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أىديكم جميعاً ىذا الجيد المتواضع..
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شكر وتقدير
الحمد ﵀ الذم بنعمته تتـ الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى الرسكؿ المعمػـ ،الػذم عممنػا ة مػ
االعتراؼ كالتقد ر كالشكر لمف هـ أهؿ الفضؿ ،ح ث ةػاؿ صػمى ا﵀ عم ػه كسػمـن المػف ال شػكر النػاس
ال شػػكر ا﵀ال ،كبعػػد أف أتػػـ ا﵀ نعمتػػه عمػػت إذ أتممػػت هػػذم الرسػػال العمم ػ  ،التػػت أس ػ ؿ ا﵀ أف كتػػب
أجرها ،كأف نفع بها ،ال أجد مػف الكممػات مػا فػت أصػحاب الحػؽ حقهػـ ،كال أهػؿ العطػا عطػا هـ ،إال
دعػا يػػت ظهػر ال ػػب ،ككممػات ةبل ػػؿ اعتمػرت بهػػا ةمكبنػا مػػف الحػب كالتقػػد ر ،يكػؿ لمػػدكتكر الفاضػػؿ/
يوسف محمود المنسي ،الذم تفضؿ باإلشراؼ كالتكج ه ،كسع الصدر ،يكاف خ ر مكجه لت يت رحم
البحث كالتنق ب ،كخ ر ٍ
هاد لما كيقنت ا﵀ إل ه مف عمـ كمعري  ،كلما أعطانت مف سد د عممه ك أر ه.
كأتق ػػدـ بخ ػػالص الش ػػكر كالتق ػػد ر لمجنػ ػ المناةشػ ػ مم مػ ػ بك ػػؿ م ػػفن ال ػػدكتكر /محمـــد المـــدىون،
كال ػػدكتكر /محمـــد عرفـــة عم ػػى تفض ػػمهما بقب ػػكؿ مناةشػ ػ الرس ػػال كالحك ػػـ عم ه ػػا ،كا ار ه ػػا بمبلحظاتهم ػػا
السد دة ،سا بلن ا﵀ –عز كجؿ -أف د ـ عم هما مكيكر الصح كالعاي  ،كأف جز هما خ ر الج از .
كما أتقدـ بالشكر كالتقد ر ألكاد م اإلدارة كالس اسػ لمد ارسػات العم ػا ،كأخػص بالػذكر المجمػس
اع كم قؼ ةادر عمى النهكض بكطنه كةض ته.
األكاد مت لجهكدهـ المضن يت سب ؿ صقؿ ج ؿ ك ٍ
كمػػا ال أنسػػى أصػػحاب الفضػػؿ إخػػكتت كمػػد ار ت يػػت ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف ،كأخػػص
بالػػذكر كز ػػر االش ػ اؿ العام ػ كاالسػػكاف د.المهنػػدس /مفيـــد الحســـاينة ،كالمهنػػدس /محمـــد األســـتاذ ،
كالمهندس /ناجي سرحان كالمهندس  /إبراىيم رضوان كد.المهنػدس /جـواد األغـا ،الػذ ف لػـ بخمػكا عمػت
بالعكف كالمساعدة.
كاذ نشكر لهـ هذا الجهد عمى ما ةدمكا مف عطا مم ز جعمه ا﵀ يت مكاز ف حسناتهـ ،حررنا
هذم السطكر بمساف اإلمكاف ال بقمـ التب اف ،سا م ف المكلى أف جعمنا جم عان مف أهؿ القرآف ،كأف

َّ
سان﴾
سان إال اإل ْح َ
رزةنا كا اهـ الفردكس األعمى مف الجناف ،كصدؽ ا﵀ إذ قكؿ ﴿ َى ْل َج َزاء اإل ْح َ
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ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف).

نتػ ػػا ج اختبػ ػػار تحم ػ ػػؿ التبػ ػػا ف األحػ ػػادم لمفػ ػػركؽ يػ ػػت متكسػ ػػط تق ػ ػ ـ المسػ ػػتف د ف

المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف تعزل لنكع العمؿ.

نتػ ػػا ج اختبػ ػػار تحم ػ ػػؿ التبػ ػػا ف األحػ ػػادم لمفػ ػػركؽ يػ ػػت متكسػ ػػط تق ػ ػ ـ المسػ ػػتف د ف

المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف تعزل لممؤهؿ العممت.

نتا ج اختبار ش ف ه  Scheffeلتق ـ المسػتف د ف المتضػرر ف ألدا ك ازرة األشػ اؿ

العام كاإلسكاف تعزل لممؤهؿ العممت (بعد التق ـ الكظ فت).

نتػا ج اختبػار  Dunnett T3لتق ػ ـ المسػتف د ف المتضػرر ف ألدا ك ازرة األشػ اؿ

العام كاإلسكاف تعزل لممؤهؿ العممت (بعد تق ـ عاـ).
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نتػا ج اختبػار  Dunnett T3لتق ػ ـ المسػتف د ف المتضػرر ف ألدا ك ازرة األشػ اؿ

 .47العامػ ػ ػ كاإلس ػ ػػكاف تع ػ ػػزل لممؤه ػ ػػؿ العمم ػ ػػت (الدرجػ ػ ػ الكم ػ ػ ػ لتق ػ ػ ػ ـ المس ػ ػػتف د ف
المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف).
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ممخص الدراسة
هػػديت الد ارس ػ لتق ػ ـ أدا ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مػػف كجه ػ نظػػر الجهػػات المختص ػ

كالمسػػتف د ف ،ح ػػث تػػـ التعػػرؼ عمػػى طب عػ عمػػؿ ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػػكاف  ،كأهػػـ العقبػػات يػػت
ممػػؼ االعمػػار ،كةػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنهج الكصػػفت التحم مػػت ،كلتحق ػػؽ أهػػداؼ الد ارس ػ ةػػاـ الباحػػث
بإعػػداد اسػػتبانتاف ،األكلػػى عبػػر المسػػح الشػػامؿ ألي ػراد الجهػػات المختص ػ بم ػػت ( )47مفػػردة ،كال ان ػ
لع ن ػ طبق ػ عش ػكا

مػػف المسػػتف د ف بم ػػت ( )375مفػػردة ،إلػػى جانػػب أداة المقابم ػ  ،كذلػػؾ لمحصػػكؿ

عمػػى تصػػكر كامػػؿ كدة ػػؽ حػػكؿ مكضػػكع البحػػث ،كلقػػد جػػا ت الد ارس ػ يػػت خمس ػ يصػػكؿ ح ػػث تنػػاكؿ

الفص ػػؿ االكؿ االط ػػار العامػ ػ لمد ارسػ ػ ح ػػث اش ػػتمؿ عم ػػى المقدمػ ػ كمش ػػكم الد ارسػ ػ كاه ػػداؼ الد ارسػ ػ

كاهم تها ،كيرض اتها ،كمت رتها ،كحدكد الدراس  ،كجا الفصؿ ال انت (االطػار النظػرم) ل شػمؿ ػبلث

مباحػ ػػث ،المبحػ ػػث االكؿ بعن ػ ػكاف تق ػ ػ ـ االدا  ،كالمبحػ ػػث ال ػ ػػانت (ك ازرة االش ػ ػ اؿ العام ػ ػ كاالسػ ػػكاف)،
كالمبحث ال الث (العدكاف عمى ةطاع غزة) ،كالفصؿ ال الث ن الدراسات السػابق كالتعق ػب عم هػا كالفجػكة

البح  ،كالفصؿ الرابع (الطر ق االج ار ات) كالذم كضح منهج الدراس كادكات كع ن الدراس كالمنهج

المتبػع  ،كاالسػال ب االحصػػا

المسػتخدم  ،كالفصػػؿ الخػامس (مناةشػ النتػػا ج كتفسػ رها) ح ػػث تػـ ي ػػه

مناةش كتحم ؿ النتا ج كربطها بالدراسات السابق كالتعم ؽ عم ها مف الباحث.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا:
 .1بمػ متكسػػط معػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األشػ اؿ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػات المختصػ حػػدان مرتفع ػان
بكزف نسبت (.)%77

 .2أخذ بعد االرتباط الترت ب األكؿ مف ب ف أبعاد معا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ كاإلسكاف مف ةبؿ
الجهات المختص بكزف نسبت (.)%8442

 .3بم متكسط تق ـ المسػتف د ف المتضػرر ف ألدا ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف غػزة نسػب متكسػط
بكزف نسبت (.)%78.2

 .4ال تكجػػد يػػركؽ ذات دالل ػ إحصػػا

عنػػد مسػػتكل دالل ػ ( )α<= 0.05يػػت متكسػػط معػػا ر تق ػ ـ

األدا لػػك ازرة األشػ اؿ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػات المختصػ تعػػزل لمت ػرات الجػػنس كالخبػرة ،كنػػكع

الكظ ف  ،كالمؤهؿ العممت.

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات اىميا:
 .1ضركرة تكي ر الػدعـ مػف كايػ المسػتك ات لػك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف بصػفتها الجهػ الر سػ
المعن بقض اإلعمار.


ص

 .2عمػػى ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مز ػػدان مػػف العمػػؿ الفػػكرم كالػػدؤكب عبػػر تعز ػػز معػػا ر تق ػ ـ
األدا  ،كالسػ ما معػػا ر االرتبػػاط ،كاأل ػػر ،كاالسػػتدام  ،كالفاعم ػ  ،كالتنس ػ ؽ ،كالكفػػا ة إلنجػػاز ممػػؼ
اإلعمار.

 .3عمى ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف التكسع يت إعداد آل ات تنسػ ق كاممػ  ،كبجػدكؿ زمنػت لضػبط
عمم إعادة اإلعمار بالتزامف بالتنس ؽ مع الجهات المختص األخرل بممؼ اإلعمار.

 .4العمػػؿ عمػػى تحسػ ػ ف أدا كياعم ػ عمػػؿ ال ػػك ازرة ،كأف تشػػمؿ ه كم ػ تنظ م ػ ػ تراتب ػ تخػػدـ ةضػ ػ
اإلعمار ،كتحقؽ أهدايها.
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Abstract
The study aims at evaluating the performance of the ministry of Public works
and Housing from the standpoint of the competent authorities and the
beneficiaries where they recognised the nature of the work of the concerned
Parties and the most important obstacles in the reconstruction file4
The researcher used the descriptive and analytical approach and to achieve the
study aims the researcher also prepared two questionnaires. The first for
arandom stratified sample estimated at 47 individuals and the second for
arandom stratified group of beneficiaries estimated at 375 individuals along
with the corresponding tool soas to obtain afull and accurate vision about the
research subject. The study consists of five chapters. The first chapter tackles
the general frame of the study where it consists the introduction, the study
problem, the study aims and its importance its hypotheses, its variables and
study limits. The second chapter
(the theoretical frame) contains three
subjects .The first subject contains the performance evaluation and the second
one (the ministry of public works and housing) and the third one (the Israeli
aggression on Gaza4)
The third chapter: the prestudies, their comments and the research gap. The
fourth chapter ( method and procedures) which illustrates the study method
ology, the study tool and sample besides the used statistical modes. The fifth
chapter (discussing conclusions and their interpretations ) where these results
were discussed analysed and linking them with the pre-studies by the
researcher4
The most important conclusions:
41The average of perfomance evaluation standards for the ministry of public
works and Housing by the concerned parties has reached avery high level
with arelative weight (77%4)
42The relevance dimension takes the first place amidst the dimensions of the
performance evaluation standards of the Ministry of public Works and
Housing by the competent authorities with arelative weight (84.2%4)
43The average assessment of the affected beneficiaries of the performance of
the Ministry of public works and Housing has a medium ratio with arelative
weight (78.2%4)
44There were no statistical significant differences at the level of significance
(a<=0.05) in the average of performance assessment standards for the
Ministry by the competent authorities and this attributed to the variables of
gender ,experience, occupation type and the qualifications4
The most important recommendations:
41The need to provide support from all levels of the Ministry of public works
and housing as it is the sole party concerned about the reconstruction cause4
42The Ministry of public works and Housing needs more immediate and
diligent work through enhancing the performance evaluation criteria

ط

especially the relevance standards, impact, sustainability effectiveness,
coordination and efficiency to fulfill the reconstruction file4
 43The Ministry should expand its preparation to lay down complete and
coordinated technics with atime table to adjust the reconstruction process in
accordance with other competent authorities4
44The need to improve the performance and effectiveness of the work of the
Ministry and including sequencial organizational hierarchy that able to serve
the issue of reconstruction and achieving its goals4
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 مشكمة الدراسة
1

 متغيرات الدراسة

مقدمة:
عتبر تق ـ األدا مف أهـ األنشط كالعمم ات الخاصػ بػإدارة المػكارد البشػر  ،كهػك أحػد الػنظـ
الفرع المككن لهذم اإلدارة الذم حقؽ النفع لمفرد كالمنظم يت صكرة استخداـ أيضؿ لممكارد البشر ،
ح ث دكر تق ـ األدا حكؿ أهـ عنصر مف عناصر تحق ؽ الكفا اإلنتاج كهك العنصر البشرم.
لذلؾ يإف األمر قتضت أف تعهد المنظمات بالكظا ؼ إلى األكفػا مػف العػامم ف ،ح ػث تسػنى
لهـ الق اـ بمسؤكل اتهـ كالنهكض ب عبا ها ،كحتػى مكػف التعػرؼ عمػى مسػتك ات الكفػا ة البػد مػف ة ػاس
كتق ـ مستك ات األدا  ،كهذا بدكرم تطمب كضع معا ر كمستك ات لؤلدا كتطك ر أسال ب التق ـ.
كمػػا تعػػد عمم ػ تق ػ ـ األدا مػػف العمم ػػات المهم ػ التػػت تمارسػػها إدارة الم ػكارد البشػػر  ،يعػػف
طر ػػؽ الق ػػاس كالتق ػ ـ تػػتمكف المؤسس ػ مػػف الحكػػـ عمػػى دة ػ الس اسػػات كالب ػرامج التػػت تعتمػػدها ،س ػكا ن
أكان ػػت س اس ػػات اس ػػتقطاب كاخت ػػار كتع ػ ػ ف ،أـ بػ ػرامج كس اس ػػات ت ػػدر ب كتط ػػك ر كمتابعػ ػ لمكارده ػػا
البشػػر  ،كمػػا مكػػف أف تسػػتخدـ العمم ػ إذا مػػا أجػػادت المنظم ػ يػػت إنجازهػػا ،ككس ػ م جػػذب لمقػػادم ف
الجدد مف المكارد البشر ذات الترك ػب النػكعت الج ػد لممنظمػ  ،كةػد تعكػس عمم ػ تق ػ ـ األدا الصػكرة
القانكن كاالجتماع كاألخبلة لممنظم (سالـ كصالح2112 ،ن .)111
كعمى مستكل العامم ف أنفسهـ تعتبر عمم التق ـ كس م تعرؼ مف خبللها الفػرد العامػؿ عمػى
نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ يػػت أدا ػػه كخاص ػ عنػػد اإلعػػبلف لمفػػرد العامػػؿ عػػف نتػػا ج تق ػ ـ األدا مػػف ةبػػؿ
المنظم ػ  ،كعػػف طر قهػػا ػػتمكف الفػػرد مػػف تطػػك ر نقػػاط القػػكة كمعالج ػ نقػػاط الضػػعؼ (اله تػػت2113 ،ن
.)195
تعتبر عمم تق ـ األدا كاف اختمفت التسػم ات التػت تطمػؽ عم هػا يإنهػا ال تخػرج ككنهػا كسػ م
تمكػػف م ػػف إص ػػدار حكػػـ مكض ػػكعت عم ػػى ةػػدرة ك ازرة االشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلسػػكاف بعم ػػؿ مح ػػدد ي ػػت أدا
كاجباتهػػا ككظا فهػػا كمسػػؤكل اتها ،كالتحقػػؽ كػػذلؾ مػػف سػػمككها كتص ػرياتها يػػت أ نػػا العمػػؿ ،كمػػف مػػدل
التحسػػف الػػذم طػ أر عمػػى أسػػمكب أدا هػػا لمكاجبػػات كمسػ كل ات كظ فتهػػا ،كأخ ػ انر التحقػػؽ مػػف ةػػدرتها عمػػى
2

تحمػػؿ كاجبػػات كمسػػؤكل ات إضػػاي  ،كذلػػؾ بمػػا ضػػمف يعال ػ المنظم ػ يػػت الحاضػػر ،كاسػػتمرار بقا هػػا
كيعال تها يت المستقبؿ أ ضان (أبك ش خ 2111 ،ن .)217
كألف عمم تق ـ أدا ك ازرة االشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف أك المنظمػات عمم ػ معقػدة تتػداخؿ ي هػا
ك ر مف القكل كالعكامؿ ،يإف عمى القا م ف بها مف رؤسػا كمشػري ف كمسػؤكل ف يػت إدارات األيػراد يػت
المنشآت المختمف أف خططكا لها تخط طان ج دان ،كأف تبعكا خطكات منطق متسمسػم كػت حقػؽ تق ػ ـ
األدا أهدايه (شاك ش2115 ،ن .)111
كتعػػد كظ فػ تق ػ ـ األدا مػػف الكظػػا ؼ المهمػ التػػت تمارسػػها اإلدارات المختصػ  ،كعمػػى الػػرغـ
مف هذم األهم ػ إال أنهػا أةػؿ الكظػا ؼ جاذب ػ لجم ػع اإلدارات ،كأسػباب ذلػؾ عد ػدة ػ تت يػت مقػدمتها
ص ػػعكب تحق ػػؽ التق ػ ػ ـ الفع ػػاؿ ،ألف العمم ػ ػ تخض ػػع لمحك ػػـ الشخص ػػت ،كألف ال ػػذ ف مارس ػػكنها عم ػػى
األغمػػب غ ػػر مػػدرب ف ج ػػدان عمػػى ك ف ػ إتقانهػػا بفعال ػ عال ػ  ،يض ػبلن عػػف أف الك ػػر منػػا ال رغػػب يػػت
س ػػماع االنتق ػػادات بشػ ػ ف أدا ػػه ،كلك ػػف رغ ػػـ ه ػػذم األس ػػباب ي ػػإف التق ػ ػ ـ كتحد ػػد المس ػػتكل الفعم ػػت ألدا
المنظم ػػات كم ػػدل التػ ػزاـ الع ػػامم ف به ػػا بضػ ػكابط المنظمػ ػ كتعم ماته ػػا ،كم ػػدل إمكان ػ ػ االعتم ػػاد عم ػػه
مستقببلن ،كؿ ذلؾ شكؿ يت أر نا نقط أساسػ يػت نجػاح منظمػات األعمػاؿ ب ػض النظػر عػف حجمهػا
أك نكعها (سالـ كصالح2112 ،ن .)112
رتكػػز عمػػؿ ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف يػػت الكةػػت الحػػالت  2116ـ عمػػى إعػػادة إعمػػار
جم ػػع مػػا دمػرم االحػػتبلؿ كعمػػى التنم ػ اإلسػػكان لقطػػاع غػزة مػػف إةامػ مشػػار ع إسػػكان جد ػػدة ،كمػػف
إعػػادة ت ه ػػؿ لمعش ػكا ات كةطػػاع األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف الػػذم عنػػى بالمبػػانت كالمق ػرات الحككم ػ
كتطك رهػػا كاعػػادة إعمارهػػا ،ك شػػمؿ البن ػ التحت ػ المتعمقػ بػػالطرؽ اإلةم م ػ كالمشػػار ع الكبػػرل لمدكل ػ ،
كالبنى التحت لمشار ع اإلسكاف الجد ػدة التػت تقػكـ الػك ازرة بإنشػا ها ،ح ػث تم ػؿ البن ػ التحت ػ العصػب
الشككت كشر اف الح اة لجم ع األنشط االةتصاد كاالجتماع ػ كالس اسػ يػت المجتمعػات المتحضػرة،
كمػػف دكنهػػا ال مكػػف تحق ػػؽ أم تطػػكر أك رياه ػ حضػػار لممجتمػػع ،كهػػذم الحق ق ػ تؤكػػدها الد ارسػػات
3

كاألبحػػاث القد مػ كالحد ػ  ،كمػػا تؤكػػدها الرؤ ػ الكاةع ػ كال ارشػػدة لمػػا تػػؤدم إل ػػه خػػدمات البن ػ التحت ػ
مػ ػػف دع ػ ػػـ كتكام ػ ػػؿ كرب ػ ػػط لمقكم ػ ػػات االةتص ػ ػػاد (التقر ػ ػػر الس ػ ػػنكم ل ػ ػػك ازرة األش ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ كاإلس ػ ػػكاف،
2112ن.)1
كتعمؿ ك ازرة االش اؿ العام كاالسكاف عمى المشارك كالتنس ؽ مع اإلدارات المختص
بالكازرت كالجهات المختص االخرل كككال ال كث الدكلم
المكاصفات الفن

( ) unكاؿ ( )undpي ما خص

لممكاد المستخدم كدراس المستحدث منها  ،ككذلؾ مراجع التصام ـ اإلنشا

كالمعمار كمطابقتها لمكاةع مع متابع جم ع الفحكصات كاإلختبارات البلزم سكا لمترب أك المكاد
المستخدم بالمشار ع ،كذلؾ التنس ؽ كالمتابع مع اإلدارات كالدكا ر كالمجاف المختمف بالجهات
المختص االخرل بعمم االعمار ي ما خص لجن عطا ات الك ازرة أك لجن العطا ات المركز كأ
لجاف ذات عبلة بالمشار ع ،كذلؾ مراةب كمتابع تق ـ المشار ع اإلسكان

التابع لمك ازرة مع

الجهات ذات العبلة كرصد النتا ج مف أجؿ استخبلص العبر كاالستفادة مف الدركس السابق ،
كالتنس ؽ مع الجهات المانح كمؤسسات اإلةراض المهتم بتنم

كتطك ر ةطاع اإلسكاف كبن ته

التحت لتكي ر التمك ؿ البلزـ لممؼ االعمار  ،كالتنس ؽ مع البمد ات كالمجالس المحم يت المحايظات
التت تقع مشار ع اعادة االعمار ضمف نفكذها ي ما تعمؽ بخدمات البن

التحت

كالمرايؽ العام يت

كؿ مشركع مف ح ث اإلنشا الجد د أك الص ان أك اإلدارة ،ككضع ةكاعد ب انات مركز لمتنس ؽ مع
المستف د ف يت كؿ االكةات كإلعبلمهـ بكؿ جد د (دل ؿ ك ازرة االش اؿ العام كاالسكاف 2116 ،ن.)3
لػػذا س ػ تـ إج ػ ار د ارس ػ م دان ػ عمػػى كزارة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف يػػت هػػذم الد ارس ػ كرصػػد
نشػػاطاتها كبرامجهػػا خػػبلؿ الفت ػرة( ،)2114-2118ح ػػث س ػ عتمد الجانػػب الم ػػدانت مػػف الد ارس ػ عمػػى
تص ػػم ـ كتكز ػػع اس ػػتبانت ف األكل ػػى مكجهػ ػ ن لممس ػػتف د ف (أص ػػحاب الب ػػكت الم ػػدمرة) ،كال ان ػ ػ مكجهػ ػ ن
لمجهات المختص باإلشراؼ عمى اإلعمار (الجهات ال ر حككم ) بهدؼ عمؿ مقارن ما ب ف إجابات
الجهػ ػ ػػات المختص ػ ػ ػ (الجهػ ػ ػػات غ ػ ػ ػػر حككم ػ ػ ػ ) ،كالف ػ ػ ػػات المسػ ػ ػػتهدي مػ ػ ػػف ب ػ ػ ػرامج هػ ػ ػػذم المؤسسػ ػ ػػات
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(المسػ ػػتف د ف) ،مػ ػػف ح ػ ػػث األهػ ػػداؼ كالب ػ ػرامج الر س ػ ػ  ،كنطػ ػػاؽ عمػ ػػؿ كنشػ ػػاط ك ازرة األش ػ ػ اؿ العام ػ ػ
كاإلسكاف.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
تركت الحركب االس ار م

المتكررة عمى ةطاع غزة آ ا انر سمب

ح ث اف االحتبلؿ االس ار مت

دمر أك ر مف  1511منش ة اةتصاد باإلضاي إلى تجر ؼ مساحات شاسع مف األراضت الزراع ،
كذلؾ طاؿ الدمار كالحصار كاي القطاعات كالبن

التحت

كالنقؿ كالمكاصبلت كالقطاع الصناعت

كالقطاع الزراعت كةطاع الس اح كالتعم ـ كالصح كالكهربا كالم امال  ،كيت عاـ  2118كاف هناؾ هدـ
ؿ 3511كحدة سكن بشكؿ كمت ككذلؾ هدـ  221كحدة سكن يت عاـ  2112ك الحصار االس ار مت
ضرب اطنابه عمت ةطاع غزة ح ث أف الج ش اإلس ار مت جعؿ مف ةطاع غزة سجنان كب انر ألك ر مف
 2مم كف يمسط نت يت مساح ال تتجاكز  365ك مكمت انر مربعان ،باتكا عرض لعمم ات ةتؿ كاغت اؿ
كتدم ر كمجازر كم

مبرمج  ،تتكرر يصكلها ،ككاف آخرها استمرار العدكاف عمى غزة منذ -7-7

 2114كلخمس ف كمان  ،ادم هذا العدكاف اإلس ار مت عمى ةطاع غزة لتدم ر ممنهج يت البن التحت
نت ج حكالى شهر ف مف العدكاف ،ح ث بم إجمالت الكحدات السكن المهدم خبلؿ العدكاف 11111
كحدة سكن

 ،باالضاي الت  7511كحدة سكن

سكن هدـ جز ت بم

هدـ جز ت بم

غ رصالح لمسكف  ،ك7آالؼ كحدة

صالح لمسكف ك 145الؼ كحدة سكن تضررت بشكؿ جز ت .

