


 

 
 برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى

 

 األداء املتىازن قُبش طبقتمدي تىفر مقىمبث تطبُق ب
 غسة احبفابثوزارة األشغبل انعبمت واإلضكبن مبيف  

 كان(واإلس العامة األشغال )دراسة ميدانية من وجهة نظر العاممين بوزارة
 

 إعداد الباحث
 عصاو عبد الهريه سالمة صادم

 

 إشراف الدنتور
 فريد حمند عبد اهلل ىضال

 
دارة ادلوةل واحلمك الرش يد  قدمت هذه الرساةل اس تكاماًل ملتطلبات احلطول عىل درجة املاجس تري يف ختطص ا 

 ـ2014 -مػ 1435

 غزة -للدراسات العلياإلادارة والسياسة  أكاديمية

 ثخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد





 

 
 

  أ  
  

 اآلوة

 

  آَت قرآنُت
 

 

ْم َواّلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َيْرَفِع اّللُّ اّلِذيَن آَمنُوا ِمنْكُ ]

 [َدَرَجاٍت َواّللُّ بََِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي 

 [11 اآلية –سورة المجادلة ]   
ِإّن اللََّه َتَعاىل ُيِحّب ِإَذا َعِنَل َأَحُدُنِه  " :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسله

 "َعَناًل َأِن ُيِتِكَيُه 
 حديث شريف
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 اإلهداء

 اإلهداء

 املتواضع اجلهد هذا أ هدي

ىل ىل أ جيل من حياثه أ فىن من ا   .الطاهر وادلي روح ا 

ىل ىل قليب يف من أ عز ا   .احلنونة أ طال هللا يف معرها وادليت ا 

ىل ىل أ جيل من وضربت جبانيب وقفت من ا   .العزيزة زوجيت ا 

ىل ىل احلياة يف وعوين س ندي ا  خواين ا   .وأ خوايت ا 

ىل أ بنايئ ال حباب "عبد هللا  عبد الرمحن" –عبد الكرمي–حيي–أ محد–محمد–ا 

ىل ىل الوطن أ رض ثرى الزكية بدماهئم رووا من ا   .الشهداء أ رواح ا 

ىل  وزماليئ أ ساثذيت مجيع وا 

 الباحث



 

 
 

  ج  
  

 ذكرىوتقدور

 شكر وتقدير
مشكذاً كلل أمدط فهم لا فهم لل ظبذ ؿ .. حلداً كلل أبدط اككمل ظكن غهذ سبق لثا

كك هظكك .. مصالب مساللاً ظكن سهدلا لحلد ظكن لل ظكك باكقكك .. ظكك اإللسال لا  ثلاءن م  ..ؿمألثا
 هم إكن هـك اكدهف.مصحبم ملل امةدن بمد ن آكمػمظك

سبباً فن إةلاك مدل اكدذاسب مدكق  كافلل ؿ كأل أةقدك بظد شكذ اهللا بشكذ  الّ إال هسظلن 
 اكبػفإللن أخص باكشكذ ماكةقدهذ اكلشذف ظكن مدل اكذس، إكن أمكمؿ ماكجلهؿ ماظةذافاً باكفض لالن ظ
بمدا  ؿمػاككثهذ ككمص هئأظطالن لل مقةم مجمدل مظكلم اكش اكذم ،نضال فريد عبد اهلل كةكراكد
 .ظلكم سلػذل مأحػفن ظل دّ مألجزاء ن خهذ اكفجذال اهللا ظّل، إكن اكلسةمن اكظكلن اكالئقؿ اكظل

محمد ابراهيم ، كاكدكةكر ماجد محمد الفرااألسةاذ اكدكةكر  مأةقدك باكشكذ ماكةقدهذكلا 
فجذامك ، اكلطكمبؿ بما كةطمذ باكشك قاءإلثذائما ماالذة اكبػكذسادل ػقشب مبللاظكن ةفضكمك  دهونالم

  اكجزاء.اهللا خهذ 
 هك أدابػن ةحكػب ظكػهسذلن أل أةقدك باكشكذ ماكظذفال إكن اكسادب اكدهل ةفضكما باكلمافق كلا

 .السةبالبلب اكةن اذةقة بلسةمن ااكدذاسب "االسةبالب" مأبدما كن لالحطاةمك اكقّه
اكلكظفهف بكزارة كن لملب جلط اكبهالاة لل اإلخمب ؿ لل سم ككؿبخاكص اكةقدهذ  كلا كأةكجم

ظكن أسئكب االسةبالب  اكدهل مافقما لشكمذهل ظكن اإلجاببك األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بقطاع غزة
لل لد كن  اكدراسب، ككؿاسةبالاة  طػط مجلػن ةمذهػاكخاصب باكدذاسب ماكن اإلخمب اكدهل ساظدملن ف

  باكلراجط كأخص باكذكر ـ. شادم لطر. باكةمجهم أم اكلشمذب أم ةذمهدن سكاءهد اكظمل 
 ادذػماكقذكؾ  ككنّ إلم ، أظلاكلا خاكصب كمجمم اككذهك هجظؿاهللا اكظكن اكقدهذ أل ؿ مخةالاً أسا

 ظكهم.
 (أَفظُا فًٍ أخطأَا وإٌ هللا فًٍ أصبُا فإٌ)

 الباحث
 عصاو عبد الهريه صادم
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 الملخص

 الدراسة خصلم
بطاقب قهاس األداء اكلةكازف  لدل ةكفر لقكلات ةطبهؽ اكةظرؼ ظكن إكن اكدراسب مذل مدفت

 ظداكبي لا كم هفظدبي  تضافأ إكن مدفت كلا ،بلحافظات غزةكزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف فن 
 كبيظد اككالء كااللةلاء. االجةلاظن
 السةطالع باسةبال للتصي  حهث كاكثالكهب، ككهباأل اكبهالاتةـ اسةخداـ  اكدراسب أمداؼ كةحقهؽك 

 اككصفن اكللمج أسككب ظكن اكدراسب اظةلدت كقد ،( لكظفان باككزارة76مـ )ظدد اكباكغ اكظهلب أفراد رأم
 .اكةحكهكن

 الدراسة: نتائج أهم ومن
 .كهحةاج كلزهد لف اكةظزهز ،بلا هحقؽ اكخطط اكةلفهذهب اكلاكهب ملاؾ كضكح فن اكلكازلات .1
 .هحةاج كلزهد لف اكةظزهزك  ،ؾ ةطكر فن لكظهب اكخدلات اكةن ةقدلما اككزارة ككجلمكرملا .2
 ضظؼ ظاـ فن لجاالت اكبحث اكظكلن فن اككزارة.ةظالن اككزارة  .3
 ضظؼ فن آكهات اكةحفهز اكلةبظب فن اككزارة. ةظالن اككزارة .4
 ظالب. لرافؽ إلشاء طرهؽ ظف اكفكسطهلن اكلجةلط بلاء فن اككزارة ةسامـ .5
 اككزارة كدهما طاقـ هسةطهط اكةكهؼ لط حاالت اكطكارئ. .6
 .ةحددما اكةن االسةراةهجهب األمداؼ كاكلملن كةحقهؽ اكظكلن اككادر كدهما اككزارة .7
 .لالئلب ككلكظفهف غهر اكلظاههر اكلسةخدلب فن ةقههـ األداء .8
 الدراسة: توصيات أهم ومن
هف لكظفن اككزارة لف خالؿ ةقدهـ دكرات زف بااألداء اكلةك  قهاس اكظلؿ ظكن لشر ثقافب بطاقب .1

 زف.اةدرهبهب ةشلؿ أبظاد بطاقب األداء اكلةك 
 اكظلؿ ظكن ةفظهؿ اكرقابب اكداخكهب كلةابظب االدارة اكظالب ككلاكهب باككزارة. .2
 اكظلؿ ظكن ةطكهر اككادر اكبشرم فن اككزارة لف خالؿ آكهات اكةدرهب كاكةطكهر. .3
كظكلن فن اككزارة لف خالؿ ةفظهؿ اإلدارة اكظالب كألبحاث ةطكهر لجاالت اكبحث ااكظلؿ ظكن  .4

 كاكدراسات بجلهط دكائرما.
 لكهان للا هزهد لف اكرضن اككظهفن.ةطكهر آكهات كةحفهز اكلكظفهف لادهان كلظاكظلؿ ظكن  .5
 زهادة االمةلاـ باكلكاحن االجةلاظهب بكؿ لككلاةم.اكظلؿ ظكن  .6
 اكلكظؼ خاصب باككزارة. الئـةةقههـ األداء اكلظاههر اكلسةخدلب فن  اكظلؿ ظكن ةطكهر .7
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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. 
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 قائمةىالمحتووات

 قائنة احملتويات

 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 أ  قرآلهب آهب

 ب  اإلمداء
 ج  كةقدهر شكر

 د  اكدراسب لكخص
Abstract  ق 

 ك  اكلحةكهات قائلب
 ط اكجداكؿ قائلب
 ؿ اكلالحؽ قائلب

 األول الفصل
 1 لمدراسة العام اإلطار

 2 اكلقدلب: أكالن 
 3 اكدراسب كأسئكب لشككب: ثالهان 
 4 اكدراسب أملهب: ثاكثان 
 5 اكدراسب أمداؼ: رابظان 

 6 اكدراسب لصطكحات: خالسان 
 الثاني الفصل
 7 السابقة الدراسات

 8 اكفكسطهلّهب اكدراسات: أكالن 
 13 اكظربهب اكدراسات: ثالهان 
 15 اكدككّهب اكدراسات: ثاكثان 

 17 اكسابقب اكدراسات ظكن ظاـ ةظقهب
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 قائمةىالمحتووات

رقم  الموضوع
 الصفحة

 الثالث الفصل
 18 النظري االطار

 19 المتوازن األداء قياس بطاقة األول: المبحث
 20 اكلقدلب: أكالن 
 21 اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةظرهؼ: ثالهان 
 23 اكلةكازف األداء لقهاس ظلاصر: ثاكثان 
 27 اكلةكازف األداء قهاس بطاقب كةطكر ظمكر أسباب: رابظان 

 30 اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ للهزات: خالسان 
 31 اكلةكازف األداء قهاس بطاقب لقكلات: سادسان 
 32 اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ خطكات: سابظان 

 41 واإلسكان العامة األشغال وزارة  الثاني: المبحث
 42 اكلقدلب: أكالن 
 42 كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة ةظرهؼ: ثالهان 
 42 كاإلسكاف كظالبا األشغاؿ ككزارة اكظالب األمداؼ: ثاكثان 
 43 كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة لماـ: رابظان 

 44 كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن كاكةلظهلن االدارم اككاقط: خالسان 
 الرابع الفصل
 48 الدراسة منهجية

 49 لقدلب: أكالن 
 49 اكبهالات جلط أسككب: ثالهان 
 50 اكدراسب لجةلط: ثاكثان 
 51 كدراسبا أداة: رابظان 

 53 االسةبهاف صدؽ: خالسان 
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 قائمةىالمحتووات

رقم  الموضوع
 الصفحة

 Reliability: 63 اإلسةبالب ثبات: سادسان 
 64 اكدراسب فن اكلسةخدلب اإلحصائهب اكلظاكجات: سابظان 

 الخامس الفصل
 67 الدراسة أسئمة عمى واإلجابة البيانات تحميل

 68 اكلقدلب: أكالن 
 68 اكظالب اتاكلظككل كفؽ اكدراسب كظهلب اإلحصائن اككصؼ: ثالهان 
 73 اكدراسب أسئكب ظكن االجابب: ثاكثان 

 السادس الفصل
 106 والتوصيات النتائج

 107 اكلقدلب: أكالن 
 109 اكةكصهات: ثاكثان 

 110 اكلراجػػط
 117 اكلػػالحؽ
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 قائمةىالجداول

 نة اجلداولقائ

 

رقم  الجدول م
 الصفحة

 36 األداء كلحركات االسةراةهجهب األمداؼ   (1) رقـ جدكؿ
 38 األداء كلحركات اإلسةراةهجهب كألمداؼ اكللاسبب األداء لقاههس   (2) رقـ جدكؿ
 52 اكخلاسن كهكرت لقهاس درجات   (3) رقـ جدكؿ

 (4) رقـ جدكؿ
 لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف االرةباط لظالؿ   
 ككلجاؿ اكككهب كاكدرجب(" اكلاكهب اككفاءة) اكلاكن اكبيظد

54 

 لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف االرةباط لظالؿ   (5) رقـ جدكؿ
 ككلجاؿ اكككهب كاكدرجب(" اكلكاطلهف) اكظلالء بيظد

55 

 لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف االرةباط لظالؿ   (6) رقـ جدكؿ
 ككلجاؿ اكككهب كاكدرجب" اكداخكهب اكظلكهات بيظد

56 

 لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف االرةباط لظالؿ   (7) قـر  جدكؿ
 ككلجاؿ اكككهب كاكدرجب" كاكللك اكةظكهـ بيظد

57 

 لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف االرةباط لظالؿ   (8) رقـ جدكؿ
 ككلجاؿ اكككهب كاكدرجب" االجةلاظن اكبيظد

58 

 لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف ةباطاالر  لظالؿ   (9) رقـ جدكؿ
 ككلجاؿ اكككهب كاكدرجب" كااللةلاء اككالء بيظد

59 

 (10) رقـ جدكؿ
 خطب ةكفر لدل" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف االرةباط لظالؿ  

" غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن اسةراةهجهب
 ككلجاؿ اكككهب كاكدرجب

60 

 (11) رقـ جدكؿ
 فن األداء ةقههـ" لجاؿ فقرات لف فقرة كؿ بهف االرةباط لظالؿ  

 اكككهب كاكدرجب" غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة
61 
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 قائمةىالجداول

رقم  الجدول م
 الصفحة

 ككلجاؿ

 (12) رقـ جدكؿ
 اإلسةبالب لجاالت لف لجاؿ كؿ درجب بهف االرةباط لظالؿ  

 كإلسةبالب اكككهب كاكدرجب
62 

 63 اإلسةبالب ثبات كقهاس كركلباخ أكفا لؿلظا   (13) رقـ جدكؿ
 65 اكطبهظن اكةكزهط اخةبار لةائج هكضح   (14) رقـ جدكؿ
 68 اكجلس حسب اكدراسب ظهلب ةكزهط   (15) رقـ جدكؿ
 69 اكظلر حسب اكدراسب ظهلب ةكزهط   (16) رقـ جدكؿ
 70 اكظكلهب اكدرجب حسب اكدراسب ظهلب ةكزهط   (17) رقـ جدكؿ
 71 باككزارة اكخدلب حسب اكدراسب ظهلب ةكزهط   (18) رقـ جدكؿ
 72 اككظهفهب اكفئب حسب اكدراسب ظهلب ةكزهط   (19) رقـ جدكؿ

 (20) رقـ جدكؿ
 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط  

 ("اكلاكهب اككفاءة) اكلاكن اكبيظد لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ
74 

 (21) رقـ جدكؿ
 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط  

 ("اكلكاطلهف) اكظلالء بيظد لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ
76 

 (22) رقـ جدكؿ
 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط  

 "اكداخكهب اكظلكهات بيظد لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ
79 

 (23) رقـ جدكؿ
 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط  

 "كاكللك اكةظكهـ بيظد لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ
82 

 (24) رقـ جدكؿ
 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط  

 "االجةلاظن اكبيظد لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ
85 

 (25) رقـ جدكؿ
 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) اؿاالحةل كقهلب اكحسابن اكلةكسط  

 "كااللةلاء اككالء بيظد لقكلات ةكفر لدل" لجاؿ
87 

 90 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط   (26) رقـ جدكؿ



 

 
 

  ك  
  

 قائمةىالجداول

رقم  الجدول م
 الصفحة

 اكظالب األشغاؿ كزارة فن اسةراةهجهب خطب ةكفر لدل" لجاؿ
 "غزة بلحافظات كاإلسكاف

 (27) رقـ جدكؿ
 لجاالت فقرات كجلهط.( Sig) االحةلاؿ كقهلب حسابناك اكلةكسط  
 كزارة فن اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ لقكلات ةكفر لدل"

 "غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ

92 

 (28) رقـ جدكؿ
 فقرات لف فقرة ككؿ.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط  

 بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن األداء ةقههـ" لجاؿ
 "غزة

94 

 96 االسةبهاف فقرات كجلهط.( Sig) االحةلاؿ كقهلب اكحسابن اكلةكسط   (29) رقـ جدكؿ
 100 اكظلر –"  األحادم اكةباهف"  اخةبار لةائج   (31) رقـ جدكؿ
 101 اكظكلهب اكدرجب –" األحادم اكةباهف"اخةبار لةائج   (32) رقـ جدكؿ
 103 باككزارة اكخدلب سلكات –"  األحادم اكةباهف"  اخةبار لةائج   (33) رقـ جدكؿ
 105 اككظهفهب اكفئب –"  األحادم اكةباهف"  اخةبار لةائج   (34) رقـ جدكؿ

 
 

 

 

 

 



 

 
 

  ل  
  

 قائمةىالمالحق

 قائنة املالحل
 

رقم  الممحق م
 الصفحة

 118 قائلب لحكلن االسةبالب   (1لكحؽ رقـ )
 119 كلمائهباالسةبالب بصكرةما ا   (2لكحؽ رقـ )
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 الفصلىاألول

 الفصل األول

 االطار العام لمدراسة

 أواًل: المقدمة:

 للظلاتاك كافب ظكن كهةرةب كاكظشرهف، اكحادم اكقرف فن اكثابةب اكسلب مك اكةغههر هظةبر
 اكدكاـ، ظكن اكلةغهرة اكةحدهات لكاجمب لف كةةلكف كاكةحسهف اإلبداع ةكاصؿ أف ألكاظما بلخةكؼ
 كاالجةلاظهب، االقةصادهب اكحهاة فن لملب كظلاصر اكحدهثب فاكللظلات. األكجم لةظددة اكفرص كالةماز
 ةقةضن طبهظهب ظامرة فاكةغههر بما، ةلشط اكةن بهئةما كةحدهات فرص لط كةةفاظؿ كةةطكر ةللك فمن
 فن كاالسةلرارهب اكبقاء كما هضلف قد لسةمدؼ، آخر كضط إكن قائـ كضط لف اكللظلات ةكؾ ةحكؿ
 (.1ص ، 2012)أبك شرخ،  كلظقدة لضطربب بهئب

 كككف فقط، اكهباكل اكلةائج ظكن هقةصر اكللظلات أداء كةقههـ قهاس كاف لضت، ظقكد ككظدة
 اكللظلات لف اكظدهد كجدتللا  كرساكةما، كرؤهةما اكللظلب ةحقهؽ ساللب لف ككةأكد كاؼ غهر مذا

 اككطهؼ ظبد) اكلاكهب كغهر اكلاكهب اكلةائج كهقهس األداء كقهاس كاضح للمجن أساس إكن اكحاجب
 (.143ص  ،2006، كةركلاف

 كةقههـ كقهاس كلظاـ ظكهم هظةلد لمجان ( لKaplan and Norton, 1992لف ) كؿ اقةرح كقد
اكلةكازف )ظبد  األداء قهاس بطاقب" كسلن اكلاكهب كغهر اكلقاههس اكلاكهب لف لجلكظب هةضلف األداء

 (.82ص  ،2006اكلكؾ، 

ذا  إجراء إكن حاجب ملاؾ فإف ،لسةلر بشكؿ جذكرما لف اكةلافسهب لبدأ ةرسهخ أرهد لا كا 
 اكحككلهب اكلؤسسات كظكن كاكخدلهب، اإللةاجهب األصظدة لخةكؼ نكف اكلسةكهات كافب ظكن ةحسهلات
 أظلاؿ لفبم  ةقكـ لا ةراجط بأف باسةلرار للما هةطكب ثـ كلف كاكةظكـ، اإلبداع ةكاصؿ أف كاكخاصب
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 األمداؼ ةحقهؽ إطار فن هككف هةـ لا كأف كاكجكدة اككهفهب فن اكةدقهؽ ككذكؾ كقهاسن شلككن بشكؿ
 (.1ص  ،2009م، )اكظلر  كاإللجازات

كزارة  ظكن اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ أف اكباحث هرل اكسابؽ اكظرض خالؿ كلف
ب فن اكسكطب اككطلهب مللكاكةن ةظةبر لف اككزارات اكاألشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة 

 ةكفر لدل ناكةظرؼ ظك اكلفهد فلف كظكهم ،كاكةن ةؤدم خدلاةما ككلجةلط اكفكسطهلن ،اكفكسطهلهب
  .غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن األداءاكلةكازف قهاس بطاقب ةطبهؽ لقكلات

 الدراسة:  وأسئمة مشكمةثانيًا: 

غزة  بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن اكلةكازف األداء قهاس بطاقبإف ةطبهؽ 
 كلحددة قابكب ككقهاس.كاضحب ظلؿ ظكن ةرجلب رساكب اككزارة إكن أمداؼ ه

 اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ لقكلات لدل ةكفر ككةظرؼ ظكن فإف مذل اكدراسب ةسظن
كباكةاكن ةةكخص لشككب اكدراسب فن االجابب ظكن  ،غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن

 اكسؤاؿ اكرئهسن اكةاكن:

وزارة األشااغال العامااة  فااي المتاوازن اءاألد مقومااات تطبياق بطاقااة قيااس ماا ماادو تاوفر
 واإلسكان بمحافظات غزة؟

 :اكةاكهب اكفرظهب األسئكب اكسابؽ اكرئهسن اكسؤاؿ ظف كهةفرع 

كزارة األشػػػػغاؿ اكظالػػػػب كاإلسػػػػكاف فػػػػن ( اككفػػػػاءة اكلاكهػػػػبلػػػػا لػػػػدل ةػػػػكفر لقكلػػػػات اكبيظػػػػد اكلػػػػاكن ) (1
 بلحافظات غزة؟

كزارة األشػغاؿ اكظالػب كاإلسػكاف بلحافظػات فػن  (فاكلكاطله) اكظلالء لا لدل ةكفر لقكلات بيظد (2
 غزة؟
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كزارة األشػػغاؿ اكظالػػب كاإلسػػكاف بلحافظػػات فػػن لػػا لػػدل ةػػكفر لقكلػػات بيظػػد اكظلكهػػات اكداخكهػػب  (3
 غزة؟

 كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة؟فن لا لدل ةكفر لقكلات بيظد اكةظكهـ كاكللك  (4

 كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة؟فن اظن اكبيظداالجةل لا لدل ةكفر لقكلات (5

 كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة؟فن  االلةلاءك  لا لدل ةكفر لقكلات بيظد اككالء (6

 األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة؟لا لدل ةكفر خطب اسةراةهجهب فن كزارة  (7

لقكلػػػات  ةػػػكفر حػػػكؿ )لػػػدل اكلبحػػػكثهف اسػػػةجابات بػػػهف إحصػػػائهب دالكػػػب ذات فػػػركؽ مػػػؿ ةكجػػػد (8
 ةظػزل بلحافظػات غػزة( كزارة األشػغاؿ اكظالػب كاإلسػكاف فػن اكلةػكازف األداء قهػاس بطاقب ةطبهؽ

 بػػػػاككزارة، اكفئػػػػب سػػػػلكات اكخدلػػػػب اكظلػػػػر، اكدرجػػػػب اكظكلهػػػػب، إكػػػػن اكسػػػػلات اكشخصػػػػهب )اكجػػػػلس،
 .اككظهفهب(

 أهمية الدراسة:ثالثًا: 

كزارة  فػن اكلةػكازف األداء قهػاس بطاقػب ةطبهؽ لقكلات فن ةبحث اككلمةكلف أملهب اكدراسب فن 
 ،األربظػب اكلةػكازف األداء قهػاس بطاقػب أبظػاد ضػكء فػن األشػغاؿ اكظالػب كاإلسػكاف بلحافظػات غػزة

ف ،(اكػكالء كاإللةلػاء – االجةلػاظن) دهفظػككبي  باإلضافب  همػدؼ ال اكلةػكازف األداء قهػاس بطاقػب ةطبهػؽ كا 
 لراكػز كةبهػاف كككف فقط، اكةقههـ أجؿ لف زارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزةك  أداء ةقههـ إكن
 كضػط ةحسػهف شػألما لػف بػإجراءات كاكقهاـ قرارات اةخاذ أجؿ لف كذكؾ كاكقصكر اكضظؼ كلراكز اكقكة

كزارة األشػغاؿ اكظالػب  كضػط ةظزهػز فػن هسػامـ للػا كزارة األشػغاؿ اكظالػب كاإلسػكاف بلحافظػات غػزة
 كةكصػهاةما كلةائجمػا اكدراسب مذل لف ةسةفهد أف هلكف جمات ظدة كملاؾ .اكبظهد اكلدل ظكناإلسكاف ك 

 :اكةاكن اكلحك ظكن كمن
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 القرار(: اعصن  و  باحأص)اإلدارة العميا 

كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف ب اكلةكازف األداء قهاس بطاقبلقكلات ةطبهؽ  اكدراسب بهفةي  حهث
 ةطكهر ظكن اكظكها كاإلدارة ككزهرا سهساظد اكذم األلر اكلسةكهات، كافب بلحافظات غزة ظكن

 .اكخدلات ةقدهـ أسككب

 (:المواطنينالعمالء )

 قبؿ لف اكلقدلب اكخدلات لسةكل ظكن اهجابان  سهلظكس اكدراسب ةكصهات ةطبهؽ ظكن اكظلؿ إف
 لةلهزة بخدلات (اكلكاطلهف)الءاكظل سهةلةط كباكةاكن كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة،

 .أظكن جكدة كذات

 الموظفين:

 رضا ظكن اهجابهان  سهلظكس كاكللك اكةظكـ كظلكهب ،اكدراسب ةكصهات ةطبهؽ ظكن اكظلؿ إف
 بجكدة اكخدلات ةقدهـ إكن سهؤدم للا كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة فن هفلكظفاك

 .ظاكهب

 المجتمع:

 هلظكس ربلا االجةلاظن، ظداكبي  ظكن اكةركهز خالؿ لف اكلةكقظب اكدراسب لةائج لف االسةفادة إف
 .ككلجةلط كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة دظـ زهادة خالؿ لف اكلجةلط ظكن اهجابهان 

 أهداف الدراسة:ًا: رابع

 اكةظرؼ ظكن: إكن اكدراسب ةسظن

كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات فن ( لاكهباككفاءة اكلدل ةكفر لقكلات اكبيظد اكلاكن ) (1
 .غزة
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كزارة األشػػغاؿ اكظالػػب كاإلسػػكاف بلحافظػػات فػػن  )اكلػػكاطلهف( اكظلػػالء لػػدل ةػػكفر لقكلػػات بيظػػد (2
 .غزة

 ،كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزةفن لدل ةكفر لقكلات بيظد اكظلكهات اكداخكهب  (3

 كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة؟فن كاكللك  لدل ةكفر لقكلات بيظد اكةظكهـ (4

 .كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزةفن لدل ةكفر لقكلات اكبيظداالجةلاظن  (5

 .كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزةفن  االلةلاءك  لدل ةكفر لقكلات بيظد اككالء (6

 .غاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزةاألشلدل ةكفر خطب اسةراةهجهب فن كزارة  (7

قهػاس  لجاؿ ةطبهػؽ بطاقػب فن ككباحثهف ةضاؼ كبحثهب فكرهب لساملب اكن ةقدهـ اكدراسبةسظن  (8
 األداء اكلةكازف.

 مصطمحات الدراسة:ًا: خامس
 :بطاقت قياص األداء انًتىاسٌ .1

 ةفاظؿ خالؿ لف لكلكسب كلقاههس أمداؼ إكن األظلاؿ للظلات كاسةراةهجهب رساكب ةرجلب من
 كاكػةظكـ، اكللػك كلحػكر اكظلػالء كلحػكر اكداخكهػب اكظلكهػات كلحػكر اكلػاكن اكلحػكر مػن لحػاكر أربظػب
 Kaplan) األظلػاؿ كللشػأة األجػؿ طكهكػب كاألمػداؼ األجػؿ قصػهرة األمداؼ بهف اكةكازف ةحقهؽ ككذكؾ

and Norton, 1996, p 10.) 

