﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻝﻟظﻝﺒ (األﻖﺴﺎـ) ،كﺔرﺔﺐط ﻢذﻠ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس ﺐﻩف ﺐﻆﻀﻣﺎ اﻚﺐﻆض ﺐﻆﻼﻖﺒ اﻚﺴﺐب كاﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ،كﻢذﻠ
اﻚﻆﻼﻖﺒ ﻢﻨ اﻚﺔﻨ ﺔﻆﻝؿ ﻅﻛﻨ ﺔﺤﺴﻩف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ األﺠؿ اﻚطكﻩؿ ،ﺐدﻻن ﻝف اﻻرﺔﻙﺎز ﻅﻛﻦ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس
اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻗط كاﻚﺔﻨ ﺔﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔﺤﺴﻩف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ األﺠؿ اﻚﻗﺺﻩر (ﻅﺐد اﻚﻝﻛؾ ،2006 ،ص .)95
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كﺔي ىﻆ ّرؼ ﺐأﻟﻣﺎ ﻝﻔﻣكـ ﻩﺴﺎﻅد ﻅﻛﻦ ﺔرﺠﻝﺒ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ إﻚﻦ ﻅﻝؿ ﻓﻆﻛﻨ ،كﻢﻨ ﺔﺐدأ ﻝف رؤﻩﺎ

اﻚﻝﻟظﻝﺒ كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺔﻣﺎ كﻝف ﺔﺤدﻩد اﻚﻆكاﻝؿ اﻚﺤرﺠﺒ ﻚﻛﻟﺠﺎح كﺔﻟظﻩـ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﺔﻨ ﺔﺴﺎﻅد ﻅﻛﻦ كﻀﻄ
ﻢدؼ كﻖﻩﺎس األداء ﻓﻨ اﻚﻝﺠﺎﻻت اﻚﺤرﺠﺒ ﺐﺎﻚﻟﺴﺐﺒ ﻚﻼﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت (ﻅﺐد اﻚﻛطﻩؼ كﺔرﻙﻝﺎف ،2006 ،ص
.)143
ﺐأﻟﻣﺎ طرﻩﻗﺒ ﻚﺔﺤكﻩؿ رﺴﺎﻚﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺔﻣﺎ إﻚﻦ ﻝﻗﺎﻩﻩس أداء،
ﻆرﻓﻣﺎ (ّ )Horngren
كيﻩ ّ

كاف أﺴﺎس ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻩﻗكـ ﻅﻛﻦ كﻀﻄ ﻝﻗﺎﻩﻩس ﻚﻙؿ يﺐﻆد ﻝف أﺐﻆﺎدﻢﺎ ،كاﺠراء ﻅﻝﻛﻩﺒ

اﻚﻗﻩﺎﺴﺎت ﻚﻝﻗﺎرﻟﺒ األداء اﻚﻔﻆﻛﻨ ﺐﺎألداء اﻚﻝﺨطط (ﺠكدة ،2008 ،ص .)277

ﺐأﻟﻣﺎ أداة ﺔﺴﺔﺨدـ ﻚﻟﻗؿ كﺔكﺺﻩؿ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ إﻚﻦ اﻚكﺤدات كاﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻹدارﻩﺒ
كﺔيﻆرؼ ّ

اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ ،كأﻩﻀﺎن ﻚﻗﻩﺎس ﻟﻝﺎذج اﻚﺔﻟﻔﻩذ ﻓﻨ ﺔﻛؾ اﻚكﺤدات ،ﻓﺎﺴﺔﺨداﻝﻣﺎ ﺐﺸﻙؿ ﻩﻀﻝف ﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﻟﺔﺎﺌج

اﻚﻝﺴﺔﻣدﻓﺒ ،ﺐﻝﺎ ﻩدﻅـ ﻝف ﻖكة اﻚﻝﻟظﻝﺒ كﻝكﻖﻔﻣﺎ اﻚﺔﻟﺎﻓﺴﻨ كذﻚؾ ﻅف طرﻩؽ ﺔكﻓﻩر أداة ﻚﺔﻟﻔﻩذ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
كاﻚﻝﺤﺎﺴﺐﺒ ﻅف ﻟﺔﺎﺌﺠﻣﺎ اﻚﻝﺴﺔﻣدﻓﺒ (درﻏﺎـ كأﺐك ﻓﻀﺒ ،2009 ،ص .)750
ﺐأﻟﻣﺎ :أكؿ ﻅﻝؿ ﻟظﺎﻝﻨ ﺤﺎكؿ ﺔﺺﻝﻩـ ﻟظﺎـ ﻚﺔﻗﻩﻩـ
كﻩﻆرؼ اﻚﺐﻆض ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ّ
ي

األداء كاﻚذم ﻩﻣﺔـ ﺐﺔرﺠﻝﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟﺸأة إﻚﻦ أﻢداؼ ﻝﺤددة كﻝﻗﺎﻩﻩس كﻝﻆﺎﻩﻩر ﻝﺴﺔﻣدﻓﺒ كﻝﺐﺎدرات

ﻚﻛﺔﺤﺴﻩف اﻚﻝﺴﺔﻝر .ﻙﻝﺎ أﻟﻣﺎ ﺔكﺤد ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﺔﻨ ﺔﺴﺔﺨدﻝﻣﺎ اﻚﻝﻟﺸأة (اﻚﻝغرﺐﻨ كﻏرﺐﻩﺒ،2006 ،
ص .)192
إف اﻚﻝﻆﻟﻦ اﻚﺸﺎﻝؿ ﻚﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻢك اﻚﺔﻗﻩﻩـ اﻚﻗﺎﺌـ ﻚﻛدرﺠﺎت اﻚﻝﺴﺠﻛﺒ ﻓﻨ اﻚﺐطﺎﻖﺒ
اﻚﻔﻆﺎؿ ﻓﻣﻨ ﻚﻩﺴت
ﻩﻆﻙس اﻚﺔكازف ﺐﻩف اﻚﻆدﻩد ﻝف ﻅﻟﺎﺺر األﻟﺸطﺒ اﻚﻝؤﺴﺴﻩﺒ اﻚﻝﺸﺎرﻙﺒ ﻓﻨ ﺔﺤﻗﻩؽ األداء ّ

ﻝﺠرد كﺴﻩﻛﺒ ﻚﺔﺴﺠﻩؿ اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﺔﻨ ﺔﺤﻗﻗت ﻓﺤﺴب ﺐؿ أﻢﻝﻩﺔﻣﺎ ﺔﻙﻝف ﻓﻨ ﻖدرﺔﻣﺎ ﻅﻛﻦ ﺔﻗدﻩـ ﻝؤﺸرات ﻚﻟﺔﺎﺌج
ﻝﺔكﻖﻆﺒ ﻓﻨ اﻚﻝﺴﺔﻗﺐؿ ﺔﺴﺎﻅد ﻓﻨ ﻅﻝﻛﻩﺒ اﻚﺐﻟﺎء كاﻚﺔﺨطﻩط اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ،ﻙﻝﺎ ﺔكﻀح ﻝكاﻖﻄ اﻚﺨﻛؿ ،كﺔكازف
ﻆد دﻚﻩﻼ كﻝؤﺸ انر ﻩﺴﺎﻅد ﻅﻛﻦ ﻀﺐط اﻚﻟظﺎـ اﻹدارم
ﺐﻩف اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت ﻅﻛﻦ اﻚﻝدل اﻚﻗﺺﻩر كاﻚطكﻩؿ كﺔ ي
كاﻚﻝﺎﻚﻨ ﺐﺎﻚﻝﻟظﻝﺒ (اﻚﻆﻝرم ،2001 ،ص .(552
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كﻩﻛﺨص ( )Morisawaﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف طﺐﻗﺎن ﻚﻛﺨﺐرة اﻚﺔﻨ اﺴﺔﻝدﺔﻣﺎ ﻝؤﺴﺴﺒ
( )Nomura Research Institute, NRIﻝف ﺔﻗدﻩـ إطﺎر ﻚﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺔـ اﺴﺔﺨداﻝﻣﺎ
ﻓﻨ أﻙﺜر ﻝف ﻅﺸرﻩف ﺸرﻙﺒ ﻩﺎﺐﺎﻟﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻟﻗﺎط اﻚﺨﻝس اﻚﺔﺎﻚﻩﺒ (ﻅﺐد اﻚﺤﻛﻩـ ،2005 ،ص :)15
 )1ﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﺔكازف ﺐﻩف األﻢداؼ اﻹدارﻩﺒ ﻖﺺﻩرة كﻝﺔكﺴطﺒ كطكﻩﻛﺒ األﺠؿ داﺨؿ ﻝﺨﺔﻛؼ ﻝﻗﺎﻩﻩس
األداء.
 )2ﺔﻗكﻩﺒ أﻢﻝﻩﺒ ﺔﻙكﻩف ﻝؤﺸرات كﺺﻔﻩﺒ ﻏﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﺠﺎﻟب اﻚﻝؤﺸرات اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ.
 )3إزاﻚﺒ اﻚغﻝكض ﻅف طرﻩؽ اﻻﺤﺔﻔﺎظ ﺐﺎﻚﻝؤﺸرات اﻚﻙﻝﻩﺒ.
 )4ﻟﺸر اﻚﺔﻆﻛـ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ﻝف ﺨﻼؿ دكرة ﻝﺔﻙررة ﻚﻝراﺠﻆﺒ اﻚﻟظرﻩﺒ.
 )5ﺔكﻓﻩر ﺨطﺒ اﺔﺺﺎؿ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺔرﺐط اﻹدارة اﻚﻆﻛﻩﺎ ﻚﻛﻝﻟظﻝﺒ ﺐﺎألﻓراد اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻓﻩﻣﺎ.
كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﻓﺈف ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺔﻝﺜؿ ﻟظﺎﻝﺎن إدارﻩﺎن ﺸﺎﻝﻼن ﻩرﺐط اﻚرؤﻩﺒ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
ﺐﺎألﻢداؼ اﻚﻝﺤددة كﻩﺔرﺠـ األﻢداؼ إﻚﻦ ﻝﻗﺎﻩﻩس ﻝﺔكازﻟﺒ ﻝف ﺨﻼؿ اﻻﻅﺔﻝﺎد ﻅﻛﻦ ﻝﻗﺎﻩﻩس ﻝﺎﻚﻩﺒ
اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ ،يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء ،يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت
كﻝﻗﺎﻩﻩس ﻏﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ ،كﻩﺔـ ﺔكزﻩﻆﻣﺎ ﻅﻛﻦ أﺐﻆﺎد اﻚﺐطﺎﻖﺒ ( ي

كﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء) .كﺔﻣدؼ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء
اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ي
اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك ،ي

اﻚﻝﺔكازف إﻚﻦ كﻀﻄ ﺨطﺒ ﻅﻝؿ ﺔﺔرﺠـ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ إﻚﻦ أﻅﻝﺎؿ ﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ آﺨذﻠ ﺐﻆﻩف اﻻﻅﺔﺐﺎر
األﺐﻆﺎد اﻚزﻝﻟﻩﺒ اﻚﺜﻼﺜﺒ (األﻝس كاﻚﻩكـ كاﻚغد) .كﻀركرة اﻚﻟظر إﻚﻦ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ أﻟﻣﺎ
أداة ﻚﺔرﺠﻝﺒ رؤﻩﺒ كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ إﻚﻦ أﻢداؼ ﻝﺤددة كﻝﻗﺎﻩﻩس ﻚﻗﻩﺎس ﻝدل ﺔﺤﻗؽ ﺔﻛؾ األﻢداؼ
ﻚﺔﻝﺜؿ ﻟظﺎﻝﺎن إدارﻩﺎن ﻝﺔﻙﺎﻝﻼن.

ثالثاً :عناصر مقياس األداء المتوازن:
تتكىٌ بطالت لُاش األداء انًتىازٌ يٍ أربعت أبعاد واسترشذ انباحج ببعذٍَA
 االختًاعٍ وتى بحثه يٍ لِبم باحثٍُ لبم رنك (أبى لًر ,األسطم وعىض).
 انىالء واالَتًاء ونى َتى بحثه لبم رنك حسب يعرفت انباحج.
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 .1انبُعد انًاني (انكفاءة انًانيت):
ﺔﺤكم أﻢداﻓﺎن ﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﺤﺔﺒ ﻝﺜؿ اﻚﻆﺎﺌد ﻅﻛﻦ اﻻﺴﺔﺜﻝﺎر ،ﺔﻙﻛﻔﺒ اﻚﻝﻟﺔﺠﺎت ،اﻚرﺐﺤﻩﺒ ،اﻚﺔدﻓؽ اﻚﻟﻗدم.
كﻩﺴﺔﺨدـ ﻚﻗﻩﺎس ذﻚؾ اﻚﻟﺴب اﻚﻝﺎﻚﻨ كاألرﻖﺎـ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ .ﻙذﻚؾ ﻖد ﺔﻙكف ﺐﻆض األرﻖﺎـ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻝﻣﻝﺒ
ﻓﻨ كﻖت ﻝﺎ ﻝﺜؿ اﻚﺔدﻓؽ اﻚﻟﻗدم ﻓﻨ أكﻖﺎت اﻚيﻆﺴرة .أﻝﺎ اﻚﺸرﻙﺎت ﻏﻩر اﻚﻣﺎدﻓﺒ ﻚﻛرﺐح ﻓﻗد ﻩﺨﺔﻛؼ األﻝر
كﻚﻙﻟﻣﺎ ﻓﻨ اﻚﻟﻣﺎﻩﺒ ﻻﺐد أف ﺔﺤﺎﻓظ ﻅﻛﻦ اﺴﺔﻝرارﻢﺎ ﻓﻨ أﻟﺸطﺔﻣﺎ ﺐﺎﻚﻝﺤﺎﻓظﺒ ﻅﻛﻦ كﺠكد ﻝكارد ﻙﺎﻓﻩﺒ
(انعًرٌ ,900@ ,ص ?.)8
ﻅﻛﻦ اﻚرﻏـ ﻝف اﻚدكر اﻚﻝﻣـ ﻚألﻢداؼ ﻏﻩر اﻚﻝﻛﻝكﺴﺒ كﺔأﺜﻩرﻢﺎ ﻅﻛﻦ األﺠؿ اﻚطكﻩؿ ،ﻓﺈف اﻚﻆدﻩد
ﻝف اﻚﻙﺔﺎب ﻩﻆﺔﺐركف أف األﻢداؼ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻢﻨ اﻚﺴﺐﻩؿ األﻝﺜؿ ﻓﻨ اﻚﺔطﺐﻩؽ كرﻏـ اﻟﺔﻗﺎد ﻝﻆظـ اﻚﻙﺔﺎب
كاﻚﺐﺎﺤﺜﻩف ﻚﻛﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كدﻅﻝﻣـ ﻚﻛﻝﻗﺎﻩﻩس ﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﺈﻟﻣـ ﻻ ﻩﻟﻙركف دكر اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ
ﺔﻗﻩﻩـ األداء ،كﻻ ﻩﻝﻙف ﺔﺠﺎﻢؿ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐؿ ﻩﺠب أف ﺔﺴﺔﺨدـ ﻝﻄ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس ﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﺠﻟﺐﺎن إﻚﻦ
اﻚﺐﻆد األكؿ كاألﻢـ ﻓﻨ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻚﻗﻩﺎس األداء اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ
اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ ي
ﺠﻟب ،كﻩﻆﺔﺐر ي
اﻚﺐﻆد (أﺐك ﺸرخ ،2012 ،ص .)36
ﺤﻩث ﺔﻆﻝؿ أﺐﻆﺎد اﻚﺐطﺎﻖﺒ األﺨرل ﻅﻛﻦ دﻅـ ﻢذا ي

 .2بُعد انعًالء (انًىاطُيٍ):
إف اﻚﻣدؼ األﺴﻝﻦ ﻚﻛك ازرة ﻢك ﺔﺤﻗﻩؽ رﻀﺎ اﻚﻝكاطﻟﻩف ،كﻟظ انر ألف اﻚﻝكاطﻟﻩف ﻩﺔكﻖﻆكف داﺌﻝﺎ أﻙﺜر
كأﻓﻀؿ كأﺴرع ،كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﻓﺈف ﻢذﻠ اﻚﻝﺔطﻛﺐﺎت ﺔﺔغﻩر ﺐﺎﺴﺔﻝرار ﻝﻝﺎ ﻩﺠﻆؿ ﻅﻝﻛﻩﺒ اﻚﺔﺤﺴﻩف ﻓﻨ األداء
ﻝطﻛكﺐﺒ ﺐﺎﺴﺔﻝرار كﻩﺠﻆؿ ﻝﺐﺎﻢج األﻝس ﻀركرات اﻚغد ،إف أﻢﻝﻩﺒ ﻓﻣـ ﻝﺎ ﻩﺴﻆد اﻚﻆﻝﻼء ﻢك اﻚكﻓﺎء
ﺐﺎﻚﻝﺔطﻛﺐﺎت ﻏﻩر اﻚﻝﻟطكﻖﺒ أك اﻚﻝرﻏكﺐﺒ ﻚﻛﻆﻝﻼء كاﻚذم ﺐدكرﻠ ﻩﻙﺔب ﻚﻛﻝﻟظﻝﺒ اﻚﺐﻗﺎء كاﻻزدﻢﺎر (ﺔكﻓﻩؽ،
 ،2008ص .)185
إف ﻝﻟظﻝﺎت األﻅﻝﺎؿ اﻚﻩكـ ﺔﻟظر ﻚﻛﻆﻝﻼء ﺐﺎﻅﺔﺐﺎرﻢـ ﻝﺸﺎرﻙكف ﺤﻗﻩﻗﻩكف ﻓﻨ اﻚﻟﺠﺎح كﻚﻣـ اﻚدكر
اﻚﻝﻣـ ﻓﻨ ﻖ اررات اﻚﻝﻟظﻝﺒ ،ﻝﻝﺎ ﻩﻔرض ﻅﻛﻦ اﻹدارة ﺔطكﻩر ﻅﻼﻖﺔﻣﺎ ﻝﻄ ﻢؤﻻء اﻚﻆﻝﻼء كاﻚﺴﻆﻨ ﻓﻨ ﺠﻆؿ
ﻢؤﻻء اﻚﻆﻝﻼء أﻙﺜر رﻓﺎﻢﻩﺒ كﺴﻆﺎدة كأﻙﺜر ﻝﺔﻆﺒ ﻓﻨ ﺔﻆﺎﻝﻛﻣـ ﻝﻄ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﺐدﻻ ﻝف اﻚﻟظر إﻚﻩﻣـ ﻓﻨ إطﺎر
ﺔﻛﺐﻩﺒ ﺤﺎﺠﺎﺔﻣـ ﺐﻝﻟظكر ﺔﻗﻛﻩدم (إدرﻩس كاﻚغﺎﻚﺐﻨ ، 2009 ،ص .)191
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كﻩﻆﻙس ﻝﺤكر اﻚﻝكاطﻟﻩف اﻚﻝﻝﻩزات كاﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺔﻨ ﺔﻗدﻝﻣﺎ اﻚكزارة ﻚﻝكاطﻟﻩﻣﺎ ،كﻩﺔرﺔب ﻅﻛﻩﻣﺎ كﻻء
اﻚﻝكاطف كرﻀﺎﺌﻡ ،كﻖد ﻩﻙكف ﻝف ﺐﻩف ﻢذﻠ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺔطكﻩر اﻚﻝﺴﺔﻝر ﻓﻨ اﻚﺐﻟﻩﺒ اﻚﺔﺤﺔﻩﺒ كﺐﻟﺎء اﻚكﺤدات
اﻚﺴﻙﻟﻩﺒ كاﻚﻝدارس كﻏﻩر ذﻚؾ ﻝف اﻚﻆكاﻝؿ اﻚﺔﻨ ﺔؤدم إﻚﻨ رﻀﺎ اﻚﻝكاطﻟﻩف ،كﻩكﻓر ﻝﻗﻩﺎس رﻀﺎ اﻚﻝكاطف
ﻝؤﺸ انر ﻅف ﻙﻔﺎءة اﻚك ازرة كﻝدل ﻟﺠﺎﺤﻣﺎ ﻓﻨ ﺔﺤﻗﻩؽ رﻀﺎ اﻚﻝكاطف (ﻅكض ،2009 ،ص .)100

 .3بُعد انعًهياث انداخهيت:
اﻚﺐﻆد ﻅﻛﻦ اﻚﻆكاﻝؿ كاﻹﺠراءات اﻚﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ اﻚداﺨﻛﻩﺒ اﻚﻝﻣﻝﺒ اﻚﺔﻨ ﺔيﻝﻙف اﻚكزارة ﻝف
ﻩرﻙز ﻢذا ي

اﻚﺔﻝﻩز ،كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﺔؤدم إﻚﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ رﻏﺐﺎت اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف) اﻚﻝﺔكﻖﻆﺒ ﻝﻟﻣﺎ ﺐﻙﻔﺎءة كﻓﺎﻅﻛﻩﺒ .كﻩدﺨؿ
ّ
أﻩﻀﺎن ﻓﻨ ﻢذا اﻚﺠﺎﻟب اﻻﺨﺔراﻅﺎت كاﻻﺐﺔﻙﺎرات اﻻدارﻩﺒ كاﻚﺔﻨ ﺔؤدم إﻚﻦ إدﺨﺎؿ ﺨدﻝﺎت ﺠدﻩدة ﺔﺤﻗؽ
رﻀﺎ اﻚﻝكاطﻟﻩف (ﻅكض  ،2009ص .)103

كﻩﻣدؼ يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ إﻚﻦ ﺔﺤدﻩد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚﻝﻣﻝﺒ اﻚﺔﻨ ﻩﺠب أف ﺔﺔﻔكؽ ﻓﻩﻣﺎ اﻚكزارة

ﻚﺔﻟﻔﻩذ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،أم أﻟﻡ ﻩﺠب أف ﺔرﻙز اﻚكزارة ﻅﻛﻦ اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔؤﺜر ﻅﻛﻦ رﻀﺎ
اﻚﻝكاطﻟﻩف (اﻚﺸﻩﺸﻩﻟﻨ ،2004 ،ص .)112
ﺤﻩث أف األداء اﻚﺠﻩد ﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف) ﻩﻟﺸأ ﻝف اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت كاﻚﻗ اررات كاﻚﺔﺺرﻓﺎت
اﻚﺔﻨ ﺔﺤدث داﺨؿ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ،كﻝف ﺜـ ﻩطﻛب ﻝف اﻚﻝدﻩرﻩف اﻚﺔرﻙﻩز ﻅﻛﻦ اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ األﺴﺎﺴﻩﺒ
كﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﺔﻟﺎﺴؽ ﺐﻩﻟﻣﺎ ﻚﺨﻛؽ ﻖﻩﻝﺒ ﻚﻛﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف) (اﻚغركرم ،1998 ،ص.)64
كﺔكﻓر ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻚﻛك ازرة ﻝﻆرﻓﺒ اﻚﻙﻩﻔﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﻩﺠب أف ﺔﻆﻝؿ ﺐﻣﺎ اﻚكزارة ،ﻝف
ﺤﻩث ﻝدل ﺔكاﻓؽ ﻝﺎ ﺔﻗدﻝﻡ ﻝف ﺨدﻝﺎت ﻝﻄ ﻝﺔطﻛﺐﺎت ﻝكاطﻟﻩﻣﺎ ،ﺐﻝﻆﻟﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ رﺴﺎﻚﺒ اﻚكزارة ،كﻢﻟﺎ ﻩﺠب
اﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﺎﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ اﻅﺔﻝﺎدان ﻅﻛﻦ اﻚﻆﻟﺺر اﻚﺐﺸرم ﻓﻨ اﻚكزارة كﻚﻩس ﻅﻛﻦ اﺴﺔﺸﺎرﻩﻩف ﺨﺎرﺠﻩﻩف.
إﻀﺎﻓﺒ ﻚﻆﻝﻛﻩﺒ اﻹدارة اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻢﻟﺎؾ ﻟكﻅﺎف ﻝف اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت ﻩﺠب ﺔﺤدﻩدﻢﻝﺎ ﻢﻝﺎ :اﻚﺔكﺠﻩﻡ اﻚذاﺔﻨ
ﻚرﺴﺎﻚﺒ اﻚكزارة ،كﻙذﻚؾ اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﻅﻝﺒ ﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚﺔكﺠﻩﻡ اﻚذاﺔﻨ ﻚرﺴﺎﻚﺒ اﻚك ازرة .ﺐﺸﻙؿ ﻩﺠﻆﻛﻣﺎ ﺔﻣﺔـ
ﺐﺔطكﻩر اﻚك ازرة ﻝف اﻚداﺨؿ كاﻚﻝﺤﺎﻓظﺒ ﻅﻛﻦ ﻝﺴﺔكل ﻅﺎﻚﻨ األداء ﻓﻩﻝﺎ ﺔﻗكـ ﺐﻡ ﻝف ﻅﻝﻛﻩﺎت (ﻏﺎﻟـ،
 ،2009ص.)8
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 .4بُعد انتعهى وانًُى:
ﻩرﻙز ﻢذا اﻚﺠﺎﻟب ﻅﻛﻨ اﻚﻗدرات كاﻚﻝﻣﺎرات اﻚداﺨﻛﻩﺒ اﻚكاﺠب ﺔﻟﻝﻩﺔﻣﺎ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ أﻢداؼ اﻚكزارة ﻓﻨ
األﺠؿ اﻚطكﻩؿ ،ﺤﻩث ﺔﺔطﻛب اﻚﻝﻟﺎﻓﺴﺒ أف ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﺐﺎﺴﺔﻝرار ﻅﻛﻦ ﺔﻟﻝﻩﺒ ﻖدراﺔﻣﺎ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ ﻖﻩﻝﺒ ﻚﻛﻆﻝﻼء
(اﻚﻝكاطﻟﻩف) ،كﻚﺴد ﻢذﻠ اﻚﻔﺠكة ﺐﻩف اﻚﻝﻣﺎرات كاﻚﻗدرات اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ كاﻚﻝﻣﺎرات كاﻚﻗدرات اﻚﻝطﻛكﺐﺒ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ
أﻢداؼ اﻚكزارة ﻓﻨ األﺠؿ اﻚطكﻩؿ كذﻚؾ ﻓﻨ ﺜﻼث ﻝﺠﺎﻻت رﺌﻩﺴﺒ ﻢﻨ :األﻓراد ،كاألﻟظﻝﺒ ،كاﻹﺠراءات
اﻚﺔﻟظﻩﻝﻩﺒ ،كﻩﺠب اﺴﺔﺜﻝﺎر ﻖدرات اﻚﻝكظﻔﻩف ﻅف طرﻩؽ اﻚﺔدرﻩب كﺔﻟﻝﻩﺒ اﻚﻝﻣﺎرات كﺔطكﻩر ﻙﻔﺎءﺔﻣـ
كادﺨﺎؿ أﻟظﻝﺒ اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚﺤدﻩﺜﺒ كﺔطكﻩر اﻹﺠراءات اﻚﺔﻟظﻩﻝﻩﺒ ،ﻓﻩﺠب ﻅﻛﻦ ﻙؿ اﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ اﻚكزارة
أف ﻩﺐﺤﺜكا ﺐﺎﺴﺔﻝرار ﻅف اﻻﺐﺔﻙﺎر كاﻚﺔﺤﺴﻩف ﻚﻙؿ ﺠكاﻟب اﻚﻆﻝؿ ﻓﻨ اﻚكزارة كذﻚؾ ﻚﻛﺤﻔﺎظ ﻅﻛﻦ اﻚﻝزاﻩﺎ
اﻚﺔﻟﺎﻓﺴﻩﺒ كﺔﺤﺴﻩﻟﻣﺎ ﻓﻨ اﻚﻝﺴﺔﻗﺐؿ (.)Kaplan and Atkinson,19998: p 372

 .5انبُعد االجتًاعي:
اﻚﺐﻆد ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ كاﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﻝﺔطﻛﺐﺎﺔﻡ ،ﺤﻩث إف اﻚﻝﺴﺎﻢﻝﺒ ﻓﻨ دﻅـ اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ
ﻩرﻙز ﻢذا ي

ﻩﻆﺔﺐر كاﺠﺐﺎن كطﻟﻩﺎن ﻅﻛﻦ ﻝﻟظﻝﺎت األﻅﻝﺎؿ ،كﻩﺔـ ذﻚؾ ﻝف ﺨﻼؿ دﻅـ األﻟﺸطﺒ اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ كاﻚﺔﻟكﻩﻄ ﻓﻨ
ﺨدﻝﺎﺔﻣﺎ اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻚﻛﻝﺠﺔﻝﻄ ،كاﻚﻝﺴﺎﻢﻝﺒ ﻓﻨ ﺔكﻓﻩر اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺺﺤﻩﺒ كاﻚﺔﻆﻛﻩﻝﻩﺒ كاﻚﻙﺜﻩر ﻝف اﻚﻝﺴﺎﻢﻝﺎت
اﻚﺔﻨ ﻩﺤﺔﺎﺠﻣﺎ اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ ( اﻚﺴﻙف ،اﻚﺐﻟﻩﺒ اﻚﺔﺤﺔﻩﺒ كاﻚطرؽ) ﻓﻨ ظؿ اﻚظركؼ اﻚراﻢﻟﺒ اﻚﺺﻆﺐﺒ اﻚﺔﻨ ﺔكاﺠﻡ
ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺠﺔﻝﻆﺎت (اﻚﺴﺐﻩﻆﻨ.)2009 ،
كﺤﻩث أف ك ازرة اﻻﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻻﺴﻙﺎف ﻚﺔﺴﺎﻢـ ﻓﻨ ﺔطكﻩر اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ كاﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﻝﺔطﻛﺐﺎﺔﻡ ،ﻓﻗد
ﺔكﺴﻄ اﻚدكر اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻚﻛك ازرة كﻓؽ اﻅﺔﺐﺎرات ﺔطكر ﻖدراﺔﻣﺎ ﻝف ﺠﺎﻟب كازدﻩﺎد اﻚﻀغكط ﻝف ﻖﺐؿ ﻓﺌﺎت
ﻝﺔﻆددة ﻓﻨ اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ ﻝف ﺠﺎﻟب أﺨر ،ﺤﻩث ﺔطكرت ك ازرة اﻻﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻻﺴﻙﺎف ﺐﺸﻙؿ ﻙﺐﻩر كﺔكﺴﻆت
كازداد ﺔأﺜﻩرﻢﺎ ﻅﻛﻦ ﻝﺨﺔﻛؼ ﻟكاﺤﻨ اﻚﺤﻩﺎة كاﻢﺔﻝﺎﻝﻣﺎ ﺐﻝﺨﺔﻛؼ ﻓﺌﺎت اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ (اﻚغﺎﻚﺐﻨ كادرﻩس،2007 ،
ص .)523
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 .6بُعد انىالء واالَتًاء:
ﻢك ﺸﻆكر اﻚﻔرد ﺐﺎرﺔﺐﺎطﻡ ﺐﻔرد أك ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف اﻚﻝﺠﻝكﻅﺎت اﻚدﻩﻟﻩﺒ ،أك اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ أك اﻚكطف
كاﻅﺔ اززﻠ ﺐﺎﻻﻟﻀﻝﺎـ إﻚﻦ ﻢذا اﻚﺸﻨء كﻩﻆﺐر اﻚﻔرد ﻅف كﻻءﻠ كاﻟﺔﻝﺎﺌﻡ ﺐﺎﻚﻗكؿ كاﻚﻆﻝؿ ﻝﻆﺎ ﻓﺎﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء
ﻚﻣﻝﺎ ﻅﻼﻖﺒ أﺴﺎﺴﻩﺒ ﺐﻩف اﻚﻝكاطف كاﻚكطف أك اﻚدكﻚﺒ أك اﻚﻟظﺎـ اﻚﺴﻩﺎﺴﻨ كﻩﻙكف اﻻﻟﺔﻝﺎء كاﻚكﻻء ﻚﻛدﻩف
ﺐﺎﻻﻚﺔزاـ ﺐﺔﻆﻛﻩﻝﺎﺔﻡ كاﻚﺜﺐﺎت ﻅﻛﻦ ﻝﻟﻣﺠﻡ .أﻝﺎ اﻻﻟﺔﻝﺎء كاﻚكﻻء ﻚﻛكطف ﻓﻩﺠﺴد ﺐﺎﻚﺔﻀﺤﻩﺒ ﻝف أﺠؿ اﻚﺸﻆب
كاألرض ﺔﻀﺤﻩﺒ ﻟﺎﺐﻆﺒ ﻝف اﻚﺸﻆكر ﺐﺤب ذﻚؾ اﻚكطف ﻚذﻚؾ ﻩﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء ﻝف أﻢـ ﻝؤﺸرات ﺔﻙﺎﻝؿ
اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﺴﻩﺎﺴﻨ (ﺤﻝﺔك ،2009 ،ص .)23
إف اﻻﻟﺔﻝﺎء أﺤد األﻢداؼ اﻹﻟﺴﺎﻟﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﺴﻆﻦ ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﻟظﻝﺎت إﻚﻦ ﺔﺤﻗﻩﻗﻡ ﻚﻝﺎ ﻚﻡ ﻝف آﺜﺎر
إﻩﺠﺎﺐﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻔرد كاﻚﻝﻟظﻝﺒ ﻓﻨ اﻚكﻖت ﻟﻔﺴﻡ ،ﺤﻩث ﻩﺴﺎﻅد ﻅﻛﻦ اﺴﺔﻗرار اﻚﻆﻝؿ ﻓﻀﻼن ﻅف ﺔﻟﻝﻩﺒ اﻚدكاﻓﻄ
اﻹﻩﺠﺎﺐﻩﺒ ﻚدل اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف كزﻩﺎدة رﻀﺎﻢـ ،ﻓﺎﻚﻆدﻩد ﻝف اﻚدراﺴﺎت اﻚﻆرﺐﻩﺒ كاألﺠﻟﺐﻩﺒ ﺔﻟﺎكﻚت اﻻﻟﺔﻝﺎء
اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ،كﻢك ﻝﺎ ﻩﺸﻩر إﻚﻦ ﻝدل اﻹﺨﻼص كاﻚكﻻء اﻚﺔﻨ ﻩﺐدﻩﻣﺎ اﻚﻔرد ﺔﺠﺎﻠ ﻅﻝﻛﻡ كاﻟﻆﻙﺎس ذﻚؾ ﻅﻛﻦ
ﺔﻗﺐؿ اﻚﻔرد أﻢداؼ اﻚﻝﻟظﻝﺒ اﻚﺔﻨ ﻩﻆﻝؿ ﺐﻣﺎ كﺔﻔﺎﻟﻩﻡ كرﻏﺐﺔﻡ اﻚﻗكﻩﺒ كﺠﻣدﻠ اﻚﻝﺔكاﺺؿ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ أﻢداﻓﻣﺎ
(اﻚدﻅﻩج.)2008 ،
كﺐﻟﺎء ﻅﻛﻦ ذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻏرس اﻚكﻻء اﻚكظﻩﻔﻨ ﻓﻨ اﻚﻝكظﻔﻩف ﻝف اﻚﻆﻟﺎﺺر اﻚﻝﻣﻝﺒ كاﻚﻝﻆززة ﻚﻛك ازرة،
ن

ﺐﺤﻩث ﻩﺐدم اﻚﻝكظﻔكف رﻏﺐﺔﻣـ ﻓﻨ ﺨدﻝﺒ اﻚك ازرة ﺐﺸﻙؿ ﻙﺐﻩر ،كﻢذا ﻩؤﺜر ﻅﻛﻦ ﻖﻩﺎس األداء ،كﻢﻨ ﻅﻼﻖﺒ
طردﻩﺒ (ﻙﻛﻝﺎ زاد اﻻﻟﺔﻝﺎء كاﻚكﻻء ﻚﻛك ازرة ،ﻙﻛﻝﺎ زاد اﻚﻆطﺎء كاألداء).