كت س سػان عمػػى مػػا سػػبؽ ذكػرم ،تشػػكؿ لػػدل الباحػػث حػػايز ممػػح ،كباعػػث ةػػكم ،كالسػ ما ب نػػه عمػػؿ
مكظؼ لدل ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف بضركرة دراس الػدكر الر سػت كالح ػكم الػذم تقػكـ بػه ك ازرة
األشػ اؿ العامػ كاإلسػػكاف ،لمكةػػكؼ عمػػى طب عػ دكرهػػا ،كمهامهػػا ،كأبػػرز إنجازاتهػػا ،يػت أهػػـ ممػػؼ مػػف
ممف ػػات عممه ػػا أال كه ػػك (مم ػػؼ اع ػػادة إعم ػػار ةط ػػاع غػ ػزة) ،كم ػػا أه ػػـ المع ق ػػات ،كالتح ػػد ات ي ػػت مم ػػؼ
اإلعمار.
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كم ػػا تن ػػاكؿ الباح ػػث د ارسػ ػ جه ػػات اإلعم ػػار م ػػف ح ػػث النشػ ػ ة كالتط ػػكر كالنم ػػك ،كالتط ػػرؽ إل ػػى
خصا صها كأهدايها كطب ع عبلةتها مع السمط الفمسط ن  ،كدراس اإلطار الناظـ لعمؿ هػذم الجهػات
كالمع قات كالتحد ات التت تكاجهها هذم المؤسسات.
ك مكف ص اغ المشكم مف خبلؿ التساؤؿ الر س التالتن
 ما تقييم أداء وزارة األشغال العامة واإلسكان حول إعادة إعمار قطاع غزة ؟
ك نب ؽ عف السؤاؿ الر ست األس م الفرع التال ن
 -1ما مستكل تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص ؟
 -2ما مستكل تق ـ المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف؟
 -3هؿ تكجد يركؽ ذات دالل إحصا

عند مستكل دالل ( )α<= 0.05يت متكسط معا ر تق ـ

األدا لك ازرة األش اؿ كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص تعزل لممت رات التال (الجنس ،العمر،
الخبرة ،نكع الكظ ف  ،المؤهؿ العممت)؟
 -4هؿ تكجد يركؽ ذات دالل إحصا

عند مستكل دالل ( )α<= 0.05يت متكسط تق ـ المستف د ف

المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسػكاف تعػزل لممت ػرات التال ػ (الجػنس ،العمػر ،نػكع العمػؿ،
المؤهؿ العممت)؟

أىداف الدراسة:
هديت الدراس إلى تحق ؽ التالتن
 .1التعرؼ الى دكر ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف يت اعادة اعمار ةطاع غزة.
 .2التعػػرؼ عمػػى مػػدل تطب ػػؽ ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف المعن ػ باإلعمػػار لمعػػا ر تق ػ ـ االدا
العالم (االرتباط ،الكفا ة ،الفاعم  ،االستدام  ،األ ر) يت مجاؿ إعادة اإلعمار.
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 .3تق ـ دكر ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف المعن يت عمم التنم العمران يت ةطاع غزة.
 .4التعرؼ عمى البرامج المعدة مف ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف المعن ػ باإلعمػار كتق مهػا لتحق ػؽ
أهدايها كغا اتها كتق مها.
 .5التعػ ػػرؼ عمػ ػػى أهػ ػػـ المشػ ػػكبلت كالتحػ ػػد ات التػ ػػت تكاجػ ػػه ك ازرة األش ػ ػ اؿ العام ػ ػ كاإلسػ ػػكاف المعن ػ ػ
باإلعمار يت ةطاع غزة.

أىمية الدراسة:
مكف إجماؿ أهم الدراس يت النكاحت التال ن
أ -األىمية النظرية:
 .1ككنها تتناكؿ ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف يػت ةطػاع غػزة ،كهػت التػت تمعػب دك انر ح ك ػان يػت ح ػاة
الشػػعب الفمسػػط نت ،كك ف ػ اسػػت بلؿ المسػػاعدات المقدمػ مػػف هػػذم الجهػػات بشػػكؿ أم ػػؿ مػػف خػػبلؿ
تعظ ـ مقدار العا د الذم مكف أف تحقؽ إذا تػـ االهتمػاـ بريػع كفػا ة التعػاطت بحكمػ كمكضػكع
مع هذم المساعدات.
 .2المسػػاهم يػػت ز ػػادة التكع ػ لعمم ػ تق ػ ـ األدا كالمشػػاكؿ الناتج ػ عنػػه ،ممػػا سػػاعد عمػػى تبنػػت
س اس تق م أك ر كاةع .
 .3محاكل دراس المع قات التت تكاجه إعادة اإلعمار.
 .4المساهم يت تقد ـ معمكمات تشخ ص كتحم م عف كاةع عمم اإلعمار.
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ب -األىمية العممية:
 .1المسػػاهم يػػت اسػػتنباط بعػػض الػػدركس المف ػػدة لمبػػاح ف لتطػػك ر البحػػث يػػت مجػػاؿ تق ػ ـ األدا يػػت
المؤسسات المختمف .
 .2تف ػػد صػػانعت الق ػ اررات ككاضػػعت الس اسػػات داخػػؿ النظػػاـ الس اسػػت الفمسػػط نت يػػت تحد ػػد أكلك ػػات
اإلعمػػار ،ككضػػع ض ػكابط مػػف أجػػؿ اسػػت مار التمك ػػؿ الػػدكلت ي مػػا حقػػؽ تنم ػ حق ق ػ لممجتمػػع
الفمسط نت.
 .3تعتب ػػر مرج ػػع مه ػػـ لم ارك ػػز البح ػػث العمم ػػت كالد ارس ػػات اإلس ػػترات ج الم ػػؤ رة ي ػػت ص ػػناع القػ ػ اررات
كالمهتم بمكضكع إعادة اإلعمار كالتنم داخؿ المجتمع الفمسط نت.
 .4تف د الد ارسػ طمبػ الجامعػات الفمسػط ن المتخصصػ ف يػت عمػـ اإلدارة كالس اسػ كالد ارسػات الشػرؽ
أكسط كمرجع مهـ يػت ظػؿ نػدرة الد ارسػات التػت تناكلػت تق ػ ـ عمػؿ المؤسسػات الحككم ػ كدكرهػا
منذ نش ت السمط كيترة ما بعد االنقساـ الس است.
 .5تق ػػد ـ نت ػػا ج كتكصػ ػ ات لممؤسس ػػات الفمس ػػط ن  ،كلمم ػػانح ف كالمهتمػ ػ ف بقض ػػا ا المجتم ػػع الم ػػدنت
لممساهم باالرتقا بمستكل الدعـ لمتطمبات كأكلك ات البنا يت يمسط ف.

فرضيات الدراسة:
ي ما تعمؽ بمكضكع الدراس مكف ص اغ الفرض ات التال ن
 .1ال تكجد يركؽ ذات دالل إحصا

عند مستكل داللػ ( )α<= 0.05لػدل الجهػات المختصػ تنف ػذ

ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف المعن ػ بإعػادة اإلعمػار حسػب معػا ر(االرتبػاط ،الكفػا ة ،الفاعم ػ ،
االستدام  ،األ ر) تعزل لمت راتن (الجنس ،العمر ،نكع الكظ ف  ،المؤهؿ العممت ،سنكات الخبرة).
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 .2ال تكجد يركؽ ذات دالل إحصا

عند مستكل دالل ( )α<= 0.05لدل المسػتف د ف لطر قػ تنف ػذ

ك ازرة األش اؿ العامػ كاإلسػكاف المعن ػ بإعػادة اإلعمػار حسػب معػا ر(االرتبػاط ،الكفػا ة ،الفاعم ػ ،
االستدام  ،األ ر) تعزل لمت راتن (الجنس ،العمر ،نكع الكظ ف  ،المؤهؿ العممت ،سنكات الخبرة).

متغيرات الدراسة:
ب -المتغير التابع :دكر ك ازرة االش اؿ العام كاالسكاف بعمم إعادة اإلعمار بقطاع غزة.
ت -المتغير المستقل:
معػػا ر تق ػ ـ أدا ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف بإعػػادة إعمػػار ةطػػاع غ ػزة كتشػػمؿ (25ن ،2118
)USAIDن
 .8معيار االرتباط ):(Relevance
مع ػار االرتبػاط فحػػص تقػد ر مػػدل ارتبػاط أك مبل مػ النتػػا ج بالنسػب إلػػى االحت اجػات كالس اسػػات
كاحت اجات كأكلك ات الف ات التت ستهديها المشركع.
 .1معيار الكفاءة ):(Efficiency
مع ار الكفا ة ق س تقد ر كفا ة المشركع .يهػك قػدر النتػا ج التػت تحققػت بالنسػب لمنفقػات كالمػكارد
المستخدم يت المشركع أ نا يترة زمن محددة.
 .4معيار الفاعمية ):(Effectiveness
ركز مع ار الفاعم عمى تقد ر مدل تحق ؽ المخرجػات أك المػدل الػذم سػتتحقؽ بػه ،كمػا إذا كػاف
مف المحتمؿ أف سهـ المشركع يت النكاتج المحددة كاأل ر المحدد.
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 .3معيار األثر ):(Impact
مع ػػار األ ػػر فحػػص أ ػػر المشػػركع عمػػى المػػدل البع ػػد ،ك كػػكف التنف ػػذ كاألدا نػػاجح ف إذا كانػػت
الم ػػدخبلت البلزمػ ػ لتنف ػػذ النش ػػاطات المخططػ ػ  ،كانج ػػاز المخرج ػػات المتكةعػ ػ متاحػ ػ ي ػػت الكة ػػت
المناسب.
 .5معيار االستدامة ):(Sustainability
تحقػؽ مع ػار اسػتدام المشػػركع مػف تقػد ر مػػدل اسػتمرار نتا جػه ،أك احتمػػاؿ اسػتمرارها بعػد انتهػػا
المشركع كتكةؼ المكارد.
حدود الدراسة:
 .8الحد الموضوعي:
تػػـ اسػػتخداـ المعػػا ر الدكل ػ ػ لتق ػ ـ أدا ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلس ػػكاف حػػكؿ إعػػادة إعم ػػار
ةط ػػاع غػ ػزة (االرتب ػػاط ،الكف ػػا ة ،الفاعم ػ ػ  ،االس ػػتدام  ،األ ػػر) ،م ػػف كجهػ ػ نظ ػػر الجه ػػات المختصػ ػ ،
كالمستف د ف مف عمم اإلعمار ،اضاي لمحاكل يهـ طب ع العمؿ يت ك ازرة االش اؿ العام كاإلسػكاف
حكؿ عمم إعادة إعمار ةطاع غزة.
 .1الحد المكاني:
تـ تطب ؽ الدراس عمى ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف المعن حكؿ إعادة إعمار ةطاع غزة.
 .4الحد الزماني:
ةامت الدراس بمحاكل تق ـ أدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف منػذ عػاـ  2118كحتػى نها ػ عػاـ
 2115يت ةطاع غزة  ،كالتت شهدت  3حركب إس ار م  ،كاحد ت تدم انر كب انر يػت كػؿ القطاعػات
كأهمها ةطاع اإلسكاف.
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مصطمحات الدراسة (التعريفات اإلجرائية):
 .1تقيـــيم األداءن تق ػ ـ األدا هػػك الصػػف النظام ػ أك الرسػػم التػػت تعبػػر عػػف مكػػامف ةػػكم كمكمػػف
ض ػػعؼ المس ػػاهمات الت ػػت عط ه ػػا األيػ ػراد لمكظ ػػا ؼ الت ػػت كمفػ ػكا بإنجازه ػػا (عب ػػد الب ػػاةت كآخ ػػركف،
2117ن .)26
 .2التعريف اإلجرائي لتقييم األداءن هك ة اس إنتاج الفرد خبلؿ يترة مع ن كب اف مدل مسػاهمته يػت
تحق ؽ أهداؼ الكحدة اإلدار .
 .3الفنيين العاممين في وزارة األشغال العامة واإلسـكانن هػـ األشػخاص العػامم ف يػت المكاةػع اإلدار ػ
المختمف ػ ػ يػ ػػت ك ازرة األش ػ ػ اؿ العام ػ ػ كاإلسػ ػػكاف ،كالمس ػ ػ كل ف المباشػ ػػر ف عػ ػػف تنف ػ ػػذ عمم ػ ػ إعػ ػػادة
اإلعمار.
 .4المستفيدون (أصحاب البيوت المدمرة)ن هـ األشخاص أصحاب المنازؿ ،كالكرش ،كالمنش ات التت
تدمرت بفعؿ الحركب اإلس ار م المتكررة عمى ةطاع غزة .2114-2118
الصعوبات التي واجيت الباحث في الدراسة:
 .1ندرة الدراسات (عمى حد عمـ الباحث) التت تجمع مت رم الدراس الحال
 .2عدـ تكير المصادر االكل كال انك الكاي التت ت طت مكضكع الدراس .
 .3ندرة الدراسات السابق البلزم لمربط بنتا ج الدراس
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المبحث األول:
تقييم األداء
 المبحث الثاني:
وزارة األشغال العامة واإلسكان
 المبحث الثالث:
العدوان عمى قطاع غزة
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المبحث األول:
تقييم األداء
مقدمة الفصل:
عد تق ـ األدا أحد أهـ األسال ب كالكسا ؿ بالنسب لممنظمات التت تسعى إلػى تحق ػؽ أهػدايها
بكف ػػا ة كياعم ػ ػ  ،إذ أف تق ػ ػ ـ األدا ع ػػد مؤشػ ػ انر لم ػػا حققت ػػه المنظمػ ػ م ػػف نت ػػا ج كمقارنته ػػا باأله ػػداؼ
المرسػػكم لهػػا مسػػبقان ،هػػذا باإلضػػاي إلػػى أف تق ػ ـ األدا عتبػػر ك حػػد الكسػػا ؿ المهم ػ لضػػماف سػػبلم
استعماؿ المكارد المكضكع تحت تصرؼ اإلدارة ،كالتحقؽ مف سبلمتها ب عمى كفا ممكن  ،لػذا سػكؼ
نتطرؽ يت هذم المبحث إلى مفهكـ تق ـ األدا  ،كعناصرم ،كأهدايه ،كأهم ته ،كأنكاعه ،كالعكامؿ المؤ رة
ي ه.

أوالً :عممية تقييم األداء:
أ -تعريف عممية تقييم األداء:
عكس مفهكـ التق ـ بحسب (األم ػرم2119 ،ن )56إعطػا ة مػ لمشػت المقػ ـ ،كبػالرجكع إلػى
المعنى الم كم لكمم تق ـ نجد ب ف التق ـ عنت التقد ر ،إذن ةكـ السمع كاستقامهان ةدرها.
كالق م ن كاحدة القػ ـ ،كأصػمه الػكاك ،ألنػه قػكـ مقػاـ الشػت  .كالق مػ ن مػف الشػت بػالتق ـ (ابػف
منظكر ،ب.تن .)511
ك عد التق ـ يت هذا الجانػب أك هػذا اإلطػار اإلدارم يػت المؤسسػات المتنكعػ باعتبػارمن العمم ػ
منظم نتج عنهػا معمكمػات تف ػد يػت إصػدار أحكػاـ عمػى ة مػ األشػ ا أك األشػخاص أك المكضػكعات
أك األيكار كاتخاذ الق اررات العمم ال (الحكلت2119 ،ن .)36

13

ككمػػا عػػرؼ ب نػػهن الالعمم ػ التػػت ػػتـ بمقتضػػاها ة ػػاس مػػدل التػزاـ المكظػؼ بمعػػا ر كسػػمكك ات
العمػػؿ المطمػػكب منػػه ،كالنتػػا ج التػػت تحققػػت مػػف االلت ػزاـ بهػػذا المعػػا ر كالسػػمكك ات خػػبلؿ يت ػرة التق ػ ـال
(ماهر.)418:2117 ،
ك مكف تعر ؼ تق ـ األدا ب نهن النظاـ رسمت مصمـ مف أجؿ ة اس كتق ـ أدا كسمكؾ األيراد
أ نا العمؿ ،كذلؾ عف طر ؽ المبلحظ المستمرة ،كالمنتظم لهذا األدا كالسمكؾ كنتا جها كخػبلؿ يتػرة
محددة كمعركي (عق مت2116 ،ن .)191
ك عريػػه ب ػػتش ( )Beachب نػػهن الاإلج ػ ار المػػنظـ لتق ػ ـ أدا المكظػػؼ حال ػان ،كامكان ػ تطػػك رم
مستقببلنال (عبلةت2115 ،ن .)271
كمػػا تعػػد عمم ػ التق ػ ـ مػػف العمم ػػات التػػت تشػػتمؿ عمػػى أهم ػ كب ػرة كح ك ػ لبقػػا المؤسسػػات
كتطكرهػػا ،كتنم تهػػا ،كتصػػك ب مسػػارها ،ح ػػث تنبػػع أهم ػ هػػذم العمم ػ مػػف ككنهػػا كس ػ م أساس ػ مػػف
كسػػا ؿ ز ػػادة ياعم ػ المؤسس ػ كز ػػادة عطا هػػا ،إضػػاي إلػػى أف العمم ػ التق م ػ تسػػاعد عمػػى التجػػدد
كاالنتشػار لرسػال المؤسسػات المتنكعػ  ،كمػا أنهػا تػؤدم إلػى ربػط نتػا ج التق ػ ـ بصػنع الس اسػات العامػ
لممؤسسات ،كبما تصؿ بهػا مػف احت اجػات ،كمػف تكجهػات كتطمعػات نحػك المسػتقبؿ المنشػكد لممؤسسػ
(أبك ياش 2114 ،ن.)15
عرؼ تق ػ ـ األدا الة ػاس مػدل إنجػاز الكحػدات التنظ م ػ ألهػدايها باسػتخداـ مقػا س مناسػب ،
كذلػػؾ بهػػدؼ اكتشػػاؼ نقػػاط الضػػعؼ كالقػػكة كالتحػػرم عػػف أسػػبابها يػػت سػػب ؿ تػػدع ـ الجكانػػب اال جاب ػ
كازال الجكانب السمب ال (.)Deakin & Maher 1987:878
ك عرؼ األدا الهك النت ج المحصؿ عم ها يت أم م داف عمؿ ،كالنتا ج التػت تػـ تحق قهػا لػدل
ممارس عمؿ ما ،كالمعبر عنها بكحدات ة اس مع ن ال (أبك خمخـ2112 ،ن .)126
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ك عريػه آخػركف العمم ػ اتخػػاذ ةػرار يػت نسػػب أك مقػدار اإلنجػاز الػذم قػػكـ بػه المكظػؼ كتزك ػػد
هػػذا المكظػػؼ بالمعمكمػػات بهػػدؼ ج ػ ار تعػػد ؿ أك تحس ػ ف عمػػى أدا م أك انجػػازم يػػت حال ػ عػػدـ تكايػػؽ
االنجاز مع المعا رال (درة كآخركف1994 ،ن .)2
ممػػا سػػبؽ سػػتط ع الباحػػث تعر ػػؼ تق ػ ـ األدا ب نػػه العمم ػ تحد ػػد مقػػدار المسػػاهم الفعم ػ
لممكظػػؼ يػػت العمم ػ اإلنتاج ػ  ،كتدر بػػه كتحف ػزم لمق ػػاـ لمعمػػؿ بشػػكؿ ج ػػد ،كاصػػبلح األخطػػا بسػػرع ،
كهذا التعر ؼ الشامؿ ما سنعتمد عم ه بالدراس .
ب -عناصر تقييم األداء:
تشمؿ عمم تق ـ األدا عدد مف المعا ر مف أهمهان
 .1معيــار االرتبــاطن ك عػػرؼ مع ػػار االرتبػػاط أنػػه درجػ اسػػتمرار صػػح كمبل مػ مخرجػػات أك نػكاتج أك
غا ات المشركع عمى النحك المخطط أصبلن ،أك كما عدلت الحقان بسبب ت ر الظػركؼ يػت السػ اؽ
المباش ػػر ل ػػذلؾ المش ػػركع ،أك ي ػػت ب ت ػػه الخارج ػ ػ  ،ح ػػث نص ػػب ه ػػذا المع ػػار عم ػػى تق ػػد ر تحق ػػؽ
االرتبػػاط ب ػ ف الخطػػط كخمف ػ المشػػركع ،كحاجػػات المسػػتف د ف ،كاسػػترات ج ات المشػػركع ،كص ػ اغ
الخطط المطمكب (العزاكم2116 ،ن.)18
 .2معيار الكفاءةن ك قصد بالكفا ة القدرة عمى تحق ؽ أةصى المخرجات مف مدخبلت محددة (العب دم
كآخركف2111 ،ن.)7
 .3معيــار الفاعميــةن كهػػك عبػػارة عػػف تقم ػػؿ كمػػؼ الم ػكارد المسػػتعمم يػػت إنجػػاز األنشػػط المختمف ػ مػػع
م ارعػػاة المحايظ ػ عمػػى الجػػكدة أك تقم ػػؿ اإلنفػػاؽ إلػػى الحػػد الػػذم ي ػػه ضػػركرة مطمق ػ لتنف ػػذ المهم ػ
(الكبراتت2115 ،ن .)23
 .4معيار األثرن ك عكس مع ار األ ر مدل امتداد كانتشار الفكا د التت تمقتها الف ػات المسػتهدي ألعػداد
أكبر مف الناس يت المجتمع أك المنطق  ،كػذلؾ عكػس األ ػر مسػاهم المشػركع يػت تطػك ر القطػاع
15

ذات العبلة ػ  ،ك ب ػ ف دل ػػؿ االتحػػاد األكركبػػت إلدارة المشػػار ع أف تحم ػػؿ األ ػػر ركػػز عمػػى الجكانػػب
التال ()PCM, 2004:34ن
 مدل تحق ؽ الهدؼ العاـ كمدل مساهم المشركع يت تحق ؽ هذا الهدؼ. مدل انتشار األ ر االةتصػادم لممشػركع عمػى المػكظف ف كمقػدمت الخػدمات كمػزكدم البنػكد البلزمػلمعمؿ (أ اث كمعدات كةرطاس ه) (العزاكم2116 ،ن.)19