 :غشةًذافظاث وسارة األشغال انعايت واإلطكاٌ ب .2

من اكجمب اكحككلهب اكلسئككب ظف األشغاؿ )اكطرؽ اكرئهسػهب كاكبلهػب اكةحةهػب( كاإلسػكاف )اكشػقؽ 
، ككمػا أفػرع اكلجلػط اإلهطػاكن –شػارع اكلصػر  –كلقرمػا اكرئهسػن غػزة  اكشقؽ(،اكسكلهب كاصالح كةرلهـ 

 .اكشلاؿ( –اككسطن  –رفح  –فن قطاع غزة ظكن اكلحك اكةاكن )خاف هكلس 
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  نثبنٍانفصم ا
 اندراضبث انطببقت

 

 ة.فمسطينيالدراسات الأواًل: 

 الدراسات العربية.ثانيًا: 

 ية.دولالدراسات الثالثًا: 
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 الفصلىالثاني

 الفصل الثاني

 دراسات السابقة

 :ي ةفمسطينال الدراساتأواًل: 

باستخدام  بغزة اإلسالمية الجامعة أداء تقويم إمكانية بعنوان "مدو: (2012)أبو شرخ،  (1
 بالجامعة". العاممين نظر وجهة من ميدانية دراسة -المتوازن  األداء قياس بطاقة

كػأداة  اكلةػكازف األداء قهػاس بطاقػب اسػةخداـ إلكالهػب لػدل ظكػن اكةظػرؼ إكػن اكدراسب مذل مدفت
ر اكدراسػب كاخةبػا أمػداؼ ككةحقهػؽ .باكجالظػب اكظالكهف لظر كجمب لف بغزة اإلساللهب اكجالظب أداء ةقكهـ

 أفػراد اسػةبالم السػةطالع رأم صػللت حهػث كاكثالكهػب، األككهػب اكبهالػات ظكػن اكدراسػب ةلدتاظ فرضهاةما
 اكةحكهكػن كةحكهػؿ اكلػلمج اككصػفن أسػككب ظكػن اكدراسػب اظةلػدت كقػد لبحكثػان، ( 52 ) بظػدد كظهلػبا

 .فرضهاةما كاخةبار اكدراسب لةغهرات

 لف خالؿ اكظكلن اكةطكر لكاكبب نظك ةظلؿ اإلساللهب اكجالظب أف اكدراسب لةائج أمـ لف ككاف
 اكذم األلر اكظكلهب، اكلةطكبات حسب جدهدة برالج اسةحداث ظكن كاكحرص أكادهلهب برالج ةطكهر
 كاكةن فن اكجالظب اكدراسهب اكساظب ةككفب أف ككحظ كلا اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ لف هلكلما
 اكساظات أسظار قهلب ظف كثهران  ةزهد ككطكبب ةقدـ ةناك كاإلدارهب األكادهلهب اكخدلات لسةكل هظكسما
براز ةطكهر ظكن كبهر بشكؿ ةحرص اكجالظب كأف اكلخةكفب، اكككهات فن ككطكبب  سلظةما دكرما كا 

 كلةابظب لط اكخرهجهف اكظالقب ةطكهر ظكن كةظلؿ كاكدككهب، اكظربهب اكجالظات سائر بهف ككفاءةما
 إلكالهب دكف هحكؿ كاكذم االقةصادم اككضط سكء بسبب اتاكصظكب بظض هكاجم ذكؾ كككف أكضاظمـ
 .اكظلؿ سكؽ فن اكخرهجهف اسةهظاب

 كلكاصكب اكجمكد ةكثهؼ ظكن اإلساللهب اكجالظب ةظلؿ أف اكدراسب ةكصهات أمـ لف كاف كلا
 أسظار لراجظب ظكن اكجالظب إدارة ةظلؿ كأف اكظاكلهب اكجالظات لصاؼ إكن بم كاالرةقاء اكةطكر
 اكحاالت لراظاة لط كمـ اكلقدلب اكخدلات ةككفب لط لكازلةما ظكن كاكظلؿ ككطكبب اكدراسهب تاكساظا
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 ظلؿ فرص خكؽ ظكن كاكظلؿ اكخرهجهف أكضاع لةابظب فن اكجمد زهادة ظكن اكظلؿ ككذكؾ االجةلاظهب،
 .كمـ

 أداء لتقويم ( كأداةBSCالمتوازن ) األداء بطاقة استخدام"بعنوان : (2012 (،أبو جزر (2
 ميدانية". دراسة - ةبقطاع غز  الفمسطيني البنك اإلسالمي

 أداء كةقكهـ كأداة( BSC) اكلةكازف األداء بطاقب اسةخداـ لدل ظكن اكةظرؼ إكن اكدراسب مدفت
 بلجلكظب هرةبط اكلةكازف األداء بطاقب بةطبهؽ االكةزاـ كاف لا إذا كةحدهد اكفكسطهلن، اإلساللن اكبلؾ
 اكظلكهب، اكخبرة اككظهفن، اكلسلن اكةخصص، اكظكلهب، اكدرجب اكظلر، جلس،اك: كمن اكلةغهرات لف

 لةغهرات كةحكهؿ اككصفن اإلحصائن اكةحكهؿ أسككب ظكن اكدراسب اظةلدت كقد ب(اكةدرهبه اكدكرات
 ظكن اكدراسب اظةلدت فقد فرضهاةما كاخةبار اكدراسب أمداؼ ككةحقهؽ فرضهاةما، كاخةبار اكدراسب
 أمـ لف ككاف كأمدافما، اكدراسب لكضكع لط ةةلاسب اسةبالم صللت حهث كاكثالكهب، كهباألك  اكبهالات
 ضكابط ظدبي  أظالما ككاف اكلةكازف األداء قهاس بطاقب أبظاد كجلهط اهجابن أثر هكجد ألم اكدراسب لةائج

 أثر ذك كاف جةلاظناال ظداكبي  كاف بهللا اكرقابهب، كاإلجراءات اكقكاظدبيظد  هكهم ثـ ، اكشرظهب اكلظالالت
 إكن اكفكسطهلن اإلساللن اكبلؾ هسظن أف أملما لف كاف ةكصهات ظدة إكن اكدراسب خكصت كقد سكبن،
 لشر ضركرة ةطبهقم، كظلكهب اكللاسبب اكظركؼ ةمهئب ظكن كاكظلؿ اكلةكازف، األداء بطاقب للكذج ةبلن
 كؿ فن اكدراسب لقررات ضلف ةدخؿ بحهث اكجالظهب، اكلسةكهات كؿ ظكن اكلةكازف األداء بطاقب فكرة

 .اكجالظهب اكةظكهـ لراحؿ

اإلدارية  القرارات اتخاذ بعممية عالقتها و المتوازن األداء بعنوان "بطاقة :(2011) ،األسطل (3
 غزة". بقطاع الوطنية المصارف عمى دراسة تطبيقية -

 األربظب بأبظادما اكلةكازف األداء بطاقب بهف اكظالقب ظكن اكةظرؼ إكن اكدراسب  مذل مدفت
 اكلصارؼ فن اإلدارهب راراتاكق اةخاذ كظلكهب( كاكللك اكةظكـ اكداخكهب، اكظلكهات اكظلالء، اكلاكن،)

 لةخذم لف سبااكدر  لجةلط كةككف اكةحكهكن، اككصفن اكللمج اكباحث اسةخدـ كقد غزة، بقطاع اككطلهب
 ان ر لظ اكشالؿ اكحصر أسككب اسةخدـ كقد ،ان فرد ( 78 ) ظددمـ كاكباكغ اككطلهب باكلصارؼ اكقرارات 
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 ةكصكت كقد اكبهالات، كجلط رئهسهب كأداة االسةبالب ظكن اكباحث كاظةلد اسب،ر اكد لجةلط حجـ كصغر
 اككطلهب باكلصارؼ اإلدارهب راراتاكق اةخاذ ظكن ظاكهب قدرة كجكد: اهةن أملما لةائج ظدة إكن اكدراسب

 غهر كأخرل لاكهب لقاههس باسةخداـ اكلصارؼ ةقـك كلا اكظكلهب، باكللمجه ككفؽ غزة بقطاع اكفكسطهلهب
 كهكفر اكةصحهحهب، اإلدارهب راراتاكق كاةخاذ األداء فن افاتر االلح كةحدهد اكظلؿ لشاكؿ كةشخهص لاكهب
 ظالقب كجكد إكن سباكدرا كأشارت ،اكقرارات الةخاذ اكلطككبب اكلظككلات اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ

 دالكب ذات فركؽ هكجد ال كلا ،اإلدارهب تار رااكق اةخاذ كظلكهب اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ بهف هجابهبإ
 اةخاذ كظلكهب األربظب بأبظادما اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ حكؿ سباكدرا لجةلط دأفرا أراء فن إحصائهب

 اكخبرة، اككظهفن، كلسلنا اكظكلن، اكلؤمؿ اكظكلن، اكةخصصلةغهرات  إكن ةظزل اإلدارهب تارااكقر 
 اكةدرهبن. راتاكدك 

 كفؽ اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ ةبلن ضركرة ا:أملم كاف ظدة بةكصهات اكدراسب خرجت كقد
 لظـ كةطكهر للما كاالسةفادة األداء كقهاس كأداة اكبطاقب اظةلاد هلكف كلا اكصحهحب، اكللمجهب
 بضركرة أهضان  اسبر اكد أكصت كقد كةرشهدما، اإلدارهب اكقرارات اةخاذ بمدؼ كذكؾ اإلدارهب اكلظككلات
 لف اكلزهد اءر إج كضركرة اكلةكازف، األداء بطاقب ةطبهؽ فن اكحدهثب اكةكلكككجهب اكحككؿ اسةغالؿ

 ظكن كاكظلؿ اكحدهثب، اإلدارهب األدكات ةطبهؽ كهفهب ظكن اككطلهب باكلصارؼ ككظالكهف اكةدرهبهب اتر اكدك 
شراك   اكظالكهف دلج  .اإلدارهب اكظلكهب فن فظاكهب أكثر بشكؿ مـكا 

 بطاقة تطبيق غزة عمى بقطاع الصحية األهمية المنظمات قدرة "مدو :(2011) ،الرفاتي (4
 التمويمي". األداء لتقويم المتوازن كأداة األداء

 باكللظلات ةطبهقما قدرة كلدل اكلةكازف األداء بطاقب لفمـك ةبهاف إكن اكدراسب مذل مدفت
 فن اكالزلب اكلقكلات ةكفر لدل كلظرفب اكةلكهكن، األداء كةقكهـ قهاس فن غزة بقطاع ألمكهبا اكصحهب

 األداء ككفاءة اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ بهف كاكظالقب اكلةكازف، األداء بطاقب كةطبهؽ اكللظلات مذل
 لالءلةما كلدل ةكازفاكل األداء بطاقب ظكهما ةقـك اكةن اكخاصب األربظب األبظاد كدراسب م، اكةلكهؿ
 .غزة بقطاع األمكهب اكصحهب اكللظلات كبهئب
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 كاككةب اكلخةكفب كككثائؽ اكرجكع خالؿ لف اكةحكهكن اككصفن اكللمج اكدراسب كاظةلدت
 اكدراسب، أمداؼ إكن كككصكؿ ةحكهكما بمدؼ صدقما هثبت اكةن اكلكاد لف كغهرما كاكلجالت كاكصحؼ

 فن كأداة االسةبهاف كاسةخدـ اكدراسب، كظهلب اخةهارل فن اكطبقهب كظشكائهبا اكظهلب أسككب اسةخدـ ألم كلا
 اكصحهب اكللظلات فن اكظالكهف لف فرد كؿ لف اكدراسب لجةلط هةككف حهث ، األككهب اكبهالات جلط

 كقد قسـ، رئهس أك ةلفهذم لدهر أك لاكن لدهر أك اإلدارة كلجكس كظضك هظلؿ غزة قطاع فن األمكهب
ا 130 اكدراسب جةلطل حجـ بكغ  70 لف ةةككف ظشكائهب ظهلب اخةبار ةـ كقد اكظالكهف لف شخصن

ا  .اكدراسب لجةلط اكظالكهف لف اسةبهاف 61 اسةرداد ةـ كقد ظكهمـ اكدراسب أداة ةكزهط كةـ شخصن

 األداء بطاقب كةطبهؽ اكالزلب اكلقكلات أف فن هةلثؿ أملما لةائج ظدة إكن اكدراسب كةكصكت
 ،" 76.18% بلسبب ةةكفر اكةلكهكن األداء كةقكهـ غزة بقطاع األمكهب اكصحهب اكللظلات نف اكلةكازف

 لاكهب غهر جكالب لف " اكةلكهكن أدائما بةقكهـ كبهرة بدرجب ةمةـ األمكهب اكصحهب اكللظلات إدارة كأف
 زهادة إكن هؤدم اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ كأفّ  ،"% 72.13 " بلسبب اكلاكهب اكجكالب إكن باإلضافب

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

األداء  تعزيز في المتوازن األداء أنموذج تطبيق أثر"بعنوان  :(2009 (فضة، وأبو درغام (5
 تطبيقية". دراسة :غزة قطاع في العاممة الفمسطينية الوطنية لممصارف ياالستراتيج المالي

 أبظادل ضلف اكلحددة اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ أثر لظرفب إكن اكدراسب مدفت
 االسةراةهجن اكلاكن األداء ةظزهز فن كاكةظكـ، كاكللك اكداخكهب، اكظلكهات اكظلهؿ، اكلاكن، : األربظب

 اكلصارؼ أف اكدراسب لةائج أمـ لف ككاف غزة، قطاع فن اكظالكب اكفكسطهلهب باككطله ككلصارؼ
 بشكؿ اكظلؿ هةطكب لجاحما بأف اكجهد، اإلدراؾ كدهما هةكفر غزة، قطاع فن اكظالكب اكفكسطهلهب اككطلهب
 اكناكل األداء أبظاد ظف كاضحان  ةصكران  ةلةكؾ كألما االسةراةهجن، اكلاكن األداء كةظزهز كجدم، حثهث

 بطاقب اسةخداـ كهلكف لةلهز، اسةراةهجن لاكن أداء ةحقهؽ لف هلكلما كاكذم األساس، االسةراةهجن
 ككلصارؼ، االسةراةهجن اكلاكن األداء كةظزهز حدة ظكن كؿو  لظان  األربظب بأبظادما اكلةكازف األداء قهاس
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 اكفكسطهلهب كطلهباك اكلصارؼ ةبلن ضركرة أملما لف كاف ةكصهات ظدة إكن اكدراسب خكصت كقد
 اكظركؼ كةمهئب اكلؤسسهب، اكثقافب ةشكهؿ إظادة ظبر اكلةكازف األداء قهاس بطاقب غزة قطاع فن اكظالكب
 ككسهكب اكلةكازف األداء قهاس كبطاقب اكلصارؼ مذل اسةخداـ كضركرة ةطبهقما، ظلكهب كةفظهؿ اكالزلب
 اكلصارؼ فن اكظالكهف ةدرهب ضركرة ككذكؾ أدائمـ، كةقكهـ سكككمـ كةكجهم اكلدهرهف قرارات كةرشهد

 األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ كهفهب ظكن كالطالع لخةصب، دكرات فن إشراكمـ خالؿ لف كةأمهكمـ
 قهاس بطاقب ةطبهؽ ظكن كاكقادرة اكلؤمكب اكفلهب كاكخبرات اكككادر اسةقطاب ككجكب كلزاهال، اكلةكازف
 .اكلصارؼ فن كفاظؿ كفؤ بشكؿ اكلةكازف األداء

األداء  قياس بطاقة باستخدام المحدود فمسطين بنك أداء بعنوان "تقويم :(2009) قمر، أبو (6
 المتوازن".

 كلا اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب باسةخداـ اكلحدكد فكسطهف بلؾ أداء ةقكهـ إكن اكدراسب مدفت
، االجةلاظن ظداكبي : كمك خالس بظد إضافب طرهؽ ظف اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطكهر إكن مدفت

 اكلجةلط، ظكن كبهران  لظلكهان  كأثران  إهجابهان  لردكدان  هحقؽ اجةلاظن دكر اكلؤسسب ةبلن أف فن كاكلةلثؿ
 لةائج أمـ لف ككاف كما، اكةلافسن اكلركز ةظزهز فن ةسامـ اكةن اكلزاها لف اكظدهد ككلؤسسب هحقؽ كلا

 األداء قهاس بطاقب بللمجهب ةأخذ كال سةراةهجهباال اإلدارة بأسباب ةأخذ فكسطهف بلؾ إدارة إف اكدراسب
ف االسةراةهجهب،ة كإلدار  كشالؿ لةكالؿ كلظاـ اكلةكازف  ةةركز فكسطهف كبلؾ االسةراةهجهب األمداؼ كا 
 كككف ،"لاكهب كغهر لاكهب" اسةراةهجهب أداء لقاههس اسةخدـ كهةـ اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب أبظاد حكؿ
 اكلجةلط، دظـ فن فكسطهف بلؾ هسامـ ككذكؾ اكلةكازف األداء قهاس بطاقب هطبؽ ؾاكبل إف هظلن ال مذا
 إكن اكدراسب خكصت كقد .األخرل كألبظاد األملهب درجب بلفس هكف كـ االجةلاظن ظدباكبي  امةلالم كككف
 ؾاكبل هظلؿ كأف اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةبلن إكن فكسطهف بلؾ إدارة ةسظن أف للما ةكصهات ظدة
 ةطبهقما إف حهث االسةراةهجهب، كإلدارة لةكالالن  لظالان  باظةبارما اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ ظكن
 اسةقطاب ظكن اكبلؾ هظلؿ كأف ككبلؾ، اكةلافسن اكلركز ةظزهز فن ةسامـ اكةن اكلزاها لف اكظدهد هحقؽ
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 اكدكرات إقالب ككذكؾ اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ ظكن كاكقادرة اكلؤمكب اكفلهب كاكخبرات اكككادر
 .اكلةكازف األداء بطاقب حكؿ اكلةخصصب اكةدرهبهب

 العربية: الدراساتثانيًا: 

 األداء". لقياس كأداة المتوازنة التصويب بطاقة"بعنوان  :(2006)وتركمان،  المطيف عبد (7

 لظاـ إهجاد فن سةخدالماال اكلةكازف األداء قهاس بطاقب بةقلهب اكقارئ ةظرهؼ إكن اكدراسب مدفت
 األساسهب اكفكرة كةكضهح ،(اكةشغهكهب) اكلاكهب كغهر اكلاكهب اكلقاههس بهف هجلط األداء كةقكهـ جدهد

 فن األداء كةقههـ كقهاس شالؿ لظاـ بلاء فن للما كالسةفادة اكلصائح بظض كةقدهـ بلائما ككهفهب ككبطاقب
 لف من اكلةكازف األداء قهاس بطاقب أف اكدراسب كهماإ ةكصكت اكةن اكلةائج أمـ لف ككاف اكللظلات،
 اكلاكهب كغهر اكلاكهب اكقهاسات لةضللب شالؿ بشكؿ األداء كةقههـ كقهاس اكحدهثب االسةراةهجهب األدكات

ف اكلؤسسب، ألداء باكلسبب اكمالب األبظاد خالؿ لف  اكلؤسسب اسةراةهجهب ةرجلب ظكن ةظلؿ اكبطاقب كا 
 خكصت كقد ،)كاكغد كاكهـك األلس( اكثالثب اكزللهب األبظاد االظةبار بظهف ةخدأ ةشغهكهب أظلاؿ إكن

 للظلات فن اكلةكازف األداء قهاس بطاقب السةخداـ اكسظن ةضركر  اأملم ةكصهات ظدة إكن اكدراسب
 اسةخداـ كضركرة لزاهاما، لف كالسةفادة اكحككلهب، كاكدكائر كاكلسةشفهات اكخدلهب كاكللظلات األظلاؿ،

 كظركؼ طبهظب االظةبار بظهف األخذ لط كاكظاـ اكخاص اكقطاظهف كال فن اكلةكازف األداء قهاس كبطاقبا
 .اكةقلهب مذل فاظكهب ة كزهاد اكحاسكب ظكن هظةلد فظاؿ لظككلات لظاـ ةكفهر كضركرة للما، كؿ

 األداء قياس نظام ونجاح استخدام محددات لقياس إطار نحو"بعنوان  :(2004)الشيشيني،  (8
 ."المتوازن

 ظف اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب ةبلن لجاح لدل كقهاس إطار اقةراح إكن اكدراسب مدفت
 اكلؤسسب، حجـ لثؿ اكلةكازف األداء قهاس بطاقب اسةخداـ ظكن اكلؤثرة اكسهاقهب اكظكالؿ ةحدهد طرهؽ
 بظض أثر ةحدهد هضان كأ اكلسةخدلب، اكرقابب كللط اكلؤسسب، كاسةراةهجهب االسةشارهب، اكلكاةب كدكر

 أك لجاح قهاس بدائؿ ةحدهد ككذكؾ اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب ةبلن لجاح لدل ظكن اكسهاقهب اكظكالؿ
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 كقهاس إطار ةقدهـ اكدراسب، إكهما ةكصكت اكةن اكلةائج كأمـ اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب ةبلن فشؿ
 بظض بهف ظالقات كجكد اإلطار مذا لف اةضح كقد اكلةكازف، األداء قهاس لظاـ ةبلن لجاح لدل

 .اكبطاقب ةطبهؽ لجاح كلدل اكلةكازف، األداء قهاس بطاقب لقاههس كاسةخداـ اكسهاقهب، اكظكالؿ

المنظمات  في المتوازن األداء مقاييس الستخدام مقترح إطار"بعنوان  :(2003)عبد العزيز،  (9
 األهمية". الجمعيات عمى بالتطبيق الحكومية غير

 غهر اكللظلات ظكن (BSC) لقاههس ةطبهؽ إلكالهب لدل دراسب إكن دراسباك مدفت
 كةالئـ ةطكهرما، الةجامات ةصكر كضط لط (BSC) ةطبهؽ ةكاجم اكةن اكصظكبات كدراسب اكحككلهب،

 ةسلح األمكهب باكجلظهات اكلةاحب اكبهالات إف :للما لةائج ظدة إكن اكدراسب خكصت كقد .اكللظلات ةكؾ
 غهر اكللظلات فن كاكلحاسبب األداء كةقههـ لةكالالن  إطاران  هشكؿللا  ،(BSC) جللكذإ بةطبهؽ

ف اكحككلهب،  اكقهاـ لحك مكدفظ األمكن اكظلؿ فن أساس لحكر ةشكؿ أف هجب كاكةظكـ اكللك ظلكهات كا 
 اكبهالات باسةخراج ةسلح ال بدرجب األمكهب باكجلظهات كاكلحاسبهب اكلاكهب األلظلب كقصكر بدكرل،

 .األداء كةقكهـ اكرقابب كةحقهؽ الزلباك

األداء  قياس في لألداء المتوازن القياس نموذج بعنوان "استخدام :(2001)الخولي،  (10
 األعمال". لمنشآت االستراتيجي

 كاكقكة اكضظؼ لكاطف كةحدهد ،(BSC)ب إلللكذج الةقاده ةحكهكهب دراسب إجراء اكدراسب مدفت
 اكلةكازف ككقهاس فظاؿ للكذجإ بلاء هلكف كن اكضظؼ لقاط بةالفن باككفهك اكحككؿ اقةراح ثـ كلف فهم،

 بظض إدخاؿ فأ اكدراسب لةائج لف ككاف .األظلاؿ للشآت (BSC) لظالان  للم هجظؿ مفه كألداء
 اكلاكهب اهثار ةقههـ اكللاسب لف كذا االسةراةهجهب، كاإلدارة ككقهاس لةكالالن  للكذجا ظكن اكةظدهالت
 ةحدهد فن ذكؾ هساظد فقد اكجكدة، ةحسهف أك اكظلالء رضاء :لثؿ للكذجالا ذكؾ جكالب كبظض
 ةككفب زهادة إكن ةؤدم اكةن كاكظلكهات دخالتاكلي  ةحدهد لط ككللشأة، ربحهب األكثر كاكللةجات اكظلالء

لكالهب اكخدلات، أك اكللةجات  اكةخطهط ظلكهب فن اكلشاط أساس ظكن اكةككفب ةحكهؿ اسةخداـ كا 
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 لاكهب لقاههس صكرة فن ةةرجـ سكؼ كاكةن كسهاسةما اكللشأة اسةراةهجهب ةحدهد كغرض ن،االسةراةهج
 (BSC).ج للكذا فن لاكهب كغهر

 ة:ي  دولال الدراساتثالثًا: 
11)  Hamid,Tohidi (2212) ٌبعُىا :"Using balanced scorecard in 

educational organizations". 

 اكةظكهلهب اكلؤسسات فن خاص بشكؿ اكلةكازف ألداءا بطاقب اسةخداـ أملهب اكدراسب ةلاككت
 كةقههـ اكفظكن باألداء كاكلسةمدؼ اكلخطط األداء لقارلب خالؿ لف بما، األداء ةقكهـ بمدؼ اكحككلهب

 ةظظهـ إكن أدل اكبطاقب اسةخداـ أف إكن اكدراسب كةكصكت االلةرلت، ظبر اكةظكهـ خدلات ةقدهـ لةائج
 الظكس للا باكخدلب كاكلةكقهف اكلسةفهدهف أظداد زهادة خالؿ لف كةظكهلهبا اكخدلات ةقدهـ لف اكظائد
 ظكن بلاءن  ةقدهلما فن اكلسةلر اكةطكهر لف اكلاةج االداء ةحسهف لةهجب اكخدلب مذل إهرادات للك ظكن
 اكخدلب ةقدهـ طرؽ ةسمهؿ أف إكن اكدارسب ةكصكت كلا(، اكطكبب)اكظلالء للظكر ظبر األداء ةقكهـ
 اكلسةخدـ بهف اكدائـ اكةفاظؿ إكن ةؤدم اكلبسطب اكلسةخدـ كاجمب فن اكلسةلر كاكةغههر هباكةظكهل

 .اكخدلب ةقدهـ اهرادات زهادة ظكن هلظكس للا كاكلؤسسب

12) B, Ramesh , (2212) ٌبعُىا :"Importance of Balanced scorecard for 

Growth of SME Sector". 

 لف اكصغهرة ككلشركظات األداء ةقكهـ فن اكلةكازف ءاألدا بطاقب السةخداـ اكدراسب ةظرضت
 ككربح، اكمادفب كاكللظلات األظلاؿ إدارة فن كاسط بشكؿ كاكلسةخدـ اكةخطهط اسةراةهجهب لظر كجمب
ف خاصب  بهئب ظؿ فن ةزاككما اكةن األلشطب لف اكظائد ةظظهـ أساس ظكن ةقـك اكقطاع مذا رؤهب كا 
 كةرظرظت صغهرة ككدت كألما كخاصب اكلشركظات ةكؾ لكارد ارهباسةلر  ظكن ةحافظ كاجةلاظهب لاكهب
 كغهر اكلاكهب األداء لقاههس بفضؿ مدافماأ ةحقهؽ فن كةسةلر اكدككب كةراقبما ةراظهما حضالات فن

 كقهاس اكصغهرة اكلشركظات ةكؾ ةحةضف اكةن اكحككلهب اككحدات أداء بقهاس ةقـ كـ ألما إال اكلاكهب،
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 كةكؾ اكحككلهب ككخدلب اكداظلب اكجمات لثؿ ظكهما، اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ الكالهب لدل
 ب.ككةلله االجةلاظن كاكصلدكؽ لصر فن اكلشركظات

13) Eelke, Wiersma ,(2222) ٌبعُىا :"For which purposes managers use 

Balanced scorecards". 

 دراسب خالؿ لف اكلةكازف األداء بطاقب ةحقهقم إكن ةسظن اكذم اكمدؼ دقب بكؿ اكدراسب ةلاككت
 لجلكظب اخةبرت فاكدراسب كاالةصاالت، اكلظككلات كشركات االككةركلهب اكخدلات ةقدهـ ظكن ةطبهقهب

 اكخدلب ةطكهر فن اكظلهؿ لقةرحات ظكن بلاءن  اكداخكهب اكظلكهات ةطكهر هسامـ مؿ للما، اكفركض لف
 كاكباكغ االجابات جلهط فكالت اكظلهؿ؟ كدل كثقبا كهظـ اهراداةما زهادة ظكن هؤثر اكذم اكلحك ظكن

ف حةن اكةطكهر، أكككهب ظكن ةؤكد إجابب224  ظددما  اكلدل فن اكةككفب فن ارةفاظان  هحقؽ كاف كا 
 ةلظكس سكؼ أللما اكفةرة أظلاؿ لةهجب ظكن ةحلهكما كظدـ برسلكةما ظالجما هلكف ألم إال اكقصهر
 جلهط ظكن اكلةكازف األداء بطاقب أملهب إكن اكدراسب كةكصكت ،اكطكهؿ اكلدل ظكن االهرادات فن بزهادة

 كغهر اكلاكهب ككلقاههس باسةخدالما اكغهر ألاـ اكللشأة أظلاؿ لةائج ةظكس كاكلرآة أللما اكللشآت
 .اكللشأة ةظالالت لاةج رصد بطاقب فمن اكلاكهب،

14) AL Shaikh, Ali ,(2227) ٌبعُىا :"Performance Evaluation of 

Palestinian Telecommunication Corporations by using Balanced 

Scorecard approach" 

 األربظب األبظاد ضكء فن (اكفكسطهلهب كاالةصاالت جكاؿ) شركةن أداء ةقكهـ إكن اكدراسب مدفت
 اتكاكةكصه اكحككؿ كاقةراح كاكلساملكف، اكشركةهف فن اكظالككف قدرما كلا اكلةكازف األداء قهاس كبطاقب

 جكاؿ اكشركةهف أداء كةقههـ كقهاس للاسبب لقاههس اقةراح ككذكؾ اكشركةهف، بأداء اكلةظكقب ككلشكالت
 طردهب ارةباط ظالقب ملاؾ أف اكدراسب إكهما ةكصكت اكةن اكلةائج أمـ كلف اكفكسطهلهب، كاالةصاالت

 اكككهب كاكدرجب ربظباأل اكلةكازف األداء قهاس بطاقب أبظاد لف بظد كؿ درجب بهف لغزل ذات قكهب،
 كاكزبائف اكلاكن اكجالبهف فن اكشركب أداء هقهلكف اكشركةهف فن كاكلساملهف اكظالكهف كلظظـ ككبطاقب،
 .اكفكسطهلهب كاالةصاالت جكاؿ كشركةن اكرئهسب كاألمداؼ كاكرسائؿ اكرؤل لط للسجـ كمذا لةساكو  بشكؿ
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ف  اكظلكهات لجاكن فن اكشركةهف ألداء لخةكفان  قدهران ة أظطكا اكشركةهف فن كاكلساملهف اكظالكهف لظظـ كا 
ف كاكللك كاكةظكـ اكداخكهب  ةظكهلهب ألشطب اكشركةهف لف هةكقظكف اكظكها اكظكلهب اكلؤمالت ذكم اكلكظفهف كا 
 اكةدرهبهب اكبرالج كةطكهر ةحسهف ضركرة أملما ةكصهات ظدة إكن اكدراسب خكصت كقد أفضؿ،

 اكلظلههف لف كؿ دظـ كضلاف كةكاصؿ حشد بألشطب اكقهاـ ضركرةك  باكداخكه اكةشغهكهب كاكظلكهات
 .كاكخارجههف اكداخكههف

 :السابقة الدراسات عمى عام تعقيب

 االلةقادات لف ككظدهد ةةظرض اكةقكهدهب اكلاكهب األداء لقاههس أف هةضح اكسابقب اكدراساتلف 
 األجؿ فن داخكهان  األداء كةقهس فقط، اكلاكهب اكلةائج ظكن كةركز ككلاضن كةظكد ةارهخهب ألما: للما

 اكلاكهب األداء لقاههس ةسالد أخرل لقاههس اسةخداـ ضركرة ظكن اكدراسات مذل أغكب كاةفقت. اكقصهر
 ظكن كةركز اكطكهؿ األجؿ فن خارجهان  األداء ةقهس كاكةن اكلاكهب غهر األداء لقاههس فن ةةلثؿ اكةقكهدهب
 باكللظلب، اإلدارهب اكلسةكهات جلهط ظكن ةشةلؿ أف البد كلقاههسا مذل كأف .األداء كلحركات لسببات

 األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ، كمن باكللظلب اكلاكهب كغهر اكلاكهب اكجكالب اكلقاههس مذل ةغطن كأف
 كغهر اكلاكهب األداء لقاههس كةطكهر ةحسهف أجؿ لف لملب اسةراةهجهب إدارهب أداة كاظةبرةم اكلةكازف،
 .لاتككللظ اكلاكهب

داء األ قهاس ؽ بطاقبةطبه لقكلات لدل ةكفر كذكؾ فإف مذل اكدراسب ةضهؼ اكن سابقاةما
فن  حككلنككن ظكن لؤسسات اكقطاع اككلن، كربلا ةظةبر مذل اكدراسب األاكلةكازف ظكن اكقطاع اكحك

ب قهاس ؽ بطاقةطبه لقكلات لدل ةكفرقب كـ ةةلاكؿ م لف اكدراسات اكسابأف أكن إفكسطهف، باإلضافب 
 .كلنظكن اكقطاع اكحك داء اكلةكازفاأل
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  ألولاملبحث ا
 املتوازن األداء قياس بطاقة

 .المقدمةأواًل: 

 المتوازن. األداء قياس بطاقة ثانيًا: تعريف

 المتوازن. األداء مقياس عناصر: ثالثاً 

 المتوازن. األداء قياس بطاقة وتطور ظهور أسباب: رابعاً 

 المتوازن. األداء قياس بطاقة مكونات: خامساً 

 المتوازن. األداء قياس بطاقة تطبيق مميزات: سادساً 

 المتوازن. األداء قياس بطاقة مقومات: سابعاً 

 المتوازن. األداء قياس بطاقة تطبيق خطوات: ثامناً 
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 ولالمبحث األ 

 بطاقة قياس األداء المتوازن

 :أواًل: المقدمة

 ةكفهر خالؿ لف كاإلدارم اكلاكن أدائما ظف لةكالكب صكرة ظكن اكحصكؿ إكن اككزارات ةسظن
 اجاةماالحةهقان كف كاكطكهؿ اكقصهر اكلدل ظكن كاكخارجن اكداخكن األداء هـهكةق كلقاههس لؤشرات

 ةحقهؽك  اكقرار اةخاذ ةحسهف بمدؼ إدارهب قهاس أدكات خالؿ لف األداء قهاس كهةـ اإلسةراةهجهب،
 ةقكهدهب أدكات ملاؾ األداء قهاس فن اكلسةخدلب األدكات ضلف كلف اإلسةراةهجهب، اكللشأة أمداؼ
كلف  اكلاكهب كغهر هباكلاك األداء لقاههس ظكن ةظةلد حدهثب كأخرل اكلاكهب األداء لقاههس ظكن ةظةلد

 قهاس بطاقب ةطبهؽ لقكلات ةكفر لدل اكةظرؼ ظكنهجب  كظكهم ،ضللما بطاقب قهاس األداء اكلةكازف
 .غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن األداءاكلةكازف

 ،كاكفظاكهب اككفاءة لف ظاؿ بلسةكل اكلخةكفب كلشاطاةما بأظلاكما اكقهاـ ظكن اككزارة ةحرصك 
 مذل ظكن اكلؤثرة األساسهب اكلةغهرات أمـ أحد اككظهفن، األداء هـهكةق هخضط اكذم اكلكظؼ كهلثؿ
 أمـ لف كةظد كلظقدة، مالب ظلكهب من ككظالكهف اككظهفن األداء ةقههـ ظلكهب كةظد. كاكفاظكهب اككفاءة

 مكالب،ة )كزار اك أظلاؿ جلهط كةشلؿ اكةقههـ لكضط األفراد لطاؽ ةأثهرما هةظدل اكةن اإلدارهب اكظلكهات
1998.) 