رابعاً :أسباب ظهور وتطور بطاقة قياس األداء المتوازن:
ﻩرم اﻚﺐﻆض أﻟﻡ ﻟظ انر ﻚﻆدـ ﺔطكر أﺴﺎﻚﻩب اﻚرﻖﺎﺐﺒ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ ﻝﻟذ ﻅﺎـ  ،1925ظﻣرت
اﻚﺤﺎﺠﺒ إﻚﻦ ظﻣكر ﺐطﺎﻖﺎت األداء اﻚﻝﺔكازف ﻚﻝكاﺠﻣﺒ اﻚﻗﺺكر ﻓﻨ أﻟظﻝﺒ اﻚرﻖﺎﺐﺒ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ ،كاﻚﺔﻨ
ﻩﺔﻝﺜؿ دكر اﻚرﻖﺎﺐﺒ كﻓﻗﺎن ﻚﻣﺎ ﻓﻨ اﻚﺔأﻙد ﻝف ﻙﻔﺎءة األداء ﺐﺎﻚﻝﻟظﻝﺒ ،كﻟﺔﻩﺠﺒ ﻚذﻚؾ ﻩﺠب أف ﺔﻆطﻨ اﻹدارة
ﻝزﻩدان ﻝف اﻚﺔرﻙﻩز ﻅﻛﻨ ﻖﻩﺎس اﻚﺔﻙﺎﻚﻩؼ ﺐﺸﻙؿ أﻙﺐر ﻝف ﺔرﻙﻩزﻢﺎ ﻅﻛﻦ اﻹﻩرادات .كﺐﻆد اﻚﺤرب اﻚﻆﺎﻚﻝﻩﺒ
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اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ ﺔأﺜرت اﻚﻗ اررات اﻹدارﻩﺒ ﺐﺎﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻟﺔﻩﺠﺒ ﻚﺔﻆﻗد أداء ﻝﻟظﻝﺎت األﻅﻝﺎؿ ﺐﻔﻆؿ اﺴﺔﺨداـ
األﺴﺎﻚﻩب اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺒ كﺔﻆﻗد ﻅﻝﻛﻩﺎت اﻹﻟﺔﺎج ﺐﻣﺎ ﻝﻝﺎ ﻙﺎف ﻚﻡ األﺜر أﻩﻀﺎن ﻓﻨ ﻝﺤﺎكﻚﺒ اﻚﺐﺤث ﻅف أداة
ﻚﺔطكﻩر أﺴﺎﻚﻩب اﻚرﻖﺎﺐﺒ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﻅﺠزت ﻓﻩﻣﺎ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﺤدﻢﺎ ﻓﻨ اﻻﺴﺔرﺸﺎد ﺐﻣﺎ
ﻻﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ (اﻚﻆﻝرم.)2009 ،
كﻖد ﺔﻆرﻀت ﺐﻩﺌﺒ األﻅﻝﺎؿ داﺨؿ كﺨﺎرج اﻚﻝﻟﺸآت اﻚﺺﻟﺎﻅﻩﺒ ﻚﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف اﻚﻝﺔغﻩرات أﺜرت ﻅﻛﻦ
ﻝﺨﺔﻛؼ ﻟكاﺤﻨ األداء ﺐﻣﺎ ﻝﻝﺎ دﻅﺎ اﻚﻝﻟﺸآت إﻚﻦ اﻻﺔﺠﺎﻠ ﻟﺤك ﺔطﺐﻩؽ ﻝﻗﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ( Kaplan
.)and Norton, 1996: 3-7
ومن أبرز هذه المتغيرات ما يمي (اﻚﻆﺐﺎدم ،2002 ،ص :)39-37
 )1زﻩﺎدة ﺤدة اﻚﻝﻟﺎﻓﺴﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﻝﺴﺔكﻩﻩف اﻚﻝﺤﻛﻨ كاﻚدكﻚﻨ أﺜر ظﻣكر اﻚﺔﻙﺔﻼت اﻻﻖﺔﺺﺎدﻩﺒ اﻚدكﻚﻩﺒ،
كاﻟدﻝﺎج ﻝﻟﺸآت األﻅﻝﺎؿ ﻓﻨ ﻙﻩﺎﻟﺎت ﻙﺐﻩرة ،كاﻚﺔطﺐﻩؽ اﻚﻔﻆﻛﻨ ﻻﺔﻔﺎﻖﻩﺒ ﺔﺤرﻩر اﻚﺔﺠﺎرة (اﻚﺠﺎت)،
كازاﻚﺒ اﻚﺤكاﺠز كاﻚﻗﻩكد اﻚﺠﻝرﻙﻩﺒ.
 )2ظﻣكر ﺜكرة ﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺒ ﻓﻨ ﻝﺠﺎؿ اﻹﻟﺔﺎج كأﻟظﻝﺒ اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت ﺔرﺔب ﻅﻛﻩﻣﺎ اﺴﺔﺨداـ اﻚﻙﻝﺐﻩكﺔر ﻓﻨ
اﺐﺔداء ﻝف ﻝرﺤﻛﺒ اﻚﺔﺺﻝﻩـ ﻚﻛﻝﻟﺔج كﻝرك انر ﺐﻝرﺤﻛﺒ اﻚﺔﺨطﻩط
ﻝﺨﺔﻛؼ ﻟكاﺤﻨ اﻚﻟﺸﺎط ﺐﺎﻚﻝﻟﺸأة
ن

ﻚﻼﺤﺔﻩﺎﺠﺎت ،ﺜـ ﻝرﺤﻛﺒ اﻚﺔﻟﻔﻩذ كﺔطﺐﻩؽ أﻟظﻝﺒ اﻚﺔﺺﻟﻩﻄ اﻚﻝرﻟﺒ كأﻟظﻝﺒ اﻚﺔﺨزﻩف كاﻻﺴﺔرﺠﺎع
األكﺔكﻝﺎﺔﻩﻙﻨ ،ﺜـ ﻝرﺤﻛﺒ اﻚرﻖﺎﺐﺒ ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ اﺴﺔﺨداـ أﺴﺎﻚﻩب ﻖكاﻅد اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﻓﻨ ﺔﺸغﻩؿ
اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ كاﻚﺨﺎرﺠﻩﺒ كاﻝداد اﻹدارة ﺐﺎﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚﻼزﻝﺒ ﻻﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات ﺐﺴرﻅﺒ كدﻖﺒ
ﻓﺎﺌﻗﺒ.
 )3ظﻣكر ﺔغﻩرات كﺔﺤكﻻت ﺠذرﻩﺒ ﻓﻨ أﻢداؼ ﻝﻟظﻝﺎت األﻅﻝﺎؿ ﻚﻛﻝﺤﺎﻓظﺒ ﻅﻛﻦ ﺐﻗﺎﺌﻣﺎ كﺴط
ظركؼ اﻚﻝﻟﺎﻓﺴﺒ اﻚﺸدﻩدة ،ﺤﻩث أﺺﺐح ﻢدﻓﻣﺎ األﺴﺎس ﻢك ﺨدﻝﺒ اﻚﻆﻝﻩؿ كاﻻﺤﺔﻔﺎظ ﺐﻡ ،كﺐدأ
اﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﺔﺤﻛﻩؿ رﺐﺤﻩﺒ اﻚﻆﻝﻩؿ ،ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ اﻻﻢﺔﻝﺎـ اﻚﻝﺴﺔﻝر ﺐﺎﻚﺔﺤﺴﻩف اﻚﻝﺴﺔﻝر ﻓﻨ اﻚﺠكدة،
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كﺔﻗدﻩـ ﻝﻟﺔﺠﺎت ﻝﺔﻟكﻅﺒ كﻝﺐﺔﻙرة ،كاﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ اﻚﺴرﻩﻆﺒ ﻚطﻛﺐﺎت اﻚﻆﻝﻼء ﻝﻄ ﻝكاﺠﻣﺒ ﺔﺤدﻩﺎت
ﺨﻔض اﻚﺔﻙﻛﻔﺒ كاألﺴﻆﺎر (ﻅكض  ،2009ص .)80
 )4ﺔرﻙﻩز اﻢﺔﻝﺎـ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ ﻚﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻓﻨ األﺠؿ اﻚﻗﺺﻩر ،ﻝف أف ﻝﻆظـ
اﻚﻗ اررات اﻹدارﻩﺒ ذات ﺔأﺜﻩر طكﻩؿ األﺠؿ ،كﺐﺺﻔﺒ ﺨﺎﺺﺒ ﻖ اررات اﻻﺴﺔﺜﻝﺎر كاﻖﺔﻟﺎء األﺺكؿ
كﺔﻛؾ اﻚﻝرﺔﺐطﺒ ﺐﺐراﻝج اﻚﺔطكﻩر كاﻚﺔﺤﺴﻩﻟﺎت ﻝﻝﺎ ﻩدﻓﻄ ﻝﺔﺨذم اﻚﻗ اررات إﻚﻦ ﺔﺤﺴﻩف األداء ﻓﻨ
األﺠؿ اﻚﻗﺺﻩر كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔأﺠﻩؿ أك اﻻﺐﺔﻆﺎد ﻅف اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات اﻚﻝرﺔﺐطﺒ ﺐﺎﻚﺔﺤﺴﻩﻟﺎت
كاﻚﺔطكﻩر ذات اﻚﺐﻆد اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ طكﻩؿ األﺠؿ ،ﻙﺎﻻﺴﺔﺜﻝﺎر ﻓﻨ ﺐراﻝج اﻚﺔدرﻩب ،كأﻅﻝﺎؿ اﻚﺐﺤث
كاﻚﺔطكﻩر ،كﺔﻗدﻩـ ﻝﻟﺔﺠﺎت ﺠدﻩدة ﺔﺤﻗؽ ﻚﻛﻝﻟﺸأة ﻅﺎﺌدان ﻝرﺔﻔﻆﺎن ﻓﻨ األﺠؿ اﻚطكﻩؿ (اﻚﺴكاﻓﻩرم،
 ،2003ص .)383
كﻖد ﺔرﺔب ﻅﻛﻦ ﻙؿ ﻢذﻠ اﻚﻝﺔغﻩرات ظﻣكر اﻟﺔﻗﺎدات ﻙﺜﻩرة ﻚﻟظﺎـ ﺔﻗﻩﻩـ األداء اﻚﺔﻗﻛﻩدم اﻚذم أﺺﺐح
أداة ﻏﻩر ﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﻚﺔﺤدﻩد ﻝدل ﺴﻼﻝﺒ األداء ،كﻏﻩر ﻓﺎﻅﻛﺒ ﻓﻨ ﺔكﺠﻩﻡ ﻟظر اﻹدارة إﻚﻦ ﻝكاطف اﻚﺨﻛؿ
كﻟﻗص اﻚﻙﻔﺎءة ،كﻏﻩر ﻙؼء ﻓﻨ ﺔكﺠﻩﻡ اﻹدارة كارﺸﺎدﻢﺎ ﻚﻙﻩﻔﻩﺒ ﺔﺤﺴﻩف اﻚكﻀﻄ اﻚﺔﻟﺎﻓﺴﻨ ﻚﻛﻝﻟﺸأة ﺐﻝﺎ
ﻩﻀﻝف ﻚﻣﺎ اﻚﺐﻗﺎء كاﻚﻟﻝك ،كأﺺﺐﺤت اﻚﻝﻟﺸآت ﺔﺐﺤث ﻅف ﻟظﺎـ ﺠدﻩد ﻚﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻩﻼﺌـ ﻙؿ ﻝف اﻚﻝﻟﺸآت
اﻚﺔﻨ ﺔﻆﻝؿ ﻓﻨ ﺐﻩﺌﺒ اﻚﺔﺺﻟﻩﻄ اﻚﺤدﻩﺜﺒ كﺔﻛؾ اﻚﺔﻨ ﺔﻆﻝؿ ﻓﻨ ﺐﻩﺌﺒ ﺔﺺﻟﻩﻄ ﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ (اﻚﻆﺐﺎدم ،2002 ،ص
.)383
ﻓﻝﻗﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻙﻝﺎ ﻩرل  Kaplan and Norton,ﻢﻨ األداة األﻓﻀؿ ﻚﺠﻆؿ
اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟﺸأة ﻝﻔﻣكﻝﺒ ﻝف ﻖﺐؿ اﻚﺠﻝﻩﻄ ﺐدءان ﻝف أﻅﻛﻦ ﻝﺴﺔكل إﻚﻦ أدﻟﻦ ﻝﺴﺔكل ﻓﻨ اﻚﻣﻩﻙؿ
اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ كذﻚؾ ﻝف ﺨﻼؿ ﺔﻝﺜﻩؿ ﻢذﻠ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺐﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف ﻝؤﺸرات ﻖﻩﺎس األداء كﻩﺔﻙكف اﻚﻝﻗﻩﺎس
ﻝف أرﺐﻆﺒ ﻝﺤﺎكر ﻢﻨ :اﻚﻝﺤكر اﻚﻝﺎﻚﻨ ،كﻝﺤكر اﻚﻆﻝﻼء ،كﻝﺤكر اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،كﻝﺤكر اﻚﺔﻆﻛـ
كاﻚﻟﻝك ،ﺤﻩث ﻩﻗدـ اﻚﻝﻗﻩﺎس ﻝف ﺨﻼؿ ﻢذﻠ اﻚﻝﺤﺎكر ﺔكﺠﻣﺎن اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎن ﻩﻗكد أداء اﻚﻝﻟﺸأة اﻚﻝﺴﺔﻗﺐﻛﻨ
كﻝﻗﺎﻩﻩس أداﺌﻣﺎ اﻚﺔﺸغﻩﻛﻨ ،إذ ﻻ ﺔﻗﺔﺺر ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻅﻛﻦ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺎﻚﻨ ﻓﻗط ،ﺐؿ ﺔﺴﺔﺨدـ
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ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ أﻩﻀﺎن ﻝﻝﺎ ﻩﻆطﻨ ﺺكرة أكﻀح ألداء اﻚﻝﻟﺸأة كاﻚطرﻩﻗﺒ األﻓﻀؿ ﻚﻛكﺺكؿ إﻚﻦ
األداء اﻚﻝرﻏكب (.)Kaplan and Norton,1996: 24-29

خامساً :مميزات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن:
إف ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺤﻗؽ اﻚﻙﺜﻩر ﻝف اﻚﻝﻝﻩ ازت اﻚﺔﻨ ﺴﺎﻅدت اﻚﻝﻟظﻝﺎت ﻅﻛﻦ
اﻚﺔﻙﻩؼ اﻚﺴرﻩﻄ ﻝﻄ ﻝﺔغﻩ ارت ﺐﻩﺌﺒ األﻅﻝﺎؿ اﻚﻝﻆﻗدة ،ﻝﺐﺔﻆدة ﻅف اﻚﻔﻙرة اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ اﻚﺴﺎﺌدة ﻚدل اﻹدارة
ﺐﺎﻻﻅﺔﻝﺎد ﻅﻛﻦ اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ ،ﺤﻩث رﻙزت اﻚﺐطﺎﻖﺒ ﻓﻨ ﺠكﻢرﻢﺎ ﻅﻛﻦ ﺨﻛؽ ﺤﺎﻚﺒ ﻝف اﻚﺔكازف ﺐﻩف اﻚﺐﻆد
اﻚﻝﺎﻚﻨ كأﺐﻆﺎد أﺨرل ﻏﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ ذات أﻢﻝﻩﺒ ﻙﺐﻩرة ﻚﻛﻝﻟظﻝﺎت ﺨﺎﺺﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﻝدل اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ اﻚﺐﻆﻩد.
يٍ أهى يًيشاث تطبيق بطاقت قياص األداء انًتىاسٌ:
 )1أداة ﻖﻩﻝﺒ ﺔﻝﻙف اﻚﻝكظﻔﻩف ﻝف ﻓﻣـ كﻀﻄ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ،ﻝﻝﺎ ﻩﺴﺎﻢـ ﻓﻨ ﺔﺤﻗؽ اﻚدﻩﻟﺎﻝﻩﻙﻩﺒ اﻚﻼزﻝﺒ
ﻚﻛﺔﻟﺎﻓس ﻅﻛﻦ اﻚﻝدل اﻚطكﻩؿ ،ﻙﻝﺎ ﺔزكدﻟﺎ ﺐﺔكﺜﻩؽ ﻝﻔﻩد ﻚﻛﺔطكﻩر اﻚﻝﺔكاﺺؿ ﻚﺔﻛؾ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﺔﻨ
ﺴﺔكﺠﻡ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﺺكب ﺔﺤﻗﻩؽ أﻢداﻓﻣﺎ كرؤﻩﺔﻣﺎ (ﺠكراف كآﺨركف ، 2003 ،ص .)67
 )2ﻩﻝﻟﻄ ﺤدكث ﻝﺜﺎﻚﻩﺒ ﺠزﺌﻩﺒ ﻝف ﺨﻼؿ ﺠﻆؿ اﻚﻝدراء ﻩأﺨذكف ﻓﻨ اﻻﻅﺔﺐﺎر ﻙؿ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ
اﻚﻣﺎﻝﺒ ﻝﻝﺎ ﻩﺴﺎﻅد اﻚﻝدﻩر ﻓﻨ ﺔﺤدﻩد ﻝﺎ إذا ﻙﺎف اﻚﺔﺤﺴﻩف ﻓﻨ ﻝﻗﻩﺎس ﻝﺎ ﻩﻙكف ﻅﻛﻦ ﺤﺴﺎب
اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس األﺨرل (اﻚﺸﻩﺸﻟﻨ 2004 ،ـ ،ص .)114
 )3ﻩﺔﻀﻝف ﻟظﺎـ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف اﻚﻆدﻩد ﻝف اﻚﺔكازﻟﺎت ،ﻓﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﺔﺔﻀﻝف ﻝكازﻟﺒ ﺐﻩف
األﻢداؼ طكﻩﻛﺒ اﻚﻝدل كﻖﺺﻩرة اﻚﻝدل ،كاﻚﺔكازف ﺐﻩف اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كﻏﻩر اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ،كﺔكازف
اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﺨﺎرﺠﻩﺒ كاﻚداﺨﻛﻩﺒ (اﻚﺸﻩﺸﻩﻟﻨ ،2004 ،ص .)114
 )4ﻩدﻅـ اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات ﻓﻨ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻚﺔﻟظﻩﻝﻩﺒ اﻚﻆﻛﻩﺎ ،كﻓﻨ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻚﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ ،كﻙذﻚؾ ﻓﻨ
ﺔﺤﻛﻩؿ رﺐﺤﻩﺒ اﻚﻆﻝﻼء كاﻚﻝﻟﺔﺠﺎت (.(Kald and Nilsson, 2000, p.125
اﻹﺴﺔرﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝكﻀكﻅﺒ ﺔﻟﻔذ ﺐﺸﻙؿ ﻅﻝﻛﻨ ﻓﻨ اﻚكﻖت اﻚذم
ا
 )5ﺔﺠﻟب اﻚﻝدراء اﻻﻅﺔﻗﺎد اﻚﺨﺎطئ ﺐأف
ﺔﻙكف ﻓﻩﻡ أﻟﺸطﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ كأﻅﻝﺎﻚﻣﺎ ﻻ ﺔﻆﻙس اﻹﺴﺔ ارﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﺨطط ﻚﻣﺎ ،ﻓﻣﻨ ﺔﺤؿ ﻝﺸﻙﻛﺒ
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اﻹﺴﺔرﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝكﻀكﻅﺒ ﻝف ﻖﺐؿ اﻚﻝﻟظﻝﺒ
ا
ﺔطﺎﺐؽ األﻅﻝﺎؿ اﻚﻝﻟﺠزة ﻅﻛﻦ أرض اﻚكاﻖﻄ ﻝﻄ
(.(Nair,M. :2004,p. 10
 )6ﺔزكد اﻹدارة ﺐطرﻩﻗﺒ ﻚﺔﻟظﻩـ كﻅرض ﻙـ ﻢﺎﺌؿ ﻝف اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﻝﻆﻗدة كاﻚﻝﺔارﺐطﺒ ﻝﻝﺎ ﻩﻗدـ ﻚﻝﺤﺒ
ﻅﺎﻝﺒ ﻅف اﻚﻝﻟظﻝﺒ ،كﺔﺴﺎﻢـ ﻓﻨ ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ كﻙﻔﺎءة اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات كاﻚﺔﺤﺴﻩف اﻚﻝﺴﺔﻝر
).(Beard,2009,p.276
 )7ﺔﻆﻩد ﺔﺤدﻩد إﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﻅﻛﻦ أﺴﺎس اﻚﻟﺔﺎﺌج ،كﺔدﻝج اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚكاردة ﻝف األﺠزاء
اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ ﺐﺎﻚﻝﻟظﻝﺒ ،كﺔزﻩد ﻝف اﻚﻗدرة ﻅﻛﻦ ﺔﺤﻛﻩﻛﻣﺎ (.(Tejedor et al,2008,p.644
 )8ﺔﻣﺔـ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ اﻚﺸرﻙﺎت اﻚﻣﺎدﻓﺒ إﻚﻦ اﻚرﺐح ﻅﻛﻦ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس كاألﻢداؼ
اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ (اﻚﻝغرﺐﻨ كﻏرﺐﻩﺒ ،2006 ،ص .)202
أف ﻝف أﻢـ ﻝﻝﻩزات ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﺔكﺤد األﻢداؼ ﻚﺔكﺠﻩﻡ
ﻝﻝﺎ ﺴﺐؽ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ّ

ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ إﻚﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ اﺴﺔرﺔﻩﺠﻩﺒ ﻝﺔﻙﺎﻓﺌﺒ ،كﺔﺠﻆؿ اﻚﻝكظﻔﻩف ﻝف ﻖﻝﺒ اﻚﻣرـ إﻚﻦ أﺴﻔﻛﻡ
ﻩﻆﻝﻛكف ﺐﺸﻙؿ ﻝﺔكاﻓؽ ﻝف ﺨﻼؿ ﺠﻆؿ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻢﻨ اﻚﻝﺤرؾ اﻚكﺤﻩد ﻚﻛﺠﻝﻩﻄ ،كﺔرﻙز ﻅﻛﻦ اﻻﺴﺔﺜﻝﺎر
ﻓﻨ اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ ﻚﺔﺤﺴﻩف إﻟﺠﺎزاﺔﻣﺎ اﻚﻝﺴﺔﻗﺐﻛﻩﺒ.

سادساً :مقومات بطاقة قياس األداء المتوازن:
ﺔكﺠد ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝﺔطﻛﺐﺎت أﺴﺎﺴﻩﺒ ﻚﻙﻨ ﻩﻝﻙف ﺔطﺐﻩؽ ﻝﻗﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐﻟﺠﺎح ﻩﻝﻙف
اﺴﺔﻆراﻀﻣﺎ ﻓﻩﻝﺎ ﻩﻛﻨ (ﻅﺐد اﻚﻆزﻩز ، 2003،ص :)253 - 252
 .1تذديد واضخ نألهداف اإلطتزاتيجيت:
انًحىر األساش فٍ استخذاو يمُاش األداء انًتىازٌ هى اختُار األهذاف اإلستراتُدُت,
وانتٍﻩﺠب أف ﻩﺔكاﻓر ﻓﻩﻣﺎ ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر ﻝف أﻢﻝﻣﺎ:
 جدوو التنفيذ :كﻩﻗﺺد ﺐﻡ أف ﺔﻙكف اﻚﻝكارد اﻚﻝطﻛكﺐﺒ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ ،ﺴكاء ﻙﺎﻟت ﻝكارد ﻝﺎﻚﻩﺒ
أك طﺎﻖﺎت إدارﻩﺒ ﻝﺔﺎﺤﺒ أك ﻝﻝﻙﻟﺒ.
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 القياس :وَمصذ به لابهُت كم األهذاف نهمُاش انكًٍ أو انكُفٍ يٍ خالل يؤشراث يُاسبت.
 األهمية اإلستراتيجية :وانتٍ تعٍُ أٌ َرتبط انهذف االستراتُدٍ بًُسة تُافسُت.
 إمكانية التطوير :وانتٍ تعٍُ أٌ تكىٌ األهذاف انطًىحت فٍ حذود انًًكٍ.
 درجة التأثير :وانتٍ تعٍُ أٌ َتىافر فٍ انًُشأة انخبرة وانمذرة عهً تحمُك األهذاف.
 الطيران بارتفاع مقبول :وَمصذ به األهذاف انتٍ تكىٌ خارج َفىر انًستىي اإلدارٌ.
 .2األخذ بًُهج انُظاو:
ﻩﺔكﻖؼ ﻟﺠﺎح اﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ األﺨذ ﺐﻝدﺨؿ اﻚﻟظﺎـ ،ﻅﻛﻦ أف ﻩﺴﺔﺨدـ ﻢذا
اﻚﻝﻗﻩﺎس ﻙﻟظﺎـ إدارة اﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ،كﻚﻩس ﻙﻟظﺎـ ﻖﻩﺎس ،كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ إدﻝﺎج ﻙﺎﻝؿ ﻚﻛﺠكاﻟب األرﺐﻆﺒ ﻚﻛﻟﻝكذج
ﻓﻨ ﺸﻙؿ ﻝﻟظكﻝﺒ ﻝﺔﻙﺎﻝﻛﺒ ،ﻩﺔـ ﻝف ﺨﻼﻚﻣﺎ ﺔطﺐﻩؽ اﻚﻝﺐﺎدئ األﺴﺎﺴﻩﺒ ﻚﻛﻟﻝكذج كﻢﻨ ﺔرﺠﻝﺒ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
إﻚﻦ ﻅﻝﻛﻩﺎت ﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ ،كﺔﺠﻣﻩز اﻚﻝﻟﺸأة ﻚﺔﺤﻗﻩؽ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ كﺠﻆﻛﻣﺎ ﻝﺤكر ﻅﻝؿ كﻢدؼ ﻚﻙؿ أﻓرادﻢﺎ
كﻅﻝﻛﻩﺎﺔﻣﺎ ،كﻙذﻚؾ ﺠﻆﻛﻣﺎ ﻅﻝﻛﻩﺒ ﻝﺴﺔﻝرة ،ﺔﻗكد إدارة اﻚﺔغﻩﻩر ﻝف ﺨﻼؿ ﻖﻩﺎدة ﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ ﻓﻆﺎﻚﺒ.
 .3وجىد اندافعيت الختيار يقاييض األداء انًتىاسٌ:
اﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻛﺔغﻩرات اﻚﺐﻩﺌﻩﺒ كاﻚﻀغكط اﻚﺔﻨ ﺔﺔﻆرض ﻚﻣﺎ اﻚﻝﻟﺸآت ﻝﺜؿ ﺸدة اﻚﻝﻟﺎﻓﺴﺒ كاﻚﺔرﻙﻩز ﻅﻛﻦ
اﻚﻆﻝﻩؿ ،كظﺎﻢرة اﻻﻟدﻝﺎج اﻚﺺﻟﺎﻅﻨ ،كﺤﺔﻝﻩﺒ ﺔطﺐﻩؽ األﻟظﻝﺒ كاألﺴﺎﻚﻩب اﻚﻝﺔﻗدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺎ
اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت ،ﻓﻗد ﻙﺎف ﻝف اﻚﻀركرم أف ﺔﺐﺤث اﻚﻝﻟﺸآت ﻅف أﺴﺎﻚﻩب كأدكات أﻙﺜر ﻓﻆﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ ﻝكاﺠﻣﺒ ﻢذﻠ
اﻚﻝﺔغﻩرات كاﻚﻀغكط ،ﻚذﻚؾ ﻙﺎف ﻢﻟﺎؾ داﻓﻄ ﻖكم ﻚدل ﻢذﻠ اﻚﻝﻟﺸآت ﻚﺔطﺐﻩؽ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺔكازف.
كﻝﻝﺎ ﺴﺐؽ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ أ ّف اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺴﺐﻩؿ ﺔطﺐﻩﻗﻣﺎ ﻚﻝﻗﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،ﻩﺠب أف ﻩﻙكف

ﻚدﻩﻣﺎ ﻝﻗكﻝﺎت ﻚﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف كﺔﺤدﻩد كاﻀح ﻚإلﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،ﻓﺎﻚﻣدؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ
اﻚذم ﺔﺨﺔﺎرﻠ اﻚكزارة ﻢك أﺴﺎس ﺔﺤدﻩد اﻚﻆكاﻝؿ اﻚﻝؤﺜرة اﻚﺔﻨ ﺔؤدم إﻚﻦ ﻟﺠﺎح اﻚكزارة ،كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﻓﺈف اﻚكزارة
اﻚﺔﻨ ﺔﺴﺔطﻩﻄ أف ﺔﺤدد أﻢداﻓﻣﺎ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺐدﻖﺒ ،ﻢﻨ األﻙﺜر ﻖدرة ﻅﻛﻦ ﺔطﺐﻩؽ ﻝﺐﺎدئ كأﺴس اﻚﻗﻩﺎس
اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ أف ﻩﻙكف ﻚدﻩﻣﺎ داﻓﻆﻩﺒ ﻚﺔطﺐﻩﻗﻡ ﺐﻝﺎ ﻩﻝﻙﻟﻣﺎ ﻝف أف ﺔﺴﺔﺨدـ اﻚﻝﻗﻩﺎس ﻙﻝؤﺸر ﺸﺎﻝؿ ﻚألداء.
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سابعاً :خطوات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن:
إف ﻅﻝﻛﻩﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﺠكدة اﻚﻆﻝؿ ﻓﻩﻣﺎ ،ﺴكؼ ﺔﺔﺤﺴف ﺔﺤﺴﻟﺎن ﻝﻛﺤكظﺎن إذا ﺔـ ﺔزكﻩد
اﻚﻝﺸﺎرﻙﻩف ﺐﻝﺴﺔﻟدات كﺜﻩﻗﺒ اﻚﺺﻛﺒ إﻚﻦ ﺠﺎﻟب ﻝﻟح اﻚﻔرﺺﺒ ﻚﻼﺴﺔﻔﺴﺎر كاﻻﺴﺔﻔﻣﺎـ ﻅﻟﻣﺎ .إف اﻚﻔﻣـ
كاﻻﺴﺔﻩﻆﺎب اﻚﻙﺎﻝؿ ﻚﻛكﻀﻄ اﻚﻙﻛﻨ اﻚﻟﺎﺔج ﻝف إﻅطﺎء اﻚﻝﻟظﻝﺒ اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت كاﻚكﻖت اﻚﻀركرﻩﻩف ﺴﻩؤﺔﻨ
ﺜﻝﺎرﻠ ﻝرات كﻝرات ﻓﻨ اﻚﻝراﺤؿ اﻚﺔﺎﻚﻩﺒ ﻝف اﻚﻆﻝﻛﻩﺒ ﻅﻟدﻝﺎ ﻩﻆكد اﻚﻝﺸﺎرﻙكف ﻚﻝﺐﺎﺸرة ﻝﻣﺎـ كﺔطﺐﻩؽ
ﺨططﻣـ ،كﻚﻗد ﺔﻆددت آراء اﻚﻙﺔﺎب كاﻚﺐﺎﺤﺜﻩف ﺤكؿ اﻚﺨطكات اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﺔﺺﻝﻩـ كﺔطﺐﻩؽ ﻝﻗﻩﺎس األداء
اﻚﻝﺔكازف كﻝراﻅﺎة اﻚﺔرﺔﻩب اﻚذم ﻩﻛزـ اﺔﺨﺎذﻠ ،كاﻚكﻖت اﻚﻝﺨﺺص ﻚﻙؿ ﺨطكة ﻩﺔـ ﺔﻙﻩﻩﻔﻣﺎ طﺐﻗﺎن ﻚﺨﺺﺎﺌص
كظركؼ ﻙؿ ﻝﻟﺸأة ﻅﻛﻦ ﺤدﻠ (اﻚﻝغرﺐﻨ )303 ،2006 ،ك (اﻚﺐﺸﺔﺎكم ،)99 ، 2001،كاﻚﺸﻙؿ رﻖـ ()1
ﻩكﻀح اﻚﺨطكات اﻚﺔﻔﺺﻩﻛﻩﺒ اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﺔﻟﻔﻩذ ﻝﻗﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف (اﻚﻝغرﺐﻨ ،2006 ،ص .)305
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شكم رقى ( )1خطىاث تُفيذ يقياص األداء انًتىاسٌ

اﻚﺨطكة األكﻚﻦ

رؤيت انىسارة

اﻚﺨطكة اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ

تذديد
االطتزاتيجياث

اﻚﺨطكة اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ

تذديد
انعُاصز انذزجت نُجاح

ﺔﺤدﻩد رؤﻩﺒ اﻚك ازرة

أم اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت اﻚﺔﻨ ﻩﺠب
إﺔﺐﺎﻅﻣﺎ كأم األﺸﻩﺎء ﻩﺠب
اﻚﺔرﻙﻩز ﻅﻛﻩﻣﺎ
أم األﺸﻩﺎء ﻩﺠب اﻚﺔرﻙﻩز ﻅﻛﻩﻣﺎ
ﺤﺔﻦ ﺔﻟﺠح اﻚك ازرة

اﻚﺨطكة اﻚراﺐﻆﺒ

اﻚﺨطكة اﻚﺨﺎﻝﺴﺒ

اﻚﺨطكة اﻚﺴﺎدﺴﺒ

اﻚﺨطكة اﻚﺴﺎﺐﻆﺒ

ﻝﺎ اﻚذم ﻩﺠب ﻖﻩﺎﺴﻡ

تذديد
انقياطاث

تذديد وتطىيز
خطت انعًم

تذديد
االفعال انتُفيذيت

انًتابعت ونتصًيى

انًصدر( :انًغزبي وغزبيت ,2226 ,ص )221
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ككﻀﻄ ﺨطﺒ اﻚﻆﻝؿ
أم األﻓﻆﺎؿ ﻩﺠب اﻚﺐدء ﻓﻨ
ﺔﻟﻔﻩذﻢﺎ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ
ﻙﻩؼ ﺴﻩﺔـ إﺠراء ﻅﻝﻛﻩﺒ اﻚﻝﺔﺎﺐﻆﺒ
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الخطوة األولى :صياغة الرؤية التنظيمية:
ﻩﻗكـ ﻟﻝكذج ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ رؤﻩﺒ ﺸﺎﻝﻛﺒ ﻝﺸﺔرﻙﺒ ،كﻚذا ﻓﺈﻟﻡ ﻝف اﻚﺠكﻢرم اﻚﺔأﻙد ﻓﻨ
ﻝرﺤﻛﺒ ﻝﺐﻙرة ﻝف كﺠكد رؤﻩﺒ ﻝﻗﻟﻆﺒ ﺐﺸﻙؿ ﻝﺸﺔرؾ .ﻟظ انر ألف اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس ﺴﻩﺔـ ﺐﻟﺎﺌﻣﺎ كﺺﻩﺎﻏﺔﻣﺎ ﻓﻨ ﻀكء
ﺔﻛؾ اﻚرؤﻩﺒ ،ﻝﻝﺎ ﻩﺴﺎﻢـ ﻓﻨ ﺔرﻙﻩز ﺐؤرة اﻢﺔﻝﺎـ اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﺐﺺكرة أﻖكل ﻝف ذم ﻖﺐؿ ،كا ّﻻ ﻓﺴﺔﺺﺐح اﻚﻆكاﻖب
كﺨﻩﻝﺒ ﻚﻛغﺎﻩﺒ ﻚﻆدـ كﺠكد رؤﻩﺒ أك كﺠكد رؤﻩﺒ ﻝﻀﻛﻛﺒ كﻏﻩر ﺤﻗﻩﻗﻩﺒ (اﻚﻝغرﺐﻨ ،2006 ،ص .)310
اﻚﺠﻩدة كاﻚﺔﻨ ﺔﻛﻣـ اﻚﺤﻝﺎس ﻩﻝﻙف
اﻚﻔﻆﺎﻚﺒ ك ّ
كﻩﺸﻩر اﻚﻆدﻩد ﻝف اﻚﺐﺎﺤﺜﻩف إﻚﻦ أف ﺨﺺﺎﺌص اﻚرؤﻩﺒ ّ

أف ﺔﺔﺺؼ ﺐﺎﻪﺔﻨ (اﻚغﺎﻚﺐﻨ كادرﻩس ، 2007 ،ص :)216

اﻚﺔﺤدم كاﻚﻝﺜﺎﺐرة ﻝف ﻖﺐؿ
 )1ﺔﻙكف ﻝﺨﺔﺺرة كﺐﺴﻩطﺒ كﺔﺤﻝؿ ﻓﻨ طﻩﺎﺔﻣﺎ ﺤﻛﻝﺎن ﻙﺐﻩ انر ﻩﺜﻩر اﻚرﻏﺐﺒ ﻓﻨ
ّ
اﻚﺠﻝﻩﻄ ﻝﻄ إﻝﻙﺎﻟﻩﺒ اﻚﺔطﺐﻩؽ.
 )2ﺔﻛﺐﻨ ﺠﻝﻩﻄ ﺔطﻛﻆﺎت كطﻝكﺤﺎت اﻚﻝكاطﻟﻩف كاﻚﻔﺌﺎت ذات اﻚﻝﺺﻛﺤﺒ اﻚﻝﺐﺎﺸرة كاﻚغﻩر ﻝﺐﺎﺸرة.
 )3إﻝﻙﺎﻟﻩﺒ اﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﺎﻩﻩس كﻝؤﺸرات ﻚﻛﺔأﻙد ﻝف ﺺدؽ اﻚﺔكﺠﻡ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ اﻚرؤﻩﺒ.
 )4ﻻ ﺔﻙكف رؤﻩﺒ اﻚك ازرة أﺤﻼـ ﻝﺠردة ﺐﻆﻩدان ﻅف رؤﻩﺒ كاﻖﻆﻩﺒ.
 )5ﺔﻙكف اﻚرؤﻩﺒ ﻝﻛﻣﻝﺒ كﻝﺜﻩرة ﻚﻛﺔﺤدم كاﻚﺤﻝﺎس ﻚﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻹدارﻩﺒ كﻚﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝكظﻔﻩف ﻚﻙﻨ
ﺔﺸﺤذ ﻢﻝـ كﻖكل اﻚﺠﻝﻩﻄ ﻚﻼﻚﺔزاـ ﺐﻣﺎ.
 )6ﻩﻝﻙف ﺔرﺠﻝﺔﻣﺎ إﻚﻦ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت كأﻢداؼ ﻝﺔراﺐطﺒ ﺔرﺴـ اﻚﺺكرة اﻚﻝﺴﺔﻗﺐﻛﻩﺒ اﻚﻝرﻏكﺐﺒ ﻚﻛك ازرة.
 )7ﻻ ﺔﻙكف ﻝﺠرد ﺸﻆﺎرات ﻝﺴﺔﻗﺐﻛﻩﺒ ﺐﻆﻩدة ﻅف اﻚكاﻖﻄ ،ﺐؿ ﻝف اﻚﻝﻔﺔرض أف ﺔﻙكف رؤﻩﺒ اﻚكزارة
ﻅﻝﻛﻩﺒ ﺔﻙﺎﻝؿ ﻝﺎ ﺐﻩف اﻚﺤﺎﻀر كاﻚﻝﺴﺔﻗﺐؿ.

الخطوة الثانية :تحديد االستراتيجيات العامة لموزارة:
إف ﻅﻝﻛﻩﺒ ﺺﻩﺎﻏﺒ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺔﻙكف ﻅﺎدة ﺸدﻩدة اﻚﺔﻆﻗﻩد ،كﺔﺴﺔﻛزـ ﻖد انر ﻙﺐﻩ انر ﻝف اﻚﻝدﺨﻼت ﻓﻨ
ﺺكرة ﻝكارد ،كﻩرﺠﻄ ذﻚؾ ﻚﺔﻆدد اﻚﺠكاﻟب كاﻚﻝﺔغﻩرات اﻚﺔﻨ ﻩﻛزـ دراﺴﺔﻣﺎ ﻅﺎدة .كﻻ ﻩكﺠد اﺔﻔﺎؽ ﺤكؿ
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اﻻﺠراء اﻚﻝﻟﺎﺴب ﻚﺺﻩﺎﻏﺒ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ اﻚكزارة ،كﻝﻄ ذﻚؾ ،ﻩﺜكر داﺌﻝﺎن ﺴؤاؿ ﺠكﻢرم ﻩﻗﻄ ﻓﻨ ﻖﻛب
ﻅﻝﻛﻩﺒ إﻅداد كﺺﻩﺎﻏﺒ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،كﺔﺸﻩر اﻚﺔﺠﺎرب إﻚﻦ أﻅظـ ﻝزاﻩﺎ ﻟﻝكذج ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺔﻙﻝف
ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺎﺤﻩﺒ ﻅﻛﻦ كﺠﻡ اﻚﺔﺤدﻩد ،ﻓﺎﻚﻟﻝكذج ﻩﺴﻣؿ ﺔﺤﻛﻩؿ اﻚرؤﻩﺒ إﻚﻦ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت ﻝﺤددة كﻝﺴﺔﻟدة إﻚﻦ
اﻚكاﻖﻄ ،ﻝﻝﺎ ﻩﻝﻙف األﻓراد ﻝف ﻓﻣﻝﻣﺎ كاﻚﻆﻝؿ ﻝف ﺨﻼﻚﻣﺎ (اﻚﻝغرﺐﻨ.)314 ،2006 ،
كﺔﻆﺔﺐر ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف أداﻠ ﻚﺔرﺠﻝﺒ رؤﻩﺒ اﻚكزارة كرﺴﺎﻚﺔﻣﺎ إﻚﻦ ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف
األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻚﻛكزارة كﺔﺤدﻩد اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت اﻚﺔﻨ ﺔؤدم إﻚﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ ﺔﻛؾ األﻢداؼ ،ﻓﺎﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
ﺔﺺؼ اﻚﻗكاﻅد اﻹﺠراﺌﻩﺒ ﻚﺔطكﻩر ﺤﺎﻚﺒ ﻝكﺠكدة إﻚﻦ ﺤﺎﻚﺒ ﻝرﻏكﺐﺒ ﻓﻨ اﻚﻝﺴﺔﻗﺐؿ .أم ﻝﺎ ﻢﻨ
اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت اﻚﺔﻨ ﻩﺠب أف ﻟﺔﺐﻆﻣﺎ كﻝﺎ ﻢﻨ اﻚﻝﺠﺎﻻت اﻚﺔﻨ ﻩﺠب اﻚﺔرﻙﻩز ﻅﻛﻩﻣﺎ ﻝف أﺠؿ ﺔﺤﻗﻩؽ
األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺐﻝﺎ ﻩﻟﺴﺠـ ﻝﻄ رؤﻩﺒ اﻚكزارة؟ (ﻅﺐد اﻚﻛطﻩؼ كﺔرﻙﻝﺎف ،2006 ،ص .)148
وًَكٍ تحذَذ األهذاف اإلستراتُدُت انسابك تحذَذها نًحركاث األداء فٍ انًرحهت انسابمت فٍ
خذول ( )8انتانٍA
جدول رقم ()1
األهداف االستراتيجية لمحركات األداء
محرك األداء
انداَب انًانٍ (انكفاءة انًانُت)
خاَب انعًالء (انًىاطٍُُ)
خاَب انتشغُم انذاخهٍ

خاَب انًُى وانتعهى

األهداف االستراتيجية












المصدر( :العبادي)64 ،2002 ،
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تغطُت انتكانُف.
تخفُط انتكانُف وتحسٍُ اإلَتاخُت.
زَادة االستثًار واستغالل األصىل.
درخت رظاء انًستفُذٍَ.
االستحىار عهً يستفُذٍَ خذد (يستثًرٍَ).
تحسٍُ طرق األداء وانتشغُم.
تبسُط وتًُُط أخساء انًُتح.
ابتكار طرق خذَذة.
انتطىر انتمٍُ·
انبحىث وانتطىَر·
تطىر َظى انًعهىياث واألسانُب اإلدارَت
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تابع جدول رقم ()1
األهداف االستراتيجية لمحركات األداء
األهداف االستراتيجية

محرك األداء






اﻚﺠﺎﻟب اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ
اﻚﺠﺎﻟب اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء

يساعذة انًؤسساث انحكىيُت.
يساعذة اندًعُاث انخُرَت.
يساعذة انًىاطٍ.
تحفُس انًىظف.
انرظا انىظُفٍ.