ثانياً :أىمية تقييم أداء العاممين:
حظى مكضكع تق ـ أدا العامم ف ب هم مرمكة يت العمم اإلدار  ،يهك الكس م التت تػديع
األجهػزة اإلدار ػ لمعمػػؿ بح ك ػ كنشػػاط ،ح ػ ف تجعػػؿ الرؤسػػا تػػابعكف كاجبػػات كمسػػؤكل ات مرؤكس ػ هـ
بشكؿ مستمر ،كتديع المرؤكس ف لمعمػؿ بفعال ػ  .ك مكػف إظهػار نتػا ج تمػؾ األهم ػ مػف خػبلؿ مجػاالت
استخداـ نتا ج تق ـ األدا بما تتن (أبك الركس ،كأبك ماضت2111 ،ن )1184ن
 .1تحد د صبلح المكظؼ الجد د.
 .2الحكـ عمى مدل سبلم االخت ار كالتع ف.
 .3االسترشاد بها عند النقؿ كالترة .
 .4تحد د مستكل األدا المطمكب كتحد د االحت اجات التدر ب .
 .5االسترشاد بها عند منح المكايآت التشج ع .
 .6ياعم الرةاب كاإلشراؼ كتحس ف مستكل المشري ف.
 .7النهكض بمستكل أدا الكظ ف .
 .8تق ـ العبلة ب ف الرؤسا كالمرؤكس ف.
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كأ ض ػان تهػػدؼ المنظمػػات مػػف خػػبلؿ عمم ػ التق ػ ـ لمشػػار عها إلػػى تمب ػ رغبػػات الممػػكل ف لهػػذم
المشار ع كاةناعهـ بمدل مبل م هذم المشار ع كيعال تها مف أجؿ المحايظ عمى اسػتمرار التمك ػؿ لهػذم
المنظمات ).(Crawford" Project monitoring and evaluation, 2003:25
كبشػػكؿ عػػاـ هػػدؼ التق ػ ـ إلػػى تحد ػػد مػػدل مبل م ػ أم مشػػركع كمػػدل كفا تػػه كياعم تػػه كأ ػرم
كاستدامته ،ك تكةع أف ؤدم إلى تحس ف عمم صنع القرار ،كمف ـ إلى نتا ج أيضؿ كاستخداـ المكارد
بكفػا ة أكبػر ) ،(UNFP"Project Manager's 2007:23كهػذا ػرتبط بكظػا ؼ تق ػ ـ األدا  ،كهػت
كالتالتن
 الوظائف األساسية لعممية تقييم األداء:
عمم ػ تق ػ ـ األدا عبػػارة عػػف متابع ػ لمػػدل تحق ػػؽ المؤسس ػ لمخطػػط التػػت رسػػمتها ،ك مكػػف
ة اسػػها باسػػتعماؿ عػػدة أسػػال ب ذلػػؾ لتمكػ ف المسػ ر ف مػػف اإلشػراؼ عمػػى تنف ػػذ تمػػؾ الخطػػط كمراةبتهػػا،
ك مكف تمخ ص أهم تق ـ األدا يت الكظا ؼ التال (عباست2112 ،ن )7ن
 متابع تنف ذ األهداؼ االةتصاد لممؤسس  ،كذلؾ بػالتعر ؼ عمػى مػدل تحق قهػا لؤلهػداؼ المسػطرةمسػبقان ،كلمفتػرة المحػػددة اعتمػادان عمػػى الب انػات كاإلحصػا ات التػػت تكيرهػا مختمػػؼ أةسػاـ المؤسسػ ،
لذلؾ جب عمى المس ر ف تحد د األهداؼ مسبقان بدة ككضكح.
 الرةاب عمى كفا ة األدا لمت كد مف ة اـ المؤسس بممارس نشاطها كتنف ذ خططها ب عمى درج مفأك العمػػؿ عم ػػى تفاد ه ػػا يػػت المس ػػتقبؿ ،كهن ػػا جػػب الكف ػػا ة الممكنػػ  ،كذلػػؾ بتش ػػخ ص االنح اري ػػات
كأسبابها ،كالت كد مف أف المؤسس ةد استخدمت كاي مكاردها ب عمى درج ممكن .
 تحد د الجهات كالمراكز اإلدار المسؤكل عف االنحرايات التت تحدث. -البحث عف الحمكؿ كالكسا ؿ المناسب لمعالج االنحرايات مع ضركرة اخت ار البد ؿ األيضؿ.
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ثالثاً :اليدف من التقييم:
تش ر العد د مف المصادر كالككال ال ابان ػ لمتعػاكف ( ،)JICAكمنظمػ األمػـ المتحػدة ()UN
يت أف لمتق ـ هدي ف ر س ف هما (33ن)JICA, 2004ن
 .1تكي ر ما مزـ مف معمكمات التخاذ ة اررات صح ح بش ف العمم ات أك الس اسػات أك االسػترات ج ات
المرتبط بالمشار ع الجار أك المقبم .
 .2تقػػد ـ أدل ػ إلػػى الجهػػات المعن ػ (لممػػانح ف كالشػػركا كالمسػػتخدم ف) ،ت بػػت ياعم ػ أدا المشػػركع
كمطابقت ػػه لمنت ػػا ج المخط ػػط له ػػا ،كلممتطمب ػػات القانكن ػ ػ كالمال ػ ػ  ،كم ػػدل اس ػػتخداـ الم ػػد ر ف لنت ػػا ج
المراةب كالتق ـ.
وتتضمن األىداف األخرى لتقييم المشاريع ما يمي (:)JICA, 2004
 .1إتاح ػ عمم ػ الػػتعمـ الجمػػاعت كالمسػػاهم يػػت مجمكع ػ المعػػارؼ المتعمق ػ بمػػا ػػنجح كمػػا ال ػػنجح
كأسباب ذلؾ.
 .2التحقؽ مف جكدة أدا إدارة المشركع أك تحس نها.
 .3تحد د االسترات ج ات الناجح مف أجؿ التكسع ي ها كتكرارها.
 .4تعد ؿ االسترات ج ات غ ر الناجح .
 .5إتاح الفرص لمجهات المعن لئلدال بدلكها يت مخرجات المشار ع كجكدتها.
ك ه ػػدؼ التق ػ ػ ـ بش ػػكؿ ع ػػاـ إل ػػى تحد ػػد مبل مػ ػ أم مش ػػركع ،كم ػػدل كفا ت ػػه كياعم ت ػػه ،كأ ػ ػرم
كاستدامته ،ك تكةع أف ؤدم تحس ف عمم صػنع القػرار إلػى نتػا ج أيضػؿ كالػى اسػتخداـ المػكارد بكفػا ة
أكبر (.)UNFPN Evaluation toolkit, 2007:15
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توقيتات التقييم:
استنادا إلى المرحم التت جرل ي ها ،كهت ()JICA, 2004: 29ن
هناؾ بلث تكة تات لمتق ـ
ن
 .1التقييم القبمي ) (Ex-ante Evaluationأو ) :(Pre- Evaluatingػتـ ةبػؿ تنف ػذ المشػركع،
ح ػػث ت ػػدرس ض ػػركرة تنف ػػذ المش ػػركع كتكضػ ػ ح تفاصػ ػ مه كالنت ػػا ج المتكةعػ ػ من ػػه ،كم ػػدل مبل مػ ػ
المشػػركع كة متػػه ،ككض ػػع مؤش ػرات تق ػ ـ لق ػػاس ت ػ ر المشػػركع ي ػػت التق مػػات البلحق ػ  .ك س ػػاعد
المنظم عمى التخط ط القبمت الالتخط ط بالس نار كهاتال الذم عنت كصػؼ مػا هػك متكةػع كمحتمػؿ
كتحم مػػه ،ككضػػع س ػ نار كهات (مشػػاهد محتمم ػ ) كالتكصػػؿ إلػػى ص ػ

لمتعامػػؿ مػػع كػػؿ مػػف هػػذم

السػ ػ نار كهات ،كذل ػػؾ بتش ػػخ ص دة ػػؽ ككاس ػػع لؤليك ػػار المحتممػ ػ كالمتكةعػ ػ بطر قػ ػ مف ػػدة كةابمػ ػ
لمتطب ػػؽ ،ح ػػث سػػاعد عمػػى ربػػط القػرار غ ػػر المؤكػػد الػػذم نتخػػذم ال ػػكـ ،بمػػا مكػػف أف حػػدث مػػف
أحػداث كػ ر لهػذا القػرار يػػت المسػتقبؿ (مػاذا لػك؟) ،ح ػث تسػػاعد هػذم االحتمػاالت كاضػعت الخطػػط
االسػترات ج كالمػؤ ر ف يػت المنظمػ عمػى مكاجهػ التكةعػات المسػتقبم كاالسػتعداد لهػا ( Wilso,:
.)2005: 45
 .2تقيــــيم منتصــــف المــــدة )Evaluation

 (Mid-termأو التقيــــيم المتــــزامن

(During

)Evaluatingن ك جػػرل يػػت منتصػػؼ مػػدة تنف ػػذ المشػػركع ،ح ػػث هػػدؼ هػػذا التق ػ ـ إلػػى يحػػص
ػتندا إلػػى النتػػا ج ،باإلضػػاي إلػػى
اإلنجػػازات ،كتنف ػػذ المشػػركع بػػالترك ز عمػػى الكفػػا ة كالمبل م ػ مسػ ن
مراجع خط العمؿ كتعد مها كيقا لمنتا ج ،ح ث تساعد نتا ج التق ـ ك ازرة االش اؿ العام كاإلسكاف
عمى اتخاذ القرار كمراةب األدا .
 .3التقيــيم البعــدي ) (Ex-post Evaluationأو )(After performing Evaluatingن
ػتنادا
جرم بعد يترة زمن مف انتهػا تنف ػذ المشػركع ،ك ركػز عمػى الكفػا ة كالتػ ر كاالسػتمرار  ،اس ن
إل ػػى نت ػػا ج التق ػ ػ ـ .ك ه ػػدؼ ه ػػذا التق ػ ػ ـ إل ػػى اس ػػتخبلص ال ػػدركس المس ػػتفادة كالتكصػ ػ ات لمجه ػػات
المعن بتخط ط المشار ع المستقبم كتنف ذها بشكؿ أك ر كفا ة كياعم .
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ال تع ػػكض ه ػػذم التق م ػػات إح ػػداها ع ػػف األخ ػػرل ،يق ػػد تض ػػطر بع ػػض المش ػػركعات الس ػػتخداـ
التق مات ال بل كؿ حسب كةته.

 مشاركة المساىمين في التقييم (أحمد2113 ،ن :)3مكف أف تككف المشػارك كاسػع النطػاؽ لتشػمؿ مجمكعػ كب ػرة مػف مػكظفت المشػركع ،كالف ػات
المت رة بالمشركع ،كالشركا  ،كغ رهـ .ك مكف ،بدالن مف ذلؾ ،أف تستهدؼ مجمكع كاحدة أك ا نت ف مف
تمػػؾ المجمكعػػات .يعمػػى سػػب ؿ الم ػػاؿ ،إذا كػػاف الهػػدؼ هػػك كشػػؼ مػػا عػػكؽ تنف ػػذ المشػػركع ،يقػػد مػػزـ
إشراؾ المنفذ ف .أمػا إذا كػاف الهػدؼ هػك معريػ تػ ر المشػركع عمػى الف ػات المسػتهدي  ،يقػد تكػكف تمػؾ
المجتمعات هت أنسب المشارك ف .كلكف إذا كػاف الهػدؼ هػك معريػ مػا إذا كانػت الجهػات المعن ػ تفهػـ
جم عهػػا أهػػداؼ المشػػركع كتػػرل التقػػدـ المتحقػػؽ رؤ ػ متما مػ  ،يػػإف المشػػارك الكاسػػع النطػػاؽ ةػػد تكػػكف
هت الفضمى.
إف المبػادئ التػػت تكجػه الػػنهج التشػاركت ي مػػا تعمػؽ بػػالتق ـ تم ػز هػػذا الػنهج بكضػػكح عػف نهػػج
المراةب كالتق ـ التقم د  ،ك تطمب أ ضان التق ـ التشاركت اتجاهان يكر ان مختمفان ،كةبكالن لطر ق مختمف يت
إج ار عمم التق ـ.

رابعاً :العوامل المؤثرة في األداء وتقييمو:
هنالػػؾ العد ػػد م ػػف العكامػػؿ الم ػػؤ رة عم ػػى األدا كعمػػى عمم ػ ػ تق ػ ػ ـ أدا المنظم ػ بع ػػض تم ػػؾ
العكامػػؿ مكجػػكدة داخػػؿ المنظم ػ  ،كاآلخػػر خػػارج المنظم ػ  ،كتبع ػان لػػذلؾ ي ػإف بعػػض هػػذم العكامػػؿ تكػػكف
ضمف نطاؽ الس طرة ،كالبعض اآلخر خارج نطاؽ الس طرة ،ومن أىم تمك العوامل ىي:
 .8العوامل الداخمية :وتتضمن:
أ .العوامــل الماليـــة واالســتراتيجيةن كتتضػػمف تحد ػػد األدا المسػػتهدؼ ةصػ ر كطك ػػؿ األمػػد ،إذ تركػػز
األهداؼ ةص رة األمد عمى االهتماـ التنظ مت المرتبط بتحسػ ف األدا المػالت ،أمػا األهػداؼ طك مػ
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األمػػد يهػػت تمػػؾ األهػػداؼ التػػت تكجػػه اإلدارة نحػػك مػػا جػػب عمم ػه اآلف لجعػػؿ المنظم ػ ذات أدا
أيضؿ كبشكؿ دا ـ (أحمد2113 ،ن .)3
ب .مـــوارد المنظمـــةن تم ػػؿ المػ ػكارد جم ػػع الم ػػدخبلت الت ػػت تس ػػتخدمها المنظمػ ػ ي ػػت عمم اته ػػا لتكل ػػد
المخرجػات المطمكبػ  ،كتعنػت أ ضػان مػا تتطمبػػه أك تحتاجػه المنظمػ لعمم ػ تحق ػؽ أهػدايها كرسػػالتها
يت المجتمع.
ج .ثقافــة المنظمــةن إف ال قايػ أحػػد المككنػػات األساسػ لممنظمػػات الناجحػ  ،كذلػػؾ لكجػػكد عبلةػ بػ ف
ال قاي ػ ػ كاألدا  ،أم أف المنظم ػ ػ التػ ػػت تمتمػ ػػؾ قاي ػ ػ المشػ ػػارك (أم مسػ ػػاهم العػ ػػامم ف يػ ػػت اتخػ ػػاذ
الق اررات تتم ز بمستكل أدا متم ز كمتطكر) .
د .الييكل التنظيمي لممنظمةن تحتػاج جم ػع المنظمػات إلػى شػكؿ مػف أشػكاؿ اله كػؿ التنظ مػت لتنف ػذ
إسترات ج تها إذ عرؼ اله كؿ التنظ مت ب نه (تصكر أك تخ ؿ لمدكر الرسمت لممنظم  ،كاإلج ار ات،
كاألحكاـ ،كآل ات الرةاب  ،ككذلؾ مستكل السمع  ،كالمسؤكل ات ،كعمم ات صنع القرار ،إذ م ؿ هذا
العامػ ػػؿ أحػ ػػد أهػ ػػـ العكامػ ػػؿ المػ ػػؤ رة يػ ػػت نجػ ػػاح المنظم ػ ػ  ،كتنف ػ ػػذ إسػ ػػترات ج تها بالشػ ػػكؿ المطمػ ػػكب
كالصح ح.
ق .التطـــور التكنولـــوجين لق ػػد ظهػػرت ي ػػت الفت ػرة األخ ػ ػرة تط ػػكرات تكنكلكج ػ كاس ػػع أ ػػرت ي ػػت عم ػػؿ
المنظم  ،كسمح لها بتقد ـ منتجات ذات جكدة عال  ،ككيرت هذم التطكرات لممنظم م زة الكصكؿ
إلى المعمكمات بالكةػت الػذم تحتاجهػا ي ػه ،كبػذلؾ مكنهػا مػف إدارة الجػكدة العال ػ كالتحػرؾ بسػرع
لتصم ـ منتجات كيقان لطمب الزبكف (الكبراتت2115 ،ن .)95 -93
ك .نظم المعموماتن تحتاج المنظمات إلى نظـ لممعمكمات مصمم بشكؿ ج د كير المعمكمات المف دة
لهػػا يػػت مجػػاؿ التخط ػ ط كادارة كرةاب ػ أنشػػطتها بكفػػا ة ،إذ أف هػػذم الػػنظـ جػػب أف تتصػػؼ بالدة ػ
كالح اد ػ ػ  ،كأف تقػ ػػدـ مخرجاتهػ ػػا بالكةػ ػػت المناسػ ػػب بالشػ ػػكؿ الػ ػػذم سػ ػػاهـ يػ ػػت تحس ػ ػ ف أدا تمػ ػػؾ
المنظمات (أحمد2113 ،ن .)3
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 .1العوامل الخارجية :وتتضمن:
أ .الزبائنن إف شكؿ السكؽ بدأ ت ر عند بدا ال مان نات ،يمـ تعد سكؽ المنتج ،أم أف المنػتج لػ س
هك صاحب ال ػد العم ػا المػؤ رة ،ح ػث أصػبح السػكؽ سػكؽ الزبػا ف ،إذ أصػبح الزبػكف فػرض رغبتػه
عمى المنتج ،ك حدد نكع كتصم ـ المنتج ،كما أصبح هػك الػذم حػدد مكاع ػد التسػم ـ كطر قػ الػديع
(الكبراتت2115 ،ن.)96
ب .المنافســونن كصػػؼ العػػالـ ال ػػكـ بصػػف الت ػػر المتسػػارع بسػػبب التعق ػػدات الب ػ  ،كتصػػاعد حػػدة
المنايس كالصراع لبلستحكاذ عمى حصص سكة يت األسكاؽ العالم  ،كل رض مكاجه التحد ات
التػػت تجابػػه منظمػػات األعمػػاؿ نب ػػت عمػػى تمػػؾ المنظمػػات اعتمػػاد رؤ ػ إدار ػ متكاممػ تسػػتند إلػػى
يمسف كاضح تعػزز المركػز التنايسػت لممنظمػ  ،إذ أصػبحت المنايسػ الشػد دة مػف الصػفات البػارزة
المم زة لب

األعمػاؿ يػت الكةػت الحاضػر ،يبعػد أف كانػت منظمػات األعمػاؿ تكاجػه منايسػ محم ػ

مػػف منايس ػ ف محم ػ ف كاجهػػكف نفػػس الظػػركؼ التػػت تكاجههػػا المنظم ػ أصػػبحت تكاجػػه يػػت الكةػػت
الحاضػػر منايس ػ حػػادة مػػف منظمػػات عالم ػ تعمػػؿ يػػت ظػػركؼ ب ػ أيضػػؿ (الشػػك مت2117 ،ن
.)63
ج .العوامل االقتصاديةن كتعتبر مف أهـ عكامؿ الب

الخارج  ،ك مكف تحد د بعػض مت راتهػا بػاالتت

(السػ د2111 ،ن)131ن الق ػػكد المفركضػ عمػػى حركػ التجػػارة الدكل ػ  ،م ػزاف المػػديكعات التجػػارم،
ط ار ؽ تكز ع الدخؿ القكمت ،الس اسات المال كالنقد .
د .العوامـــل السياســـية والحكوميـــةن ت ػػؤ ر درجػ ػ االس ػػتقرار الس اس ػػت كالت ػػدخؿ الحك ػػكمت ي ػػت أعم ػػاؿ
المنظمػ بشػػكؿ مباشػػر أك غ ػػر مباشػػر ،ك مكػػف تحد ػػد بعػػض أهػػـ تمػػؾ التػ رات بػػاآلتت (الكب ارتػػت،
2115ن  )98القػ ػكان ف الخاصػ ػ بتنظػ ػ ـ العبلةػ ػ بػ ػ ف أرب ػػاب العم ػػؿ كالع ػػامم ف ،القػ ػكان ف الخاصػ ػ
بالمحايظ عمى الب  ،القكان ف الخاص بحما المستهمؾ.
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ق .العوامــل االجتماعيــة والثقافيــةن تش ػ ر هػػذم العكامػػؿ إلػػى اتجاهػػات المجتمػػع كالق ػ ـ ال قاي ػ  ،كالتػػت
تعتب ػػر الحج ػػر األس ػػاس لممجتم ػػع ،كل ػػذلؾ يه ػػت تق ػػكد الظ ػػركؼ كالمت ػ ػرات االةتص ػػاد كالس اسػ ػ
كالقانكن ػ ػ كالتكنكلكج ػ ػ  ،إذ أف الت ػ ػرات الحاص ػػم ي ػػت النػ ػكاحت االجتماع ػ ػ كال قاي ػ ػ تتطم ػػب م ػػف
المنظم المركن  ،كتبنت أسال ب متطكرة تتناسب مع التطكر الحاصؿ يت المجتمع.
ك ػػرل الباح ػػث بػ ػ ف عمم ػ ػ تق ػ ػ ـ األدا ه ػػت عمم ػ ػ ض ػػركر كح ك ػ ػ ي ػػت عم ػػؿ أم مؤسسػ ػ ،
كالس ػ ما ب ػ ف عمم ػ تق ػ ـ األدا تسػػاعد يػػت تحق ػػؽ أهػػداؼ المؤسس ػ  ،كهػػت عمم ػ شػػامم كمتكامم ػ ،
كترتك ػػز عم ػػى أس ػػس عمم ػ ػ لتص ػػؿ إل ػػى أعم ػػى مس ػػتكل ،كأيض ػػؿ أدا ل ػػدل الع ػػامم ف ،كلس ػػد ال ػ ػرات،
كاصبلح القصكر يت األدا  ،يعمم تق ـ االدا ذات بعد ف داخمت ،كخارجت تتبادؿ الت ر معهمػا يػت
عمم ػ معريػ الػػكزف الفعمػػت الدا العػػامم ف يػػت مختمػػؼ اةسػػاـ المؤسسػ  ،البعػػد الػػداخمت تعمػػؽ ب نظمػ
كآل ات العمؿ الداخم  ،كطب ع االنسجاـ كالتنس ؽ الداخمت لمنظكم االدا كيقان لممعا ر المخطط مف
ةبؿ االدارة ،كبعد خارجت كمف يت عمم التسك ؽ لممؤسسػ عمػى مختمػؼ المسػتك ات بمػا تناسػب مػع
اهداؼ المؤسس .
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المبحث الثاني:
الجيات الرئيسية إلعادة اعمار قطاع غزة
تمييد:
ال ػزاؿ الشػػعب الفمسػػط نت عػػانت مػػف كط ػ ة االحػػتبلؿ الصػػه كنت كعدكانػػه الممػػنهج كالمسػػتمر
منذ ما ز د عف ( )68عامان ،ككسط الصمت العربت كالدكلت عمػى مسمسػؿ االعتػدا ات لدكلػ االحػتبلؿ
اإلسػ ػ ار م عم ػػى الش ػػعب الفمس ػػط نت ،ك ػػاف لقط ػػاع البن ػ ػ التحت ػ ػ كاإلس ػػكاف القس ػػط األكب ػػر م ػػف ه ػػذم
االعتػػدا ات ،كالتػػت زادت كت رتهػػا مػػع السػػعت الػػدكلت كالعربػػت إل جػػاد حػػؿ لمقض ػ الفمسػػط ن  ،يكانػػت
االجت احػػات كالتػػكغبلت العسػػكر لؤلح ػػا السػػكن كالتػػت تصػػاعدت إلػػى حػػركب ظالم ػ كمتتال ػ عمػػى
ةطػػاع غ ػزة ،مسػػتهدي ن مقكمػػات الح ػػاة الحضػػر كاإلنسػػان  ،مػػع ترك ػػز االحػػتبلؿ عمػػى تػػدم ر الب ػػكت
كتهج ػػر سػػكانها كخاصػ تمػػؾ القر بػ مػػف حػػدكد التمػػاس مػػع االحػػتبلؿ ،كػػؿ ذلػػؾ مػػع اسػتمرار الحصػػار
المشػدد عمػى ةطػاع غػزة منػػذ ( )11سػنكات مضػت ،كمػا أحد تػه مػف تخر ػب كدمػار يػت ةطػاع اإلسػػكاف
خػ ػػبلؿ الحػ ػػرب األخ ػ ػرة كالتػ ػػت تجػ ػػاكزت ( )11,111كحػ ػػدة سػ ػػكن تػ ػػـ تػ ػػدم رها بالكامػ ػػؿ ،كأك ػ ػػر مػ ػػف
( )162,111كحػػدة سػػكن تضػػررت مػػا ب ػ ف الضػػرر الطف ػػؼ إلػػى الضػػرر البػػال  ،ممػػا زاد مػػف حجػػـ
العجز يت ةطاع اإلسكاف (جهاز االحصا المركزم2115،ن .)37
لػػذا كػػاف هنػػاؾ تحػػرؾ مك ػػؼ عمػػى أك ػػر مػػف صػػع د لتػػدارؾ خطػػكرة المكةػػؼ ،كتػػـ كاشػراؾ أكبػػر
ةػػدر ممكػػف مػػف المؤسسػػات المختصػ كمػػف أصػػحاب الػرأم كمػػف خػػبلؿ كرش العمػػؿ كالمقػػا ات المباشػرة
لبحػػث ك ف ػ تجػػاكز هػػذم األزمػ كالكصػػكؿ إلػػى حمػػكؿ ممكن ػ لمتخف ػػؼ مػػف معانػػاة المتضػػرر ف كتعز ػػز
صمكدهـ.
كتتن ػػكع الجهػ ػػات المسػ ػ كل عػػػف إع ػػادة اإلعمػ ػػار ي ػػت ةطػ ػػاع غػ ػزة مػ ػػا بػ ػ ف الجهػ ػػات الحككم ػ ػ
(الرسم ) ،كالمتم م يت عدد مف الك ازرات كعمى أرسػها ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف ،كالجهػات غ ػر
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الحككم ػ ػ (غ ػ ػػر الرسػ ػػم ) ،المجن ػ ػ القطر ػ ػ إلعػ ػػادة اعمػ ػػار غ ػ ػزة ،كككال ػ ػ غػ ػػكث كتش ػ ػ ؿ البلج ػ ػ ف
الفمسػػط ن ف (األكنػػركا) ،كبرنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػا ت ) ،(UNDPكالمجمػػس الفمسػػط نت لئلسػػكاف،
كغ رهـ.

أوالً :الجيات المعنية بإعادة اإلعمار:
أ -وزارة األشغال العامة واإلسكان:
 النشأة واألدوار:أنش ػ ت السػػمط الكطن ػ الفمسػػط ن ك ازرة اإلسػػكاف يػػت شػػهر أ ػػار عػػاـ 1994ـ ،ككانػػت هػػذم
الك ازرة تت لؼ مف خمس إدارات عام هتن (البحث كالتخط ط كالتطػك ر ،الس اسػ كالتخطػ ط الحضػرم،
المشار ع ،الشؤكف اإلدار  ،الش كف المال ).
ػػـ تػػـ دمػػج ك ازرة األش ػ اؿ مػػع ك ازرة اإلسػػكاف لتحمػػؿ الػػك ازرة االسػػـ الجد ػػد كهػػك ك ازرة األش ػ اؿ
العامػ ػ كاإلس ػػكاف ،كذل ػػؾ منتص ػػؼ كن ػػك ع ػػاـ 2112ـ ،ك حك ػػـ عم ػػؿ ال ػػك ازرة مجمكعػ ػ م ػػف القػ ػكان ف
كاألنظم السار التت تـ عمى أساسها تنظ ـ كتكج ه كضبط نشاط كخطط كس اسات الك ازرة ،كأهـ هذم
القكان ف كاألنظم ن ةانكف العمؿ رةـ ( ،)2111/7ةانكف العطا ات الحككم ( ،)1999/6ةانكف تشج ع
االست مار ( ،)1998/1نظاـ تصن ؼ المقاكل ف،ةانكف الػدياع المػدنت ( ،)1998/3ةػكان ف تنظػ ـ المػدف
السػػار يػػت محايظػػات غ ػزة ( ،)1936-1994ةػػانكف ممك ػ الطبقػػات كالشػػقؽ كال حتػػه التنف ذ ػ  ،ةػػانكف
العمػػؿ الفمسػػط نت ،ةػػانكف المكاصػػفات كالمقػػا س الفمسػػط ن  ،ةػػانكف الخدم ػ المدن ػ كال حتػػه التنف ذ ػ ،
إضاي إلى العد د مف الق اررات كاألنظم التت تصدرها الك ازرة أك مجمس الكز ار لتنظ ـ العمؿ يت الك ازرة
(الجهاز المركزم لئلحصا الفمسط نت2114 ،ن .)113

25

 .8مشاريع اإلسكان:
عممت الك ازرة منذ نش تها عمى تحق ؽ األهداؼ التت كضعتها ،ح ث أنجػز منػذ العػاـ (-2112
 )2113العد د مف المشار ع اإلسكان يت ةطاع غزة ،كمػف هػذم المشػار عن مد نػ الزهػ ار  ،حػت النػدل،
حػػت النمسػػاكم ،مشػػركع إسػػكاف الف ػ ار ،مشػػركع مد ن ػ الش ػ

از ػػد ،المشػػركع ال ابػػانت ،مشػػركع العػػكدة،

المشركع السعكدم ( ،)2 ،1المشػركع اإلمػاراتت ،كمػف جانػب آخػر ةامػت الػك ازرة خػبلؿ عػامت (،2111
 )2112بتخط ػ ط ( )12مشػػركع إسػػكاف ،كانهػػا إج ػ ار ات االعتمػػاد البلزم ػ لممخططػػات ،كجػػارل تنف ػػذ
العد ػػد منهػػا بمػػنح دكل ػ حتػػى إعػػداد هػػذم الد ارس ػ  ،م ػػؿ مشػػركع مد ن ػ الش ػ
مد نػ الشػ

حمػػد السػػكن  ،كمشػػركع

خم فػ السػػكن بمد نػ الزهػ ار  ،كحػػت الهػػدل بقر ػ جحػػر الػػد ؾ ،كهنػػاؾ مشػػار ع تنفػػذ عػػف

طر ؽ مست مر ف م ؿ بنا مشركع ( )1,111كحدة سكن يت مد ن العػكدة ،كمػا بػدأت الػك ازرة بمسػاعدة
م ات المكاطن ف لبنا كحدات سكن عف طر ؽ جمع ات إسكان  ،أك عف طر ؽ تكز ع ةطع أراضت.