ةظكس  –  ,Kaplan and Norton, 1992كلا قاؿ –األداء اكلةكازف  قهاس كلا أّف بطاقب
بهف قهادة أك إةباع  ،اكلقاههس اكلاكهب كغهر اكلاكهب ،اكةكازف بهف األمداؼ اكقصهرة كطكهكب األجؿ

ككذا ةقهس بطاقب األداء اكلةكازف  ،كداخكهبات األداء اكخارجهب كالكبهف لظاههر للظك  ،اكظكامر كاكةغهرات
( جالب 2(. )اككفاءة اكلاكهب( اكجالب اكلاكن )1أداء اكللظلب لف خالؿ أربظب ظلاصر أساسهب: )

( جالب اكةظكـ كاكللك )اكةدرهب(. كةؤثر 4( جالب اكظلكهات اكداخكهب. )3(. )اكلكاطلهفاكظلالء )
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 ،لب فن كؿ لجاؿ لف مذل اكلجاالت )اكلغربن كغربهباسةراةهجهب اكللظلب ظكن اكلقاههس اكلسةخد
 (.191ص ،2006

 كاكلةلبأ اكحاكهب اكبهئب ظف اكلظككلات كةكفهر للاسبب أداة اكلةكازف األداء قهاس بطاقب كةظةبر
، 2009 فضب، كأبك درغاـ) كاحد آف فن كخارجما اكللظلب داخؿ لخةكفب لكاقط لف األداء كرؤهب بما،
 بأمداؼ األداء لقاههس الرةباط اإلدارهب اكقرارات اةجال فهحسّ  ف اسةخدالماكلف ثـ فإ (.750 ص
 (.14، ص2005، كحكهـا ظبد) داخكما اكظلؿ ككحدات اكللظلب راةهجهاتكاسة

قهاس  بطاقب ةطبهؽ لدل ةكفر لقكلات ظكن ؿلفصّ  بشكؿ سلةظرؼ مذل اكدراسب خالؿ لف
 اكلةكازف األداءقهاس  بطاقب كاكةظرؼ ظكن ،اف بقطاع غزةكزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكب اكلةكازف األداء

لكالهب إضافب بيظد لف خالؿ  ، ظكلان أف اكبيظد االجةلاظن ةـ دراسةم(اإللةلاءاككالء ك  -هف )االجةلاظنكا 
دراسب أبك قلر، دراسب األسطؿ كدراسب ظكض، كأّلا بيظد اككالء كاإللةلاء كـ هةـ دراسةم حسب ظكـ 

 لهب مذا اكبيظد كغرسم فن اكلكظؼ كزهادة اكظطاء كاألداء.، كذكؾ ألماكباحث

 تعريف بطاقة قياس األداء المتوازن:ثانيًا: 

بطاقب قهاس األداء اكلةكازف ظكن ألما لظاـ شالؿ كقهاس األداء لف للظكر اسةراةهجن،  ؼظر ةي 
مدفب، كخطكات هةـ بلكجبب اسةراةهجهب ةلظهـ األظلاؿ إكن أمداؼ اسةراةهجهب، كلقاههس، كقهـ لسة

 (.Kaplan and Norton, 1992, p7إجرائهب ةلمهدهب كاضحب )

 اكلاكهب اكلقاههس لف لجلكظب لفبألما إطار لةكالؿ كقهاس األداء االسةراةهجن، ةةككف  كةيظىّرؼ
 اككحدات كاسةراةهجهات أمداؼ لط اكللظلب ككذكؾ كاسةراةهجهب أمداؼ لط ةةالءـ كاكةن اكلاكهب كغهر
 كمذل كاكلةهجب، اكسبب بظالقب اكبظض بظضما اكلقاههس بهف مذل كةرةبط (،األقساـ) اكللظلب فن اكفرظهب
 اكلقاههس ظكن االرةكاز لف بدالن  اكطكهؿ، األجؿ فن اكلةائج اكلاكهب ةحسهف ظكن ةظلؿ اكةن من اكظالقب
 .(95، ص 2006)ظبد اكلكؾ،  اكقصهر األجؿ فن اكلاكهب ةحسهف اكلةائج ظكن ةظلؿ كاكةن فقط اكلاكهب
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 رؤها لف ةبدأ كمن فظكن، ظلؿ إكن االسةراةهجهب ةرجلب ظكن هساظد لفمـك كةيظىّرؼ بألما
 كضط ظكن ةساظد اكةن اكلقاههس كةلظهـ ككلجاح اكحرجب اكظكالؿ ةحدهد كلف كاسةراةهجهةما اكللظلب
، ص 2006كلاف، )ظبد اككطهؼ كةر  كالسةراةهجهات باكلسبب اكحرجب اكلجاالت فن األداء كقهاس مدؼ
143.) 

 أداء، لقاههس إكن اكللظلب كاسةراةهجهةما رساكب كةحكهؿ طرهقب مابألّ  (Horngrenهيظّرفما )ك 
ف جراء أبظادما، لف ظدبي  لقاههس ككؿ كضط ظكن هقـك اكلةكازف األداء قهاس بطاقب أساس كا   ظلكهب كا 

 (.277 ، ص2008)جكدة،  اكلخطط باألداء اكفظكن األداء كلقارلب اكقهاسات

 اإلدارهب اككحدات كاكلسةكهات إكن اكللظلب اسةراةهجهب كةكصهؿ كلقؿ ةسةخدـ أداة مابألّ  ةيظرؼك 
 اكلةائج ةحقهؽ بشكؿ هضلف فاسةخدالما اككحدات، ةكؾ فن اكةلفهذ للاذج كقهاس كأهضان  اكلخةكفب،

 االسةراةهجهب كةلفهذ داةأ طرهؽ ةكفهر ظف كذكؾ اكةلافسن كلكقفما اكللظلب قكة لف هدظـ بلا اكلسةمدفب،
 (.750، ص 2009اكلسةمدفب )درغاـ كأبك فضب،  لةائجما ظف كاكلحاسبب

حاكؿ ةصلهـ لظاـ كةقههـ  أكؿ ظلؿ لظالن :بأّلما اكلةكازف األداء قهاس بطاقب اكبظض كهيظرؼ
لبادرات األداء كاكذم همةـ بةرجلب اسةراةهجهب اكللشأة إكن أمداؼ لحددة كلقاههس كلظاههر لسةمدفب ك 
 ،2006 ،ككةحسهف اكلسةلر. كلا ألما ةكحد جلهط اكلقاههس اكةن ةسةخدلما اكللشأة )اكلغربن كغربهب

 (.192ص 

 اكبطاقب فن اكلسجكب ككدرجات اكقائـ اكةقههـ مك اكلةكازف األداء قهاس كبطاقب اكشالؿ اكلظلن إف
 كهست فمن اؿاكفظّ  األداء ةحقهؽ نف اكلشاركب اكلؤسسهب األلشطب ظلاصر لف اكظدهد بهف اكةكازف هظكس
 كلةائج اتر لؤش ةقدهـ ظكن قدرةما فن ةكلف أملهةما بؿ فحسب ةحققت اكةن اكلةائج كةسجهؿ كسهكب لجرد
 كةكازف اكخكؿ، لكاقط ةكضح كلا اةهجن،ر االسة كاكةخطهط اكبلاء ظلكهب فن ةساظد اكلسةقبؿ فن لةكقظب
 اإلدارم كلظاـا ضبط ظكن هساظد ان ر كلؤش دكهال ظدي كة كاكطكهؿ اكقصهر اكلدل ظكن اكظلكهات بهف

 ).552، ص 2001، اكظلرم) باكللظلب كاكلاكن
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اسةلدةما لؤسسب  اكةن ككخبرة طبقان  اكلةكازف األداء قهاس ( بطاقبMorisawaكهكخص )
(Nomura Research Institute, NRIلف ) اسةخدالما اكلةكازف ةـ األداء قهاس كبطاقب إطار ةقدهـ 

 (:15، ص 2005ظبد اكحكهـ، اكةاكهب ) اكخلس اكلقاط فن هابالهب شركب ظشرهف لف كثرأ فن

لقاههس  لخةكؼ داخؿ األجؿ كطكهكب كلةكسطب قصهرة اإلدارهب األمداؼ بهف اكةكازف ةحقهؽ (1
 .األداء

 .اكلاكهب اكلؤشرات بجالب لاكهب غهر كصفهب لؤشرات ةككهف أملهب ةقكهب (2

 .اككلهب باكلؤشرات اظاالحةف طرهؽ ظف اكغلكض إزاكب (3

 .اكلظرهب كلراجظب لةكررة دكرة خالؿ لف اكةلظهلن اكةظكـ لشر (4

 .فهما اكظالكهف باألفراد ككللظلب اكظكها اإلدارة ةربط اسةراةهجهب اةصاؿ خطب ةكفهر (5

 االسةراةهجهب اكرؤهب هربط شالالن  إدارهان  لظالان  ةلثؿ اكلةكازف األداء قهاس بطاقب إفف كباكةاكن
 لاكهب لقاههس ظكن االظةلاد خالؿ لف لةكازلب لقاههس إكن األمداؼ كهةرجـ اكلحددة ؼباألمدا

 اكظلكهات ظدبي  اكظلالء، ظدبي  اكلاكن، ظداكبي ) اكبطاقب أبظاد ظكن ةكزهظما كهةـ لاكهب، غهر كلقاههس
 األداء قهاس بطاقب كةمدؼ (.كبيظد اككالء كااللةلاء االجةلاظن ظداكبي  كاكللك، اكةظكهـ ظدبي  اكداخكهب،
 االظةبار بظهف آخذل ةشغهكهب أظلاؿ إكن اكللظلب اسةراةهجهب ةةرجـ ظلؿ خطب كضط إكن اكلةكازف
 ألما ظكن اكلةكازف األداء قهاس بطاقب إكن اكلظر كضركرة(. اكغدك  كاكهـك األلس) اكثالثب اكزللهب األبظاد
 األمداؼ ةكؾ ةحقؽ لدل كقهاس ههسكلقا لحددة أمداؼ إكن اكللظلب كاسةراةهجهب رؤهب كةرجلب أداة

 .لةكالالن  إدارهان  لظالان  كةلثؿ

 المتوازن: األداء مقياس عناصرثالثًا: 
 Aعذٍَب  انباحج ب واسترشذأبعاد  أربعت يٍ انًتىازٌ األداء بطالت لُاش تكىٌت

 ٍأبى لًر, األسطم وعىض( وتى بحثه يٍ لِبم باحثٍُ لبم رنك االختًاع(.  

 حسب يعرفت انباحج نى َتى بحثه لبم رنكو االَتًاءو انىالء. 
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 :(انًانيت انكفاءةانبُعد انًاني ) .1

 .اكلقدم اكةدفؽ اكربحهب، اكللةجات، ةككفب اكظائد ظكن االسةثلار، لثؿةحكم أمدافان لاكهب بحةب 
 لملب اكلاكهب األرقاـ بظض ةككف قد كذكؾ. اكلخةكفب اكلاكهب كاألرقاـ اكلاكن اكلسب ذكؾ كقهاس كهسةخدـ

 األلر هخةكؼ فقد ككربح اكمادفب غهر اكشركات ألا. ظسرةاكي  أكقات فن اكلقدم اكةدفؽ لثؿ لا كقت فن
 كافهب لكارد كجكد ظكن باكلحافظب ألشطةما فن اسةلرارما ظكن ةحافظ أف البد اكلماهب فن كككلما

 (.?8, ص @900)انعًرٌ, 

 اكظدهد فإف اكطكهؿ، األجؿ ظكن اكةأثهرم اكلكلكسب غهر كألمداؼ اكلمـ اكدكر لف اكرغـ ظكن
اككةاب  لظظـ الةقاد كرغـ اكةطبهؽ فن األلثؿ اكسبهؿ من اكلاكهب األمداؼ أف اككةاب هظةبركف لف

 فن اكلاكهب اكلقاههس دكر هلكركف ال فإلمـ اكلاكهب غهر ككلقاههس كدظلمـ اكلاكهب ككلقاههس كاكباحثهف
 إكن جلبان  اكلاكهب غهر اكلقاههس لط ةسةخدـ أف هجب بؿ اكهباكل اكلقاههس ةجامؿ هلكف األداء، كال ةقههـ
 االسةراةهجن األداء كقهاس اكلةكازف األداء قهاس بطاقب فن كاألمـ األكؿ اكبيظد اكبيظد اكلاكن كهظةبر جلب،
 (.36، ص 2012)أبك شرخ،  اكبيظد مذا دظـ ظكن األخرل أبظاد اكبطاقب ةظلؿ حهث

 :(انًىاطُيٍء )ًالانعبُعد  .2

 أكثر دائلا هةكقظكفاكلكاطلهف  ألف كلظران  ،لكاطلهفاك رضا ةحقهؽ مك ككزارةك األسلن اكمدؼف إ
 داءاأل فن اكةحسهف ظلكهب هجظؿ للا رارباسةل ةةغهر اكلةطكبات مذل فإف كباكةاكن ،أسرعك  أفضؿك 

 كفاءاك مك اكظلالء هسظد لا فمـ أملهب إف اكغد، راتضرك  األلس لبامج كهجظؿ رارباسةل لطككبب
)ةكفهؽ،  كاالزدمار اكبقاء ككللظلب هكةب بدكرل كاكذم ككظلالء اكلرغكبب أك اكللطكقب غهر باكلةطكبات

 (.185، ص 2008

اكدكر  ككمـ اكلجاح فن حقهقهكف لشارككف باظةبارمـ ككظلالء ةلظر اكهـك األظلاؿ للظلات إف
 كاكسظن فن جظؿ اكظلالء مؤالء لط ظالقةما ةطكهر اإلدارة ظكن هفرض للا اكللظلب، قرارات فن اكلمـ
 فن إطار اكلظر إكهمـ لف بدال اكللظلب لط ةظالكمـ فن لةظب كأكثر كسظادة رفامهب أكثر اكظلالء مؤالء
 (.191، ص  2009 كاكغاكبن، ةقكهدم )إدرهس بللظكر حاجاةمـ ةكبهب
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 ظكهما كالء كهةرةب ما،لكاطلهك ةكزار اك ةقدلما اكةن كاكخدلات اكللهزات لكاطلهفاك لحكر كهظكس
اكبلهب اكةحةهب كبلاء اككحدات  فن اكلسةلر اكةطكهر اكخدلات مذل بهف لف هككف كقد كرضائم،كلكاطف ا

 لكاطفاك رضا لقهاس كهكفر اكلكاطلهف، رضا إكن ةؤدم اكةن اكظكالؿ لفاكسكلهب كاكلدارس كغهر ذكؾ 
 .(100، ص 2009)ظكض،  لكاطفاك رضا ةحقهؽ فن لجاحما كلدل كزارةكفاءة اك ظف لؤشران 

 :بُعد انعًهياث انداخهيت  .3

لف  ةكزار اك ةيلكف اكةن اكلملب اكداخكهب اكةشغهكهب كاإلجراءات اكظكالؿ ظكن ظداكبي  مذا هركز
 كهدخؿ .كفاظكهب بكفاءة للما اكلةكقظب (اكلكاطلهف) اكظلالء رغبات ةحقهؽ إكن ةؤدم كباكةاكن ،زاكةلهّ 
 ةحقؽ جدهدة خدلات إدخاؿ إكن ةؤدم كاكةن االدارهب كاالبةكارات اتاالخةراظ اكجالب مذا فن أهضان 
 .(103، ص 2009)ظكض  اكلكاطلهف رضا

 ةكزار اك فهما ةةفكؽ أف هجب اكةن اكلملب اكظلكهات ةحدهد إكن اكداخكهب اكظلكهات ظدبي  كهمدؼ
 رضا ظكن ةؤثر اكةن اكداخكهب اكظلكهات ظكن ةكزار اك ةركز أف هجب ألم أم اإلسةراةهجهب، كةلفهذ

  (.112 ص ،2004 اكشهشهلن،) لكاطلهفاك

 كاكةصرفات كاكقرارات اكظلكهات لف هلشأ )اكلكاطلهف( اكظلالء كخدلات كجهدحهث أف األداء ا
 األساسهب اكداخكهب اكظلكهات ظكن اكةركهز اكلدهرهف لف هطكب ثـ كلف اكللظلب، داخؿ ةحدث اكةن

 (.64ص ،1998)اكغركرم،  )اكلكاطلهف( ءككظلال قهلب كخكؽ بهلما اكةلاسؽ كةحقهؽ

 لف ة،كزار اك بما ةظلؿ هجب أف اكةن اككهفهب لظرفب كزارةكك اكلةكازف األداءقهاس  بطاقب كةكفر
 هجب كملا ة،كزار اك رساكب ةحقهؽ بلظلن ،لكاطلهما لةطكبات لط خدلات لف ةقدلم لا ةكافؽ لدل حهث

. خارجههف اسةشارههف ظكن ككهس ةكزار اك فن اكبشرم كظلصرا ظكنان اظةلاد اكداخكهب باكظلكهات االمةلاـ
 اكذاةن اكةكجهم ا:مل ةحدهدملا هجب اكظلكهات لف لكظاف ملاؾ اإلسةراةهجهب اإلدارة كظلكهب إضافب
 ةمةـ هجظكما بشكؿ. كزارةاك كرساكب اكذاةن اكةكجهم كظلكهات اكداظلب اكظلكهات ككذكؾ ة،كزار اك كرساكب
 ،)غالـ ظلكهات لف بم قـكة فهلا األداء ظاكن لسةكل ظكن كاكلحافظب كداخؿا لف كزارةاك بةطكهر
  (.8ص ،2009
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 :بُعد انتعهى وانًُى .4

 فن ةكزار أمداؼ اك كةحقهؽ ةللهةما اككاجب اكداخكهب كاكلمارات اكقدرات ظكن اكجالب مذا هركز
 ككظلالء قهلب راةما كةحقهؽقد ةللهب ظكن باسةلرار كزارةاك ةظلؿ أف اكللافسب ةةطكب حهث اكطكهؿ، األجؿ

 كةحقهؽ اكلطككبب كاكلمارات كاكقدرات اكحاكهب كاكقدرات اكلمارات بهف اكفجكة مذل ككسد ،(اكلكاطلهف)
 كاإلجراءات كاأللظلب، األفراد، :من رئهسب لجاالت ثالث فن كذكؾ اكطكهؿ األجؿ فن ةكزار اك أمداؼ

 كفاءةمـ كةطكهر اكلمارات اكةدرهب كةللهب طرهؽ ظف هفلكظفاك قدرات اسةثلار كهجب اكةلظهلهب،
دخاؿ  ةكزار اك فن هفلكظفاك كؿ ظكن ب، فهجاإلجراءات اكةلظهلهب كةطكهر اكحدهثب اكلظككلات ألظلب كا 

 اكلزاها ظكن ككحفاظ كذكؾ ةكزار اك فن اكظلؿ ككؿ جكالب كاكةحسهف االبةكار ظف باسةلرار هبحثكا أف
 .(Kaplan and Atkinson,19998: p 372) اكلسةقبؿ فن كةحسهلما اكةلافسهب

 :نبُعد االجتًاعيا .5

كاالمةلاـ بلةطكباةم، حهث إف اكلساملب فن دظـ اكلجةلط هركز مذا اكبيظد ظكن ةطكهر اكلجةلط 
هظةبر كاجبان كطلهان ظكن للظلات األظلاؿ، كهةـ ذكؾ لف خالؿ دظـ األلشطب االجةلاظهب كاكةلكهط فن 

كلساملب فن ةكفهر اكخدلات اكصحهب كاكةظكهلهب كاككثهر لف اكلساملات خدلاةما اكلقدلب ككلجةلط، كا
اكةن هحةاجما اكلجةلط ) اكسكف، اكبلهب اكةحةهب كاكطرؽ( فن ظؿ اكظركؼ اكراملب اكصظبب اكةن ةكاجم 

 (.2009جلهط اكلجةلظات )اكسبهظن، 

 فقد بلةطكباةم، لاـكاالمة اكلجةلط ةطكهر فن كةسامـ كزارة االشغاؿ اكظالب كاالسكاف حهث أفك 
 فئات قبؿ لف اكضغكط كازدهاد جالب لف قدراةما ةطكر اظةبارات كفؽ ككزارةك االجةلاظن اكدكر ةكسط
 كةكسظت كبهر بشكؿ كزارة االشغاؿ اكظالب كاالسكاف ةطكرت حهث أخر، جالب لف اكلجةلط فن لةظددة
دره اكغاكبن) اكلجةلط فئات بلخةكؼ كامةلالما اكحهاة لكاحن لخةكؼ ظكن ةأثهرما كازداد ، 2007س، كا 
 (.523ص 
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 :االَتًاءبُعد انىالء و .6

 اككطف أك االجةلاظهب أك اكدهلهب، اكلجلكظات لف لجلكظب أك بفرد بارةباطم اكفرد شظكر مك
 كااللةلاء فاككالء لظا كاكظلؿ باكقكؿ كالةلائم كالءل ظف اكفرد كهظبر اكشنء مذا إكن بااللضلاـ كاظةزازل
 ككدهف كاككالء االلةلاء كهككف اكسهاسن اكلظاـ أك اكدككب أك كاككطف اكلكاطف بهف أساسهب بظالق كملا

 اكشظب أجؿ لف باكةضحهب فهجسد كككطف كاككالء االلةلاء ألا .للمجم ظكن كاكثبات بةظكهلاةم باالكةزاـ
 ةكالؿ ؤشراتل أمـ لف كااللةلاء اككالء هظد كذكؾ اككطف ذكؾ بحب اكشظكر لف لابظب ةضحهب كاألرض
 .(23، ص 2009)حلةك،  اكسهاسن اكلجةلط

 آثار لف كم كلا ةحقهقم إكن اكللظلات جلهط ةسظن نةاك اإللسالهب األمداؼ أحد االلةلاء إف
 اكدكافط ةللهب ظف فضالن  اكظلؿ اسةقرار ظكن هساظد حهث لفسم، اككقت فن كاكللظلب اكفرد فن إهجابهب

 االلةلاء ةلاككت كاألجلبهب اكظربهب اكدراسات لف فاكظدهد، امـرض كزهادة اكظالكهف كدل اإلهجابهب
 ظكن ذكؾ كالظكاس ظلكم ةجال اكفرد هبدهما اكةن كاككالء اإلخالص لدل إكن هشهر لا كمك، اكةلظهلن

 أمدافما كةحقهؽ اكلةكاصؿ كجمدل اكقكهب كرغبةم كةفالهم بما هظلؿ اكةن اكللظلب أمداؼ اكفرد ةقبؿ
 .(2008)اكدظهج، 

، كلكظفهف لف اكظلاصر اكلملب كاكلظززة كككزارةفن اكبلاءن ظكن ذكؾ هظةبر غرس اككالء اككظهفن 
، كمن ظالقب بحهث هبدم اكلكظفكف رغبةمـ فن خدلب اككزارة بشكؿ كبهر، كمذا هؤثر ظكن قهاس األداء

 طردهب )ككلا زاد االلةلاء كاككالء كككزارة، ككلا زاد اكظطاء كاألداء(.

 :المتوازن األداءقياس  بطاقة وتطور ظهور بابسأرابعًا: 

 ظمرت، 1925 ظاـ للذ اكةقكهدهب اكلاكهب اكرقابب أساكهب ةطكر كظدـ لظران  ألم اكبظض هرم
 كاكةن اكةقكهدهب، اكلاكهب اكرقابب ألظلب فن اكقصكر كلكاجمب اكلةكازف األداء بطاقات ظمكر إكن اكحاجب
 اإلدارة ةظطن أف هجب كذكؾ كلةهجب باكللظلب، األداء كفاءة لف كداكةأ فن كما كفقان  اكرقابب دكر هةلثؿ
 اكظاكلهب اكحرب كبظد. اإلهرادات ظكن ةركهزما لف أكبر بشكؿ اكةكاكهؼ قهاس ظكن اكةركهز لف لزهدان 
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 اسةخداـ بفظؿ األظلاؿ للظلات أداء كةظقد لةهجب اكلاكهب باكلقاههس اإلدارهب اكقرارات ةأثرت اكثالهب
 أداة ظف اكبحث لحاككب فن أهضان  األثر كم كاف للا بما اإللةاج ظلكهات كةظقد اكةكلكككجهب األساكهب
 امب االسةرشاد فن كحدما اكلاكهب اكلقاههس فهما ظجزت اكةن اكةقكهدهب اكلاكهب اكرقابب أساكهب كةطكهر
 .(2009)اكظلرم،  االسةراةهجهب اكقرارات الةخاذ

 ظكن أثرت اكلةغهرات لف كلجلكظب اكصلاظهب اكللشآت رجكخا داخؿ األظلاؿ بهئب ةظرضت كقد
 Kaplanاكلةكازف ) األداء لقهاس ةطبهؽ لحك االةجال إكن اكللشآت ادظ للا بما األداء لكاحن لخةكؼ

and Norton, 1996: 3-7.) 

 (:39-37، ص 2002)اكظبادم، يمي  ما المتغيرات هذه أبرز ومن

اكدككهب،  االقةصادهب اكةكةالت ظمكر أثر كاكدككن لحكناك اكلسةكههف ظكن اكللافسب حدة زهادة (1
 اكةجارة )اكجات(، ةحرهر الةفاقهب اكفظكن كاكةطبهؽ كبهرة، كهالات فن األظلاؿ للشآت كالدلاج
زاكب  .اكجلركهب كاكقهكد اكحكاجز كا 

 اككلبهكةر فن اسةخداـ ظكهما ةرةب اكلظككلات كألظلب اإللةاج لجاؿ فن ةكلكككجهب ثكرة ظمكر (2
اكةخطهط  بلرحكب كلركران  ككللةج اكةصلهـ لرحكب لف ابةداءن  باكللشأة اكلشاط لكاحن لخةكؼ

كاالسةرجاع  اكةخزهف اكلرلب كألظلب اكةصلهط ألظلب كةطبهؽ اكةلفهذ لرحكب ثـ كالحةهاجات،
 ةشغهؿ فن اكبهالات قكاظد اسةخداـ أساكهب إكن باإلضافب اكرقابب لرحكب ثـ األكةكلاةهكن،

لداد كاكخارجهب اكداخكهب تاكبهالا  كدقب بسرظب اكقرارات اكالزلب الةخاذ باكلظككلات اإلدارة كا 
 .فائقب

كسط  بقائما ظكن ككلحافظب األظلاؿ للظلات أمداؼ فن جذرهب كةحكالت ةغهرات ظمكر (3
كبدأ  بم، كاالحةفاظ اكظلهؿ خدلب مك األساس مدفما أصبح حهث اكشدهدة، اكللافسب ظركؼ
 اكجكدة، اكلسةلر فن باكةحسهف اكلسةلر االمةلاـ إكن باإلضافب اكظلهؿ، ربحهب ؿبةحكه االمةلاـ
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 ةحدهات لكاجمب لط اكظلالء كطكبات اكسرهظب كلبةكرة، كاالسةجابب لةلكظب للةجات كةقدهـ
 .(80، ص 2009)ظكض  كاألسظار اكةككفب خفض

ف لظظـ أألجؿ اكقصهر، لف ةركهز امةلاـ اكلقاههس اكةقكهدهب كةقههـ األداء ظكن اكلةائج فن ا (4
اكقرارات اإلدارهب ذات ةأثهر طكهؿ األجؿ، كبصفب خاصب قرارات االسةثلار كاقةلاء األصكؿ 
كةكؾ اكلرةبطب ببرالج اكةطكهر كاكةحسهلات للا هدفط لةخذم اكقرارات إكن ةحسهف األداء فن 

بطب باكةحسهلات األجؿ اكقصهر كاكظلؿ ظكن ةأجهؿ أك االبةظاد ظف اةخاذ اكقرارات اكلرة
كاكةطكهر ذات اكبظد االسةراةهجن طكهؿ األجؿ، كاالسةثلار فن برالج اكةدرهب، كأظلاؿ اكبحث 
كاكةطكهر، كةقدهـ للةجات جدهدة ةحقؽ ككللشأة ظائدان لرةفظان فن األجؿ اكطكهؿ )اكسكافهرم، 

 (.383، ص 2003

 أصبح اكذم اكةقكهدم األداء ةقههـ كلظاـ كثهرة الةقادات ظمكر اكلةغهرات مذل كؿ ظكن ةرةب كقد
 اكخكؿ إكن لكاطف اإلدارة لظر ةكجهم فن فاظكب كغهر ،األداء ساللب لدل كةحدهد للاسبب غهر أداة

رشادما اإلدارة ةكجهم فن كؼء كغهر ،اككفاءة كلقص  بلا ككللشأة اككضط اكةلافسن ةحسهف ككهفهب كا 
 اكللشآت لف كؿ هالئـ األداء كةقههـ جدهد لظاـ ظف ةبحث اكللشآت كأصبحت كاكللك، اكبقاء كما هضلف
، ص 2002 اكظبادم،) ةقكهدهب ةصلهط بهئب فن ةظلؿ اكةن كةكؾ اكحدهثب اكةصلهط بهئب فن ةظلؿ اكةن
383.) 

 كجظؿ األفضؿ األداة من ,Kaplan and Norton هرل كلا اكلةكازف األداء فلقهاس
 اكمهكؿ فن لسةكل أدلن إكن لسةكل أظكن لف بدءان  اكجلهط قبؿ لف لفمكلب اكللشأة اسةراةهجهب
 اكلقهاس كهةككف األداء قهاس لؤشرات لف بلجلكظب االسةراةهجهب مذل ةلثهؿ خالؿ لف كذكؾ اكةلظهلن

 اكةظكـ كلحكر اكداخكهب، اكظلكهات كلحكر اكظلالء، كلحكر اكلاكن، اكلحكر :من لحاكر أربظب لف
 اكلسةقبكن اكللشأة أداء هقكد اسةراةهجهان  ةكجمان  كلحاكرا مذل خالؿ لف اكلقهاس هقدـ حهث كاكللك،
 ةسةخدـ بؿ فقط، اكلاكن األداء لقاههس ظكن األداء لقاههس ةقةصر ال إذ اكةشغهكن، أدائما كلقاههس
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 إكن كككصكؿ األفضؿ كاكطرهقب اكللشأة ألداء أكضح صكرة هظطن للا أهضان  اكلاكهب غهر األداء لقاههس
 (.Kaplan and Norton,1996: 24-29) اكلرغكب األداء

 :المتوازن األداء بطاقة قياس تطبيق مميزاتخامسًا: 

ظكن  اكللظلات ساظدت اكةن تزااكلله لف اككثهر حقؽ اكلةكازف األداءقهاس  بطاقب ةطبهؽ إف
اإلدارة  كدل اكسائدة اكةقكهدهب اكفكرة ظف لبةظدة اكلظقدة، األظلاؿ بهئب ترالةغه لط اكسرهط اكةكهؼ

اكبظد  بهف اكةكازف لف حاكب خكؽ ظكن جكمرما فن اكبطاقب ركزت حهث اكلاكن، اكبظد ظكن االظةلادب
 اةهجن اكبظهد.ر االسة اكلدل ظكن خاصب ككللظلات كبهرة أملهب ذات لاكهب غهر أخرل كأبظاد اكلاكن

 :انًتىاسٌ األداء بطاقت قياص تطبيق يًيشاث أهى يٍ

 اكدهلالهكهب اكالزلب ةحقؽ فن هسامـ للا اكللظلب، كضط فمـ لف اكلكظفهف ةلكف قهلب أداة (1
 اكةن كةكؾ اكلقاههس اكلةكاصؿ ككةطكهر لفهد بةكثهؽ ةزكدلا كلا اكطكهؿ، اكلدل ظكن ككةلافس
 (.67 ص ، 2003 كرؤهةما )جكراف كآخركف، أمدافما ةحقهؽ صكب اكللظلب سةكجم

 اكةشغهكهب اكلقاههس كؿ االظةبار نف هأخذكف اءر اكلد جظؿ خالؿ لف جزئهب لثاكهب حدكث للطه (2
 حساب ظكن هككف لا لقهاس فن اكةحسهف كاف إذا لا ةحدهد فن اكلدهر هساظد للا اكمالب

 .(114ـ، ص  2004 األخرل )اكشهشلن، اكلقاههس

 لكازلب بهف ةةضلف األداء فلقاههس اكةكازلات، لف اكظدهد اكلةكازف األداء قهاس لظاـ هةضلف (3
 كةكازف اكلاكهب، كغهر اكلاكهب اكلقاههس بهف كاكةكازف اكلدل، كقصهرة لاكلد طكهكب األمداؼ
 (.114، ص 2004، اكشهشهلن) كاكداخكهب اكخارجهب اكلقاههس

فن  ككذكؾ اكةشغهكهب، اكلسةكهات كفن اكظكها، اكةلظهلهب اكلسةكهات فن اكقرارات اةخاذ دظـه (4
 .Kald and Nilsson, 2000, p). 125كاكللةجات ) اكظلالء ربحهب ةحكهؿ

 اككقت اكذم فن ظلكن بشكؿ ةلفذ اكلكضكظب ةهجهبااإلسةر  بأف اكخاطئ االظةقاد اكلدراء ةجلب (5
 ةحؿ لشككب فمن كما، اكلخطط ةهجهبرااإلسة ةظكس ال كأظلاكما اكللظلب ألشطب فهم ةككف
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 اكللظلب قبؿ لف اكلكضكظب ةهجهبااإلسةر  لط اككاقط أرض ظكن اكللجزة األظلاؿ ةطابؽ
(10.(Nair,M. :2004,p.  