هذا الجانب من اعداد الباحث

الخطوة الثالثة :تحديد عوامل النجاح الحاكمة:
ﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﺨطكة اﻻﻟﺔﻗﺎؿ ﻝف اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎت اﻚﻝكﺺكﻓﺒ إﻚﻦ ﻝﻟﺎﻖﺸﺒ ﻝﺎ ﻟﺤﺔﺎﺠﻡ ﻚﻟﺠﺎح اﻚرؤﻩﺒ
ﺔأﺜﻩر ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺠﺎح ﻀﻝف ﻙؿ ﻝﺤكر ﻝف ﻝﺤﺎكر
ا
اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،ﺐﺤﻩث ﺔﺤدد اﻚكزارة ﻝﺎ ﻢﻨ أﻙﺜر اﻚﻆكاﻝؿ
ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف األرﺐﻆﺒ ،كﺔرﻙز ﻝﻔﺎﺔﻩح اﻚﻟﺠﺎح ﻅﻛﻦ اﻚﺔغﻩﻩرات اﻚﺔﻨ ﻩﺠب أف ﺔﻝﺎرﺴﻣﺎ اﻚﻝؤﺴﺴﺒ
كﻢﻨ ﺨطكة ﺴﺎﺐﻗﺒ ﻚكﻀﻄ اﻚﺨطط اﻚﻆﻝﻛﻩﺒ كﺔﺴﺎﻅد ﻅﻛﻦ ﺔﺤدﻩد اﻚﻗﻩﺎﺴﺎت األﺴﺎﺴﻩﺒ ( Patrick, 2003: p
.)57-58

الخطوة الرابعة :تحديد مقاييس األداء لألهداف االستراتيجية المرتبطة بمحركات األداء:
ﻩﺔـ ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻚﺨطكة ﺔﺤدﻩد اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس اﻚرﺌﻩﺴﺒ اﻚﺔﻨ ﺴﻟﺴﺔﺨدﻝﻣﺎ ﻓﻨ ﻅﻝﻛﻟﺎ ﻻﺤﻗﺎن ،ﺤﻩث ﻩﺔـ
اﺨﺔﻩﺎر ﻝﻗﻩﺎس ﻚﻙؿ ﻢدؼ ﻝف األﻢداؼ كذﻚؾ ﺐﻣدؼ اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ ﻝدل اﻚﺔﻗدـ ﻓﻨ ﺔﺤﻗؽ ﺔﻛؾ األﻢداؼ
ﺨﻼؿ اﻚﻔﺔرة (أﺐك ﻖﻝر ،2009 ،ص .) 76
كﻩﻗكـ ﻓرﻩؽ اﻚﻆﻝؿ ﺐﺔرﺠﻝﺒ ﺠﻝﻩﻄ األﻢداؼ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝكﺠكدة ﻓﻨ اﻚﺨرﻩطﺒ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ إﻚﻦ
ﻝﻗﺎﻩﻩس ﻩﻝﻙف ﻝف ﺨﻼﻚﻣﺎ ﺔﺔﺐﻄ ﺔﻟﻔﻩذ األﻢداؼ ،كﻢذا ﻝف أﺠؿ اﻚﺤﺺكؿ ﻅﻛﻦ ﻝﻆﻛكﻝﺎت ﻅف اﻚﺔﻟﻔﻩذ
اﻚﻔﻆﻛﻨ ،كﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ ذﻚؾ ﺔﺴﺎﻢـ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﺐﺔﺤدﻩد ﻝﺴؤكﻚﻩﺎت ﻙﺎﻓﺒ األﻖﺴﺎـ ﺐﺎﻚك ازرة.
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كﻩﺔـ ﺔطكﻩر ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻝف ﺨﻼؿ إﻅداد كرﺸﺒ ﻅﻝؿ ﻝﻙكﻟﺒ ﻝف اﻚﻝدراء اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﻩف ﻝﻄ إﺸراؾ
اﻚﻝكظﻔﻩف ﻖدر اﻚﻝﺴﺔطﺎع ،ﺤﻩث أف ﻝﺸﺎرﻙﺒ ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻔرﻩؽ اﻚﺔﻟﻔﻩذم ﻓﻨ ﺔﺤدﻩد ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻩﻆﻟﻨ أﻟﻣـ
ﻩﻛزﻝكف أﻟﻔﺴﻣـ ﺐﻣﺎ ألﻟﻣـ ﺸﺎرﻙكا ﻓﻨ ﺺﻩﺎﻏﺔﻣﺎ (.)Niven, 2006, p 60
كﺔﺸﻩر ﻙﺜﻩر ﻝف اﻚدراﺴﺎت إﻚﻦ أف اﻚﻝﺸﺎرﻙﺒ ﻓﻨ كﻀﻄ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻚﻣﺎ آﺜﺎر إﻩﺠﺎﺐﻩﺒ ﻙﺜﻩرة،
ﻓﻝﺸﺎرﻙﺒ اﻚﻝدراء كاﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻹدارﻩﺒ ﺔﺸﻆرﻢـ ﺐﺎﻻرﺔﻩﺎح كﺔﻗﺐؿ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس كﺔﺨﻔؼ ﻝف
ﻀغط اﻚﻆﻝؿ ،إﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ ﺔﺤﺴﻩف اﻚﻆﻼﻖﺎت ﺐﻩف اﻚرؤﺴﺎء كاﻚﻝرؤكﺴﻩف (اﻚﻟﻝرم ،2001 ،ص .)538
كﻩﻝﻙف ﺔﺤدﻩد ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﻚألﻢداؼ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺴﺎﺐؽ ﺔﺤدﻩدﻢﺎ ﻚﻝﺤرﻙﺎت األداء ﻓﻨ
اﻚﻝرﺤﻛﺒ اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )2اﻚﺔﺎﻚﻨ:
جدول رقم ()2
مقاييس األداء المناسبة لألهداف اإلستراتيجية لمحركات األداء
محرك األداء

األهداف اإلستراتيجية

دﻓﻄ اﻚركاﺔب – ﺸراء اﺤﺔﻩﺎﺠﺎت اﻚك ازرة.

 تغطُت انتكانُف.
الجانب المالي

جاَب انعًالء
(انًىاطُيٍ)

جاَب انتشغيم
انداخهي

مقاييس األداء

 تخفُط انتكانُف وتحسٍُ
اإلَتاخُت.

ﻝﻆدؿ ﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﺔﻙﻛﻔﺒ – ﻝﻆدؿ ﺔﺤﺴﻩف

 زَادة االستثًار واستغالل
األصىل.

ﻟﺴﺐﺒ اﻻﺴﺔﺜﻝﺎر ﻓﻨ ﺐراﻝج اﻚﺔﺤﺴﻩف

 درخت رظاء انًستفُذٍَ.

اﻚﺔﻙﻛﻔﺒ.

كاﻚﺔطكﻩر.
ﻝﺺداﻖﻩﺒ اﻚﻝﻆﺎﻝﻼت – ﺠكدة ﻓﻨ

 االستحىار عهً يستفُذٍَ خذد.

اﻚﺨدﻝﺎت.
ﻅدد اﻚﻆﻝﻼء اﻚﺠدد.

 تحسٍُ طرق األداء وانتشغُم.

ﻝﻆدؿ اﻚﻀﻩﺎع ﻓﻨ اﻚكﻖت كاﻚﻝكارد.

 تبسُط وتًُُط أخساء انًُتح.

ﻝﻆدؿ اﻚﺔﺤﺴﻩف ﻓﻨ اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻣﻟدﺴﻩﺒ.
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محرك األداء

جاَب انًُى وانتعهى

الجانب االجتماعي
(ﻝف اﻅداد اﻚﺐﺎﺤث)

جانب

الوالء/االنتماء
(ﻝف اﻅداد اﻚﺐﺎﺤث)

مقاييس األداء

األهداف اإلستراتيجية
 ابتكار طرق خذَذة.

ﺔطكر زﻝف دكرة اﻻﻟﺔﺎج.

 انتطىر انتمٍُ·

ﻝﻆدؿ اﻚﺔطكر اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻨ.

 انبحىث وانتطىَر·

ﻝﻆدؿ ﺔطكر اﻚﻟﺸﺎط اﻚﺐﺤﺜﻨ.

 تطىر َظى انًعهىياث واألسانُب
اإلدارَت

ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻدارﻩﺒ اﻚﻙﺔركﻟﻩﺒ.

 يساعذة انًؤسساث انحكىيُت.

ﺐﻟﺎء ﻝؤﺴﺴﺎت – ﻅﻝؿ اﻚﺐﻟﻩﺒ اﻚﺔﺤﺔﻩﺒ.

 يساعذة اندًعُاث انخُرَت.

ﺐﻟﺎء ﻚﻛﺠﻝﻆﻩﺒ – ﺔﺴﻣﻩؿ ﻝﻣﺎـ ﻚﻣـ.

 يساعذة انًىاطٍ.

ﺔكﻓﻩر ﺴﻙف – ﺔكﻓﻩر ﻖطﻆﺒ أرض.

 تحفُس انًىظف.

ﺔرﻖﻩﺔﻡ – ﺸﻣﺎدة ﺔﻗدﻩر – ﺐدﻻت.

 انرظا انىظُفٍ

اﻚﻼزﻝﺒ

ﺔكﻓﻩر

اﻻﺤﺔﻩﺎﺠﺎت

اﻻﻝﻙﺎﻟﻩﺎت.

المصدر( :العبادي)66 ،2002 ،

كﻓؽ

الخطوة الخامسة :تحديد وتطوير خطة العمل:
ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻚﺨطكة ﻩﺔـ ﺺﻩﺎﻏﺒ األﻢداؼ ككﻀﻄ ﺨطﺒ اﻚﻆﻝؿ كاﻚﺔﻨ ﺔﺸﻝؿ األﻓراد اﻚﻝﺴﺌكﻚﻩف كﺠدكﻻن
زﻝﻟﻩﺎن ﻹﻅداد اﻚﺔﻗﺎرﻩر اﻚﻝرﺤﻛﻩﺒ كاﻚﻟﻣﺎﺌﻩﺒ ،كﻩﺠب أف ﺔﺔﻔؽ اﻚﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻅﻛﻦ ﻖﺎﺌﻝﺒ أكﻚكﻩﺎت كﻅﻛﻦ ﺠدكؿ
زﻝﻟﻨ ﺔﻔﺎدﻩﺎن ﻚﺤدكث ﻝﺸﻙﻼت ﻏﻩر ﻝﺔكﻖﻆﺒ (اﻚﻝغرﺐﻨ كﻏرﺐﻩﺒ ،2006 ،ص .)248
كﺔﻆﺔﺐر ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻢﻝزة اﻚكﺺؿ ﺐﻩف األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ كأداء اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻚﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ
كاﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ ﻓﻙﻝﺎ أف األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺔﺸﺔؽ ﻝف اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻚﻛكزارة ،ﻓﺈف ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻓﻨ
اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ ﺔﺸﺔؽ ﻝف األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ،كﻩراﻅﻦ أف ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت
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ﺔﻝﻩؿ ﻚﻛﺔﺤدﻩد أﻙﺜر ﻝف اﻚﻆﻝكﻝﻩﺒ ﺤﺔﻦ ﺔﻙكف ﻖﺎﺐﻛﺒ ﻚﻛﻔﻣـ ﻝف ﺠﺎﻟب اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻚﻝطﺐﻗﺒ ﻚﻣﺎ (اﻚﻆﺐﺎدم،
 ،2006ص .)67

الخطوة السادسة :تحديد األفعال التنفيذية:
كﻩﺔطﻛب ﺔﺐﻩﺎف األﻟﺸطﺒ كاألﻓﻆﺎؿ اﻚكاﺠب اﻚﺐدء ﻓﻨ ﺔﻟﻔﻩذﻢﺎ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ كاﻻﻟﺔﻗﺎؿ ﺐﺎﻚﺨطﺒ إﻚﻦ
ﻅﺎﻚـ اﻚكاﻖﻄ ،كﻢذا ﻩﺔطﻛب ﺔﺤدﻩد األﻢداؼ اﻚﺴﻟكﻩﺒ كﺔكزﻩﻄ كﺔﺨﺺﻩص اﻚﻝكارد ،كﺔﺤدﻩد اﻚﻝﺴؤﻚﻩﺎت،
كﺔدﻅﻩـ اﻚﺐراﻝج ،كﻩﻗكـ ﻓرﻩؽ ﻝﺸﻙؿ ﻝف اﻚكزارة ﻚﺔﻟﻔﻩذ ﻝﻗﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ،كﻩﺸﻝؿ ذﻚؾ رﺐط اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس
ﺐﻗكاﻅد اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت كأﻟظﻝﺒ اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت كﺔﻆرﻩؼ اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻓﻨ ﻙﺎﻓﺒ أﻖﺴﺎـ اﻚكزارة ﺐﻝﻗﻩﺎس األداء
(ﻅكض ،2009 ،ص .)114

الخطوة السابعة :المتابعة والتقييم:
ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻚﻝرﺤﻛﺒ ﺔﻗكـ اﻚكزارة ﺐﻝﺔﺎﺐﻆﺒ ﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس ﻝف ﺨﻼؿ إﻅداد دﻚﻩؿ ﻝﻆﻛكﻝﺎﺔﻨ ﻅف
ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﺐﺺكرة رﺐﻄ ﺴﻟكﻩﺒ أك ﺸﻣرﻩﺒ كﻅرﻀﻡ ﻅﻛﻦ اﻹدارة اﻚﻆﻛﻩﺎ ﻚﻝراﺠﻆﺔﻡ كﻝﻟﺎﻖﺸﺔﻡ
ﻝﻄ ﻝدﻩرم اﻹدارات كاألﻖﺴﺎـ ،ﻙﻝﺎ ﻩﺔـ إﻅﺎدة دراﺴﺒ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺴﻟكﻩﺎن ﻙﺠزء ﻝف
ﻅﻝﻛﻩﺎت اﻚﺔﺨطﻩط اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ كرﺴـ األﻢداؼ كﺔﺨﺺﻩص اﻚﻝكارد (ﻅكض : 2009،ص .)115
كﻅﻝﻛﻩﺒ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﺔﺔـ ﻝف ﺨﻼؿ ﺠﻝﻄ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﺤﻗﻩﻗﻩﺒ ألداء اﻚكزارة كاﻚﺤﻙـ ﻅﻛﻩﻣﺎ ﻝف ﺨﻼؿ
اﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء ،كأف ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻩﺔطﻛب إﺠراء ﻝﻗﺎرﻟﻡ ﺐﻩف األداء ﺐﻆد اﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس
األداء اﻚﻝﺔكازف كاألداء اﻚﻝﺎﻀﻨ ،كﻙذﻚؾ إﺠراء ﻝﻗﺎرﻟﺒ ﺐﻩف أداء اﻚكﺤدات اﻚﺔﻟظﻩﻝﻩﺒ "اﻚﻔركع" ،كأﻩﻀﺎن
ﻝﻗﺎرﻟﺒ أداء اﻚﻝﻟظﻝﺒ ﺐأداء اﻚﻝﻟظﻝﺎت األﺨرل كﺨﺎﺺﺒ اﻚﻝﻟظﻝﺎت اﻚﻝﻟﺎﻓﺴﺒ اﻚراﺌدة ( Arveson, 2007:
.)p 37
كﻩﺠب كﻀﻄ ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس ﻓﻨ ﺺﻔﺤﺒ كاﺤدة كﺔﺴﻝﻦ ﺐﻝﻟﻣﺠﻩﺒ اﻚﺺﻔﺤﺒ اﻚكاﺤدة ،كذﻚؾ ﺤﺔﻦ
ﻩﺴﻣؿ اﻻطﻼع ﻅﻛﻦ اﻚﻟﺔﺎﺌج ﺐﻟظرة ﺸﻝكﻚﻩﺒ كاﺤدة (ﺠكدة ،2008 ،ص .)280
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املبحث الثاىي
وزارة األشغال العامة واإلسهان
أوالً :المقدمة.
ثانياً :تعريف عام بالوزارة.
ثالثاً :األهداف العامة لموزارة.
رابعاً :مهام الوزارة.
خامساً :الواقع اإلداري والتنظيمي لموزارة.
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المبحث الثالث
وزارة األشغال العامة واإلسكان
أوالً :المقدمة:
ﻚﻙكف ﻝكﻀكع ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ ﻢك ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ك ازرة
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ،ﻓﺴكؼ ﻩﺔـ ﺔﺨﺺﻩص ﻢذا اﻚﻝﺐﺤث ﻚﻛﺤدﻩث ﻅف ك ازرة
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐغزة إﺤدل ﻝؤﺴﺴﺎت اﻚﺴطﻛﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ كاﻚﻝﺴﺌكﻚﺒ ﻅف ﻅﻝﻛﻩﺎت األﺸغﺎؿ
كاﻹﺴﻙﺎف ،كﺴﻩﺔـ اﻚﺤدﻩث ﻅف اﻚك ازرة ﻝف ﺤﻩث ﻟﺸأﺔﻣﺎ كأﻢداﻓﻣﺎ كﻝﻣﺎﻝﻣﺎ ،كﻙذﻚؾ اﻚﻣﻩﻙؿ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ
كاﻹدارم ﻚﻛك ازرة.

ثانياً :تعريف وزارة األشغال العامة واإلسكان:
ﻝﻟذ ﺔﺴﻛـ اﻚﺴﻛطﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ﻚﻝﻣﺎﻝﻣﺎ ﻓﻨ األراﻀﻨ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ﻓﻨ ﻅﺎـ  ،1994ﻙﺎﻟت ك ازرة
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كك ازرة اﻹﺴﻙﺎف ﻢﻝﺎ اﻚرﻙﻩزﺔﻩف اﻚﻛﺔﻩف ﺔرﺔﻙز ﻅﻛﻩﻣﻝﺎ اﻚﺴﻛطﺒ اﻚكطﻟﻩﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ﻚﺔﻟﻔﻩذ
كﻝﺔﺎﺐﻆﺒ اﻚﻝﻣﺎـ اﻚﻝﺔﻆﻛﻗﺒ ﺐﺎألﺸغﺎؿ كاﻹﺴﻙﺎف ،ﺤﻩث ﺔكزﻅت اﻚﻝﻣﺎـ ﺐﻩﻟﻣﻝﺎ ﻓﻙﺎﻟت ك ازرة األﺸغﺎؿ ﺔﺸرؼ
ﻅﻛﻦ ﻖطﺎع اﻚطرؽ كاﻚﺐﻟﻩﺒ األﺴﺎﺴﻩﺒ ،أﻝﺎ ك ازرة اﻹﺴﻙﺎف ﻓﺔﺸرؼ ﻅﻛﻦ ﻖطﺎع اﻚﻝﺐﺎﻟﻨ ،كﻖد أﺺﺐﺤت ك ازرة
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺔﺤﻝؿ ﻢذا اﻚﻝﺴﻝﻦ ﻝﻟذ ﻩكﻟﻩك ﻅﺎـ  2002أﺜر دﻝج ك ازرة اﻹﺴﻙﺎف ﻝﻄ ك ازرة
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ ،كﻝﻟذ ذﻚؾ اﻚﺔﺎرﻩخ أﺺﺐﺤت اﻚك ازرة ﺐﻣﻩﻙﻛﻣﺎ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ اﻚﺠدﻩد ﺔﺸرؼ ﻅﻛﻦ ﻖطﺎﻅﻨ
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ،كﺔﻝﺜﻛت رﺴﺎﻚﺔﻣﺎ ﻓﻨ " اﻚﺴﻆﻨ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ اﻚﺔﻟﻝﻩﺒ اﻚﻆﻝراﻟﻩﺒ اﻚﻝﺴﺔداﻝﺒ ﻓﻨ ﻖطﺎع
اﻹﺴﻙﺎف كاﻚﺐﻟﻩﺒ األﺴﺎﺴﻩﺒ ﻓﻨ ﻓﻛﺴػطﻩف" (اﻚﻣﻩﻙؿ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ﻚك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف.)2004 ،

ثالثاً :األهداف العامة لوزارة األشغال العامة واإلسكان:
كﻖد كﻀﻆت اﻚك ازرة أﻝﺎﻝﻣﺎ ﻝﻟذ ﺔأﺴﻩﺴﻣﺎ ﺠﻝﻛﺒ ﻝف األﻢداؼ كاﻚغﺎﻩﺎت ﻩﻝﻙف ﺔﻔﺺﻩﻛﻣﺎ ﻙﻝﺎ ﻩﻛﻨ
(اﻚﻣﻩﻙؿ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ﻚك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف:)2004 ،
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 )1ﺔﺤﻗﻩؽ اﻚزﻩﺎدة اﻚﻙﻝﻩﺒ كاﻚﻟكﻅﻩﺒ ﻝف اﻚكﺤدات اﻚﺴﻙﻟﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔكﻓر اﻚﺸركط اﻚﺺﺤﻩﺒ كاﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ
اﻚﺔﻨ ﺔﺤﺔﺎﺠﻣﺎ األﺴر اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ.
 )2اﻚﺔطكﻩر كاﻚﺺﻩﺎﻟﺒ اﻚداﺌﻝﺒ ﻚﻛﺐﻟﻩﺒ األﺴﺎﺴﻩﺒ ﻚﻛﻝراﻓؽ كاﻚﻝﺐﺎﻟﻨ اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ كﻅﻟﺎﺺر اﻚﺐﻟﻩﺒ اﻚﺔﺤﺔﻩﺒ.
 )3اﻚﻝﺴﺎﻢﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻟﻝﻩﺒ كﺔطكﻩر ﺺﻟﺎﻅﺒ كﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺎ اﻚﺐﻟﺎء كاﻹﻟﺸﺎءات ﻓﻨ ﻓﻛﺴطﻩف.
 )4اﻚﺔطكﻩر كاﻻرﺔﻗﺎء ﺐﺎﻚﺐﻩﺌﺒ اﻚﺴﻙﻟﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﺤﻀر كاﻚرﻩؼ كاﻚﺔﺨﻛص ﻝف اﻚﺔﺠﻝﻆﺎت اﻚﺴﻙﻟﻩﺒ
اﻚﻆﺸكاﺌﻩﺒ.
 )5ﺔﻔﻆﻩؿ دكر ﻖطﺎع اﻚﺐﻟﺎء ﻓﻨ اﻻﻖﺔﺺﺎد اﻚكطﻟﻨ كﻝﺸﺎرﻙﺔﻡ ﻓﻨ ﺤؿ ﻝﺸﺎﻙؿ اﻚﺐطﺎﻚﺒ كﺔكﻓﻩر ﻓرص
ﻅﻝؿ.

رابعاً :مهام وزارة األشغال العامة واإلسكان:
ﻩﻗﻄ ﻅﻛﻦ ﻅﺎﺔؽ اﻚك ازرة اﻚﻝﻣﺎـ كاﻚﻝﺴؤكﻚﻩﺎت اﻚﺔﺎﻚﻩﺒ (اﻚﻣﻩﻙؿ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ﻚك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ
كاﻹﺴﻙﺎف:)2004 ،
 )1ﺤﺺر كاﺺﻼح األﻀرار ﻓﻨ اﻚﻝﺐﺎﻟﻨ اﻚﻟﺎﺔﺠﺒ ﻅف اﻻﺠﺔﻩﺎﺤﺎت اﻚﺺﻣﻩكﻟﻩﺒ ،كاﻅﺎدة ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺐﺎﻟﻨ
اﻚﻝدﻝرة ﺔدﻝﻩ انر ﻙﻛﻩﺎن.
 )2اﻚﻗﻩﺎـ ﺐﺎﻚﺐﺤكث كاﻚدراﺴﺎت اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ اﻚﺨﺎﺺﺒ ﺐﺎﻚﺔطكﻩر اﻚﻝﺴﺔﻝر ﻚﻝﺸﺎرﻩﻄ كﻟﺸﺎطﺎت اﻚك ازرة
اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ.
 )3إﻅداد اﻚﺨطط كاﻚﺴﻩﺎﺴﺎت كاﻚﺐراﻝج كاﻚﻝﺸﺎرﻩﻄ اﻚﻆﻝﻛﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﺨدـ ﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
اﻚكطﻟﻩﺒ ﻚإلﺴﻙﺎف كاﻚﺔﻟﻝﻩﺒ اﻚﺤﻀرﻩﺒ كاﻚﻆﻝراﻟﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻝدف كاﻚرﻩؼ.
 )4إﻅداد كﺔﺤدﻩث اﻚﻟظـ كاﻚﻗكاﻟﻩف كاﻚﺔﺸرﻩﻆﺎت اﻚﻆﻝراﻟﻩﺒ اﻚﺨﺎﺺﺒ ﺐﺎﻚﺔﺨطﻩط اﻚﺤﻀرم كاﻚﺔﺺﻝﻩـ
اﻚﻝﻆﻝﺎرم كاﻹﻟﺸﺎﺌﻨ ﻚإلﺴﻙﺎف كاﻚﺐﻟﻩﺒ اﻚﺔﺤﺔﻩﺒ ﺐﻝﺎ ﻩﺔﻔؽ ﻝﻄ اﻚكاﻖﻄ اﻻﻖﺔﺺﺎدم كاﻚﺴﻩﺎﺴﻨ
كاﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
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 )5كﻀﻄ اﻚﺐراﻝج اﻚﺨﺎﺺﺒ ﺐﺔطكﻩر كﺔﻟظﻩـ ﻖطﺎع اﻚﻝﻗﺎكﻻت كﺔطكﻩر األﻟظﻝﺒ اﻚﺨﺎﺺﺒ ﺐﺎﻚﻝﻗﺎكﻚﻩف.
 )6إﻅداد كادارة ﺐراﻝج اﻚﺔأﻢﻩؿ كاﻚﺔدرﻩب ﻚﻛﻝﻣﻟدﺴﻩف كاﻚﻝﻣﻟﻩﻩف داﺨؿ كﺨﺎرج اﻚك ازرة.
 )7اﻚﻝﺸﺎرﻙﺒ ﻓﻨ إﻅداد اﻚﺨطﺒ اﻚكطﻟﻩﺒ ﻚﻛﺔﻟﻝﻩﺒ اﻚﺸﺎﻝﻛﺒ ككﻀﻄ اﻚﻗكاﻟﻩف كاﻚﺔﺸرﻩﻆﺎت اﻚكطﻟﻩﺒ ذات
اﻚﺺﻛﺒ.

خامساً :الواقع االداري والتنظيمي في وزارة األشغال العامة واإلسكان:
أوالً :تشكيمة الوظائف (الهيكل التنظيمي لوزارة األشغال العامة واإلسكان:)2004 ،
ﻩﺔﻙكف اﻚﻣﻩﻙؿ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ﻚﻛك ازرة ﻝف اﻚكظﺎﺌؼ اﻚﺔﺎﻚﻩﺒ:
اﻚكزﻩر ،اﻚكﻙﻩؿ ،اﻚكﻙﻩؿ اﻚﻝﺴﺎﻅد ﻚﺸؤكف اﻚﺔﺨطﻩط كاﻚﺔطكﻩر ،اﻚكﻙﻩؿ اﻚﻝﺴﺎﻅد ﻚﻛﺸؤكف اﻚﻔﻟﻩﺒ،
ﻝدﻩر ﻅﺎـ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،ﻝﺴﺔﺸﺎركف كﻚﺠﺎف اﻻﺨﺔﺺﺎص ،ﻝدﻩر داﺌرة ،ﻝدﻩر ﻝﻙﺔب اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻝﺤﺎﻓظﺒ،
رﺌﻩس ﻖﺴـ ،رﺌﻩس ﺸﻆﺐﺒ ،كظﺎﺌؼ أﺨرل.
ثانياً :المستويات اإلدارية:
 -1حسب الموقع الجغرافي:
كﻩﻝﻙف ﺔﻗﺴﻩـ اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻹدارﻩﺒ ﺐﺎﻚك ازرة اﺴﺔﻟﺎدان ﻚﻛﻝكﻖﻄ اﻚﺠغراﻓﻨ إﻚﻦ:
المستوو األول :كﻩﺔﻝﺜؿ ﺐك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف كاﻚﺔﻨ ﺔﺸرؼ ﻅﻛﻦ أﻅﻝﺎؿ األﺸغﺎؿ كاﻹﺴﻙﺎف
ﻓﻨ ﺠﻝﻩﻄ أﻟﺤﺎء ﻖطﺎع ﻏزة.
المستوو الثاني :كﻩﺔﻝﺜؿ ﺐﻝدﻩرﻩﺎت ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐغزة ﻓﻨ ﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻖطﺎع ﻏزة كاﻚﺔﻨ
ﺔﺸرؼ ﻅﻛﻦ أﻅﻝﺎؿ األﺸغﺎؿ كاﻹﺴﻙﺎف ﻓﻨ اﻚﻝﺤﺎﻓظﺎت كﺔﻟﻗﺴـ إﻚﻦ (ﻝﺤﺎﻓظﺒ اﻚﺸﻝﺎؿ ،ﻝﺤﺎﻓظﺒ ﻏزة،
ﻝﺤﺎﻓظﺒ اﻚكﺴطﻦ ،ﻝﺤﺎﻓظﺒ ﺨﺎﻟﻩكﻟس ،ﻝﺤﺎﻓظﺒ رﻓح).
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 -2حسب التصنيف الهيكمي:
أ -اإلدارة العميا :وتشمل كل من:
 -1الوزير :ﻢػك اﻚػرﺌﻩس األﻅﻛػﻦ ﻚﻛػك ازرة ،كﻩﻝﺜػؿ اﻚﻝﺴػﺔكل اﻚﺔﻟﻔﻩػذم األﻅﻛػﻦ ﻓػﻨ اﻚﺴػﻛطﺒ اﻚﻔﻛﺴػطﻩﻟﻩﺒ ﻓﻩﻝػﺎ
ﻩﺨﺔص ﺐﻗطﺎﻅﻨ األﺸغﺎؿ كاﻹﺴﻙﺎف ،كﻩرﺔﺐط ﺐﻝﻙﺔب اﻚكزﻩر ﺤﺴب اﻚﻣﻩﻙؿ اﻚﺔﻟﻔﻩذم ﻚﻛك ازرة ﻙؿ ﻝف :
داﺌػرة ﻝﻙﺔػػب اﻚػػكزﻩر ،اﻚﻝﺴﺔﺸػػﺎركف ،اﻚﻛﺠػػﺎف اﻚك ازرﻩػػﺒ اﻚﻝﺔﺨﺺﺺػػﺒ كاﻚطﺎرﺌػػﺒ ،داﺌػرة اﻚرﻖﺎﺐػػﺒ اﻚداﺨﻛﻩػػﺒ،
إدارة اﻚﻆطﺎءات اﻚﻝرﻙزﻩﺒ ،داﺌرة اﻚﺔﻆﺎكف اﻚﻆرﺐﻨ كاﻚدكﻚﻨ ،داﺌرة اﻚﻆﻼﻖﺎت اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﻅﻼـ.
 -2وكياال الااوزارة :ﻩﻝﺜػػؿ اﻚﻝﺴػػﺔكل اﻚﺜػػﺎﻟﻨ ﻓػػﻨ اﻹدارة اﻚﻆﻛﻩػػﺎ ،كﻩﻝػػﺎرس اﻹﺸ ػراؼ اﻚﻝﺐﺎﺸػػر ﻅﻛػػﻦ اﻹدارات
اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻚكﺤدات اﻚﺔﻟظﻩﻝﻩﺒ اﻚﻝرﺔﺐطﺒ ﺐﻡ كﻩﻟﺴػؽ أﻅﻝﺎﻚﻣػﺎ ،كﻩػرﺔﺐط ﺐػﻡ ﺤﺴػب اﻚﻣﻩﻙػؿ اﻚﺔﻟﻔﻩػذم ﻚﻛػك ازرة
ﻙػػؿ ﻝػػف :اﻚػػكﻙﻼء اﻚﻝﺴػػﺎﻅدكف ،اﻚػػداﺌرة اﻚﻗﺎﻟكﻟﻩػػﺒ ،داﺌػرة اﻚﺔﻙػػﺎﻚﻩؼ كاﻚﺔﻗػػدﻩرات ،داﺌػرة اﻚﺤﺎﺴػػكب ،داﺌػرة
إﻅداد اﻚكﺜﺎﺌؽ كﻅطﺎءات اﻚكزارة ،ﻝﻟﺴؽ ﺸؤكف اﻚﻝﺤﺎﻓظﺎت :كﻢك ﻅﺐﺎرة ﻅف ﺤﻛﻗﺒ كﺺؿ ﺐػﻩف إدارات
كدكاﺌر اﻚك ازرة ﻝﻄ ﻝﻙﺎﺔب اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻝﺤﺎﻓظﺎت.
 -3الااوكالء المساااعدون :كﻅػػددﻢـ اﺜﻟػػﺎف ،اﻚكﻙﻩػػؿ اﻚﻝﺴػػﺎﻅد ﻚﻛﺸػػؤكف اﻚﻔﻟﻩػػﺒ ،كاﻚكﻙﻩػػؿ اﻚﻝﺴػػﺎﻅد ﻚﺸػػؤكف
اﻚﺔﺨطﻩط كاﻚﺔطكﻩر ،كﻩﻙكف ﻙؿ ﻝﻟﻣﻝﺎ ﻝﺴؤكﻻن ﻅف ﻝﺠﺎؿ ﻅﻝؿ ﻝﺤدد ﻓﻨ اﻚػك ازرة ﺔﺠػﺎﻠ كﻙﻩػؿ اﻚػك ازرة
كﻩﻆﻝؿ ﺔﺤت إﺸراﻓﻡ.
ب -اإلدارة الوسطى:
ﺔﺔﻝﺜؿ اﻹدارة اﻚكﺴطﻦ ﺐﺎﻚك ازرة ﺐﺎﻹدارات اﻚﻆﺎﻝﺒ كﻅددﻢﺎ ( )9إدارات ﻅﺎﻝﺒ ﻩكﻀﺤﻣﺎ ﺸﻙؿ رﻖـ
( ،)4كﺔﺔكﻚﻦ ﻢذﻠ اﻹدارات ﻝﺴﺌكﻚﻩﺒ ﺔﺤكﻩؿ اﻚﺴﻩﺎﺴﺎت اﻚﻆﺎﻝﺒ اﻚﺺﺎدرة ﻅف اﻹدارة اﻚﻆﻛﻩﺎ إﻚﻦ ﺨطط
ﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ ،كﺔﺤدﻩد اﻻﺠراءات كاﻚﺠداكؿ اﻚزﻝﻟﻩﺒ اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﻛﺔﻟﻔﻩذ اﻚﻆﻝﻛﻨ ﻚﻣذﻠ اﻚﺨطط كذﻚؾ ﺐﺎﻚﺔﻆﺎكف ﻝﻄ
اﻚدكاﺌر كاألﻖﺴﺎـ كﻝدﻩرﻩﺎت اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻝﺤﺎﻓظﺎت.
ت -اإلدارة التنفيذية:
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كﺔﺔﻝﺜؿ ﺐﺎﻚدكاﺌر كاألﻖﺴﺎـ كاﻚﺸﻆب كﻝدﻩرﻩﺎت اﻚك ازرة ﺐﺎﻚﻝﺤﺎﻓظﺎت ،كﺔﺔكﻚﻦ ﻢذﻠ اﻹدارة ﺔطﺐﻩؽ
اﻚﺔﻆﻛﻩﻝﺎت كﺔﻟﻔﻩذ اﻹﺠراءات ﻚﻛﺨركج ﺐﺎﻚﻆﻝؿ اﻚﻝطﻛكب ﺔﺤﻗﻩﻗﺎن ﻚألﻢداؼ اﻚﻝﻆدة ﻝﺴﺐﻗﺎن.
ثانياً :تقييم األداء:
ﺔﻣﺔـ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐغزة ﺐﻆﻝﻛﻩﺒ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ،كﻩﻗكـ ﺐﻣذﻠ اﻚﻆﻝﻛﻩﺒ ﻖﺴـ ﺔﻗﻩﻩـ
األداء كاﻚﺔرﻖﻩﺎت كﻓؽ اﻻﺨﺔﺺﺎﺺﺎت اﻚﺔﺎﻚﻩﺒ (اﻚﻣﻩﻙؿ اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ﻚك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف،
:)2004
 ﺔﺠﻣﻩز ﺨطﺒ ﻚﺔطكﻩر اﻚﻆﻝؿ اﻹدارم ﺐﻝﺎ ﻩﻟﺴﺠـ ﻝﻄ ﺐث ركح اﻚﻝﻟﺎﻓﺴﺒ كاﻚﺤكاﻓز اﻚﺔﺸﺠﻩﻆﻩﺒ
ﻚألداء اﻚﺠﻩد.
 ﺔﻗدﻩـ اﻚﺔكﺺﻩﺎت كاﻚﻝﻗﺔرﺤﺎت ﻚﻝﻆﺎﻚﺠﺒ ﻀﻆؼ األداء كﻟكاﺤﻨ اﻚﻗﺺكر كاﻻﻟﺤراﻓﺎت كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ
ﻝﻆﺎﻚﺠﺔﻣﺎ.
 ﻝﺔﺎﺐﻆﺒ اﻚﺔرﻖﻩﺎت اﻚﻝﺴﺔﺤﻗﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف كرﺐطﻣﺎ ﺐﻟﺔﺎﺌج ﺔﻗﻩﻩـ األداء.
 اﻚﻝﺔﺎﺐﻆﺒ اﻚﻝﺴﺔﻝرة ﻝﻄ إدارات كدكاﺌر اﻚك ازرة ﺐﺸأف اﻚﺔأﻙد ﻝف ﺺﺤﺒ ﺔﻗﻩﻩـ أداء اﻚﻝكظﻔﻩف.
 ﻝراﺠﻆﺒ كأرﺸﻔﺒ ﻟﻝﺎذج ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ اﻚﻝﻛﻔﺎت اﻚﺨﺎﺺﺒ ﻚﻛﻆﺎﻝﻛﻩف ﺐﺎﻚك ازرة ﻝﻄ ﺔﺤدﻩد ﻝرﺤﻛﺒ
اﻚﺔﻗﻩﻩـ.
 ﻅﻝؿ اﻚﺤﺺر اﻚﺴﻟكم ﻚﻟﺔﺎﺌج ﺔﻗﻩﻩـ أداء اﻚﻝكظﻔﻩف ﺐﺎﻹدارات اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻚدكاﺌر كﺔﺤدﻩد اﻚذﻩف
ﺤﺺﻛكا ﻅﻛﻦ أﻖؿ اﻚدرﺠﺎت.
 إﻅداد اﻚﺔﻗﺎرﻩر اﻚﻼزﻝﺒ كاﻚﺨﺎﺺﺒ ﺐﺎﻚﻟﺔﺎﺌج ﻚﻛﻝكظﻔﻩف ﻚﻼﺴﺔﻔﺎدة ﻝﻟﻣﺎ ﺐﺎﻚﻗﻀﺎﻩﺎ اﻚﻝﺔﻆﻛﻗﺒ ﺐﺈﻅﺎدة
اﻚﺔﻗﻩﻩـ.
 ﺠﻝﻄ اﻚﻝﻼﺤظﺎت ﻅﻛﻦ ﺔﻗﻩﻩـ األداء كﻅرﻀﻣﺎ ﻅﻛﻦ ﺠﻣﺎت اﻻﺨﺔﺺﺎص داﺨؿ اﻚك ازرة كﻓﻨ دﻩكاف
اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚﻆﺎـ.
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 اﻚﻗﻩﺎـ ﺐﺠكﻻت ﻅﻛﻦ دكاﺌر اﻚك ازرة كﺸرح اﻚﻟظﺎـ كﺔﻗدﻩـ اﻚﻟﺺح كاﻚﻝﺸكرة ﻚﻛﻝﻗﻩﻝﻩف ﺐﺎﻚك ازرة.
 ﻝﺔﺎﺐﻆﺒ اﻚﺠزاءات كاﻟﻆﻙﺎﺴﺎﺔﻣﺎ ﻅﻛﻦ ﺔﻗﻩﻩـ األداء اﻚﺴﻟكم كﺤﺺر اﺴﺔﺤﻗﺎﻖﺎت اﻚﺔرﻖﻩﺎت ﺐﻝﺎ ﻩﻟﺴﺠـ
ﻝﻄ ﻖرار اﻚﺔﻗﻩﻩـ اﻚﻟﻣﺎﺌﻨ.
 ﻝﻟح اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚﻔرﺺﺒ ﻚﺴﻝﺎع ﻝﺸﺎﻙﻛﻣـ كاﺴﺔﻔﺴﺎراﺔﻣـ ﻓﻨ اﻚﻆﻝؿ ﻓﻨ اطﺎر اﻚﻝﻣﺎـ اﻚﻝكﻙﻛﺒ ﻚﻛﻗﺴـ
ﻝﻄ اﻚﺔكﻀﻩح كاﻚﺸرح ﻅف ﻙﺎﻓﺒ اﻚﺔﺴﺎؤﻻت كﻝراﻅﺎة اﻚﻝﺤﺎﻓظﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﺴرﻩﺒ اﻚﺔﺎﻝﺒ.
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انفصم انرابع

منهجُت اندراضت
أوالً :المقدمة.
ثانياً :أسموب جمع البيانات.
ثالثا :مجتمع الدراسة.
رابعاً :أداة الدراسة.
خامساً :صدق االستبيان.
سادساً :ثبات االستبيان.
سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة
أوالً :مقدمة:
ﺔﻆﺔﺐر ﻝﻟﻣﺠﻩﺒ اﻚدراﺴﺒ كاﺠراءاﺔﻣﺎ ﻝﺤك ار رﺌﻩﺴﻩﺎ ﻩﺔـ ﻝف ﺨﻼﻚﻡ اﻟﺠﺎز اﻚﺠﺎﻟب اﻚﺔطﺐﻩﻗﻨ ﻝف
اﻚدراﺴﺒ ،كﻅف طرﻩﻗﻣﺎ ﻩﺔـ اﻚﺤﺺكؿ ﻅﻛﻦ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﻝطﻛكﺐﺒ ﻹﺠراء اﻚﺔﺤﻛﻩؿ اﻹﺤﺺﺎﺌﻨ ﻚﻛﺔكﺺؿ إﻚﻦ
اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﺔﻨ ﻩﺔـ ﺔﻔﺴﻩرﻢﺎ ﻓﻨ ﻀكء أدﺐﻩﺎت اﻚدراﺴﺒ اﻚﻝﺔﻆﻛﻗﺒ ﺐﻝكﻀكع اﻚدراﺴﺒ ،كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﺔﺤﻗؽ األﻢداؼ
اﻚﺔﻨ ﺔﺴﻆﻦ إﻚﻦ ﺔﺤﻗﻩﻗﻣﺎ.
ﺤﻩث ﺔﻟﺎكؿ ﻢذا اﻚﻔﺺؿ كﺺﻔﺎ ﻚﻛﻝﻟﻣج اﻚﻝﺔﺐﻄ كﻝﺠﺔﻝﻄ كﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ،كﻙذﻚؾ أداة اﻚدراﺴﺒ
اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ كطرﻩﻗﺒ إﻅدادﻢﺎ كﻙﻩﻔﻩﺒ ﺐﻟﺎﺌﻣﺎ كﺔطكﻩرﻢﺎ ،كﻝدل ﺺدﻖﻣﺎ كﺜﺐﺎﺔﻣﺎ .ﻙﻝﺎ ﻩﺔﻀﻝف كﺺﻔﺎ
ﻚإلﺠراءات اﻚﺔﻨ ﻖﺎـ ﺐﻣﺎ اﻚﺐﺎﺤث ﻓﻨ ﺔﺺﻝﻩـ أداة اﻚدراﺴﺒ كﺔﻗﻟﻩﻟﻣﺎ ،كاألدكات اﻚﺔﻨ اﺴﺔﺨدﻝﻣﺎ ﻚﺠﻝﻄ ﺐﻩﺎﻟﺎت
اﻚدراﺴﺒ ،كﻩﻟﺔﻣﻨ اﻚﻔﺺؿ ﺐﺎﻚﻝﻆﺎﻚﺠﺎت اﻹﺤﺺﺎﺌﻩﺒ اﻚﺔﻨ اﺴﺔﺨدﻝت ﻓﻨ ﺔﺤﻛﻩؿ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت كاﺴﺔﺨﻼص اﻚﻟﺔﺎﺌج،
كﻓﻩﻝﺎ ﻩﻛﻨ كﺺؼ ﻚﻣذﻠ اﻹﺠراءات.