 .1مشاريع اإلعمار:
كي ػػت مقابمػ ػ م ػػع كز ػػر األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف المهن ػػدس /مف ػػد الحس ػػا ن  ،ح ػػكؿ دكر ك ازرة
األش اؿ العام كاإلسػكاف يػت ممػؼ اإلعمػار ،اعتبػر الػكز ر بػ ف ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف بم ابػ
حاضن عمم إعادة اإلعمار ،ح ث تتنكع الجهكد المبذكل مف الك ازرة ي مػا خػص ذلػؾ ،كتػتمخص هػذم
الجهكد ي ما مت (مقابم مع كز ر األش اؿ العام كاإلسكاف)2116/8/29 ،ن
 .1ة ػػاـ الطػكاةـ الفن ػ بػػالك ازرة بحصػػر األضػرار التػػت لحقػت بقطػػاع اإلسػػكاف سػكا الحصػػر األكلػػت أك
الحصػػر النهػػا ت ،كذلػػؾ باالشػػتراؾ مػػع الجهػػات ذات العبلةػ (ككالػ ال ػػكث كبرنػػامج األمػػـ المتحػػدة
اإلنما ت  ،UNDPكالجهات األخرل).
 .2إعداد ك ػا ؽ كمقترحػات اإلعمػار كالتكاصػؿ مػع الجهػات المانحػ كالمؤسسػات الدكل ػ لتنبنػت عمم ػ
إعادة اإلعمار ،كتنف ذ مشار ع اإلعمار المختمف .
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 .3ترش ح المستف د ف مف مشار ع إعادة اإلعمار (ةطاع اإلسكاف) المختمف .
 .4متابع تنف ذ مشار ع إعادة اإلعمار (ةطاع اإلسكاف).
 .5متابع تنف ذ مشار ع إعادة اإلعمار (ةطاع البن التحت ).
كاعتبر الدكتكر /جكاد األغا ،مستشار ك ازرة األش اؿ ب نػه منػذ االنتفاضػ ال ان ػ أف الػك ازرة هػت
الجهػ الحككم ػ المخكلػ بػػإدارة ممػػؼ إعمػػار الكحػػدات السػػكن سػكا كانػػت جز ػػت أك كمػػت  ،باإلضػػاي
إلػػى التػػرم ـ كاعػػادة االعمػػار ل ػك ازرات كمؤسسػػات الدكل ػ  ،كهػػت الجه ػ المسػػؤكل عػػف حصػػر األض ػرار
كالتكاصػػؿ مػػع الجهػػات الممكلػ  ،كتحد ػػد ةػكا ـ المسػػتف د ف ،كمعػػا ر االسػػتفادة ،كمتابعػ تنف ػػذ مشػػار ع
اإلعمار ،كمتابع الديعات ،كادارة هذا الممؼ (مقابم مع جكاد األغا.)2116/8/29 ،

 .4مشاريع معالجة العشوائيات:
كما ةامت الك ازرة بالتعاكف مع سمط األراضت كالبمد ات بدراس ( )6عشكا ات سكن  ،ككضػع
حمػػكؿ إلعػػادة ت ه مهػػا أك تسػػك أكضػػاع سػػاكن ها مػػف خػػبلؿ مشػػار ع اإلسػػكاف المخطط ػ  ،كمػػف هػػذم
العشكا اتن عشكا

أؿ أبك عمرة ،كعزب الحمام  ،كحى المرابط ف ،كحى الفرةاف.

كلعؿ مف أهـ اإلنجػازات التػت حققتهػا سػمط األ ارضػت يػت معالجػ ةضػ التعػد ات عمػى مػدار
السػػنكات الماضػ ػ  ،ة ػػاؿ ـ .إبػ ػراه ـ رضػ ػكاف ر ػ ػ س سػػمط األ ارض ػػت أن ػػه اتخ ػػذ ةػ ػ ار انر بػ ػ ف الع ػػاـ 2111
الماضػػت هػػك عػػاـ إنهػػا ممػػؼ التعػػد ات عمػػى األ ارضػػت الحككم ػ  ،كاسػػتطاعت خبللػػه سػػمط األ ارضػػت
بالفعؿ إنها بعض مشاكؿ العشكا ات السكن الفرةاف (البراهم سابقان) ،كازال تعد ات عف ما مسػاحته
( )116دكنمان مف األراضت الحككم  ،إضاي إلى تسك أكضػاع المتعػد ف عمػى مسػاحات كاسػع منهػا
حػػت الفرةػػاف بمسػػاح ( )264دكنم ػان ،كحػػت الم ػرابط ف بمسػػاح ( )132دكنم ػان ،إضػػاي إلػػى ت ػ ج ر مػػا
مسػ ػػاحته ( )247دكنم ػ ػان يػ ػػت ةر ػ ػ أـ النصػ ػػر شػ ػػماؿ القطػ ػػاع ،كمػ ػػا تمكنػ ػػت سػ ػػمط األ ارضػ ػػت خػ ػػبلؿ
الفترة،الكاةع ػ مػػا ب ػ ف شػػهر كل ػػه  2111إلػػى شػػهر يب ار ػػر  2112مػػف إنهػػا ةض ػ تعػػد ات مػػا تعػػرؼ
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بعزب الحمام عمى شاطئ بحر غزة ،كتسم ـ المكةع لبمد ػ غػزة التػت تمكنػت بػدكرها مػف تنف ػذ مشػركع
تطػػك ر شػػارع الرش ػ د بمػػا جعمػػه معمم ػان حضػػار ان مػػف معػػالـ مد ن ػ غ ػزة ،كبحسػػب سػػمط األ ارضػػت يػػإف
السػػمط عممػػت عمػػى مػػدار األشػػهر المػػذككرة بحػػؿ هػػذم المشػػكم إلخػػبل المكػػاف كتػػكي ر البػػد ؿ المبل ػػـ
لمسػكاف ،ح ػث تػػـ نقػؿ سػكاف المنطقػ البػال عػدهـ ( )36أسػرة إلػى مشػركعت طبر ػػا شػماؿ القطػاع بمػػا
مسػػاحته ( )48586دكنم ػان ،كمشػػركع طبر ػػا ي ػػت محايظ ػ خػػان كنس جنػػكب القطػػاع بمس ػػاح ()38411
دكنم ػان ،كيػػت هػػذا الس ػ اؽ شػػدد ر ػ س سػػمط األ ارضػػت عمػػى مبػػدأ الحككم ػ بعػػدـ أخػػذ منػػازؿ الم ػكاطن ف
كالقا هـ يت الشكارع حتى لك كانكا متعد ف ،بح ث كيرت سمط األراضت مف خبلؿ الحككم الفمسط ن
مبم ( )1,511دكالر لمعا بلت التت تـ إخبل ها مف المكاف الست جار سػكف حتػى ػتـ بنػا مسػاكف لهػـ
يت األماكف التت تـ نقمهـ إل ها بمكجب نظاـ معالج العشكا ات (مكةع ك ازرة األش اؿ العام كاإلسػكاف
عمى االنترنت.)2116 ،
كنظ انر لمحال اإلنسان التت مر بها المكاطن ف يت العشكا ات ،كنظ انر لكجكد منازؿ مقام عمى
األراضت الحككم يت مناطؽ عشػكا  ،كمػف بػاب اإلحسػاس بالمسػ كل تجػام المػكاطن ف ةامػت سػمط
األ ارض ػػت الفمسػ ػػط ن باستصػػػدار ة ػ ػرار م ػػف مجمػ ػػس الػػػكز ار يػػػت جمسػ ػ رة ػػـ ( )192المنعقػػػدة بتػػػار
 2111/11/26قض ػت بتسػػك أكضػػاع المتعػػد ف عمػػى األ ارضػػت الحككم ػ المحتػػاج ف لمسػػكف حسػػب
معػػا ر محػػددة ،كمػػا عكفػػت سػػمط األ ارضػػت بالتعػػاكف مػػع المجن ػ الحككم ػ لمعالج ػ التعػػد ات عمػػى
األراضت الحككم إلزال تعد ات (أؿ أبك عمرة) عمى ما مسػاحته ( 21دكنمػان) مػف األ ارضػت الحككم ػ
غػػرب مد ن ػ غ ػزة ،بح ػػث ػػتـ نقػػؿ المتعػػد ف كالبػػال عػػددهـ ()161عا م ػ إلػػى أمػػاكف أخػػرل كيق ػان لنظػػاـ
معالج العشكا ات بشق ه التمم ؾ كاإل جار ،ك شػار إلػى أف سػمط األ ارضػت نفػذت مطمػع العػاـ الجػارم
عمم ػ ػ ي ػػتح لمشػ ػكارع المتع ػػدل عم ه ػػا م ػػف ةب ػػؿ المػ ػكاطن ف ي ػػت المنطقػ ػ (مكةػ ػع ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ
كاإلسكاف).
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كلقد كاف لػك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف دك انر ر سػ ان يػت تنف ػذ كانشػا المبػانت العامػ  ،كطػرح
عطا اتهػػا كمػػف أهػػـ هػػذم المشػػار عن مشػػركع مجمػػع الػػك ازرات ،كمبػػانت الشػػرط  ،كمكاتػػب البر ػػد ،ككػػذلؾ
مبنى مجمس الكز ار .
كلقػػد طبقػػت الػػك ازرة نظػػاـ التعامػػؿ مػػع التعػػد ات عمػػى األ ارضػػت الحككم ػ  ،كنظػػـ االنتفػػاع مػػف
األراضت الحككم لممؤسسات كاأليراد ،كنظاـ االست مار العقارم ،كنظاـ العطا ات الحككم .
كةد أسهمت الك ازرة إسهامان كاسعان يت إدارة ممؼ إعمار ةطاع غزة كالتعػاكف الػدكلت ،ح ػث تقػكـ
ال ػػك ازرة كمن ػػذ ع ػػاـ 2118ـ بكض ػػع خط ػػط اإلعم ػػار ،كتس ػػك قها ،كمتابعػ ػ تنف ػػذها مػ ػع الجه ػػات الدكل ػ ػ
المختمفػ  ،كمػف الخطػط التػػت كضػعتها الػك ازرة كجػػارم تنف ػذها اإلطػار العػاـ آلل ػ اإلعمػار ،ك قػ إعػػادة
إعمػػار ةطػػاع غ ػزة التػػت ةػػدمت لدكل ػ ةطػػر ،كأكل ػػات الحككم ػ يػػت اإلعمػػار كالتنم ػ التػػت ةػػدمت لمبنػػؾ
اإلسبلمت لمتنم يت عاـ 2113ـ ،كما أعدت الك ازرة يت نفس العاـ ك ق تحتػكم عمػى أكلك ػات ةطػاع
غػ ػزة م ػػف مش ػػار ع اإلعم ػػار ،كت ػػـ تق ػػد مها لمجمهكر ػ ػ الترك ػ ػ تمه ػػدان لتنف ػػذها (ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ
كاإلسكاف ،الخط االسترات ج .)2114 ،
كمف ناح شمكل تبدك مشار ع إعادة اإلعمار هت مشار ع ممكل خارج ان كهناؾ دكر أساسػت
كح كم لمك ازرة يت عمم عمى حصر األضرار كالتكاصؿ مع الجهات الممكل كدراس إمكان تنف ذ عػدد
مف المشار ع كمتابع التنف ذ كصرح ب ف الػك ازرة تػتعمـ مػف التجػارب السػابق أدا الػك ازرة يػت عػاـ 2118
تختمؼ عف  2112ك كؿ تجرب تختمؼ عف  ،2114كلعمه مف أكبر المشكبلت التػت كانػت يػت السػابؽ
ػاز ح ػث تػـ التكاصػؿ مػع الجهػات المختصػ
هت عدـ كجكد ةاعدة ب انات مكحدة ،لذا حققػت الػك ازرة إنج ان
ممػػا مكنهػػا مػػف الكصػػكؿ لقاعػػدة ب انػػات مكحػػدة ،كهػػذا األمػػر أكجػػد نػػكع مػػف الشػػفاي كالعدالػ يػػت ممػػؼ
اإلعمػػار ،باإلضػػاي إلػػى أنػػه أصػػبح لمػػك ازرة م ػزاف كاضػػح لمتعامػػؿ مػػع الم ػكاطن ف ،ككػػؿ مػػا كضػػع مػػف
إج ار ات متفؽ عم ها مف ةبؿ الك ازرة كمجمس الكز ار كالفر ؽ الكطنت لئلعمار ،كأصبحت نايذة عند كؿ
المؤسسات (مقابم مع جكاد األغا.)2116/8/29 ،
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كػػذلؾ تػػـ االتفػػاؽ عمػػى أسػػعار التعػػك ض ككػػذلؾ ممػػؼ األسػػمنت تػػـ التنس ػ ؽ مػػع ككال ػ غػػكث
كتش ػ ؿ البلج ػ ػ ف ) (UNRWAكبرن ػػامج األم ػػـ المتح ػػدة اإلنم ػػا ت ) (UNDPب ػػاألمر ،كلك ػػف التنف ػػذ
عمى أرض الكاةع خضع إلى ما تكير مف المػنح ،كحتػى تػار المقابمػ نسػب اإلنجػاز ألضػرار عػدكاف
 2114ال تتجاكز ( ،)%21كبعض المنح المتفرة عند الككال  ،ككؿ ما صؿ إلى ةطاع غزة مػف مػنح
تـ إدارتها بالشكؿ الصح ح (مقابم مع جكاد األغا.)2116/8/29 ،

ب -وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية:
 النشأة:ك ازرة التخط ػ ط كالتنم ػ اإلدار ػ الفمسػػط ن هػػت الػػك ازرة المسػػؤكل عػػف التخط ػ ط المشػػترؾ ب ػ ف
القطاعات كالمؤسسات يت دكل يمسط ف ،كتطك ر س اسػات التنم ػ الشػامم بمشػارك جم ػع المؤسسػات
الفمسػػط ن ذات الصػػم كتنس ػ ؽ التخط ػ ط يػػت ك ازرات مع ن ػ  ،لضػػماف التنس ػ ؽ المػػنظـ كالمشػػترؾ ب ػ ف
الك ازرات كالمؤسسات يت دكل يمسط ف ،كحتى تـ تنف ػذ أم خطػ جػب أف تػتـ مكايقػ السػمط الكطن ػ
ػكزرة
الفمسط ن كمجمس الكز ار الفمسط نت ،ـ مصادة المجمس التشر عت الفمسط نت عم هػا .أنشػ ت ال ا
يػػت ع ػػاـ  ،2113كانػػت ك ازرة التخطػ ػ ط كالتنم ػ اإلدار ػ ػ الفمسػػط ن مكج ػػكدة بشػػكؿ غ ػػر رسػػمت ي ػػت
السابؽ ضمف ما عرؼ بك ازرة التخط ط كالتعاكف الدكلت.

 أىداف الوزارة :موقع الوزارة عمى االنترنت (:)http://www.mop.ps .1ة ػ ػػادة كتنس ػ ػ ؽ عمم ػ ػ تحد ػ ػػد احت اجػ ػػات التنم ػ ػ الكطن ػ ػ كأكلك اتهػ ػػا كبمػ ػػكرة كص ػ ػ اغ الس اسػ ػػات
كاألهداؼ كاالسترات ج ات التنمك .
 .2بنػػا عبلةػػات عمػػؿ مػػع دكؿ الج ػكار يػػت مجػػاؿ التخط ػ ط كالتػػت تتطمػػب تعاكن ػان أيم م ػان ،كمػػع بػػاةت
الدكؿ يت المجاالت التت تؤ ر يت التنم الفمسط ن .
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 .3ة ػػادة عمم ػ تنس ػ ؽ األكلك ػػات القطاع ػ المختمف ػ كترش ػ دها ض ػمف تكجهػػات كخطػػط شػػمكل عبػػر
ةطاع ػ  ،كب ػرامج لمتنم ػ الفمسػػط ن الدكر ػ  ،كتػػكي ر المتابعػ الناجع ػ لتنف ػػذها ،كاعػػداد التعػػد بلت
المناسب بحسب المستجدات كمقتض ات التطب ؽ العممت.
 .4المسػػاهم يػػت تعز ػػز مفهػػكـ العدالػ االجتماع ػ مػػف خػػبلؿ تقمػ ص الفجػػكة بػ ف التجمعػػات السػػكان
المختمفػ ػ كالفج ػػكة ي ػػت الن ػػكع االجتم ػػاعت عم ػػى المس ػػتكل ال ػػكطنت ،كي ػػت ش ػػتى المج ػػاالت بم ػػا ي ه ػػا
االةتصاد كالخدمات االجتماع كخدمات البن التحت مف جه  ،كتعز ز المقكمات التنمك ػ مػف
جه أخرل ،اعتمادان عمى خصكص كؿ مكةع كاحت اجاته ككيؽ رؤ تنمك شامم .
 .5المشارك يت إعداد الس اسات كتنس ؽ الخطط لضماف االستخداـ األم ؿ لؤلراضت الفمسط ن عمى
المستكل الكطنت.
 .6المشارك يت التكظ ؼ األم ؿ لمقدرات كاإلمكان ات المتكيرة إلدارة عمم إعػادة اإلعمػار كاإلصػبلح
كالت ر ،كلتفع ؿ بنا مؤسسات الجهاز الحككمت كز ادة يعال تها كنجاعتها يت تنف ذ مهامهػا ،كيػت
إدارة المكارد المتاح كترش د اسػتخدامها كيػؽ الرؤ ػ كاالسػترات ج ات كالس اسػات المنب قػ عػف خطػ
اإلصبلح الكطن .
 .7المسػػاهم يػػت عمم ػ تػػكي ر ةػػكل بشػػر مدرب ػ مبل م ػ لبلحت اجػػات المؤسسػػات خاص ػ كالتنمك ػ
الفمسط ن عام .
 .8المشارك يت إ جاد الب

المؤات كالمرجع التشر ع البلزمػ لتنظػ ـ عمػؿ المؤسسػات الفمسػط ن

المختمف  ،كاةتراح حدكد سمطاتها كصبلح اتها كاختصاصاتها كركابطها القطاع كالمجتمع .
 .9تكي ر التمك ؿ كالدعـ الفنت كالتقنت البلزـ لممشار ع كالبرامج التنمك المختمف بالتنس ؽ مع الك ازرات
كالمؤسس ػػات الفمس ػػط ن  ،كض ػػماف المتابعػ ػ الناجعػ ػ لقض ػػا ا التمك ػػؿ الخاصػ ػ به ػػـ بكج ػػكد آل ػػات
تنس ق مناسب ب نهـ كب ف الجهات التمك م المعن .
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 .11المسػػاهم يػػت تػػكي ر الػػدعـ الفنػػت لممفػػاكض الفمسػػط نت عبػػر تػػكي ر المعمكمػػات كالدارسػػات الفن ػ
المتخصص المتعمق بقضا ا الكضع النها ت.
 .11المشارك يت تطك ر نظـ المعمكمات عمى المستكل الكطنت كخاص الج راي منها.

 وزارة التخطيط وعممية إعادة إعمار غزة:بعد انتها الحرب الهمج التت شنتها ةكات االحتبلؿ الصه كنت عمى ةطاع غزة ،كالتت تركت
ػار كاسػػعان يػػت شػػتى ةطاعػػات الح ػػاة ،باشػػرت الحككم ػ الفمسػػط ن بالق ػاـ بالعد ػػد مػػف الخط ػكات يػػت
دمػ ان
محاكل ػ منهػػا إلعػػادة الح ػػاة إلػػى مسػػارها الطب عػػت ،كنت ج ػ لمخ ػراب الكاسػػع كػػاف البػػد مػػف إعػػداد خط ػ
إلعادة ت ه ؿ كاعمػار القطاعػات المتضػررة ،ح ػث أسػندت مهمػ إعػداد هػذم الخطػ إلػى ك ازرة التخطػ ط
بنا ن عمى تكم ؼ مف مجمس الكز ار  ،لذلؾ سارعت باتخاذ الخطكات المناسب .
كاف مف ضمف هذم الخطكات التشاكر مع العد د مف الك ازرات المعن  ،كذلؾ يت إطػار التكامػؿ
ب ػ ف الػػك ازرات إلنجػػاز هػػذم الخط ػ  ،كمػػا تػػـ االسػػتفادة مػػف العد ػػد مػػف كرشػػات العمػػؿ التػػت أة مػػت بهػػذا
الصػػدد كذلػػؾ لكضػػع الس اسػػات كاالسػػترات ج ات البلزم ػ إلعػػادة اإلعمػػار (ير ػػؽ عمػػؿ ك ازرة التخط ػ ط،
2119ن.)1
كسػعت ك ازرة التخطػ ط بالتنسػ ؽ مػع ر اسػ الػػكز ار إلعػداد ك قػ عػف متطمبػات إعػادة اإلعمػػار
كالتت تشمؿ عمى ما مت (ك ق إعمار غزة2112 ،ن )14-13ن
 .1إعادة ت ه ؿ كاعمار القطاعات المختمف المتضررة مف أجؿ إنعاش االةتصاد الفمسط نت كالمساهم
يت خمؽ استقرار اجتماعت يت مناطؽ ةطاع غزة ،كذلؾ مف خبلؿن
 إعادة إعمار كترم ـ المبانت السكن التت تضررت بسػبب القصػؼ اإلسػ ار مت كا جػاد بػدا ؿ لهػا إذاتطمب ذلؾ.