 كلحب هقدـ للا بطبار كاكلة اكلظقدة اكبهالات لف مائؿ كـ كظرض كةلظهـ بطرهقب اإلدارة ةزكد (6
اكلسةلر  كاكةحسهف راراتاكق اةخاذ ككفاءة فاظكهب فن كةسامـ اكللظلب، ظف ظالب

.(Beard,2009,p.276) 

األجزاء  لف اككاردة ككلاتاكلظ كةدلج اكلةائج، أساس ظكن اكللظلب إسةراةهجهب ةحدهد ةظهد (7
 Tejedor et al,2008,p.644).ةحكهكما ) ظكن اكقدرة لف كةزهد باكللظلب، اكلخةكفب

فن اكشركات اكمادفب إكن اكربح ظكن اكلقاههس كاألمداؼ  اكلةكازف األداءقهاس  بطاقبةمةـ  (8
 (.202ص  ،2006 ،اكلاكهب )اكلغربن كغربهب

 كةكجهم األمداؼ ةكحد اكلةكازف األداء بطاقب ةطبهؽ اتللهز  أمـ لف أفّ للا سبؽ هلكف اكقكؿ 
 أسفكم إكن اكمـر قلب لف اكلكظفهف كةجظؿ ،لةكافئب ةحقهؽ اسةرةهجهب إكن اكلسةخدلب اكلقاههس جلهط
 االسةثلار ظكن ةركزك  ،لةكافؽ لف خالؿ جظؿ االسةراةهجهب من اكلحرؾ اككحهد ككجلهط بشكؿ هظلككف

 .اكلسةقبكهب إلجازاةما ةحسهفك اكبشرهب اكلكارد فن

 المتوازن: األداء بطاقة قياس مقوماتسادسًا: 

هلكف  بلجاح اكلةكازف األداء لقهاس ةطبهؽ هلكف ككن أساسهب لةطكبات لجلكظب ةكجد
 (:253 - 252، ص 2003 اكظزهز، هكن )ظبد فهلا اسةظراضما

 :اإلطتزاتيجيت دافهنأل واضخ تذديد .1
 اإلستراتُدُت, األهذاف اختُار هى انًتىازٌ األداء يمُاش استخذاو فٍ انًحىر األساش

 :أملما لف اكلظاههر لف لجلكظب فهما هةكافر أف هجبوانتٍ

 :كهقصد بم أف ةككف اكلكارد اكلطككبب كةحقهؽ األمداؼ، سكاء كالت لكارد لاكهب  جدوو التنفيذ
 أك طاقات إدارهب لةاحب أك للكلب.
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 :خالل يؤشراث يُاسبت. يٍ انكُفٍ أو انكًٍ همُاشن األهذاف كم لابهُت به وَمصذ القياس 

 :االستراتُدٍ بًُسة تُافسُت. انهذف َرتبط أٌ تعٍُ وانتٍ األهمية اإلستراتيجية 

 :فٍ حذود انًًكٍ. انطًىحت األهذاف تكىٌ أٌ تعٍُ وانتٍ إمكانية التطوير 

 :ُك األهذاف.عهً تحم وانمذرة انخبرة انًُشأة فٍ َتىافر أٌ تعٍُ وانتٍ درجة التأثير 

 :تكىٌ خارج َفىر انًستىي اإلدارٌ. انتٍ األهذاف به وَمصذ الطيران بارتفاع مقبول 

 :انُظاو بًُهج األخذ .2

 هسةخدـ مذا أف ظكن اكلظاـ، بلدخؿ األخذ ظكن اكلةكازف األداء لقاههس اسةخداـ لجاح هةكقؼ
 ككللكذج ككجكالب األربظب كالؿ إدلاج هظلن كمذا قهاس، كلظاـ ككهس اسةراةهجن، إدارة كلظاـ اكلقهاس

 اإلسةراةهجهب ةرجلب ككللكذج كمن األساسهب اكلبادئ ةطبهؽ خالكما لف هةـ لةكالكب، للظكلب شكؿ فن
 أفرادما ككؿ كمدؼ ظلؿ كجظكما لحكر اإلسةراةهجهب كةحقهؽ اكللشأة كةجمهز ةشغهكهب، ظلكهات إكن

 .فظاكب ةلفهذهب قهادة لف خالؿ اكةغههر إدارة ةقكد لسةلرة، ظلكهب جظكما ككذكؾ كظلكهاةما،

 :انًتىاسٌ األداء يقاييض الختيار اندافعيت وجىد .3

 ظكن كاكةركهز اكللافسب شدة لثؿ اكللشآت كما ةةظرض اكةن كاكضغكط اكبهئهب ككةغهرات اسةجابب
 ةكلكككجها فن اكلةقدلب كاألساكهب األلظلب ةطبهؽ كحةلهب اكصلاظن، االلدلاج كظامرة اكظلهؿ،

 مذل لكاجمب فن فظاكهب أكثر كأدكات أساكهب ظف اكللشآت ةبحث أف اكضركرم لف كاف فقد اكلظككلات،
 .اكلةكازف األداء لقاههس كةطبهؽ اكللشآت مذل كدل قكم دافط ملاؾ كاف كذكؾ كاكضغكط، اكلةغهرات

 هككف أف هجب اكلةكازف، األداء كلقهاس ةطبهقما سبهؿ فن كزارةاك فّ أ اكقكؿ هلكف سبؽ كللا
 االسةراةهجن فاكمدؼ كإلسةراةهجهب، كاضح حدهدكة اكلةكازف األداء قهاس بطاقبا لقكلات كةطبهؽ كدهم
 ةكزار اك فإف كباكةاكن ة،كزار اك لجاح إكن ةؤدم اكةن اكلؤثرة اكظكالؿ ةحدهد أساس مك ةكزار اك ةخةارل اكذم
 اكقهاس كأسس لبادئ ةطبهؽ ظكن رةقد األكثر من بدقب، اإلسةراةهجهب أمدافما ةحدد أف ةسةطهط اكةن

 .كألداء شالؿ كلؤشر اكلقهاس ةسةخدـ أف لف هلكلما بلا كةطبهقم دافظهب كدهما هككف أف ظكن اكلةكازف
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 المتوازن: األداء قياس بطاقة تطبيق خطواتًا: سابع

هد إف ظلكهب قهاس األداء اكلةكازف، كجكدة اكظلؿ فهما، سكؼ ةةحسف ةحسلان لكحكظان إذا ةـ ةزك 
اكلشاركهف بلسةلدات كثهقب اكصكب إكن جالب للح اكفرصب كالسةفسار كاالسةفماـ ظلما. إف اكفمـ 
كاالسةهظاب اككالؿ كككضط اكككن اكلاةج لف إظطاء اكللظلب اكلظككلات كاككقت اكضركرههف سهؤةن 

ـ كةطبهؽ ثلارل لرات كلرات فن اكلراحؿ اكةاكهب لف اكظلكهب ظلدلا هظكد اكلشارككف كلباشرة لما
 األداء لقهاس كةطبهؽ كةصلهـ اكالزلب اكخطكات حكؿ كاكباحثهف اككةاب آراء ةظددت ككقدخططمـ، 
 كخصائص طبقان  ةكههفما هةـ خطكة ككؿ اكلخصص كاككقت اةخاذل، هكـز اكذم اكةرةهب كلراظاة اكلةكازف
( 1) رقـ اكشكؿك (، 99، 2001 اكبشةاكم،( ك )303، 2006)اكلغربن،  لحد ظكن للشأة كؿ كظركؼ
 (.305، ص 2006)اكلغربن،  اكلةكازف األداء لقهاس كةلفهذ اكالزلب اكةفصهكهب اكخطكات هكضح
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 انًتىاسٌ األداء يقياص تُفيذ خطىاث( 1)شكم رقى   

         

 كزارةاك رؤهب ةحدهد  اكخطكة األككن

 هجب اكةن االسةراةهجهات أم  ثالهباكخطكة اك
 هجب األشهاء أمك  إةباظما
 ظكهما اكةركهز

 ظكهما اكةركهز هجب األشهاء أم  ثاكثباكخطكة اك
 كزارةاك ةلجح حةن

 قهاسم هجب اكذم لا  رابظباكخطكة اك

 األمداؼ صهاغب سهةـ كهؼ  خالسباكخطكة اك
 اكظلؿ خطب ككضط

 فن اكبدء هجب األفظاؿ أم  سادسباكخطكة اك
 األمداؼ كةحقهؽ ةلفهذما

 اكلةابظب ظلكهب إجراء سهةـ كهؼ  سابظباك اكخطكة
 اكلةكازف األداء لقهاس كةظدهؿ

 (221, ص 2226انًغزبي وغزبيت, )انًصدر: 

ىسارةانرؤيت   

 تذديد

 االطتزاتيجياث

 تذديد

 انقياطاث

 تذديد

 انعُاصز انذزجت نُجاح

 تذديد

 االفعال انتُفيذيت

 تذديد وتطىيز

 خطت انعًم

 انًتابعت ونتصًيى
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 الخطوة األولى: صياغة الرؤية التنظيمية:

هقـك للكذج قهاس األداء اكلةكازف ظكن رؤهب شالكب لشةركب، ككذا فإلم لف اكجكمرم اكةأكد فن 
ب بشكؿ لشةرؾ. لظران ألف اكلقاههس سهةـ بلائما كصهاغةما فن ضكء قلظهب للرحكب لبكرة لف كجكد رؤ 

ّال فسةصبح اكظكاقب  ةكؾ اكرؤهب، للا هسامـ فن ةركهز بؤرة امةلاـ اكللظلب بصكرة أقكل لف ذم قبؿ، كا 
 (.310 ص ،2006)اكلغربن، كخهلب ككغاهب كظدـ كجكد رؤهب أك كجكد رؤهب لضككب كغهر حقهقهب 

 هلكف اكحلاس ةكمـ كاكةن دةكاكجهّ  اكباكفظّ  اكرؤهب خصائص أف إكن اكباحثهف لف داكظده كهشهر
درهس، اكغاكبن) باهةن ةةصؼ أف  (:216، ص 2007  كا 

 قبؿ لف كاكلثابرة ماكةحدّ  فن اكرغبب هثهر كبهران  حكلان  طهاةما فن كةحلؿ كبسهطب لخةصرة ةككف (1
 .اكةطبهؽ إلكالهب لط اكجلهط

 .كاكغهر لباشرة اكلباشرة اكلصكحب ذات كاكفئات لكاطلهفاك لكحاتكط ةطكظات جلهط ةكبن (2

 .اكرؤهب كةحقهؽ اكةكجم صدؽ لف ككةأكد كلؤشرات لقاههس اسةخداـ إلكالهب (3

 .كاقظهب رؤهب ظف بظهدان  لجردة أحالـ اككزارة رؤهب ةككف ال (4

 ككنلكظفهف كا ككجلهط اإلدارهب اكلسةكهات كجلهط كاكحلاس ككةحدم كلثهرة لكملب اكرؤهب ةككف (5
 .بما كالكةزاـ اكجلهط كقكل ملـ ةشحذ

 .كزارةاكلرغكبب كك اكلسةقبكهب اكصكرة ةرسـ لةرابطب كأمداؼ اسةراةهجهات إكن ةرجلةما هلكف (6

 ةكزار اك ةككف رؤهب أف اكلفةرض لف بؿ اككاقط، ظف بظهدة لسةقبكهب شظارات لجرد ةككف ال (7
 .كاكلسةقبؿ اكحاضر بهف لا ةكالؿ ظلكهب

 :وزارةلم العامة االستراتيجيات تحديدالثانية:  الخطوة

إف ظلكهب صهاغب االسةراةهجهب ةككف ظادة شدهدة اكةظقهد، كةسةكـز قدران كبهران لف اكلدخالت فن 
صكرة لكارد، كهرجط ذكؾ كةظدد اكجكالب كاكلةغهرات اكةن هكـز دراسةما ظادة. كال هكجد اةفاؽ حكؿ 
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ة، كلط ذكؾ، هثكر دائلان سؤاؿ جكمرم هقط فن قكب كزار هجهب فن اكاالجراء اكللاسب كصهاغب االسةراة
ظلكهب إظداد كصهاغب االسةراةهجهب، 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 

 (.314، 2006اكلغربن، لا هلكف األفراد لف فملما كاكظلؿ لف خالكما )اككاقط، ل

 لف لجلكظب إكن كرساكةما ةكزار اك رؤهب كةرجلب أدال اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةظةبرك 
 فاالسةراةهجهب األمداؼ، ةكؾ ةحقهؽ إكن ةؤدم اكةن االسةراةهجهات كةحدهد ةكزار كك االسةراةهجهب األمداؼ
 من لا أم .اكلسةقبؿ فن لرغكبب حاكب إكن لكجكدة حاكب كةطكهر إلجرائهبا اكقكاظد ةصؼ

 ةحقهؽ أجؿ لف ظكهما اكةركهز هجب اكةن اكلجاالت من كلا لةبظما أف هجب اكةن االسةراةهجهات
 (.148، ص 2006، كةركلاف اككطهؼ ظبد) ؟ةكزار اك رؤهب لط هلسجـ بلا االسةراةهجهب األمداؼ

فٍ  انسابمت انًرحهت فٍ األداء نًحركاث تحذَذها انسابك ستراتُدُتاإل ألهذافا تحذَذ وًَكٍ

 A( انتان8ٍخذول )

 ( 1) رقم جدول
 األداء لمحركات االستراتيجية األهداف

 األهداف االستراتيجية محرك األداء
 .تغطُت انتكانُف  (انكفاءة انًانُت)انًانٍ  انداَب

 اإلَتاخُت. وتحسٍُ انتكانُف تخفُط 

 األصىل. واستغالل ثًاراالست زَادة 

 رظاء انًستفُذٍَ.درخت   (انًىاطٍُُ)عًالء ان خاَب

 ٍَيستثًرٍَ( خذد االستحىار عهً يستفُذ(. 
 وانتشغُم. األداء طرق تحسٍُ  انذاخهٍ انتشغُم خاَب 

 انًُتح. أخساء وتًُُط تبسُط 

 خذَذة. طرق ابتكار 
 · انتمٍُ انتطىر   خاَب انًُى وانتعهى

 وانتطىَر انبحىث · 

 اإلدارَت واألسانُب انًعهىياث َظى تطىر 
 (64، 2002المصدر: )العبادي، 
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 ( 1رقم ) جدولتابع 
 األداء لمحركات االستراتيجية األهداف

 األهداف االستراتيجية محرك األداء
 انًؤسساث انحكىيُت. يساعذة  اكجالب االجةلاظن 

 .يساعذة اندًعُاث انخُرَت 

 .ٍيساعذة انًىاط 

 تحفُس انًىظف.   االلةلاءء ك اكجالب اككال

 .ٍانرظا انىظُف 

 الباحث اعدادهذا الجانب من 

 عوامل النجاح الحاكمة: تحديدالخطوة الثالثة: 

 اكرؤهب كلجاح لحةاجم لا للاقشب إكن اكلكصكفب االسةراةهجهات لف االلةقاؿ اكخطكة مذل ةظلن
 لحاكر لف لحكر كؿ ضلف اكلجاح ظكن اةأثهر  اكظكالؿ أكثر من لا ةكزار اك ةحدد بحهث االسةراةهجهب،

 اكلؤسسب ةلارسما أف هجب اكةن اكةغههرات ظكن اكلجاح لفاةهح ةركز، ك األربظب اكلةكازف األداء بطاقب
 Patrick, 2003: p) األساسهب اكقهاسات ةحدهد ظكن كةساظد اكظلكهب اكخطط ككضط سابقب خطكة كمن

57-58.) 

 األداء: بمحركات المرتبطة االستراتيجية لألهداف ءاألدا مقاييس الخطوة الرابعة: تحديد

 هةـ حهث الحقان، ظلكلا فن سلسةخدلما اكةن اكرئهسب اكلقاههس ةحدهد اكخطكة مذل فن هةـ
 األمداؼ ةكؾ ةحقؽ فن اكةقدـ لدل ظكن اكةظرؼ بمدؼ كذكؾ األمداؼ لف مدؼ ككؿ لقهاس اخةهار
 (. 76، ص 2009)أبك قلر،  اكفةرة خالؿ

 إكناالسةراةهجهب  اكخرهطب فن اكلكجكدة اإلسةراةهجهب األمداؼ جلهط بةرجلب اكظلؿ رهؽف كهقـك
 اكةلفهذ ظف لظككلات ظكن اكحصكؿ أجؿ لف كمذا األمداؼ، ةلفهذ ةةبط خالكما لف هلكف لقاههس
 كزارة.باك األقساـ كافب لسؤككهات بةحدهد األداء لقاههس ةسامـ ذكؾ إكن كباإلضافب اكفظكن،
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 إشراؾ لط اكةلفهذههف اكلدراء لف لككلب ظلؿ كرشب إظداد خالؿ لف األداء لقاههس كهرةط كهةـ
 ألمـ هظلن األداء لقاههس ةحدهد فن اكةلفهذم اكفرهؽ جلهط لشاركب أف حهث اكلسةطاع، قدر هفلكظفاك

 (.Niven, 2006, p 60) صهاغةما فن شارككا أللمـ بما ألفسمـ هكزلكف

 كثهرة، إهجابهب آثار كما األداء لقاههس كضط فن اكلشاركب أف إكن لف اكدراسات كثهر كةشهر 
 لف كةخفؼ اكلقاههس كةقبؿ باالرةهاح ةشظرمـ اإلدارهب اكلسةكهات جلهط فن هفكلكظفكا اكلدراء فلشاركب
 (.538، ص 2001كاكلرؤكسهف )اكللرم،  اكرؤساء بهف اكظالقات ةحسهف إكن إضافب اكظلؿ، ضغط
 فن األداء كلحركات ةحدهدما اكسابؽ اإلسةراةهجهب كألمداؼ اكللاسبب األداء ةحدهد لقاههس كهلكف

 :( اكةاكن2فن جدكؿ ) اكلرحكب اكسابقب

 ( 2) رقم جدول
 األداء لمحركات اإلستراتيجية لألهداف المناسبة األداء مقاييس

 مقاييس األداء ستراتيجيةاألهداف اإل األداء محرك

 الجانب المالي

 .شراء احةهاجات اككزارة. –دفط اكركاةب  تغطُت انتكانُف 

 وتحسٍُ انتكانُف تخفُط 

 اإلَتاخُت.

لظدؿ ةحسهف  –لظدؿ ةحقهؽ اكةككفب 
 اكةككفب.

 واستغالل االستثًار زَادة 

 األصىل.

لسبب االسةثلار فن برالج اكةحسهف 
 كاكةطكهر.

انعًالء  جاَب

 (انًىاطُيٍ)
 .ٍَدرخت رظاء انًستفُذ 

جكدة فن  – لصداقهب اكلظالالت
 اكخدلات.

 ٍَظدد اكظلالء اكجدد. خذد. االستحىار عهً يستفُذ 

 انتشغيم جاَب

 انداخهي
 ٍُدر لظدؿ اكضهاع فن اككقت كاكلكا وانتشغُم. األداء طرق تحس. 

 لظدؿ اكةحسهف فن اككفاءة اكملدسهب. انًُتح. أخساء وتًُُط تبسُط 
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 مقاييس األداء ستراتيجيةاألهداف اإل األداء محرك

 زلف دكرة االلةاج. ةطكر خذَذة. طرق ابتكار 

 جاَب انًُى وانتعهى

 لظدؿ اكةطكر اكةكلكككجن. · انتمٍُ انتطىر 

 لظدؿ ةطكر اكلشاط اكبحثن. · وانتطىَر انبحىث 

 انُبواألس انًعهىياث َظى تطىر 

 اإلدارَت
 جلهط اكلظالالت االدارهب اككةركلهب.

 الجانب االجتماعي
 )لف اظداد اكباحث(

 ظلؿ اكبلهب اكةحةهب. –بلاء لؤسسات  انًؤسساث انحكىيُت. يساعذة 

 .ةسمهؿ لماـ كمـ. –بلاء ككجلظهب  يساعذة اندًعُاث انخُرَت 

 .ٍةكفهر قطظب أرض. –ةكفهر سكف  يساعذة انًىاط 

جانب 
 لوالء/االنتماءا

 )لف اظداد اكباحث(

 .بدالت. –شمادة ةقدهر  –ةرقهةم  تحفُس انًىظف 

 ٍةكفهر االحةهاجات اكالزلب كفؽ  انرظا انىظُف
 االلكالهات.

 (66، 2002المصدر: )العبادي، 

 العمل: خطة وتطوير الخطوة الخامسة: تحديد

 كجدكالن  اكلسئككهف األفراد ةشلؿ كاكةن اكظلؿ خطب ككضط األمداؼ صهاغب هةـ اكخطكة مذل فن
 جدكؿ كظكن أكككهات قائلب ظكن اكلجلكظب ةةفؽ أف كهجب كاكلمائهب، اكلرحكهب اكةقارهر إلظداد زللهان 
 (.248، ص 2006 كغربهب، اكلغربن) لةكقظب غهر لشكالت كحدكث ةفادهان  زللن

 اكةشغهكهب كلسةكهاتا كأداء االسةراةهجهب األمداؼ بهف اككصؿ ملزة األداء لقاههس كةظةبر
 فن األداء لقاههس فإف ة،كزار كك اكظالب االسةراةهجهب لف ةشةؽ االسةراةهجهب األمداؼ أف فكلا كاكةلفهذهب
 اكلسةكهات مذل فن األداء لقاههس أف كهراظن االسةراةهجهب، األمداؼ لف ةشةؽ اكةلفهذهب اكلسةكهات
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)اكظبادم،  كما اكلطبقب اكلسةكهات جالب لف مـككف قابكب ةككف حةن اكظلكلهب لف أكثر ككةحدهد ةلهؿ
 .(67، ص 2006

 التنفيذية: األفعال الخطوة السادسة: تحديد

 إكن باكخطب كااللةقاؿ األمداؼ كةحقهؽ ةلفهذما فن اكبدء اككاجب كاألفظاؿ األلشطب ةبهاف كهةطكب

كةحدهد اكلسؤكهات، كمذا هةطكب ةحدهد األمداؼ اكسلكهب كةكزهط كةخصهص اكلكارد،  اككاقط، ظاكـ
ة كةلفهذ لقهاس األداء اكلةكازف، كهشلؿ ذكؾ ربط اكلقاههس كزار كةدظهـ اكبرالج، كهقكـ فرهؽ لشكؿ لف اك

ة بلقهاس األداء كزار بقكاظد اكبهالات كألظلب اكلظككلات كةظرهؼ اكلكظفهف اكظالكهف فن كافب أقساـ اك
 (. 114، ص 2009)ظكض، 

 :قييملتاالمتابعة و ة: بعالخطوة السا

 ظف لظككلاةن دكهؿ إظداد خالؿ لف اكلقاههس ةحقهؽ بلةابظب ةكزار اك ةقـك اكلرحكب مذل فن
 كللاقشةم كلراجظةم اكظكها اإلدارة ظكن كظرضم شمرهب أك سلكهب ربط بصكرة اكلسةخدلب األداء لقاههس

 لف كجزء سلكهان  اكلةكازف األداء قهاس بطاقب دراسب إظادة هةـ كلا كاألقساـ، اإلدارات لدهرم لط
 (.115: ص  2009 ظكض،) اكلكارد كةخصهص األمداؼ كرسـ االسةراةهجن اكةخطهط ظلكهات

 خالؿ لف ظكهما كاكحكـ ةكزار اك ألداء اكحقهقهب اكبهالات جلط خالؿ لف ةةـ األداء ةقههـ ظلكهبك 
 قهاس بطاقب سةخداـا بظد األداء بهف لقارلم إجراء هةطكب األداء ةقههـ كأف األداء، لقاههس اسةخداـ
 كأهضان  ،"اكفركع" اكةلظهلهب اككحدات أداء بهف لقارلب إجراء ككذكؾ اكلاضن، كاألداء اكلةكازف األداء
 :Arveson, 2007ة )اكرائد اكللافسب اكللظلات كخاصب األخرل اكللظلات بأداء اكللظلب أداء لقارلب
p 37.) 

 حةن كذكؾ اككاحدة، اكصفحب مجهببلل كةسلن كاحدة صفحب فن اكلقاههس جلهط كضط كهجب
 (.280، ص 2008، جكدةكاحدة ) شلككهب بلظرة اكلةائج ظكن االطالع هسمؿ
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 رابعًا: مهام الوزارة.

  .لواقع اإلداري والتنظيمي لموزارةاخامسًا: 

 

 

 



 اإلطارىالنظري

 
 

 42  
  

 الفصلىالثالث

 مبحث الثالثال

 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 :المقدمةأواًل: 

 كزارة فن اكلةكازف األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ لقكلات ةكفر لدلكككف لكضكع مذل اكدراسب مك 
زارة اكلبحث ككحدهث ظف ك  ا، فسكؼ هةـ ةخصهص مذغزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ

األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بغزة إحدل لؤسسات اكسطكب اكفكسطهلهب كاكلسئككب ظف ظلكهات األشغاؿ 
كاإلسكاف، كسهةـ اكحدهث ظف اككزارة لف حهث لشأةما كأمدافما كلمالما، ككذكؾ اكمهكؿ اكةلظهلن 

 .كاإلدارم كككزارة

 :تعريف وزارة األشغال العامة واإلسكانثانيًا: 

، كالت كزارة 1994طب اكفكسطهلهب كلمالما فن األراضن اكفكسطهلهب فن ظاـ للذ ةسكـ اكسك
اكسكطب اككطلهب اكفكسطهلهب كةلفهذ  اةرةكز ظكهمل فكةهكاألشغاؿ اكظالب ككزارة اإلسكاف ملا اكركهزةهف ا

 كلةابظب اكلماـ اكلةظكقب باألشغاؿ كاإلسكاف، حهث ةكزظت اكلماـ بهلملا فكالت كزارة األشغاؿ ةشرؼ
قطاع اكطرؽ كاكبلهب األساسهب، ألا كزارة اإلسكاف فةشرؼ ظكن قطاع اكلبالن، كقد أصبحت كزارة  ظكن

أثر دلج كزارة اإلسكاف لط كزارة  2002األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف ةحلؿ مذا اكلسلن للذ هكلهك ظاـ 
ؼ ظكن قطاظن األشغاؿ اكظالب، كللذ ذكؾ اكةارهخ أصبحت اككزارة بمهككما اكةلظهلن اكجدهد ةشر 

األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف، كةلثكت رساكةما فن " اكسظن كةحقهؽ اكةللهب اكظلرالهب اكلسةدالب فن قطاع 
 (.2004)اكمهكؿ اكةلظهلن ككزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف،  اإلسكاف كاكبلهب األساسهب فن فكسػطهف"

 :األهداف العامة لوزارة األشغال العامة واإلسكانثالثًا: 

د كضظت اككزارة ألالما للذ ةأسهسما جلكب لف األمداؼ كاكغاهات هلكف ةفصهكما كلا هكن كق
 (:2004)اكمهكؿ اكةلظهلن ككزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف، 
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ةحقهؽ اكزهادة اككلهب كاكلكظهب لف اككحدات اكسكلهب اكةن ةكفر اكشركط اكصحهب كاالجةلاظهب  (1
 اكةن ةحةاجما األسر اكفكسطهلهب.

 كهر كاكصهالب اكدائلب ككبلهب األساسهب ككلرافؽ كاكلبالن اكحككلهب كظلاصر اكبلهب اكةحةهب.اكةط (2

 اكلساملب فن ةللهب كةطكهر صلاظب كةكلكككجها اكبلاء كاإللشاءات فن فكسطهف. (3

اكةطكهر كاالرةقاء باكبهئب اكسكلهب فن اكحضر كاكرهؼ كاكةخكص لف اكةجلظات اكسكلهب  (4
 اكظشكائهب.

قطاع اكبلاء فن االقةصاد اككطلن كلشاركةم فن حؿ لشاكؿ اكبطاكب كةكفهر فرص ةفظهؿ دكر  (5
 ظلؿ.

 :مهام وزارة األشغال العامة واإلسكانرابعًا: 

هقط ظكن ظاةؽ اككزارة اكلماـ كاكلسؤككهات اكةاكهب )اكمهكؿ اكةلظهلن ككزارة األشغاؿ اكظالب 
 (:2004كاإلسكاف، 

صالح األضرار فن اكلبالن اك (1 ظادة بلاءحصر كا   اكلبالن لاةجب ظف االجةهاحات اكصمهكلهب، كا 
 اكلدلرة ةدلهران ككهان.

اكقهاـ باكبحكث كاكدراسات اكظكلهب اكخاصب باكةطكهر اكلسةلر كلشارهط كلشاطات اككزارة  (2
 اكلخةكفب.

إظداد اكخطط كاكسهاسات كاكبرالج كاكلشارهط اكظلكهب اكةن ةخدـ ةحقهؽ األمداؼ االسةراةهجهب  (3
 هب كإلسكاف كاكةللهب اكحضرهب كاكظلرالهب فن اكلدف كاكرهؼ.اككطل

إظداد كةحدهث اكلظـ كاكقكالهف كاكةشرهظات اكظلرالهب اكخاصب باكةخطهط اكحضرم كاكةصلهـ  (4
اكلظلارم كاإللشائن كإلسكاف كاكبلهب اكةحةهب بلا هةفؽ لط اككاقط االقةصادم كاكسهاسن 

  .كاالجةلاظن
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 ر كةلظهـ قطاع اكلقاكالت كةطكهر األلظلب اكخاصب باكلقاككهف.كضط اكبرالج اكخاصب بةطكه (5

دارة برالج اكةأمهؿ كاكةدرهب ككلملدسهف كاكلملههف داخؿ كخارج اككزارة. (6  إظداد كا 

اكلشاركب فن إظداد اكخطب اككطلهب ككةللهب اكشالكب ككضط اكقكالهف كاكةشرهظات اككطلهب ذات  (7
 اكصكب.

 :مي في وزارة األشغال العامة واإلسكانالواقع االداري والتنظيًا: خامس

 (:2004أواًل: تشكيمة الوظائف )الهيكل التنظيمي لوزارة األشغال العامة واإلسكان، 

  :هةككف اكمهكؿ اكةلظهلن كككزارة لف اككظائؼ اكةاكهب

اككزهر، اكككهؿ، اكككهؿ اكلساظد كشؤكف اكةخطهط كاكةطكهر، اكككهؿ اكلساظد ككشؤكف اكفلهب، 
ظاـ فن اككزارة، لسةشاركف ككجاف االخةصاص، لدهر دائرة، لدهر لكةب اككزارة فن اكلحافظب، لدهر 

 رئهس قسـ، رئهس شظبب، كظائؼ أخرل.

 ثانيًا: المستويات اإلدارية:

 حسب الموقع الجغرافي: -1

 كهلكف ةقسهـ اكلسةكهات اإلدارهب باككزارة اسةلادان ككلكقط اكجغرافن إكن:

ؿ بكزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف كاكةن ةشرؼ ظكن أظلاؿ األشغاؿ كاإلسكاف كهةلث المستوو األول:
 فن جلهط ألحاء قطاع غزة.

كهةلثؿ بلدهرهات كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بغزة فن لحافظات قطاع غزة كاكةن  المستوو الثاني:
اؿ، لحافظب غزة، ةشرؼ ظكن أظلاؿ األشغاؿ كاإلسكاف فن اكلحافظات كةلقسـ إكن )لحافظب اكشل

 لحافظب اككسطن، لحافظب خالهكلس، لحافظب رفح(.
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 حسب التصنيف الهيكمي: -2

  :العميا: وتشمل كل من اإلدارة - أ

: مػك اكػرئهس األظكػن ككػكزارة، كهلثػؿ اكلسػةكل اكةلفهػذم األظكػن فػن اكسػكطب اكفكسػطهلهب فهلػا الوزير -1
اكمهكؿ اكةلفهذم كككزارة كؿ لف : هخةص بقطاظن األشغاؿ كاإلسكاف، كهرةبط بلكةب اككزهر حسب 

دائػػرة لكةػػب اكػػكزهر، اكلسةشػػاركف،  اككجػػاف اككزارهػػب اكلةخصصػػب كاكطارئػػب، دائػػرة اكرقابػػب اكداخكهػػب، 
 إدارة اكظطاءات اكلركزهب، دائرة اكةظاكف اكظربن كاكدككن، دائرة اكظالقات اكظالب كاإلظالـ.

كظكهػػا، كهلػػارس اإلشػػراؼ اكلباشػػر ظكػػن اإلدارات : هلثػػؿ اكلسػػةكل اكثػػالن فػػن اإلدارة اوكياال الااوزارة -2
اكظالب كاككحدات اكةلظهلهب اكلرةبطب بم كهلسػؽ أظلاكمػا، كهػرةبط بػم حسػب اكمهكػؿ اكةلفهػذم ككػكزارة 
كػػؿ لػػف: اكػػككالء اكلسػػاظدكف، اكػػدائرة اكقالكلهػػب، دائػػرة اكةكػػاكهؼ كاكةقػػدهرات، دائػػرة اكحاسػػػكب، دائػػرة 

ة، للسؽ شؤكف اكلحافظات: كمك ظبارة ظف حكقب كصؿ بػهف إدارات إظداد اككثائؽ كظطاءات اككزار 
 كدكائر اككزارة لط لكاةب اككزارة فن اكلحافظات.

كظػػددمـ اثلػػاف، اكككهػػؿ اكلسػػاظد ككشػػؤكف اكفلهػػب، كاكككهػػؿ اكلسػػاظد كشػػؤكف الااوكالء المساااعدون:  -3
ةجػال ككهػؿ اكػكزارة  اكةخطهط كاكةطكهر، كهككف كؿ للملا لسؤكالن ظف لجاؿ ظلؿ لحدد فن اكػكزارة

 كهظلؿ ةحت إشرافم.  

 اإلدارة الوسطى: - ب

( إدارات ظالب هكضحما شكؿ رقـ 9اككسطن باككزارة باإلدارات اكظالب كظددما )اإلدارة ةةلثؿ 
خطط  إكناكظكها اإلدارة (، كةةككن مذل اإلدارات لسئككهب ةحكهؿ اكسهاسات اكظالب اكصادرة ظف 4)

اكجداكؿ اكزللهب اكالزلب ككةلفهذ اكظلكن كمذل اكخطط كذكؾ باكةظاكف لط ةلفهذهب، كةحدهد االجراءات ك 
 اكدكائر كاألقساـ كلدهرهات اككزارة فن اكلحافظات.

 اإلدارة التنفيذية:  - ت
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كةةلثؿ باكدكائر كاألقساـ كاكشظب كلدهرهات اككزارة باكلحافظات، كةةككن مذل اإلدارة ةطبهؽ 
  اكظلؿ اكلطككب ةحقهقان كألمداؼ اكلظدة لسبقان.اكةظكهلات كةلفهذ اإلجراءات ككخركج ب

 :ثانيًا: تقييم األداء

ةمةـ كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بغزة بظلكهب ةقههـ األداء، كهقكـ بمذل اكظلكهب قسـ ةقههـ  
اكمهكؿ اكةلظهلن ككزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف، )األداء كاكةرقهات كفؽ االخةصاصات اكةاكهب 

2004:) 

 جمهز خطب كةطكهر اكظلؿ اإلدارم بلا هلسجـ لط بث ركح اكللافسب كاكحكافز اكةشجهظهب ة
 كألداء اكجهد.