ثانياً :أسموب جمع البيانات:
ﺐﻟﺎء ﻅﻛﻦ طﺐﻩﻆﺒ اﻚدراﺴﺒ كاألﻢداؼ اﻚﺔﻨ ﺔﺴﻆﻦ إﻚﻦ ﺔﺤﻗﻩﻗﻣﺎ ﻓﻗد اﺴﺔﺨدـ اﻚﺐﺎﺤث اﻚﻝﻟﻣج
ن

اﻚكﺺﻔﻨ اﻚﺔﺤﻛﻩﻛﻨ ،كاﻚذم ﻩﻆﺔﻝد ﻅﻛﻦ دراﺴﺒ اﻚظﺎﻢرة ﻙﻝﺎ ﺔكﺠد ﻓﻨ اﻚكاﻖﻄ كﻩﻣﺔـ ﺐكﺺﻔﻣﺎ كﺺﻔﺎ دﻖﻩﻗﺎ
كﻩﻆﺐر ﻅﻟﻣﺎ ﺔﻆﺐﻩ ار ﻙﻩﻔﻩﺎ كﻙﻝﻩﺎ ،ﻙﻝﺎ ﻻ ﻩﻙﺔﻔﻨ ﻢذا اﻚﻝﻟﻣج ﻅﻟد ﺠﻝﻄ اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚﻝﺔﻆﻛﻗﺒ ﺐﺎﻚظﺎﻢرة ﻝف
أﺠؿ اﺴﺔﻗﺺﺎء ﻝظﺎﻢرﻢﺎ كﻅﻼﻖﺎﺔﻣﺎ اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ ،ﺐؿ ﻩﺔﻆداﻠ إﻚﻦ اﻚﺔﺤﻛﻩؿ كاﻚرﺐط كاﻚﺔﻔﺴﻩر ﻚﻛكﺺكؿ إﻚﻦ
اﺴﺔﻟﺔﺎﺠﺎت ﻩﺐﻟﻨ ﻅﻛﻩﻣﺎ اﻚﺔﺺكر اﻚﻝﻗﺔرح ﺐﺤﻩث ﻩزﻩد ﺐﻣﺎ رﺺﻩد اﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻅف ﻝكﻀكع اﻚدراﺴﺒ.
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وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
 .1المصادر الثانوية:
ﺤﻩػػث اﺔﺠ ػﻡ اﻚﺐﺎﺤػػث ﻓػػﻨ ﻝﻆﺎﻚﺠ ػﺒ اﻹطػػﺎر اﻚﻟظػػرم ﻚﻛد ارﺴػػﺒ إﻚػػﻦ ﻝﺺػػﺎدر اﻚﺐﻩﺎﻟػػﺎت اﻚﺜﺎﻟكﻩػػﺒ كاﻚﺔػػﻨ
ﺔﺔﻝﺜػػؿ ﻓػػﻨ اﻚﻙﺔػػب كاﻚﻝ ارﺠػػﻄ اﻚﻆرﺐﻩػػﺒ كاألﺠﻟﺐﻩػػﺒ ذات اﻚﻆﻼﻖػػﺒ ،كاﻚػػدكرﻩﺎت كاﻚﻝﻗػػﺎﻻت كاﻚﺔﻗػػﺎرﻩر ،كاألﺐﺤػػﺎث
كاﻚدراﺴﺎت اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﻟﺎكﻚت ﻝكﻀكع اﻚدارﺴﺒ ،كاﻚﺐﺤث كاﻚﻝطﺎﻚﻆﺒ ﻓﻨ ﻝكاﻖﻄ اﻹﻟﺔرﻟت اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ.
 .2المصادر األولية:
ﻚﻝﻆﺎﻚﺠػﺒ اﻚﺠكاﻟػػب اﻚﺔﺤﻛﻩﻛﻩػﺒ ﻚﻝكﻀػػكع اﻚد ارﺴػػﺒ ﻚﺠػأ اﻚﺐﺎﺤػػث إﻚػﻨ ﺠﻝػػﻄ اﻚﺐﻩﺎﻟػػﺎت األكﻚﻩػﺒ ﻝػػف ﺨػػﻼؿ
اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻙأداة رﺌﻩﺴﺒ ﻚﻛدراﺴﺒ ،ﺺﻝﻝت ﺨﺺﻩﺺﺎن ﻚﻣذا اﻚغرض.

ثالثاً :مجتمع الدراسة:
ػﺎء ﻅﻛػػﻦ ﻝﺸػػﻙﻛﺒ
ﻝﺠﺔﻝػػﻄ اﻚد ارﺴػػﺒ ﻩﻆػػرؼ ﺐأﻟػػﻡ ﺠﻝﻩػػﻄ ﻝﻔػػردات اﻚظػػﺎﻢرة اﻚﺔػػﻨ ﻩدرﺴػػﻣﺎ اﻚﺐﺎﺤػػث ،كﺐﻟػ ن

اﻚدراﺴﺒ كأﻢداﻓﻣﺎ ﻓﺎف اﻚﻝﺠﺔﻝػﻄ اﻚﻝﺴػﺔﻣدؼ ﻩﺔﻙػكف ﻝػف ﺠﻝﻩػﻄ ﻝػكظﻔﻨ ك ازرة األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ كاﻹﺴػﻙﺎف ﻓػﻨ
ﻏزة اﻚﺤﺎﺺﻛﻩف ﻅﻛﻦ ﺸﻣﺎدة اﻚﺜﺎﻟكﻩﺒ اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻓأﻅﻛﻦ كاﻚﺐﺎﻚغ ﻅددﻢـ ( )99ﻝكظؼ.
كﻖد ﺔـ اﺴﺔﺨداـ طرﻩﻗﺒ اﻚﺤﺺر اﻚﺸﺎﻝؿ ،ﺤﻩث ﺔـ ﺔكزﻩﻄ ( )99اﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻝﺠﺔﻝػﻄ اﻚد ارﺴػﺒ كﻖػد
ﺔـ اﺴﺔرداد ) (82اﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﺐﻟﺴﺐﺒ  ،%91.11كﺔـ إﻚغﺎء  6اﺴﺔﺐﺎﻟﺎت ألﻟﻣﺎ ﻏﻩر ﻝﺴﺔكﻓﻩﺒ ﻚﻛﺸركط.
خطوات بناء اإلستبانة:
ﻖ ػػﺎـ اﻚﺐﺎﺤ ػػث ﺐﺈﻅ ػػداد أداة اﻚد ارﺴ ػػﺒ ﻚﻝﻆرﻓ ػػﺒ "مااادو تاااوفر مقوماااات تطبياااق بطاقاااة قيااااس األداء
المت اوازن فااي وزارة األشااغال العامااة واإلسااكان بمحافظااات غاازة" ،كاﺔﺐػػﻄ اﻚﺐﺎﺤػػث اﻚﺨط ػكات اﻚﺔﺎﻚﻩػػﺒ ﻚﺐﻟػػﺎء
اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ- :
 )1اﻹطﻼع ﻅﻛﻦ األدب اﻻدارم كاﻚدراﺴﺎت اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ ذات اﻚﺺػﻛﺒ ﺐﻝكﻀػكع اﻚد ارﺴػﺒ ،كاﻻﺴػﺔﻔﺎدة ﻝﻟﻣػﺎ ﻓػﻨ
ﺐﻟﺎء اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ كﺺﻩﺎﻏﺒ ﻓﻗراﺔﻣﺎ.
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 )2اﺴﺔﺸ ػػﺎر اﻚﺐﺎﺤ ػػث ﻅ ػػددان ﻝ ػػف أﺴ ػػﺎﺔذة اﻚﺠﺎﻝﻆ ػػﺎت اﻚﻔﻛﺴ ػػطﻩﻟﻩﺒ كاﻚﻝﺸػ ػرﻓﻩف اﻹدارﻩ ػػﻩف ﻓ ػػﻨ ﺔﺤدﻩ ػػد أﺐﻆ ػػﺎد
اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ كﻓﻗراﺔﻣﺎ.
 )3ﺔﺤدﻩد اﻚﻝﺠﺎﻻت اﻚرﺌﻩﺴﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺸﻝﻛﺔﻣﺎ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ.
 )4ﺔﺤدﻩد اﻚﻔﻗرات اﻚﺔﻨ ﺔﻗﻄ ﺔﺤت ﻙؿ ﻝﺠﺎؿ.
 )5ﺔػػـ ﻅػػرض اﻹﺴػػﺔﺐﺎﻟﺒ ﻅﻛػػﻦ ( )6ﻝػػف اﻚﻝﺤﻙﻝػػﻩف اﻹدارﻩػػﻩف ﻝػػف أﻅﻀػػﺎء ﻢﻩﺌػػﺒ اﻚﺔػػدرﻩس ﻓػػﻨ اﻚﺠﺎﻝﻆػػﺒ
اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ﺐغزة ،كﺠﺎﻝﻆﺒ األﻖﺺﻦ ﺐغزة ،كﻝكظﻔﻩف ﻝف ك ازرة األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ كاﻹﺴػﻙﺎف ﺐغػزة كاﻚﻝﻛﺤػؽ
رﻖـ ( )1ﻩﺐﻩف أﺴﻝﺎء أﻅﻀﺎء ﻚﺠﻟﺒ اﻚﺔﺤﻙﻩـ.
 )6ﻓﻨ ﻀكء أراء اﻚﻝﺤﻙﻝﻩف ﺔػـ ﺔﻆػدﻩؿ ﺐﻆػض ﻓﻗػرات اﻹﺴػﺔﺐﺎﻟﺒ ﻝػف ﺤﻩػث اﻚﺤػذؼ أك اﻹﻀػﺎﻓﺒ كاﻚﺔﻆػدﻩؿ،
ﻚﺔﺴﺔﻗر اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻓﻨ ﺺكرﺔﻣﺎ اﻚﻟﻣﺎﺌﻩﺒ ﻅﻛﻦ ( )59ﻓﻗرة ،ﻝﻛﺤؽ (.)2

رابعاً :أداة الدراسة:
ﺔﻆػػد اﻻﺴػػﺔﺐﺎﻟﺒ أﻙﺜػػر كﺴػػﺎﺌؿ اﻚﺤﺺػػكؿ ﻅﻛػػﻦ اﻚﺐﻩﺎﻟػػﺎت ﻝػػف األﻓ ػراد اﺴػػﺔﺨداﻝﺎن ك اﻟﺔﺸػػﺎ انر ،ك ﺔﻆػػرؼ
اﻻﺴػﺔﺐﺎﻟﺒ ﺐأﻟﻣػﺎ" :أداة ذات أﺐﻆػﺎد كﺐﻟػكد ﺔﺴػﺔﺨدـ ﻚﻛﺤﺺػكؿ ﻅﻛػﻦ ﻝﻆﻛكﻝػﺎت أك آراء ﻩﻗػكـ ﺐﺎﻻﺴػﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣػﺎ
اﻚﻝﻔﺤكص ﻟﻔﺴﻡ ،كﻢﻨ ﻙﺔﺎﺐﻩﺒ ﺔﺤرﻩرﻩﺒ "(األﻏﺎ ك األﺴﺔﺎذ ،)88= :900; ،ﺤﻩث ﺔـ إﻅداد اﺴﺔﺐﺎﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ
ﺤػػكؿ "ماادو تااوفر مقومااات تطبيااق بطاقااة قياااس األداء المتاوازن فااي وزارة األشااغال العامااة واإلسااكان
بمحافظات غزة"
تتكون إستبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسية:
القسم األول :كﻢك ﻅﺐﺎرة ﻅف اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻅف اﻚﻝﺴﺔﺠﻩب (اﻚﺠﻟس ،اﻚﻆﻝر ،اﻚدرﺠﺒ اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ،ﺴﻟكات
اﻚﺨدﻝﺒ ﺐﺎﻚك ازرة ،اﻚﻔﺌﺒ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ).
القسم الثاني :كﻢك ﻅﺐﺎرة ﻅف ﻝﺠﺎﻻت اﻚدراﺴﺒ ،كﻩﺔﻙكف ﻝف  45ﻓﻗرة ،ﻝكزع ﻅﻛﻦ  7ﻝﺠﺎﻻت :
اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ) ،كﻩﺔﻙكف ﻝف ( )6ﻓﻗرات.
اﻚﻝﺠﺎؿ األكؿ :ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
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اﻚﻝﺠﺎؿ اﻚﺜﺎﻟﻨ :ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف) ،كﻩﺔﻙكف ﻝف ( )7ﻓﻗرات.
اﻚﻝﺠﺎؿ اﻚﺜﺎﻚث :ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،كﻩﺔﻙكف ﻝف ( )6ﻓﻗرات.
اﻚﻝﺠﺎؿ اﻚراﺐﻄ :ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك ،كﻩﺔﻙكف ﻝف ( )6ﻓﻗرات.
اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ،كﻩﺔﻙكف ﻝف ( )7ﻓﻗرات.
اﻚﻝﺠﺎؿ اﻚﺨﺎﻝس :ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
اﻚﻝﺠﺎؿ اﻚﺴﺎدس :ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء ،كﻩﺔﻙكف ﻝف ( )7ﻓﻗرات.
اﻚﻝﺠﺎؿ اﻚﺴﺎﺐﻄ :ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ،كﻩﺔﻙكف
ﻝف ( )6ﻓﻗرات.
القسم الثالث :كﻢك ﻅﺐﺎرة ﻅف ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓػﻨ ك ازرة األﺸػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػﺒ كاﻹﺴػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػﺎت ﻏػزة ،كﻩﺔﻙػكف
ﻝف ( )5ﻓﻗرات.
ﺔـ اﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﻩﺎس ﻚﻩﻙرت اﻚﺨﻝﺎﺴﻨ ﻚﻗﻩﺎس اﺴﺔﺠﺎﺐﺎت اﻚﻝﺐﺤكﺜﻩف ﻚﻔﻗرات اﻻﺴﺔﺐﻩﺎف ﺤﺴب ﺠػدكؿ
(:)3
جدول رقم ()3
درجات مقياس ليكرت الخماسي
اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ
اﻚدرﺠﺒ

ﻏﻩر ﻝكاﻓؽ ﺐﺸدة

ﻏﻩر ﻝكاﻓؽ

ﻝﺤﺎﻩد

ﻝكاﻓؽ

ﻝكاﻓؽ ﺐﺸدة

1

2

3

4

5

كﻖػػد ﺔػػـ اﺨﺔﻩػػﺎر اﻚدرﺠػػﺒ ( )1ﻚﻼﺴػػﺔﺠﺎﺐﺒ "ﻏﻩػػر ﻝكاﻓػػؽ ﺐﺸػػدة" كﺐػػذﻚؾ ﻩﻙػػكف اﻚػػكزف اﻚﻟﺴػػﺐﻨ ﻓػػﻨ ﻢػػذﻠ
اﻚﺤﺎﻚػػﺒ ﻢػػك %29كﻢػػك ﻩﺔﻟﺎﺴػػب ﻝػػﻄ ﻢػػذﻠ اﻻﺴػػﺔﺠﺎﺐﺒ ،كاﻚدرﺠػػﺒ ( )5ﻚﻼﺴػػﺔﺠﺎﺐﺒ "ﻝكاﻓػػؽ ﺐﺸػػدة" كﺐػػذﻚؾ ﻩﻙػػكف
اﻚكزف اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻚﺤﺎﻚﺒ ﻢك %199كﻢك ﻩﺔﻟﺎﺴب ﻝﻄ ﻢذﻠ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ.
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خامساً :صدق االستبيان:
ﻩﻗﺺد ﺐﺺدؽ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ أف ﺔﻗﻩس أﺴﺌﻛﺒ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻝﺎ كﻀﻆت ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ ،كﻖد ﻖﺎـ اﻚﺐﺎﺤث ﺐﺎﻚﺔأﻙد
ﻝف ﺺدؽ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﺐطرﻩﻗﺔﻩف:
 -1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
ﺔـ ﻅرض اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف اﻚﻝﺤﻙﻝﻩف ﺔأﻚﻔت ﻝف ( )7ﻝﺔﺨﺺﺺﻩف ﻓﻨ اﻹدارة
كأﺴﻝﺎء اﻚﻝﺤﻙﻝﻩف ﺐﺎﻚﻝﻛﺤؽ رﻖـ ( ،)1كﻖد ﺔـ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻪراء اﻚﻝﺤﻙﻝﻩف كﻖﺎـ اﻚﺐﺎﺤث ﺐﺈﺠراء ﻝﺎ ﻩﻛزـ ﻝف
ﺤذؼ كﺔﻆدﻩؿ ﻓﻨ ﻀكء اﻚﻝﻗﺔرﺤﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ،كﺐذﻚؾ ﺨرج اﻻﺴﺔﺐﻩﺎف ﻓﻨ ﺺكرﺔﻡ اﻚﻟﻣﺎﺌﻩﺒ  -اﻟظر اﻚﻝﻛﺤؽ
رﻖـ (.)2
 -2صدق المقياس:
أوال :االتساق الداخميInternal Validity :
ﻩﻗﺺد ﺐﺺدؽ اﻻﺔﺴﺎؽ اﻚداﺨﻛﻨ ﻝدل اﺔﺴﺎؽ ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻝﻄ اﻚﻝﺠﺎؿ اﻚذم
ﺔﻟﺔﻝﻨ إﻚﻩﺒ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ،كﻖد ﻖﺎـ اﻚﺐﺎﺤث ﺐﺤﺴﺎب اﻻﺔﺴﺎؽ اﻚداﺨﻛﻨ ﻚإلﺴﺔﺐﺎﻟﺒ كذﻚؾ ﻝف ﺨﻼؿ ﺤﺴﺎب
ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎﻻت اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ﻟﻔﺴﻡ.
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 نتائج االتساق الداخمي:أوال :نتائج االتساق الداخمي لمجاالت"مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في
وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة":
اﻚﺐﻆد
ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )4ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ)" كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد
ﻝﺴﺔكل ﻝﻆﻟكﻩﺒ  α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.
جدول رقم ()4
البعد المالي (الكفاءة المالية)"
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُ
والدرجة الكمية لممجال

م

.1

معامل بيرسون

الفقاااااااااااااااااااااااارة

لالرتباط

ﻩﺔـ اﺴﺔغﻼؿ اﻚﻝكارد اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كاﻹﻝﻙﺎﻟﻩﺎت اﻚﻝﺔﺎﺤﺒ ﺐﺸﻙؿ ﻩؤدم إﻚﻦ

القيمة

االحتمالية
()Sig.

.760

*0.000

.612

*0.000

 .3ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ زﻩﺎدة اﻚﺐراﻝج كاﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﺔﻟكﻅﺒ.

.661

*0.000

 .4ﻢﻟﺎؾ كﻀكح ﻓﻨ اﻚﻝكازﻟﺎت ﺐﻝﺎ ﻩﺤﻗؽ اﻚﺨطط اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ.

.642

*0.000

 .5ﻢﻟﺎؾ دﻖﺒ ﻓﻨ ﻟظـ ﻀﺐط اﻚﻝﺺركﻓﺎت.

.656

*0.000

 .6ﺔﻗكـ اﻚك ازرة ﺐﺈﻅداد ﺔﻗﺎرﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﺸﻙؿ دكرم.

.331

*0.002

.2

ﺔطكﻩر األداء ﺐﺎﻚك ازرة.

ﻩﺔـ اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔكﻓﻩر ﻝﺺﺎدر ﺔﻝكﻩؿ ﺔؤدم إﻚﻦ ﺔﺤﺴﻩف اﻹﻩرادات
ﺐﺎﻚك ازرة كﺔطكرﻢﺎ.

* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =.0.0
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ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )5ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد

اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف)" كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل
ﻝﻆﻟكﻩﺒ  α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.
جدول رقم ()5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد العمالء (المواطنين)" والدرجة
الكمية لممجال

م

معامل

بيرسون

الفقاااااااااااااااااااااارة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

 .1ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ درﺠﺒ اﻚرﻀﺎ ﻚﻛﺠﻝﻣكر.

.714

*0.000

 .2ﺔﺴﻆﻦ اﻚك ازرة ﻚﻛﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ آراء اﻚﺠﻝﻣكر ﻓﻨ أداء اﻚك ازرة.

.649

*0.000

 .3ﺔيكﻚﻨ اﻚك ازرة اﻻﻢﺔﻝﺎـ اﻚﻙﺎﻓﻨ ﺐﻝﺔطﻛﺐﺎت كﺤﺎﺠﺎت اﻚﺠﻝﻣكر.
ﺔﺴﻆﻦ اﻚك ازرة إﻚﻦ ﺔﻗدﻩـ أﻓﻀؿ اﻚﺨدﻝﺎت ﻚﻛﺠﻝﻣكر ﺐﺎﺴﺔﺨداـ كﺴﺎﺌؿ
.4
اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺎ اﻚﺤدﻩﺜﺒ.

.757

*0.000

.775

*0.000

 .5ﺔﺴﺔﺠﻩب اﻚك ازرة ﻚﺸﻙﺎكل اﻚﺠﻝﻣكر ،كﻩﺔـ ﻝﻆﺎﻚﺠﺒ اﻚﺨﻛؿ ﻓﻨ كﻖت ﻖﺺﻩر.

.758

*0.000

 .6ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻟكﻅﻩﺒ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻚﻛﺠﻝﻣكر.

.803

*0.000

اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻝف اﻚك ازرة.697 .
 .7ﻩكﺠد ﻝﺴﺔكل ﻝﻗﺐكؿ ﻝف رﻀﺎ اﻚﺠﻝﻣكر ﻅف اﻚﺨدﻝﺎت ي

*0.000

* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =.0.0
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ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )6ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد

اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ " كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل
ﻝﻆﻟكﻩﺒ  α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.
جدول رقم ()6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد العمميات الداخمية" والدرجة
الكمية لممجال

م

معامل

بيرسون

الفقاااااااااااااااااااااااارة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

 .1ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔكﻓﻩر اﺤﺔﻩﺎﺠﺎت كﻝﺔطﻛﺐﺎت اﻚﻝكظﻔﻩف.

.754

*0.000

 .2ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ كدﻅـ األﻟﺸطﺒ.

.698

*0.000

 .3ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر أﺴﻛكب كﻟكﻅﻩﺒ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﺐﺎﺴﺔﻝرار.

.614

*0.000

 .4ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺨدﻝﺎت اﻹدارﻩﺒ اﻚﻼزﻝﺒ كﺔﻗدﻩـ اﻚﺔﺴﻣﻩﻼت.

.772

*0.000

 .5ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﻅﻗد اﻚدكرات اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻚﺔﻟﻝﻩﺒ ﻖدرات اﻚﻝكظﻔﻩف.

.698

*0.000

 .6ﻩﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﻚﻝكارد اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ ﺐأﻖﺺﻦ طﺎﻖﺒ ﻝﻝﻙﻟﺒ.

.675

*0.000

* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =.0.0
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ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )7ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد

اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك" كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل ﻝﻆﻟكﻩﺒ
 α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.

جدول رقم ()7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد التعميم والنمو" والدرجة الكمية
لممجال

م

معامل

بيرسون

الفقااااااااااااااااارة

لالرتباط

 .1ﺔﻗدـ اﻚك ازرة ﺐراﻝج ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻙﺎﻓﻩﺒ كﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.
.2

ﺔﻣﺔـ اﻚك ازرة ﺐﺔدرﻩب اﻚﻝكظﻔﻩف ﻚﺔطكﻩر ﻖدراﺔﻣـ ﻙ هؿ ﺤﺴب ﺤﺎﺠﺔﻡ أك

ﺤﺴب ﺤﺎﺠﺒ اﻚك ازرة.

 .3ﻩﺔﻝﺔﻄ اﻚﻝكظﻔﻩف ﺐﺨدﻝﺎت ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚطﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝﻛﻣـ ﻓﻨ اﻚك ازرة.
.4
.5
.6

ﻩﻣﺔـ ﻝﻗﻩﺎس رﻀﺎ اﻚﻝكظؼ اﻚﻝﺴﺔﺨدـ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،ﺐﺔﻛﺐﻩﺒ ﺤﺎﺠﺎﺔﻡ ﺐﻝﺎ
ﻩﻟﺎﺴب ﻖدراﺔﻡ كﻝؤﻢﻼﺔﻡ.

ﺔﺤرص اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ اﻻﺤﺔﻔﺎظ ﺐﺎﻚﻝكظﻔﻩف ذكم اﻻﻟﻀﺐﺎط اﻹدارم
كاﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﻣـ كﺔﺤﻔﻩزﻢـ.

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﻝﻣﺎرات كاﻚﻗدرات اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ ﻚﻛكﺺكؿ إﻚﻦ

اﻚﻝﺴﺔكل اﻚﻝطﻛكب.

* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =.0.0
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.756

القيمة

االحتمالية
()Sig.

*0.000

.792

*0.000

.827

*0.000

.712

*0.000

.621

*0.000

.784

*0.000

منكجوةىالدرادة

الفصلىالرابع

اﻚﺐﻆد
ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )8ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ" كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل ﻝﻆﻟكﻩﺒ
 α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.

جدول رقم ()8
البعد االجتماعي" والدرجة الكمية
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُ
لممجال

م

معامل

بيرسون

الفقااااااااااااااارة

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

 .1ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ ﻅف طرﻩؽ إﻟﺸﺎء ﻝراﻓؽ ﻅﺎﻝﺒ.516 .

*0.000

.616

*0.000

.712

*0.000

 .4ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

.702

*0.000

 .5ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة اﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ األﻅﻩﺎد كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻚدﻩﻟﻩﺒ.

.718

*0.000

 .6ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة اﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ ﺤ ّؿ ﻝﺸﺎﻙﻛﻣـ اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ.

.618

*0.000

.563

*0.000

.2
.3

ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ إﻩﺠﺎد ﻓرص ﻅﻝؿ كاﻚﻝﺴﺎﻢﻝﺒ ﻓﻨ اﻚﺤد ﻝف ﻝﺸﻙﻛﺒ
اﻚﺐطﺎﻚﺒ.
ﺔﻗدـ اﻚك ازرة اﻚدﻅـ ﻚألﻟﺸطﺒ اﻚﺜﻗﺎﻓﻩﺒ كاﻚﻆﻛﻝﻩﺒ كاألﻅﻩﺎد ﻝف ﺨﻼؿ رﻅﺎﻩﺒ
اﻚﻝﻣرﺠﺎﻟﺎت كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت.

اﻚﻆﻩﻟﻩﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ األﻅﻩﺎد كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻚدﻩﻟﻩﺒ.
 .7ﺔﻗدـ اﻚك ازرة اﻚﻣداﻩﺎ
ّ
* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =.0.0
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ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )9ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء

كاﻻﻟﺔﻝﺎء" كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل ﻝﻆﻟكﻩﺒ
 α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.

جدول رقم ()9
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد الوالء واالنتماء" والدرجة الكمية
لممجال

م

معامل

الفقااااااااااااارة

بيرسون
لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

 .1ﻩﺔﻝﻩز أداﺌؾ ﺐﺎﻚك ازرة ﺐﺎﻚﺠكدة كاﻹﺔﻗﺎف.

.687

*0.000

 .2ﺔﻆﻝؿ كﺐﺎﺴﺔﻝرار ﻅﻛﻦ ﺔﻟﻔﻩذ اﻚﺔﻆﻛﻩﻝﺎت ﺐدﻖﺒ.

.730

*0.000

 .3ﻩﻆﺔرؼ ﻝﺴؤكﻚؾ ﺐﺎﻚﺔﻝﻩز ﻓﻨ ﻅﻝﻛؾ.

.778

*0.000

ﻚدﻩؾ اﻚﻗدرة ﻅﻛﻦ اﻚﻆﻝؿ كاﻚﺔﻙﻩؼ ﻝﻄ اﻚﺤﺎﻻت اﻚطﺎرﺌﺒ.
ّ .4
ﻚدﻩؾ اﻚﻗدرة ﻅﻛﻦ اﻚﻗﻩﺎـ ﺐأﻅﻝﺎؿ إﻀﺎﻓﻩﺒ أﺨرل.
ّ .5

.563

*0.000

.358

*0.001

.852

*0.000

.786

*0.000

 .6ﺔﺤرص ﻅﻛﻦ ﺔﺤﺴﻩف أداﺌؾ ﺐﺸﻙؿ ﻝﺴﺔﻝر.
 .7ﺔﺔﻆﺎﻝؿ ﻝﻄ زﻝﻼﺌؾ ﺐركح اﻚﻔرﻩؽ.
* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =.0.0
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ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )19ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة" كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت
اﻻرﺔﺐﺎط اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل ﻝﻆﻟكﻩﺒ  α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.

جدول رقم ()10
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر خطة استراتيجية في وزارة األشغال العامة
واإلسكان بمحافظات غزة" والدرجة الكمية لممجال

م

معامل

الفقاااااااااااااااااارة

بيرسون
لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

 .1ﻚدل اﻚك ازرة إﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ كاﻀﺤﺒ اﻚﻝﻆﺎﻚـ ﻚﻝﺎ ﺔﻟكم اﻚك ازرة ﺔﺤﻗﻩﻗﻡ.

.685

*0.000

 .2األﻢداؼ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺐﺎﻚك ازرة ﻖﺎﺐﻛﺒ ﻚﻛﺔطكﻩر.

.721

*0.000

.638

*0.000

.819

*0.000

.808

*0.000

.792

*0.000

.3
.4
.5

ﻩﺔكﻓر ﻚدل اﻚك ازرة اﻚﻙﺎدر اﻚﻆﻛﻝﻨ كاﻚﻝﻣﻟﻨ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ

اﻚﺔﻨ ﺔﺤددﻢﺎ.

ﺔﺔكﻓر اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﻝف ﻝﺺﺎدر ﻝﺔﻆددة كﺔﻆطﻨ ﻝﻆﻟﻦ ﻝﺤدد ﻚﻗﻩﺎس األداء
ﺐﺎﻚك ازرة.

ﻩﺔكﻓر ﻚدل اﻚك ازرة ﻟظﺎـ إدارم ﻖﺎدر ﻅﻛﻦ اﻻﺔﺺﺎؿ ﺐﺴﻣكﻚﺒ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ

األﻢداؼ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ.

 .6ﺔﺴﺔﺨدـ اﻚك ازرة ﻟظﺎـ ﺔﻗﻩﻩـ ﻝﺤكﺴب ﻚﻛﻗﻩﺎـ ﺐﻆﻝﻛﻣﺎ ﺐﺎﻚﺸﻙؿ اﻚﻝطﻛكب.
* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =.0.0
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ثانيا :نتائج االتساق الداخمي لممجال "تقييم األداء في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات
غزة":
ﻩكﻀح ﺠدكؿ ( )11ﻝﻆﺎﻝؿ اﻻرﺔﺐﺎط ﺐﻩف ﻙؿ ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات ﻝﺠﺎؿ "ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة
األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة" كاﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻛﻝﺠﺎؿ ،كاﻚذم ﻩﺐﻩف أف ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط
اﻚﻝﺐﻩﻟﺒ داﻚﺒ ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل ﻝﻆﻟكﻩﺒ  α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝﺠﺎؿ ﺺﺎدؽ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.

جدول رقم ()11
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "تقييم األداء في وزارة األشغال العامة واإلسكان
بمحافظات غزة" والدرجة الكمية لممجال
م

معامل

الفقاااااااااااااااااارة

بيرسون
لالرتباط

القيمة

االحتمالية
()Sig.

اﻚﻝطﺐؽ ﺐﺎﻚك ازرة ﻅﻛﻦ رﻓﻄ ﻙﻔﺎءة أداء اﻚﻝكظﻔﻩف.
 .1ﻩﺴﺎﻅد ﺔﻗﻩﻩـ األداء
ّ

.743

*0.000

 .2ﻩﺔـ إطﻼع اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻅﻛﻦ ﻟﺔﺎﺌج ﺔﻗﻩﻩـ أداﺌﻣـ.

.836

*0.000

اﻚﻝطﺐؽ ﺐﺎﻚك ازرة ﻅﻛﻦ اﻚﺔﻆرؼ أكﺠﻡ اﻚﻗكة كاﻚﻀﻆؼ ﻓﻨ
ﻩﺴﺎﻅد ﺔﻗﻩﻩـ األداء
ّ
.3
أداء اﻚﻝكظﻔﻩف.

.664

*0.000

اﻚﻝطﺐؽ ﺐﺎﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺐراﻝج اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻚﺔﻟﻝﻩﺒ
ﻩﺴﺎﻅد ﺔﻗﻩﻩـ األداء
ّ
.4
اﻚﻝﻣﺎرات.

.793

*0.000

 .5اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

.574

*0.000

* اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α =..05
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ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
ﻩﻆﺔﺐر اﻚﺺدؽ اﻚﺐﻟﺎﺌﻨ أﺤد ﻝﻗﺎﻩﻩس ﺺدؽ األداة اﻚذم ﻩﻗﻩس ﻝدل ﺔﺤﻗؽ األﻢداؼ اﻚﺔﻨ ﺔرﻩد
األداة اﻚكﺺكؿ إﻚﻩﻣﺎ ،كﻩﺐﻩف ﻝدم ارﺔﺐﺎط ﻙؿ ﻝﺠﺎؿ ﻝف ﻝﺠﺎﻻت اﻚدراﺴﺒ ﺐﺎﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻚﻔﻗرات
اﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ .ﻩﺐﻩف ﺠدكؿ ( )12أف ﺠﻝﻩﻄ ﻝﻆﺎﻝﻼت اﻻرﺔﺐﺎط ﻓﻨ ﺠﻝﻩﻄ ﻝﺠﺎﻻت اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن
ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم ﻝﻆﻟكﻩﺒ  α= 9.95كﺐذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﺠﻝﻩﻄ ﻝﺠﺎﻻت اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﺺﺎدﻖﻡ ﻚﻝﺎ كﻀﻄ ﻚﻗﻩﺎﺴﻡ.
جدول رقم ()12
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة
معامل

بيرسون

المجااااااااااااااااااااال

لالرتباط

القيمة االحتمالية
)(Sig.

اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ).
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

.752

*0.000

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف).

.761

*0.000

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ.

.816

*0.000

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.

.799

*0.000

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

.714

*0.000

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.

.477

*0.000

.770

*0.000

.995

*0.000

.701

*0.000

ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف
ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.

مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في

وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة.
ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
*اﻻرﺔﺐﺎط داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .α=9.95
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سادساً :ثبات اإلستبانة :Reliability
ﻩﻗﺺد ﺐﺜﺐﺎت اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ أف ﺔﻆطﻨ ﻢذﻠ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻟﻔس اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ﻚك ﺔـ إﻅﺎدة ﺔكزﻩﻄ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ أﻙﺜر
ﻝف ﻝرة ﺔﺤت ﻟﻔس اﻚظركؼ كاﻚﺸركط ،أك ﺐﻆﺐﺎرة أﺨرل أف ﺜﺐﺎت اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻩﻆﻟﻨ اﻻﺴﺔﻗرار ﻓﻨ ﻟﺔﺎﺌج
اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ كﻅدـ ﺔغﻩﻩرﻢﺎ ﺐﺸﻙؿ ﻙﺐﻩر ﻓﻩﻝﺎ ﻚك ﺔـ إﻅﺎدة ﺔكزﻩﻆﻣﺎ ﻅﻛﻦ األﻓراد ﻅدة ﻝرات ﺨﻼؿ ﻓﺔرات زﻝﻟﻩﺒ
ﻝﻆﻩﻟﺒ.
كﻖد ﺔﺤﻗؽ اﻚﺐﺎﺤث ﻝف ﺜﺐﺎت إﺴﺔﺐﺎﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻝف ﺨﻼؿ:
معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
اﺴﺔﺨدـ اﻚﺐﺎﺤث طرﻩﻗﺒ أﻚﻔﺎ ﻙركﻟﺐﺎخ ﻚﻗﻩﺎس ﺜﺐﺎت اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ،كﻙﺎﻟت اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻙﻝﺎ ﻢﻨ ﻝﺐﻩﻟﺒ ﻓﻨ
ﺠدكؿ (.)13
جدول رقم ()13
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

المجاااااااااااااال

الفقرات

اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ).
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف).
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.
اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.

ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف
ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
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معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

الذاتي*

6

0.671

0.819

7

0.866

0.931

6

0.792

0.890

6

0.842

0.918

7

0.754

0.868

7

0.806

0.898

6

0.837

0.915
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عدد

المجاااااااااااااال

الفقرات

مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارة

معامل ألفا
كرونباخ

الصدق

الذاتي*

45

0.939

0.969

ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.

5

0.768

0.876

جميع المجاالت

50

0.944

0.972

األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة.