32

 تحس ػ ف الظػػركؼ الصػػح لمم ػكاطن ف مػػف خػػبلؿ تػػكي ر الم ػػام لممنػػاطؽ المعزكل ػ كالمنػػاطؽ التػػتةطعت عنها إمدادات الم ام نت ج الدمار.
 العمػػؿ مػػف أجػػؿ إعػػادة إ صػػاؿ الت ػػار الكهربػػا ت إلػػى المنػػاطؽ التػػت دمػػرت شػػبكاتها كةطعػػت ج ػ ارالعدكاف اإلس ار مت.
 العمؿ مف أجؿ إعادة ربط شبكات الطرؽ الر س كالزراع التت دمرت ج ار العدكاف اإلس ار مت. تػػكي ر البن ػ التحت ػ الضػػركر البلزم ػ مػػف أجػػؿ إعػػادة تش ػ ؿ كاعمػػار المنشػػآت الصػػناع التػػتتضررت ج ار العدكاف.
 مساعدة المزارع ف المتضرر ف يت استصبلح أراض هـ كمكاجه األزم الحال . .2النهػػكض بػػدكر مؤسسػػات الحككم ػ الفمسػػط ن مػػف أجػػؿ الق ػػاـ بػػدكرها الق ػػادم يػػت تقػػد ـ الخػػدمات
ال كم لممكاطن ف الفمسط ن ف ،كذلؾ مف خبلؿن
 تكي ر احت اجات المؤسسات الفمسط ن مف أجهزة كمعدات كاعادة بنا ما تـ إتبليه كتدم رم. العمؿ عمى تكي ر الخدمات ال كم األساس لممكاطن ف مف خبلؿ إعادة تجه ز البمد ات. إعػػادة إنشػػا كت ػػرم ـ المنشػػآت الحككم ػ ػ كمق ػرات ال ػػك ازرات كالمؤسسػػات الفمس ػػط ن المػػدمرة(ك قػ ػإعمار غزة2112 ،ن المرجع السابؽ).
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ثانياً :الجيات الغير الحكومية المشاركة في إعادة اإلعمار:
أ -وكالة الغوث الدولية ( UNجية تنفيذية):
لقد كاف لككال ال كث دك انر مهمان عمى صع د تقد ـ المساعدات النقد ػ ل ػ 161ألػؼ شػخص يػت
إطار برنامجها إلغا األسر ذات الظركؼ الصعب (برنامج األمـ المتحدة اإلنما ت2115 ،ن .)29
كذلؾ كاف لبرنامج األمـ المتحدة اإلنما ت ( )UNDPبالشػراك مػع األكنػركا بتقػد ـ المسػاعدات
النقد ػ لؤلسػػر صػػاحب المنػػازؿ المهدم ػ كم ػان ،أك الت ػت تعرضػػت منازلهػػا ألض ػرار كب ػرة ،كػػذلؾ تقػػد ـ
التعك ضات لؤلسر التت تعرضت منازلها ألضرار بس ط .
كلقد تـ تقد ـ ( )5,111دكالر عف المنازؿ المدمرة كم ان )3,111( ،دكالر عف األضػرار الجز ػ
ضػػمف برنػػامج األمػػـ المتحػػدة لمب ػ  ،كلقػػد ةػػدمت األكنػػركا بػػدؿ إ جػػار لؤلسػػر األخػػرل حتػػى ػػتـ الق ػػاـ
بإعػػادة إعمػػار منازلهػػا ،كمػػا نفػػذت األكنػػركا برنامج ػان (نفس ػ ان اجتماع ػان) يػػت غ ػزة لمتصػػدم آل ػػار العنػػؼ
المستمر عمى األطفاؿ كالشباب.
كما نفذ البرنامج أ ضان مف خػبلؿ تػدخؿ مرشػد ف كاستشػار ف مجتمع ػ ف /ناشػط ف ،تػـ تع ػنهـ
خص ص ػان لهػػذا ال ػػرض ،كتػػـ تػػدر بهـ بكاسػػط منظمػػات غ ػػر حككم ػ متخصص ػ بتكم ػػؼ مػػف أكنػػركا.
(ةاعدة ب انات برنامج األمـ المتحدة اإلنما ت  ،UNDPكاألكنركا

ب -المجنة القطرية إلعادة اعمار غزة (غزة) (جية تمويمية وتنفيذية):
 نبذة تعريفية:هت جه ين تنف ذ لمتابع مشار ع المنح القطر يت ةطاع غػزة ،كهػت تػابع لر اسػ المجنػ
القطر إلعادة إعمار غزة التابع لك ازرة الخارج لدكل ةطر.
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 تتكون من:ر ػ س المكتػػب السػػف ر  /محمػػد إسػػماع ؿ العمػػادم ،كهػػك بػػنفس الكةػػت ر ػ س المجن ػ القطر ػ
إلعمار غزة.
 النشأة:أنش ت المجنػ القطر ػ إلعػادة اعمػار غػزة يػت عػاـ  ،2112كتتكػكف مػف مػد ر ينػت ،كمستشػار
ينت مف ةطاع غزة ،ككؿ الطكاةـ المكجكدة بالمكتب سكا مهندس ف أك محاسػب ف أك إدار ػ ف أك سػا ق ف
كخبليه هـ مف ةطاع غزة.
 وظيفة المجنة القطرية إلعادة اعمار غزة: .1التنس ؽ الكامؿ مع ك ازرة األش اؿ العام كاإلسػكاف كهػى الجهػات المخكلػ مػف الحككمػ الفمسػط ن
عف إعادة إعمار ةطاع غزة.
 .2التنسػ ػ ؽ الكام ػػؿ م ػػع ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف لك ػػؿ مش ػػار ع المنحػ ػ القطر ػ ػ كالت ػػت ة مته ػػا
( )417مم ػػكف دكالر تترك ػػز ي ػػت معظمه ػػا عم ػػى مش ػػار ع إس ػػكان  ،كمش ػػار ع ط ػػرؽ كبن ػ ػ تحت ػ ػ ،
كةطاعات أخرل م ؿ ةطاع الزراع  ،كالصح  ،كالتعم ـ.
 .3طػػرح المشػػار ع عمػػى المكاتػػب االستشػػار مػػف أجػػؿ التصػػم ـ كاإلش ػراؼ عمػػى المشػػار ع ،كجم عهػػا
مكاتب استشار محم .
 .4طرح العطا ات عمى المقاكل ف المحم ف.
 .5متابع المشار ع كإشراؼ عمكم ،كصرؼ الديعات المال لممقاكل ف.
 .6التنس ؽ كالتسه ؿ لدخكؿ مكاد البنا إلعادة اإلعمار.
 المجنة القطرية إلعادة اعمار غزة (المرحمة األولى):35

بػدأ التنف ػذ الفعمػت لممرحمػ األكلػى مػف مشػار ع المنحػ القطر ػ عمػى أرض الكاةػع عػػاـ ،2112
مف خبلؿ الشركع يت تعب د أكؿ شارع داخمت ةر ب مف مقر مجمس الػكز ار المػدمر بمد نػ غػزة ،كالػذم
شممته المنح أسكة بػ 23شارعان آخر يت كاي أرجا القطاع(المكتب القطرم..)7:2116 ،
كا ذانان بانطبلؽ عجم التنف ذ الفعمػت إلعمػار مػا دمػرم االحػتبلؿ ،أعمػف ر ػ س لجنػ إعمػار غػزة
السف ر القطرم محمد العمادم يت مؤتمر صحفت مشترؾ مع ر س الكز ار إسماع ؿ هن عف انطبلؽ
المرحم األكلى مف باككرة المشار ع القطر بتكمف إجمال بم ت نحك ( )22مم كف دكالر.
كةاؿ العمػادم إف اإلسػراع يػت تدشػ ف المرحمػ األكلػى مػف مشػار ع المنحػ القطر ػ  ،كػاف بفعػؿ
التحض ر المسبؽ لتصام ـ هذم المشار ع مف ةبؿ بمد ات ةطاع غزة ،كأضاؼ أف الالبد بتنف ذ المشار ع
جا لكت ن بت لمناس أف المشار ع بدأت عمػى أرض الكاةػع ،كأف المبػال البلزمػ لتنف ػذها باتػت متػكيرة،
كس ػػنبدأ العم ػػؿ بالمش ػػار ع الكب ػػرل األخ ػػرل تباعػ ػان ي ػػكر االنته ػػا م ػػف تص ػػام مهاال ،كأكض ػػح العم ػػادم أف
المرحمػ األكلػػى مػػف المشػػار ع القطر ػ س سػػت رؽ تنف ػػذها نحػػك سػػت أشػػهر ،كهػػت تم ػػؿ ( )%5يقػػط مػػف
إجمالت مشار ع المنح القطر البال ة متها ( )417مبل ف دكالر (المكتب القطرم2116 ،ن.)7
كأشار العمادم إلى «تنف ذ بػاككرة مشػار ع منحػ المم ػار دكالر ،جػرل بػالتزامف مػع طػرح رزمػ
جد دة مف مشار ع المنح السابق التت تمكلها ةطر عبر مكتب المجن القطر ب ػزة ،لتشػكؿ بػذلؾ دكلػ
ةطر أكبر كأهـ الدكؿ المانح الممكل لقطاعات مختمف مف مشار ع اإلعمار كالبنى التحت كاإلسػكاف،
كمشػار ع تخػػص ك ازرة الصػػح  ،كك ازرة الز ارعػ  ،كك ػػر مػػف المشػار ع التػػت شػػكؿ تنف ػذها أكلك ػ ةصػػكل
ألهالت ةطاع غزة (المكتب القطرم2116 ،ن المرجع السابؽ).
كبعػػد حػػرب  2114عمػػى ةطػػاع غ ػزة كػػاف لممكت ػػب القطػػرم السػػبؽ ،يقػػد ةػػاـ المكتػػب القط ػػرم
كبالتعاكف كالتنس ؽ الكامؿ مع ك ازرتت األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف كالشػؤكف المدن ػ الفمسػط ن بػاإلعبلف
عف صرؼ أكؿ ديعػ مال ػ مػف أصػؿ أربػع ديعػات تقػدر ة متهػا بػ( ػ )26.6مم ػكف دكالر لهػذا العػدد مػف
المسػػتف د ف البػػال ( )581مسػػتف دان ،كذلػػؾ مػػف إجمػػالت كمف ػ المشػػركع البػػال ة متػػه ( )51مم ػػكف دكالر
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خصصت إلعادة بنا ألؼ كحدة سكن مكزع عمػى مختمػؼ منػاطؽ ةطػاع غػزة ،ل باشػركا منػذ المحظػ
إعادة بنا منازلهـ التت دمرت كم ان ،كتعهدت المجن خبلؿ الفترة القر ب القادم باستكماؿ صرؼ الديع
األكلى لباةت المستف د ف مف هذا المشركع يكر االنتها مف استكماؿ معامبلتهـ الرسم كاعتمادهـ مػف
الجهات ذات العبلة  ،ل صؿ العدد اإلجمالت لممستف د ف مف هذا المشركع ألؼ مستف د ،ك قػكـ المػكاطف
بعمم بنا منزله بنفسه بنظاـ الديعات عمى النحك التالت كبالنسب التال ن
 الديع األكلى ( )%25مف ة م المبم . الديع ال ان ( )%31مف ة م المبم . الديع ال ال ( )%31مف ة م المبم . الديع ػ األخ ػرة ( )%15مػػف ة م ػ المبم ػ  ،كال ػػتـ ص ػريها إال بعػػد االنتهػػا مػػف عمم ػ بنػػا المنػػزؿكسكف المالؾ.
كال تـ صرؼ أم ديع إال بانتها المرحمػ الخاصػ بهػا ،كارسػاؿ الصػكر لممكتػب القطػرم مػف
ةبػؿ ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػػكاف ككنهػػا الجهػػات المتابعػ لعمم ػ اإلعمػػار لصػػرؼ الديعػ التػػت تم هػػا
كةد تـ االنتها مف عمم البنا بالكامؿ.
كػػذلؾ ةػػاـ المكتػػب القطػػرم بإصػػبلح جػػز مػػف المنػػازؿ المتضػػررة ج ػ ار حػػرب  ،2114يقػػد ةػػاـ
بإصبلح ( )2,197منزؿ بق م ( )6مم كف دكالر ،كبنفس نظاـ الػديعات السػابؽ ذكػرم (مقابمػ مػع أحمػد
عسكر.)2116/18/21 ،
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تفاصيل المنحة القطرية بعد اإلضافات المعتمدة
من سمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني في زيارتو لقطاع غزة
أوالً :مشاريع الطرق
 .1مشركع إعادة إنشا شارع صبلح الد ف
.2
.3

تفاصيل

التكمفة بالدوالر

بطكؿ 28كـ كعرض 31ـ

6181118111

مش ػػركع إع ػػادة إنش ػػا ش ػػارع الرشػ ػ د -الطر ػػؽ بطكؿ 45كـ كعرض 41ـ
الساحمت
مشػػركع إعػػادة إنشػػا شػػارع الك ارم ػ  -الطر ػػؽ بطكؿ  11كـ كعرض 51ـ شارع ر ست
الشرةت
اإلجمالي

 .1السكن ()1

1881118111
(لـ نفذ)
811,000,000

ثانياً :مشاريع إسكان
مد نػ ػ س ػػمك الشػ ػ

5181118111

تفاصيل

التكمفة بالدوالر

حم ػػد ب ػػف خم فػ ػ آؿ ػػانت  1111كحػ ػ ػػدة سػ ػ ػػكن كمدرسػ ػ ػػت ف كمركػ ػ ػػز
صػػحت كمركػػز تجػػارم كمسػػجد كمسػػاحات

4581118111

خض ار
مد نػ ػ س ػػمك الشػ ػ

حم ػػد ب ػػف خم فػ ػ آؿ ػػانت  1111كحػ ػ ػػدة سػ ػ ػػكن كمدرسػ ػ ػػت ف كمركػ ػ ػػز
صػػحت كمركػػز تجػػارم كمسػػجد كمسػػاحات

 .2السكن ()2

4581118111

خض ار
مد نػ ػ س ػػمك الشػ ػ

حم ػػد ب ػػف خم فػ ػ آؿ ػػانت  1111كحػ ػ ػػدة سػ ػ ػػكن كمدرسػ ػ ػػت ف كمركػ ػ ػػز
صػػحت كمركػػز تجػػارم كمسػػجد كمسػػاحات

 .3السكن ()3

4581118111

خض ار
مد ن سكن مع مرايؽ عام

 .4مد ن سكن لؤلسرل كالمحرر ف
اإلجمالي

800,000,000

ثالثاً :مشاريع اإلسكان المتفرق
 .1إسكاف متفرؽ

2581118111

تفاصيل
إعادة بنا مساكف أنش ت عشكا ان
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التكمفة بالدوالر
32,000,000

بنى تحت مح ط

.2

21,000,000

اإلجمالي

5100000000

رابعاً :مشاريع الصحة

مستشػػفى سػػمك الش ػ
.1

تفاصيل

التكمفة بالدوالر

حمػػد بػػف خم ف ػ آؿ مبنػ ػ ػ ػػى  +مسػ ػ ػ ػػبح  +حػ ػ ػ ػػدا ؽ مسػ ػ ػ ػػاح

انت لمت ه ػؿ كاألطػراؼ الصػناع كزارعػت األرض  5دكنـ كمساح البنا 2711ـ

1581118111

القكةع

اإلجمالي

8500000000

خامساً :البنى التحتية والطرق الفعمية

تفاصيل

في قطاع غزة

طرؽ داخم كحدكد

 .1طرؽ يرع لمبمد ات
اإلجمالي

تفاصيل

دعػ ػ ػػـ ك ازرة األش ػ ػ ػ اؿ باآلل ػ ػ ػػات المطمكب ػ ػ ػ

التكمفة بالدوالر

4,000,000

إلعادة اإلعمار
اإلجمالي

300000000

تفاصيل

سابعاً :الزراعة

 .1برنامج إعادة ت ه ؿ ةطاع الزراع

28,000,000
1100000000

سادساً :اآلليات
.1

التكمفة بالدوالر

زراع كمبانت زراع كمختبرات
اإلجمالي

التكمفة بالدوالر

1285118111
81,500,000
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ثامناً :مركز اإلصالح والتأىيل

تفاصيل

 .1مركز الت ه ؿ كاإلصبلح

التكمفة بالدوالر

المرحم األكلى

881118111

اإلجمالي

1,000,000

التكمفة اإلجمالية بالدوالر األمريكي

307,500,000

(نشرة دكر لممكتب القطرم ب زة2116 ،ن .)32

ج -جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية( :جية تنفيذية) (:)http://www.alrahma.ps
جمع ػ خ ر ػ غ ػر ربح ػ ت سسػػت يػت السػػابع عشػػر مػف شػػهر نػػا ر مػف عػػاـ  ،2117كمقرهػػا
مد ن غزة ،كتسعى لمر ادة كالتم ز يت المجاؿ التنمكم كاإلغا ت عمى المستكل المحمت كاإلةم مت ،كهػت
أح ػػد الركاي ػػد األساسػ ػ لمعم ػػؿ الخ ػػرم ي ػػت يمس ػػط ف تس ػػعى لتق ػػد ـ بػ ػرامج تنمك ػ ػ كاجتماع ػ ػ لمنه ػػكض
بػػالمجتمع الفمسػػط نت مػػف خػػبلؿ عمػػؿ مػػتقف ككفػػا ة عال ػ  ،كمػػف أهػػـ أهػػدايها المسػػاهم يػػت الحػػد مػػف
الفقػػر كالجػػكع ،كالمسػػاهم يػػت تحس ػ ف مسػػتكل المع ش ػ لؤلسػػر الفق ػرة ،كالمسػػاهم الفاعم ػ يػػت إعػػادة
إعمار غزة ،كالمساهم يت تطك ر البن التحت كالمرايؽ العام يت ةطاع غزة.
كيػػت مقابمػ مػػع محمػػد االسػػتاذ مػػد ر عػػاـ شػػؤكف المحايظػػات بػػك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػػكاف
أكضح ب نه لقد لجمع الرحم العد د مف المساهمات يت مجاؿ إعادة إعمػار مػا دمرتػه دكلػ االحػتبلؿ
خبلؿ حركبها المتعاةب عمى غزة ،يبعد عدكاف  2118عمى ةطاع غزة ةامت بإعادة بنػا ( )351كحػدة
سكن هدـ كمت ،يالهدـ الكمت عنت ب ف دمار شامؿ لمكحدات السكن بح ػث ال تصػمح لمسػكف كتحتػاج
إلعػػادة بنػػا كت سػ س مػػف جد ػػد مػرة أخػػرل ،كخػػبلؿ عػػدكاف  ،2114ةامػػت بإصػػبلح ( )211كحػػدة هػػدـ
جز ت ،كالهدـ الجز ت عنت ب ف األضرار التت أصابت الكحدات السكن

ندرج مف أضرار طف فػ حتػى

متكسط  ،كما تقكـ اآلف ببنا ( )151كحدة بنا كمت (مقابم مع محمد األستاذ.)2116/8/29 ،
مف أهـ مشار عها ،كما كضح الجدكؿ التالتن
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اسم المشروع:
الموقع:

مش ػ ػ ػػركع إع ػ ػ ػػادة إعم ػ ػ ػػار  141كح ػ ػ ػػدة
سكن مدمرة كم ا (التخص ص السابع)
جم ع أنحا ةطاع غزة

المســــاحة (مســــاحة
البناء)

*****

(إن وجد):
تمويل:
قيمـــــــــة المشـــــــــروع
(دوالر):
مــدة التنفيــذ (حســب
العقد):

رقم المشروع:

G C C- 07- 13

عدد المستفيدين

أك ػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػػف 181

(إن وجد):

أسرة

برنامج دكؿ مجمس التعاكف الخم جت إلعادة إعمار غزة
االتفاقية:

5,000,000

المبمـــــ المحـــــول (حتـــــى
تاريخو):

-

 12شهر

تاريخ بدء العمل:

2115/19/11

الشركة المنفذة:

Self help

نسبة اإلنجاز:

%51

تاريخ االنتياء (المتوقع)2116/12/31 :

سػتهدؼ المشػركع إعػادة إعمػػار منػازؿ لممػكاطن ف الػذ ف دمػػرت ب ػكتهـ يػت الحػرب األخ ػرة
عمػػى غ ػزة عبػػر إعمػػار ( )140كحػػدة سػػكن بشػػكؿ كامػػؿ ،ح ػػث ػػتـ مػػنح المتضػػرر مبم ػ
التعػػك ض بشػػكؿ مباشػػر ل قػػكـ المتضػػرر بإعػػادة البنػػا بنفسػػه حسػػب العقػػد ب ػ ف المتضػػرر
كالجهات المنفذة ،كلضماف التزاـ المتضرر بالعقد س تـ منحه مبم التعػك ض عمػى أربػع أك
ػػبلث ديعػػات ،ك بقػػى دكر الجمع ػ إش ػراي ان تػػابع عمم ػ اإلنشػػا مػػف بػػدا تها مػػف تجه ػػز
نبذة عن المشروع

المخططػ ػػات الهندس ػ ػ كالتػ ػػرخ ص مػ ػػرك انر بكاي ػ ػ م ارحػ ػػؿ البنػ ػػا كالتشػ ػػط ب كحتػ ػػى سػ ػػكف
الم ػكاطف ،إف س اس ػ اإلعمػػار يػػت هػػذا المشػػركع تخضػػع لمجن ػ التكج ه ػ لئلعمػػار ،ح ػػث
تـ ص اغ األكلك ػات كطر قػ تسمسػؿ الػديعات المال ػ لممػكاطن ف .لقػد أبػدل هػذا المشػركع
نجاحان بال ان ح ث تـ تنف ذم بنسب استجاب مػف المسػتف د ف ( ،)%111ممػا دعػا العد ػد مػف
المؤسسػػات كالجمع ػػات كالرسػػم كال ػػر رسػػم العتمػػاد نفػػس الػػنهج يػػت مشػػار ع إعمػػار
مشػػابه  ،كلقػػد أعػػاد المشػػركع المسػػتف د ف لمنػػازلهـ بصػػكرة مشػػري  ،ح ػػث اعتبػػر الم ػكاطف
41

نفسػه شػػر كان يػت عمم ػ إعمػػار ب تػه ،ممػػا زاد الػربط الكجػدانت ب نػػه كبػ ف منزلػه الػػذم ك ػػه
بعد أعكاـ مف التشرد كالحرماف ،كيضبلن عف ذلؾ يقػد انعػش المشػركع اةتصػاد ا العد ػد مػف
العػػامم ف يػػت ةطػػاع اإلنشػػا ات كالتش ػ د ،كمػػا كاف لنجػػاح هػػذا المشػػركع يض ػبلن كب ػ انر يػػت
إ بات اإلمكان إلعادة اإلعمار.

كذلؾ غ رم العد د مف المشار ع مف التخص ص األكؿ كصكالن لمتخص ص السابع.

د -المجمس الفمسطيني لإلسكان (جية تنفيذية):
ت سس المجمس الفمسط نت لئلسكاف عاـ  1991يت مد نػ القدس كمؤسس غ ر ربح  ،تهدؼ
إلى تطك ر ةطاع اإلسكاف كالمساهم يت حؿ مشاكؿ اإلسكاف التت تفاةمػت نت جػ لمكضػع االةتصػادم
كالسػ است المتردم يت األراضت الفمسط ن .
كلمتكض ػ ح يطب ع ػ عمػػؿ المجمػػس الفمسػػط نت لئلسػػكاف حسػػب اسػػام السػػعدكام يهػػك بالشػػكؿ
التقم دم مؤسس غ ر حككم غ ر ربح تـ ت س سها يت القدس بعد ةدكـ السمط تـ تسج مها كجمع
تعمػػؿ يػػت الضػػف ال رب ػ كةطػػاع غ ػزة الهػػدؼ الر سػػت مهتمػػكف بقطػػاع اإلسػػكاف االجتمػػاعت لػػه عػػدة
محاكر إنشا مشركعات سكن منهـ مشركع إسكاف الكرام  ،إسكاف القمع  ،ع ف جػالكت ،تػؿ السػمطاف
يت ريح ،كبعض المشار ع يت الضف ال رب ػ  ،كهنػاؾ برنػامج عػالج ذكم الفقػر كالمهمشػ ف مػف تصػم ح
كترم ـ مبانت لهذم الف مف المجتمع ،كالترك ز عمػى ذكم االحت اجػات الخاصػ  ،كصػرح السػعداكم بػ ف
عمػ ػ ػ هـ كاج ػ ػػب كب ػ ػػر ق ػ ػػع عم ػ ػػى ع ػ ػػاتقهـ ي ػ ػػت ةضػ ػ ػ إعم ػ ػػار غػ ػ ػزة (مقابمػ ػ ػ م ػ ػػع أس ػ ػػام الس ػ ػػعدكام،
.)2116/14/16
كاسػػتطاع المجمػػس تجن ػػد أك ػػر مػػف ( )168مم ػػكف دكالر لممسػػاهم يػػت حػػؿ مشػػكم السػػكف يػػت
يمس ػػط ف حت ػػى ع ػػاـ  2115اس ػػتفادت منه ػػا أك ػػر م ػػف ( )7آالؼ عا مػ ػ يمس ػػط ن ع ػػف طر ػػؽ بػ ػرامج
كمشار ع المجمس المختمف منها أك ر مف ألفت عا م يت مد ن القدس ،كةػاـ المجمػس يػت الفتػرة مػا بػ ف
1996-1993ـ ببنػػا كتكز ػػع ( )1178كحػػدة سػػكن يػػت ةطػػاع غ ػزة لمحػػدكدم الػػدخؿ ،كتسػػترد كمف ػ
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المسػػكف يػػت يتػرات زمن ػ طك مػ تصػػؿ إلػػى ( )25سػػن  ،كةػػد تػػـ تمك ػػؿ هػػذم المشػػار ع مػػف ةبػؿ االتحػػاد
األكركبت كالحككمت ف األمر ك كال ابان ( كسؼ2112 ،ن ،)92كمػا ةػاـ المجمػس ببنػا حػكالت ()411
كحدة سكن هدـ كمت بعد عدكاف ( 2114مقابم مع محمد األستاذ.)2116/18/29 ،

ه -جمعية دار الكتاب والسنة( :جية تنفيذية):
تعػػكد نش ػ ة جمع ػ دار الكتػػاب كالسػػن لعػػاـ 1351هػ ػ ،المكايػػؽ 1931ـ ،إذ أسػػس بعػػض أهػػؿ
العمػـ الشػػرعت تجمعػان شػػرع ان يػػت خػاف ػػكنس ،كاتخػػذكا مػف مسػػجد أهػؿ السػػن مقػ انر نطمقػكف منػػه لتكع ػ
المجتمػػع المسػػمـ ،كاصػػبلحه مػػف البػػدع كالمخالفػػات الشػػرع التػػت كانػػت منتشػرة آنػػذاؾ ،كالعمػػؿ الح ػػث
عمى خدم المجتمع كمساعدته لمنهكض مف كاةعه المع شت الصعب.
 األىداف: .1إح ا دكر الكةؼ يت يمسط ف ،كاالستفادة منه يت مجاالت العمؿ الخ رم المتعددة.
 .2تنف ذ المشار ع كالتنمك يت كاي القطاعات اإلنتاج  ،كالصناع كالزراع .
 .3التخف ؼ مف كط ة الحصار كاعتدا ات االحتبلؿ.
ةامػت الجمع ػ ببنػا ( )21كحػػدة سػكن هػدـ كمػػت خػبلؿ بعػد عػػدكاف  2118عمػى ةطػاع غػزة،
كةامت بإصبلح ( )111منزؿ هدـ جز ت (مقابم مع محمد األستاذ.)2116/18/29 ،
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تعقيب:
ك ػػرل الباحػػث ب نػػه بػػرغـ تعػػدد الجهػػات المانح ػ إلصػػبلح مػػا دمرتػػه الحػػركب اإلس ػ ار م عمػػى
ةطاع غزة ،كبالرغـ مف تعدد الجهات المسؤكل عف تطب ؽ كتنف ذ خطط اإلعمار إال كاف كمازاؿ هنػاؾ
ةصكر حق قت يػت عمػؿ تمػؾ الجهػات ،كالجم ػع صػدر يشػمه لآلخػر ل صػؿ الجم ػع يػت النها ػ لتحم ػؿ
االحتبلؿ كحدم المس كل األكلى كاألخ رة عف ذلؾ القصكر ،كبػالرغـ مػف تحمػؿ االحػتبلؿ بالطػابع جػز
كب ػػر م ػػف إعاةػ ػ خط ػػط اإلعمػػار ،لك ػػف الب ػػد أف نك ػػكف كاةع ػ ف كنس ػػمت األشػ ػ ا بمس ػػم اتها ،ياآلل ػػات
المتبع كنظاـ المحاصصات ب ف حككمتت الضف كغزة ،كتس س عمم اإلعمار ،كالب ركةراط أسباب
ر س كمباشرة يت الت خر كالقصكر يت عمم إعادة اإلعمار.
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المبحث الثالث:
واقع قطاع غزة
مقدمة:
منػػذ النكبػ الفمسػػط ن كصػكالن لمعػػاـ  2111كحتػػى لحظػ كتابػ هػػذم الكممػػات ،كدكلػ االحػػتبلؿ
اإلس ار مت تصعد مف حربها عمى الشعب الفمسط نت يت جم ع المجاالت ،كالس ما المجاؿ االةتصػادم،
يرؤ ػ االحػػتبلؿ تػػتمخص يػػت عػػدـ تػػكي ر مقكمػػات اةتصػػاد يمسػػط نت مسػػتقؿ عػػزز مقكمػػات الصػػمكد
لشعبنا ،األمر الذم ريضه ك قاكمه االحتبلؿ بكؿ ضراكة.
عتبػػر الحصػػار التػػت تفرضػػه إس ػ ار ؿ عمػػى ةطػػاع غ ػزة جػػز ان مػػف العػػدكاف عمػػى كػػؿ الشػػعب
الفمسط نت سػكا ن يػت الضػف ال رب ػ كمد نػ القػدس كس اسػ االعتقػاالت كالحػكاجز ،ككػذلؾ االسػت طاف،
كبنا جدار الفصؿ العنصرم ،أك يت ةطاع غزة عبر إغبلؽ كاي المعابر.
كتعتبػػر الحػػرب األخ ػرة  2114عمػػى ةطػػاع غ ػزة هػػت األعنػػؼ كاألك ػػر دمك ػ كتػػدم انر لقطػػاع
السػػكاف كالبن ػ التحت ػ  ،ح ػػث أكةعػػت أالؼ الشػػهدا كالجرحػػى ،ناه ػػؾ عػػف الخسػػا ر الكب ػرة جػػدان يػػت
الممتمكات كالبن التحت كالمرايؽ العام كالخاص (محمكد2114 ،ن .)1
كةطاع غزة شر ط ساحمت ض ق متد بمحاذاة المنطق الجنكب لمساحؿ الفمسط نت عمى البحر
المتكسط ،ك شكؿ حكالت ( )%1833مف مساح يمسط ف التار خ  ،كاكتسب اسمه مف أكبر مدنه مد ن
غزة ،كهت انت أكبر المدف الفمسط ن بعد القدس (مركز المعمكمات الكطنت الكياال2114 ،ن .)6
تبم مساح ةطاع غزة ( )361كـ ،2ك بم طكله ( )41ك مكمتر ،ك تراكح عرضه ب ف ()12-6
كػػـ ،كتحػػدم دكل ػ االحػػتبلؿ اإلس ػ ار مت شػػماالن كش ػرةان ،كالبحػػر المتكسػػط غرب ػان ،ب نمػػا تحػػدم مصػػر مػػف
الجنكب ال ربت.
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خريطة قطاع غزة