  ةقدهـ اكةكصهات كاكلقةرحات كلظاكجب ضظؼ األداء كلكاحن اكقصكر كااللحرافات كاكظلؿ ظكن
 .لظاكجةما

 لةابظب اكةرقهات اكلسةحقب ككلكظفهف كربطما بلةائج ةقههـ األداء. 

 كلسةلرة لط إدارات كدكائر اككزارة بشأف اكةأكد لف صحب ةقههـ أداء اكلكظفهفاكلةابظب ا. 

  لراجظب كأرشفب للاذج ةقههـ األداء فن اكلكفات اكخاصب ككظالكهف باككزارة لط ةحدهد لرحكب
 ـ.اكةقهه

  ظلؿ اكحصر اكسلكم كلةائج ةقههـ أداء اكلكظفهف باإلدارات اكظالب كاكدكائر كةحدهد اكذهف
 .كن أقؿ اكدرجاتحصككا ظ

  إظداد اكةقارهر اكالزلب كاكخاصب باكلةائج ككلكظفهف كالسةفادة للما باكقضاها اكلةظكقب بإظادة
 .اكةقههـ

 ط اكلالحظات ظكن ةقههـ األداء كظرضما ظكن جمات االخةصاص داخؿ اككزارة كفن دهكاف جل
 .اكلكظفهف اكظاـ
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 دهـ اكلصح كاكلشكرة ككلقهلهف باككزارةاكقهاـ بجكالت ظكن دكائر اككزارة كشرح اكلظاـ كةق. 

 كةرقهات بلا هلسجـ ا اتلةابظب اكجزاءات كالظكاساةما ظكن ةقههـ األداء اكسلكم كحصر اسةحقاق
 .لط قرار اكةقههـ اكلمائن

  للح اكلكظفهف اكفرصب كسلاع لشاككمـ كاسةفساراةمـ فن اكظلؿ فن اطار اكلماـ اكلكككب ككقسـ
 افب اكةساؤالت كلراظاة اكلحافظب ظكن اكسرهب اكةالب.لط اكةكضهح كاكشرح ظف ك
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  انفصم انرابع
 منهجُت اندراضت

 أواًل: المقدمة.

 .البيانات جمعثانيًا: أسموب 

 ثالثا: مجتمع الدراسة.

 : أداة الدراسة.رابعاً 

 .يان: صدق االستبخامساً 

 : ثبات االستبيان.سادساً 

 في الدراسة.األساليب اإلحصائية المستخدمة ًا: سابع
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 الرابع الفصل 

 منهجية الدراسة

 :مقدمةأواًل: 

جراءاةما لحكرا رئهسها هةـ لف خالكم الجاز اكجالب اكةطبهقن لف  ةظةبر للمجهب اكدراسب كا 
اكدراسب، كظف طرهقما هةـ اكحصكؿ ظكن اكبهالات اكلطككبب إلجراء اكةحكهؿ اإلحصائن ككةكصؿ إكن 

ضكء أدبهات اكدراسب اكلةظكقب بلكضكع اكدراسب، كباكةاكن ةحقؽ األمداؼ  اكلةائج اكةن هةـ ةفسهرما فن
 اكةن ةسظن إكن ةحقهقما. 

اكدراسب، ككذكؾ أداة اكدراسب كظهلب كلجةلط  لةبطلمج اكككلةلاكؿ مذا اكفصؿ كصفا حهث 
، كلدل صدقما كثباةما. كلا هةضلف كصفا ككهفهب بلائما كةطكهرما ظدادماإاكلسةخدلب كطرهقب 

كاألدكات اكةن اسةخدلما كجلط بهالات أداة اكدراسب كةقلهلما،  ةصلهـفن  اكباحثبما ـ إلجراءات اكةن قاك
، كاسةخالص اكلةائجكبهالات كهلةمن اكفصؿ باكلظاكجات اإلحصائهب اكةن اسةخدلت فن ةحكهؿ ااكدراسب، 

 .هكن كصؼ كمذل اإلجراءات اكفهل

 :جمع البيانات أسموبثانيًا: 

اكللمج اكباحث اسةخدـ طبهظب اكدراسب كاألمداؼ اكةن ةسظن إكن ةحقهقما فقد ظكن  بلاءن 
ظكن دراسب اكظامرة كلا ةكجد فن اككاقط كهمةـ بكصفما كصفا دقهقا  هظةلدكاكذم  ،اكةحكهكناككصفن 

كهظبر ظلما ةظبهرا كهفها ككلها، كلا ال هكةفن مذا اكللمج ظلد جلط اكلظككلات اكلةظكقب باكظامرة لف 
ؿ اسةقصاء لظامرما كظالقاةما اكلخةكفب، بؿ هةظدال إكن اكةحكهؿ كاكربط كاكةفسهر كككصكؿ إكن أج

 .اكدراسب هزهد بما رصهد اكلظرفب ظف لكضكعاسةلةاجات هبلن ظكهما اكةصكر اكلقةرح بحهث 
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 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 : المصادر الثانوية .1

لصػػادر اكبهالػػات اكثالكهػػب كاكةػػن  إكػػن دراسػػبب اإلطػػار اكلظػػرم ككفػػن لظاكجػػ م اكباحػػثحهػػث اةجػػ
ةةلثػػػؿ فػػػن اككةػػػب كاكلراجػػػط اكظربهػػػب كاألجلبهػػػب ذات اكظالقػػػب، كاكػػػدكرهات كاكلقػػػاالت كاكةقػػػارهر، كاألبحػػػاث 

 كاكدراسات اكسابقب اكةن ةلاككت لكضكع اكدارسب، كاكبحث كاكلطاكظب فن لكاقط اإللةرلت اكلخةكفب.

 : يةالمصادر األول .2

إكػن جلػػط اكبهالػػات األككهػب لػػف خػػالؿ  كالػػب اكةحكهكهػب كلكضػػكع اكدراسػػب كجػأ اكباحػػثكلظاكجػب اكج
كمذا اكغرض. اإلسةبالب كأداة رئهسب  ككدراسب، صللت خصهصا ن

 مجتمع الدراسة: ثالثًا: 

ظكػػن لشػػككب  كبلػػاءن  اكباحػػث،هظػػرؼ بألػػم جلهػػط لفػػردات اكظػػامرة اكةػػن هدرسػػما لجةلػػط اكدراسػػب 
جلهػط لػكظفن كزارة األشػغاؿ اكظالػب كاإلسػكاف فػن  ب كأمدافما فاف اكلجةلػط اكلسػةمدؼ هةكػكف لػفاكدراس

 ( لكظؼ.99ظددمـ )كاكباكغ شمادة اكثالكهب اكظالب فأظكن  غزة اكحاصكهف ظكن

اسةبالب ظكن لجةلػط اكدراسػب كقػد  (99)طرهقب اكحصر اكشالؿ، حهث ةـ ةكزهط ةـ اسةخداـ كقد 
 اسةبالات أللما غهر لسةكفهب ككشركط. 6، كةـ إكغاء %91.11ةبالب بلسبب سا )82(ةـ اسةرداد 

 خطوات بناء اإلستبانة:

 األداء مااادو تاااوفر مقوماااات تطبياااق بطاقاااة قيااااسقػػػاـ اكباحػػػث بإظػػػداد أداة اكدراسػػػب كلظرفػػػب "
لػػاء كاةبػػط اكباحػػث اكخطػػكات اكةاكهػػب كب "،وزارة األشااغال العامااة واإلسااكان بمحافظااات غاازة فااي المتااوازن
 -اإلسةبالب: 

كاالسػةفادة للمػا فػن  اكدراسػب،اكدراسات اكسابقب ذات اكصػكب بلكضػكع ك  االدارماألدب اإلطالع ظكن  (1
 بلاء اإلسةبالب كصهاغب فقراةما.
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اسةشػػػػار اكباحػػػػث ظػػػػددان لػػػػف أسػػػػاةذة اكجالظػػػػات اكفكسػػػػطهلهب كاكلشػػػػرفهف اإلدارهػػػػهف فػػػػن ةحدهػػػػد أبظػػػػاد  (2
 .كفقراةما اإلسةبالب

 اكرئهسهب اكةن شلكةما اإلسةبالب. ةحدهد اكلجاالت (3

 ةحدهد اكفقرات اكةن ةقط ةحت كؿ لجاؿ. (4

لػػػف اكلحكلػػػهف اإلدارهػػػهف لػػػف أظضػػػاء مهئػػػب اكةػػػدرهس فػػػن اكجالظػػػب  (6ةػػػـ ظػػػرض اإلسػػػةبالب ظكػػػن ) (5
كاكلكحػؽ كلكظفهف لف كزارة األشػغاؿ اكظالػب كاإلسػكاف بغػزة  بغزة،كجالظب األقصن  بغزة، اإلساللهب

 ء أظضاء كجلب اكةحكهـ.( هبهف أسلا1رقـ )

 كاكةظػدهؿ،فن ضكء أراء اكلحكلهف ةػـ ةظػدهؿ بظػض فقػرات اإلسػةبالب لػف حهػث اكحػذؼ أك اإلضػافب  (6
 (.2) ؽلكح فقرة،( 59اإلسةبالب فن صكرةما اكلمائهب ظكن ) ركةسةق

 :أداة الدراسةرابعًا: 

الةشػػاران، ك ةظػػرؼ  ةظػػد االسػػةبالب أكثػػر كسػػائؿ اكحصػػكؿ ظكػػن اكبهالػػات لػػف األفػػراد اسػػةخدالان ك
 كمػا باالسػةجابب هقػكـ آراء أك لظككلػات ظكػن ككحصػكؿ ةسػةخدـ كبلػكد أبظػاد ذات االسػةبالب بألمػا: "أداة

(، حهث ةـ إظداد اسةبالب اكدراسب =88: ;900ةحرهرهب ")األغا ك األسةاذ،  كةابهب كمن لفسم، اكلفحكص
وزارة األشااغال العامااة واإلسااكان  فااي نالمتااواز األداء ماادو تااوفر مقومااات تطبيااق بطاقااة قياااس" حػػكؿ

 "بمحافظات غزة

 ثالث أقسام رئيسية:تتكون إستبانة الدارسة من 

اكجلس، اكظلر، اكدرجب اكظكلهب، سلكات كمك ظبارة ظف اكلظككلات اكظالب ظف اكلسةجهب ) القسم األول:
 (.اكخدلب باككزارة، اكفئب اككظهفهب

 لجاالت : 7فقرة، لكزع ظكن  45، كهةككف لف راسبلجاالت اكدكمك ظبارة ظف   القسم الثاني:

 ( فقرات.6، كهةككف لف )(اككفاءة اكلاكهباكلاكن ) اكبيظد لقكلات لدل ةكفر اكلجاؿ األكؿ:
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 ( فقرات.7، كهةككف لف )(اكلكاطلهفاكظلالء ) بيظد لقكلات لدل ةكفر اكلجاؿ اكثالن:

 ( فقرات.6، كهةككف لف )خكهباكدا اكظلكهات بيظد لقكلات لدل ةكفراكلجاؿ اكثاكث: 

 ( فقرات.6، كهةككف لف )كاكللك اكةظكهـ بيظد لقكلات لدل ةكفر اكلجاؿ اكرابط:

 ( فقرات.7، كهةككف لف )االجةلاظن اكبيظد لقكلات لدل ةكفراكلجاؿ اكخالس: 

 ( فقرات.7، كهةككف لف )االلةلاءك  بيظد اككالء لقكلات لدل ةكفراكلجاؿ اكسادس: 

، كهةككف كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة فن خطب اسةراةهجهب ةكفر لدلبط: اكلجاؿ اكسا
 ( فقرات.6لف )

، كهةكػكف كزارة األشػغاؿ اكظالػب كاإلسػكاف بلحافظػات غػزة فػناألداء  ةقههـظف كمك ظبارة   القسم الثالث:
 .( فقرات5لف )

ثهف كفقرات االسةبهاف حسب جػدكؿ ةـ اسةخداـ لقهاس كهكرت اكخلاسن كقهاس اسةجابات اكلبحك 
(3:) 

 (3) رقم جدول
 الخماسي درجات مقياس ليكرت 

 لكافؽ بشدة لكافؽ لحاهد غهر لكافؽ غهر لكافؽ بشدة االسةجابب
 5 4 3 2 1 اكدرجب

 

" كبػػذكؾ هكػػكف اكػػكزف اكلسػػبن فػػن مػػذل غهػػر لكافػػؽ بشػػدة( كالسػػةجابب "1اكدرجػػب ) كقػػد ةػػـ اخةهػػار
" كبػػذكؾ هكػػكف لكافػػؽ بشػػدةكالسػػةجابب " (5، كاكدرجػػب )اسػػب لػػط مػػذل االسػػةجابب% كمػػك هةل29اكحاكػػب مػػك

 .% كمك هةلاسب لط مذل االسةجابب199اككزف اكلسبن فن مذل اكحاكب مك
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 صدق االستبيان:خامسًا: 

هقصد بصدؽ اإلسةبالب أف ةقهس أسئكب اإلسةبالب لا كضظت كقهاسم، كقد قاـ اكباحث باكةأكد  
 بطرهقةهف:لف صدؽ اإلسةبالب 

                       :"الصدق الظاهري" صدق المحكمين -1

لةخصصهف فن اإلدارة  (7)ظرض اإلسةبالب ظكن لجلكظب لف اكلحكلهف ةأكفت لف ةـ 
بإجراء لا هكـز لف  اكباحث هراء اكلحكلهف كقاـب سةجاباال ةـ (، كقد1رقـ ) باكلكحؽكأسلاء اكلحكلهف 

الظر اكلكحؽ  -اكلقدلب، كبذكؾ خرج االسةبهاف فن صكرةم اكلمائهب  حذؼ كةظدهؿ فن ضكء اكلقةرحات
 (.2رقـ )

 صدق المقياس: -2

 Internal Validity :أوال: االتساق الداخمي

هقصد بصدؽ االةساؽ اكداخكن لدل اةساؽ كؿ فقرة لف فقرات اإلسةبالب لط اكلجاؿ اكذم 
ؽ اكداخكن كإلسةبالب كذكؾ لف خالؿ حساب ةلةلن إكهب مذل اكفقرة، كقد قاـ اكباحث بحساب االةسا

 لظالالت االرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات لجاالت اإلسةبالب كاكدرجب اكككهب ككلجاؿ لفسم.
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 :نتائج االتساق الداخمي -

 في المتوازن األداء مقومات تطبيق بطاقة قياس مدو توفرأوال: نتائج االتساق الداخمي لمجاالت"
 :"مة واإلسكان بمحافظات غزةوزارة األشغال العا

 اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر " لجاؿاالرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات  ( لظالؿ4هكضح جدكؿ )

، كاكذم هبهف أف لظالالت االرةباط اكلبهلب داكب ظلد " كاكدرجب اكككهب ككلجاؿ(اككفاءة اكلاكهباكلاكن )
 كقهاسم.كبذكؾ هظةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط  α= 9.95لظلكهب  كللسة

   (4)رقم جدول 
 "(المالية الكفاءةالمالي ) الُبعد مقوماتمدو توفر "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 والدرجة الكمية لممجال

 معامل بيرسون رةااااااااااااااااااااااااالفق م
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 هؤدم إكن بشكؿ اكلةاحب تكاإللكالها اكلاكهب اكلكارد اسةغالؿ هةـ  .1
 .األداء باككزارة ةطكهر

.760 *0.000 

 ةحسهف اإلهرادات إكن ةؤدم ةلكهؿ لصادر ةكفهر ظكن اكظلؿ هةـ  .2
 .كةطكرما باككزارة

.612 *0.000 

 0.000* 661. .كاكخدلات اكلةلكظب اكبرالج زهادة ظكن اككزارة ةظلؿ  .3
 0.000* 642. اكةلفهذهب.ملاؾ كضكح فن اكلكازلات بلا هحقؽ اكخطط   .4
 0.000* 656. ملاؾ دقب فن لظـ ضبط اكلصركفات.  .5
 0.002* 331. ةقـك اككزارة بإظداد ةقارهر لاكهب بشكؿ دكرم.  .6
 . α=0.0.االرةباط داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب  *
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 بيظد لقكلاتلدل ةكفر " لجاؿاالرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات  ( لظالؿ5جدكؿ ) هكضح

 ل، كاكذم هبهف أف لظالالت االرةباط اكلبهلب داكب ظلد لسةك " كاكدرجب اكككهب ككلجاؿ(اكلكاطلهفلالء )اكظ
 كبذكؾ هظةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط كقهاسم. α= 9.95لظلكهب 

  (5)رقم جدول 
" والدرجة (المواطنين) العمالء ُبعد مقومات مدو توفرمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الكمية لممجال

 رةااااااااااااااااااااااالفق م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000* 714. .ككجلمكر اكرضا درجب ةحقهؽ ظكن اككزارة ةظلؿ  .1
 0.000* 649. ةسظن اككزارة ككةظرؼ ظكن آراء اكجلمكر فن أداء اككزارة.  .2
 0.000* 757. ت كحاجات اكجلمكر.ةيككن اككزارة االمةلاـ اككافن بلةطكبا  .3

4.  
ةسظن اككزارة إكن ةقدهـ أفضؿ اكخدلات ككجلمكر باسةخداـ كسائؿ 

 0.000* 775. اكةكلكككجها اكحدهثب.

 0.000* 758. ةسةجهب اككزارة كشكاكل اكجلمكر، كهةـ لظاكجب اكخكؿ فن كقت قصهر.  .5
 0.000* 803. ةظلؿ اككزارة ظكن ةطكهر لكظهب اكخدلات اكلقدلب ككجلمكر.  .6
 0.000* 697. هكجد لسةكل لقبكؿ لف رضا اكجلمكر ظف اكخدلات اكليقدلب لف اككزارة.  .7
 . α=0.0.االرةباط داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب  *

 

 



دةمنكجوةىالدرا  

 
 

 56  
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 بيظد لقكلات لدل ةكفر" لجاؿاالرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات  ( لظالؿ6هكضح جدكؿ )

 ل، كاكذم هبهف أف لظالالت االرةباط اكلبهلب داكب ظلد لسةك لجاؿ" كاكدرجب اكككهب كك اكداخكهب اكظلكهات
 كبذكؾ هظةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط كقهاسم. α= 9.95لظلكهب 

 (6) رقم جدول
" والدرجة الداخمية العمميات ُبعد مقومات مدو توفرمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الكمية لممجال

 رةااااااااااااااااااااااااالفق م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000* 754. اكلكظفهف. كلةطكبات احةهاجات ةكفهر ظكن اككزارة ةظلؿ  .1
 0.000* 698. ظكن ةطكهر لجاالت اكبحث اكظكلن كدظـ األلشطب. اككزارة ةظلؿ  .2
 0.000* 614. اكخدلات اكلقدلب باسةلرار. كلكظهب أسككب ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ  .3
 0.000* 772. اكالزلب كةقدهـ اكةسمهالت. اإلدارهب اكخدلات ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ  .4
 0.000* 698.  اكلكظفهف. كةللهب قدرات اكةدرهبهب اكدكرات ظقد ظكن اككزارة ةظلؿ  .5
 0.000* 675. هةـ اسةخداـ اكلكارد اكحاكهب بأقصن طاقب للكلب.  .6
 . α=0.0.لد لسةكم دالكب االرةباط داؿ إحصائهان ظ *
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 الفصلىالرابع

 بيظد لقكلاتلدل ةكفر " لجاؿاالرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات  ( لظالؿ7هكضح جدكؿ )

لظلكهب  ل، كاكذم هبهف أف لظالالت االرةباط اكلبهلب داكب ظلد لسةك " كاكدرجب اكككهب ككلجاؿكاكللك اكةظكهـ
9.95 =α .كبذكؾ هظةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط كقهاسم 

 

  (7) رقم ولجد
" والدرجة الكمية والنمو التعميم ُبعد مقوماتمدو توفر معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 لممجال

 رةاااااااااااااااااالفق م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000* 756. .ككلكظفهف كلالئلب كافهب ةدرهبهب برالج اككزارة ةقدـ  .1

2.  
 حاجةم أك حسب كؿه  قدراةمـ كةطكهر اكلكظفهف بةدرهب اككزارة ـةمة

 0.000* 792. اككزارة. حاجب حسب

 0.000* 827. اككزارة. فن ظلكمـ كطبهظب لالئلب ةدرهبهب بخدلات اكلكظفهف هةلةط  .3

 حاجاةم بلا بةكبهب اككزارة، فن اكلسةخدـ اكلكظؼ رضا لقهاس همةـ  .4
 .كلؤمالةم قدراةم هلاسب

.712 *0.000 

االلضباط اإلدارم  ذكم باكلكظفهف االحةفاظ ظكن اككزارة ةحرص  .5
 .كةحفهزمـ بمـ كاالمةلاـ

.621 *0.000 

 إكن اكحاكهب كككصكؿ كاكقدرات اكلمارات ةطكهر ظكن اككزارة ةظلؿ  .6
 .اكلسةكل اكلطككب

.784 *0.000 

 . α=0.0.االرةباط داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب  *
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 الفصلىالرابع

 اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر " لجاؿاالرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات  لظالؿ (8هكضح جدكؿ )

لظلكهب  ل، كاكذم هبهف أف لظالالت االرةباط اكلبهلب داكب ظلد لسةك " كاكدرجب اكككهب ككلجاؿاالجةلاظن
9.95 =α .كبذكؾ هظةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط كقهاسم 

 

 (8) رقم جدول
" والدرجة الكمية االجتماعي الُبعد مقوماتمدو توفر "رات مجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فق 

 لممجال

 رةاااااااااااااااالفق م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000* 516. .ظف طرهؽ إلشاء لرافؽ ظالب اكفكسطهلن اكلجةلط بلاء فن اككزارة ةسامـ  .1

2.  
ملب فن اكحد لف لشككب فن إهجاد فرص ظلؿ كاكلسا اككزارة ةسامـ

 اكبطاكب.
.616 *0.000 

3.  
رظاهب  خالؿ لف اكثقافهب كاكظكلهب كاألظهاد كأللشطب اكدظـ اككزارة ةقدـ

 .كاكللاسبات اكلمرجالات
.712 *0.000 

 0.000* 702. ةشارؾ اككزارة فن اكللاسبات االجةلاظهب ككلكظفهف.  .4
 0.000* 718. اكدهلهب.ةشارؾ اككزارة اكلكظفهف فن األظهاد كاكللاسبات   .5
 0.000* 618. ةشارؾ اككزارة اكلكظفهف فن حّؿ لشاككمـ االجةلاظهب.  .6
 0.000* 563. ةقدـ اككزارة اكمداها اكظهلّهب ككلكظفهف فن األظهاد كاكللاسبات اكدهلهب.  .7
 . α=0.0.االرةباط داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب  *
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 الفصلىالرابع

 بيظد اككالء لقكلات لدل ةكفر" لجاؿفقرة لف فقرات االرةباط بهف كؿ  ( لظالؿ9هكضح جدكؿ )

لظلكهب  ل، كاكذم هبهف أف لظالالت االرةباط اكلبهلب داكب ظلد لسةك " كاكدرجب اكككهب ككلجاؿااللةلاءك 
9.95 =α .كبذكؾ هظةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط كقهاسم 

 

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

 لممجال

 رةاااااااااااااالفق م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000* 687. هةلهز أدائؾ باككزارة باكجكدة كاإلةقاف.  .1
 0.000* 730. ةظلؿ كباسةلرار ظكن ةلفهذ اكةظكهلات بدقب.  .2
 0.000* 778. ظلكؾ.هظةرؼ لسؤككؾ باكةلهز فن   .3
 0.000* 563. كدّهؾ اكقدرة ظكن اكظلؿ كاكةكهؼ لط اكحاالت اكطارئب.  .4
 0.001* 358. كدّهؾ اكقدرة ظكن اكقهاـ بأظلاؿ إضافهب أخرل.  .5
 0.000* 852. ةحرص ظكن ةحسهف أدائؾ بشكؿ لسةلر.  .6
 0.000* 786. ةةظالؿ لط زلالئؾ بركح اكفرهؽ.  .7
 . α=0.0.ظلد لسةكم دالكب  االرةباط داؿ إحصائهان  *
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 اسةراةهجهب خطب ةكفر لدل" لجاؿاالرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات  ( لظالؿ19هكضح جدكؿ )
، كاكذم هبهف أف لظالالت " كاكدرجب اكككهب ككلجاؿغزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن

 ةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط كقهاسم.كبذكؾ هظ α= 9.95لظلكهب  لاالرةباط اكلبهلب داكب ظلد لسةك 

 

  (10) رقم جدول
وزارة األشغال العامة  في خطة استراتيجية توفر مدو"مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 والدرجة الكمية لممجال" واإلسكان بمحافظات غزة

 رةااااااااااااااااااالفق م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000* 685. .ةحقهقم اككزارة كلا ةلكم اكلظاكـ كاضحب إسةراةهجهب اككزارة كدل  .1
 0.000* 721. .ككةطكهر قابكب باككزارة اإلسةراةهجهب األمداؼ  .2

3.  
 اإلسةراةهجهب األمداؼ كاكلملن كةحقهؽ اكظكلن اككادر اككزارة كدل هةكفر
 0.000* 638. .ةحددما اكةن

4.  
 األداء كقهاس لظلن لحدد كةظطن لةظددة لصادر لف اكبهالات ةةكفر
 0.000* 819. .باككزارة

5.  
 كةحقهؽ بسمككب ظكن االةصاؿ قادر إدارم لظاـ اككزارة كدل هةكفر

 0.000* 808. .اإلسةراةهجهب األمداؼ

 0.000* 792. .اكلطككب باكشكؿ بظلكما لحكسب ككقهاـ ةقههـ لظاـ اككزارة ةسةخدـ  .6
 . α=0.0.ظلد لسةكم دالكب االرةباط داؿ إحصائهان  *
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 الفصلىالرابع

وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات  األداء فيتقييم "ثانيا: نتائج االتساق الداخمي لممجال 
 :"غزة

 كزارة فن األداء ةقههـ" لجاؿاالرةباط بهف كؿ فقرة لف فقرات  ( لظالؿ11هكضح جدكؿ )
، كاكذم هبهف أف لظالالت االرةباط ككلجاؿكاكدرجب اكككهب " غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ

 كبذكؾ هظةبر اكلجاؿ صادؽ كلا كضط كقهاسم. α= 9.95لظلكهب  لاكلبهلب داكب ظلد لسةك 

 

  (11)رقم جدول 
وزارة األشغال العامة واإلسكان ء في دااألتقييم "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 والدرجة الكمية لممجال" بمحافظات غزة

 م
 رةااااااااااااااااااالفق 

معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000* 743. هساظد ةقههـ األداء اكلطّبؽ باككزارة ظكن رفط كفاءة أداء اكلكظفهف.  .1

 0.000* 836. هةـ إطالع اكظالكهف ظكن لةائج ةقههـ أدائمـ.  .2

3.  
ةظرؼ أكجم اكقكة كاكضظؼ فن هساظد ةقههـ األداء اكلطّبؽ باككزارة ظكن اك

 أداء اكلكظفهف.
.664 *0.000 

4.  
هساظد ةقههـ األداء اكلطّبؽ باككزارة ظكن ةطكهر اكبرالج اكةدرهبهب كةللهب 

 اكلمارات.
.793 *0.000 

 0.000* 574. اكلظاههر اكلسةخدلب فن ةقههـ األداء لالئلب ككلكظفهف.  .5

 . α=05..االرةباط داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب  *
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 الفصلىالرابع

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

هظةبر اكصدؽ اكبلائن أحد لقاههس صدؽ األداة اكذم هقهس لدل ةحقؽ األمداؼ اكةن ةرهد 
األداة اككصكؿ إكهما، كهبهف لدم ارةباط كؿ لجاؿ لف لجاالت اكدراسب باكدرجب اكككهب كفقرات 

الرةباط فن جلهط لجاالت اإلسةبالب داكب إحصائهان ( أف جلهط لظالالت ا12هبهف جدكؿ ) االسةبالب.
 كبذكؾ هظةبر جلهط لجاالت اإلسةبالب صادقم كلا كضط كقهاسم. α= 9.95ظلد لسةكم لظلكهب 

  (12)رقم جدول 
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

 الااااااااااااااااااااالمج
معامل 

 سونبير 
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000* 752. (.اككفاءة اكلاكهباكلاكن ) اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.000* 761. (.اكلكاطلهفاكظلالء ) بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.000* 816. اكداخكهب. اكظلكهات بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.000* 799. كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.000* 714. االجةلاظن. اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.000* 477. االلةلاء.ك  بيظد اككالء لقكلاتلدل ةكفر 

كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف  ةكفر خطب اسةراةهجهب فن لدل
 بلحافظات غزة.

.770 *0.000 

 مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في
 محافظات غزة.بمة واإلسكان وزارة األشغال العا

.995 *0.000 

 0.000* 701. .كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة فن داءاألةقههـ 
 .α=9.95االرةباط داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *        
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 الفصلىالرابع

 :  Reliabilityثبات اإلستبانة سادسًا:  

ةهجب كك ةـ إظادة ةكزهط اإلسةبالب أكثر هقصد بثبات اإلسةبالب أف ةظطن مذل اإلسةبالب لفس اكل
لف لرة ةحت لفس اكظركؼ كاكشركط، أك بظبارة أخرل أف ثبات اإلسةبالب هظلن االسةقرار فن لةائج 

ظدة لرات خالؿ فةرات زللهب  األفراداإلسةبالب كظدـ ةغههرما بشكؿ كبهر فهلا كك ةـ إظادة ةكزهظما ظكن 
 لظهلب.

 لب اكدراسب لف خالؿ:باكقد ةحقؽ اكباحث لف ثبات إسة

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

اكلةائج كلا من لبهلب فن  اسةخدـ اكباحث طرهقب أكفا كركلباخ كقهاس ثبات اإلسةبالب، ككالت
 (.13جدكؿ )

  (13) رقم جدول
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد  الاااااااااااااالمج
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.819 0.671 6 (.اككفاءة اكلاكهباكلاكن ) اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.931 0.866 7 (.اكلكاطلهفاكظلالء ) بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.890 0.792 6 اكداخكهب. اكظلكهات بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.918 0.842 6 كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.868 0.754 7 االجةلاظن. اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.898 0.806 7 االلةلاء.ك  بيظد اككالء لقكلاتلدل ةكفر 

كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف  فن خطب اسةراةهجهب ةكفر لدل
 0.915 0.837 6 بلحافظات غزة.
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عدد  الاااااااااااااالمج
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارة 
 0.969 0.939 45 شغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة.األ

 0.876 0.768 5 .ةقههـ األداء فن كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة
 0.972 0.944 50 جميع المجاالت

 = اكجذر اكةربهظن اكلكجب كلظالؿ أكفا كركلباخ اكصدؽ اكذاةن*

لب لظالؿ أكفا كركلباخ لرةفظب ككؿ لجاؿ ( أف قه13كاضح لف اكلةائج اكلكضحب فن جدكؿ )
اكصدؽ (. ككذكؾ قهلب 0.944كجلهط فقرات اإلسةبالب ) بهللا بكغت( 0.939 ،0.671حهث ةةراكح بهف )

كجلهط فقرات اإلسةبالب  بكغت بهللا( 0.969 ،0.819لرةفظب ككؿ لجاؿ حهث ةةراكح بهف ) اكذاةن
 فط.لرة اكصدؽ اكذاةن( كمذا هظلن أف لظالؿ 0.972)

ككف ( قابكب ككةكزهط. كه2ةككف اإلسةبالب فن صكرةما اكلمائهب كلا من فن اكلكحؽ )بذكؾ ك 
اكباحث قد ةأكد لف صدؽ كثبات إسةبالب اكدراسب للا هجظكم ظكن ثقب ةالب بصحب اإلسةبالب 

 كصالحهةما كةحكهؿ اكلةائج كاإلجابب ظكن أسئكب اكدراسب كاخةبار فرضهاةما.

  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:المعالجات سابعًا: 

 Statistical Package forلف خالؿ برلالج اكةحكهؿ اإلحصائن  اإلسةبالبةفرهغ كةحكهؿ ةـ 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الخةبار لا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سلرلكؼ - اخةبار كككلجكركؼ ةـ اسةخداـ
 (.14فن جدكؿ )، ككالت اكلةائج كلا من لبهلب إذا كالت اكبهالات ةةبط اكةكزهط اكطبهظن لف ظدلم
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  (14) رقم جدول
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  الاااااااااااااالمج
(Sig.) 