*اﻚﺺدؽ اﻚذاﺔﻨ = اﻚﺠذر اﻚﺔرﺐﻩﻆﻨ اﻚﻝكﺠب ﻚﻝﻆﺎﻝؿ أﻚﻔﺎ ﻙركﻟﺐﺎخ

كاﻀح ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )13أف ﻖﻩﻝﺒ ﻝﻆﺎﻝؿ أﻚﻔﺎ ﻙركﻟﺐﺎخ ﻝرﺔﻔﻆﺒ ﻚﻙؿ ﻝﺠﺎؿ
ﺤﻩث ﺔﺔراكح ﺐﻩف ( ) 0.939،0.671ﺐﻩﻟﻝﺎ ﺐﻛغت ﻚﺠﻝﻩﻄ ﻓﻗرات اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ( .)0.944كﻙذﻚؾ ﻖﻩﻝﺒ اﻚﺺدؽ
اﻚذاﺔﻨ ﻝرﺔﻔﻆﺒ ﻚﻙؿ ﻝﺠﺎؿ ﺤﻩث ﺔﺔراكح ﺐﻩف ( ) 0.969،0.819ﺐﻩﻟﻝﺎ ﺐﻛغت ﻚﺠﻝﻩﻄ ﻓﻗرات اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ
( )0.972كﻢذا ﻩﻆﻟﻦ أف ﻝﻆﺎﻝؿ اﻚﺺدؽ اﻚذاﺔﻨ ﻝرﺔﻔﻄ.
كﺐذﻚؾ ﺔﻙكف اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻓﻨ ﺺكرﺔﻣﺎ اﻚﻟﻣﺎﺌﻩﺒ ﻙﻝﺎ ﻢﻨ ﻓﻨ اﻚﻝﻛﺤؽ ( )2ﻖﺎﺐﻛﺒ ﻚﻛﺔكزﻩﻄ .كﻩﻙكف
اﻚﺐﺎﺤث ﻖد ﺔأﻙد ﻝف ﺺدؽ كﺜﺐﺎت إﺴﺔﺐﺎﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻝﻝﺎ ﻩﺠﻆﻛﻡ ﻅﻛﻦ ﺜﻗﺒ ﺔﺎﻝﺒ ﺐﺺﺤﺒ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ
كﺺﻼﺤﻩﺔﻣﺎ ﻚﺔﺤﻛﻩؿ اﻚﻟﺔﺎﺌج كاﻹﺠﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ أﺴﺌﻛﺒ اﻚدراﺴﺒ كاﺨﺔﺐﺎر ﻓرﻀﻩﺎﺔﻣﺎ.

سابعاً :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
ﺔـ ﺔﻔرﻩغ كﺔﺤﻛﻩؿ اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﻝف ﺨﻼؿ ﺐرﻟﺎﻝج اﻚﺔﺤﻛﻩؿ اﻹﺤﺺﺎﺌﻨ Statistical Package for
.(SPSS) the Social Sciences
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر ﻙكﻚﻝﺠكركؼ  -ﺴﻝرﻟكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sﻻﺨﺔﺐﺎر ﻝﺎ
إذا ﻙﺎﻟت اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﺔﺔﺐﻄ اﻚﺔكزﻩﻄ اﻚطﺐﻩﻆﻨ ﻝف ﻅدﻝﻡ ،كﻙﺎﻟت اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻙﻝﺎ ﻢﻨ ﻝﺐﻩﻟﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)14
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جدول رقم ()14
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية

المجاااااااااااااال

)(Sig.

0.439

اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ).
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف).

0.458
0.461

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.

0.225
0.385

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.

0.477

ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارة األشغال

العامة واإلسكان بمحافظات غزة.

0.816
0.984

ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.

0.353

جميع مجاالت االستبانة

0.959

كاﻀح ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )14أف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ) (Sig.ﻚﺠﻝﻩﻄ ﻝﺠﺎﻻت
اﻚدراﺴﺒ ﻙﺎﻟت أﻙﺐر ﻝف ﻝﺴﺔكل اﻚدﻻﻚﺒ

  0 .0 5

كﺐذﻚؾ ﻓﺈف ﺔكزﻩﻄ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﻚﻣذﻠ اﻚﻝﺠﺎﻻت ﻩﺔﺐﻄ اﻚﺔكزﻩﻄ

اﻚطﺐﻩﻆﻨ ،ﺤﻩث ﺴﻩﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﻻﺨﺔﺐﺎرات اﻚﻝﻆﻛﻝﻩﺒ ﻚإلﺠﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ ﻓرﻀﻩﺎت اﻚدراﺴﺒ.
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 )8اﻚﻟﺴب اﻚﻝﺌكﻩﺒ كاﻚﺔﻙ اررات كاﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ :ﻩﺴﺔﺨدـ ﻢذا األﻝر ﺐﺸﻙؿ أﺴﺎﺴﻨ ألﻏراض ﻝﻆرﻓﺒ
ﺔﻙرار ﻓﺌﺎت ﻝﺔغﻩر ﻝﺎ كﻩﺔـ اﻻﺴﺔﻔﺎدة ﻝﻟﻣﺎ ﻓﻨ كﺺؼ ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ.
 )2اﺨﺔﺐﺎر أﻚﻔﺎ ﻙركﻟﺐﺎخ( ،)Cronbach's Alphaﻚﻝﻆرﻓﺒ ﺜﺐﺎت ﻓﻗرات اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ.
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 )3اﺨﺔﺐﺎر ﻙكﻚﻝﺠكركؼ  -ﺴﻝرﻟكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sﻩﺴﺔﺨدـ ﻢذا
اﻻﺨﺔﺐﺎر ﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﺔﺔﺐﻄ اﻚﺔكزﻩﻄ اﻚطﺐﻩﻆﻨ ﻝف ﻅدﻝﻡ.
 )4ﻝﻆﺎﻝؿ ارﺔﺐﺎط ﺐﻩرﺴكف ( )Pearson Correlation Coefficientﻚﻗﻩﺎس درﺠﺒ اﻻرﺔﺐﺎط :ﻩﻗكـ
ﻢذا اﻻﺨﺔﺐﺎر ﻅﻛﻦ دراﺴﺒ اﻚﻆﻼﻖﺒ ﺐﻩف ﻝﺔغﻩرﻩف .كﻖد ﺔـ اﺴﺔﺨداﻝﻡ ﻚﺤﺴﺎب اﻻﺔﺴﺎؽ اﻚداﺨﻛﻨ
كاﻚﺺدؽ اﻚﺐﻟﺎﺌﻨ ﻚﻼﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ،كاﻚﻆﻼﻖﺒ ﺐﻩف اﻚﻝﺔغﻩرات.
 )5اﺨﺔﺐﺎر  Tﻓﻨ ﺤﺎﻚﺒ ﻅﻩﻟﺒ كاﺤدة ( )T-Testﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت
إﻚﻨ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻨ  3أـ زادت أك ﻖﻛت ﻅف ذﻚؾ .كﻚﻗد ﺔـ اﺴﺔﺨداﻝﻡ ﻚﻛﺔأﻙد ﻝف دﻻﻚﺒ اﻚﻝﺔكﺴط ﻚﻙؿ
ﻓﻗرة ﻝف ﻓﻗرات اﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ.
 )6اﺨﺔﺐﺎر  Tﻓﻨ ﺤﺎﻚﺒ ﻅﻩﻟﺔﻩف ( )Independent Samples T-Testﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎف ﻢﻟﺎؾ
ﻓركﻖﺎت ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف ﻝﺠﻝكﻅﺔﻩف ﻝف اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﻝﺴﺔﻗﻛﺒ.
 )7اﺨﺔﺐﺎر ﺔﺤﻛﻩؿ اﻚﺔﺐﺎﻩف األﺤﺎدم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا
ﻙﺎف ﻢﻟﺎؾ ﻓركﻖﺎت ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف ﺜﻼث ﻝﺠﻝكﻅﺎت أك أﻙﺜر ﻝف اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت.
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انفصم اخلبمص

حتهُم انبُبنبث واإلجببت عهً أضئهت
اندراضت
أوالً :المقدمة.
ثانياً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة.
ثالثا :اإلجابة عمى أسئمة الدراسة.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واإلجابة عمى أسئمة الدراسة
أوالً :المقدمة:
ﻩﺔﻀﻝف ﻢذا اﻚﻔﺺؿ ﻅرﻀﺎن ﻚﺔﺤﻛﻩؿ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت كاﺨﺔﺐﺎر ﻓرﻀﻩﺎت اﻚدراﺴﺒ ،كذﻚؾ ﻝف ﺨﻼؿ اﻹﺠﺎﺐﺒ
ﻅف أﺴﺌﻛﺒ اﻚدراﺴﺒ كاﺴﺔﻆراض أﺐرز ﻟﺔﺎﺌج اﻹﺴﺔﺐﺎﻟﺒ كاﻚﺔﻨ ﺔـ اﻚﺔكﺺؿ إﻚﻩﻣﺎ ﻝف ﺨﻼؿ ﺔﺤﻛﻩؿ ﻓﻗراﺔﻣﺎ،
كاﻚكﻖكؼ ﻅﻛﻦ ﻝﺔغﻩرات اﻚدراﺴﺒ اﻚﺔﻨ اﺸﺔﻝﻛت ﻅﻛﻦ (اﻚﺠﻟس ،اﻚﻆﻝر ،اﻚدرﺠﺒ اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ،ﺴﻟكات اﻚﺨدﻝﺒ
ﺐﺎﻚك ازرة ،اﻚﻔﺌﺒ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ) ،ﻚذا ﺔـ إﺠراء اﻚﻝﻆﺎﻚﺠﺎت اﻹﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﻚﻛﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﻝﺔﺠﻝﻆﺒ ﻝف إﺴﺔﺐﺎﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ،إذ
ﺔـ اﺴﺔﺨداـ ﺐرﻟﺎﻝج اﻚﺤزـ اﻹﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﻚﻛدراﺴﺎت اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ) (SPSSﻚﻛﺤﺺكؿ ﻅﻛﻦ ﻟﺔﺎﺌج اﻚدراﺴﺒ اﻚﺔﻨ
ﺴﻩﺔـ ﻅرﻀﻣﺎ كﺔﺤﻛﻩﻛﻣﺎ ﻓﻨ ﻢذا اﻚﻔﺺؿ.

ثانياً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة:
كﻓﻩﻝﺎ ﻩﻛﻨ ﻅرض ﻚﺨﺺﺎﺌص ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ كﻓؽ اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚﻆﺎﻝﺒ
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنسجدول رقم ()15
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذﻙر

70

92.1

أﻟﺜﻦ

6

7.9

المجموع

76

100.0

68

تحلولىالبواناتىواإلجابةىرلىىأدئلةالدرادة

الفصلىالخامس

ﻩﺔﻀح ﻝف ﺠدكؿ ( )15أف ﻝﺎ ﻟﺴﺐﺔﻡ  %92.1ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ذﻙكر ،ﺐﻩﻟﻝﺎ اﻚﺐﺎﻖﻨ %7.9
إﻟﺎث .كﺔﻆكد ﻢذﻠ اﻚﻟﺴﺐﺒ إﻚﻦ طﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝؿ اﻚك ازرة اﻚﻔﻟﻩﺒ ،ﺤﻩث أف طﺐﻩﻆﺒ اﻚكظﺎﺌؼ ﺔﺤﺔﺎج ﻚﻛﻆﻟﺺر
اﻚذﻙكرم أﻙﺜر ،كﺔﺔكاﻓؽ ﻢذﻠ اﻚﻟﺴﺐﺒ إﻚﻦ ﺤد ﻝﺎ ﻝﻄ ﻟﺴﺐﺒ ﺔكزﻩﻄ اﻚﺠﻟس ﻚﻛﻗكل اﻚﻆﺎﻝﻛﺒ ﻓﻨ ﻓﻛﺴطﻩف ﻓﻨ
ﻅﺎـ  ،2911كاﻚﺔﻨ ﺐﻛغت  %89.5ﻚﻛذﻙكر %19.5،ﻚإلﻟﺎث (ﻝرﻙز اﻻﺤﺺﺎء اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ.)2911 ،
 توزيع عينة الدراسة حسب العمرجدول رقم ()16
توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أﻖؿ ﻝف  30ﺴﻟﺒ

24

31.6

 -30أﻖؿ ﻝف  40ﺴﻟﺒ

25

32.9

 -40أﻖؿ ﻝف  50ﺴﻟﺒ

14

18.4

 50ﺴﻟﺒ ﻓأﻙﺜر

13

17.1

المجموع

76

100.0

ﻩﺔﻀح ﻝف ﺠدكؿ ( )16أف ﻝﺎ ﻟﺴﺐﺔﻡ  %31.6ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ أﻅﻝﺎرﻢـ أﻖؿ ﻝف  39ﺴﻟﺒ،
 %32.9ﺔﺔراكح أﻅﻝﺎرﻢـ ﻝف  -39أﻖؿ ﻝف  49ﺴﻟﺒ %18.4 ،ﺔﺔراكح أﻅﻝﺎرﻢـ ﻝف  – 49أﻖؿ ﻝف 59
ﺴﻟﺒ ،ﺐﻩﻟﻝﺎ  %17.1أﻅﻝﺎرﻢـ  59ﺴﻟﺒ ﻓأﻙﺜر.
كﺔﺸﻩر اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ إﻚﻦ أف أﻙﺜر ﻝف  %64ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﻢـ أﻖؿ ﻝف  49ﻅﺎﻝﺎ كﻢذا
ﻩﻆﻟﻨ أف اﻚك ازرة ﻩغﻛب ﻓﻩﻣﺎ ﻅﻟﺺر اﻚﺸﺐﺎب ،كﻩﻝﻙف ﺔﻔﺴﻩر ذﻚؾ ﺐﺔغﻩﻩر اﻚﻙﺜﻩر ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚﺤﻙكﻝﺒ
اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ﻓﻨ ﻏزة ﻟﺔﻩﺠﺒ اﻹﻟﻗﺴﺎـ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ كﻢك ﻝﺎ أﺔﺎح اﻚﻔرﺺﺒ ﻚﻛﻆﻟﺺر اﻚﺸﺐﺎﺐﻨ ﻝف اﻚﺔكظﻩؼ ﻓﻨ
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اﻚﺤﻙكﻝﺒ ﺤﻩث ﺔﺸﻩر ﻟﺔﺎﺌج ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ أف أﻙﺜر ﻝف  %68ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﻚدﻩﻣـ ﺴﻟكات ﺨدﻝﺒ
أﻖؿ ﻝف  19ﺴﻟكات ،ﺤﻩث أف ﻏﺎﻚﺐﻩﺒ ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﻝف اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚﺠدد اﻚذم ﻚـ ﻩﻝﻀﻨ ﻅﻛﻦ ﺔﻆﻩﻟﻣـ
أﻙﺜر ﻝف  5ﺴﻟكات.
 توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العممية:جدول رقم ()17
توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العممية
الدرجة العممية

العدد

النسبة المئوية %

ﺜﺎﻟكﻩﺒ ﻅﺎﻝﺒ أك أﻖؿ

9

11.8

دﺐﻛكـ ﻝﺔكﺴط

11

14.5

ﺐﻙﺎﻚكرﻩكس

40

52.6

دراﺴﺎت ﻅﻛﻩﺎ

16

21.1

المجموع

76

100.0

ﻩﺔﻀح ﻝف ﺠدكؿ ( )17أف ﻝﺎ ﻟﺴﺐﺔﻡ  %11.8ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚد ارﺴﺒ ﻩﺤﻝﻛكف درﺠﺒ اﻚﺜﺎﻟكﻩﺒ اﻚﻆﺎﻝﺒ
أك أﻖؿ %14.5 ،ﻩﺤﻝﻛكف درﺠﺒ اﻚدﺐﻛكـ اﻚﻝﺔكﺴط %52.6 ،ﻩﺤﻝﻛكف درﺠﺒ اﻚﺐﻙﺎﻚكرﻩكس ،ﺐﻩﻟﻝﺎ %21.1
ﻩﺤﻝﻛكف درﺠﺒ اﻚدراﺴﺎت اﻚﻆﻛﻩﺎ.
كﺔﺸﻩر اﻚﻟﺔﺎﺌج إﻚﻦ إرﺔﻔﺎع ﻟﺴﺐﺒ اﻚﺤﺎﺺﻛﻩف ﻅﻛﻦ ﺐﻙﺎﻚكرﻩكس ﻓأﻅﻛﻦ ﺤﻩث أف ﻝﺠﻝكع اﻚﺤﺎﺺﻛﻩف
ﻅﻛﻦ ﺐﻙﺎﻚكرﻩكس كدراﺴﺎت ﻅﻛﻩﺎ ﻢﻨ  %73.7كﻓﻨ اﻚﻝﻗﺎﺐؿ ﻓﻨ ﻟﺴﺐﺒ اﻚﺤﺎﺺﻛﻩف ﻅﻛﻦ ﺜﺎﻟكﻩﺒ ﻅﺎﻝﺎ ﻓأﻖؿ
ﻢﻨ  % 11.8كﻢك ﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﺔﺐﻟﻨ ﻓﻨ اﻚﺤﻙكﻝﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ﻓﻨ ﻏزة ﻚﺔكظﻩؼ أﺺﺤﺎب اﻚﺸﻣﺎدات
ﺐﻙﺎﻚكرﻩكس ﻓأﻅﻛﻦ.
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 توزيع عينة الدراسة حسب الخدمة بالوزارة:جدول رقم ()18
توزيع عينة الدراسة حسب الخدمة بالوزارة
الخدمة بالوزارة

العدد

النسبة المئوية %

أﻖؿ ﻝف  5ﺴﻟكات

32

42.1

ﻝف  5إﻚﻦ أﻖؿ ﻝف 10ﺴﻟكات

20

26.3

 10ﺴﻟكات ﻓأﻙﺜر

24

31.6

المجموع

76

100.0

ﻩﺔﻀح ﻝف ﺠدكؿ ( )18أف ﻝﺎ ﻟﺴﺐﺔﻡ  %42.1ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺴﻟكات ﺨدﻝﺔﻣـ ﺐﺎﻚك ازرة أﻖؿ
ﻝف  5ﺴﻟكات %26.3 ،ﺔﺔراكح ﺴﻟكات ﺨدﻝﺔﻣـ ﺐﺎﻚك ازرة ﻝف  5إﻚﻦ أﻖؿ ﻝف  19ﺴﻟكات ،ﺐﻩﻟﻝﺎ %31.6
ﺴﻟكات ﺨدﻝﺔﻣـ ﺐﺎﻚك ازرة  19ﺴﻟكات ﻓأﻙﺜر.
ﺔﺸﻩر ﻚﻟﺔﺎﺌج إﻚﻦ ارﺔﻔﺎع ﻓﻨ ﻟﺴﺐﺒ اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚذﻩف ﺴﻟكات ﺨدﻝﺔﻣـ أﻖؿ ﻝف  5ﺴﻟكات كﻢﻨ ﻝﺎ
ﻩﻆكد إﻚﻦ ﻝﺎ أﺸرﻟﺎ ﻚﻡ ﺴﺎﺐﻗﺎ ﻝف ﺔكظﻩؼ ﻅدد ﻙﺐﻩر ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚﺤﻙكﻝﺒ ﻓﻨ آﺨر  7ﺴﻟكات أم ﻝﺎ ﺐﻆد
اﻹﻟﻗﺴﺎـ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ.
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 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفية:جدول رقم ()19
توزيع عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفية
الفئة الوظيفية

العدد

النسبة المئوية %

اﻚﻔﺌﺒ اﻚﻆﻛﻩﺎ

6

7.9

اﻚﻔﺌﺒ األكﻚﻦ

19

25.0

اﻚﻔﺌﺒ اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ

21

27.6

اﻚﻔﺌﺒ اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ

10

13.2

أﺨرل

20

26.3

المجموع

76

100.0

ﻩﺔﻀح ﻝف ﺠدكؿ ( )19أف ﻝﺎ ﻟﺴﺐﺔﻡ  %7.9ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ أﺠﺎﺐكا أف ﻓﺌﺔﻣـ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ اﻚﻔﺌﺒ
اﻚﻆﻛﻩﺎ %25.0 ،ﻓﺌﺔﻣـ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ اﻚﻔﺌﺒ األكﻚﻦ %27.6 ،ﻓﺌﺔﻣـ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ اﻚﻔﺌﺒ اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ %13.2 ،ﻓﺌﺔﻣـ
اﻚكظﻩﻔﻩﺒ اﻚﻔﺌﺒ اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ ،ﺐﻩﻟﻝﺎ  %26.3ﻓﺌﺔﻣـ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ ﻏﻩر ذﻚؾ.
ﻝ ف اﻚﻝﻼﺤظ أف اﻅﻛﻦ ﻟﺴﺐﺒ ﻓﻨ اﻚﺠدكؿ اﻚﺴﺎﺐؽ ﻢﻨ ﻟﺴﺐﺒ اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚذﻩف ﻩﻟﺔﻝكف إﻚﻦ اﻚﻔﺌﺒ
اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ كﺤﺴب ﻖﺎﻟكف اﻚﺨدﻝﺒ اﻚﻝدﻟﻩﺒ اﻚﻝﻆﻝكؿ ﺐﻡ ﻓﻨ ﻝؤﺴﺴﺎت اﻚﺴﻛطﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ ﻓﺈف ﻢذﻠ اﻚﻔﺌﺒ ﺔﻀـ
اﻚكظﺎﺌؼ اﻚﺔﺨﺺﺺﻩﺒ ﻓﻨ ﻙؿ اﻚﻝﺠﺎﻻت كﻢك ﻝﺎ ﻩﺔﻟﺎﺴب ﻝﻄ طﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝؿ اﻚك ازرة اﻚﺔﻨ ﺔﻀـ ﻅدد ﻙﺐﻩر
ﻝف اﻚﻝﻣﻟدﺴﻩف ﻓﻨ ﻅدة ﻝﺠﺎﻻت.
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ثالثاً :االجابة عمى أسئمة الدراسة:
ﻚﻼﺠﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ أﺴﺌﻛﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﻻﺨﺔﺐﺎرات اﻚﻝﻆﻛﻝﻩﺒ (اﺨﺔﺐﺎر Tﻚﻆﻩﻟﺒ كاﺤدة) ﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ
إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت إﻚﻨ درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻨ  3أـ ﻻ.
الفرضية الصفرية :ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻹﺠﺎﺐﺒ ﻩﺴﺎكم  3كﻢﻨ ﺔﻗﺎﺐؿ درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد ﺤﺴب ﻝﻗﻩﺎس ﻚﻩﻙرت
اﻚﻝﺴﺔﺨدـ.
الفرضية البديمة :ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻹﺠﺎﺐﺒ ﻻ ﻩﺴﺎكم . 3
إذا ﻙﺎﻟت  Sig( Sig > 0.05أﻙﺐر ﻝف  )0.05ﻓﺈﻟﻡ ﻻ ﻩﻝﻙف رﻓض اﻚﻔرﻀﻩﺒ اﻚﺺﻔرﻩﺒ كﻩﻙكف
ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻚﺤﺎﻚﺒ ﻝﺔكﺴط آراء األﻓراد ﺤكؿ اﻚظﺎﻢرة ﻝكﻀﻄ اﻚدراﺴﺒ ﻻ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎن ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد
كﻢﻦ  ، 3أﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت  Sig( Sig < 0.05أﻖؿ ﻝف  )0.05ﻓﻩﺔـ رﻓض اﻚﻔرﻀﻩﺒ اﻚﺺﻔرﻩﺒ كﻖﺐكؿ
اﻚﻔرﻀﻩﺒ اﻚﺐدﻩﻛﺒ اﻚﻗﺎﺌﻛﺒ ﺐأف ﻝﺔكﺴط آراء األﻓراد ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎن ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  ، 3كﻓﻨ ﻢذﻠ
اﻚﺤﺎﻚﺒ ﻩﻝﻙف ﺔﺤدﻩد ﻝﺎ إذا ﻙﺎف ﻝﺔكﺴط اﻹﺠﺎﺐﺒ ﻩزﻩد أك ﻩﻟﻗص ﺐﺺكرة ﺠكﻢرﻩﺒ درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ .3
كذﻚؾ ﻝف ﺨﻼؿ ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر ﻓﺈذا ﻙﺎﻟت ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر ﻝكﺠﺐﺒ ﻓﻝﻆﻟﺎﻠ أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚإلﺠﺎﺐﺒ
ﻩزﻩد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كاﻚﻆﻙس ﺺﺤﻩح.
البعااد المااالي (الكفاااءة الماليااة) فااي وزارة األشااغال العامااة واالسااكان
أوالً :مااا ماادو تااوفر مقومااات ُ
بمحافظات غزة؟

ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر ( )Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت إﻚﻨ درﺠﺒ
اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ ( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)29
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جدول رقم ()20
البعد
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُ
المالي (الكفاءة المالية)"

الفقاااااااااااارة

م

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

ﻩػﺔـ اﺴػﺔغﻼؿ اﻚﻝػكارد اﻚﻝﺎﻚﻩػﺒ كاﻹﻝﻙﺎﻟﻩػﺎت
 .1اﻚﻝﺔﺎﺤػﺒ ﺐﺸػﻙؿ ﻩػؤدم إﻚػﻦ ﺔطػكﻩر األداء
ﺐﺎﻚك ازرة.

.2
.3
.4

ﻩﺔـ اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔكﻓﻩر ﻝﺺﺎدر ﺔﻝكﻩؿ ﺔؤدم

إﻚﻦ ﺔﺤﺴﻩف اﻹﻩرادات ﺐﺎﻚك ازرة كﺔطكرﻢﺎ.

ﺔﻆﻝػؿ اﻚػك ازرة ﻅﻛػﻦ زﻩػﺎدة اﻚﺐػراﻝج كاﻚﺨػدﻝﺎت

اﻚﻝﺔﻟكﻅﺒ.

ﻢﻟػ ػػﺎؾ كﻀػ ػػكح ﻓػ ػػﻨ اﻚﻝكازﻟػ ػػﺎت اﻚﻝﺎﻚﻩػ ػػﺒ ﺐﻝػ ػػﺎ
ﻩﺤﻗؽ اﻚﺨطط اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ.

 .5ﻢﻟﺎؾ دﻖﺒ ﻓﻨ ﻟظـ ﻀﺐط اﻚﻝﺺركﻓﺎت.
.6

ﺔﻗػ ػػكـ اﻚػ ػػك ازرة ﺐﺈﻅػ ػػداد ﺔﻗػ ػػﺎرﻩر ﻝﺎﻚﻩػ ػػﺒ ﺐﺸػ ػػﻙؿ
دكرم.
جميع فقرات المجال معاً

3.16

63.16

1.37

0.088

5

3.28

65.60

2.41

*0.009

3

3.28

65.53

2.44

*0.009

4

3.05

61.07

0.51

0.307

6

3.30

66.05

2.28

*0.013

2

3.67

73.42

5.78

*0.000

1

3.29

65.82

4.10

*0.000

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5

ﻝف ﺠدكؿ ( )29ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺴﺎدﺴﺒ "تقوم الوزارة بإعداد تقارير مالية بشكل دوري" ﻩﺴﺎكم(اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%73.42ﻖﻩﻝﺒ
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اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.000

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

،

ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف
ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﻩﻝﻙف ﺔﻔﺴﻩر ذﻚؾ ﺐﺎﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐكﺠكد ﺸﻔﺎﻓﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﺔﻆﺎﻝﻼت اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة كﺨﺺكﺺﺎن ﻝﻄ
كﺠكد رﻖﺎﺐﺒ ﻝﺴﺔﻝرة ﻝف ك ازرة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﺤﻩث ﻩكﺠد ﻝكظؼ داﺌـ ﻝف ك ازرة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻝﺔكاﺠد ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻚﻝراﻖﺐﺒ
اﻚﻝﻆﺎﻝﻼت اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كاﻹﺸراؼ ﻅﻛﻦ ﻝدل ﺺﺤﺔﻣﺎ ،ﻢذا ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ ﻚﻛﻟﺸﺎط اﻚﻝﻛﺤكظ ﻚدﻩكاف اﻚرﻖﺎﺐﺒ اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ
كاﻹدارﻩﺒ ﻓﻨ اﻚرﻖﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﻝؤﺴﺴﺎت اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ.
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚراﺐﻆﺒ "هناك وضوح في الموازنات المالية بما يحقق الخطط التنفيذية"ﻩﺴﺎكم

3.05

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%61.07ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر  ،0.51كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ

( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.307

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻏﻩر داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ

ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻻ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎ ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ .3
كﻩﻆﻟﻨ ذﻚؾ أف أﻓراد ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻏﻩر ﻖﺎدرﻩف ﻅﻛﻦ ﺔﻙكﻩف رأم ﺐﺨﺺكص ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻝﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ
اﻟﻣـ ﻚﻩﺴكا ﻅﻛﻦ إطﻼع ﺔﺎـ ﻅﻛﻦ اﻚﻝكازﻟﺎت ﻙﻝﺎ أﻟﻣـ ﻏﻩر ﻝﻗﺔﻟﻆﻩف ﺐأف ﻢذﻠ اﻚﻝكازﻟﺎت ﺔﺤﻗؽ اﻚﺨطط
اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ.
 ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،3.29كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ،%65.82ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر  ،4.10كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.000

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ

البعد المالي (الكفاءة المالية)" داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ
"مدو توفر مقومات ُ

 0 .0 5

،

ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎن ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ 3
كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
كﻩﻆﻟﻨ ذﻚؾ أف ﻢﻟﺎؾ أﺜر إﻩﺠﺎﺐﻨ ﻚﻛﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ ﻚﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ ﻙﻔﺎءة األداء ﻓﻨ ك ازرة

األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ،ﻝﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ ﻟﺠﺎح ﻟﺴﺐﻨ ﻚإلدارة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة.
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كﻩﻆزك اﻚﺐﺎﺤث ذﻚؾ إﻚﻦ اﻢﺔﻝﺎـ اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔﻆظﻩـ ﻙﻔﺎءة األداء ﻝف ﺨﻼؿ زﻩﺎدة ﻙﻔﺎءة
اﻚﺨدﻝﺎت كاﻚﺐراﻝج كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔكﻓﻩر ﻝﺺﺎدر ﺔﻝكﻩؿ ﺔدﻅـ اﻹﻩرادات كﺔطكرﻢﺎ ،كﻩﻆﺔﺐر ﻢذا اﻚﺔكﺠﻡ ﻟﺔﻩﺠﺒ
ﺤﺔﻝﻩﺒ ﻚﻙﺜرة اﻻﻅﺐﺎء اﻚﻝﻛﻗﺎة ﻅﻛﻦ ﻅﺎﺔؽ اﻚك ازرة ﻓﻨ ظؿ اﻚﻟﻗص اﻚﺤﺎد ﻓﻨ ﻅدد اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﺨﺺكﺺﺎ ﻝﻄ
كﺠكد ﻅدد ﻝف اﻚﻝﺸﺎرﻩﻄ اﻚﻙﺐﻩرة اﻚﺔﻨ ﻩﺔـ ﺔﻟﻔﻩذﻢﺎ ﺤﺎﻚﻩﺎن ،ﻢذا ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ ﺔكﻓر ﻝﺺﺎدر ﻚﺔﻝكﻩؿ
اﻚﻝﺸﺎرﻩﻄ اﻚﺔﻨ ﺔﺨص ﻅﻝؿ اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻔﺔرة اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ كﻢك ﻝﺎ ﻚـ ﻩﻙف ﻝﺔكﻓر ﺴﺎﺐﻗﺎن ،كﻢذا ﻩﺔﻔؽ ﻝﻄ دراﺴﺒ
(أﺐك ﺸرخ.)2912 ،
ثانياً :ما مدو توفر مقومات ُبعد العمالء (المواطنين) في وزارة األشغال العامة واالسكان بمحافظات

غزة؟

ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر ( (Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد
كﻢﻦ ( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)21
جدول رقم ()21
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد
العمالء (المواطنين)"

م

.1
.2

الفقاااااااااااارة
ﺔﻆﻝػؿ اﻚػك ازرة ﻅﻛػﻦ ﺔﺤﻗﻩػؽ درﺠػﺒ اﻚرﻀػﺎ
ﻚﻛﺠﻝﻣكر.
ﺔﺴػػﻆﻦ اﻚ ػػك ازرة ﻚﻛﺔﻆػػرؼ ﻅﻛ ػػﻦ آراء اﻚﺠﻝﻣ ػػكر
ﻓﻨ أداء اﻚك ازرة.

ﺔيػ ػػكﻚﻨ اﻚػ ػػك ازرة اﻻﻢﺔﻝػ ػػﺎـ اﻚﻙػ ػػﺎﻓﻨ ﺐﻝﺔطﻛﺐػ ػػﺎت
.3
كﺤﺎﺠﺎت اﻚﺠﻝﻣكر.

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

3.58

71.58

5.44

2.67

53.42

7 *0.002 -2.95

3.21

64.21

3 *0.031
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م

المتوسط

الفقاااااااااااارة

الحسابي

ﺔﺴ ػػﻆﻦ اﻚ ػػك ازرة إﻚ ػػﻦ ﺔﻗ ػػدﻩـ أﻓﻀػ ػؿ اﻚﺨ ػػدﻝﺎت

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

 .4ﻚﻛﺠﻝﻣ ػ ػ ػػكر ﺐﺎﺴ ػ ػ ػػﺔﺨداـ كﺴ ػ ػ ػػﺎﺌؿ اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩ ػ ػ ػػﺎ 3.28
اﻚﺤدﻩﺜﺒ.

65.53

2.21

2 *0.015

3.16

63.29

1.27

0.104

5

3.20

63.95

1.89

4 *0.031

3.00

60.00

0.00

0.500

6

3.16

63.12

1.86

*0.033

.5
.6
.7

ﺔﺴػػػﺔﺠﻩب اﻚػػػك ازرة ﻚﺸػ ػػﻙﺎكل اﻚﺠﻝﻣػػػكر ،كﻩػ ػػﺔـ
ﻝﻆﺎﻚﺠﺒ اﻚﺨﻛؿ ﻓﻨ كﻖت ﻖﺺﻩر.
ﺔﻆﻝػػؿ اﻚػػك ازرة ﻅﻛػػﻦ ﺔطػػكﻩر ﻟكﻅﻩػػﺒ اﻚﺨػػدﻝﺎت
اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻚﻛﺠﻝﻣكر.
ﻩكﺠ ػػد ﻝﺴ ػػﺔكل ﻝﻗﺐ ػػكؿ ﻝ ػػف رﻀ ػػﺎ اﻚﺠﻝﻣ ػػكر
اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻝف اﻚك ازرة.
ﻅف اﻚﺨدﻝﺎت ي

 .8جميع فقرات المجال معاً

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5

ﻝف ﺠدكؿ ( )21ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
 -اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة األكﻚﻦ "ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ درﺠﺒ اﻚرﻀﺎ ﻚﻛﺠﻝﻣكر" ﻩﺴﺎكم

3.58

(اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%71.58ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر  ،5.44كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ
اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.000

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

  0 .0 5

ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ
أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﻩدؿ ذﻚؾ ﻅﻛﻦ ﻖﻟﺎﻅﺒ ﻟﺴﺐﺒ ﻙﺐﻩرة ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺐأﻢﻝﻩﺒ اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ رﻀﺎ اﻚﺠﻝﻣكر
ﺨﺺكﺺﺎ كأف ك ازرة اﻻﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﻝؤﺴﺴﺒ ﺨدﻝﺎﺔﻩﺒ ﺐﺎﻚدرﺠﺒ اﻻكﻚﻦ.
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 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ "ﺔﺴﻆﻦ اﻚك ازرة ﻚﻛﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ آراء اﻚﺠﻝﻣكر ﻓﻨ أداء اﻚك ازرة "ﻩﺴﺎكم2.67

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%53.42ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر  ،-2.95كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ

( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.002

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ

ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻨ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف
ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﻖد ﻩﻆكد ذﻚؾ ﻚﻟﻗص اﻹﻝﻙﺎﻟﻩﺎت اﻚﻝﺔكﻓرة ﻚﻛك ازرة ﻓﻨ ظؿ ﻟﻗص اﻚﻙﺎدر اﻚﺐﺸرم ﻓﻨ داﺌرة
اﻚﻆﻼﻖﺎت اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﻅﻼـ ﺤﻩث ﻝف اﻚﻝﻼﺤظ اف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺔكاﻓؽ ﻅﻛﻦ أف اﻚك ازرة ﺔﺴﻆﻦ ﻚﺔﻗدﻩـ أﻓﻀؿ
اﻚﺨدﻝﺎت ﻚﻛﺠﻝﻣكر كﻚﻙف ﻓﻨ ﻟﻔس اﻚكﻖت اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻏﻩر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻦ أف ﻢﻟﺎؾ آﻚﻩﺎت ﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﻚﻛﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ
رأم اﻚﺠﻝﻣكر كﻢذا ﻓﻨ ظﺎﻢرة ﺔﻟﺎﻖض كﻚﻙف اﻚﻝطﻛﻄ ﻅﻛﻦ كﻀﻄ اﻚك ازرة ﻩرل أف ﻢﻟﺎؾ ﻝﻆﻩﻗﺎت ﻙﺐﻩرة ﻓﻨ
ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻝﻟﻣﺎ ﻝكﻖﻄ اﻚك ازرة كﻝﻙﺎف اﻚﻆﻝؿ كاﻚﺔﻨ ﻓرﻀﺔﻡ ﻅﻛﻩﻡ ظركؼ اﻚﺤركب اﻚﻝﺔﺔﺎﻚﻩﺒ ﻅﻛﻦ ﻖطﺎع
ﻏزة ﻢذا ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ ﺤﺎﻻت اﻚطكارئ اﻚﺔﻨ ﺔﻆﻝؿ ﻓﻩﻣﺎ كاﻚك ازرة كاﻚﺔﻨ ﻝﺎ ﺔﻛﺐث اف ﺔﺨرج ﻝف ﺤﺎﻚﺒ
طكارئ ﺤﺔﻦ ﺔدﺨؿ ﻓﻨ أﺨرل ،كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ كﻓﻨ إطﺎر أزاﻚﺒ اﻚﺔﻟﺎﻖض ﺐﻩف رأم ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻓﻨ اﻚﻔﻗرﺔﻩف
اﻚﺴﺎﺐﻗﺔﻩف ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ أف اﻚك ازرة ﺔﺴﻆﻦ ﻚﺔﻗدﻩـ أﻓﻀؿ ﺨدﻝﺎﺔﻣﺎ اﻚﺔﻗﻛﻩدﻩﺒ ﻚﻛﺠﻝﻣكر كﻚﻙف ﻢﻟﺎؾ ﻟﻗص ﻓﻨ
أدكات اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ آراء اﻚﺠﻝﻣكر ﻓﻨ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ.
-

ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،3.16كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم
 ،%63.12ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر  ،1.86كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.033

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ

"مدو توفر مقومات ُبعد العمالء (المواطنين)" داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ

ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎن ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا
ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
كﻩﻆﻟﻨ ذﻚؾ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝؤﺸر إﻩﺠﺎﺐﻨ ﻟﺤك إﻝﻙﺎﻟﻩﺒ اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﺔﻆﺎﻝؿ ﻝﻄ اﻚﺠﻝﻣكر ،كﻚﻙف كﺐﺎﻚرﻏـ

ﻝف كﺠكد ﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذا اﻚﻝﺤكر إﻚﻦ اف اﻚﻟﺴﺐﺒ ﻝﻟﺨﻔﻀﺒ كﻩدؿ ﻢذا ﻅﻛﻦ أف اﻚك ازرة ﻚدﻩﻣﺎ اﻚﻙﺜﻩر ﻝف
اﻚﻆﻝؿ ﻚﻛكﺺكؿ ﻚرﻀﻦ اﻚﺠﻝﻣكر كﺨﺺكﺺﺎ ﻓﻨ ﻝﺠﺎؿ اﺴﺔطﻼع آراء اﻚﺠﻝﻣكر كاﻚﺔﻆﺎﻝؿ ﺐﺸﻙؿ ﺴرﻩﻄ ﻝﻄ
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اﻚﺸﻙﺎكل كﺤﻛﻣﺎ ﺐطرؽ ﺔرﻀﻦ اﻚﻝﺔﻆﺎﻝﻛﻩف ﻝﻄ اﻚك ازرة ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ ﺔطكﻩر اﻪﻚﻩﺎت اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ
اﻚﺔﻆﺎﻝؿ ﻝﻄ اﻚﺠﻝﻣكر كاﻹﺴﺔﻆﺎﻟﺒ ﺐﺎألدكات اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺒ اﻚﺤدﻩﺜﺒ ،كﻢذا ﻩﺔﻆﺎرض ﻝﻄ دراﺴﺒ (أﺐك ﻖﻝر،
 ،)2999كدراﺴﺒ (األﺴطؿ.)2911 ،
ثالثاً :ما مدو تاوفر مقوماات ُبعاد العممياات الداخمياة فاي وزارة األشاغال العاماة واإلساكان بمحافظاات

غزة؟

ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر ) )Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت إﻚﻨ درﺠﺒ
اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ ( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)22
جدول رقم ()22
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد
العمميات الداخمية"

م

.1
.2
.3
.4

الفقاااااااااااارة
ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔكﻓﻩر اﺤﺔﻩﺎﺠﺎت
كﻝﺔطﻛﺐﺎت اﻚﻝكظﻔﻩف.
ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث
اﻚﻆﻛﻝﻨ كدﻅـ األﻟﺸطﺒ.
ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر أﺴﻛكب كﻟكﻅﻩﺒ
اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﺐﺎﺴﺔﻝرار.
ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺨدﻝﺎت اﻹدارﻩﺒ
اﻚﻼزﻝﺒ كﺔﻗدﻩـ اﻚﺔﺴﻣﻩﻼت.