كبالنسػػب لعػػدد سػػكاف القطػػاع أيػػادت إحصػػا

صػػادرة عػػف اإلدارة العام ػ لؤلح ػكاؿ المدن ػ أف

تعػػداد سػػكاف ةطػػاع غ ػزة حتػػى مطمػػع العػػاـ الجػػارم  2116بم ػ مم كن ػان ك 957ألف ػان ك 194نسػػم  ،ح ػػث
بم ػ ػػت نس ػ ػػب ال ػ ػػذككر م ػ ػػنهـ ( ،)%51.66بكاة ػ ػػع  991ألفػ ػ ػان ك ،499ي ػ ػػت حػ ػ ػ ف بم ػ ػػت نس ػ ػػب اإلن ػ ػػاث
( ،)%49.34بكاةع  965ألفان ك.651
أمػػا يػػت مػػا خػػص الك ايػ السػػكان  ،يتف ػػد المعط ػػات نفسػػها أنهػػا مرتفعػ بشػػكؿ عػػاـ بفمسػػط ف
كيػػت ةطػػاع غػزة بشػػكؿ خػػاص ،ح ػػث بم ػػت الك ايػ السػػكان المقػػدرة لعػػاـ  2114نحػػك ( )4,822يػػردان/
ك مكمتر مربع يت ةطاع غزة (الجهاز المركزم لئلحصا 2116 ،ن.)23
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الوضع الكارثي في قطاع غزة:
إف ةطاع غزة ع ش كضعان كار ان ج ار تكاصؿ الحصػار لمعػاـ العاشػر عمػى التػكالت ،ح ػث أف
العدك الصه كنت مارس عقابان جماع ان ضد مم كنت مكاطف يمسط نت يت غزة يت انتهاؾ كاضح لمقانكف
ال ػػدكلت اإلنس ػػانت ال ػػذم ج ػػرـ ي ػػرض العقكب ػػات الجماع ػ ػ  ،كمم ػػا ج ػػدر ذكػ ػرم أف س ػػمطات االح ػػتبلؿ
الصػػه كنت يرضػػت ةبػػؿ عش ػرة أع ػكاـ حصػػا انر مشػػددان عمػػى ةطػػاع غ ػزة يػػت أعقػػاب يػػكز حرك ػ المقاكم ػ
اإلسبلم حماس باالنتخابات البرلمان  ،ح ث تخمؿ تمؾ السنكات بل حركب صه كن مدمرة.
 .1الحصار الخانقن استخدـ االحتبلؿ االس ار مت س اسػات التػدم ر الممػنهج  ،كالحصػار الخػانؽ ،ممػا
خمػػؼ اكضػػاعان م سػػاك لسػػكاف القطػػاع ح ػػث أشػػار أدهػػـ أبػػك سػػمم المتحػػدث باسػػـ ه ػ الحػراؾ
الكطنت يت مؤتمر صحفت عقدم ال كـ األحد  2116 /11/17بمقر ب ت الصحاي بمد ن غزة ،إلى
أف االحت اجػات كالخػدمات األساسػ كاإلنسػان لممػدن ف يػػت ةطػاع غػزة باتػػت مهػددة بشػكؿ كاضػػح
بفعػػؿ الحصػػار الخػػانؽ ،كالػػذم تصػػاعد بمػػركر الكةػػت ،كلفػػت إلػػى أف نحػػك ( )%81مػػف السػػكاف
تمق ػ ػػكف مس ػ ػػاعدات إغا ػ ػ ػ كغذا ػ ػ ػ م ػ ػػف المؤسس ػ ػػات الدكل ػ ػ ػ كالجمع ػ ػػات الخ ر ػ ػ ػ

إال أف تم ػ ػػؾ

المسػاعدات تضػررت بسػػبب إغػبلؽ المعػابر ،كمنػػع كصػكؿ القكايػؿ اإلغا ػ  .كبػ ف أف ذلػؾ أكصػػؿ
حاالت الفقر كالبطال إلى مستك ات كب رة جدان ،تجاكزت ( )%41كفقر مدةع كارتفعت نسب البطال
ألك ػػر مػػف ( ،)%45كأكضػػح أف مػػا ز ػػد عػػف ( )272ألػػؼ مػكاطف بػػاتكا عػػاطم ف عػػف العمػػؿ بفعػػؿ
الحصػػار ،خاص ػ أف يػػرص العمػػؿ باتػػت ض ػ م بفعػػؿ إغػػبلؽ المعػػابر ،كمنػػع االسػػت راد لك ػػر مػػف
السػػمع كالمػكارد األساسػ كالػػدمار الكب ػػر جػ ار الحػػركب الصػػه كن ال بل ػ  ،كتخمػػت حككمػ التكايػؽ
عف مسؤكل اتها تجام ةطاع غزة ،كذكر أف ذلؾ تت إلى جانب األزم المال ػ التػت تمػر بهػا ككالػ
ال كث كتش ؿ البلج ف(مكةع الجز رة عمى االنترنت.)www.aljazeera.net: 19/01/2016 ،
 .2آثــار العــدوانن إف آ ػػار العػػدكاف الصػػه كنت عمػػى ةطػػاع غػزة ( )2114مػػا ازلػػت حاضػرة رغػػـ مػػركر
أك ػر مػػف عػاـ كنصػػؼ عمػى الحػػرب ،كالتػت دمػػرت ي هػا أك ػػر مػف ( )151ألػػؼ كحػدة سػػكن بشػػكؿ
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كمػت كجز ػت .كمػا أف اآلالؼ مػازالكا بػبل مػ كل حتػى المحظػ  ،كهػـ مكزعػكف بػ ف الكريانػات التػت ال
تقت ح انر يت الص ؼ ،كال بردان يت الشتا كبعضهـ يت ب كت اإل جار ،كما أف أك ر مػف ( )21ألػؼ
كحدة سكن دمػرت بشػكؿ كامػؿ ،كهػك مػا جعػؿ ( )111ألػؼ إنسػاف ال مػ كل لهػـ حتػى ال ػكـ بفعػؿ
تعنػػت العػػدك الصػػه كنت يػػت إدخػػاؿ مػكاد اإلعمػػار ،ككضػػع ة ػػكد مشػػددة عمػػى الكم ػػات القم مػ التػػت
تدخؿ ح ث إف ما دخؿ مف اإلسمنت خبلؿ عاـ كنصؼ كاف دخؿ يت شهر ف بالكضع الطب عت.
 .3معبر رفحن لقد شكؿ إغبلؽ معبر ريح كاحدة مف أبشع صكر الحصار كالخنؽ بحؽ أهؿ غزة ،كما
ساهـ إغبلةه بشكؿ شبه كامؿ منذ ( 24أكتكبر مف العاـ  )2114يػت عػزؿ القطػاع تمامػان ،كمػا أف
االحػتبلؿ أغمػؽ طػكاؿ أعػكاـ الحصػار خمسػ مػف المعػابر التجار ػ الكاةعػ بػ ف القطػاع كاالحػتبلؿ،
كلـ فتح إال معب انر كاحدان منها ،كهك معبر كرـ أبك سالـ لمبضا ع التجار  ،لكنهػا بالكةػت ذاتػه تمنػع
دخػػكؿ م ػكاد البنػػا كاإلعمػػار ،كم ػػات األصػػناؼ األساس ػ مػػف الكصػػكؿ لقطػػاع غ ػزة ،كلػػك سػػمحت
سمطات االحتبلؿ يهت تسمح لكم ات ةم م جدان بالدخكؿ ،مما أدل لكةػؼ عمم ػات اإلنتػاج ،كيقػداف
يرص العمؿ عمى نطاؽ كاسع.
 .4الصحة والكيرباءن حكؿ القطاع الصحت ،يهك مر بمراحؿ معقدة طكاؿ األعكاـ الماض زادت مف
معاناة المرضى ،ي ك ر مف ( )%31مف األرصدة الدكا  ،ك( )%41مف المستهمكات الطب
األساس ما زاؿ رص دها صف انر ،كما أف مشكم الكهربا كاحدة مف أهـ المشكبلت التت أنتجها
الحصار كالعدكاف ،كاف حؿ هذم المشكم ضركرة ممح لما تسببه مف معاناة مركب عمى كؿ
مناحت الح اة بالنسب لسكاف ةطاع غزة (مركز اإلعبلـ .)https://palinfo.com/69372
 .5المياهن الزالت أزمػ الم ػام تتفػاةـ بشػكؿ كاضػح يربػع سػكاف ةطػاع غػزة يقػط تصػمهـ إمػدادات الم ػام
بشكؿ منتظـ ،ب نما عانت أك ر مف ( )%71مف األسر لعدـ كصكؿ إمدادات الم ام لهـ إال ما ب ف
( )8-6ساعات يقط كؿ كم ف إلى أربع أ اـ نظػ انر لعػدـ تػكير الكهربػا  ،كالشػح الكب ػر يػت الم ػام
الجكي ػ  ،كػػذلؾ يػػإف الم ػػام الجكي ػ تشػػهد نسػػبان عال ػ جػػدان مػػف التمػػكث ،كمػػا زاد هػػذم المعانػػاة هػػك
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إج ػ ار ات الجانػػب المصػػرم يػػت ض ػ م ػػام البحػػر إلغ ػراؽ الحػػدكد ،كهػػك األمػػر الػػذم هػػدد الم ػػام
الجكي يت جنكب القطاع (المركز الفمسط نت لئلعبلـ .)https://palinfo.com/69372

الحروب اإلسرائيمية عمى غزة منذ عام :1001
لقػػد تعػػرض ةطػػاع غ ػزة كالضػػف ال رب ػ لعػػدة حػػركب عمػػى عبػػر م ارحػػؿ الص ػراع مػػع االحػػتبلؿ
اإلسػ ػ ار مت من ػػذ الع ػػاـ  ،1967كالت ػػت زادت كت رته ػػا م ػػع انط ػػبلؽ انتفاضػ ػ الحج ػػارة ي ػػت الع ػػاـ ،1987
كانتفاض األةصى يت سبتمبر مف العاـ  ،2111ح ث ةامت إس ار ؿ بإعادة احتبلؿ الضف ال رب مف
جد د يت العاـ  ،2113ـ تحكلت إلى حركب ضد ةطاع غزة يت األعػكاـ  ،2116كيػت العػاـ -2118
 ،2119كالحرب يت العاـ  ،2112كالتت كاف آخرها الحرب المدمرة التت شنتها إسػ ار ؿ يػت ال ػامف مػف
كل ك  2114عمى ةطاع غزة.

أ -حرب ( 1001 -1002حرب الفرقان):
شػػف االحػػتبلؿ اإلس ػ ار مت حرب ػان غػػادرة عمػػى ةطػػاع غ ػزة نها ػ د سػػمبر  ،2118اسػػتمرت بل ػ
أساب ع مستخدمان كاي األسمح الجك كالبر كالبحر  ،ممط انر المنطق ٍ
بكـ كب ر مف القنابؿ كالصكار
كالمتفج ػرات تمخضػػت عػػف خسػػا ر يادح ػ يػػت األركاح كالممتمكػػات ،ككاي ػ منػػاحت الح ػػاة البشػػر  ،كلػػـ
بقػػت أم كس ػ م لد ػػه إال كاسػػتخدمها لقتػػؿ أكبػػر عػػدد مػػف السػػكاف كتػػدم ر المنشػػآت السػػكن كالحككم ػ
كدكر العبادة كالمدارس كالمستشف ات كشػبكات تكز ػع الم ػام كالكهربػا كاالتصػاالت ،كلػـ تسػمـ األ ارضػت
الزراع مزارع الػدكاجف كالح كانػات ،ككػؿ مػا تعمػؽ بح ػاة السػكاف كأعمػالهـ بكػؿ حق ٍػد ككراه ػ  ،برهنػت
ػر كال حج ػ انر كال شػػج انر إال كنالػػت منػػه آلتػػه
عمػػى الكجػػه الحق قػػت لئلرهػػاب الصػػه كنت الػػذم لػػـ تػػرؾ بشػ ان
العسكر محاكالن الت ر بشػكؿ مباشػر عمػى السػكاف مػف الناح ػ اإلنسػان  ،كاالةتصػاد  ،كاالجتماع ػ ،
كالنفس (ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف200: ،ن.)7
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 آثار الحرب السمبية عمى المنشآت:لقػػد اسػػتهدؼ االحػػتبلؿ اإلس ػ ار مت المبػػانت ،كالم اريػػؽ العام ػ  ،كالمنشػػآت ،كالمسػػاكف الخاص ػ ،
كاألبن الحككم  ،كالمنشآت الصناع  ،كالتجار  ،كدكر العبادة ،كالمساجد ،كالمطار بالقصؼ العن ػؼ
بكاي األسمح  ،كتجر ؼ كهػدـ متعمػد لممنشػآت العامػ كالخاصػ بقصػد التػ ر عمػى معنك ػات السػكاف،
كالمػػدايع ف عػػف بمػػدهـ ككطػػنهـ ،كتركػػز االسػػتهداؼ عمػػى منػػاطؽ الشػػماؿ كالحػػدكد لتفر ػ المنػػاطؽ مػػف
السكاف ،كتهج رهـ إلػى أمػاكف أخػرل بع ػدان عػف الحػدكد مػف أةصػى الشػماؿ كحتػى أةصػى الجنػكب ،يمػـ
بقػ ػػى شػ ػػت يػ ػػت ةطػ ػػاع غ ػ ػزة إلػ ػػى كطالػ ػػه التػ ػػدم ر كالضػ ػػرر المباشػ ػػر أك ال ػ ػػر المباشػ ػػر(مصػ ػػطفى،
2012ن.)2
أ .الخسائر المباشرة:
 .1خسا ر ماد كهت الناتج عف التدم ر المباشر لممنشآت كاألبن السكن كالمرايؽ العامػ يػت كايػ
القطاعات السكن كالمبانت العام كالبن التحت كةطاع اإلنتاج.
 .2خسػػا ر تابع ػ لؤلعبػػا المال ػ المترتب ػ عمػػى ريػػع األنقػػاض كالتػػدع ـ العاجػػؿ لممنشػػآت التػػت تشػػكؿ
خط انر عمى ح اة السكاف كا كا المشرد ف.
ب .الخسائر الغير مباشرة:
كه ػػت الخس ػػا ر الناتجػ ػ ع ػػف التػ ػ رات الس ػػمب لمح ػػرب ،كم ػػا أدت إل ػػه م ػػف انحس ػػار األنش ػػط
االةتصاد كاألعبا المال المطمكب لمعالج آ ار الحرب ،كيقداف العد د مػف يػرص العمػؿ كاالسػت مار
يت المجاالت المختمف  ،كس تـ الترك ز عمى اآل ار السمب عمى المنشآت كاألبن السكن كةطاع البنػا
كي هن
 .1منشآت متضررة ضر انر بال ان جدان ،كغ ر صالح لبلستخداـ اآلدمت.
 .2منشآت متضررة ضر انر بال ان لكف إمكان ترم مه كاصبلحه كاردة.
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 .3منشآت متضررة ضر انر متكسطان ،كهناؾ إمكان إصبلحه بكمف متكسط .
 .4منشآت متضررة ضر انر بس طان ،كهناؾ إمكان ترم مه.
 .5منشآت متضررة ضر انر طف فان ،كممكف ترم مه كص انته بكمف ةم م .
بعد تكةؼ الحرب كالصمكد األسطكرم لممقاكم كالسكاف تـ حصر األضرار يت ةطػاع المبػانت
العامػ كاألبن ػ السػػكن كالبن ػ التحت ػ كالقطػػاع اإلنتػػاجت ،يكػػاف مجمػػكع الكحػدات السػػكن التػػت دمػػرت
كم ان يت جم ع المحايظات حكالت ( )3,551كحدة ،كالتت تضررت جز ػان بمػ ( )36,111كحػدة (حسػب
تقد ر ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف) ،كتػـ اسػتهداؼ ( )75مبنػى حكػكمت دمػر معظمهػا م ػؿ المجمػس
التشػػر عت ،كمجمػػع الػػك ازرات الحكػػكمت ،كمبنػػى األمان ػ العام ػ لمجمػػس الػػكز ار  ،كك ازرة العػػدؿ ،كجم ػػع
المبػػانت األمن ػ التابع ػ لػػك ازرة الداخم ػ  ،كمجمػػع إدارات ك ازرة المال ػ  ،كمنشػػآت ر اض ػ كمػػا حػػدث يػػت
اإلسػػتاد الر اضػػت يػػت ريػػح ،كمطػػار غ ػزة الػػدكلت ،كم نػػا الص ػ اد ف ،كمػػا تضػػرر عػػددان مػػف المسػػاجد
حػكالت ( )152مسػػجد ،كمػػف ب نهػػا ( )45مسػػجد دمػػر بالكامػػؿ ،كتضػػرر حػكالت ( )117مسػػاجد أضػرار
جز  ،باإلضاي إلى ( )181مدرس ب ضرار مختمف .
أ ضػان كانػػت البن ػ التحت ػ تعرضػػت إلػػى تػػدم ر كب ػػر خاصػ شػػبكات الطػػرؽ الر سػ كجسػػكر
كادم غزة ،كمرايؽ الم ام كالصرؼ الصحت ،كم ات األمتار مف شبكات تكز ع الم ام كالصرؼ الصػحت
كخ ازنػػات الم ػػام ،كم اريػػؽ معالج ػ الم ػػام العادم ػ  ،كمحطػػات نقػػؿ كتكز ػػع الطاة ػ  ،كمح ػكالت الكهربػػا ،
كأبراج االتصاالت ،ضاؼ إلى ذلؾ خسا ر يت القطاع الصػناعت كالز ارعػت يػت أمػاكف لػـ ػتـ حصػرها
كهت القر ب مف الحدكد.
كالػػذم

ػػر القمػػؽ كالمػػؤلـ بشػػكؿ خػػاص هػػت الخسػػا ر يػػت أركاح المػػدن ف كحج ػـ الػػدمار الػػذم

لحػػؽ يػػت غ ػزة ،ح ػػث استشػػهد مػػا ز ػػد عػػف ( )1,311يمسػػط نت مجمػػكع المػػدن ف مػػنهـ ( ،)911مػػنهـ
( )281طفؿ كةاصر ،باإلضاي إلى ( )111امرأة ،كهذا ك شكؿ األطفاؿ كالنسا ما نسبته ( )%41مف
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الضػػحا ا المػػدن ف ،كمجمػػؿ عػػدد الجرحػػى المػػدن ف هػػك ( )5,311جػػر ح )1,855( ،مػػنهـ هػػـ أطفػػاؿ
ك( )751امرأة ،كال الب العظمى مف المتبقت هـ مف الذككر المدن ف مف مختمؼ الف ات العمر .
شػػكؿ األطفػػاؿ كالنسػػا مػػا نسػػبته ( )%51مػػف مجمػػكع الجرحػػى ،كالعد ػػد مػػف هػػذم اإلصػػابات
تصنؼ بػالخط رة كتػؤدم إلػى إعاةػ دا مػ  ،باإلضػاي إلػى اسػتخداـ الجػ ش االحػتبلؿ اإلسػ ار مت لقنابػؿ
الفسفكر األب ض يت المناطؽ المدن  ،ممػا ػدؿ بكضػكح عمػى انعػداـ مطمػؽ يػت السػ طرة ،كعػدـ احتػراـ
لمقانكف الدكلت كح اة المدن ف (ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف2119 ،ن.)3
باإلضػػاي لعمػػؿ المستشػػف ات يػػكؽ طاةتهػػا ،مػػع نقػػص حػػاد باألدك ػ كالمػكازـ الطب ػ األساس ػ ،
كػذلؾ الػػدمار الكاسػػع الػػذم ط ػ أر عمػػى ةطػػاع الز ارعػ بػػاالةتراف مػػع القػػدرة المحػػدكدة لنقػػؿ المػكاد ال ذا ػ
النػػاتج عػػف إغػػبلؽ الحػػدكد ،ةػػد سػػاهـ يػػت نقػػص الم ػكاد ال ذا ػ كارتفػػاع األسػػعار ،كهنػػاؾ تقػػد رات ب ػ ف
( )3118111مػ ػكاطف م ػػف غػ ػزة أص ػػبحكا بحاجػ ػ إل ػػى مس ػػاعدات غذا ػ ػ م ػػف البرن ػػامج ال ػػذا ت لؤلم ػػـ
المتحدة ،كذلؾ كجكد نقص حاد يت الس كل النقد يت ةطاع غزة مقت أعبا عمى القطاع الخاص.