 0.439 (.اككفاءة اكلاكهباكلاكن ) اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.458 (.اكلكاطلهفاكظلالء ) بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.461 اكداخكهب. اكظلكهات بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.225 كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.385 االجةلاظن. اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.477 االلةلاء.ك  بيظد اككالء لقكلاتلدل ةكفر 

 0.816 كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة. فنب خطب اسةراةهجه ةكفر لدل
مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في وزارة األشغال 

 0.984 العامة واإلسكان بمحافظات غزة.

 0.353 .كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزةفن داء األةقههـ 
 0.959 جميع مجاالت االستبانة

ت لجاالجلهط ك (.Sig)( أف اكقهلب االحةلاكهب 14اضح لف اكلةائج اكلكضحب فن جدكؿ )ك 
0لف لسةكل اكدالكب  اكدراسب كالت أكبر .05  هةبط اكةكزهط  تاكلجاال مذلكبذكؾ فإف ةكزهط اكبهالات ك

 اكدراسب. سهةـ اسةخداـ االخةبارات اكلظكلهب كإلجابب ظكن فرضهات  اكطبهظن، حهث

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

اكلسب اكلئكهب كاكةكرارات كاكلةكسط اكحسابن: هسةخدـ مذا األلر بشكؿ أساسن ألغراض لظرفب  (8
 . اكدراسب ظهلبفن كصؼ هةـ االسةفادة للما ةكرار فئات لةغهر لا ك 

 .بالبكلظرفب ثبات فقرات اإلسة، (Cronbach's Alphaاخةبار أكفا كركلباخ) (2
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هسةخدـ مذا  K-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Test سلرلكؼ - اخةبار كككلجكركؼ (3
 .لا إذا كالت اكبهالات ةةبط اكةكزهط اكطبهظن لف ظدلم االخةبار كلظرفب

( كقهاس درجب االرةباط: هقكـ Pearson Correlation Coefficientلظالؿ ارةباط بهرسكف ) (4
. كقد ةـ اسةخدالم كحساب االةساؽ اكداخكن هف لةغهرهفدراسب اكظالقب بمذا االخةبار ظكن 

 كاكصدؽ اكبلائن كالسةبالب، كاكظالقب بهف اكلةغهرات.

( كلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت T-Test) فن حاكب ظهلب كاحدة Tاخةبار  (5
ب اكلةكسط ككؿ أـ زادت أك قكت ظف ذكؾ. ككقد ةـ اسةخدالم ككةأكد لف دالك 3إكن اكحهاد كمن 

 فقرة لف فقرات االسةبالب.

( كلظرفب لا إذا كاف ملاؾ Independent Samples T-Test) فن حاكب ظهلةهف Tاخةبار  (6
 ذات دالكب إحصائهب بهف لجلكظةهف لف اكبهالات اكلسةقكب.  تفركقا

( كلظرفب لا إذا One Way Analysis of Variance) ANOVAاخةبار ةحكهؿ اكةباهف األحادم  (7
 كاف ملاؾ فركقات ذات دالكب إحصائهب بهف ثالث لجلكظات أك أكثر لف اكبهالات.
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  خلبمصانفصم ا
 اإلجببت عهً أضئهتحتهُم انبُبنبث و

 اندراضت
 أواًل: المقدمة.

 المعمومات العامة.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي ثانيًا: 

 .الدراسة اإلجابة عمى أسئمةثالثا: 
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 امسالفصل الخ

 الدراسة أسئمة عمى واإلجابة البيانات حميلت

 مقدمة:الأواًل: 

هةضلف مذا اكفصؿ ظرضان كةحكهؿ اكبهالات كاخةبار فرضهات اكدراسب، كذكؾ لف خالؿ اإلجابب 
ظف أسئكب اكدراسب كاسةظراض أبرز لةائج اإلسةبالب كاكةن ةـ اكةكصؿ إكهما لف خالؿ ةحكهؿ فقراةما، 

اكجلس، اكظلر، اكدرجب اكظكلهب، سلكات اكخدلب )اكدراسب اكةن اشةلكت ظكن  كاككقكؼ ظكن لةغهرات
إذ  ،اكدراسب إسةبالبكذا ةـ إجراء اكلظاكجات اإلحصائهب ككبهالات اكلةجلظب لف باككزارة، اكفئب اككظهفهب(، 

اكةن ككحصكؿ ظكن لةائج اكدراسب  (SPSS)ـز اإلحصائهب ككدراسات االجةلاظهب حةـ اسةخداـ برلالج اك
 سهةـ ظرضما كةحكهكما فن مذا اكفصؿ. 

 :المعمومات العامةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي ثانيًا: 

 اكلظككلات اكظالبكفؽ  كخصائص ظهلب اكدراسب كفهلا هكن ظرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

  (15) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع 

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 92.1 70 ذكر
 7.9 6 ألثن

 100.0 76 المجموع
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 %7.9 اكباقن بهللاذككر،  لف ظهلب اكدراسب% 92.1لا لسبةم ( أف 15هةضح لف جدكؿ )
كةظكد مذل اكلسبب إكن طبهظب ظلؿ اككزارة اكفلهب، حهث أف طبهظب اككظائؼ ةحةاج ككظلصر  إلاث.

بب ةكزهط اكجلس ككقكل اكظالكب فن فكسطهف فن كةةكافؽ مذل اكلسبب إكن حد لا لط لس اكذككرم أكثر،
 (.2911% كإللاث )لركز االحصاء اكفكسطهلن، 19.5% ككذككر،89.5، كاكةن بكغت 2911ظاـ 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 

  (16) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد العمر
 31.6 24 سلب 30أقؿ لف 

 32.9 25 سلب 40لف أقؿ  -30
 18.4 14 سلب 50أقؿ لف  -40

 17.1 13 سلب فأكثر 50
 100.0 76 المجموع

 

، سلب 39أقؿ لف أظلارمـ  لف ظهلب اكدراسب% 31.6لا لسبةم ( أف 16هةضح لف جدكؿ )
 59أقؿ لف  – 49% ةةراكح أظلارمـ لف 18.4سلب،  49أقؿ لف  -39ةةراكح أظلارمـ لف  32.9%

  أكثر.سلب ف 59% أظلارمـ  17.1سلب، بهللا

ظالا كمذا  49% لف لكظفن اككزارة مـ أقؿ لف 64كةشهر اكلةائج اكسابقب إكن أف أكثر لف 
هظلن أف اككزارة هغكب فهما ظلصر اكشباب، كهلكف ةفسهر ذكؾ بةغههر اككثهر لف لكظفن اكحككلب 

ككظلصر اكشبابن لف اكةكظهؼ فن  اكفكسطهلهب فن غزة لةهجب اإللقساـ اكفكسطهلن كمك لا أةاح اكفرصب
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% لف لكظفن اككزارة كدهمـ سلكات خدلب 68حهث ةشهر لةائج مذل اكدراسب إكن أف أكثر لف اكحككلب 
سلكات، حهث أف غاكبهب لكظفن اككزارة لف اكلكظفهف اكجدد اكذم كـ هلضن ظكن ةظهلمـ  19أقؿ لف 
 سلكات.  5أكثر لف 

 ة:لعمميعينة الدراسة حسب الدرجة اتوزيع  -

  (17)رقم جدول 
 عينة الدراسة حسب الدرجة العمميةتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد الدرجة العممية
 11.8 9 ثالكهب ظالب أك أقؿ
 14.5 11 دبكـك لةكسط
 52.6 40 بكاككرهكس
 21.1 16 دراسات ظكها

 100.0 76 المجموع
 

اكثالكهب اكظالب هحلككف درجب  سباكدرا لف ظهلب% 11.8( أف لا لسبةم 17)هةضح لف جدكؿ 
 %21.1% هحلككف درجب اكبكاككرهكس، بهللا 52.6، دبككـ اكلةكسطهحلككف درجب اك %14.5 ،أك أقؿ

 .هحلككف درجب اكدراسات اكظكها

كةشهر اكلةائج إكن إرةفاع لسبب اكحاصكهف ظكن بكاككرهكس فأظكن حهث أف لجلكع اكحاصكهف  
% كفن اكلقابؿ فن لسبب اكحاصكهف ظكن ثالكهب ظالا فأقؿ 73.7ن ظكن بكاككرهكس كدراسات ظكها م

% كمك لا هظلن أف ملاؾ ةبلن فن اكحككلب اكفكسطهلهب فن غزة كةكظهؼ أصحاب اكشمادات 11.8من 
 بكاككرهكس فأظكن. 
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 ة:عينة الدراسة حسب الخدمة بالوزار توزيع  -

 (18) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب الخدمة بالوزارةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد الخدمة بالوزارة
 42.1 32 سلكات 5أقؿ لف 

 26.3 20 سلكات10إكن أقؿ لف  5لف 
 31.6 24 سلكات فأكثر 10

 100.0 76 المجموع
 

أقؿ سلكات خدلةمـ باككزارة  لف ظهلب اكدراسب% 42.1لا لسبةم ( أف 18هةضح لف جدكؿ )
% 31.6سلكات، بهللا  19إكن أقؿ لف  5باككزارة لف ةةراكح سلكات خدلةمـ  %26.3، سلكات 5لف 

  .سلكات فأكثر 19سلكات خدلةمـ باككزارة 

سلكات كمن لا  5ةشهر كلةائج إكن ارةفاع فن لسبب اكلكظفهف اكذهف سلكات خدلةمـ أقؿ لف 
سلكات أم لا بظد  7هظكد إكن لا أشرلا كم سابقا لف ةكظهؼ ظدد كبهر لف لكظفن اكحككلب فن آخر 

 لقساـ اكفكسطهلن.اإل
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 :عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفيةتوزيع  -

 (19) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب الفئة الوظيفيةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد الفئة الوظيفية
 7.9 6 اكفئب اكظكها
 25.0 19 اكفئب األككن
 27.6 21 اكفئب اكثالهب
 13.2 10 اكفئب اكثاكثب
 26.3 20 أخرل

 100.0 76 المجموع
 

أف فئةمـ اككظهفهب اكفئب أجابكا  اكدراسب لف ظهلب% 7.9( أف لا لسبةم 19)هةضح لف جدكؿ 
% فئةمـ 13.2% فئةمـ اككظهفهب اكفئب اكثالهب، 27.6فئةمـ اككظهفهب اكفئب األككن،  %25.0 ،اكظكها

 . فئةمـ اككظهفهب غهر ذكؾ %26.3اككظهفهب اكفئب اكثاكثب، بهللا 

ف اكلالحظ أف اظكن لسبب فن اكجدكؿ اكسابؽ من لسبب اكلكظفهف اكذهف هلةلكف إكن اكفئب ل
اكثالهب كحسب قالكف اكخدلب اكلدلهب اكلظلكؿ بم فن لؤسسات اكسكطب اكفكسطهلهب فإف مذل اكفئب ةضـ 
اككظائؼ اكةخصصهب فن كؿ اكلجاالت كمك لا هةلاسب لط طبهظب ظلؿ اككزارة اكةن ةضـ ظدد كبهر 

 لف اكلملدسهف فن ظدة لجاالت. 
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 : االجابة عمى أسئمة الدراسةثالثًا: 

كلظرفب لا ( كظهلب كاحدة Tةـ اسةخداـ االخةبارات اكلظكلهب )اخةبار كالجابب ظكن أسئكب اكدراسب
  أـ ال. 3كمن  اكحهادإذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت إكن درجب 

حسب لقهاس كهكرت  درجب اكحهادكمن ةقابؿ  3جابب هساكم لةكسط درجب اإل :الفرضية الصفرية
 اكلسةخدـ.

 . 3لةكسط درجب اإلجابب ال هساكم  :الفرضية البديمة

فإلم ال هلكف رفض اكفرضهب اكصفرهب كهككف  (0.05أكبر لف  Sig) Sig > 0.05إذا كالت 
درجب اكحهاد كمرهان ظف حكؿ اكظامرة لكضط اكدراسب ال هخةكؼ ج األفرادفن مذل اكحاكب لةكسط آراء 

( فهةـ رفض اكفرضهب اكصفرهب كقبكؿ 0.05أقؿ لف  Sig) Sig < 0.05ألا إذا كالت  ، 3كمن 
، كفن مذل  3كمن درجب اكحهاد هخةكؼ جكمرهان ظف  األفراداكفرضهب اكبدهكب اكقائكب بأف لةكسط آراء 

. 3كمن درجب اكحهاد جكمرهب  اكحاكب هلكف ةحدهد لا إذا كاف لةكسط اإلجابب هزهد أك هلقص بصكرة
لكجبب فلظلال أف اكلةكسط اكحسابن كإلجابب قهلب االخةبار كذكؾ لف خالؿ قهلب االخةبار فإذا كالت 

 كاكظكس صحهح.درجب اكحهاد هزهد ظف 

فااي وزارة األشااغال العامااة واالسااكان  (الماليااة الكفاااءةالمااالي ) الُبعااد مقوماااتماادو تااوفر مااا : أوالً 
 ؟بمحافظات غزة

درجب كلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت إكن  (T)ةـ اسةخداـ اخةبار 
 (.29أـ ال. اكلةائج لكضحب فن جدكؿ )  (3)كمن اكحهاد 
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  (20) رقم جدول
 الُبعد مقوماتمدو توفر لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "(المالية الكفاءةالمالي )

المتوسط  رةااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
 كاإللكالهػات اكلاكهػب اكلػكارد اسػةغالؿ هػةـ

األداء  ةطػكهر هػؤدم إكػن بشػكؿ اكلةاحػب
 .باككزارة

3.16 63.16 1.37 0.088 5 

 ؤدمة ةلكهؿ لصادر ةكفهر ظكن اكظلؿ هةـ  .2
 .كةطكرما باككزارة ةحسهف اإلهرادات إكن

3.28 65.60 2.41 *0.009 3 

كاكخػدلات  اكبػرالج زهػادة ظكػن اكػكزارة ةظلػؿ  .3
 .اكلةلكظب

3.28 65.53 2.44 *0.009 4 

بلػػػػا  اكلاكهػػػػب ملػػػػاؾ كضػػػػكح فػػػػن اكلكازلػػػػات  .4
 هحقؽ اكخطط اكةلفهذهب.

3.05 61.07 0.51 0.307 6 

 2 0.013* 2.28 66.05 3.30 ات.ملاؾ دقب فن لظـ ضبط اكلصركف  .5

6.  
ةقػػػػػـك اكػػػػػكزارة بإظػػػػػداد ةقػػػػػارهر لاكهػػػػػب بشػػػػػكؿ 

 دكرم.
3.67 73.42 5.78 *0.000 1 

  0.000* 4.10 65.82 3.29 جميع فقرات المجال معاً  
0اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *  .05 . 

 ن:( هلكف اسةخالص لا هك29لف جدكؿ )

 3.67ساكم " هم الوزارة بإعداد تقارير مالية بشكل دوريو تق"اكسادسب  ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
اكقهلب كأف  5.78خةباراال، قهلب %73.42 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5)اكدرجب اكككهب لف 
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0الكب كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل د 0.000ةساكم  (Sig).االحةلاكهب  .05  ،
كمذا هظلن أف  3كمن درجب اكحهاد للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة قد زاد ظف 

 ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة. 

كهلكف ةفسهر ذكؾ باالمةلاـ بكجكد شفافهب فن اكةظالالت اكلاكهب فن اككزارة كخصكصان لط 
د رقابب لسةلرة لف كزارة اكلاكهب حهث هكجد لكظؼ دائـ لف كزارة اكلاكهب لةكاجد فن اككزارة كلراقبب كجك 

اكلظالالت اكلاكهب كاإلشراؼ ظكن لدل صحةما، مذا باإلضافب ككلشاط اكلكحكظ كدهكاف اكرقابب اكلاكهب 
 اكحككلهب. تكاإلدارهب فن اكرقابب ظكن اكلؤسسا

" بما يحقق الخطط التنفيذية المالية هناك وضوح في الموازنات" اكرابظب ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
اكقهلب االحةلاكهب كأف  ،0.51، قهلب االخةبار %61.07أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن  3.05ساكم ه
.(Sig)  0داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب غهر كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة  0.307ةساكم .05  ، للا هدؿ

 . 3كمن درجب اكحهاد ظف  ال هخةكؼ جكمرهاظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة 

كهظلن ذكؾ أف أفراد ظهلب اكدراسب غهر قادرهف ظكن ةككهف رأم بخصكص مذل اكفقرة للا هظلن 
اكخطط المـ كهسكا ظكن إطالع ةاـ ظكن اكلكازلات كلا ألمـ غهر لقةلظهف بأف مذل اكلكازلات ةحقؽ 

 اكةلفهذهب.

، كأف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن هساكم 3.29بشكؿ ظاـ هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم  -
 كذكؾ هظةبر لجاؿ 0.000ةساكم  (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  ،4.10 قهلب االخةبار%، 65.82

0ةكل دالكب " داؿ إحصائهان ظلد لس(المالية الكفاءةالمالي ) الُبعد مقوماتمدو توفر " .05  ،
 3كمن درجب اكحهاد للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذا اكلجاؿ هخةكؼ جكمرهان ظف 

 ظكن فقرات مذا اكلجاؿ.  أفراد اكظهلبكمذا هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ 

ن كفاءة األداء فن كزارة كهظلن ذكؾ أف ملاؾ أثر إهجابن ككبظد اكلاكن كبطاقب األداء اكلةكازف ظك
 األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف، للا هظلن لجاح لسبن كإلدارة اكلاكهب فن اككزارة.
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امةلاـ اككزارة فن اكظلؿ ظكن ةظظهـ كفاءة األداء لف خالؿ زهادة كفاءة كهظزك اكباحث ذكؾ إكن 
ظةبر مذا اكةكجم لةهجب اكخدلات كاكبرالج كاكظلؿ ظكن ةكفهر لصادر ةلكهؿ ةدظـ اإلهرادات كةطكرما، كه

حةلهب ككثرة االظباء اكلكقاة ظكن ظاةؽ اككزارة فن ظؿ اكلقص اكحاد فن ظدد اكظالكهف خصكصا لط 
كجكد ظدد لف اكلشارهط اككبهرة اكةن هةـ ةلفهذما حاكهان، مذا باإلضافب إكن ةكفر لصادر كةلكهؿ 

، كمذا هةفؽ لط دراسب هكف لةكفر سابقان  اكلشارهط اكةن ةخص ظلؿ اككزارة فن اكفةرة اكحاكهب كمك لا كـ
 . (2912)أبك شرخ، 

في وزارة األشغال العامة واالسكان بمحافظات  (المواطنين) عمالءال ُبعد مقوماتمدو توفر ثانيًا: ما 
 ؟غزة

درجب اكحهاد كلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت  T))ةـ اسةخداـ اخةبار 
 (.21ائج لكضحب فن جدكؿ )أـ ال. اكلة (3)كمن 

  (21) رقم جدول
 ُبعد مقومات مدو توفرلكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "(المواطنينالعمالء )

المتوسط  رةااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
 اكرضػا درجػب ةحقهػؽ ظكػن اكػكزارة ةظلػؿ

 .ككجلمكر
3.58 71.58 5.44 *0.000 1 

2.  
ةسػػػظن اكػػػكزارة ككةظػػػرؼ ظكػػػن آراء اكجلمػػػكر 

 فن أداء اككزارة.
2.67 53.42 -2.95 *0.002 7 

ةيػػػػػككن اكػػػػػكزارة االمةلػػػػػاـ اككػػػػػافن بلةطكبػػػػػات   .3
 كحاجات اكجلمكر.

3.21 64.21 1.89 *0.031 3 
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المتوسط  رةااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

4.  
ؿ اكخػػػدلات ةسػػػظن اكػػػكزارة إكػػػن ةقػػػدهـ أفضػػػ

ككجلمػػػػػػػكر باسػػػػػػػةخداـ كسػػػػػػػائؿ اكةكلكككجهػػػػػػػا 
 اكحدهثب.

3.28 65.53 2.21 *0.015 2 

5.  
ةسػػػػةجهب اكػػػػكزارة كشػػػػكاكل اكجلمػػػػكر، كهػػػػةـ 

 لظاكجب اكخكؿ فن كقت قصهر.
3.16 63.29 1.27 0.104 5 

6.  
ةظلػػؿ اكػػكزارة ظكػػن ةطػػكهر لكظهػػب اكخػػدلات 

 اكلقدلب ككجلمكر.
3.20 63.95 1.89 *0.031 4 

7.  
سػػػػةكل لقبػػػػكؿ لػػػػف رضػػػػا اكجلمػػػػكر هكجػػػػد ل

 ظف اكخدلات اكليقدلب لف اككزارة.
3.00 60.00 0.00 0.500 6 

  0.033* 1.86 63.12 3.16 جميع فقرات المجال معاً   .8

0اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *  .05 . 

 ( هلكف اسةخالص لا هكن:21لف جدكؿ )

 3.58ساكم " هككجلمكر اكرضا درجب ةحقهؽ ظكن اككزارة ةظلؿ"األككن ككفقرة  اكلةكسط اكحسابن -
اكقهلب كأف  ،5.44االخةبار  ، قهلب%71.58 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5)اكدرجب اكككهب لف 

0كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  0.000ةساكم  (Sig).االحةلاكهب  .05 

كمذا هظلن   3كمن درجب اكحهاد للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة قد زاد ظف 
 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 
 .كظالب كاإلسكاف لؤسسب خدلاةهب باكدرجب االككنخصكصا كأف كزارة االشغاؿ ا
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 ساكم"ه ةسظن اككزارة ككةظرؼ ظكن آراء اكجلمكر فن أداء اككزارة"اكثالهب  ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
اكقهلب االحةلاكهب كأف  ،2.95-االخةبار ، قهلب %53.42 م أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبنأ 2.67
.(Sig)  0اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب كذكؾ ةظةبر مذل  0.002ةساكم .05  ، للا هدؿ

كمذا هظلن أف  3قد الخفض ظف درجب اكحهاد كمن ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة 
  .ملاؾ غهر لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة

ن ظؿ لقص اككادر اكبشرم فن دائرة كقد هظكد ذكؾ كلقص اإللكالهات اكلةكفرة كككزارة ف
اكظالقات اكظالب كاإلظالـ حهث لف اكلالحظ اف ظهلب اكدراسب ةكافؽ ظكن أف اككزارة ةسظن كةقدهـ أفضؿ 
اكخدلات ككجلمكر كككف فن لفس اككقت اكظهلب غهر لكافقب ظكن أف ملاؾ آكهات للاسبب ككةظرؼ ظكن 

ط ظكن كضط اككزارة هرل أف ملاؾ لظهقات كبهرة فن رأم اكجلمكر كمذا فن ظامرة ةلاقض كككف اكلطك
مذا اكلجاؿ للما لكقط اككزارة كلكاف اكظلؿ كاكةن فرضةم ظكهم ظركؼ اكحركب اكلةةاكهب ظكن قطاع 
غزة مذا باإلضافب إكن حاالت اكطكارئ اكةن ةظلؿ فهما كاككزارة كاكةن لا ةكبث اف ةخرج لف حاكب 

كفن إطار أزاكب اكةلاقض بهف رأم ظهلب اكدراسب فن  اكفقرةهف  كباكةاكن، طكارئ حةن ةدخؿ فن أخرل
اكسابقةهف هلكف اكقكؿ أف اككزارة ةسظن كةقدهـ أفضؿ خدلاةما اكةقكهدهب ككجلمكر كككف ملاؾ لقص فن 

 أدكات اكةظرؼ ظكن آراء اكجلمكر فن اكخدلات اكلقدلب.

اكلةكسط اكحسابن اكلسبن هساكم  ، كأف3.16بشكؿ ظاـ هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم   -
 كذكؾ هظةبر لجاؿ 0.033ةساكم  (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  ،1.86االخةبار %، قهلب 63.12

0داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  "(المواطنينالعمالء ) ُبعد مقوماتمدو توفر " .05  ، للا
كمذا  3كمن درجب اكحهاد اكلجاؿ هخةكؼ جكمرهان ظف هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذا 

 هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن فقرات مذا اكلجاؿ. 

كهظلن ذكؾ أف ملاؾ لؤشر إهجابن لحك إلكالهب اككزارة فن اكةظالؿ لط اكجلمكر، كككف كباكرغـ 
ظكن أف اككزارة كدهما اككثهر لف لف كجكد لكافقب ظكن مذا اكلحكر إكن اف اكلسبب للخفضب كهدؿ مذا 

اكظلؿ كككصكؿ كرضن اكجلمكر كخصكصا فن لجاؿ اسةطالع آراء اكجلمكر كاكةظالؿ بشكؿ سرهط لط 
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كحكما بطرؽ ةرضن اكلةظالكهف لط اككزارة باإلضافب إكن ةطكهر اهكهات اكلسةخدلب فن  اكشكاكل
، كمذا هةظارض لط دراسب )أبك قلر، هثباكةظالؿ لط اكجلمكر كاإلسةظالب باألدكات اكةكلكككجهب اكحد

  .(2911، كدراسب )األسطؿ، (2999

محافظاات ب وزارة األشاغال العاماة واإلساكان فاي : ما مدو تاوفر مقوماات ُبعاد العممياات الداخمياة ثالثاً 
 ؟غزة

درجب كلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت إكن  ((Tةـ اسةخداـ اخةبار 
 (.22أـ ال. اكلةائج لكضحب فن جدكؿ )   (3)كمن اكحهاد 

 (22)رقم جدول 
 ُبعد مقوماتمدو توفر "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  

 "الداخمية العمميات

المتوسط  رةااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
 احةهاجات ةكفهر ظكن اككزارة ةظلؿ

 2 0.422 0.20- 59.47 2.97 اكلكظفهف. كلةطكبات

2.  
ظكن ةطكهر لجاالت اكبحث  اككزارة ةظلؿ

 اكظكلن كدظـ األلشطب.
2.63 52.63 -3.24 *0.001 6 

3.  
 كلكظهب أسككب ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ

 اكخدلات اكلقدلب باسةلرار.
2.92 58.42 -0.76 0.225 3 

4.  
 اإلدارهب اكخدلات ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ

 اكالزلب كةقدهـ اكةسمهالت.
3.12 62.37 1.05 0.148 1 

 5 0.255 0.66- 58.16 2.91 اكةدرهبهب اكدكرات ظقد ظكن اككزارة ةظلؿ  .5
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المتوسط  رةااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

  اكلكظفهف. كةللهب قدرات

6.  
هةـ اسةخداـ اكلكارد اكحاكهب بأقصن طاقب 

 للكلب.
2.92 58.42 -0.64 0.263 3 

  0.153 1.03- 58.25 2.91 جميع فقرات المجال معاً   .7
0اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *  .05 . 

 ( هلكف اسةخالص لا هكن:22لف جدكؿ )

اكالزلب كةقدهـ  اإلدارهب اكخدلات ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ" اكرابظب ككفقرة اكلةكسط اكحسابن  -
، قهلب %62.37 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5)اكدرجب اكككهب لف  3.12ساكم " ه مهالتاكةس

داكب إحصائهان غهر كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة  0.148 ةساكم  (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  1.05 االخةبار
0ظلد لسةكل دالكب  .05  ،ال هخةكؼ جكمرها ب كمذل اكفقرة للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجاب

 .3كمن درجب اكحهاد  ظف

كؿ مذل اكفقرة للا هظلن أف اكخدلات حكهظلن مذا أف ظهلب اكدراسب غهر قادرة ظكن ةككبف رأم 
 اككزارة. اإلدارهب كاكةسمهالت اكةن ةقدلما ةحةاج ككةطكهر

" اكبحث اكظكلن كدظـ األلشطبظكن ةطكهر لجاالت  اككزارة ةظلؿ" اكثالهب ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
اكقهلب االحةلاكهب كأف  3.24-، قهلب االخةبار %52.63أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن  2.63ساكم ه
.(Sig) 0كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  0.001 ةساكم .05  ، للا هدؿ ظكن

غهر  كمذا هظلن أف ملاؾ 3كمن درجب اكحهاد ظف  الخفضاكفقرة قد  أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل
 لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة.
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كةظزل مذل اكلةهجب كظدـ فاظكهب اإلدارة اكظالب كألبحاث كاكدراسات كمن اإلدارة اكلسئككب ظف 
دارة باإلضافب كلقص اكبحث اكظكلن فن اككزارة، حهث أف ملاؾ لقص حاد فن اكظالكهف فن مذل اإل

 .اكلهزالهات اكةن ةخصصما اككزارة ككبحث اكظكلن

، كأف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن هساكم 2.91 بشكؿ ظاـ هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم -
مدو "كذكؾ هظةبر لجاؿ  0.153 ةساكم (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  1.03- %، قهلب االخةبار58.25
0داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب غهر " الداخمية العمميات عدبُ  مقوماتتوفر  .05  للا هدؿ ظكن ،

  .3كمن درجب اكحهاد هخةكؼ جكمرهان ظف ال أف لةكسط درجب االسةجابب كمذا اكلجاؿ 

كةظلن مذل اكلةهجب أف أفراد ظهلب اكدراسب كـ هسةطهظكا ةككهف رأم حكؿ مذل اكلحكر كمك لا 
شهر إكن كجكد ضظؼ لسبن فن اكظلكهات اكداخكهب فن اككزارة كمك لا قد هظزل إكن كجكد ضظؼ فن ه

اإلمةلاـ بةطكهر اكظلكهات اإلدارهب فن اككزارة لةهجب حاكب اكطكارئ اكةن ةظهش فهما اككزارة للذ فةرة 
ف لف اكحركب اكلةةاكهب كهست باكقصهرة للا هجظؿ اإلدارة اكظكها ةكجم إلكالهاةما كلظاكجب لأسن اكلكاطله

، كدراسب )أبك قلر، (2912، كمذا هةفؽ لط دراسب )أبك شرخ، ظكن حساب اكةطكهر اكداخكن فن اككزارة
2999). 

وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان فاااي : ماااا مااادو تاااوفر مقوماااات مقوماااات ُبعاااد التعمااايم والنماااو رابعااااً 
 بمحافظات غزة؟

كمن درجب اكحهاد كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت إكن كلظرفب لا إذا  (T)ةـ اسةخداـ اخةبار 
 (.23اكلةائج لكضحب فن جدكؿ ) أـ ال. (3)
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 (23) رقم جدول
 ُبعد مقوماتمدو توفر "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  

 "والنمو التعميم

المتوسط  رةااااااااااااااااااالفق م
 الحسابي

توسط الم
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
 كلالئلػب كافهػب ةدرهبهػب بػرالج اكػكزارة ةقػدـ

 4 0.010* 2.36- 54.13 2.71 .ككلكظفهف

2.  
 كةطػكهر اكلػكظفهف بةػدرهب اكػكزارة ةمػةـ

 حاجػب حسب حاجةم أك حسب كؿه  قدراةمـ
 اككزارة.

2.68 53.68 -2.43 *0.009 5 

 لالئلػب ةدرهبهػب بخػدلات اكلػكظفهف ةلةػطه  .3
 اككزارة. فن ظلكمـ كطبهظب

3.01 60.26 0.11 0.456 1 

4.  
 فػن اكلسػةخدـ اكلكظػؼ رضػا لقهػاس همةـ

 قدراةػم هلاسػب حاجاةػم بلػا بةكبهػب اكػكزارة،
 .كلؤمالةم

2.77 55.47 -1.83 *0.036 3 

5.  
 بػاكلكظفهف االحةفػاظ ظكػن اكػكزارة ةحػرص
 بمػػـ كاالمةلػػاـااللضػػباط اإلدارم  ذكم

 .كةحفهزمـ
2.64 52.89 -2.78 *0.003 6 

6.  
 اكلمػػارات ةطػػكهر ظكػػن اكػػكزارة ةظلػػؿ

اكلسػػةكل  إكػػن اكحاكهػػب كككصػكؿ كاكقػدرات
 .اكلطككب

2.81 56.27 -1.50 0.068 2 

  0.007* 2.50- 55.36 2.77 جميع فقرات المجال معاً  
0اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *  .05 . 
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 ( هلكف اسةخالص لا هكن:23لف جدكؿ )

"  اككزارة فن ظلكمـ كطبهظب لالئلب ةدرهبهب بخدلات اكلكظفهف هةلةط" اكثاكثب ككفقرة اكلةكسط اكحسابن  -
 0.11 ، قهلب االخةبار%60.26 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5)اكدرجب اكككهب لف  3.01ساكم ه

داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب غهر كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة 0.456 ةساكم  (Sig).الحةلاكهب اكقهلب اكأف 
0 .05  ، درجب اكحهاد ظف  ال هخةكؼ جكمرهاللا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة
 .3كمن 

ةلةظمـ بخدلات ةدرهبهب  كةظلن مذل اكلةهجب ظدـ قدرة ظهلب اكدراسب ظكن ةككهف رأم حكؿ
لالئلب كطبهظب ظلكمـ فن اككزارة كمن لا هلكف ةفسهرل بظدـ فاظكهب دائرة اكةدرهب كاكةطكهر اكلؤسسن 
كفؽ االصكؿ حهث أف اكةدرهب فن اككزارة هقةصر ظكن اكدكرات اكةدرهبهب اكةن ةظرض ظكن اككزارة لف 

اكظاـ اك فن كزارة اإلةصاالت كةكلكككجها قبؿ لراكز اكةدرهب اكحككلهب سكاء فن دهكاف اكلكظفهف 
اكلظككلات، دكف اف ةقكـ دائرة اكةدرهب كاكةطكهر اكلؤسسن بدكرما لف ةحدهد إحةهاجات ةدرهبهب كلةابظب 

 كاكةدرهب كغهرما لف اكخطكات األساسهب ككةدرهب.