 .5ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﻅﻗد اﻚدكرات اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
().Sig

2.97

59.47

0.422 -0.20

2.63

52.63

6 *0.001 -3.24

2.92

58.42

0.225 -0.76

3

3.12

62.37

1.05

0.148

1

2.91

58.16

0.255 -0.66

5
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الفقاااااااااااارة

م

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
().Sig

ﻚﺔﻟﻝﻩﺒ ﻖدرات اﻚﻝكظﻔﻩف.
.6

ﻩﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﻚﻝكارد اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ ﺐأﻖﺺﻦ طﺎﻖﺒ
ﻝﻝﻙﻟﺒ.

 .7جميع فقرات المجال معاً

2.92

58.42

0.263 -0.64

2.91

58.25

0.153 -1.03

3

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5

ﻝف ﺠدكؿ ( )22ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚراﺐﻆﺒ " ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺨدﻝﺎت اﻹدارﻩﺒ اﻚﻼزﻝﺒ كﺔﻗدﻩـاﻚﺔﺴﻣﻩﻼت " ﻩﺴﺎكم
اﻻﺨﺔﺐﺎر

1.05

3.12

(اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%62.37ﻖﻩﻝﺒ

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

0.148

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻏﻩر داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻻ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎ

ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ .3
كﻩﻆﻟﻦ ﻢذا أف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻏﻩر ﻖﺎدرة ﻅﻛﻦ ﺔﻙكﺐف رأم ﺤكؿ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻝﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ أف اﻚﺨدﻝﺎت
اﻹدارﻩﺒ كاﻚﺔﺴﻣﻩﻼت اﻚﺔﻨ ﺔﻗدﻝﻣﺎ ﺔﺤﺔﺎج ﻚﻛﺔطكﻩر اﻚك ازرة.
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ "ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ كدﻅـ األﻟﺸطﺒ"ﻩﺴﺎكم

2.63

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%52.63ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

-3.24

( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.001ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ

أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر
ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
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كﺔﻆزل ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ﻚﻆدـ ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ اﻹدارة اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻚألﺐﺤﺎث كاﻚدراﺴﺎت كﻢﻨ اﻹدارة اﻚﻝﺴﺌكﻚﺒ ﻅف
اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،ﺤﻩث أف ﻢﻟﺎؾ ﻟﻗص ﺤﺎد ﻓﻨ اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻓﻨ ﻢذﻠ اﻹدارة ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ ﻚﻟﻗص
اﻚﻝﻩزاﻟﻩﺎت اﻚﺔﻨ ﺔﺨﺺﺺﻣﺎ اﻚك ازرة ﻚﻛﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ.
 ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،2.91كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ،%58.25ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

-1.03

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.153

توفر مقومات ُبعد العمميات الداخمية" ﻏﻩر داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ "مدو
 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ

أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻻ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎن ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ .3
كﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ أف أﻓراد ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻚـ ﻩﺴﺔطﻩﻆكا ﺔﻙكﻩف رأم ﺤكؿ ﻢذﻠ اﻚﻝﺤكر كﻢك ﻝﺎ

ﻩ ﺸﻩر إﻚﻦ كﺠكد ﻀﻆؼ ﻟﺴﺐﻨ ﻓﻨ اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة كﻢك ﻝﺎ ﻖد ﻩﻆزل إﻚﻦ كﺠكد ﻀﻆؼ ﻓﻨ
اﻹﻢﺔﻝﺎـ ﺐﺔطكﻩر اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻹدارﻩﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻟﺔﻩﺠﺒ ﺤﺎﻚﺒ اﻚطكارئ اﻚﺔﻨ ﺔﻆﻩش ﻓﻩﻣﺎ اﻚك ازرة ﻝﻟذ ﻓﺔرة
ﻚﻩﺴت ﺐﺎﻚﻗﺺﻩرة ﻝﻝﺎ ﻩﺠﻆؿ اﻹدارة اﻚﻆﻛﻩﺎ ﺔكﺠﻡ إﻝﻙﺎﻟﻩﺎﺔﻣﺎ ﻚﻝﻆﺎﻚﺠﺒ ﻝأﺴﻨ اﻚﻝكاطﻟﻩف ﻝف اﻚﺤركب اﻚﻝﺔﺔﺎﻚﻩﺒ
ﻅﻛﻦ ﺤﺴﺎب اﻚﺔطكﻩر اﻚداﺨﻛﻨ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،كﻢذا ﻩﺔﻔؽ ﻝﻄ دراﺴﺒ (أﺐك ﺸرخ ،)2912 ،كدراﺴﺒ (أﺐك ﻖﻝر،
.)2999
رابعااااً :ماااا مااادو تاااوفر مقوماااات مقوماااات ُبعاااد التعمااايم والنماااو فاااي وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان
بمحافظات غزة؟

ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر ( )Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت إﻚﻨ درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ
( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)23
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جدول رقم ()23
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد
التعميم والنمو"

م

.1

الفقاااااااااااااااااارة
ﺔﻗػدـ اﻚػك ازرة ﺐػراﻝج ﺔدرﻩﺐﻩػﺒ ﻙﺎﻓﻩػﺒ كﻝﻼﺌﻝػﺒ

ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

المتوسط

الحسابي
2.71

المتوسط

الحسابي
النسبي

54.13

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

4 *0.010 -2.36

ﺔﻣػﺔـ اﻚػك ازرة ﺐﺔػدرﻩب اﻚﻝػكظﻔﻩف ﻚﺔطػكﻩر
 .2ﻖدراﺔﻣـ ﻙ هؿ ﺤﺴب ﺤﺎﺠﺔﻡ أك ﺤﺴب ﺤﺎﺠػﺒ
اﻚك ازرة.

.3

ﻩﺔﻝﺔػﻄ اﻚﻝػكظﻔﻩف ﺐﺨػدﻝﺎت ﺔدرﻩﺐﻩػﺒ ﻝﻼﺌﻝػﺒ

ﻚطﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝﻛﻣـ ﻓﻨ اﻚك ازرة.

ﻩﻣﺔـ ﻝﻗﻩػﺎس رﻀػﺎ اﻚﻝكظػؼ اﻚﻝﺴػﺔﺨدـ ﻓػﻨ

 .4اﻚػك ازرة ،ﺐﺔﻛﺐﻩػﺒ ﺤﺎﺠﺎﺔػﻡ ﺐﻝػﺎ ﻩﻟﺎﺴػب ﻖد ارﺔػﻡ
كﻝؤﻢﻼﺔﻡ.

ﺔﺤػرص اﻚػك ازرة ﻅﻛػﻦ اﻻﺤﺔﻔػﺎظ ﺐػﺎﻚﻝكظﻔﻩف

 .5ذكم اﻻﻟﻀػػﺐﺎط اﻹدارم كاﻻﻢﺔﻝػػﺎـ ﺐﻣػػـ

2.68

53.68

5 *0.009 -2.43

3.01

60.26

1

2.77

2.64

55.47

52.89

0.11

0.456

3 *0.036 -1.83

6 *0.003 -2.78

كﺔﺤﻔﻩزﻢـ.
ﺔﻆﻝػػؿ اﻚػػك ازرة ﻅﻛػػﻦ ﺔطػػكﻩر اﻚﻝﻣػػﺎرات

 .6كاﻚﻗػدرات اﻚﺤﺎﻚﻩػػﺒ ﻚﻛكﺺػكؿ إﻚػػﻦ اﻚﻝﺴػػﺔكل 2.81

56.27

0.068 -1.50

2.77

55.36

*0.007 -2.50

اﻚﻝطﻛكب.

جميع فقرات المجال معاً

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5
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ﻝف ﺠدكؿ ( )23ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ " ﻩﺔﻝﺔﻄ اﻚﻝكظﻔﻩف ﺐﺨدﻝﺎت ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚطﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝﻛﻣـ ﻓﻨ اﻚك ازرة "ﻩﺴﺎكم

3.01

(اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%60.26ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

0.11

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.456ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻏﻩر داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ
 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻻ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎ ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد

كﻢﻦ .3
كﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ﻅدـ ﻖدرة ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻅﻛﻦ ﺔﻙكﻩف رأم ﺤكؿ ﺔﻝﺔﻆﻣـ ﺐﺨدﻝﺎت ﺔدرﻩﺐﻩﺒ
ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚطﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝﻛﻣـ ﻓﻨ اﻚك ازرة كﻢﻨ ﻝﺎ ﻩﻝﻙف ﺔﻔﺴﻩرﻠ ﺐﻆدـ ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ داﺌرة اﻚﺔدرﻩب كاﻚﺔطكﻩر اﻚﻝؤﺴﺴﻨ
كﻓؽ اﻻﺺكؿ ﺤﻩث أف اﻚﺔدرﻩب ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻩﻗﺔﺺر ﻅﻛﻦ اﻚدكرات اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﻆرض ﻅﻛﻦ اﻚك ازرة ﻝف
ﻖﺐؿ ﻝراﻙز اﻚﺔدرﻩب اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ ﺴكاء ﻓﻨ دﻩكاف اﻚﻝكظﻔﻩف اﻚﻆﺎـ اك ﻓﻨ ك ازرة اﻹﺔﺺﺎﻻت كﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺎ
اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت ،دكف اف ﺔﻗكـ داﺌرة اﻚﺔدرﻩب كاﻚﺔطكﻩر اﻚﻝؤﺴﺴﻨ ﺐدكرﻢﺎ ﻝف ﺔﺤدﻩد إﺤﺔﻩﺎﺠﺎت ﺔدرﻩﺐﻩﺒ كﻝﺔﺎﺐﻆﺒ
كاﻚﺔدرﻩب كﻏﻩرﻢﺎ ﻝف اﻚﺨطكات األﺴﺎﺴﻩﺒ ﻚﻛﺔدرﻩب.
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺨﺎﻝﺴﺒ "ﺔﺤرص اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ اﻻﺤﺔﻔﺎظ ﺐﺎﻚﻝكظﻔﻩف ذكم اﻻﻟﻀﺐﺎط اﻹدارمكاﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﻣـ كﺔﺤﻔﻩزﻢـ" ﻩﺴﺎكم

2.64

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%52.89ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

-

2.78كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.003ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ
 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ 3

كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ أف ﻢﻟﺎؾ ﻀﻆؼ ﻓﻨ ﺔﺤﻔﻩز اﻚﻝكظﻔﻩف كاﻚﺤﻔﺎظ ﻅﻛﻩﻣـ ،كﻩﻆكد ذﻚؾ إﻚﻦ
ﻀﻆؼ ﻓﻨ ادكات اﻚﻗﻩﺎس كاﺴﺎﻚﻩب اﻚﺔﻗﻩﻩـ اﻚﻝﺔﺐﻆﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،ﺤﻩث ﺠرت اﻚﻆﺎدة أف اﻚﻝﺨﺎﻚﻔﻩف إدارﻩﺎن ﻻ
ﻩﺔـ ﻝﻆﺎﻖﺐﺔﻣـ ﺐؿ ﻩﺔـ ﺔﻣﻝﻩﺸﻣـ كﻅدـ ﺔﻙﻛﻩﻔﻣـ ﺐأﻅﻝﺎؿ ﻝﻝﺎ ﻩﺜﻩر ﻏﻀب اﻚﻝكظﻔﻩف اﻪﺨرﻩف اﻚذﻩف ﻩﺠﺔﻣدكف
ﻓﻨ ﻅﻝﻛﻣـ كﻢك ﻝﺎ ﻩؤﺜر ﺴﻛﺐﺎن ﻅﻛﻦ ﻙﻔﺎءة األداء ﻓﻨ اﻚك ازرة.
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 ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،2.77كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ،%55.36ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

-2.50

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

توفر مقومات ُبعد التعميم والنمو" داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

0.007

 0 .0 5

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ "مدو

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط

درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف
ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
كﻢك ﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ ﻅدـ ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت اﻚﺔﻆﻛـ كاﻚﻟﻝك ﻓﻨ اﻚك ازرة كﻢك ﻝﺎ ﻩﺔطﻛب اﻢﺔﻝﺎـ أﻙﺐر ﻝف اﻚك ازرة
ﻓﻨ ﺔدرﻩب اﻚﻝكظﻔﻩف كاﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﺔﺤﻔﻩزﻢـ ﻝﺎدﻩﺎن كﻝﻆﻟكﻩﺎن كاﻚﺤﻔﺎظ ﻅﻛﻩﻣـ كاﻚﻗﻩﺎـ ﺐﻆﻝﻛﻩﺒ ﻖﻩﺎس دكرم ﻚﻛرﻀﻦ
اﻚكظﻩﻔﻨ ﻓﻨ اﻚك ازرة كﻝﻆﺎﻚﺠﺒ األﺨطﺎء أكؿ ﺐأكؿ ،كﻢذا ﻝﺎ ﻩﺔﻔؽ ﻝﻄ دراﺴﺒ (أﺐك ﻖﻝر ،)2999 ،كﻩﺔﻆﺎرض
ﻝﻄ دراﺴﺒ (أﺐك ﺸرخ.)2912 ،
البعاااد االجتمااااعي فاااي وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان
خامساااا :ماااا مااادو تاااوفر مقوماااات مقوماااات ُ
بمحافظات غزة؟

ﺔػػـ اﺴػػﺔﺨداـ اﺨﺔﺐػػﺎر ) (Tﻚﻝﻆرﻓػػﺒ ﻝػػﺎ إذا ﻙﺎﻟػػت ﻝﺔكﺴػػط درﺠػػﺒ اﻻﺴػػﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖػػد كﺺػػﻛت إﻚػػﻨ درﺠػػﺒ
اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ ( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)24
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جدول رقم ()24
البعد
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُ
االجتماعي"

م

.1

الفقاااااااااااااااااااارة
ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ
ﻅف طرﻩؽ إﻟﺸﺎء ﻝراﻓؽ ﻅﺎﻝﺒ.
ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ إﻩﺠﺎد ﻓرص ﻅﻝؿ كاﻚﺤد

 .2ﻝف ﻝﺸﻙﻛﺒ اﻚﺐطﺎﻚﺒ.

المتوسط

الحسابي
3.54
3.08

المتوسط

الحسابي
النسبي

70.79
61.58

قيمة

االختبار
4.53
0.62

القيمة

االحتمالية الترتيب

()Sig.

1 *0.000
0.268

2

ﺔﻗدـ اﻚك ازرة اﻚدﻅـ ﻚألﻟﺸطﺒ اﻚﺜﻗﺎﻓﻩﺒ كاﻚﻆﻛﻝﻩﺒ
 .3كاألﻅﻩﺎد ﻝف ﺨﻼؿ رﻅﺎﻩﺒ اﻚﻝﻣرﺠﺎﻟﺎت
كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت.

ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ

 .4ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة اﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ األﻅﻩﺎد

 .5كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻚدﻩﻟﻩﺒ.

جميع فقرات المجال معاً

2.38

3.04

*0.000 -5.16 47.63

60.79

0.28

0.390

2.88

-0.87 57.63

2.66

*0.000 -4.47 53.12

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5
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ﻝف ﺠدكؿ ( )24ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة األكﻚﻦ "ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ ﻅف طرﻩؽ إﻟﺸﺎء ﻝراﻓؽﻅﺎﻝﺒ" ﻩﺴﺎكم
4.53

دﻻﻚﺒ

3.54

(اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%70.79ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم
 0 .0 5

0.000

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ 3

كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﺔﻆﻟﻨ درﺠﺒ اﻚﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة أف ﻢﻟﺎؾ إﻢﺔﻝﺎـ ﻝف اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻟﺸﺎء ﻝراﻓؽ ﻅﺎﻝﺒ ﺔﺴﺎﻢـ
ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ كﻢك ﻝﺎ ﻩﻝﻙف ﺔﻔﺴﻩرﻠ ﺐﺎف ﻢذﻠ اﻚﻝﻣﺎـ ﻢﻨ ﻝف ﺺﻛب ﻅﻝؿ اﻚكزاة.
اﻚﻆﻩﻟﻩﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ األﻅﻩﺎد كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻚدﻩﻟﻩﺒ"
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ "ﺔﻗدـ اﻚك ازرة اﻚﻣداﻩﺎّ

ﻩﺴﺎكم

2.38

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%47.63ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

-5.16

( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.000ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ

أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر
ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﺔﺸﻩر اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ إﻚﻦ كﺠكد ﻅدـ رﻀﻦ ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ﺤﻩث ﺠﺎءت
ﻟﺴﺐﺔﻣﺎ ﻝﻟﺨﻀﺒ ﺠدا كﻢك ﻝﺎ ﻖد ﻩﻆزل ﻚﻆدـ كﺠكد ﺐﻟكد ﻓﻨ ﻝﻩزاﻟﻩﺒ اﻚك ازرة ﻝﺨﺺﺺﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
 ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،2.66كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ،%53.12ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

-4.47

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

البعد االجتماعي" داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ
توفر مقومات ُ

0.000

 0 .0 5

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ "مدو

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط

درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف
ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
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كﻢك ﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﺔأﺜﻩر ﺴﻛﺐﻨ ﻚﻛﻝﺤكر اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻅﻛﻦ ﻙﻔﺎءة األداء ﻓﻨ اﻚك ازرة ﺤﻩث أف
ﻝف اﻚﻝﻼﺤظ أف ﻢﻟﺎؾ ﻓﻗط ﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرة كاﺤدة ﻝف أﺺؿ ﺴﺔﺒ ﻓﻗرات ﺔﻝﺜؿ اﻚﻝﺤكر كﻢك ﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ أف
ﻢﻟﺎؾ ﻀﻆؼ ﻓﻨ اﻚﻆﻼﻖﺒ اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ﺐﻩف اﻚك ازرة ﻝف ﺠﻣﺒ كﺐﻩف ﻝكظﻔﻩﻣﺎ ﻝف ﺠﻣﺒ أﺨرل.
كﻩﻆزك اﻚﺐﺎﺤث ذﻚؾ إﻚﻦ ﻅدة ﻟﻗﺎط ﻝﻟﻣﺎ:
 ﻅدـ كﺠكد ﺐﻟكد ﻓﻨ اﻚﻝكازﻟﺒ اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻚﻛﺤﻙكﻝﺒ ﺔدﻅـ ﻝﻗكﻝﺎت اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻓﻨ اﻚك ازرة.
 ﻅدـ ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ داﺌرة اﻚﻆﻼﻖﺎت اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﻅﻼـ ﻓﻨ اﻚك ازرة ﺐﺎﻚﺸﻙؿ اﻚﻝﻟﺎﺴب.
 زﻩﺎدة اﻚﻆبء اﻚﻝﻛﻗﻦ ﻅﻛﻦ ﻅﺎﺔؽ اﻹدارة اﻚﻆﻛﻩﺎ ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻟﺔﻩﺠﺒ اﻚﺤﺺﺎر اﻚﺺﻣﻩكﻟﻨ كاﻚﺤركب
اﻚﻝﺔﺔﺎﻚﻩﺒ ﻅﻛﻦ ﻖطﺎع ﻏزة.
سادساً :ما مدو توفر مقومات ُبعد الوالء واالنتماء في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة
ﺔػػـ اﺴػػﺔﺨداـ اﺨﺔﺐػػﺎر ) (Tﻚﻝﻆرﻓػػﺒ ﻝػػﺎ إذا ﻙﺎﻟػػت ﻝﺔكﺴػػط درﺠػػﺒ اﻻﺴػػﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖػػد كﺺػػﻛت إﻚػػﻨ درﺠػػﺒ
اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ ( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)25
جدول رقم ()25
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر مقومات ُبعد الوالء
واالنتماء"

الفقااااااااااااااااارة

م

 .1ﻩﺔﻝﻩز أداﺌؾ ﺐﺎﻚك ازرة ﺐﺎﻚﺠكدة كاﻹﺔﻗﺎف.
.2

ﺔﻆﻝ ػ ػػؿ كﺐﺎﺴ ػ ػػﺔﻝرار ﻅﻛ ػ ػػﻦ ﺔﻟﻔﻩ ػ ػػذ اﻚﺔﻆﻛﻩﻝ ػ ػػﺎت
ﺐدﻖﺒ.

 .3ﻩﻆﺔرؼ ﻝﺴؤكﻚؾ ﺐﺎﻚﺔﻝﻩز ﻓﻨ ﻅﻝﻛؾ.

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

4.20

83.95

5 *0.000 12.30

4.14

82.89

6 *0.000 12.30

3.91

78.16

7 *0.000
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م

المتوسط

الفقااااااااااااااااارة

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

ػدﻩؾ اﻚﻗػ ػ ػػدرة ﻅﻛػ ػ ػػﻦ اﻚﻆﻝػ ػ ػػؿ كاﻚﺔﻙﻩػ ػ ػػؼ ﻝػ ػ ػػﻄ
ﻚػ ػ ػ ّ
.4
اﻚﺤﺎﻻت اﻚطﺎرﺌﺒ.

4.47

89.33

1 *0.000 22.00

ػدﻩؾ اﻚﻗػ ػػدرة ﻅﻛ ػػﻦ اﻚﻗﻩػ ػػﺎـ ﺐأﻅﻝ ػػﺎؿ إﻀػ ػػﺎﻓﻩﺒ
ﻚػ ّ
.5
أﺨرل.

4.28

85.53

4 *0.000 12.12

 .6ﺔﺤرص ﻅﻛﻦ ﺔﺤﺴﻩف أداﺌؾ ﺐﺸﻙؿ ﻝﺴﺔﻝر4.30 .

86.05

3 *0.000 13.14

4.43

88.68

2 *0.000 15.52

4.25

84.92

*0.000 18.99

 .7ﺔﺔﻆﺎﻝؿ ﻝﻄ زﻝﻼﺌؾ ﺐركح اﻚﻔرﻩؽ.
جميع فقرات المجال معاً

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5

ﻝف ﺠدكؿ ( )25ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
ﻚدﻩؾ اﻚﻗدرة ﻅﻛﻦ اﻚﻆﻝؿ كاﻚﺔﻙﻩؼ ﻝﻄ اﻚﺤﺎﻻت اﻚطﺎرﺌﺒ " ﻩﺴﺎكم
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚراﺐﻆﺒ " ّ4.47

(اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%89.33ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم
 0 .0 5

0.000

22.00

كأف

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا

ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ أف اﻚك ازرة ﻚدﻩﻣﺎ طﺎﻖـ ﻩﺴﺔطﻩﻄ اﻚﺔﻙﻩؼ ﻝﻄ ﺤﺎﻻت اﻚطكارئ كﻢك ﻝﺎ ﻩؤﻙدﻠ
ﻖدرة اﻚﻝكظﻔﻩف ﻅﻛﻦ اﻚﺔﻆﺎﻝؿ ﻝﻄ ﺤﺎﻻت اﻚطكارئ اﻚﻝﺔﺔﺎﻚﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﺴﻟكات األﺨﻩرة ﻓﻗد ﻝﺎ ﻚﺐﺜت طكاﻖـ اﻚك ازرة
أف ﺔﻟﺔﻣﻨ ﻝف ﻟﺴﺐﺒ ﻙﺐﻩرة ﻝف األﻀرار اﻚﺔﻨ ﻟﺔﺠت ﻅف ﺤرب اﻚﻔرﻖﺎف ﺤﺔر ﺠﺎءت ﻝﻆرﻙﺒ اﻚﺴﺠﻩؿ كﻝف
ﺐﻆدﻢﺎ اﻚﻝﻟﺨﻔض اﻚﺠكم اﻚﻆﻟﻩؼ ﻓﻨ دﻩﺴﻝﺐر 2913ـ.

88

تحلولىالبواناتىواإلجابةىرلىىأدئلةالدرادة

الفصلىالخامس

 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ "ﻩﻆﺔرؼ ﻝﺴؤكﻚؾ ﺐﺎﻚﺔﻝﻩز ﻓﻨ ﻅﻝﻛؾ" ﻩﺴﺎكماﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%78.16ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر
ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

7.65

3.91

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.000ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ

اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
ﻩﻆﻟﻨ كﺠكد ﻅدد ﻝف اﻚﻝدراء اﻚﻝﻝﻩزﻩف اﻚذﻩف ﻩﻆﺔرﻓكف ﺐﺠﻣكد األﺨرﻩف كﻚﻙف ﺠﺎءت ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة
أدﻟﻦ ﻓﻗرات اﻚﻝﺠﺎؿ ﻝﻝﺎ ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻟﺴﺐﺒ ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﻻ ﻩﻆﺔرؼ ﻚﻣـ ﻝدراءﻢـ ﺐﺠﻣكدﻢـ.
 ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،4.25كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ،%84.92ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

18.99

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

توفر مقومات ُبعد الوالء واالنتماء" داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

0.000

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ "مدو

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف

ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎن ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ
ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
ﻝف اﻚﻝﻼﺤظ أف درﺠﺒ اﻚﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذﻠ اﻚﻝﺠﺎؿ ﺠﺎءت ﻅﺎﻚﻩﺒ ﺠدا كﻢك ﻝﺎ ﻖد ﻩﻆﻟﻨ أف
ﻢﻟﺎؾ ﺔﺤﻩﻩز ﻚﻛذات ﻝف ﻖﺐؿ ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ كﻚﻙف ﻢذا ﻻ ﻩﻟﻔﻨ كﺠكد طكاﻖـ ﻝﻝﻩزة ﺐﺎﻚك ازرة ﺔﺴﺔطﻩﻄ أف ﺔﻆﻝؿ
ﻙﻔرﻩؽ كاﺤد كﺔؤدم ﺠﻩدا ﻓﻨ ﺤﺎﻻت اﻚطكارئ ﺐﺠكدة كدﻖﺒ كﺔﻝﻩز.
كﻩﻆزك اﻚﺐﺎﺤث ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻚكﺠكد كﻻء كاﻟﺔﻝﺎء ﻚﻛﻝكظﻔﻩف ﻚﻆﻝﻛﻣـ كﺨﺺكﺺﺎ أف اﻚظركؼ
اﻚﺺﻆﺐﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﻆﻩﺸﻣﺎ اﻚك ازرة ﻟﺔﻩﺠﺒ ﻝﺐﺎﺸرة ﻚﻛﺤﺺﺎر اﻚﻝﻔركض ﻅﻛﻦ ﻖطﺎع ﻏزة ،كﻢك ﻝﺎ ﻩﻆﺔﺐر اﻚﻝكظﻔﻩف
ﻝﻗﺎكﻝﺔﻡ أﻝر كاﺠب ﻓﻩأﺔﻨ ﺺﻝكدﻢـ كﻅﻝﻛﻣـ ﻓﻨ أﺴكء اﻚظركؼ ﻓﻨ إطﺎر ﻝﻗﺎكﻝﺒ اﻻﺤﺔﻼؿ.
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سابعاً :ما مدو توفر خطة استراتيجية في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة؟

ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر ) )Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠػﺒ اﻻﺴػﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖػد كﺺػﻛت إﻚػﻨ درﺠػﺒ اﻚﺤﻩػﺎد كﻢػﻦ

( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)26
جدول رقم ()26

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "مدو توفر خطة استراتيجية
في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة"

م

الفقاااااااااااااااارة

المتوسط
الحسابي

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig.

الترتيب

.1

ﻚػدل اﻚػك ازرة إﺴػﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ كاﻀػﺤﺒ اﻚﻝﻆػﺎﻚـ
ﻚﻝﺎ ﺔﻟكم اﻚك ازرة ﺔﺤﻗﻩﻗﻡ.

3.27

65.33

2.47

3 *0.008

.2

األﻢػػداؼ اﻹﺴػػﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺐػػﺎﻚك ازرة ﻖﺎﺐﻛػػﺒ
ﻚﻛﺔطكﻩر.

3.47

69.33

4.88

2 *0.000

.3

ﻩﺔكﻓر ﻚدل اﻚك ازرة اﻚﻙػﺎدر اﻚﻆﻛﻝػﻨ كاﻚﻝﻣﻟػﻨ
ﻚﺔﺤﻗﻩػػؽ األﻢػػداؼ اﻹﺴػػﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺔػػﻨ 3.75
ﺔﺤددﻢﺎ.

74.93

.4

3.21

64.27

.5
.6

ﺔﺔػكﻓر اﻚﺐﻩﺎﻟػﺎت ﻝػف ﻝﺺػﺎدر ﻝﺔﻆػددة
كﺔﻆطػػﻨ ﻝﻆﻟػػﻦ ﻝﺤػػدد ﻚﻗﻩػػﺎس األداء
ﺐﺎﻚك ازرة.

6.37

2.01

1 *0.000

6 *0.024

ﻩﺔػكﻓر ﻚػدل اﻚػك ازرة ﻟظػﺎـ إدارم ﻖػﺎدر ﻅﻛػﻦ
اﻻﺔﺺػػﺎؿ ﺐﺴػػﻣكﻚﺒ ﻚﺔﺤﻗﻩػػؽ األﻢػػداؼ 3.21
اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ.

64.27

1.87

5 *0.033

3.23

64.53

1.83

4 *0.036

3.36

67.11

4.31

*0.000

ﺔﺴﺔﺨدـ اﻚك ازرة ﻟظﺎـ ﺔﻗﻩﻩـ ﻝﺤكﺴب ﻚﻛﻗﻩﺎـ
ﺐﻆﻝﻛﻣﺎ ﺐﺎﻚﺸﻙؿ اﻚﻝطﻛكب.

جميع فقرات المجال معاً

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5
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ﻝف ﺠدكؿ ( )26ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ "ﻩﺔكﻓر ﻚدل اﻚك ازرة اﻚﻙﺎدر اﻚﻆﻛﻝﻨ كاﻚﻝﻣﻟﻨ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼاﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﺤددﻢﺎ" ﻩﺴﺎكم
 ،%74.93ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

6.37

إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

3.75

(اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.000ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد

ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﺔﺸﻩر ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ إﻚﻦ كﺠكد ﻙﺎدر ﻅﻛﻝﻨ كﻝﻣﻟﻨ ﻖﺎدر ﻅﻛﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ اﻻﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
ﻚﻛك ازرة كﻢك ﻟﺔﻩﺠﺒ أف طكاﻖـ اﻚك ازرة ﺔﺔﻝﺔﻄ ﺐﻝﻣﺎرات ﻅﺎﻚﻩﺒ ﺤﻩث أف ﻏﺎﻚﺐﻩﺒ ﻢذﻠ اﻚطكاﻖـ ﻖد ﺤﺺﻛت ﻅﻛﻦ
ﻝراﻙز ﻝﺔﻗدﻝﺒ ﻓﻨ ﻝﺴﺎﺐﻗﺎت اﻚﺔﻆﻩﻩف ﻓﻨ اﻚكظﺎﺌؼ اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ.
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚراﺐﻆﺒ "ﺔﺔكﻓر اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﻝف ﻝﺺﺎدر ﻝﺔﻆددة كﺔﻆطﻨ ﻝﻆﻟﻦ ﻝﺤدد ﻚﻗﻩﺎساألداء ﺐﺎﻚك ازرة" ﻩﺴﺎكم

3.21

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%64.27ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.024ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

2.01

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ

ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ
ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ﺔكاﻓر اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﻗﻩﺎس األداء كﻚﻙف ﻚﻩس ﺐﺎﻚﺺكرة اﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﺤﻩث أف
ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة ﺤﺎزت ﻅﻛﻦ أﻖؿ ﻟﺴﺐﺒ ﻓﻨ ﻢذا اﻚﻝﺤكر كﻢك ﻝﺎ ﻩﺔطﻛب ﻚﺔطكﻩر ﻅﻝﻛﻩﺒ اﻚﺤﺺكؿ ﻅﻛﻦ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت
اﻚﻼزﻝﺒ ﻚﻗﻩﺎس األداء ﻀﻝف ﻅﻝﻛﻩﺒ ﻝﺔﻙﺎﻝﻛﺒ ﻚﻗﻩﺎس ﻙﻔﺎءة األداء ﻓﻨ اﻚك ازرة.
 ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،3.36كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ،%67.11ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

4.31

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.000

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ "مدو

توفر خطة استراتيجية في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة" داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل
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دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻩﺨﺔﻛؼ ﺠكﻢرﻩﺎن ﻅف درﺠﺒ

اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
كﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة
كﻚﻙﻟﻣﺎ ﺔﺤﺔﺎج ﻚﻛﺔطكﻩر كاﻚﺔﻆزﻩز.
كﻩﻆزك اﻚﺐﺎﺤث ذﻚؾ إﻚﻦ اﻢﺔﻝﺎـ اﻚك ازرة ﻝؤﺨ ار ﺐﺎﻚﺔﺨطﻩط اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ككﺠكد أﻢداؼ ﺐﻆﻩدة
كﻝﺔكﺴطﺒ كﻖﺺﻩرة اﻚﻝدل ﺔﺴﻆﻦ اﻚك ازرة ﻚﺔﺤﻗﻩﻗﻣﺎ ﻝف ﺨﻼؿ ﺔطكﻩر اﻚﻆﻝؿ اﻹدارم ﻓﻨ اﻚك ازرة ﺤﻩث ﻖﺎﻝت
اﻚك ازرة ﻝؤﺨ ار ﺐﺈطﻼؽ ﺨطﺔﻣﺎ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ( )2916-2914ﻙﻝﺎ ﺔـ ﺔﺸﻙﻩؿ ﻚﺠﻟﺒ داﺌﻝﺒ ﻚدراﺴﺒ ﺔطكﻩر
اﻚﻆﻝؿ ﻓﻨ اﻚك ازرة.
 تحميل جميع فقرات مجال "مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارةاألشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة"
ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر ) (Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت إﻚﻨ درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ
( )3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)27
جدول رقم ()27
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات مجاالت "مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة
قياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة"
المتوسط

البنااااااااااااااااااااااد

الحسابي

مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة

3.21

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5
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المتوسط

الحسابي
النسبي

64.18

قيمة

االختبار
3.61

القيمة

االحتمالية
()Sig.

*0.000
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ﺔﺐﻩف ﻝف ﺠدكؿ ( )27أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ( 3.21اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف
اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%64.18ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر  3.61كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم
 0.000ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻓﻗرات اﻚﻝﺠﺎؿ داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف

ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ
ﻅﻛﻦ اﻚﻔﻗرات ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ.
كﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ أف ﻢﻟﺎؾ اﻩﺠﺎﺐﻩﺒ ﻟﺤك ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء
اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة كﻚﻙف ذﻚؾ ﻩﺤﺔﺎج ﻚﻛﺔطكﻩر كاﻚﺔﻆزﻩز كﻢك ﻝﺎ
ﺔﺸﻩر إﻚﻩﻡ اﻚﻟﺴﺐﺒ اﻚﻝﻟﺨﻔﻀﺒ كاﻚﺔﻨ ﺔﻆدت درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد ﺐﻗﻛﻩؿ.
كﻩﻆزك اﻚﺐﺎﺤث ذﻚؾ إﻚﻦ كﺠكد ﻖﺺكر ﻓﻨ ﻟظرة اﻹدارة اﻚﻆﻛﻩﺎ ﻻﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ اﻻداء اﻚﻝﺔكازف
ﺐﺠﻝﻩﻄ أﺐﻆﺎدﻠ ،كاﻻﻖﺔﺺﺎر ﺐﺎﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐأﺐﻆﺎد ﻅف أﺨرل كﺤﺔﻦ ﻓﻨ ﺐﻆض األﺐﻆﺎد ﻟﺠد أف ﻢﻟﺎؾ اﻢﺔﻝﺎـ ﻓﻨ
ﺐﻆض اﻚﻟﻗﺎط ﻅف اﻚﻟﻗﺎط اﻻﺨرل ،كﻩﺸﻩر اﻚﺐﺎﺤث ﻢﻟﺎ إﻚﻦ ﻀركرة اﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﺠﻝﻩﻄ اﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ األداء
اﻚﻝﺔكازف ﺐﻟﻔس اﻚدرﺠﺒ.
ثانيا :تحميل فقرات "تقييم األداء وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة".
ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر  Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت إﻚػﻦ درﺠػﺒ اﻚﺤﻩػﺎد
كﻢﻨ  3أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)28
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جدول رقم ()28

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "تقييم األداء في وزارة األشغال
العامة واإلسكان بمحافظات غزة"

م

.1
.2

الفقااااااااااااااارة

ﻩﺴ ػػﺎﻅد ﺔﻗﻩ ػػﻩـ األداء اﻚﻝطﺐ ػػؽ ﺐ ػػﺎﻚك ازرة ﻅﻛ ػػﻦ

رﻓﻄ ﻙﻔﺎءة أداء اﻚﻝكظﻔﻩف.

ﻩ ػ ػػﺔـ إط ػ ػػﻼع اﻚﻆ ػ ػػﺎﻝﻛﻩف ﻅﻛ ػ ػػﻦ ﻟﺔ ػ ػػﺎﺌج ﺔﻗﻩ ػ ػػﻩـ
أداﺌﻣـ.

المتوسط

الحسابي

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig.