ب -حرب ( 1081حرب حجارة السجيل):
ش ػػنت ةػ ػكات دكلػ ػ االح ػػتبلؿ اإلسػ ػ ار مت خ ػػبلؿ الفتػ ػرة بػ ػ ف ( )21-14ن ػػكيمبر ،حربػ ػان عس ػػكر
شاركت ي ها طا رات حرب مقاتم  ،كةطع حرب ػ بحر ػ  ،كمديع ػ كانػت رابضػ عمػى الشػر ط الحػدكدم
مع القطاع ،أطمقت خبللها آالؼ الصكار كالقذا ؼ المديع كالبحر  .كطالت الهجمات أماكف سكن
بقنابػػؿ صػػؿ كزنهػػا أك ػػر مػػف ال 1111كجػػـال ،كسػػك ت بػػاألرض مبػ ٍ
ػاف سػػكن متعػػددة الطبقػػات ،كأب ػػدت
عا بلت ب كممها (عبد الحت2112 ،ن.)19
كاسػػتهدؼ القصػػؼ المك ػػؼ أ ض ػان منشػػآت مدن ػ عمػػى امتػػداد مػػدف القطػػاع ،ب نهػػا مؤسسػػات
حككم ػ مدن ػ  ،جم عهػػا تقػػع يػػت أمػػاكف مكتظ ػ بالسػػكاف ،مػػا زاد مػػف حجػػـ األض ػرار يػػت الممتمكػػات
كاألركاح بػ ػ ف ص ػػفكؼ الم ػػدن ف اآلمنػ ػ ف ،كبخاصػ ػ النس ػػا كاألطف ػػاؿ ،كاس ػػتهديت م ػػات م ػػف هجم ػػات
الطا رات المقاتم أ ار ٍ
ض خبل  ،تقع داخؿ مناطؽ سكن  ،بهدؼ إ ارة الذعر كالرعب يت نفكس المدن ف
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اآلمنػ ف ،كشػػهدت األ ػػاـ األربعػ األخ ػرة مػػف العػػدكاف ز ػػادة ممحكظػ يػػت االسػػتهداؼ المباشػػر لممػػدن ف
كاألماكف المدن  ،كهك ما فسر سقكط ال الب يت صفكيهـ (مح سف2112 ،ن .)8
كتسبب هذا العدكاف يت استشهاد ( )171يمسػط ن ان ،مػنهـ ( )35طفػبلن ،أم مػا نسػبته (،)%34
ك( )14امرأة ،ما نسبته ( )%14مف إجمالت الضحا ا المدن ف .كمف ب ف مجمكع الشهدا  ،سقط خػبلؿ
الفترة ب ف ( )21-18نكيمبر )116( ،يمسط ن ان ،ب نهـ ( )78مدن ان ،أم مػا نسػبته ( )%75مػف إجمػالت
المدن ف الذ ف سقطكا خبلؿ العدكاف .كما بم إجمالت عدد المصاب ف خبلؿ العدكاف عمى غػزة)648( ،
شخص ػ ػان ،غػ ػػالب تهـ مػ ػػف المػ ػػدن ف ( ،)625ب ػ ػػنهـ ( )214طف ػ ػبلن ،ك( )93ام ػ ػرأة ،كمػ ػػف ب ػ ػ ف المصػ ػػاب ف
المدن ف )16( ،شخصان أص بكا بإعاةات مختمف (مصطفى2112 ،ن.)3
كةػػد أب ػػدت عػػا بلت ب كممهػػا جػ ار ةصػػؼ منػازلهـ بكاسػػط صػكار تػػزف م ػػات الك مكج ارمػػات،
كما أسفرت آالؼ الهجمات الصاركخ عف هدـ كتدم ر الم ات مف المنازؿ السػكن كالمنشػآت المدن ػ
عمػػى امتػػداد ةطػػاع غػزة ،يقػػد ك ػػؽ المركػػز الفمسػػط نت لئلعػػبلـ تػػدم ر ( )126منػزالن بشػػكؿ كمػػت ،تحتػػكم
( )191كحدة سػكن  ،قطنهػا ( )1,229يػردان ،ب ػنهـ ( )711أطفػاؿ ،كمػا اسػتهديت تمػؾ القػكات ()233
منش ة عام  ،مف ب نها ( )88مؤسس تعم م  )83( ،مؤسس تابع لدكر العبػادة كالمقػابر )19( ،منشػ ة
صػػح  )3( ،مؤسسػػات نقاب ػ  )2( ،منش ػ ة ر اض ػ  )4( ،منشػػآت صػػحف  )41( ،منش ػ ة خدم ػ )6( ،
منشآت تري ه  )4( ،بنكؾ )182( ،منش ة صناع  ،تجار  ،كزراع (عزـ2113 ،ن.)39

ج -حرب ( 1083حرب العصف المأكول):
أتػ ػػت الح ػ ػػرب ال ال ػ ػ ػ عم ػ ػػى ةطػ ػػاع خ ػ ػػبلؿ الفتػػ ػرة م ػ ػػف  2114/17/17حت ػ ػػى ،2114/18/26
كاستمرت عمى مػدار ( )51كمػان متكاصػم يػت ظػؿ أكضػاع اةتصػاد كانسػان كار ػ تمػر عمػى ةطػاع
غزة لـ سبؽ لها م ؿ خبلؿ العقكد األخ ػرة ،كذلػؾ بعػد حصػار ظػالـ كخػانؽ اسػتمر لمػدة ( )8سػنكات،
كما أنهػا أتػت كةطػاع غػزة مػازاؿ عػانت مػف آ ػار الحػرب األكلػى يػت عػامت ( ،)2119–2118كالحػرب
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ال ان يت عاـ ( ،)2112كمازالت مناظر الدمار كالخراب كالتشر د كالمجازر التت خمفتهػا تمػؾ الحػركب
يػػت األذهػػاف ،هػػذا باإلضػػاي إلػػى آالؼ الشػػهدا كالجرحػػى ،كاآل ػػار السػػمب عمػػى كاي ػ منػػاحت الح ػػاة
االةتصاد كاالجتماع كالصح كالنفس كالب

(كمكب2114 ،ن.)1

كت تت الحرب التت شنتها إسػ ار ؿ لتسػتهدؼ الصػمكد األسػطكرم لقطػاع غػزة عمػى مػدار مػانت
سػػنكات مػػف الحصػػار كالحػػركب لتعمػؽ مػف األزمػ االةتصػػاد كالمال ػ كالصػػح كاالجتماع ػ لمقطػػاع،
كلتسػاهـ يػت ز ػادة معػدالت البطالػ المرتفعػ يػت ةطػاع غػزة ،كالتػت بم ػػت ةبػؿ بػد الحػرب ال ال ػ عمػػى
ةط ػػاع غػ ػزة حس ػػب ب ان ػػات الرب ػػع ال ػػانت م ػػف ع ػػاـ  2114الص ػػادرة م ػػف مرك ػػز اإلحص ػػا الفمس ػػط نت
( ،)%45كتجاكز عدد العاطم ف عف العمؿ أك ر مف ( )211ألؼ شخص ،كيقد أك ر مف ( )711ألػؼ
مػكاطف يػػت ةطػػاع غػزة دخمهػػـ ال ػػكمت ،كهػػك مػػا م ػػؿ أك ػػر مػػف مػػث سػػكاف ةطػػاع غػزة ،هػػذا باإلضػػاي
الرتفاع معدالت الفقر التت بم ت ( ،)%51كانتشار الفقر المدةع ،كظاهرة عمال األطفػاؿ بشػكؿ كب ػر،
كأزمػ الركاتػب األخ ػرة الخاصػ بمػكظفت غػزة ،ح ػث لػـ تقاضػى أك ػر مػف ( )41ألػؼ مكظػؼ ركاتػػبهـ
عمى مدار عدة شهكر متكاصم (سك د2114 ،ن.)3
 المرافق الصحية والطواقم الطبية:لحقػػت أض ػرار بال ػ ج ػ ار القصػػؼ االحػػتبلؿ اإلس ػ ار مت ،بػ ػ( )11مستشػػف ات ،ك( )7ع ػػادات
رعا ػ ػ ص ػػح أكل ػ ػ  ،كت ػػـ إغ ػػبلؽ ( )5مستش ػػف ات ،ك( )44ع ػػادة رعا ػ ػ أكل ػ ػ  ،كدم ػػرت ( )16سػ ػ ارة
إسػػعاؼ ،كأص ػ ب ( ،)83كاستشػػهد ( )21مػػف الط ػكاةـ الطب ػ حتػػى  8أب  2114حسػػب تقػػار ر ك ازرة
الصح الفمسط ن (تقر ر ،3ك ازرة الصح  2114 ،ن.)12
 المباني السكنية:طاؿ العدكاف عمى ةطاع غزة أك ػر مػف ( )418111كحػدة سػكن

منهػا ( )5,238كحػدة سػكن

ه ػػدمت كم ػ ػان ،ك( )318111كح ػػدة س ػػكن ه ػػدمت جز ػ ػان ،منه ػػا ( )4,374كح ػػدة س ػػكن ه ػػدمت جز ػ ػان
كأصبحت غ ر صالح لمسكف ،كأدت إلى جعؿ حكالت ( )118111عا م ببل م كل كبشكؿ دا ـ ،ناه ؾ
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عػػف العػػا بلت المشػػردة يػػت م اركػػز اإل ػكا المستشػػف ات كالش ػكارع (كذلػػؾ حسػػب كز ػػر األش ػ اؿ العام ػ
كاإلسكاف (ب اف صحفت) بتار .)2114/7/31كبعد الق اـ بعمم الحصر الشامؿ حد ا اكػد المهنػدس
محمػػد االسػػتاذ مػػد ر عػػاـ شػػؤكف المحايظػػات بػػك ازرة االش ػ اؿ العام ػ كاالسػػكاف بػػاف حجػػـ الخسػػا ر يػػت
عدكاف 2114ـ هدـ كمت  11111كحدة سكن باالضاي الت  7511كحدة سكن هدـ جز ت بم

غر

صػػالح لمسػػكف ك 7111كحػػدة سػػكن هػػدـ جز ػػت بم ػ صػػالح لمسػػكف ك 145الػػؼ كحػػدة سػػكن اض ػرار
جز

كصرح بانه تػـ انجػاز مػا قػرب مػف  %51مػف االعمػار مػف اضػرار عػدكاف 2114ـ (مقابمػ مػع

محمد االستاذ)2116-8-29،
 المدارس والجامعات:تضررت نت ج العدكاف الصه كنت عمى ةطاع غزة ( )141مدرس حككم

منها ( )22مدرس

بشكؿ كامؿ كال مكف اسػتخدامها خػبلؿ ايتتػاح العػاـ الد ارسػت الجد ػد ك( )119مدرسػ تضػررت بشػكؿ
جز ػػت ك( )25مدرس ػ اسػػتخدمت كم اركػػز إ ػكا لممشػػرد ف باإلضػػاي إلػػى ( )6مؤسسػػات تعم ػ ـ عػػالت
تضػػررت نت ج ػ العػػدكاف ،م ػػؿن الجامع ػ اإلسػػبلم  ،كالكم ػ الجامع ػ لمعمػػكـ التطب ق ػ  ،ككم ػ مجتمػػع
جامع األةصى ،ككم يمسط ف التقن  ،كالكم الجامع لمعمكـ كالتكنكلكج ا.
كبم ت التكمف التقد ر إلصبلح األضرار التػت لحقػت بػالتعم ـ ( )11,474,111دكالر (حسػب
لقا صحفت لك ازرة الترب كالتعم ـ ،بتار .)2114/18/11
 منشآت األونروا:تقػػدر األكنػػركا أف ( )97منش ػ ة تابع ػ لهػػا يػػت ةطػػاع غ ػزة ةػػد تعرضػػت ألض ػرار منػػذ  8تمػػكز
( 2114حسب تقر رها عف الكضع يت غزة إصدار رةـ  33بتار  11آب .)2114
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 األماكن المقدسة:دمرت ةكات دكل االحتبلؿ اإلس ار مت منذ بدا ػ عػدكانها عمػى ةطػاع غػزة ( )63مسػجدان تػدم انر
كم ػ ػان ،كأك ػػر م ػػف ( )161مس ػػجد بش ػػكؿ جز ػػت (حس ػػب تقر ػػر ك ازرة األكة ػػاؼ كالش ػػؤكف الد ن ػ ػ بت ػػار
 )2114/18/11ي ما لحقت أضرار بكن ست ف ،كدمرت ( )11مقابر إسبلم  ،ككاحدة مس ح .
 القطاع الصناعي:دمػػرت ة ػكات االحػػتبلؿ ( )134مصػػنعان تػػدم انر كم ػان أك جز ػان ،كةػػد تجػػاكزت التقػػد رات األكل ػ
لحص م األضرار التت تعرض لها القطاع الصناعت يت ةطاع غزة نت ج العػدكاف االحػتبلؿ اإلسػ ار مت
المسػ ػػتمر منػػػذ  8تمػػػكز  2114تجػ ػػاكزت ( )47مم ػػػكف دكالر (حس ػػب ب ػ ػػاف االتحػ ػػاد العػ ػػاـ لمصػ ػػناعات
الفمسط ن يت .)2114/18/5
 القطاع الزراعي:بم ػػت ة م ػ األض ػرار الت ػت لحقػػت بالقطػػاع الز ارعػػت ج ػ ار العػػدكاف االحػػتبلؿ اإلس ػ ار مت عمػػى
ةطاع غزة ( )251مم كف دكالر (حسب ك ازرة الزراع يت  8آب  )2114ي ما تجػاكزت الق مػ التقد ر ػ
لؤلضرار كالخسا ر غ ر المباشرة حكالت ( )151مم كف دكالر ،كةػد أصػابت األضػرار كالخسػا ر مختمػؼ
القطاع ػػات الزراع ػ ػ

يكان ػػت خس ػػا ر الش ػػؽ النب ػػاتت ( )131مم ػػكف دكالر ،كالتربػ ػ كال ػػرم ( )56مم ػػكف

دكالر ،كاإلنتاج الح كانت نحك ( )55مم كف دكالر ،أما ةطاع الص د البحرم كال ػركة السػمك  ،يقػد بم ػت
خسا رم ( )8مبل ف دكالر (مح سف.)6:2114 ،
 الجمعيات الخيرية:دمرت ةكات االحػتبلؿ اإلسػ ار مت ( )22جمع ػ خ ر ػ  ،ح ػث بمػ عػدد المػكاطن ف المتضػرر ف
مف تدم ر هذم الجمع ات بقطاع غزة ( )181,111مكاطف.
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 محطات المياه والصرف الصحي:بم إجمالت محطات الم ام كالصرؼ الصػحت التػت دمػرت نت جػ القصػؼ االحػتبلؿ اإلسػ ار مت
لقطػػاع غ ػزة ( )8محطػػات كتجػػاكز عػػدد المتضػػرر ف مػػف تػػدم ر هػػذم المحطػػات ( )711,111م ػكاطف
(مح سف ،المرجع السابؽ).
 مرافق شركة الكيرباء:ةصفت ةكات االحتبلؿ محط تكل د الكهربا الكح ػدة بقطػاع غػزة مػا أدل لتكةفهػا عػف العمػؿ
باإلضاي لشبكات الكهربا كالمخازف الر س لشرك تكز ع الكهربا

ما أدل النقطاع الت ار الكهربػا ت

بالكامؿ عف ةطاع غزة.
 مؤسسات مصرفية ومالية:ةص ػػفت ةػ ػكات االح ػػتبلؿ اإلسػ ػ ار مت ( )19مرك ػػز صػ ػراي  ،كع ػػدد م ػػف مكات ػػب البر ػػد ،كبع ػػض
المؤسسات المال ممحق بها أض ار انر بال .
 قوارب الصيد:دمرت ةكات االحتبلؿ اإلس ار مت ،نت ج القصؼ المستمر عمى ةطاع غزة )52( ،ةارب صػ د،
كبمػ ػ إجم ػػالت ع ػػدد المػ ػكاطن ف المتض ػػرر ف م ػػف ت ػػدم ر ةػ ػكارب الصػ ػ د الت ػػت تعتب ػػر مهن ػػتهـ األساسػ ػ
( )2,951مكاطنان غز ان (حرب االحتبلؿ اإلسػ ار م عمػى غػزة  ،2114مركػز المعمكمػات الػكطنت الكيػاال،
.)2114
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 مواقع التراث الثقافي:ةصفت ةكات االحتبلؿ العد د مف المكاةع األ ر كالمبانت التار خ  ،كدكر العبػادة ،كالمتػاحؼ،
كالمشهد ال قايت كالطب عػت ،إلػى جانػب م اركػز البمػدات القد مػ  ،متسػبب يػت أضػرار متفاكتػ  ،كأبػرز هػذم
المكاةع المتضررةن
 .1أضػرار كتػػدم ر جز ػػت لمكةػػع التمػ أـ عػػامرال (مكةػػع القػػد س ه بلر ػػكف) يػػت النصػ رات كتم ػػؿ بقا ػػا
د ر مف الفترة الب زنط .
 .2تػػدم ر جز ػػت يػػت مكةػػع الببلخ ػ (االن ػػدكف) ،كالػػذم م ػػؿ م نػػا غ ػزة القػػد ـ ،ك عػػكد تار خػػه إلػػى
العصػػر الحد ػػدم كالهمنسػػتت كالركمػػانت كالب زنطػػت كاإلسػػبلمت المبكػػر ،كهػػك مسػػجؿ ضػػمف البل حػ
التمه د لمتراث العالمت.
 .3ةصؼ متكرر عمى محم كادم غزة الطب ع  ،كالتت تم ؿ نمكذجان ير دان لمتنكع الح ػكم ،خصكصػان
لمط كر المهاجرة ،كهك مسجؿ ضمف البل ح التمه د لمتراث العالمت.
 .4تدم ر كاسع لمراكز المدف التار خ يت غزة ،كخػان كنس ،كريػح ،كب ػت حػانكف ،كب ػت اله ػا ،ح ػث
ألحؽ الضرر بنس جها المعمارم ،كشمؿ التدم ر عددان مف الب كت القد م يت مح ط الةصر السػقاال،
كالسكؽ القد ـ يت الشجاع .
 .5أضػرار كاسػػع يػػت مكةػػع التػػؿ ريػػحال عمػػى الحػػدكد الفمسػػط ن المصػػر

ك عػػكد تار خػػه إلػػى العصػػر

البركنزم كالحد دم (حرب االحتبلؿ اإلس ار م عمى غػزة  ،2114مركػز المعمكمػات الػكطنت الكيػاال،
.)2114
 .6أعمػػاؿ تػػدم ر كاسػػع لػػدكر العبػػادة كالمبػػانت الد ن ػ  ،كالمقامػػات التار خ ػ م ػػؿن مسػػجد السػ د هاشػػـ
المممػػككت ،كمسػػجد الظفػػر دمػػرم المممػػككت ،كالمسػػجد العمػػرم يػػت جبال ػػا ،كمقػػاـ كأرضػ يس فسػػا
يت عبساف ،كمقاـ النبت كسؼ شرؽ جبال ا كالذم عكد إلى الفترة الع مان ػ  ،كالمقػاـ المممػككت يػت
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تػ ػػؿ المنطػ ػػار ،الػ ػػذم سػ ػػبؽ أف تعػ ػػرض لقصػ ػػؼ ة ػ ػكات االحػ ػػتبلؿ اإلس ػ ػ ار مت يػ ػػت اعتػ ػػدا ت 2118
ك ،2112ككن س ب ريكر كس الب زنط  ،كالكن س المعمدان .
ار كب رة بالمكاةع األ ر  ،كمنهان تؿ السكف يػت مد نػ
 .7كما كألحؽ القصؼ االحتبلؿ اإلس ار مت أضر ان
الزه ػ ار  ،كالمحكم ػ البردبك ػ المممكك ػ  ،كمكةػػع الكن س ػ الب زنط ػ كالمتحػػؼ يػػت جبال ػػا ،كأرض ػ
يس فسػػا كن س ػ أصػػبلف الب زنط ػ

يض ػبلن عػػف تػػدم ر مقب ػرة الككمنك مػػث لضػػحا ا الحػػرب العالم ػ

ال ان  ،كاصاب متحؼ ةصر الباشا ب ضرار مباشرة.
ك ػػرل الباحػػث ب نػػه بػػالرغـ مػػا دمرتػػه آل ػ الحػػرب اإلس ػ ار م خػػبلؿ ػػبلث حػػركب ةضػػت عمػػى
األخضر كال ابس ،ككؿ مقكمات الح اة كالبن التحت يػت ةطػاع غػزة ،كالسػ ما الحػرب األخ ػرة ،2114
كالتػت ياةػت سػابقاتها مػف ح ػث الكػـ كالك ػؼ ،كهػذا بػت العنجه ػ المفرطػ التػت تعامػؿ بهػا االحػػتبلؿ
مع مقدرات هػذا الشػعب كار ػه الحضػارم كاإلنسػانت ،ممػا ةػد ػديعنا لػتعمـ مفػردات جد ػدة تبل ػـ المرحمػ
الجد دة دكف التنازؿ أك التفػر ط يػت ال كابػت الكطن ػ  ،كالقػ ـ الفمسػط ن السػام التػت ح نػا عم هػا د ننػا
الحن ؼ.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تمييد:
نظ ػ انر لعػػدـ كجػػكد د ارسػػات سػػابق حػػكؿ مكضػػكع الد ارس ػ  ،يقػػد اسػػتطاع الباحػػث الحصػػكؿ عمػػى
مجمكعػ مػػف الد ارسػػات السػػابق ةر بػ مػػف مكضػػكع الد ارسػ  ،كالتػػت سػػتككف سػػندان كعكنػان لػػه يػػت مكضػػكع
الدراس كربطها بالنتا ج ،كلتكض ح جهكد اآلخر ف يت هذا المجاؿ ،كلتمدم بالتكض حات البلزم آلل ات
التعامؿ السػم ـ مػع مكضػكع بح ػه ،كل تبػ ف الفػركؽ بػ ف د ارسػته كهػذم الد ارسػات ،كتػـ تصػن ؼ الد ارسػات
السابق إلىن
 .1الدراسات الفمسط ن ( 8دراسات).
 .2الدراسات العرب ( 3دراسات).
 .3الدراسات االجنب (دراستاف)

أوالً :الدراسات الفمسطينية:
 -8دراســة معيــد أبحــاث السياســات االقتصــادية الفمســطيني (مــاس) ( )1085بعن ـوان :نحــو إعــداد
سياسة وطنية لإلسكان في األراضي الفمسطينية المحتمة.
هديت هذم الدراس إلى المساهم يت تطك ر ك ق الس اس الكطن لئلسكاف التت تشتمؿ عمػى
األهداؼ البع دة المدل ،كاألهداؼ كالخطكط العر ض المكجه لخطط كبرامج كجهكد جم ع المؤسسات
الرسػػم ذات العبلةػ ػ  ،ككاي ػ ش ػػركا ها مػػف الف ػػاعم ف اآلخ ػػر ف مػػف القط ػػاع الخػػاص كالمجتم ػػع الم ػػدنت
الناشط ف يت ةطاع اإلسكاف ،كاعتمدت الدراس منهج ػ التحم ػؿ المقػارف لتجربػ بعػض الػدكؿ المتقدمػ
كالدكؿ النام يت إعداد كتنف ذ س اساتها السكان الستنباط الممارسات الفضمى كالفعال يت حؿ مشكم
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السكف ،كناةشت محددات كشركط تطب قها مف أجؿ تكي ر المساكف لمختمؼ ش ار ح الػدخؿ يػت المجتمػع
الفمسط نت ،ضمف الب ػ الس اسػ كاالةتصػاد كالد مكغراي ػ كاالجتماع ػ القا مػ  ،كمػف أهػـ تكصػ ات
الد ارسػ عػػدـ ايتػراض حػػدكث ت ػػر يػػت السػ اؽ الس اسػػت ،ألف م ػػؿ هػػذا االيتػراض عنػػت إعػػداد س اسػ
إسػػكاف مبن ػ عمػػى تصػػكارت لكضػػع احتمػػالت ختمػػؼ بشػػكؿ جػػكهرم عػػف الس ػ اؽ القػػا ـ ،كس ػ ككف مػػف
الصػػعب اإللمػػاـ بكػػؿ تفاص ػ ؿ الكضػػع المفتػػرض لص ػ اغ س اس ػ إسػػكاف ج ػػدة ،كبالتػػالت سػػنككف أمػػاـ
س اس ػ إسػػكاف ايت ارض ػ ةػػد تكػػكف مف ػػدة مػػف الناح ػ األكاد م ػ  ،كلكنهػػا سػػتككف غ ػػر ةابم ػ لمتطب ػػؽ،
كربما أف تمر ف مف هذا النكع ساعد يت تحس ف جاهز تنا لمرحمػ مػا بعػد االحػتبلؿ ،إال أنػه لػف سػاعد
يت تحق ؽ التقدـ لحؿ مشكبلت اإلسػكاف اآلن ػ كالممحػ  ،أك لبلسػتجاب لبلحت اجػات الح ك ػ لممػكاطن ف
المنتظرة مف السمط الكطن .
 -1دراســة الــدويك ( )1083بعنـوان :تصــور مقتــرح لتطــوير سياســات إســكانية فــي قطــاع غــزة تعــزز
األمن القومي الفمسطيني.
هػػديت الد ارسػ إلػػى تحد ػػد أ ػان مػػف الس اسػػات اإلسػػكان الكاجػػب تبن هػػا مػػف ةبػػؿ صػػانعت القػرار
الفمسط نت ،كالتت لها ت ر مباشر عمى األمف القكمت الفمسط نت ،كذلؾ كيؽ تصكر مقترح ةاـ الباحث
بإعدادم ،حتكم عمى تحم ؿ الكضع القا ـ لئلسكاف يت ةطاع غزة كتحد د نقاط القكة كالضعؼ كالفػرص
كالتهد دات ،كمف ـ تحد د الس اسات اإلسكان التت لها األكلك يت التبنت كالعمػؿ عمػى تطب قهػا ،كةػد
اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنهج الكص ػػفت التحم م ػػت ،كم ػػا اع ػػد اس ػػتبان كػ ػ داة ر سػ ػ لمد ارسػ ػ  ،كت ػػـ تحك مه ػػا
كتكز عهػػا عمػػى ع ن ػ الد ارسػ كالتػػت بم ػػت ( )71شخص ػان كهػػـ مػػف مػػكظفت الحككمػ أك مػػف لهػػـ عبلة ػ
بمكضكع اإلسكاف مػف الػك ازرات كالبمػد ات ،كاسػتخدـ الباحػث طر قػ المسػح الشػامؿ لجم ػع أيػراد الع نػ ،
كاسػػتخداـ الباحػػث أسػػمكب المقابم ػ مػػع خمس ػ مػػف المختص ػ ف ،كلقػػد تكصػػمت الد ارس ػ لعػػدة نتػػا ج مػػف
أهمها ،أف المقكمات التخط ط كاالةتصاد كاألمن تعتبر مف أهـ مقكمات األمف القكمت كالتت مكف
تعز زها مف خبلؿ الس اسات اإلسػكان الشػامم  ،كأظهػرت النتػا ج أف أةػكل عبلةػ ارتبػاط كانػت مػا بػ ف
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الس اسات اإلسكان المتعمق بالنكاحت األمن كاألمف القكمت الفمسط نت ،كالتػت بم ػت ( ،)%72.8كمػا
أكصت الدراس باعتبار ةطاع اإلسكاف أهـ دعا ـ األمف القكمت الفمسط نت.
 -4دراسة الطاىر ( )1088بعنوان :إستراتيجيات إعادة اإلعمار بعد الحروب والكوارث في فمسطين.
تنػػاةش هػػذم الد ارس ػ اسػػترات ج ات إعػػادة اإلعمػػار بعػػد الحػػركب كالك ػكارث الكاجػػب إتباعهػػا يػػت
يمسط ف ،لما لها مف أهم خاص عمى الصع د الكطنت كاإلنسانت يت الكةػت الحاضػر ،ح ػث تعػرض
المفاه ـ النظر إلعادة اإلعمار ،كتتناكؿ مجمكع مف التجارب العالم كالمحم يت هذا المجاؿ.
كتهػػدؼ الد ارس ػ بشػػكؿ أساسػػت إلػػى إلقػػا الضػػك عمػػى تجػػارب إعػػادة اإلعمػػار يػػت يمسػػط ف،
كتق مها مف خبلؿ مقارنتها مع تجارب الدكؿ األخرل كالرجكع إلى اإلطػار النظػرم لمخػركج بإسػترات ج
متكامم إلعادة اإلعمار يت يمسط ف ،كذلؾ لتحق ؽ يعال أكبر يت المستقبؿ لمكاجه الكػكارث ،كالق ػاـ
ب عبا إعادة اإلعمار بشكؿ شامؿ ؤدم إلى تحق ؽ نتا ج أيضؿ لئلنساف كالمكاف ،خاص أف يمسط ف
مازالت تحت االحتبلؿ كتتعرض مػدنها إلػى عمم ػات مسػتمرة مػف التػدم ر المبػرمج ،إضػاي إلػى احتمػاؿ
حدكث الككارث الطب ع ي ها ك م مكاف أخر يت العالـ.
كلتحق ؽ هذم األهداؼ تـ مراجع بعض المفاه ـ النظر المتعمق بإعادة اإلعمار بعد الحركب
كالككارث إلى جانب دراس تجارب الدكؿ األخػرل يػت هػذم المجػاؿ ،كمقارنتهػا مػع التجػارب الفمسػط ن ،
كمف ـ الخركج بإسترات ج تنظـ عمم ات إعادة اإلعمار ي ما بعدها ،كةد ارتكزت الدراس يت منهج تها
بش ػػكؿ ر س ػػت عم ػػى الم ػػنهج الت ػػار خت كالكص ػػفت كالتحم م ػػت لمكص ػػكؿ إل ػػى ه ػػذم اإلس ػػترات ج  ،كم ػػا ت ػػـ
استخداـ مجمكع مف أدكات البحث العممت م ؿ المقاببلت كاالستب انات لتحق ػؽ هػذا الهػدؼ ،كمػف أهػـ
نتا ج الدراس أنه ال تزاؿ يمسط ف معرضه لمككارث ك رها مف دكؿ العػالـ ،كاف أشػد آ ػار هػذم الكػكارث
تػػدم ار لمب ػ العمران ػ هػػت ال ػزالزؿ ،كأف حػػدك ها كػػكف بػػكت رة متكػػررة بشػػكؿ منػػتظـ ،إضػػاي لمعمم ػػات
الحرب ػ اإلس ػ ار م  ،كمػػا أف هنػػاؾ محاكل ػ االحػػتبلؿ تػػدم ر التػػار كالهك ػ الفمسػػط ن بشػػكؿ متعمػػد
كطمس المعالـ التت تركم ةص المكاف ،كتشهد عمى تار األرض كالجذكر الفمسط ن ي ها.
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 -3دراســة جاســـر )1088(.بعنــوان :محافظـــة بيــت لحـــم دراســة فـــي التركيــب الســـكاني وخصـــائص
المسكن.
ته ػػدؼ ه ػػذم الد ارسػ ػ التع ػػرؼ إل ػػى النم ػػك الس ػػكانت كالترك ػػب الس ػػكانت ،كالترك ػػب االجتم ػػاعت
كاالةتصػػادم ،كأهػػـ خصػػا ص األس ػرة ،كخصػػا ص المسػػكف ،كأهػػـ الخػػدمات األساس ػ المتػػكيرة داخػػؿ
المسكف ،كتقد ر االحت اجات المسػتقبم مػف الكحػدات السػكن كيػؽ معػدالت الز ػادة السػكان كالت ػرات
الد مكغراي ػ لسػػكاف المحايظ ػ  ،كلتحق ػػؽ األهػػداؼ السػػابق تػػـ كضػػع عػػدد مػػف االيت ارضػػات ،كأهمهػػان
ارتبػػاط حجػػـ األس ػرة كتػػكير الخػػدمات األساس ػ يػػت المسػػكف كالنشػػاط االةتصػػادم كالمسػػتكل التعم مػػت
لمسػػكاف كمسػػتكل دخػػؿ األس ػرة .كمػػا تػػـ االعتمػػاد عمػػى عػػدد مػػف المنػػاهج كهػػتن التػػار خت ،الكصػػفت،
كالتحم مت ،كاالستنتاجت.
كتنكعػػت مصػػادر البحػػث ب ػ ف المصػػادر المكتب ػ كالمصػػادر اإلحصػػا