 اإلدارملضباط اال ذكم باكلكظفهف االحةفاظ ظكن اككزارة ةحرص" اكخالسب ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
-  ، قهلب االخةبار%52.89أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن  2.64ساكم " هكةحفهزمـ بمـ كاالمةلاـ

كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  0.003 ةساكم (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف 2.78
0 .05  ،3كمن درجب اكحهاد ظف  الخفضسةجابب كمذل اكفقرة قد للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب اال 

 لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة.غهر  كمذا هظلن أف ملاؾ

كةظلن مذل اكلةهجب أف ملاؾ ضظؼ فن ةحفهز اكلكظفهف كاكحفاظ ظكهمـ، كهظكد ذكؾ إكن 
كظادة أف اكلخاكفهف إدارهان ال ضظؼ فن ادكات اكقهاس كاساكهب اكةقههـ اكلةبظب فن اككزارة، حهث جرت ا

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 اككزارة.
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بن هساكم ، كأف اكلةكسط اكحسابن اكلس2.77 بشكؿ ظاـ هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم -
مدو "كذكؾ هظةبر لجاؿ  0.007 ةساكم (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  2.50- %، قهلب االخةبار55.36
0" داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب والنمو التعميم ُبعد مقوماتتوفر  .05  للا هدؿ ظكن أف لةكسط ،

لكافقب لف غهر كمذا هظلن أف ملاؾ  3كمن حهاد درجب اكظف  قد الخفضدرجب االسةجابب كمذا اكلجاؿ 
 قبؿ أفراد اكظهلب ظكن فقرات مذا اكلجاؿ.

كمك لا هظلن ظدـ ةكفر لقكلات اكةظكـ كاكللك فن اككزارة كمك لا هةطكب امةلاـ أكبر لف اككزارة 
س دكرم ككرضن فن ةدرهب اكلكظفهف كاالمةلاـ بةحفهزمـ لادهان كلظلكهان كاكحفاظ ظكهمـ كاكقهاـ بظلكهب قها

(، كهةظارض 2999، كمذا لا هةفؽ لط دراسب )أبك قلر، اككظهفن فن اككزارة كلظاكجب األخطاء أكؿ بأكؿ
 .(2912لط دراسب )أبك شرخ، 

وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان فاااي االجتمااااعي  الُبعاااد خامساااا: ماااا مااادو تاااوفر مقوماااات مقوماااات
 ؟بمحافظات غزة

درجػػب لػػا إذا كالػػت لةكسػػط درجػػب االسػػةجابب قػػد كصػػكت إكػػن  كلظرفػػب (T)ةػػـ اسػػةخداـ اخةبػػار 
 (.24اكلةائج لكضحب فن جدكؿ ) أـ ال. (3) كمناكحهاد 
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 (24) رقم جدول
 الُبعد مقوماتمدو توفر "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  

 "االجتماعي

المتوسط  رةااااااااااااااااااااالفق م
 حسابيال

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
 اكفكسطهلن اكلجةلط بلاء فن اككزارة ةسامـ

 1 0.000* 4.53 70.79 3.54 .ظف طرهؽ إلشاء لرافؽ ظالب

2.  
اكحد ك فن إهجاد فرص ظلؿ  اككزارة ةسامـ

 2 0.268 0.62 61.58 3.08 لف لشككب اكبطاكب.

3.  
اكثقافهب كاكظكلهب  كأللشطب اكدظـ اككزارة ةقدـ

 رظاهب اكلمرجالات خالؿ لف كاألظهاد
 .كاكللاسبات

2.38 47.63 -5.16 *0.000 5 

4.  
ةشارؾ اككزارة فن اكللاسبات االجةلاظهب 

 3 0.390 0.28 60.79 3.04 ككلكظفهف.

5.  
ةشارؾ اككزارة اكلكظفهف فن األظهاد 

 4 0.194 0.87- 57.63 2.88 كاكللاسبات اكدهلهب.

  0.000* 4.47- 53.12 2.66 جميع فقرات المجال معاً  
0اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *  .05 . 
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 ( هلكف اسةخالص لا هكن:24لف جدكؿ )

إلشاء لرافؽ ظف طرهؽ  اكفكسطهلن اكلجةلط بلاء فن اككزارة ةسامـ"األككن ككفقرة اكلةكسط اكحسابن  -
 ، قهلب االخةبار%70.79 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5)اكدرجب اكككهب لف  3.54ساكم " هظالب
كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل 0.000 ةساكم  (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  4.53
0دالكب  .05  ،3كمن درجب اكحهاد سةجابب كمذل اكفقرة قد زاد ظف للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب اال 

 كمذا هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة.

فن الشاء لرافؽ ظالب ةسامـ  كةظلن درجب اكلكافقب ظكن مذل اكفقرة أف ملاؾ إمةلاـ لف اككزارة
 .ن لف صكب ظلؿ اككزاةفن بلاء اكلجةلط اكفكسطهلن كمك لا هلكف ةفسهرل باف مذل اكلماـ م

" ةقدـ اككزارة اكمداها اكظهلّهب ككلكظفهف فن األظهاد كاكللاسبات اكدهلهب" ثاكثباك ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
اكقهلب االحةلاكهب كأف   5.16- ، قهلب االخةبار%47.63أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن 2.38 ساكم ه
.(Sig) 0داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة 0.000 ةساكم .05  ، للا هدؿ ظكن

غهر  كمذا هظلن أف ملاؾ 3كمن درجب اكحهاد ظف  الخفضأف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة قد 
 لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة.

ظكن مذل اكفقرة حهث جاءت  كةشهر اكلةهجب اكسابقب إكن كجكد ظدـ رضن لف ظهلب اكدراسب
 .لسبةما للخضب جدا كمك لا قد هظزل كظدـ كجكد بلكد فن لهزالهب اككزارة لخصصب كمذا اكلجاؿ

، كأف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن هساكم 2.66 بشكؿ ظاـ هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم -
مدو "كذكؾ هظةبر لجاؿ  0.000 اكمةس (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  4.47- %، قهلب االخةبار53.12
0" داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب االجتماعي الُبعد مقوماتتوفر  .05  للا هدؿ ظكن أف لةكسط ،

لكافقب لف غهر كمذا هظلن أف ملاؾ  3كمن درجب اكحهاد ظف  قد الخفضدرجب االسةجابب كمذا اكلجاؿ 
  ذا اكلجاؿ.قبؿ أفراد اكظهلب ظكن فقرات م
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فن اككزارة حهث أف  ءكمك لا هظلن أف ملاؾ ةأثهر سكبن ككلحكر االجةلاظن ظكن كفاءة األدا
لف اكلالحظ أف ملاؾ فقط لكافقب ظكن فقرة كاحدة لف أصؿ سةب فقرات ةلثؿ اكلحكر كمك لا هظلن أف 

 رل. ملاؾ ضظؼ فن اكظالقب االجةلاظهب بهف اككزارة لف جمب كبهف لكظفهما لف جمب أخ

 ظدة لقاط للما:كهظزك اكباحث ذكؾ إكن 

 كلات اكبظد االجةلاظن فن اككزارة.ظدـ كجكد بلكد فن اكلكازلب اكظالب ككحككلب ةدظـ لق 

 .ظدـ فاظكهب دائرة اكظالقات اكظالب كاإلظالـ فن اككزارة باكشكؿ اكللاسب 

 ر اكصمهكلن كاكحركب زهادة اكظبء اكلكقن ظكن ظاةؽ اإلدارة اكظكها فن اككزارة لةهجب اكحصا
 اكلةةاكهب ظكن قطاع غزة.

 وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزةفي االنتماء ء و : ما مدو توفر مقومات ُبعد الوالسادساً 

درجػػب كلظرفػػب لػػا إذا كالػػت لةكسػػط درجػػب االسػػةجابب قػػد كصػػكت إكػػن  (T)ةػػـ اسػػةخداـ اخةبػػار 
 (.25جدكؿ )اكلةائج لكضحب فن  أـ ال. (3)كمن اكحهاد 

 (25) رقم جدول
 ُبعد الوالء مقوماتمدو توفر "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  

 "النتماءوا

المتوسط  رةاااااااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

 5 0.000* 12.30 83.95 4.20 كزارة باكجكدة كاإلةقاف.هةلهز أدائؾ باك  .1

2.  
ةظلػػػػػػؿ كباسػػػػػػةلرار ظكػػػػػػن ةلفهػػػػػػذ اكةظكهلػػػػػػات 

 بدقب.
4.14 82.89 12.30 *0.000 6 

 7 0.000* 7.65 78.16 3.91 هظةرؼ لسؤككؾ باكةلهز فن ظلكؾ.  .3



 تحلولىالبواناتىواإلجابةىرلىىأدئلةالدرادة

 
 

 88  
  

 الفصلىالخامس

المتوسط  رةاااااااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

4.  
كػػػػػػدّهؾ اكقػػػػػػدرة ظكػػػػػػن اكظلػػػػػػؿ كاكةكهػػػػػػؼ لػػػػػػط 

 اكحاالت اكطارئب.
4.47 89.33 22.00 *0.000 1 

كػػػػدّهؾ اكقػػػػدرة ظكػػػػن اكقهػػػػاـ بأظلػػػػاؿ إضػػػػافهب   .5
 أخرل.

4.28 85.53 12.12 *0.000 4 

 3 0.000* 13.14 86.05 4.30 ةحرص ظكن ةحسهف أدائؾ بشكؿ لسةلر.  .6
 2 0.000* 15.52 88.68 4.43 ةةظالؿ لط زلالئؾ بركح اكفرهؽ.  .7

  0.000* 18.99 84.92 4.25 جميع فقرات المجال معاً  
0بن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب اكلةكسط اكحسا*  .05 . 

 ( هلكف اسةخالص لا هكن:25لف جدكؿ )

ساكم " ه كدّهؾ اكقدرة ظكن اكظلؿ كاكةكهؼ لط اكحاالت اكطارئب" اكرابظب ككفقرة اكلةكسط اكحسابن  -
كأف  22.00 الخةبار، قهلب ا%89.33 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5)اكدرجب اكككهب لف  4.47

كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب 0.000 ةساكم  (Sig).اكقهلب االحةلاكهب 
0 .05  ، كمذا  3كمن درجب اكحهاد للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة قد زاد ظف

 ظكن مذل اكفقرة.هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب 

كةظلن مذل اكلةهجب أف اككزارة كدهما طاقـ هسةطهط اكةكهؼ لط حاالت اكطكارئ كمك لا هؤكدل 
قدرة اكلكظفهف ظكن اكةظالؿ لط حاالت اكطكارئ اكلةةاكهب فن اكسلكات األخهرة فقد لا كبثت طكاقـ اككزارة 

حةر جاءت لظركب اكسجهؿ كلف  أف ةلةمن لف لسبب كبهرة لف األضرار اكةن لةجت ظف حرب اكفرقاف
 ـ.2913بظدما اكللخفض اكجكم اكظلهؼ فن دهسلبر 
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أم أف اكلةكسط  3.91ساكم " ههظةرؼ لسؤككؾ باكةلهز فن ظلكؾ" اكثاكثب ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
كذكؾ ةظةبر  0.000 ةساكم (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  7.65، قهلب االخةبار %78.16اكحسابن اكلسبن 

0ل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب مذ .05  ، للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل
 لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة. كمذا هظلن أف ملاؾ 3كمن درجب اكحهاد ظف  زاداكفقرة قد 

د األخرهف كككف جاءت مذل اكفقرة هظلن كجكد ظدد لف اكلدراء اكللهزهف اكذهف هظةرفكف بجمك 
 أدلن فقرات اكلجاؿ للا هظلن أف ملاؾ لسبب لف ظهلب اكدراسب ال هظةرؼ كمـ لدراءمـ بجمكدمـ.

، كأف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن هساكم 4.25 بشكؿ ظاـ هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم -
مدو "كذكؾ هظةبر لجاؿ  0.000 ةساكم (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  18.99 %، قهلب االخةبار84.92
0" داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب االنتماءء و ُبعد الوال مقوماتتوفر  .05  للا هدؿ ظكن أف ،

كمذا هظلن أف ملاؾ  3كمن درجب اكحهاد لةكسط درجب االسةجابب كمذا اكلجاؿ هخةكؼ جكمرهان ظف 
 ب ظكن فقرات مذا اكلجاؿ.لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهل

لف اكلالحظ أف درجب اكلكافقب ظكن فقرات مذل اكلجاؿ جاءت ظاكهب جدا كمك لا قد هظلن أف 
ملاؾ ةحههز ككذات لف قبؿ ظهلب اكدراسب كككف مذا ال هلفن كجكد طكاقـ للهزة باككزارة ةسةطهط أف ةظلؿ 

 .كفرهؽ كاحد كةؤدم جهدا فن حاالت اكطكارئ بجكدة كدقب كةلهز

مذل اكلةائج ككجكد كالء كالةلاء ككلكظفهف كظلكمـ كخصكصا أف اكظركؼ كهظزك اكباحث 
اكصظبب اكةن ةظهشما اككزارة لةهجب لباشرة ككحصار اكلفركض ظكن قطاع غزة، كمك لا هظةبر اكلكظفهف 

 لقاكلةم ألر كاجب فهأةن صلكدمـ كظلكمـ فن أسكء اكظركؼ فن إطار لقاكلب االحةالؿ.
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 ؟وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في خطة استراتيجية توفر مدو: ما سابعاً 
كمػن درجػب اكحهػاد كلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجػب االسػةجابب قػد كصػكت إكػن  ((Tةـ اسةخداـ اخةبار 

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

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

المتوسط  رةااااااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
 اكلظػاكـ كاضػحب إسػةراةهجهب اكػكزارة كػدل

 3 0.008* 2.47 65.33 3.27 .ةحقهقم اككزارة مكلا ةلك 

 قابكػػب بػػاككزارة اإلسػػةراةهجهب األمػػداؼ  .2
 2 0.000* 4.88 69.33 3.47 .ككةطكهر

3.  
كاكلملػن  اكظكلػن اككػادر اككزارة كدل هةكفر

 اكةػػن اإلسػػةراةهجهب األمػػداؼ كةحقهػػؽ
 .ةحددما

3.75 74.93 6.37 *0.000 1 

4.  
 لةظػددة لصػادر لػف اكبهالػات ةةػكفر

 األداء كقهػػاس لظلػػن لحػػدد كةظطػػن
 .باككزارة

3.21 64.27 2.01 *0.024 6 

5.  
ظكػن  قػادر إدارم لظػاـ اكػكزارة كػدل هةػكفر

 األمػػداؼ كةحقهػػؽ بسػػمككب االةصػػاؿ
 .اإلسةراةهجهب

3.21 64.27 1.87 *0.033 5 

 لحكسب ككقهاـ ةقههـ لظاـ اككزارة ةسةخدـ  .6
 4 0.036* 1.83 64.53 3.23 .اكلطككب باكشكؿ بظلكما

  0.000* 4.31 67.11 3.36 جميع فقرات المجال معاً  
0اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *  .05 . 
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 ( هلكف اسةخالص لا هكن:26لف جدكؿ )

 األمداؼ كاكلملن كةحقهؽ اكظكلن اككادر اككزارة كدل هةكفر"اكثاكثب ككفقرة اكلةكسط اكحسابن  -
 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5)اكدرجب اكككهب لف  3.75ساكم " هةحددما اكةن سةراةهجهباال

كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب 0.000 ةساكم  (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  6.37 ، قهلب االخةبار74.93%
0إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  .05  ، جب االسةجابب كمذل اكفقرة قد زاد للا هدؿ ظكن أف لةكسط در

 كمذا هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة. 3كمن درجب اكحهاد ظف 

 االمداؼ االسةراةهجهبكةشهر مذل اكلةهجب إكن كجكد كادر ظكلن كلملن قادر ظكن ةحقهؽ 
اكبهب مذل اكطكاقـ قد حصكت ظكن ككزارة كمك لةهجب أف طكاقـ اككزارة ةةلةط بلمارات ظاكهب حهث أف غك

 لراكز لةقدلب فن لسابقات اكةظههف فن اككظائؼ اكحككلهب.

 كقهاس لظلن لحدد كةظطن لةظددة لصادر لف اكبهالات ةةكفر" اكرابظب ككفقرةاكلةكسط اكحسابن  -
اكقهلب ف كأ 2.01، قهلب االخةبار %64.27أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن  3.21ساكم ه "باككزارة األداء

0كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  0.024 ةساكم (Sig).االحةلاكهب  .05  ، للا
 كمذا هظلن أف ملاؾ 3كمن درجب اكحهاد ظف  زادهدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة قد 

 لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة.

كةظلن مذل اكلةهجب ةكافر اكبهالات اكالزلب 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 

 فن اككزارة. ءاكالزلب كقهاس األداء ضلف ظلكهب لةكالكب كقهاس كفاءة األدا

، كأف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن هساكم 3.36 هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم بشكؿ ظاـ -
 مدو"كذكؾ هظةبر لجاؿ  0.000 ةساكم (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  4.31 %، قهلب االخةبار67.11

" داؿ إحصائهان ظلد لسةكل وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في خطة استراتيجية توفر
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0دالكب  .05  درجب ، للا هدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذا اكلجاؿ هخةكؼ جكمرهان ظف
 كمذا هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن فقرات مذا اكلجاؿ. 3كمن اكحهاد 

 لحافظات غزةفن كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف ب خطب اسةراةهجهبكةظلن مذل اكلةهجب ةكفر 
 كككلما ةحةاج ككةطكهر كاكةظزهز.

امةلاـ اككزارة لؤخرا باكةخطهط االسةراةهجن ككجكد أمداؼ بظهدة كهظزك اكباحث ذكؾ إكن 
كلةكسطب كقصهرة اكلدل ةسظن اككزارة كةحقهقما لف خالؿ ةطكهر اكظلؿ اإلدارم فن اككزارة حهث قالت 

( كلا ةـ ةشكهؿ كجلب دائلب كدراسب ةطكهر 2916-2914) باككزارة لؤخرا بإطالؽ خطةما االسةراةهجه
 اكظلؿ فن اككزارة.

وزارة  في بطاقة قياس األداء المتوازن مدو توفر مقومات تطبيقفقرات مجال "تحميل جميع  -
 "محافظات غزةباألشغال العامة واإلسكان 

كمن اكحهاد كن درجب كلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت إ (T)ةـ اسةخداـ اخةبار 
 (.27) اكلةائج لكضحب فن جدكؿ أـ ال. (3)

  (27)رقم جدول 
بطاقة  مدو توفر مقومات تطبيق" فقرات مجاالتلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 "محافظات غزةبوزارة األشغال العامة واإلسكان  في قياس األداء المتوازن

لمتوسط ا دااااااااااااااااااااااالبن
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
مدو توفر مقومات تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن 

 0.000* 3.61 64.18 3.21 في وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة

0د لسةكم دالكب اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظل *                           .05 . 
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( أم أف 5)اكدرجب اكككهب لف  3.21ساكم اكلةكسط اكحسابن هأف  (27لف جدكؿ )ةبهف 
ةساكم  (Sigكأف اكقهلب االحةلاكهب ). 3.61 االخةبار، قهلب %64.18 اكلةكسط اكحسابن اكلسبن

0دالكب إحصائهان ظلد لسةكل  داكب فقرات اكلجاؿكذكؾ ةظةبر  0.000 .05  للا هدؿ ظكن أف ،
كمذا هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب  3كمن درجب اكحهاد لةكسط درجب االسةجابب قد زاد ظف 

  .فقرات بشكؿ ظاـاكظكن 

 األداء قهاس بطاقب ةطبهؽ لقكلات ةكفر لدلكةظلن مذل اكلةهجب أف ملاؾ اهجابهب لحك 
كككف ذكؾ هحةاج ككةطكهر كاكةظزهز كمك لا  غزة بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة فن اكلةكازف

 ةشهر إكهم اكلسبب اكللخفضب كاكةن ةظدت درجب اكحهاد بقكهؿ.

كجكد قصكر فن لظرة اإلدارة اكظكها السةخداـ بطاقب االداء اكلةكازف  كهظزك اكباحث ذكؾ إكن
بأبظاد ظف أخرل كحةن فن بظض األبظاد لجد أف ملاؾ امةلاـ فن  بجلهط أبظادل، كاالقةصار باالمةلاـ

بظض اكلقاط ظف اكلقاط االخرل، كهشهر اكباحث ملا إكن ضركرة االمةلاـ بجلهط ابظاد بطاقب األداء 
 اكلةكازف بلفس اكدرجب.

 ."وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة داءاألتقييم ثانيا: تحميل فقرات "

درجػب اكحهػاد  إكػنكلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت  Tاـ اخةبار ةـ اسةخد
 (.28اكلةائج لكضحب فن جدكؿ ) أـ ال.   3 كمن
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  (28)رقم جدول 
وزارة األشغال في  تقييم األداء"لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "غزةالعامة واإلسكان بمحافظات 

المتوسط  رةاااااااااااااااالفق م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

هسػػػاظد ةقهػػػهـ األداء اكلطبػػػؽ بػػػاككزارة ظكػػػن   .1
 رفط كفاءة أداء اكلكظفهف.

3.09 61.87 0.83 0.205 2 

2.  
هػػػػػةـ إطػػػػػػالع اكظػػػػػػالكهف ظكػػػػػػن لةػػػػػػائج ةقهػػػػػػهـ 

 أدائمـ.
3.29 65.87 2.88 *0.003 1 

3.  
هسػػػاظد ةقهػػػهـ األداء اكلطبػػػؽ بػػػاككزارة ظكػػػن 
اكةظػػػػػػرؼ أكجػػػػػػم اكقػػػػػػكة كاكضػػػػػػظؼ فػػػػػػن أداء 

 اكلكظفهف.
2.60 52.00 -3.85 *0.000 4 

4.  
هسػػػاظد ةقهػػػهـ األداء اكلطبػػػؽ بػػػاككزارة ظكػػػن 

 ةطكهر اكبرالج اكةدرهبهب كةللهب اكلمارات.
2.96 59.20 -0.38 0.352 3 

فػػػػػػػػػن ةقهػػػػػػػػػهـ األداء  اكلظػػػػػػػػػاههر اكلسػػػػػػػػػةخدلب  .5
 لالئلب ككلكظفهف.

2.32 46.40 -6.22 *0.000 5 

  0.030* 1.91- 57.07 2.85 جميع فقرات المجال معاً  
0اكلةكسط اكحسابن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب *  .05 . 

 ( هلكف اسةخالص لا هكن:28لف جدكؿ )

)اكدرجب  3.29 ساكم" هـ إطالع اكظالكهف ظكن لةائج ةقههـ أدائمـهة"اكثالهب ككفقرة اكلةكسط اكحسابن  -
اكقهلب االحةلاكهب كأف  2.88 ، قهلب االخةبار%65.87 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5اكككهب لف 
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.(Sig)  0كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب 0.003 ةساكم .05  ،ؿ ظكن للا هد
كمذا هظلن أف ملاؾ لكافقب لف  3كمن درجب اكحهاد أف لةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة قد زاد ظف 

 قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة.

اكطرهقب اكلظةلدة بدهكاف اكلكظفهف كاككزارة بلشر اكةقههـ إككةركلهان كهظزك اكباحث مذل اكلةهجب إكن 
 ظكن صفحب اكلكظؼ اكخاص بم.

 ساكم" هاكلظاههر اكلسةخدلب فن ةقههـ األداء لالئلب ككلكظفهف" اكخالسب ككفقرةلةكسط اكحسابن اك -
 (Sig).اكقهلب االحةلاكهب كأف  6.22-، قهلب االخةبار %46.40أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن  2.32
0كذكؾ ةظةبر مذل اكفقرة داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  0.000 ةساكم .05  ، للا هدؿ ظكن أف

غهر  كمذا هظلن أف ملاؾ 3كمن درجب اكحهاد ظف  الخفضلةكسط درجب االسةجابب كمذل اكفقرة قد 
 لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن مذل اكفقرة.

فلظاـ ةقههـ األداء هشكبم كثهر  ،فن اككزارة لالئلب اكلظاههر اكلسةخدلبكةظكد مذل اكلسبب كظدـ 
هات كمك لظاـ ةقكهدم همدؼ فقط ككخركج بدرجب ككؿ لكظؼ كال هشلؿ ظكن لظاـ لظاكجب لف اكسكب

 ككلكظؼ اكلقصر فن اداءل أك حةن لظاـ ةحفهز ككلكظؼ اكلةفكؽ.

، كأف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن هساكم 2.85 بشكؿ ظاـ هلكف اكقكؿ بأف اكلةكسط اكحسابن هساكم -
تقييم "كذكؾ هظةبر لجاؿ 0.030 ةساكم (Sig).لب االحةلاكهب اكقهكأف  1.91- %، قهلب االخةبار57.07
0داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب  "وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة األداء .05  للا ،

كمذا هظلن أف  3كمن درجب اكحهاد ظف  قد الخفضهدؿ ظكن أف لةكسط درجب االسةجابب كمذا اكلجاؿ 
 لكافقب لف قبؿ أفراد اكظهلب ظكن فقرات مذا اكلجاؿ.غهر اؾ مل

 كلف كجمب لظر اكباحث فإف مذل اكلةهجب ةظكد إكن ظدة لقاط لف أملما:

  اكحاجب إكن ةطكهر مهككهب اككزارة بلا هةلاسب لط لمالما اكحاكهب كاسةحداث أقساـ ةظلؿ ظكن دراسب
 األداء فن اككزارة كةطكهرل. كةقههـةحكهكهب 
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  ـ فاظكهب لظاـ ةقههـ األداء كظدـ اإلمةلاـ بلةائجم لط أف اكجمات اكظالكم فهم ةبذؿ جمدا كبهرا ظد
 فن اكظلؿ ظكهم كككف ال هةـ لةابظب اكلةائج كلظاكجةما.

  ظدـ فاظكهب دائرة اكرقابب اكداخكهب فن اككزارة كاكةن ةقكـ بدكر لمـ فن لةابظب األداء كاكظلؿ ظكن
 ةقكهلم.

 للاسب كةطبهؽ خطط اككزارة كذكؾ بسبب ظدـ فاظكهب كككلات اكالزلب فن اككقت اظدـ ةكفر اكلظ
 دائرة اإلحصاء كاكلظككلات.

 تحميل جميع فقرات االستبيان

 3كمن اكحهاد كلظرفب لا إذا كالت لةكسط درجب االسةجابب قد كصكت إكن درجب  Tةـ اسةخداـ اخةبار 
 (.29اكلةائج لكضحب فن جدكؿ ) أـ ال.

  (29)م رقجدول 
 فقرات االستبيانلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 داااااااااااااااااالبن
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.002* 3.05 63.48 3.17 جميع فقرات االستبيان

0بن داؿ إحصائهان ظلد لسةكم دالكب اكلةكسط اكحسا *                           .05 . 

)اكدرجب اكككهب لف  3.17ساكم اكلةكسط اكحسابن كجلهط اكفقرات هأف  (29لف جدكؿ )ةبهف 
 (Sigكأف اكقهلب االحةلاكهب ). 3.05 االخةبار، قهلب %63.48 ( أم أف اكلةكسط اكحسابن اكلسبن5

0اكفقرات داكب إحصائهان ظلد لسةكل دالكب كذكؾ ةظةبر جلهط  0.002ةساكم  .05  للا هدؿ ظكن ،
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كمذا هظلن أف ملاؾ لكافقب لف قبؿ أفراد  3كمن درجب اكحهاد أف لةكسط درجب االسةجابب قد زاد ظف 
  .بشكؿ ظاـاكظهلب ظكن اكفقرات 

 ظكن اكلةكازف األداء قهاس طاقبب ةطبهؽ لدلكةظةبر مذل اكلةهجب لؤشران إهجابهان لكظا لا حكؿ 
بلقاههس بطاقب األداء اكلةكازف اكسةب )اكبظد غزة  بلحافظات كاإلسكاف اكظالب األشغاؿ كزارة أداء ةقههـ

اكلاكن، كبظد اكظلالء، كبظد اكظلكهات اكداخكهب، بظد اكةظكهـ كاكللك، كاكبظد االجةلاظن، كبظد اككالء(، 
 خذ بمذل اكلقاههس.كككف اككزارة ةحةاج كلزهد لف األ

 تطبيق مقومات روفت حول مدو المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجدهل : ثامناً 
إلى السمات  تعزو وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في المتوازن األداء قياس بطاقة

 ؟الوظيفية( الفئة بالوزارة،سنوات الخدمة  الدرجة العممية، العمر، الجنس،الشخصية )

" كلظرفب لا إذا كاف ملاؾ فركؽ ذات دالكب إحصائهب كظهلةهف لسةقكةهفT  اخةبار "ةـ اسةخداـ 
اكةباهف ةـ اسةخداـ اخةبار "  كمك اخةبار لظكلن هصكح كلقارلب لةكسطن لجلكظةهف لف اكبهالات. كذكؾ

 3االخةبار لظكلن هصكح كلقارلب  كلظرفب لا إذا كاف ملاؾ فركؽ ذات دالكب إحصائهب كمذا األحادم" 
 لةكسطات أك أكثر.

 بطاقة تطبيق مقومات روفت مدوحول  المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 الجنس. إلى تعزو وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في المتوازن األداء قياس

 T – اكلقابكب الخةبار" (.Sig)قهلب االحةلاكهب ( ةبهف أف اك39اكلكضحب فن جدكؿ )ف اكلةائج ل
كبذكؾ كجلهط اكلجاالت كاكلجاالت لجةلظب لظا  α ≤ 0.05 لف لسةكل اكدالكب أكبر" كظهلةهف لسةقكةهف

ظهلب اكدراسب حكؿ مذل ةكجد فركؽ ذات دالكب إحصائهب بهف لةكسطات ةقدهرات ال هلكف اسةلةاج ألم 
 ظزل إكن اكجلس.اكلجاالت كاكلجاالت لجةلظب لظا ة

كهظكد ذكؾ إكن أف كالن لف اكجلسهف هظلؿ ةحت لفس اكظركؼ، كأف لةغهرات اكدراسب لةاحب 
 ككذككر كاإللاث كإلطالع ظكهما كبلفس اكدرجب.



 تحلولىالبواناتىواإلجابةىرلىىأدئلةالدرادة

 
 

 98  
  

 الفصلىالخامس

  (03) رقم جدول
 الجنس – " لعينتين مستقمتين -T " اختبارنتائج 

 الااااااااااااااالمج
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
الية االحتم

(Sig). أنثى ذكر 

- 3.36 3.28 (.اككفاءة اكلاكهباكلاكن ) اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
0.289 

0.774 
- 3.17 3.15 (.اكلكاطلهفاكظلالء ) بيظد لقكلاتلدل ةكفر 

0.064 
0.949 

 0.581 0.555 2.75 2.93 اكداخكهب. اكظلكهات بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.332 0.976 2.46 2.79 كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
- 2.74 2.65 االجةلاظن. اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 

0.311 
0.757 

- 4.38 4.23 .االلةلاءك  بيظد اككالء لقكلاتلدل ةكفر 
0.598 

0.551 
كزارة األشغاؿ اكظالب ةكفر خطب اسةراةهجهب فن  لدل

 3.42 3.35 كاإلسكاف بلحافظات غزة.
-

0.217 
0.829 

 المتوازن األداء قياس تطبيق بطاقة مقومات توفر مدو
 0.989 0.014 3.21 3.21 .وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في

كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات فن داء األةقههـ 
 غزة.