3.09

61.87

0.83

0.205

3.29

65.87

2.88

1 *0.003

ﻩﺴ ػػﺎﻅد ﺔﻗﻩ ػػﻩـ األداء اﻚﻝطﺐ ػػؽ ﺐ ػػﺎﻚك ازرة ﻅﻛ ػػﻦ

 .3اﻚﺔﻆػ ػ ػػرؼ أكﺠػػ ػػﻡ اﻚﻗػػ ػػكة كاﻚﻀػ ػ ػػﻆؼ ﻓػ ػ ػػﻨ أداء 2.60

52.00

2

4 *0.000 -3.85

اﻚﻝكظﻔﻩف.
.4
.5

ﻩﺴ ػػﺎﻅد ﺔﻗﻩ ػػﻩـ األداء اﻚﻝطﺐ ػػؽ ﺐ ػػﺎﻚك ازرة ﻅﻛ ػػﻦ
ﺔطكﻩر اﻚﺐراﻝج اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻚﺔﻟﻝﻩﺒ اﻚﻝﻣﺎرات.
اﻚﻝﻆػ ػ ػ ػػﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴػ ػ ػ ػػﺔﺨدﻝﺒ ﻓػ ػ ػ ػػﻨ ﺔﻗﻩػ ػ ػ ػػﻩـ األداء
ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

جميع فقرات المجال معاً

3

2.96

59.20

0.352 -0.38

2.32

46.40

5 *0.000 -6.22

2.85

57.07

*0.030 -1.91

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5

ﻝف ﺠدكؿ ( )28ﻩﻝﻙف اﺴﺔﺨﻼص ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ "ﻩﺔـ إطﻼع اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻅﻛﻦ ﻟﺔﺎﺌج ﺔﻗﻩﻩـ أداﺌﻣـ" ﻩﺴﺎكماﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف  )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%65.87ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر
94

2.88

3.29

(اﻚدرﺠﺒ

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ
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( )Sig.ﺔﺴﺎكم  0.003ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ

أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف
ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﻩﻆزك اﻚﺐﺎﺤث ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ إﻚﻦ اﻚطرﻩﻗﺒ اﻚﻝﻆﺔﻝدة ﺐدﻩكاف اﻚﻝكظﻔﻩف كاﻚك ازرة ﺐﻟﺸر اﻚﺔﻗﻩﻩـ إﻚﻙﺔركﻟﻩﺎن
ﻅﻛﻦ ﺺﻔﺤﺒ اﻚﻝكظؼ اﻚﺨﺎص ﺐﻡ.
 اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﻛﻔﻗرة اﻚﺨﺎﻝﺴﺒ "اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف" ﻩﺴﺎكم2.32

ﺔﺴﺎكم

أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%46.40ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر
0.000

-6.22

ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ()Sig.
 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف

ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذﻠ اﻚﻔﻗرة ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر
ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻢذﻠ اﻚﻔﻗرة.
كﺔﻆكد ﻢذﻠ اﻚﻟﺴﺐﺒ ﻚﻆدـ ﻝﻼﺌﻝﺒ اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،ﻓﻟظﺎـ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻩﺸكﺐﻡ ﻙﺜﻩر
ﻝف اﻚﺴﻛﺐﻩﺎت كﻢك ﻟظﺎـ ﺔﻗﻛﻩدم ﻩﻣدؼ ﻓﻗط ﻚﻛﺨركج ﺐدرﺠﺒ ﻚﻙؿ ﻝكظؼ كﻻ ﻩﺸﻝؿ ﻅﻛﻦ ﻟظﺎـ ﻝﻆﺎﻚﺠﺒ
ﻚﻛﻝكظؼ اﻚﻝﻗﺺر ﻓﻨ اداءﻠ أك ﺤﺔﻦ ﻟظﺎـ ﺔﺤﻔﻩز ﻚﻛﻝكظؼ اﻚﻝﺔﻔكؽ.
 ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ ﻩﻝﻙف اﻚﻗكؿ ﺐأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻩﺴﺎكم  ،2.85كأف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ ﻩﺴﺎكم ،%57.07ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر

-1.91

كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ( )Sig.ﺔﺴﺎكم

0.030

ﻚذﻚؾ ﻩﻆﺔﺐر ﻝﺠﺎؿ"تقييم

األداء وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة" داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ

 0 .0 5

 ، ﻝﻝﺎ

ﻩدؿ ﻅﻛﻦ أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻚﻣذا اﻚﻝﺠﺎؿ ﻖد اﻟﺨﻔض ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف
ﻢﻟﺎؾ ﻏﻩر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات ﻢذا اﻚﻝﺠﺎؿ.
كﻝف كﺠﻣﺒ ﻟظر اﻚﺐﺎﺤث ﻓﺈف ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ﺔﻆكد إﻚﻦ ﻅدة ﻟﻗﺎط ﻝف أﻢﻝﻣﺎ:
 اﻚﺤﺎﺠﺒ إﻚﻦ ﺔطكﻩر ﻢﻩﻙﻛﻩﺒ اﻚك ازرة ﺐﻝﺎ ﻩﺔﻟﺎﺴب ﻝﻄ ﻝﻣﺎﻝﻣﺎ اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ كاﺴﺔﺤداث أﻖﺴﺎـ ﺔﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ دراﺴﺒ
ﺔﺤﻛﻩﻛﻩﺒ ﻚﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ اﻚك ازرة كﺔطكﻩرﻠ.
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ﻅدـ ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ ﻟظﺎـ ﺔﻗﻩﻩـ األداء كﻅدـ اﻹﻢﺔﻝﺎـ ﺐﻟﺔﺎﺌﺠﻡ ﻝﻄ أف اﻚﺠﻣﺎت اﻚﻆﺎﻝﻛﻡ ﻓﻩﻡ ﺔﺐذؿ ﺠﻣدا ﻙﺐﻩ ار
ﻓﻨ اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻩﻡ كﻚﻙف ﻻ ﻩﺔـ ﻝﺔﺎﺐﻆﺒ اﻚﻟﺔﺎﺌج كﻝﻆﺎﻚﺠﺔﻣﺎ.

 ﻅدـ ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ داﺌرة اﻚرﻖﺎﺐﺒ اﻚداﺨﻛﻩﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة كاﻚﺔﻨ ﺔﻗكـ ﺐدكر ﻝﻣـ ﻓﻨ ﻝﺔﺎﺐﻆﺒ األداء كاﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ
ﺔﻗكﻩﻝﻡ.
 ﻅدـ ﺔكﻓر اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت اﻚﻼزﻝﺒ ﻓﻨ اﻚكﻖت اﻚﻝﻟﺎﺴب ﻚﺔطﺐﻩؽ ﺨطط اﻚك ازرة كذﻚؾ ﺐﺴﺐب ﻅدـ ﻓﺎﻅﻛﻩﺒ
داﺌرة اﻹﺤﺺﺎء كاﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت.
تحميل جميع فقرات االستبيان
ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر  Tﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎﻟت ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد كﺺﻛت إﻚﻨ درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ 3
أـ ﻻ .اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ (.)29
جدول رقم ()29
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع فقرات االستبيان

البناااااااااااااااااد

جميع فقرات االستبيان

المتوسط
الحسابي
3.17

المتوسط
الحسابي
النسبي
63.48

القيمة

قيمة
االختبار
3.05

االحتمالية
()Sig.
*0.002

* اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكم دﻻﻚﺒ .   0 .0 5

ﺔﺐﻩف ﻝف ﺠدكؿ ( )29أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ ﻚﺠﻝﻩﻄ اﻚﻔﻗرات ﻩﺴﺎكم ( 3.17اﻚدرﺠﺒ اﻚﻙﻛﻩﺒ ﻝف
 )5أم أف اﻚﻝﺔكﺴط اﻚﺤﺴﺎﺐﻨ اﻚﻟﺴﺐﻨ  ،%63.48ﻖﻩﻝﺒ اﻻﺨﺔﺐﺎر  3.05كأف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ()Sig.
ﺔﺴﺎكم  0.002ﻚذﻚؾ ﺔﻆﺔﺐر ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻔﻗرات داﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ
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أف ﻝﺔكﺴط درﺠﺒ اﻻﺴﺔﺠﺎﺐﺒ ﻖد زاد ﻅف درﺠﺒ اﻚﺤﻩﺎد كﻢﻦ  3كﻢذا ﻩﻆﻟﻨ أف ﻢﻟﺎؾ ﻝكاﻓﻗﺒ ﻝف ﻖﺐؿ أﻓراد
اﻚﻆﻩﻟﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﻔﻗرات ﺐﺸﻙؿ ﻅﺎـ.
كﺔﻆﺔﺐر ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ ﻝؤﺸ انر إﻩﺠﺎﺐﻩﺎن ﻟكﻅﺎ ﻝﺎ ﺤكؿ ﻝدل ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻅﻛﻦ
ﺔﻗﻩﻩـ أداء ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺐﻝﻗﺎﻩﻩس ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف اﻚﺴﺔﺒ (اﻚﺐﻆد
اﻚﻝﺎﻚﻨ ،كﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء ،كﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،ﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك ،كاﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ،كﺐﻆد اﻚكﻻء)،
كﻚﻙف اﻚك ازرة ﺔﺤﺔﺎج ﻚﻝزﻩد ﻝف األﺨذ ﺐﻣذﻠ اﻚﻝﻗﺎﻩﻩس.
ثامناً :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدو توفر مقومات تطبيق
بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة تعزو إلى السمات
الشخصية (الجنس ،العمر ،الدرجة العممية ،سنوات الخدمة بالوزارة ،الفئة الوظيفية)؟
ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر "  Tﻚﻆﻩﻟﺔﻩف ﻝﺴﺔﻗﻛﺔﻩف" ﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎف ﻢﻟﺎؾ ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ
كﻢك اﺨﺔﺐﺎر ﻝﻆﻛﻝﻨ ﻩﺺﻛح ﻚﻝﻗﺎرﻟﺒ ﻝﺔكﺴطﻨ ﻝﺠﻝكﻅﺔﻩف ﻝف اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت .ﻙذﻚؾ ﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﺨﺔﺐﺎر " اﻚﺔﺐﺎﻩف
األﺤﺎدم" ﻚﻝﻆرﻓﺒ ﻝﺎ إذا ﻙﺎف ﻢﻟﺎؾ ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ كﻢذا اﻻﺨﺔﺐﺎر ﻝﻆﻛﻝﻨ ﻩﺺﻛح ﻚﻝﻗﺎرﻟﺒ 3
ﻝﺔكﺴطﺎت أك أﻙﺜر.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدو توفر مقومات تطبيق بطاقةقياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة تعزو إلى الجنس.
ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )39ﺔﺐﻩف أف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ) (Sig.اﻚﻝﻗﺎﺐﻛﺒ ﻻﺨﺔﺐﺎر"– T
ﻚﻆﻩﻟﺔﻩف ﻝﺴﺔﻗﻛﺔﻩف "أﻙﺐر ﻝف ﻝﺴﺔكل اﻚدﻻﻚﺒ  α ≥ 0.05ﻚﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ كﺐذﻚؾ
ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج أﻟﻡ ﻻ ﺔكﺠد ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف ﻝﺔكﺴطﺎت ﺔﻗدﻩرات ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺤكؿ ﻢذﻠ
اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ ﺔﻆزل إﻚﻦ اﻚﺠﻟس.
كﻩﻆكد ذﻚؾ إﻚﻦ أف ﻙﻼن ﻝف اﻚﺠﻟﺴﻩف ﻩﻆﻝؿ ﺔﺤت ﻟﻔس اﻚظركؼ ،كأف ﻝﺔغﻩرات اﻚدراﺴﺒ ﻝﺔﺎﺤﺒ
ﻚﻛذﻙكر كاﻹﻟﺎث ﻚإلطﻼع ﻅﻛﻩﻣﺎ كﺐﻟﻔس اﻚدرﺠﺒ.
97

تحلولىالبواناتىواإلجابةىرلىىأدئلةالدرادة

الفصلىالخامس

جدول رقم ()03
نتائج اختبار"  -Tلعينتين مستقمتين " – الجنس
المتوسطات

المجااااااااااااااال

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

ذكر

أنثى

اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ).
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

3.28

3.36

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف).

3.15

3.17

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ.

2.93

2.75

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.

2.79

2.46

0.332 0.976

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

2.65

2.74

-

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.
ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ

4.23

4.38

3.35

3.42

كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن

في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة.

ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت

ﻏزة.

جميع المجاالت معا

98

-

().Sig

0.774

0.949 0.289
0.581 0.064
0.555
0.757

0.551 0.311
0.598
0.217

0.829

3.21

3.21

0.989 0.014

2.88

2.60

0.334 0.973

3.18

3.15

0.886 0.144
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدو توفر مقومات تطبيق بطاقةقياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة تعزو إلى العمر.
ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )31ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
ﺔﺐػػﻩف أف اﻚﻗﻩﻝػػﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩػػﺒ ) (Sig.اﻚﻝﻗﺎﺐﻛػػﺒ ﻻﺨﺔﺐػػﺎر" اﻚﺔﺐػﺎﻩف األﺤػػﺎدم " أﻖػػؿ ﻝػػف ﻝﺴػػﺔكل اﻚدﻻﻚػػﺒ
 α ≥ 0.05ﻚﻝﺠﺎؿ " ﻝﻗكﻝػﺎت يﺐﻆػد اﻚﻆﻝﻛﻩػﺎت اﻚداﺨﻛﻩػﺒ" كﺐػذﻚؾ ﻩﻝﻙػف اﺴػﺔﻟﺔﺎج أﻟػﻡ ﺔكﺠػد ﻓػركؽ ذات دﻻﻚػﺒ
إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف ﻝﺔكﺴطﺎت ﺔﻗدﻩرات ﻅﻩﻟػﺒ اﻚد ارﺴػﺒ ﺤػكؿ ﻢػذا اﻚﻝﺠػﺎؿ ﺔﻆػزل إﻚػﻦ اﻚﻆﻝػر كذﻚػؾ ﻚﺺػﺎﻚح اﻚػذﻩف

أﻅﻝﺎرﻢـ  59ﺴﻟﺒ ﻓأﻙﺜر.
أﻝﺎ ﺐﺎﻚﻟﺴﺐﺒ ﻚﺐﺎﻖﻨ اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ ،ﻓﻗد ﺔﺐﻩف أف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ )(Sig.
أﻙﺐر ﻝف ﻝﺴﺔكل اﻚدﻻﻚﺒ  α ≥ 0.05كﺐذﻚؾ ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج أﻟﻡ ﻻ ﺔكﺠد ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف
ﻝﺔكﺴطﺎت ﺔﻗدﻩرات ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺤكؿ ﻢذﻠ اﻚﻝﺠﺎﻻت ﺔﻆزل إﻚﻦ اﻚﻆﻝر.
كﻩﻆكد ذﻚؾ ﻝف كﺠﻣﺒ ﻟظر اﻚﺐﺎﺤث إﻚﻦ أف اﻚذﻩف أﻅﻝﺎرﻢـ  59ﺴﻟﺒ ﻓﺎﻙﺜر ﻢـ ﻅﻛﻦ األﻏﻛب
ﻝكظﻔﻩف ﻖداﻝﻦ كﺐﺎﻚﺔﺎﻚﻨ ﻓﻣـ ﺔﻆكدكا ﻅﻛﻦ ﺐﻩركﻖراطﻩﺒ اﻚﻆﻝؿ كرﺔﻩﻟﻡ ،ﻚذﻚؾ ﻓﺎﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة
اﺺﺐﺤت اﻅﺔﻩﺎدﻩﺒ كﻝﺐررة ﺐﺎﻚﻟﺴﺐﺒ ﻚﻣـ ،ﻢذا ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ أف ﻢذﻠ اﻚﻔﺌﺒ ﻢﻨ ﻅﻛﻦ األﻏﻛب ﻝف اﻚﻔﺌﺒ اﻚﻆﻛﻩﺎ
ﻓﻣﻨ ﻝف ﺔﺺﻟﻄ اﻚﺴﻩﺎﺴﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،ﻓﻝف اﻚطﺐﻩﻆﻨ أف ﺔﻙكف األﻙﺜر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻩﻣﺎ.
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جدول رقم ()03
نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر
المتوسطات
المجاااااااااااال

أقل من
30

-30

-40

أقل من

أقل من

سنة

سنة

40

سنة

اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي
اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ).
ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء
ﻝدل
(اﻚﻝ
اطﻟﻩف).ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت
ﻝدلك ﺔكﻓر

50

50
سنة

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

فأكثر

3.20

3.34

3.20

3.46

0.586 0.648

3.17

3.29

3.00

3.04

0.631 0.578

اﻚداﺨﻛﻩﺒ.
ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.
ﻝدل

2.58

3.03

2.83

3.38

*0.011 3.996

2.51

2.87

2.80

3.02

0.245 1.416

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

2.49

2.76

2.71

2.69

0.551 0.707

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.

4.45

4.15

4.04

4.27

0.142 1.870

3.18

3.51

3.35

3.39

0.450 0.892

ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة

األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت

ﻏزة.
مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس

األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة
واإلسكان بمحافظات غزة.

ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ
كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
جميع المجاالت معا

3.10

3.29

3.14

3.33

0.457 0.877

2.85

3.00

2.61

2.83

0.391 1.015

3.08

3.26

3.09

3.28

0.455 0.882

* اﻚﻔرؽ ﺐﻩف اﻚﻝﺔكﺴطﺎت داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ .α ≥ 0.05
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدو توفر مقومات تطبيق بطاقةقياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة تعزو إلى الدرجة العممية.
ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )32ﺔﺐﻩف أف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ) (Sig.اﻚﻝﻗﺎﺐﻛﺒ ﻻﺨﺔﺐﺎر"
اﻚﺔﺐﺎﻩف األﺤﺎدم " أﻙﺐر ﻝف ﻝﺴﺔكل اﻚدﻻﻚﺒ  α ≥ 0.05ﻚﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ كﺐذﻚؾ
ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج أﻟﻡ ﻻ ﺔكﺠد ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف ﻝﺔكﺴطﺎت ﺔﻗدﻩرات ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺤكؿ ﻢذﻠ
اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ ﺔﻆزل إﻚﻦ اﻚدرﺠﺒ اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ.
كﻩﻆكد ذﻚؾ ﻚﺔﻗﺎرب اﻚﻝﺴﺔكﻩﺎت اﻚﺜﻗﺎﻓﻩﺒ ﻚﻝكظﻔﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ اﻹﺴﻙﺎف ﺐغض اﻚﻟظر ﻅف
أف أﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻝﺔكﻓرة ﻚإلطﻼع ﻚﻛﺠﻝﻩﻄ ﺐغض
ﻝؤﻢﻼﺔﻣـ اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ،ﻢذا ﺐﺎﻹﻀﺎﻓﺒ إﻚﻦ ّ

اﻚﻟظر ﻅف اﻚﻝؤﻢؿ اﻚﻆﻛﻝﻨ.

جدول رقم ()03
نتائج اختبار"التباين األحادي" – الدرجة العممية
المتوسطات
المجااااااااااااااااااال

ثانوية
عامة

أو أقل

دبموم

متوسط

بكالوريوس

دراسات
عميا

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig.

اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ).
ﻝﻗكﻝﺎت ي

2.93

3.41

3.28

3.43

0.240 1.432

ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف).

2.99

3.07

3.17

3.27

0.805 0.328

ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ.

2.76

2.77

2.95

3.00

0.785 0.356

ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.

2.67

2.71

2.79

2.82

0.962 0.096

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝﻗكﻝﺎت ي

2.43

2.53

2.68

2.82

0.499 0.798

ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.

4.30

4.47

4.20

4.19

0.540 0.726
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المتوسطات
المجااااااااااااااااااال

ثانوية
عامة

أو أقل

ﻝػدل ﺔػكﻓر ﺨطػﺒ اﺴػﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓػﻨ ك ازرة

األﺸػ ػػغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝػ ػػﺒ كاﻹﺴػ ػػﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظػ ػػﺎت 3.13

دبموم

متوسط

3.29

بكالوريوس

3.45

دراسات
عميا

3.30

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.634 0.573

ﻏزة.
مادو تاوفر مقوماات تطبياق بطاقاة

قياااس األداء المت اوازن فااي وزارة

األشاااغال العاماااة واإلساااكان بمحافظاااات

3.04

3.19

3.23

3.27

0.741 0.418

غزة.

ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ

كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
جميع المجاالت معا

2.84

2.85

2.89

2.78

0.957 0.104

3.02

3.16

3.19

3.22

0.796 0.340

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدو توفر مقومات تطبيق بطاقةقياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة تعزو إلى سنوات الخدمة
بالوزارة.
ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )33ﺔﺐﻩف أف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ) (Sig.اﻚﻝﻗﺎﺐﻛﺒ ﻻﺨﺔﺐﺎر"
اﻚﺔﺐﺎﻩف األﺤﺎدم " أﻙﺐر ﻝف ﻝﺴﺔكل اﻚدﻻﻚﺒ  α ≥ 0.05ﻚﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ كﺐذﻚؾ
ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج أﻟﻡ ﻻ ﺔكﺠد ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف ﻝﺔكﺴطﺎت ﺔﻗدﻩرات ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺤكؿ ﻢذﻠ
اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ ﺔﻆزل إﻚﻦ اﻚﺨدﻝﺒ ﺐﺎﻚك ازرة.
كﻩﻆكد ذﻚؾ ﻚﺔكﻓر ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺠﺎﻻت ﻚإلطﻼع ﻚﻙؿ ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﺐغض اﻚﻟظر ﻅف ﺴﻟكات
ﺨدﻝﺔﻣـ.
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جدول رقم ()00
نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة بالوزارة
المتوسطات
المجاااااااااااااااااااااااال

قيمة

القيمة

االحتمالية

أقل من

 -5أقل

10

5

سنوات

من 10
سنوات

سنوات

اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ).
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

3.19

3.41

0.466 0.772 3.32

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﻝكاطﻟﻩف).

3.19

3.11

0.928 0.075 3.15

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ.

2.75

3.03

0.271 1.330 3.03

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.

2.68

2.88

0.692 0.370 2.79

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت ي

2.62

2.67

0.923 0.080 2.69

ﻝدل ﺔكﻓر ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.
ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ

4.38

4.23

0.180 1.757 4.09

3.35

3.48

0.565 0.575

اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء

المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان
بمحافظات
غزازةرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف
داء ك
ﺔﻗﻩﻩـ األ

ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
جميع المجاالت معا
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االختبار

()Sig.

فأكثر

3.25

3.18

3.27

3.20

0.839 0.175

2.84

3.07

2.69

0.169 1.821

3.15

3.25

3.15

0.756 0.281
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدو توفر مقومات تطبيق بطاقةقياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة تعزو إلى الفئة الوظيفية.
ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﻝكﻀﺤﺒ ﻓﻨ ﺠدكؿ ( )34ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج ﻝﺎ ﻩﻛﻨ:
ﺔﺐﻩف أف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ) (Sig.اﻚﻝﻗﺎﺐﻛﺒ ﻻﺨﺔﺐﺎر" اﻚﺔﺐﺎﻩف األﺤﺎدم " أﻖؿ ﻝف ﻝﺴﺔكل اﻚدﻻﻚﺒ
اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (ﻝكازﻟﺒ اﻚك ازرة) ،ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚداﺨﻛﻩﺒ ،ﻝﻗكﻝﺎت
 α ≥ 0.05ﻚﻝﺠﺎﻻت " ﻝﻗكﻝﺎت ي

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ،ﺔﻗﻩ ﻩـ أداء ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﻓﻨ ﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة ﺐﺎﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس
ي
األداء اﻚﻝﺔكازف " كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ كﺐذﻚؾ ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج أﻟﻡ ﺔكﺠد ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف
ﻝﺔكﺴطﺎت ﺔﻗدﻩرات ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ ﺤكؿ ﻢذﻠ اﻚﻝﺠﺎﻻت كاﻚﻝﺠﺎﻻت ﻝﺠﺔﻝﻆﺒ ﻝﻆﺎ ﺔﻆزل إﻚﻦ اﻚﻔﺌﺒ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ
كذﻚؾ ﻚﺺﺎﻚح اﻚذﻩف ﻓﺌﺔﻣـ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ اﻚﻔﺌﺒ اﻚﻆﻛﻩﺎ .
أﻝﺎ ﺐﺎﻚﻟﺴﺐﺒ ﻚﺐﺎﻖﻨ اﻚﻝﺠﺎﻻت ،ﻓﻗد ﺔﺐﻩف أف اﻚﻗﻩﻝﺒ اﻻﺤﺔﻝﺎﻚﻩﺒ ) (Sig.أﻙﺐر ﻝف ﻝﺴﺔكل اﻚدﻻﻚﺒ

 α ≥ 0.05كﺐذﻚؾ ﻩﻝﻙف اﺴﺔﻟﺔﺎج أﻟﻡ ﻻ ﺔكﺠد ﻓركؽ ذات دﻻﻚﺒ إﺤﺺﺎﺌﻩﺒ ﺐﻩف ﻝﺔكﺴطﺎت ﺔﻗدﻩرات ﻅﻩﻟﺒ
اﻚدراﺴﺒ ﺤكؿ ﻢذﻠ اﻚﻝﺠﺎﻻت ﺔﻆزل إﻚﻦ اﻚﻔﺌﺒ اﻚكظﻩﻔﻩﺒ.
ﺔﻆﻟﻨ ﻢذﻠ اﻚﻟﺔﻩﺠﺒ أف ﻝكظﻔﻨ اﻚﻔﺌﺒ اﻚﻆﻛﻩﺎ ﻢـ أﻙﺜر ﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﻝﺠﺎﻻت اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ أﻙﺜر ﻝف
أف ﻢذﻠ اﻚﻔﺌﺒ ﻢﻨ ﻝف ﺔﺺﻟﻄ اﻚﺴﻩﺎﺴﺎت ﻓﻨ ﺠﻝﻩﻄ اﻚﻝﺠﺎﻻت اﻚﻝذﻙكرة ﺴﺎﺐﻗﺎ ،ﻓﻝف
ﻏﻩرﻢـ كﻩﻆكد ﻢذا إﻚﻦ ّ
اﻚطﺐﻩﻆﻨ أف ﻝف ﻩﺺﻟﻄ اﻚﺴﻩﺎﺴﺎت أف ﻩﻙكف أﻙﺜر اﻩﺠﺎﺐﻩﺒ ﻟﺤك اﻚﻝكاﻓﻗﺒ ﻅﻛﻩﻣﺎ.

104

تحلولىالبواناتىواإلجابةىرلىىأدئلةالدرادة

الفصلىالخامس

جدول رقم ()03
نتائج اختبار" التباين األحادي " – الفئة الوظيفية
المتوسطات
المجااااااااااال

الفئة

الفئة

الفئة

الفئة

العميا األولى الثانية الثالثة
اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ (اﻚﻙﻔﺎءة
ﻝﻗكﻝﺎت ي

اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ
ﻝﻗكﻝﺎت) .يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء

قيمة
أخرو االختبار

القيمة
االحتمالية
()Sig.

*0.014 3.388 3.02 3.41 3.14 3.53 3.78
0.089 2.108 2.99 2.85 3.09 3.42 3.62

(اﻚﺠﻝﻣكر/اﻚﻝﺴﺔﻔﻩدﻩف).اﻚداﺨﻛﻩﺒ.
ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت

*0.027 2.932 2.78 2.60 2.74 3.24 3.47

ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛﻩـ كاﻚﻟﻝك.

0.061 2.362 2.65 2.67 2.52 3.00 3.47

اﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ.
ﻝﻗكﻝﺎت ي

*0.018 3.201 2.36 2.70 2.52 2.96 3.10

ﻝﻗكﻝﺎت يﺐﻆد اﻚكﻻء كاﻻﻟﺔﻝﺎء.

0.836 0.361 4.29 4.26 4.29 4.11 4.36

ﻝدل ﺔكﻓر ﺨطﺒ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻓﻨ
ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف

0.427 0.974 3.22 3.07 3.41 3.54 3.50

ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
مقومات تطبيق بطاقة
مدو توفر
قياس األداء المتوازن في وزارة

*0.034 2.761 3.06 3.09 3.11 3.41 3.62

األشغال العامة واإلسكان بمحافظات
غزة
ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ ك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ
كاﻹﺴﻙﺎف ﺐﻝﺤﺎﻓظﺎت ﻏزة.
جميع المجاالت معا

0.487 0.869 2.63 2.84 2.88 3.01 3.00
*0.044 2.584 3.02 3.06 3.09 3.37 3.56

* اﻚﻔرؽ ﺐﻩف اﻚﻝﺔكﺴطﺎت داؿ إﺤﺺﺎﺌﻩﺎن ﻅﻟد ﻝﺴﺔكل دﻻﻚﺒ .α ≥ 0.05
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انفصم انطبدش

اننتبئج وانتىصُبث
أوالً :المقدمة.
ثانياً :النتائج.
ثالثا :التوصيات.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

أوالً :المقدمة:
ﺐﻟﺎء ﻅﻛﻦ اﻚدراﺴﺒ اﻚﻝﻩداﻟﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﻟﺎكﻚت مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
ن

في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة ﺔكﺺﻛت ﻢذﻠ اﻚدراﺴﺒ إﻚﻦ ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف اﻚﻟﺔﺎﺌج ﻝف
ﺨﻼؿ اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت اﻚﺔﻨ ﺔـ ﺠﻝﻆﻣﺎ ﻝف اﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ كاﺠراء ﺐﻆض اﻚﻝﻗﺎﺐﻼت ،كﻝف ﺜـ ﺔـ ﻅرض كﺔﻔﺴﻩر اﻚﻟﺔﺎﺌج
كﻝﻗﺎرﻟﺔﻣﺎ ﺐﻟﺔﺎﺌج اﻚدراﺴﺎت اﻚﺴﺎﺐﻗﺒ ذات اﻚﻆﻼﻖﺒ ،ﺜـ اﺴﺔﺨﻼص أﻢـ اﻚﻟﺔﺎﺌج اﻚﺔﻨ ﺔكﺺﻛت إﻚﻩﻣﺎ اﻚدراﺴﺒ
كﻙذﻚؾ أﻢـ اﻚﺔكﺺﻩﺎت اﻚﻝﻗﺔرﺤﺒ.

ثانياً :النتائج:
 .1أﻙﺜر ﻝف  %64ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة أﻅﻝﺎرﻢـ أﻖؿ ﻝف  40ﻅﺎﻝﺎن ،كﻢذا ﻩغﻛب ﻓﻩﻣﺎ ﻅﻟﺺر
اﻚﺸﺐﺎب.
 .2أﻙﺜر ﻝف  %73ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﻝف اﻚﺤﺎﺺﻛﻩف ﻅﻛﻦ درﺠﺒ اﻚﺐﻙﺎﻚكرﻩكس ﻓأﻅﻛﻦ.
 .3أﻙﺜر ﻝف  %68ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﺴﻟكات ﺨدﻝﺔﻣـ أﻖؿ ﻝف  10ﺴﻟكات.
 .4أﻙﺜر ﻝف  %52ﻝف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﻝف اﻚﻔﺌﺔﻩف األكﻚﻦ كاﻚﺜﺎﻟﻩﺒ ،كﺤﺴب ﻖﺎﻟكف اﻚﺨدﻝﺒ اﻚﻝدﻟﻩﺒ
ﻝف اﻚكظﺎﺌؼ اﻚﺔﺨﺺﺺﻩﺒ.
 .5ﺔﻗكـ اﻚك ازرة ﺐﺈﻅداد ﺔﻗﺎرﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﺸﻙؿ دكرم ( %73.42ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .6ﻢﻟﺎؾ كﻀكح ﻓﻨ اﻚﻝكازﻟﺎت ﺐﻝﺎ ﻩﺤﻗؽ اﻚﺨطط اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ ،كﻚﻙف ﻢذا اﻚكﻀكح ﻩﺤﺔﺎج ﻚﻝزﻩد ﻝف
اﻚﺔﻆزﻩز ( %61.07ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .7ﻢﻟﺎؾ ﺔطكر ﻓﻨ ﻟكﻅﻩﺒ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺔﻨ ﺔﻗدﻝﻣﺎ اﻚك ازرة ﻚﻛﺠﻝﻣكر ،كﻚﻙف ﻢذا اﻚﺔطكر ﻩﺤﺔﺎج ﻚﻝزﻩد
ﻝف اﻚﺔﻆزﻩز ( %71.58ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
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 .8ﻢﻟﺎؾ ﻀﻆؼ ﻓﻨ آﻚﻩﺎت اﻚﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ آراء اﻚﺠﻝﻣكر ﻓﻨ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺔﻨ ﺔﻗدﻝﻣﺎ اﻚك ازرة
( %53.42ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .9ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺨدﻝﺎت اﻹدارﻩﺒ اﻚﻼزﻝﺒ كﺔﻗدﻩـ اﻚﺔﺴﻣﻩﻼت ،كﻚﻙف ﻢذا اﻚﺔطكر
ﻩﺤﺔﺎج ﻚﻝزﻩد ﻝف اﻚﺔﻆزﻩز ( %63.37ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .10ﻢﻟﺎؾ ﻀﻆؼ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ كدﻅـ األﻟﺸطﺒ ﻓﻨ اﻚك ازرة ( %52.63ﻝف
ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .11ﻩﺔﻝﺔﻄ اﻚﻝكظﻔﻩف ﺐﺨدﻝﺎت ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚطﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝﻛﻣـ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،كﻚﻙف ﻢذا اﻚﺔطكر ﻩﺤﺔﺎج
ﻚﻝزﻩد ﻝف اﻚﺔﻆزﻩز ( %60.26ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .12ﻢﻟﺎؾ ﻀﻆؼ ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ اﻻﺤﺔﻔﺎظ ﺐﺎﻚﻝكظﻔﻩف ذكم اﻻﻟﻀﺐﺎط اﻹدارم كاﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﻣـ
كﺔﺤﻔﻩزﻢـ ( %52.89ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .13ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ ﻅف طرﻩؽ إﻟﺸﺎء ﻝراﻓؽ ﻅﺎﻝﺒ ( %70.79ﻝف ﻅﻩﻟﺒ
اﻚد ارﺴﺒ).
ﺐﺎﻚﺐﻆد اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ ﻝف ﻖﺐؿ اﻚك ازرة ( %47.63ﻝف ﻅﻩﻟﺒ
 .14ﻢﻟﺎؾ ﻀﻆؼ ﻓﻨ اﻻﻢﺔﻝﺎـ اﻚﻙﺎﻓﻨ ي
اﻚدراﺴﺒ).

 .15اﻚك ازرة ﻚدﻩﻣﺎ طﺎﻖـ ﻩﺴﺔطﻩﻄ اﻚﺔﻙﻩؼ ﻝﻄ ﺤﺎﻻت اﻚطكارئ ( %89.33ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .16كﺠكد ﻅدد ﻝف اﻚﻝدراء اﻚﻝﻝﻩزﻩف اﻚذﻩف ﻩﻆﺔرﻓكف ﺐﺠﻣكد األﺨرﻩف ( %78.16ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .17ﻩﺔكﻓر ﻚدل اﻚك ازرة اﻚﻙﺎدر اﻚﻆﻛﻝﻨ كاﻚﻝﻣﻟﻨ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ اﻹﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺔﻨ ﺔﺤددﻢﺎ
( %74.93ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .18ﺔﺔكﻓر اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﻝف ﻝﺺﺎدر ﻝﺔﻆددة كﺔﻆطﻨ ﻝﻆﻟﻦ ﻝﺤدد ﻚﻗﻩﺎس األداء ﺐﺎﻚك ازرة ( %64.27ﻝف
ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).
 .19ﻩﺔـ إطﻼع اﻚﻝكظﻔﻩف ﻅﻛﻦ ﻟﺔﺎﺌج ﺔﻗﻩﻩـ أداﺌﻣـ اﻚﻙﺔركﻟﻩﺎ ﻅﻛﻦ ﺺﻔﺤﺔﻣـ ( %65.87ﻝف ﻅﻩﻟﺒ
اﻚدراﺴﺒ).
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 .20اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف ( %46.40ﻝف ﻅﻩﻟﺒ اﻚدراﺴﺒ).

ثالثاً :التوصيات:
 .1اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﻟﺸر ﺜﻗﺎﻓﺒ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﺐﻩف ﻝكظﻔﻨ اﻚك ازرة ﻝف ﺨﻼؿ ﺔﻗدﻩـ دكرات
ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﺔﺸﻝؿ أﺐﻆﺎد ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف.
 .2ﺔطكﻩر آﻚﻩﺎت ﻚﺔﻆزﻩز اﻚﻆﻝؿ ﺐﺠﻝﻩﻄ ﻝﻗكﻝﺎت ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس اﻻداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ اﻚك ازرة.
 .3اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ اﻻﺴﺔﻔﺎدة ﻝف اﻹﻝﻙﺎﻟﻩﺎت اﻚﻝﺔكﻓرة ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺔطكﻩر األداء ﻝف ﺨﻼؿ رﺺد
اﻚﻝﻩزاﻟﻩﺎت اﻚﻙﺎﻓﻩﺒ كﺔكﺠﻩﻣﻣﺎ ﻟﺤك ﺔﻟﻔﻩذ ﺨطط اﻚك ازرة.
 .4ﺔطكﻩر آﻚﻩﺎت ﻚﻛﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ آراء اﻚﺠﻝﻣكر ﻓﻨ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﺔﻨ ﺔﻗدﻝﻣﺎ اﻚك ازرة.
 .5ﺔطكﻩر آﻚﻩﺎت ﻚﺤؿ ﻝﺸﺎﻙؿ اﻚﺠﻝﻣكر ﺐﺸﻙؿ ﺴرﻩﻄ كﻝرﻀﻨ.
 .6اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻚﻛﺠﻝﻣكر ﻝف ﺨﻼؿ إدﺨﺎؿ اﻚكﺴﺎﺌؿ اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺒ اﻚﻝﺨﺔﻛﻔﺒ.
 .7اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﻙﺎدر اﻚﺐﺸرم ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻝف ﺨﻼؿ آﻚﻩﺎت اﻚﺔدرﻩب كاﻚﺔطكﻩر.
 .8ﺔطكﻩر ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ ﻓﻨ اﻚك ازرة ﻝف ﺨﻼؿ ﺔﻔﻆﻩؿ اﻹدارة اﻚﻆﺎﻝﺒ ﻚألﺐﺤﺎث كاﻚدراﺴﺎت
ﺐﺠﻝﻩﻄ دكاﺌرﻢﺎ.
 .9زﻩﺎدة اﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﺎﻚﻟكاﺤﻨ اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ﺐﻙؿ ﻝﻙكﻟﺎﺔﻣﺎ.
 .10ﺔطكﻩر آﻚﻩﺎت ﻚﺔﺤﻔﻩز اﻚﻝكظﻔﻩف ﻝﺎدﻩﺎن كﻝﻆﻟكﻩﺎن ﻝﻝﺎ ﻩزﻩد ﻝف اﻚرﻀﻦ اﻚكظﻩﻔﻨ كﺔﻝ ّﻙف اﻚك ازرة
ﻝف اﻻﺤﺔﻔﺎظ ﺐﻝكظﻔﻩﻣﺎ.
 .11ﺔطكﻩر اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﺔﻼﺌـ اﻚﻝكظؼ ﺨﺎﺺﺒ ﺐﺎﻚك ازرة.
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أوالً :المراجع العربية:
 القرآن الكريم. الحديث الشريف. .1أﺐك ﺠزر ،ﺤﻝد أﺤﻝد" :)2012( ،ﻝدل اﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ( )BSCﻙأداة ﻚﺔﻗكﻩـ أداء
اﻚﺐﻟؾ اﻹﺴﻼﻝﻨ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ" ،رﺴﺎﻚﺒ ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ،اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ.
 .2أﺐك ﺸرخ ،ﺠﻝﺎؿ ﺤﺴف" :)2012( ،ﻝدل إﻝﻙﺎﻟﻩﺒ ﺔﻗكﻩـ أدا اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ﺐغزة ﺐﺎﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ
ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف" ،رﺴﺎﻚﺒ ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ،اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ.
 .3أﺐك ﻖﻝر ،ﻝﺤﻝد أﺤﻝد" :)2009( ،ﺔﻗكﻩـ أداء ﺐﻟؾ ﻓﻛﺴطﻩف ﺐﺎﺴﺔﺨداـ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف"،
رﺴﺎﻚﺒ ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ،اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ.
 .4إدرﻩس ،كاﺌؿ ﻝﺤﻝد ﺺﺐﺤﻨ ،كاﻚغﺎﻚﺐﻨ ،طﺎﻢر ﻝﺤﺴف ﻝﻟﺺكر " :)2009( ،أﺴﺎﺴﻩﺎت األداء كﺐطﺎﻖﺒ
اﻚﺔﻗﻩﻩـ اﻚﻝﺔكازف" ،دار كاﺌؿ ﻚﻛﻟﺸر كاﻚﺔكزﻩﻄ ،ﻅﻝﺎف.
 .5األﺴطؿ ،ﻓﺎدم ﺨﻛﻩؿ" :)2011( ،ﺐﻆﻟكاف "ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف كﻅﻼﻖﺔﻣﺎ ﺐﻆﻝﻛﻩﺒ اﺔﺨﺎذ اﻚﻗ اررات
اﻹدارﻩﺒ – دراﺴﺒ ﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ ﻅﻛﻦ اﻚﻝﺺﺎرؼ اﻚكطﻟﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة" ،رﺴﺎﻚﺒ ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ،ﺠﺎﻝﻆﺒ األزﻢر.
 .6اﺴﻝﺎﻅﻩؿ ،ﻝﺤﻝد أﺤﻝد :)2010( ،ﻝكﻖﻄ اﻚﻙﺔركﻟﻨ" ،اﻚﻝﻟﺔدل اﻚﻆرﺐﻨ ﻹدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ" ،زﻩﺎرة
اﻚﻝكﻖﻄ ﺐﺔﺎرﻩخ www.hrdiscussion.com/hr18562.html ،2013/6/9

 .7ﺐرﺐر ،ﻙﺎﻝؿ" :)2000( ،إدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ كﻙﻔﺎءة األداء اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ" ،اﻚﻝؤﺴﺴﺒ اﻚﺠﺎﻝﻆﻩﺒ
ﻚﻛدراﺴﺎت ك اﻚﻟﺸر ك اﻚﺔكزﻩﻄ ،ﻝﺺر.
 .8ﺠكدة ،ﻝﺤﻔكظ أﺤﻝد" :)2008( ،ﺔطﺐﻩؽ ﻟظﺎـ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف كأﺜرﻠ ﻓﻨ اﻻﻚﺔزاـ اﻚﻝؤﺴﺴﻨ
ﻚﻛﻆﺎﻝﻛﻩف ﻓﻨ ﺸرﻙﺎت األﻚﻝﻟﻩكـ األردﻟﻩﺒ" (دراﺴﺒ ﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ) ،اﻚﻝﺠﻛﺒ األردﻟﻩﺒ ﻚﻛﻆﻛكـ اﻚﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ ،ﺠﺎﻝﻆﺒ
اﻚﻆﻛكـ اﻚﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ اﻚﺨﺎﺺﺒ ،ﻅﻝﺎف ،ﻝج ، 11ع  ،2ص .292-273
 .9ﺤﻝﺔك ،ﻟﺐﻩؿ ﻩﻆﻗكب" :)2009( ،ﻖﻩـ اﻻﻟﺔﻝﺎء كاﻚكﻻء اﻚﻝﺔﻀﻝﻟﺒ ﻓﻨ ﻝﻟﻣﺎج اﻚﺔرﺐﻩﺒ اﻚكطﻟﻩﺒ ﻚﻛﻝرﺤﻛﺒ
األﺴﺎﺴﻩﺒ اﻚدﻟﻩﺎ ﻓﻨ ﻓﻛﺴطﻩف" ،رﺴﺎﻚﺒ ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ،ﻙﻛﻩﺒ اﻚﺔرﺐﻩﺒ ،اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ،ﻏزة ،ﻓﻛﺴطﻩف.
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 .10اﻚﺤﻝكد ،أﺤﻝد ﺐف ﺤﻝﺎد" :)1994( ،ﺔﻗﻩﻩـ األداء اﻚكظﻩﻔﻨ – اﻚطرؽ -اﻚﻝﻆكﻖﺎت – اﻚﺐداﺌؿ" ،ﻝﺠﻛﺒ
اﻹدارة اﻚﻆﺎﻝﺒ ،ﻝج  ،34ع .4
 .11ﺤﻟﺎ ،ﻟﺺر اﷲ ،إدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ ،ﻅﻝﺎف ،دار زﻢراف ﻚﻛﻟﺸر كاﻚﺔكزﻩﻄ ،2001 ،ص.170-169
 .12اﻚﺨكﻚﻨ ،ﻢﺎﻚﺒ (" :)2001اﺴﺔﺨداـ ﻟﻝكذج اﻚﻗﻩﺎس اﻚﻝﺔكازف ﻚألداء ﻓﻨ ﻖﻩﺎس األداء اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ
ﻚﻝﻟﺸآت األﻅﻝﺎؿ" ،ﻝﺠﻛﺒ اﻚﻝﺤﺎﺴﺐﺒ كاﻹدارة كاﻚﺔأﻝﻩف ،ﺠﻣﺎز اﻚدراﺴﺎت اﻚﻆﻛﻩﺎ كاﻚﺐﺤكث ،ﻙﻛﻩﺒ اﻚﺔﺠﺎرة،
ﺠﺎﻝﻆﺒ اﻚﻗﺎﻢرة ،ع .57
 .13درﻏﺎـ ،ﻝﺎﻢر ﻝكﺴﻦ ،كأﺐك ﻓﻀﺒ ،ﻝركاف ﻝﺤﻝد" :)2009( ،أﺜر ﺔطﺐﻩؽ أﻟﻝكذج األداء اﻚﻝﺔكازف
( )BSCﻓﻨ ﺔﻆزﻩز األداء اﻚﻝﺎﻚﻨ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ﻚﻛﻝﺺﺎرؼ اﻚكطﻟﻩﺒ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ اﻚﻆﺎﻝﻛﺒ ﻓﻨ ﻖطﺎع ﻏزة:
دراﺴﺒ ﻝﻩداﻟﻩﺒ" ،ﻝﺠﻛﺒ اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ،ﻝج  ،17ع .2
 .14درﻠ ،ﻅﺐد اﻚﺐﺎرم ،كاﻚﺺﺐﺎغ ،زﻢﻩر" :)2008( ،إدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻗرف اﻚﺤﺎدم كاﻚﻆﺸرﻩف،
دار كاﺌؿ ﻚﻛﻟﺸر كاﻚﺔكزﻩﻄ ،ﻅﻝﺎف.
 .15اﻚدﻅﻩج ،أﺤﻝد" :)2008( ،اﻹﻟﺔﻝﺎء اﻚﺔﻟظﻩﻝﻦ :ﻏﻩﺎب ﻝﻔﻣكـ اﻻﻟﺔﻝﺎء اﻚﺔﻟظﻩﻝﻨ ﻩﻆطؿ ﺔﻗدـ ﻝﻟظﻝﺎت
اﻚﻆﻝؿ اﻚﻟﺴﺎﺌﻩﺒ ﻓﻨ اﻚﻝﻝﻛﻙﺒ" ،ﻝكﻖﻄ ﻝﺠﻛﺒ اﻹﻖﺔﺺﺎدﻩﺒ األﻚﻙﺔركﻟﻩﺒ  ،ﻝﺎﻩك  2008اﻚﻆدد ،5339
. http://www.aleqt.com/2008/05/24/article_142330.html
 .16اﻚرﻓﺎﺔﻨ ،ﻅﺎدؿ ﺠكاد" :)2011( ،ﻝدل ﻖدرة اﻚﻝﻟظﻝﺎت األﻢﻛﻩﺒ اﻚﺺﺤﻩﺒ ﺐﻗطﺎع ﻏزة ﻅﻛﻦ ﺔطﺐﻩؽ
ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻙأداة ﻚﺔﻗكﻩـ األداء اﻚﺔﻝكﻩﻛﻨ" ،رﺴﺎﻚﺒ ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ،اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ.
 .17زكﻩﻛؼ ،ﻝﻣدم ﺤﺴف ( :)2003إدارة األﻓراد ،ﻅﻝﺎف ،دار ﺺﻔﺎء ﻚﻛطﺐﺎﻅﺒ كاﻚﻟﺸر كاﻚﺔكزﻩﻄ ،ط .1
 .18اﻚﺴﺐﻩﻆﻨ ،ﻝﻆﻩكؼ ( :)2009ﺨدﻝﺒ اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ ﻓﻨ اﻚﺐﻟكؾ اﻚﻙكﻩﺔﻩﺒ ،ﺠرﻩدة اﻚرؤﻩﺒ اﻚﻙكﻩﺔﻩﺒ ،ﻓﺐراﻩر،
.www.arrouiah.com
 .19ﺴﻛطﺎف ،ﺔرﻙﻨ ( :)1996ﻢﻟدﺴﺒ اﻚﺔغﻩﻩر -اﻚﺔغﻩﻩر اﻚﺠذرم ﻚﻗﻝﺒ اﻹدارة ،اﻚﻗﺎﻢرة ،ﻅﺎﻚـ اﻚﻙﺔب.
 .20اﻚﺴﻛﻝﻨ ،ﻅﻛﻨ ( :)1976ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ إطﺎر ﻟظﺎـ ﻝﺔﻙﺎﻝؿ ﻚﻛﻝﻆﻛكﻝﺎت ،ﻝﺠﻛﺒ اﻹدارة ،ﻝﺠﻛد ،9
ع ،1ص  ،44-41اﻚﻗﺎﻢرة.
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 .21اﻚﺴكاﻓﻩرم ،ﻓﺔﺤﻨ رزؽ ﺴﺎﻚـ (" :)2003ﺔطكﻩر اﻚﻟﻝكذج اﻚﻝﺤﺎﺴﺐﻨ ﻚﻗﻩﺎس كﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ اﻚكﺤدات
اﻻﻖﺔﺺﺎدﻩﺒ اﻚﺨدﻝﻩﺒ" ،ﻝﺠﻛﺒ ﻙﻛﻩﺒ اﻚﺔﺠﺎرة ﻚﻛﺐﺤكث اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ،ﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻙﻟدرﻩﺒ ،ﻝج  ،40ع .2
 .22اﻚﺸرﻩؼ ،ﻝﺤﻝد (" :)2004إدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ – إدارة األﻓراد" ،دار اﻚﻟﻣﻀﺒ اﻚﻆرﺐﻩﺒ ﻚﻛﻟﺸر
كاﻚﺔكزﻩﻄ ،اﻚﻗﺎﻢرة.
 .23اﻚﺸﻟكاﻟﻨ ،ﺺﻼح" :)1999( ،إدارة األﻓراد ك اﻚﻆﻼﻖﺎت اﻹﻟﺴﺎﻟﻩﺒ (ﻝدﺨؿ األﻢداؼ)" ،ﻝؤﺴﺴﺒ ﺸﺐﺎب
اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ ﻚﻛﻟﺸر ،اﻻﺴﻙﻟدرﻩﺒ ،ﻝﺺر.
 .24اﻚﺸﻩﺸﻩﻟﻨ ،ﺤﺎﺔـ ﻝﺤﻝد ﻅﺐد اﻚرؤكؼ (" :)2004ﻟﺤك إطﺎر ﻚﻗﻩﺎس ﻝﺤددات اﺴﺔﺨداـ كﻟﺠﺎح ﺔﺐﻟﻨ
ﻟظﺎـ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف" ،ﻝﺠﻛﺒ اﻚﺐﺤكث اﻚﺔﺠﺎرﻩﺒ ،ﻝج  ،26ع .1
 .25ﺺﺎﻚح ،ﻅﺎدؿ ﺤرﺤكش ،كاﻚﺴﺎﻚـ ،ﻝؤﻩد ﺴﻆﻩد (" :)2006إدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ – ﻝدﺨؿ اﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ"،
ﻅﺎﻚـ اﻚﻙﺔب اﻚﺤدﻩث ،أرﺐد ،ﻅﻝﺎف.
 .26ﻅﺐد اﻚﺐﺎﻖﻨ  ،ﺺﻼح اﻚدﻩف" :)2002( ،اﻻﺔﺠﺎﻢﺎت اﻚﺤدﻩﺜﺒ ﻓﻨ إدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ" ،دار اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ
اﻚﺠدﻩدة ﻚﻛﻟﺸر ،ﻝﺺر.
 .27ﻅﺐد اﻚﺤﻛﻩـ ،ﻟﺎدﻩﺒ راﻀﻨ (" :)2005دﻝج ﻝؤﺸرات األداء اﻚﺐﻩﺌﻨ ﻓﻨ ﺐطﺎﻖﺒ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻚﺔﻔﻆﻩؿ
دكر ﻝﻟظﻝﺎت األﻅﻝﺎؿ ﻓﻨ اﻚﺔﻟﻝﻩﺒ اﻚﻝﺴﺔداﻝﺒ" ،ﺐﺤث ﻝﻟﺸكر ،ﻝﺠﻛﺒ اﻚﻆﻛكـ اﻻﻖﺔﺺﺎدﻩﺒ كاﻹدارﻩﺒ ،ﻝج
 ،21ع .2
 .28ﻅﺐد اﻚﻆزﻩز ،ﺸﻣﻩرة (" :)2003إطﺎر ﻝﻗﺔرح ﻻﺴﺔﺨداـ ﻝﻗﺎﻩﻩس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ اﻚﻝﻟظﻝﺎت ﻏﻩر
اﻚﺤﻙكﻝﻩﺒ ﺐﺎﻚﺔطﺐﻩؽ ﻅﻛﻦ اﻚﺠﻝﻆﻩﺎت األﻢﻛﻩﺒ" ،اﻚﻝﺠﻛﺒ اﻚﻝﺺرﻩﺒ ﻚﻛدراﺴﺎت اﻚﺔﺠﺎرﻩﺒ ،ﺠﺎﻝﻆﺒ اﻚﻝﻟﺺكرة،
ﻙﻛﻩﺒ اﻚﺔﺠﺎرة ،ع .3
 .29ﻅﺐد اﻚﻛطﻩؼ ،ﻅﺐد اﻚﻛطﻩؼ ،كﺔرﻙﻝﺎف ،ﺤﻟﺎف" :)2006( ،ﺐطﺎﻖﺒ اﻚﺔﺺكﻩب اﻚﻝﺔكازﻟﺒ ﻙأداة ﻚﻗﻩﺎس
األداء" ،ﻝﺠﻛﺒ ﺠﺎﻝﻆﺒ ﺔﺸرﻩف ﻚﻛدراﺴﺎت كاﻚﺐﺤكث اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ – ﺴﻛﺴﻛﺒ اﻚﻆﻛكـ اﻻﻖﺔﺺﺎدﻩﺒ كاﻚﻗﺎﻟكﻟﻩﺒ،
ﺠﺎﻝﻆﺒ ﺔﺸرﻩف ،ﻙﻛﻩﺒ اﻻﻖﺔﺺﺎد ،دﻝﺸؽ ،ﻝج  ،28ع .1
 .30ﻅﺐد اﻚﻝﺤﺴف ،ﺔكﻓﻩؽ ( :)1997ﺔﻗﻩﻩـ األداء ،اﻚﻗﺎﻢرة ،دار اﻚﻟﻣﻀﺒ اﻚﻆرﺐﻩﺒ.
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 .31ﻅﺐد اﻚﻝﻛؾ ،أﺤﻝد رﺠب" :)2006( ،ﻝدﺨؿ اﻚﻗﻩﺎس اﻚﻝﺔكازف ﻙأداة ﻚﺔطكﻩر ﻟظـ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻓﻨ
اﻚﻝﺸركﻅﺎت اﻚﺺﻟﺎﻅﻩﺒ -دراﺴﺒ ﻟظرﻩﺒ كﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ" ،اﻚﻝﺠﻛﺒ اﻚﻆﻛﻝﻩﺒ ﻚﻛﺐﺤكث كاﻚدراﺴﺎت اﻚﺔﺠﺎرﻩﺒ،
ﺠﺎﻝﻆﺒ ﺤﻛكاف ،ع ( ،)2006ص .147-81
 .32ﻅﻛﻩﺎف ،ﻅﺐد اﻚرﺤﻝف" :)2002(،ﻝكازﻟﺒ اﻚﺐراﻝج كاﻚﻝﺤﺎﺴﺐﺒ ﻅف األداء-اﻚﻗكاﻅد كاﻚﺔطﺐﻩؽ ،ﻝؤﺔﻝر
ﺔﺤدﻩث ﻟظـ اﻚﻝكازﻟﺒ كاﻚرﻖﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ األداء" ،اﻚﻗﺎﻢرة ،ﺠﻝﻣكرﻩﺒ ﻝﺺر اﻚﻆرﺐﻩﺒ.
 .33اﻚﻆﻝرم ،ﻢﺎﻟﻨ ﻅﺐد اﻚرﺤﻝف" :)2001( ،ﻝﻟﻣﺠﻩﺒ ﺐطﺎﻖﺒ اﻚﻗﻩﺎس اﻚﻝﺔكازف ﻚألداء ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ
اﻚﻗﻩﺎدﻩﺒ" ،ﻝﻗﺎﻚﺒ ﻅﻛﻝﻩﺒ ،اﻚﻝؤﺔﻝر اﻚﻆرﺐﻨ اﻚﺜﺎﻟﻨ ﻓﻨ اﻹدارة ،اﻚﻗﺎﻢرة ،ﻝﺺر.
 .34اﻚﻆﻝرم ،ﻢﺎﻟﻨ ﻅﺐد اﻚرﺤﻝف" :)2009( ،ﻝﻟﻣﺠﻩﺒ ﺔطﺐﻩؽ ﺐطﺎﻖﺒ ﻖﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ اﻚﻝؤﺴﺴﺎت
اﻚﺴﻆكدﻩﺒ" ،ﻝﻗﺎﻚﺒ ﻅﻛﻝﻩﺒ ،اﻚﻝؤﺔﻝر اﻚدكﻚﻨ ﻚﻛﺔﻟﻝﻩﺒ اﻹدارﻩﺒ ،اﻚﺴﻆكدﻩﺒ ،اﻚرﻩﺎض 4-1 ،ﻟكﻓﻝﺐر.
 .35ﻅكض ،ﻓﺎطﻝﺒ رﺸدم" :)2009( ،ﺔأﺜﻩر اﻚرﺐط كاﻚﺔﻙﺎﻝؿ ﺐﻩف ﻝﻗﻩﺎس األداء اﻚﻝﺔكازف كﻟظﺎـ اﻚﺔﻙﺎﻚﻩؼ
ﻅﻛﻦ أﺴﺎس األﻟﺸطﺒ ﻓﻨ ﺔطكﻩر أداء اﻚﻝﺺﺎرؼ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻩﺒ-دراﺴﺒ ﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ ﺐﻟؾ ﻓﻛﺴطﻩف" ،رﺴﺎﻚﺒ
ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ،ﻙﻛﻩﺒ اﻚﺔﺠﺎرة ،اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ ،ﻏزة ،ﻓﻛﺴطﻩف.
 .36اﻚغﺎﻚﺐﻨ ،طﺎﻢر ﺤﺴف ،كادرﻩس ،كاﺌؿ ﻝﺤﻝد" :)2007( ،اﻹدارة اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﻝﻟظكر ﻝﻟﻣﺠﻨ
ﻝﺔﻙﺎﻝؿ" ،دار كاﺌؿ ﻚﻛﻟﺸر كاﻚﺔكزﻩﻄ ،ﻅﻝﺎف.
 .37ﻏﺎﻟـ ،ﻓﺔح اﷲ" :)2009( ،بطالت انتصىَب انًتىازَت وإستراتُدُت أسفم إنً أعهً Aكأداة نتحسٍ
األداء" ،دراﺴﺒ ﻏﻩر ﻝﻟﺸكرة ،ﺠﺎﻝﻆﺒ اﻚﻗدس اﻚﻝﻔﺔكﺤﺒ ،ﻓﻛﺴطﻩف.
 .38اﻚﻝﺺرم ،أﺤﻝد ﻝﺤﻝد" :)2004( ،اﻚﺔﺨطﻩط ك اﻚﻝراﻖﺐﺒ اﻹدارﻩﺒ" ،ﻝؤﺴﺴﺒ ﺸﺐﺎب اﻚﺠﺎﻝﻆﺒ ﻚﻛﻟﺸر،
ﻝﺺر.
 .39ﻝﺺطﻔﻦ ،أﺤﻝد" :)2003( ،ﺔﺤدﻩﺎت اﻚﻆكﻚﻝﺒ كاﻚﺔﺨطﻩط اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ" ،دار اﻚﻙﺔب ،ﺐﻟﻣﺎ.
 .40اﻚﻝغرﺐﻨ ،ﻅﺐد اﻚﺤﻝﻩد ﻅﺐد اﻚﻔﺔﺎح ،كﻏرﺐﻩﺒ ،رﻝﻀﺎف ﻓﻣﻩـ" :)2006( ،اﻚﺔﺨطﻩط اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻨ ﺐﻗﻩﺎس
األداء اﻚﻝﺔكازف" ،اﻚﻝﻙﺔﺐﺒ اﻚﻆﺺرﻩﺒ ﻚﻛﺔكزﻩﻄ كاﻚﻟﺸر ،اﻚﻝﻟﺺكرة.
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 "اﻚﺔﺤدﻩﺎت اﻚﺔﻨ ﺔكاﺠﻡ اﺴﺔﺨداـ ﻟﻝكذج ﺔﻗﻩﻩـ األداء اﻚﻝﺔكازف ﻓﻨ:)2001( ، ﻝﺠﺐكر ﺠﺎﺐر، اﻚﻟﻝرم.41
،2  ع، ﻙﻛﻩﺒ اﻚﺔﺠﺎرة، ﺠﺎﻝﻆﺒ اﻚﻝﻟﺺكرة، اﻚﻝﺠﻛﺒ اﻚﻝﺺرﻩﺒ ﻚﻛدراﺴﺎت اﻚﺔﺠﺎرﻩﺒ،اﻚدكؿ اﻚﻝﺔﻗدﻝﺒ كاﻚﻟﺎﻝﻩﺒ
.566-533 ص
 ﻝﺠﻛﺒ اﻹدارة،" "ﺔﻗكﻩـ األداء ﺐﻩف اﻚذاﺔﻩﺒ كاﻚﻝكﻀكﻅﻩﺒ:)1998(  ﻝﺎرس، كﻚﻩد ﻅﺐد اﻚﻛطﻩؼ، ﻢكاﻟﻡ.42
.64  ع، اﻚﺴﻆكدﻩﺒ،اﻚﻆﺎﻝﺒ
. ﻅﻝﺎف، دار كاﺌؿ ﻚﻛطﺐﺎﻅﺒ كاﻚﻟﺸر كاﻚﺔكزﻩﻄ،" "إدارة اﻚﻝكارد اﻚﺐﺸرﻩﺒ:)2010( ، ﺨﺎﻚد ﻢﻩﺜـ، اﻚﻣﻩﺔﻨ.43
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ممحق رقم ()1
قائمة محكمي االستبانة
االسم

ـ

الصفة

.1

أ.د .ﻩكﺴؼ ﻅﺎﺸكر

ﻝﺤﺎﻀر ﺐﺎﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ -ﻏزة

.2

د.ﺴﻝﻩر ﺺﺎﻓﻨ

ﻝﺤﺎﻀر ﺐﺎﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ -ﻏزة

.3

د.ﺤﻝدم زﻅرب

ﻝﺤﺎﻀر ﺐﺎﻚﺠﺎﻝﻆﺒ اﻹﺴﻼﻝﻩﺒ -ﻏزة

.4

د.ﻅﻼء اﻚدﻩف اﻚﺴﻩد

ﻝﺤﺎﻀر ﺐﺠﺎﻝﻆﺒ األﻖﺺﻦ – ﻏزة كﻝدﻩر ﺐك ازرة اﻚﻆﻝؿ

.5

د.ﻝﺤﻝد ﺺﺎدؽ

ﻝﺤﺎﻀر ﺐﺠﺎﻝﻆﺒ األﻖﺺﻦ – ﻏزة

.6

ـ .ﺸﺎدم ﻝطر

ﻝكظؼ ﺐﺎﻚك ازرة – ﻝﺎﺠﺴﺔﻩر إدارة أﻅﻝﺎؿ
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ممحق رقم ()2

االستبانة بصورتها النهائية
أكاديمية اإلدارة والسياسااة

لمدراساااااااااااااااات العااميااااااااااااا

إدارة الدولة والحكم الرشيد
غااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازة

اﻚﺴﻩد  /ة  ............................اﻚﻝﺤﺔرـ  /ة
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،،،
ﻩﻗكـ اﻚﺐﺎﺤث ﺐﺈﺠراء دراﺴﺒ ﻝﻩداﻟﻩﺒ ﺔطﺐﻩﻗﻩﺒ ﺐك ازرة األﺸغﺎؿ اﻚﻆﺎﻝﺒ كاﻹﺴﻙﺎف ﺤكؿ ﻝكﻀكع:

"مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة
واإلسكان بمحافظات غزة"
كذﻚؾ اﺴﺔﻙﻝﺎﻻن ﻚﻝﺔطﻛﺐﺎت اﻚﺤﺺكؿ ﻅﻛﻦ درﺠﺒ اﻚﻝﺎﺠﺴﺔﻩر ﻓﻨ إدارة اﻚدكﻚﺒ كاﻚﺤﻙـ اﻚرﺸﻩد ،ﻚذا ﻟرﺠك ﻝف
ﺴﻩﺎدﺔﻙـ اﻻﺠﺎﺐﺒ ﻅﻛﻦ ﻓﻗرات اﻻﺴﺔﺐﺎﻟﺒ ﺐكﻀﻄ ﻅﻼﻝﺒ  xاﻝﺎـ اﻻﺠﺎﺐﺒ اﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺒ ﻻﺨﺔﻩﺎرؾ ،ﻅﻛﻝﺎن ﺐأف اﻚﻝﻆﻛكﻝﺎت
اﻚﻝأﺨكذة ﺔﺴﺔﺨدـ ألﻏراض اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ ﻓﻗط.
ﺤﻩث ﻝﻆﻟﻦ بطاقة قياس األداء المتوازن ﻢﻨ نظام إدارة متكامل ﻩﻣدؼ إﻚﻦ ﻝﺴﺎﻅدة اﻚك ازرة
ﻅﻛﻦ ﺔرﺠﻝﺒ رؤﻩﺔﻣﺎ كاﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺎﺔﻣﺎ إﻚﻦ ﻝﺠﻝكﻅﺒ ﻝف األﻢداؼ كاﻚﻗﻩﺎﺴﺎت اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﻝﺔراﺐطﺒ ﻝف ﺨﻼؿ
أﺐﻆﺎدﻢﺎ :اﻚﺐﻆد اﻚﻝﺎﻚﻨ ،ﺐﻆد اﻚﻆﻝﻼء (اﻚﺠﻝﻣكر/اﻚﻝﺴﺔﻔﻩدﻩف) ،ﺐﻆد اﻚﻆﻝﻛﻩﺎت اﻚﺔﺸغﻩﻛﻩﺒ ،ﺐﻆد اﻚﺔﻆﻛـ كاﻚﻟﻝك ،ﺐﻆد
اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻨ كﺐﻆد اﻚكﻻء (اﻻﻟﺔﻝﺎء).
تفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
الباحث
عصام عبد الكريم صادق
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أوالً :المعمومات عامة:
 .1الجنس:
( ) اﻟﺜﻦ

( ) ذﻙر
 .2العمر:
) ( أﻖؿ ﻝف  30ﺴﻟﺒ

) (  – 30أﻖؿ ﻝف  40ﺴﻟﺒ

) (  50ﺴﻟﺒ ﻓأﻙﺜر

) (  - 40أﻖؿ ﻝف  50ﺴﻟﺒ

 .3الدرجة العممية:
( ) ﺜﺎﻟكﻩﺒ ﻅﺎﻝﺒ أك اﻖؿ

( ) دﺐﻛكـ ﻝﺔكﺴط

( ) ﺐﻙﺎﻚكرﻩكس

) ( دراﺴﺎت ﻅﻛﻩﺎ

 .4الخدمة بالوزارة:
( ) أﻖؿ ﻝف  5ﺴﻟكات

( ) 10ﺴﻟكات ﻓأﻙﺜر

( )  -5أﻖؿ ﻝف  10ﺴﻟكات

الفئة الوظيفية:
( ) اﻚﻔﺌﺒ اﻚﻆﻛﻩﺎ

( ) اﻚﻔﺌﺒ األكﻚﻦ

( ) اﻚﻔﺌﺒ اﻚﺜﺎﻟﻩﺒ

( )اﻚﻔﺌﺒ اﻚﺜﺎﻚﺜﺒ

( ) أﺨرل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ثانياً :مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارة األشغال العامة واإلسكان

بمحافظات غزة:

يىافك بشذة

.9

ﻩﺔـ اﻚﻆﻝؿ ﻅﻛﻦ ﺔكﻓﻩر ﻝﺺﺎدر ﺔﻝكﻩؿ ﺔؤدم إﻚﻦ ﺔﺤﺴﻩف اﻹﻩرادات ﺐﺎﻚك ازرة
كﺔطكرﻢﺎ.

.:

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ زﻩﺎدة اﻚﺐراﻝج كاﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﺔﻟكﻅﺒ.

;.

ﻢﻟﺎؾ كﻀكح ﻓﻨ اﻚﻝكازﻟﺎت اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﻝﺎ ﻩﺤﻗؽ اﻚﺨطط اﻚﺔﻟﻔﻩذﻩﺒ.
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.8

ﻩﺔـ اﺴﺔغﻼؿ اﻚﻝكارد اﻚﻝﺎﻚﻩﺒ كاﻹﻝﻙﺎﻟﻩﺎت اﻚﻝﺔﺎﺤﺒ ﺐﺸﻙؿ ﻩؤدم إﻚﻦ ﺔطكﻩر األداء
.
ﺐﺎﻚك ازرة.

يحاَذ

البعد المالي (الكفاءة المالية):
المحور األول :مدو توفر مقومات ُ

غُر يىافك

و

غُر يىافك
بشذة

فمراث االستباَت

المالحق

يىافك بشذة

المحور الثاني :مدو توفر مقومات ُبعد العمالء (المواطنين):
.8

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔﺤﻗﻩؽ درﺠﺒ اﻚرﻀﺎ ﻚﻛﺠﻝﻣكر.

.9

ﺔﺴﻆﻦ اﻚك ازرة ﻚﻛﺔﻆرؼ ﻅﻛﻦ آراء اﻚﺠﻝﻣكر ﻓﻨ أداء اﻚك ازرة.

.:

ﺔيكﻚﻨ اﻚك ازرة اﻻﻢﺔﻝﺎـ اﻚﻙﺎﻓﻨ ﺐﻝﺔطﻛﺐﺎت كﺤﺎﺠﺎت اﻚﺠﻝﻣكر.

;.

ﺔﺴﻆﻦ اﻚك ازرة إﻚﻦ ﺔﻗدﻩـ أﻓﻀؿ اﻚﺨدﻝﺎت ﻚﻛﺠﻝﻣكر ﺐﺎﺴﺔﺨداـ كﺴﺎﺌؿ اﻚﺔﻙﻟكﻚكﺠﻩﺎ
اﻚﺤدﻩﺜﺒ.

<.

ﺔﺴﺔﺠﻩب اﻚك ازرة ﻚﺸﻙﺎكل اﻚﺠﻝﻣكر ،كﻩﺔـ ﻝﻆﺎﻚﺠﺒ اﻚﺨﻛؿ ﻓﻨ كﻖت ﻖﺺﻩر.

=.

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻟكﻅﻩﺒ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻚﻛﺠﻝﻣكر.

>.

اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﻝف اﻚك ازرة.
ﻩكﺠد ﻝﺴﺔكل ﻝﻗﺐكؿ ﻝف رﻀﺎ اﻚﺠﻝﻣكر ﻅف اﻚﺨدﻝﺎت ي

.8

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔكﻓﻩر اﺤﺔﻩﺎﺠﺎت كﻝﺔطﻛﺐﺎت اﻚﻝكظﻔﻩف.

.9

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر ﻝﺠﺎﻻت اﻚﺐﺤث اﻚﻆﻛﻝﻨ كدﻅـ األﻟﺸطﺒ.

.:

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر أﺴﻛكب كﻟكﻅﻩﺒ اﻚﺨدﻝﺎت اﻚﻝﻗدﻝﺒ ﺐﺎﺴﺔﻝرار.

;.

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺨدﻝﺎت اﻹدارﻩﺒ اﻚﻼزﻝﺒ كﺔﻗدﻩـ اﻚﺔﺴﻣﻩﻼت.

<.

ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﻅﻗد اﻚدكرات اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻚﺔﻟﻝﻩﺒ ﻖدرات اﻚﻝكظﻔﻩف.

=.

ﻩﺔـ اﺴﺔﺨداـ اﻚﻝكارد اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ ﺐأﻖﺺﻦ طﺎﻖﺒ ﻝﻝﻙﻟﺒ.

المحور الثالث :مدو توفر مقومات ُبعد العمميات الداخمية:

المحور الرابع :مدو توفر مقومات ُبعد التعميم والنمو:
.8
.9

ﺔﻗدـ اﻚك ازرة ﺐراﻝج ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻙﺎﻓﻩﺒ كﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

ﺔﻣﺔـ اﻚك ازرة ﺐﺔدرﻩب اﻚﻝكظﻔﻩف ﻚﺔطكﻩر ﻖدراﺔﻣـ ﻙ هؿ ﺤﺴب ﺤﺎﺠﺔﻡ أك ﺤﺴب ﺤﺎﺠﺒ
اﻚك ازرة.
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=.

ﺔﻗكـ اﻚك ازرة ﺐﺈﻅداد ﺔﻗﺎرﻩر ﻝﺎﻚﻩﺒ ﺐﺸﻙؿ دكرم.

يحاَذ

<.

ﻢﻟﺎؾ دﻖﺒ ﻓﻨ ﻟظـ ﻀﺐط اﻚﻝﺺركﻓﺎت.

غُر يىافك

و

غُر يىافك
بشذة

فمراث االستباَت

المالحق

=.

يىافك بشذة

<.

ﻖدراﺔﻡ كﻝؤﻢﻼﺔﻡ.
ﺔﺤرص اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ اﻻﺤﺔﻔﺎظ ﺐﺎﻚﻝكظﻔﻩف ذكم اﻻﻟﻀﺐﺎط اﻻدارم كاﻻﻢﺔﻝﺎـ ﺐﻣـ
كﺔﺤﻔﻩزﻢـ.
ﺔﻆﻝؿ اﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﻝﻣﺎرات كاﻚﻗدرات اﻚﺤﺎﻚﻩﺒ ﻚﻛكﺺكؿ إﻚﻦ اﻚﻝﺴﺔكل
اﻚﻝطﻛكب.

البعد االجتماعي:
المحور الخامس :مدو توفر مقومات ُ
.8

ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ ﺐﻟﺎء اﻚﻝﺠﺔﻝﻄ اﻚﻔﻛﺴطﻩﻟﻨ ﻅف طرﻩؽ إﻟﺸﺎء ﻝراﻓؽ ﻅﺎﻝﺒ.

.9

ﺔﺴﺎﻢـ اﻚك ازرة ﻓﻨ إﻩﺠﺎد ﻓرص ﻅﻝؿ كاﻚﻝﺴﺎﻢﻝﺒ ﻓﻨ اﻚﺤد ﻝف ﻝﺸﻙﻛﺒ اﻚﺐطﺎﻚﺒ.

.:

ﺔﻗدـ اﻚك ازرة اﻚدﻅـ ﻚألﻟﺸطﺒ اﻚﺜﻗﺎﻓﻩﺒ كاﻚﻆﻛﻝﻩﺒ كاألﻅﻩﺎد ﻝف ﺨﻼؿ رﻅﺎﻩﺒ
اﻚﻝﻣرﺠﺎﻟﺎت كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت.

;.

ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة ﻓﻨ اﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

<.

ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة اﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ األﻅﻩﺎد كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻚدﻩﻟﻩﺒ.

=.

ﺔﺸﺎرؾ اﻚك ازرة اﻚﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ ﺤ ّؿ ﻝﺸﺎﻙﻛﻣـ اﻻﺠﺔﻝﺎﻅﻩﺒ.

>.

اﻚﻆﻩﻟﻩﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف ﻓﻨ األﻅﻩﺎد كاﻚﻝﻟﺎﺴﺐﺎت اﻚدﻩﻟﻩﺒ.
ﺔﻗدـ اﻚك ازرة اﻚﻣداﻩﺎ
ّ

المحور السادس :مدو توفر مقومات ُبعد الوالء واال نتماء:
.8

ﻩﺔﻝﻩز أداﺌؾ ﺐﺎﻚك ازرة ﺐﺎﻚﺠكدة كاﻹﺔﻗﺎف.

.9

ﺔﻆﻝؿ كﺐﺎﺴﺔﻝرار ﻅﻛﻦ ﺔﻟﻔﻩذ اﻚﺔﻆﻛﻩﻝﺎت ﺐدﻖﺒ.

.:

ﻩﻆﺔرؼ ﻝﺴؤكﻚؾ ﺐﺎﻚﺔﻝﻩز ﻓﻨ ﻅﻝﻛؾ.

;.

ﻚدﻩؾ اﻚﻗدرة ﻅﻛﻦ اﻚﻆﻝؿ كاﻚﺔﻙﻩؼ ﻝﻄ اﻚﺤﺎﻻت اﻚطﺎرﺌﺒ.
ّ

<.

ﻚدﻩؾ اﻚﻗدرة ﻅﻛﻦ اﻚﻗﻩﺎـ ﺐأﻅﻝﺎؿ إﻀﺎﻓﻩﺒ أﺨرل.
ّ

=.

ﺔﺤرص ﻅﻛﻦ ﺔﺤﺴﻩف أداﺌؾ ﺐﺸﻙؿ ﻝﺴﺔﻝر.
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;.

ﻩﻣﺔـ ﻝﻗﻩﺎس رﻀﺎ اﻚﻝكظؼ اﻚﻝﺴﺔﺨدـ ﻓﻨ اﻚك ازرة ،ﺐﺔﻛﺐﻩﺒ ﺤﺎﺠﺎﺔﻡ ﺐﻝﺎ ﻩﻟﺎﺴب

يحاَذ

.:

ﻩﺔﻝﺔﻄ اﻚﻝكظﻔﻩف ﺐﺨدﻝﺎت ﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚطﺐﻩﻆﺒ ﻅﻝﻛﻣـ ﻓﻨ اﻚك ازرة.

غُر يىافك

و

غُر يىافك
بشذة

فمراث االستباَت

المالحق

يىافك بشذة

يىافك

يحاَذ

>.

غُر يىافك

و

غُر يىافك
بشذة

فمراث االستباَت

ﺔﺔﻆﺎﻝؿ ﻝﻄ زﻝﻼﺌؾ ﺐركح اﻚﻔرﻩؽ.

المحور السابع :مدو توفر خطة استراتيجية في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة:
.8

ﻚدل اﻚك ازرة اﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ كاﻀﺤﺒ اﻚﻝﻆﺎﻚـ ﻚﻝﺎ ﺔﻟكم اﻚك ازرة ﺔﺤﻗﻩﻗﻡ.

.9

األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ ﺐﺎﻚك ازرة ﻖﺎﺐﻛﺒ ﻚﻛﺔطكﻩر.

.:
;.
<.
=.

ﻩﺔكﻓر ﻚدل اﻚك ازرة اﻚﻙﺎدر اﻚﻆﻛﻝﻨ كاﻚﻝﻣﻟﻨ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ اﻚﺔﻨ
ﺔﺤددﻢﺎ.
ﺔﺔكﻓر اﻚﺐﻩﺎﻟﺎت ﻝف ﻝﺺﺎدر ﻝﺔﻆددة كﺔﻆطﻨ ﻝﻆﻟﻦ ﻝﺤدد ﻚﻗﻩﺎس األداء ﺐﺎﻚك ازرة.
ﻩﺔكﻓر ﻚدل اﻚك ازرة ﻟظﺎـ إدارم ﻖﺎدر ﻅﻛﻦ اﻻﺔﺺﺎؿ ﺐﺴﻣكﻚﺒ ﻚﺔﺤﻗﻩؽ األﻢداؼ
اﻻﺴﺔراﺔﻩﺠﻩﺒ.
ﺔﺴﺔﺨدـ اﻚك ازرة ﻟظﺎـ ﺔﻗﻩﻩـ ﻝﺤكﺴب ﻚﻛﻗﻩﺎـ ﺐﻆﻝﻛﻣﺎ ﺐﺎﻚﺸﻙؿ اﻚﻝطﻛكب.

ثالثا :تقييم األداء في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة:
يىافك بشذة

.:

اﻚﻝطﺐؽ ﺐﺎﻚك ازرة ﻅﻛﻦ اﻚﺔﻆرؼ أكﺠﻡ اﻚﻗكة كاﻚﻀﻆؼ ﻓﻨ أداء
ﻩﺴﺎﻅد ﺔﻗﻩﻩـ األداء
ّ

;.

اﻚﻝطﺐؽ ﺐﺎﻚك ازرة ﻅﻛﻦ ﺔطكﻩر اﻚﺐراﻝج اﻚﺔدرﻩﺐﻩﺒ ﻚﺔﻟﻝﻩﺒ
ﻩﺴﺎﻅد ﺔﻗﻩﻩـ األداء
ّ

<.

اﻚﻝﻆﺎﻩﻩر اﻚﻝﺴﺔﺨدﻝﺒ ﻓﻨ ﺔﻗﻩﻩـ األداء ﻝﻼﺌﻝﺒ ﻚﻛﻝكظﻔﻩف.

اﻚﻝكظﻔﻩف.

اﻚﻝﻣﺎرات.

شكزاً نكى عهى دظٍ تعاوَكى
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.9

ﻩﺔـ إطﻼع اﻚﻆﺎﻝﻛﻩف ﻅﻛﻦ ﻟﺔﺎﺌج ﺔﻗﻩﻩـ أداﺌﻣـ.

يحاَذ

.8

اﻚﻝطﺐؽ ﺐﺎﻚك ازرة ﻅﻛﻦ رﻓﻄ ﻙﻔﺎءة أداء اﻚﻝكظﻔﻩف.
ﻩﺴﺎﻅد ﺔﻗﻩﻩـ األداء
ّ

غُر يىافك

و

غُر يىافك
بشذة

فمراث االستباَت