2.88 2.60 0.973 0.334 

 0.886 0.144 3.15 3.18 جميع المجاالت معا
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 بطاقة تطبيق مقومات روفت مدوحول  المبحوثين استجابات بين إحصائية ةدالل ذات فروق توجد -

 العمر. إلى تعزو وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في المتوازن األداء قياس

 هلكف اسةلةاج لا هكن:( 31اكلكضحب فن جدكؿ )ف اكلةائج ل

 لػػف لسػػةكل اكدالكػػب أقػػؿ" اهف األحػػادم اكلقابكػػب الخةبػػار" اكةبػػ (.Sig)ةبػػهف أف اكقهلػػب االحةلاكهػػب 
0.05 ≥ α  " كبػذكؾ هلكػف اسػةلةاج ألػم ةكجػد فػركؽ ذات دالكػب  "اكداخكهػب اكظلكهػات بيظػد لقكلػات كلجاؿ

ظهلػب اكدراسػب حػكؿ مػذا اكلجػاؿ ةظػزل إكػن اكظلػر كذكػؾ كصػاكح اكػذهف إحصائهب بهف لةكسطات ةقدهرات 
 سلب فأكثر. 59أظلارمـ 

 (.Sig)اكقهلب االحةلاكهب كاكلجاالت لجةلظب لظا، فقد ةبهف أف  كلجاالتألا باكلسبب كباقن ا
ةكجد فركؽ ذات دالكب إحصائهب بهف ال كبذكؾ هلكف اسةلةاج ألم  α ≤ 0.05لف لسةكل اكدالكب  أكبر

  .اكظلرظهلب اكدراسب حكؿ مذل اكلجاالت ةظزل إكن لةكسطات ةقدهرات 

سلب فاكثر مـ ظكن األغكب  59كذهف أظلارمـ كهظكد ذكؾ لف كجمب لظر اكباحث إكن أف ا
لكظفهف قدالن كباكةاكن فمـ ةظكدكا ظكن بهركقراطهب اكظلؿ كرةهلم، كذكؾ فاكظلكهات اكداخكهب فن اككزارة 
اصبحت اظةهادهب كلبررة باكلسبب كمـ، مذا باإلضافب إكن أف مذل اكفئب من ظكن األغكب لف اكفئب اكظكها 

 فلف اكطبهظن أف ةككف األكثر لكافقب ظكهما. ،اخكهباكدفمن لف ةصلط اكسهاسات 
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 (03)رقم جدول 
 العمر – "التباين األحادي  " اختبارنتائج  

 الاااااااااااالمج

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
أقل من 

30 
 سنة

30- 
أقل من 

40 
 سنة

40- 
أقل من 

50 
 سنة

50 
سنة 
 فأكثر

اككفاءة اكلاكن ) اكبيظد لاتلقك لدل ةكفر 
 (.اكلاكهب

3.20 3.34 3.20 3.46 0.648 0.586 
اكظلالء  بيظد لقكلاتلدل ةكفر 

 (.اكلكاطلهف)
3.17 3.29 3.00 3.04 0.578 0.631 

 اكظلكهات بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 اكداخكهب.

2.58 3.03 2.83 3.38 3.996 *0.011 
 0.245 1.416 3.02 2.80 2.87 2.51 كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.551 0.707 2.69 2.71 2.76 2.49 االجةلاظن. اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.142 1.870 4.27 4.04 4.15 4.45 اللةلاء.كا بيظد اككالء لقكلاتلدل ةكفر 

كزارة  فن خطب اسةراةهجهب ةكفر لدل
األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف بلحافظات 

 غزة.

3.18 3.51 3.35 3.39 0.892 0.450 

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

 .واإلسكان بمحافظات غزة
3.10 3.29 3.14 3.33 0.877 0.457 

كزارة األشغاؿ اكظالب  فن داءاألةقههـ 
 0.391 1.015 2.83 2.61 3.00 2.85 .كاإلسكاف بلحافظات غزة

 0.455 0.882 3.28 3.09 3.26 3.08 معاجميع المجاالت 
 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب اتاكفرؽ بهف اكلةكسط *
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 بطاقة تطبيق مقومات روفت مدوحول  المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 .الدرجة العممية لىإ تعزو وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في المتوازن األداء قياس

اكلقابكب الخةبار"  (.Sig)( ةبهف أف اكقهلب االحةلاكهب 32اكلكضحب فن جدكؿ )ف اكلةائج ل
كبذكؾ كجلهط اكلجاالت كاكلجاالت لجةلظب لظا  α ≤ 0.05 لف لسةكل اكدالكب أكبر" اكةباهف األحادم 

ظهلب اكدراسب حكؿ مذل هرات ةكجد فركؽ ذات دالكب إحصائهب بهف لةكسطات ةقدال هلكف اسةلةاج ألم 
 اكلجاالت كاكلجاالت لجةلظب لظا ةظزل إكن اكدرجب اكظكلهب.

كهظكد ذكؾ كةقارب اكلسةكهات اكثقافهب كلكظفن كزارة األشغاؿ اكظالب اإلسكاف بغض اكلظر ظف 
غض أبظاد بطاقب األداء اكلةكازف لةكفرة كإلطالع ككجلهط ب لؤمالةمـ اكظكلهب، مذا باإلضافب إكن أفّ 

 اكلظر ظف اكلؤمؿ اكظكلن.

 (03) رقم جدول
 الدرجة العممية – "التباين األحادي"اختبارنتائج  

 الااااااااااااااااااالمج

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

ثانوية 
عامة 
 أو أقل

دبموم 
دراسات  بكالوريوس متوسط

 عميا

 0.240 1.432 3.43 3.28 3.41 2.93 (.هباككفاءة اكلاكاكلاكن ) اكبيظد لقكلات
 0.805 0.328 3.27 3.17 3.07 2.99 (.اكلكاطلهفاكظلالء ) بيظد لقكلات
 0.785 0.356 3.00 2.95 2.77 2.76 اكداخكهب. اكظلكهات بيظد لقكلات
 0.962 0.096 2.82 2.79 2.71 2.67 كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلات
 0.499 0.798 2.82 2.68 2.53 2.43 االجةلاظن. اكبيظد لقكلات
 0.540 0.726 4.19 4.20 4.47 4.30 االلةلاء.ك  بيظد اككالء لقكلات
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 الااااااااااااااااااالمج

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

ثانوية 
عامة 
 أو أقل

دبموم 
دراسات  بكالوريوس متوسط

 عميا

كزارة  فػن خطػب اسػةراةهجهب ةػكفر لػدل
األشػػػػغاؿ اكظالػػػػب كاإلسػػػػكاف بلحافظػػػػات 

 غزة.
3.13 3.29 3.45 3.30 0.573 0.634 

 تطبياق بطاقاة مقوماات تاوفر مادو
وزارة  فااي المتااوازن األداء قياااس

األشاااغال العاماااة واإلساااكان بمحافظاااات 
 .غزة

3.04 3.19 3.23 3.27 0.418 0.741 

كزارة األشغاؿ اكظالب فن داء األةقههـ 
 0.957 0.104 2.78 2.89 2.85 2.84 .كاإلسكاف بلحافظات غزة

 0.796 0.340 3.22 3.19 3.16 3.02 جميع المجاالت معا
 

 بطاقة تطبيق مقومات روفت مدوحول  المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات روقتوجد ف -

سنوات الخدمة  إلى تعزو وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في المتوازن األداء قياس
 .بالوزارة

اكلقابكب الخةبار"  (.Sig)ةبهف أف اكقهلب االحةلاكهب ( 33اكلكضحب فن جدكؿ )ف اكلةائج ل
كبذكؾ كجلهط اكلجاالت كاكلجاالت لجةلظب لظا  α ≤ 0.05 اكدالكب لف لسةكل أكبر" اكةباهف األحادم 

ظهلب اكدراسب حكؿ مذل ةكجد فركؽ ذات دالكب إحصائهب بهف لةكسطات ةقدهرات ال هلكف اسةلةاج ألم 
 اكلجاالت كاكلجاالت لجةلظب لظا ةظزل إكن اكخدلب باككزارة.

زارة بغض اكلظر ظف سلكات كهظكد ذكؾ كةكفر جلهط اكلجاالت كإلطالع ككؿ لكظفن اكك 
 .خدلةمـ
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 (00) رقم جدول
 الخدمة بالوزارة سنوات – "التباين األحادي  " اختبارنتائج  

 الاااااااااااااااااااااااالمج

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
أقل من 

5 
 سنوات

أقل  -5
 10من 

 سنوات

10 
سنوات 

 فأكثر
 0.466 0.772 3.32 3.41 3.19 (.اككفاءة اكلاكهباكلاكن ) ظداكبي  لقكلاتلدل ةكفر 
 0.928 0.075 3.15 3.11 3.19 (.اكلكاطلهفاكظلالء ) بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.271 1.330 3.03 3.03 2.75 اكداخكهب. اكظلكهات بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.692 0.370 2.79 2.88 2.68 كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.923 0.080 2.69 2.67 2.62 االجةلاظن. اكبيظد لقكلاتلدل ةكفر 
 0.180 1.757 4.09 4.23 4.38 االلةلاء.ك  بيظد اككالء لقكلاتلدل ةكفر 

كزارة األشغاؿ  فن خطب اسةراةهجهب  ةكفر لدل
 0.565 0.575 3.25 3.48 3.35 اكظالب كاإلسكاف بلحافظات غزة.

 األداء قياس بطاقةتطبيق  مقومات توفر مدو
وزارة األشغال العامة واإلسكان  في المتوازن

 بمحافظات غزة

3.18 3.27 3.20 0.175 0.839 

داء كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف األقههـ ة
 .بلحافظات غزة

2.84 3.07 2.69 1.821 0.169 

 0.756 0.281 3.15 3.25 3.15 جميع المجاالت معا
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 بطاقة تطبيق مقومات روفت مدوحول  المبحوثين استجابات بين صائيةإح داللة ذات فروق توجد -

 .الفئة الوظيفية إلى تعزو وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في المتوازن األداء قياس

 هلكف اسةلةاج لا هكن:( 34اكلكضحب فن جدكؿ )ف اكلةائج ل

 لف لسةكل اكدالكب أقؿ" اكةباهف األحادم  اكلقابكب الخةبار" (.Sig)ةبهف أف اكقهلب االحةلاكهب 
0.05 ≥ α  " لقكلات، اكداخكهب اكظلكهات بيظد لقكلات ،اكلاكن )لكازلب اككزارة( اكبيظد لقكلات كلجاالت 

هـ أداء كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف فن لحافظات غزة باسةخداـ بطاقب قهاس هةق، االجةلاظن اكبيظد
كبذكؾ هلكف اسةلةاج ألم ةكجد فركؽ ذات دالكب إحصائهب بهف ت لجةلظب لظا كاكلجاال " األداء اكلةكازف

ظهلب اكدراسب حكؿ مذل اكلجاالت كاكلجاالت لجةلظب لظا ةظزل إكن اكفئب اككظهفهب لةكسطات ةقدهرات 
 كذكؾ كصاكح اكذهف فئةمـ اككظهفهب اكفئب اكظكها .

لف لسةكل اكدالكب  أكبر (.Sig)حةلاكهب اكقهلب االألا باكلسبب كباقن اكلجاالت، فقد ةبهف أف 
0.05 ≥ α  ظهلب ةكجد فركؽ ذات دالكب إحصائهب بهف لةكسطات ةقدهرات ال كبذكؾ هلكف اسةلةاج ألم

 .اكفئب اككظهفهباكدراسب حكؿ مذل اكلجاالت ةظزل إكن 

لف ةظلن مذل اكلةهجب أف لكظفن اكفئب اكظكها مـ أكثر لكافقب ظكن اكلجاالت اكسابقب أكثر 
مذل اكفئب من لف ةصلط اكسهاسات فن جلهط اكلجاالت اكلذككرة سابقا، فلف  غهرمـ كهظكد مذا إكن أفّ 

 .اكطبهظن أف لف هصلط اكسهاسات أف هككف أكثر اهجابهب لحك اكلكافقب ظكهما
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 (03)رقم جدول 
 الفئة الوظيفية – "التباين األحادي  " اختبارنتائج  

 الااااااااااالمج

 اتالمتوسط
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
الفئة 
 العميا

الفئة 
 األولى

الفئة 
 الثانية

الفئة 
 الثالثة

 أخرو

اككفاءة اكلاكن ) اكبيظد لقكلات
 (.اكلاكهب

3.78 3.53 3.14 3.41 3.02 3.388 *0.014 
اكظلالء  بيظد لقكلات

 )اكجلمكر/اكلسةفهدهف(.
3.62 3.42 3.09 2.85 2.99 2.108 0.089 

 0.027* 2.932 2.78 2.60 2.74 3.24 3.47 اكداخكهب. اكظلكهات بيظد لقكلات
 0.061 2.362 2.65 2.67 2.52 3.00 3.47 كاكللك. اكةظكهـ بيظد لقكلات
 0.018* 3.201 2.36 2.70 2.52 2.96 3.10 االجةلاظن. اكبيظد لقكلات
 0.836 0.361 4.29 4.26 4.29 4.11 4.36 االلةلاء.ك  بيظد اككالء لقكلات
 فن خطب اسةراةهجهب  ةكفر لدل

كزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف 
 بلحافظات غزة.

3.50 3.54 3.41 3.07 3.22 0.974 0.427 

 تطبيق بطاقة مقومات توفر مدو
وزارة  في المتوازن األداء قياس

األشغال العامة واإلسكان بمحافظات 
 غزة

3.62 3.41 3.11 3.09 3.06 2.761 *0.034 

كزارة األشغاؿ اكظالب فن  داءاألةقههـ 
 كاإلسكاف بلحافظات غزة.

3.00 3.01 2.88 2.84 2.63 0.869 0.487 

 0.044* 2.584 3.02 3.06 3.09 3.37 3.56 جميع المجاالت معا
 .α ≤ 0.05 داؿ إحصائهان ظلد لسةكل دالكب اتاكفرؽ بهف اكلةكسط * 
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات 

 :أواًل: المقدمة
 المتوازن األداء قياس بطاقة تطبيق مقومات روفت مدوبلاءن ظكن اكدراسب اكلهدالهب اكةن ةلاككت 

لجلكظب لف اكلةائج لف كن إت مذل اكدراسب ةكصك وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة في
جراء بظض اكلقابالت، كلف ثـ ةـ ظرض كةفسهر اكلةائج  خالؿ اكبهالات اكةن ةـ جلظما لف االسةبالب كا 
كلقارلةما بلةائج اكدراسات اكسابقب ذات اكظالقب، ثـ اسةخالص أمـ اكلةائج اكةن ةكصكت إكهما اكدراسب 

 ككذكؾ أمـ اكةكصهات اكلقةرحب. 

 :النتائجثانيًا: 

ما ظلصر هظالان، كمذا هغكب ف 40% لف لكظفن اككزارة أظلارمـ أقؿ لف 64أكثر لف  .1
 اكشباب.

 درجب اكبكاككرهكس فأظكن.% لف لكظفن اككزارة لف اكحاصكهف ظكن 73أكثر لف  .2
 سلكات. 10% لف لكظفن اككزارة سلكات خدلةمـ أقؿ لف 68أكثر لف  .3
لف اكفئةهف األككن كاكثالهب، كحسب قالكف اكخدلب اكلدلهب % لف لكظفن اككزارة 52أكثر لف  .4

 لف اككظائؼ اكةخصصهب.
 (.لف ظهلب اكدراسب% 73.42) ةقـك اككزارة بإظداد ةقارهر لاكهب بشكؿ دكرم .5
، كككف مذا اككضكح هحةاج كلزهد لف حقؽ اكخطط اكةلفهذهبهلا بفن اكلكازلات  كضكحملاؾ  .6

 .% لف ظهلب اكدراسب(61.07) اكةظزهز
ملاؾ ةطكر فن لكظهب اكخدلات اكةن ةقدلما اككزارة ككجلمكر، كككف مذا اكةطكر هحةاج كلزهد  .7

 % لف ظهلب اكدراسب(.71.58) لف اكةظزهز
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ملاؾ ضظؼ فن آكهات اكةظرؼ ظكن آراء اكجلمكر فن اكخدلات اكةن ةقدلما اككزارة  .8
 % لف ظهلب اكدراسب(.53.42)

، كككف مذا اكةطكر اكالزلب كةقدهـ اكةسمهالت دارهباإل اكخدلات ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ .9
 % لف ظهلب اكدراسب(.63.37) هحةاج كلزهد لف اكةظزهز

% لف 52.63ملاؾ ضظؼ ظكن ةطكهر لجاالت اكبحث اكظكلن كدظـ األلشطب فن اككزارة ) .10
 ظهلب اكدراسب(.

اكةطكر هحةاج  ، كككف مذااككزارة فن ظلكمـ كطبهظب لالئلب ةدرهبهب بخدلات اكلكظفهف هةلةط .11
 % لف ظهلب اكدراسب(.60.26كلزهد لف اكةظزهز )

 بمـ كاالمةلاـ اإلدارمااللضباط  ذكم باكلكظفهف االحةفاظ ظكن اككزارة ملاؾ ضظؼ فن .12
 % لف ظهلب اكدراسب(.52.89) كةحفهزمـ

% لف ظهلب 70.79ظالب ) لرافؽ إلشاء طرهؽ ظف اكفكسطهلن اكلجةلط بلاء فن اككزارة ةسامـ .13
 سب(.اكدرا

% لف ظهلب 47.63ملاؾ ضظؼ فن االمةلاـ اككافن باكبيظد االجةلاظن لف قبؿ اككزارة ) .14
 اكدراسب(.

 % لف ظهلب اكدراسب(.89.33اككزارة كدهما طاقـ هسةطهط اكةكهؼ لط حاالت اكطكارئ ) .15
 % لف ظهلب اكدراسب(.78.16كجكد ظدد لف اكلدراء اكللهزهف اكذهف هظةرفكف بجمكد األخرهف ) .16
 ةحددما اكةن اإلسةراةهجهب األمداؼ كاكلملن كةحقهؽ اكظكلن اككادر اككزارة كدل هةكفر .17

 % لف ظهلب اكدراسب(.74.93)
% لف 64.27) باككزارة األداء كقهاس لظلن لحدد كةظطن لةظددة لصادر لف اكبهالات ةةكفر .18

 .ظهلب اكدراسب(
% لف ظهلب 65.87)مـ اككةركلها ظكن صفحة هةـ إطالع اكلكظفهف ظكن لةائج ةقههـ أدائمـ .19

 .اكدراسب(
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 .% لف ظهلب اكدراسب(46.40)اكلظاههر اكلسةخدلب فن ةقههـ األداء لالئلب ككلكظفهف  .20

 :ثالثًا: التوصيات

األداء اكلةكازف بهف لكظفن اككزارة لف خالؿ ةقدهـ دكرات  قهاس اكظلؿ ظكن لشر ثقافب بطاقب .1
 األداء اكلةكازف. قهاس ةدرهبهب ةشلؿ أبظاد بطاقب

 االداء اكلةكازف فن اككزارة. قهاس ةطكهر آكهات كةظزهز اكظلؿ بجلهط لقكلات بطاقب .2
اكظلؿ ظكن االسةفادة لف اإللكالهات اكلةكفرة فن اككزارة فن ةطكهر األداء لف خالؿ رصد  .3

 اكلهزالهات اككافهب كةكجهمما لحك ةلفهذ خطط اككزارة.
 اكةن ةقدلما اككزارة. ةطكهر آكهات ككةظرؼ ظكن آراء اكجلمكر فن اكخدلات .4
 ةطكهر آكهات كحؿ لشاكؿ اكجلمكر بشكؿ سرهط كلرضن. .5
 اكظلؿ ظكن ةطكهر اكخدلات اكلقدلب ككجلمكر لف خالؿ إدخاؿ اككسائؿ اكةكلكككجهب اكلخةكفب. .6
 اكظلؿ ظكن ةطكهر اككادر اكبشرم فن اككزارة لف خالؿ آكهات اكةدرهب كاكةطكهر. .7
ككزارة لف خالؿ ةفظهؿ اإلدارة اكظالب كألبحاث كاكدراسات ةطكهر لجاالت اكبحث اكظكلن فن ا .8

 بجلهط دكائرما.
 زهادة االمةلاـ باكلكاحن االجةلاظهب بكؿ لككلاةما. .9

لّكف اككزارة ةةطكهر آكهات كةحفهز اكلكظفهف لادهان كلظلكهان للا هزهد لف اكرضن اككظهفن ك  .10
 لف االحةفاظ بلكظفهما.

 .اكلكظؼ خاصب باككزارة هـ األداء ةالئـاكلظاههر اكلسةخدلب فن ةقه ةطكهر .11
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 المراجع العربية:أواًل: 

 القرآن الكريم. -
 الحديث الشريف. -
( كأداة كةقكهـ أداء BSC(: "لدل اسةخداـ بطاقب األداء اكلةكازف )2012أبك جزر، حلد أحلد، ) .1

 اللهب.اكبلؾ اإلساللن اكفكسطهلن"، رساكب لاجسةهر، اكجالظب اإلس
(: "لدل إلكالهب ةقكهـ أدا اكجالظب اإلساللهب بغزة باسةخداـ بطاقب 2012أبك شرخ، جلاؿ حسف، ) .2

 قهاس األداء اكلةكازف"، رساكب لاجسةهر، اكجالظب اإلساللهب.
(: "ةقكهـ أداء بلؾ فكسطهف باسةخداـ بطاقب قهاس األداء اكلةكازف"، 2009أبك قلر، لحلد أحلد، ) .3

 اكجالظب اإلساللهب.رساكب لاجسةهر، 
(: " أساسهات األداء كبطاقب 2009إدرهس، كائؿ لحلد صبحن، كاكغاكبن، طامر لحسف للصكر، ) .4

 اكةقههـ اكلةكازف"، دار كائؿ ككلشر كاكةكزهط، ظلاف.
(: "بظلكاف "بطاقب األداء اكلةكازف كظالقةما بظلكهب اةخاذ اكقرارات 2011األسطؿ، فادم خكهؿ، ) .5

 ةطبهقهب ظكن اكلصارؼ اككطلهب بقطاع غزة"، رساكب لاجسةهر، جالظب األزمر. دراسب –اإلدارهب 
(: لكقط اككةركلن، "اكللةدل اكظربن إلدارة اكلكارد اكبشرهب"، زهارة 2010اسلاظهؿ، لحلد أحلد، ) .6

  www.hrdiscussion.com/hr18562.html،  9/6/2013اكلكقط بةارهخ 
كبشرهب ككفاءة األداء اكةلظهلن"، اكلؤسسب اكجالظهب (: "إدارة اكلكارد ا2000بربر، كالؿ، ) .7

 ككدراسات ك اكلشر ك اكةكزهط، لصر.
 االكةزاـ اكلؤسسن فن كأثرل اكلةكازف األداء قهاس لظاـ (: "ةطبهؽ2008أحلد، ) لحفكظ جكدة، .8

 جالظب ككظككـ اكةطبهقهب، األردلهب اكلجكب ةطبهقهب(، األردلهب" )دراسب األكللهـك شركات فن ككظالكهف
 .292-273ص   ،2،ع  11 لج ظلاف، اكخاصب، اكةطبهقهب اكظكـك

(: "قهـ االلةلاء كاككالء اكلةضللب فن للماج اكةربهب اككطلهب ككلرحكب 2009حلةك، لبهؿ هظقكب، ) .9
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  (1) ممحق رقم
 قائمة محكمي االستبانة

 ـ االسم الصفة

  .1 هكسؼ ظاشكرأ.د.  غزة-إلساللهب اكجالظب اب لحاضر

  .2 د.سلهر صافن غزة-اكجالظب اإلساللهب ب لحاضر

  .3 حلدم زظربد. غزة-اكجالظب اإلساللهب ب لحاضر

  .4 ظالء اكدهف اكسهدد.  غزة كلدهر بكزارة اكظلؿ –بجالظب األقصن لحاضر 

  .5 لحلد صادؽد. غزة –بجالظب األقصن لحاضر 

  .6 ـ. شادم لطر  أظلاؿ لاجسةهر إدارة –لكظؼ باككزارة 
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  (2حق رقم )مم
 االستبانة بصورتها النهائية

 ة ااأكاديمية اإلدارة والسياس
 ااااااااااااااات العااميااااااااااااالمدراسا

 والحكم الرشيد إدارة الدولة
 اااااازةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغااااا

 ة / اكلحةـر ............................ ة / اكسهد

 تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،،،
 :لكضكع حكؿ ةطبهقهب بكزارة األشغاؿ اكظالب كاإلسكاف لهدالهب دراسب بإجراء اكباحث هقـك

وزارة األشغال العامة  في المتوازن األداء قياس بطاقة تطبيق مقومات روفت مدو"
 "واإلسكان بمحافظات غزة

كلةطكبات اكحصكؿ ظكن درجب اكلاجسةهر فن إدارة اكدككب كاكحكـ اكرشهد، كذا لرجك لف  كذكؾ اسةكلاالن 
الاـ االجابب اكللاسبب الخةهارؾ، ظكلان بأف اكلظككلات  xسهادةكـ االجابب ظكن فقرات االسةبالب بكضط ظاللب 

 اكلأخكذة ةسةخدـ ألغراض اكبحث اكظكلن فقط. 
 اككزارة لساظدة إكن همدؼ متكامل إدارة نظام من نالمتواز بطاقة قياس األداءحهث لظلن 

 خالؿ لف اكلةرابطب االسةراةهجهب كاكقهاسات األمداؼ لف إكن لجلكظب كاسةراةهجهاةما رؤهةما ةرجلب ظكن
كاكللك، بظد  اكةظكـ اكةشغهكهب، بظد اكظلكهات بظد اكظلالء )اكجلمكر/اكلسةفهدهف(، بظد أبظادما: اكبظد اكلاكن،

 كبظد اككالء )االلةلاء(.االجةلاظن 
 تفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحث 
 عصام عبد الكريم صادق
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 :عامة أواًل: المعمومات
 

 الجنس: .1
 ) ( ذكر                     ) ( الثن 

 :العمر .2
 سلب فأكثر 50 ( ) سلب        50 أقؿ لف - 40 ( ) سلب        40 أقؿ لف – 30 ( ) سلب       30 لف أقؿ  ( )

 :العممية الدرجة .3
 دراسات ظكها ( ) بكاككرهكس           ) ( ثالكهب ظالب أك اقؿ      ) ( دبكـك لةكسط        ) ( 

 :الخدمة بالوزارة .4
 سلكات فأكثر 10سلكات        ) (  10أقؿ لف  -5سلكات       ) (  5) ( أقؿ لف  

 الفئة الوظيفية:
 ) ( اكفئب األككن        ) ( اكفئب اكثالهب           ) (اكفئب اكثاكثب         ) ( أخرل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) ( اكفئب اكظكها             

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

 :بمحافظات غزة
 

 و
 فمراث االستباَت
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ش
ب

 

 :(المالية الكفاءةالمالي ) الُبعد مقوماتمدو توفر المحور األول: 

8. . 
األداء  ةطكهر هؤدم إكن بشكؿ اكلةاحب كاإللكالهات اكلاكهب اكلكارد اسةغالؿ هةـ

 .باككزارة
     

9.  
 باككزارة ةحسهف اإلهرادات إكن ةؤدم ةلكهؿ لصادر ةكفهر ظكن اكظلؿ هةـ

 .كةطكرما
     

      .كاكخدلات اكلةلكظب اكبرالج زهادة ظكن اككزارة ةظلؿ  .:

      بلا هحقؽ اكخطط اكةلفهذهب. اكلاكهب ملاؾ كضكح فن اكلكازلات  .;
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 و
 فمراث االستباَت
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      ملاؾ دقب فن لظـ ضبط اكلصركفات.  .>

      ةقـك اككزارة بإظداد ةقارهر لاكهب بشكؿ دكرم.  .=

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

      .ككجلمكر اكرضا درجب ةحقهؽ ظكن اككزارة ةظلؿ  .8

      ةسظن اككزارة ككةظرؼ ظكن آراء اكجلمكر فن أداء اككزارة.  .9

      ةيككن اككزارة االمةلاـ اككافن بلةطكبات كحاجات اكجلمكر.  .:

;.  
سائؿ اكةكلكككجها ةسظن اككزارة إكن ةقدهـ أفضؿ اكخدلات ككجلمكر باسةخداـ ك 

 اكحدهثب.
     

      ةسةجهب اككزارة كشكاكل اكجلمكر، كهةـ لظاكجب اكخكؿ فن كقت قصهر.  .>

      ةظلؿ اككزارة ظكن ةطكهر لكظهب اكخدلات اكلقدلب ككجلمكر.  .=

      هكجد لسةكل لقبكؿ لف رضا اكجلمكر ظف اكخدلات اكليقدلب لف اككزارة.  .<

 :الداخمية العمميات ُبعد مقومات مدو توفرالمحور الثالث: 

      اكلكظفهف. كلةطكبات احةهاجات ةكفهر ظكن اككزارة ةظلؿ  .8

      ظكن ةطكهر لجاالت اكبحث اكظكلن كدظـ األلشطب. اككزارة ةظلؿ  .9

      اكخدلات اكلقدلب باسةلرار. كلكظهب أسككب ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ  .:

      اكالزلب كةقدهـ اكةسمهالت. اإلدارهب اكخدلات ظكن ةطكهر اككزارة ةظلؿ  .;

       اكلكظفهف. كةللهب قدرات اكةدرهبهب اكدكرات ظقد ظكن اككزارة ةظلؿ  .>

      هةـ اسةخداـ اكلكارد اكحاكهب بأقصن طاقب للكلب.  .=

 :والنمو التعميم ُبعد مقوماتمدو توفر المحور الرابع: 

      .ككلكظفهف لبكلالئ كافهب ةدرهبهب برالج اككزارة ةقدـ  .8

9.  
 حاجب حسب حاجةم أك حسب كؿه  قدراةمـ كةطكهر اكلكظفهف بةدرهب اككزارة ةمةـ

 اككزارة.
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      اككزارة. فن ظلكمـ كطبهظب لالئلب ةدرهبهب بخدلات اكلكظفهف هةلةط  .:

;.  
 هلاسب حاجاةم بلا بةكبهب اككزارة، فن اكلسةخدـ اكلكظؼ رضا لقهاس همةـ
 .مكلؤمالة قدراةم

     

<.  
 بمـ كاالمةلاـ االدارم االلضباط ذكم باكلكظفهف االحةفاظ ظكن اككزارة ةحرص
 .كةحفهزمـ

     

=.  
اكلسةكل  إكن اكحاكهب كككصكؿ كاكقدرات اكلمارات ةطكهر ظكن اككزارة ةظلؿ

 .اكلطككب
     

 :االجتماعي الُبعد مقوماتمدو توفر المحور الخامس: 
      .ظف طرهؽ إلشاء لرافؽ ظالب اكفكسطهلن لجةلطاك بلاء فن اككزارة ةسامـ  .8

      فن إهجاد فرص ظلؿ كاكلساملب فن اكحد لف لشككب اكبطاكب. اككزارة ةسامـ  .9

:.  
رظاهب  خالؿ لف اكثقافهب كاكظكلهب كاألظهاد كأللشطب اكدظـ اككزارة ةقدـ

 .كاكللاسبات اكلمرجالات
     

      هب ككلكظفهف.ةشارؾ اككزارة فن اكللاسبات االجةلاظ  .;

      ةشارؾ اككزارة اكلكظفهف فن األظهاد كاكللاسبات اكدهلهب.  .>

      ةشارؾ اككزارة اكلكظفهف فن حّؿ لشاككمـ االجةلاظهب.  .=

      ةقدـ اككزارة اكمداها اكظهلّهب ككلكظفهف فن األظهاد كاكللاسبات اكدهلهب.  .<

 نتماء:اال و  الوالء ُبعد مقوماتمدو توفر المحور السادس: 

      هةلهز أدائؾ باككزارة باكجكدة كاإلةقاف.  .8

      ةظلؿ كباسةلرار ظكن ةلفهذ اكةظكهلات بدقب.  .9

      هظةرؼ لسؤككؾ باكةلهز فن ظلكؾ.  .:

      كدّهؾ اكقدرة ظكن اكظلؿ كاكةكهؼ لط اكحاالت اكطارئب.  .;

      كدّهؾ اكقدرة ظكن اكقهاـ بأظلاؿ إضافهب أخرل.  .>

      رص ظكن ةحسهف أدائؾ بشكؿ لسةلر.ةح  .=
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      ةةظالؿ لط زلالئؾ بركح اكفرهؽ.  .<

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

      .ةحقهقم اككزارة كلا ةلكم اكلظاكـ كاضحب اسةراةهجهب اككزارة كدل  .8

      .ككةطكهر قابكب زارةباكك  االسةراةهجهب األمداؼ  .9

:.  
 اكةن االسةراةهجهب األمداؼ كاكلملن كةحقهؽ اكظكلن اككادر اككزارة كدل هةكفر
 .ةحددما

     

      .باككزارة األداء كقهاس لظلن لحدد كةظطن لةظددة لصادر لف اكبهالات ةةكفر  .;

<.  
 داؼاألم كةحقهؽ بسمككب ظكن االةصاؿ قادر إدارم لظاـ اككزارة كدل هةكفر

 .االسةراةهجهب
     

      .اكلطككب باكشكؿ بظلكما لحكسب ككقهاـ ةقههـ لظاـ اككزارة ةسةخدـ  .=

 

 وزارة األشغال العامة واإلسكان بمحافظات غزة: فياألداء  تقييمثالثا: 
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      باككزارة ظكن رفط كفاءة أداء اكلكظفهف. ؽهساظد ةقههـ األداء اكلطبّ   .8

      هةـ إطالع اكظالكهف ظكن لةائج ةقههـ أدائمـ.  .9

:.  
ؽ باككزارة ظكن اكةظرؼ أكجم اكقكة كاكضظؼ فن أداء هساظد ةقههـ األداء اكلطبّ 

 اكلكظفهف.
     

;.  
 ؽ باككزارة ظكن ةطكهر اكبرالج اكةدرهبهب كةللهبهساظد ةقههـ األداء اكلطبّ 

 اكلمارات.
     

      اكلظاههر اكلسةخدلب فن ةقههـ األداء لالئلب ككلكظفهف.  .>

 شكزاً نكى عهى دظٍ تعاوَكى