كالتػػت أهمهػػا الجهػػاز

المرك ػػزم لئلحص ػػا الفمس ػػط نت ،باإلض ػػاي إل ػػى الخػ ػ ار ط كالرس ػػكمات الب ان ػ ػ ذات العبلةػػ  ،كاألس ػػال ب
اإلحصػػا

كالتػػت أهمهػػا التحم ػػؿ العػػاممت ،ككانػػت أهػػـ النتػػا ج التػػت تكصػػمت لهػػا الد ارس ػ ن أف سػػكاف

المحايظػ قعػػكف ضػػمف مرحمػ الشػػباب كالمجتمػػع السػػكانت مػػازاؿ يت ػان ،إذ تم ػػؿ ي ػ صػ ار السػػف نحػػك
( )%41مف سكاف المحايظ  ،رغػـ االتجػام العػاـ نحػك خفػض معػدالت المكال ػد كالكي ػات ،كنمػط األسػرة
النكك هك السا د ،كتكز ع المساكف عمى المساح غ ر متساك كالتكجػه العػاـ نحػك امػتبلؾ شػق سػكن ،
كتتػػكير الخػػدمات األساس ػ يػػت المسػػكف ،رغػػـ ايتقػػار بعضػػها كخاص ػ خػػدمات الصػػرؼ الصػػحت عػػف
طر ػػؽ الش ػػبك العامػ ػ  ،ح ػػث بم ػػت نس ػػبتها ( )%44.7يق ػػط ،كت ػػدنت نس ػػب تكنكلكج ػػا المعمكم ػػات ي ػػت
المخ مػات كالر ػؼ عنهػا يػت حضػر المحايظػ  ،كأظهػرت نتػا ج التحم ػؿ العػاممت أف العكامػؿ المػؤ رة يػػت
الترك ػػب السػػكانت كخصػػا ص المسػػكف ،خمس ػ عكامػػؿ هػػتن العامػػؿ الػػد مكغرايت كخصػػا ص المسػػكف
بنسػػب ( ،)%62.8كالخػػدمات كالسػػمع المعم ػرة بنسػػب ( ،)%36.8كنكع ػ المسػػكف بنسػػب (،)%12.7
كممك المسكف بنسب ( ،)%7.3كأكصػت الد ارسػ ب هم ػ دعػـ صػمكد السػكاف كاةامػ مشػار ع إسػكان
كيؽ احت اجات السكاف المستقبم كالتت تقدر بنحك ( )41ألؼ كحدة سكن حتى عػاـ 2125ـ ،كتػكي ر
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الخ ػػدمات البلزمػ ػ  ،كتش ػػج ع التكس ػػع ال أرس ػػت كاأليق ػػت الم ػػدركس ،كض ػػركرة تكظ ػػؼ أدكات التكنكلكج ػػا
الحد

لممساهم يت دراس السكاف كالمسكف.

 -5دراسة دحالن ( )1080بعنوان :نحو سياسة سكانية في األراضي الفمسطينية.
تهدؼ الدراس إلى كضع تصكرات عام لس اس سكان يمسط ن ب رض الكصػكؿ إلػى كضػع
د مػػكغرايت يمسػػط نت أيضػػؿ يػػكؽ النطػػاؽ الج اريػػت الفمسػػط نت ،كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تعز ػػز صػػمكد الشػػعب
الفمسط نت يكؽ أرضه التار خ  ،كما تعتمد الدراس عمى المنهج الكصفت التحم مت لمب انات اإلحصا
المختمف ػ المتػػكيرة حػػكؿ أعػػداد السػػكاف الفمسػػط ن ف ،كخصا صػػهـ الد مكغراي ػ  ،كأمػػاكف تكاجػػدهـ ،ممػػا
س ػ ػ ؤدم إلػ ػػى يهػ ػػـ الطب ع ػ ػ الد مكغراي ػ ػ لمشػ ػػعب الفمسػ ػػط نت ،ك سػ ػػاعد يػ ػػت تحد ػ ػػد الخطػ ػػكط األكل ػ ػ
كالعر ضػ لمس اسػ السػػكان الفمسػػط ن المسػػتقبم كةػػد تػػـ مراجعػ الد ارسػػات كالتكصػ ات التػػت صػػدرت
عػػف المػػؤتمر الفمسػػط نت لمسػػكاف كتنظػ ـ األسػرة الػػذم انعقػػد يػػت القػػاهرة يػػت أبر ػػؿ  ،1994تحػػت رعا ػ
اإلتح ػػاد ال ػػدكلت لتنظػ ػ ـ األسػ ػرة ،كجمع ػ ػ اله ػػبلؿ األحم ػػر الفمس ػػط نت ،كجمع ػ ػ تنظػ ػ ـ كحما ػ ػ األسػ ػرة
الفمسػػط ن  ،ككػػذلؾ د ارس ػ تجػػارب الػػدكؿ العرب ػ الشػػق ق يػػت مجػػاؿ السػػكاف كتنظ ػ ـ األس ػرة ،الس ػ ما
التجربػ التكنسػ  ،كالم رب ػ  ،كالمصػػر  ،ك مكػػف حصػػر التكصػ ات الر سػ يػػت ضػػركرة إنشػػا مجمػػس
يمسػ ػػط نت لمسػ ػػكاف عتنػ ػػت ك هػ ػػتـ برسػ ػػـ الس اسػ ػػات السػ ػػكان اآلن ػ ػ كالمسػ ػػتقبم لدكل ػ ػ يمسػ ػػط ف عمػ ػػى
عم ا لبلج ف كالنازح ف تعمؿ عمى كضع الخطط

المستك ف الد مكغرايت كالج رايت ،كذلؾ تشك ؿ ه

كاالسػػترات ج ات السػػت عابهـ كاعػػادة ت ػ ه مهـ ضػػمف الس اس ػ الفمسػػط ن العم ػػا ،كػػذلؾ االهتمػػاـ بب ػرامج
اإلسكاف كدعـ القطاعات العامم ي ه كيؽ س اس عم ا تركز عمى إنشا كبنا المجتمعات الجد دة.
 -0دراسة عواد ( )1005بعنوان  :مدى صالحية نظام تقييم األداء لقياس األداء الفعمي لمموظفين
العاممين في السمطة الوطنية الفمسطينية.
هدؼ البحث إلى دراس كتحم ؿ نظاـ تق ـ األدا المتبع يت مؤسسات السمط الكطن

الفمسط ن

كالتعرؼ عمى كاةع كممارسات نظـ تق ـ األدا المطبق يت هذم السمط  .المشكم األساس
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،
يت

البحث تكمف يت معري مدل صبلح أسال ب تق ـ األدا لق اس األدا الفعمت لممكظف ف العامم ف يت
السمط الكطن

الفمسط ن

 .باإلضاي إلى المعمكمات ال انك

المستمدة مف المراجع كالمجبلت

كالدكر ات العمم ككذلؾ الدراسات السابق المتعمق بتق ـ األدا  ،شمؿ البحث أ ضان ب ات أكل عف
مف خبلؿ استبان تـ تكز عها عمى ع ن عشكا

طر ؽ استطبلع آ ار العامم ف يت السمط الكطن

منهـ بحجـ  ٠٢٥مكظؼ مف مختمؼ مؤسسات السمط  ،كأظهرت نتا ج البحث كجكد ضعؼ عاـ يت
النظاـ كعدـ الجد

كااللتزاـ مف ةبؿ الجهات اإلشراي

العم ا يت السمط لتطب ؽ نظاـ يعاؿ كمف ـ

تحم ؿ نتا جه لبلستفادة منها يت إصبلح كتطك ر النظـ اإلدار كالمهن المختمف  .كجد أف المكظف ف
لد هـ انطباع سمبت حكؿ النظاـ نت ج لعدـ كجكد تخط ط كظ فت كاضح ضع تكةعات األدا
كاألهداؼ لممجمكعات كاأليراد لكت تـ تحق ؽ أهداؼ المنظم  ،كغ اب بطاةات الكصؼ الكظ فت
لمعظـ الكظا ؼ ،كما كجد أف هناؾ خمؿ خط ر يت كضع كتكص ؼ المعا ر التت تستند إل ها عمم ات
التق ـ ،كلعؿ مف أبرزها ترؾ المهاـ الكظ ف لمر س المباشر لتحد دها مما ؤدم إلى االرتجال كعدـ
المكضكع

كعدـ كجكد جه عم ا تحدد تمؾ المعا ر حسب طب ع كخصا ص كؿ كظ ف  ،كذلؾ

هناؾ نقص كاضح باالهتماـ بنتا ج التحم ؿ كالت ذ

الراجع مما فسد الجهد كالفا دة مف عمم ات

التق ـ.
 -7دراسة صالحة ( )1004بعنوان :االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة.
تناكلت هذم الد ارسػ نمػك السػكاف كأ ػر الهجػرة يػت تكز ػع السػكاف كك ػايتهـ ،كخصػا ص السػكاف
كتػػرك بهـ كمسػػتقبؿ السػػكاف ،كالمسػػكف كخصا صػػه ،كتطػػك ر عػػدد المبػػانت كالكحػػدات السػػكن كالت ػزاحـ
السػػكنت كك ايػ المسػػكف كتكز عػػه كمسػػاحته ،كنػػكع المسػػكف كممك تػػه كمػػادة البنػػا المسػػتخدم  ،كتكصػػمت
الد ارسػ إلػػى أف ز ػػادة معػػدالت المكال ػػد كالنمػػك السػػكانت مرتفعػ كأف المجتمػػع الفمسػػط نت مجتمػػع شػػاب،
كأف تكز ػػع الس ػػكاف كك ػ ػػايتهـ العال ػ ػ لػػػـ تك ػػف عادل ػ ػ عم ػػى المسػ ػػاح العمران ػ ػ  ،كم ػػف ح ػػث المسػ ػػكف
كخصا صه كظهكر عدـ االلتزاـ بترخ ص المبانت كأف الك اي البنا
بالص ر ،كتفكؽ المسكف الشعبت يت األنماط السكن األخرل.
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منخفض كمساح المساكف تتسـ

كأكصت الدراس بكضع س اس يمسط ن كاضح تجػام ز ػادة معػدالت النمػك السػكانت بالتنسػ ؽ
كالتعاكف مع العمما كرجاؿ الد ف مع األخذ باالعتبار الصراع الد مكغرايت مع ال هكد ،كأكصت الدراس
بتػكي ر مسػػاكف صػ رة المسػاح لػػؤلزكاج الشػػاب كاالعتمػاد عمػػت البنػػا ال أرسػت ،كتشػػج ع االسػػت مار يػػت
مجاؿ اإلسكاف.
-1دراسة منصور( )1008بعنوان :الخصائص السكانية وأثرىا في التنمية في دولة فمسطين– دراسة
في الجغرافيا االجتماعية.
تناكلػػت الد ارس ػ يػػت الفصػػؿ ال اربػػع سػػكاف يمسػػط ف كخصا صػػهـ مػػف ح ػػث المكال ػػد كالكي ػػات،
كترك ػػب السػػكاف كتػػكز عهـ يػػت الضػػف ال رب ػ كةطػػاع غػزة ،كتكصػػمت الد ارسػ إلػػى أف الز ػػادة السػػكان
لمعػػرب كال هػػكد مػػا ب ػ ف 1948–1914ـ بسػػبب الهج ػرة لم هػػكد ،كمعػػدؿ الخصػػكب المرتفػػع عنػػد الم ػرأة
العرب ػ  ،كارتفػػاع معػػدالت الز ػػادة السػػكان الفمسػػط ن مقمػػؽ كمهػػدد لك ػػانهـ العنصػػرم ،كارتفػػاع الك اي ػ
السكان يت ةطاع غزة بشكؿ كب ر.
كأكصت الدراس بالمحايظ عمى األماكف الد ن كاأل ر  ،كتػرم ـ مػا دمػرم االحػتبلؿ كاإلصػرار
عمػػى حػػؽ العػػكدة ،كبنػػا مسػػاكف تػػكير متطمبػػات األج ػػاؿ الشػػاب  ،كتػػكي ر إحصػػا ات تتعمػػؽ بالسػػكاف
كجعمها م سرة خاص ي ما تعمؽ بالطكا ؼ النصران  ،كاالهتماـ بػالمرأة الفمسػط ن  ،كتػكي ر المعمكمػات
كالب انػات الخاصػ بالسػكاف كالمسػاكف ،كبػالنظر إلػى تمػؾ الد ارسػات نجػد أنهػا لػـ تنػاةش مفػردات البحػػث
بشكؿ متكامؿ كتفتقر إلى الجانب التطب قت.
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ثانياً :الدراسات العربية:
 -8دراسة عباس وعبد الزىرة ( )1083بعنوان :المعـايير التخطيطيـة فـي التجمـع السـكني المسـتدام/
دراسة تحميمية.
هديت الدراس لتعر ػؼ مفهػكـ التجمػع السػكنت المسػتداـ كتحد ػد أهػـ المفػردات المرتبطػ بػه ،إذ
تـ تناكؿ تخط ط األح ا السكن المستدام  ،كاستخبلص المعا ر المستدام ي ه المتم مػ ب (المعػا ر
االجتماع  ،المعا ر الب

 ،المعا ر االةتصاد  ،المعا ر العمران ) ،كبشكؿ مترابط دعـ كؿ منهمػا

اآلخر ،تم مت يرض البحث إنه بإمكاف المع ار المتنامت تحق ؽ استدام التجمعات السكن مف خبلؿ
المركن يت المع ار المساحت لمقطع السكن  ،كالتنكع يت الخ ػارات السػكن حسػب الت ػر يػت متطمبػات
األسرة ،إذ تـ اعتمػاد المركنػ يػت المع ػار المسػاحت كمفػردة ر سػ لمبحػث ،كالتػت تعنػت ةابم ػ المع ػار
لمتح ػػكؿ إل ػػى صػ ػ

جد ػػدة تمك ػػف م ػػف تمب ػ ػ الحاج ػػات الس ػػكن لتحق ػػؽ التن ػػكع ي ػػت الخ ػػارات الس ػػكن ،

مؤشر لق اس المع ار التخط طػت المتنػامت يػت التجمػع التخط طػت المسػتداـ ،كالػذم تػـ
كبالتالت كصفها
ان
اعتمػػادم يػػت الد ارسػ العمم ػ ألحػػد األح ػػا السػػكن يػػت ب ػػداد (حػػت القػػاهرة) مػػع ته ػ اسػػتمارات جمػػع
المعمكم ػػات البلزمػ ػ  ،كاختب ػػار الفرضػ ػ ات كصػ ػكالن لمنت ػػا ج كتحم مه ػػا كمناةش ػػتها ،ل ج ػػرم بع ػػد ذل ػػؾ ط ػػرح
االسػػتنتاجات النها ػ لكػػؿ مػػف اإلطػػار ف العممػػت كالعممػػت ،يض ػبلن عػػف التكص ػ ات كاآليػػاؽ المسػػتقبم
لمبحث كالجهات المستف دة.
 -1دراســة كــاظم ( )1084بعنـوان :تــأثير نظــم المعمومــات اإلداريــة فــي عمميــات تنفيــذ مشــاريع وزارة
اإلعمار واإلسكان في بغداد.
هػػديت الد ارسػ لبنػػا إطػػار معريػػت تنػػاكؿ مت ػرات الد ارسػ  ،نظػػـ المعمكمػػات اإلدار ػ (أنشػػط
كمس ػػتمزمات) ،كالمش ػػركع إدارت ػػه كخصا ص ػػه كدكرة ح ات ػػه م ػػع الترك ػػز عم ػػى عمم ػػات تنف ػػذ المش ػػركع،
كتحد ػػد اإلمكانػػات الفن ػ كالبشػػر البلزم ػ التػػت تسػػتخدـ نظػػـ المعمكمػػات اإلدار ػ يػػت عمم ػػات تنف ػػذ
المشػار ع التػت تنفػذها شػركات ك ازرة اإلعمػار كاإلسػػكاف ،كةػد تػـ اختبارهػا باسػتخداـ الكسػا ؿ اإلحصػػا
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المتقدم ػ كالنسػػب الم ك ػ كاإلحصػػا الكصػػفت (الكسػػط الحسػػابت ،كاالنح ػراؼ المع ػػارم) ،ككػػاف مجػػاؿ
الد ارس ػ هػػك ةطػػاع اإلنشػػا ات التػػابع لػػك ازرة اإلعمػػار كاإلسػػكاف ،كالػػذم تكػػكف مػػف ( )6شػػركات ،أمػػا
مجتمػػع الد ارس ػ ي تكػػكف مػػف المػػد ر ف يػػت الشػػركات المػػذككرة كالبػػال عػػددهـ ( )241مػػد انر ،ب نمػػا تبم ػ
ع ن ػ الد ارس ػ ( )48مػػد انر ،كبػػذلؾ تشػػكؿ مػػا نسػػبته ( )%21مػػف مجتمػػع الد ارس ػ  ،كاسػػتخداـ االسػػتبان
ك داة ر س لجمع الب انات يضبلن عف المعمكمات األخرل.
كة ػػد تكص ػػمت الد ارسػ ػ إل ػػى مجمكعػ ػ م ػػف االس ػػتنتاجات م ػػف أهمه ػػا تعط ػػت الش ػػركات المبحك ػ ػ
اهتمامػان كب ػ انر بمت ػػر نظػػـ المعمكمػػات اإلدار ػ كأبعػػادم ،إد اركػان منهػػا ب هم ػ (جمػػع الب انػػات ،المعالجػ ،
الخزف ،االسترجاع ،كالتحد ث) يت عمم ات تنف ذ المشركع ،كضركرة إعداد ةاعدة ب انات تحكم تفاص ؿ
المشركع كما هت المعمكمات التت تحتاجها يرؽ العمؿ كالمستك ات اإلدار يت المشركع المنفذ.
 -4دراسة ليميا ( )1002بعنوان :المدن الجديدة ومشكمة اإلسكان الحضري في الجزائر.
هديت الدراس لمتعرؼ عمى مكضكع الالمدف الجد دة كمشكم اإلسكاف الحضرم ،كذلؾ باتخاذنا
المد ن ػ الجد ػػدة العمػػت منجمػػتال كنمػػكذج لهػػذم الد ارس ػ  ،كهػػذا لمعري ػ مػػدل مسػػاهم المػػدف الجد ػػدة يػػت
عمم يؾ الخناؽ عف الدكؿ الكبرل كبذلؾ الحد مف مشكم اإلسكاف كمعريػ مػا هػت األسػال ب كالطػرؽ
التػػت ػػتـ بكاسػػطتها جػػذب كاسػػتقطاب السػػكاف لهػػا كالعمػػؿ عمػػى تك ػ فهـ كانػػدماجهـ يػػت الكسػػط الجد ػػد،
كاعتمػػد الباحػػث ي ػػت عرضػػه كتحم مػػه لمب ان ػػات عمػػى األسػػمكب الكم ػػت يػػت عرضػػها م ػػف خػػبلؿ األرة ػػاـ
كالنسب الم ك كاستخداـ مجمكعػ مػف األسػال ب اإلحصػا

البسػ ط م ػؿ حسػاب المتكسػط الحسػابت،

ػػـ ةػػاـ بتحم هػػا مػػف خػػبلؿ األسػػمكب الك فػػت الػػذم عتمػػد عمػػى الق ػ ار ة السكس ػ كلكج لؤلرةػػاـ كالنسػػب
المجدكل ػ  ،ككػػذلؾ تحم ػػؿ األسػػال ب اإلحصػػا

األخػػرل كتكظ فهػػا ك ف ػان بمػػا خػػدـ الد ارس ػ  ،كتكصػػمت

الدراس ب نه كمما أنش ت مد ن جد دة كيؽ خط تنمك شامم تتكير عمػى مقكمػات ت طػت االحت اجػات
الحال كالمستقبم لمسكاف ،كمما زاد يت جذب السكاف لها.
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ثالثًا :الدراسات االجنبية :
 -8دراسة بابو  )1080( Baboبعنوان :
""Principal Evaluation and the ISLLC 2008 Standards
" تقويم مدير المدرسة ومعايير " ISLLC1001
" ISLLC" = The Interstate School leaders licensure Consortium
Standards
هديت تحد د مهاـ كمسؤكل ات الق ادة المرتبط بمد رم المدارس ،كذلؾ باستخداـ معا رISLLC
كنمكذج  ،يت كال

 ،New Jerseyكمااستخدـ الباحث المنهج الكصفت التحم مت ،كما استخدـ

استبان متعددة االخت ارات ك داة لمدراس كاشتممت االستبان عمى (  ) 66يقرة  ،لق اس المكاةؼ
كالتصكرات ك ما هك مهـ عند كضع كتطك ر مبادل التقك ـ النها ت  ،ISLLC 2008كتككنت ع ن
الدراس مف ( ) 485مف مد رم مبادئ التق ـ النها ت التت تتعمؽ بمهاـ مدارس ن ك جرست.
أهـ النتا ج ن بنا عمى تحم بلت الب انات الكصف يت كؿ مف المعا ر ، ISLLC 2118نتج ترت ب
المعا رن نب ت أف ركز مد رك المناطؽ عمى التعم ـ كالتعمـ مع ار الكفا ة ،كأف تصريكا بطر ق
أخبلة كيقان لمعا ر االرتباط ف كاال ر.
 -1دراسة ويميامز  )1002( Williamsبعنوان:
"An evaluation of principal Interns performance on the Interstate School
."leaders licensure Consortium Standards
هديت الدراس التعرؼ إلى ك ف تقك ـ تعامؿ مد رم المدارس مع معا ر خبلؿ التدر ب لتحس ف تعمـ
الطبلب .
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استخدـ الباحث المنهج الكصفت التحم مت ،كاستخدـ استبان خاص لمتقك ـ الذاتت كتتككف مف لقادة
المدارس ) 179 ،بندان تصؼ المعري كالصفات الشخص كاألدا المتضمن يت معا ر() ISLLC
طبقت مرتاف ،ةبؿ التدر ب كاألخرل بعد التدر ب ،كتككنت ع ن الدراس مف (  ) 16مد انر متدربان
كمسجبلن يت الدكرة التدر ب لمدة سن  ،كةد تكصمت الدراس لمنتا ج التال ن أف النمكذج الحالت كالسا د
يت تقك ـ المد ر ف المتدرب ف ساعد اإلدارة المدرس

يت إعداد برامج ت ه م

بشكؿ كب ر ،خصكصان

خبلؿ يترة التدر ب ،كذلؾ ساعد المد ر ف المتدرب ف ل صبحكا مبلحظ ف خب ار بمهارات الق ادة كتـ
إكسابهـ المهارات الضركر التت تمكنهـ مف تكج ه كت ر سمككهـ الخاص تجام النتا ج المرغكب  ،يت
برامج إعداد اإلدارة المدرس .

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ الدراسات السابق تضح أف هناؾ جهكدان عمم بذلت مف ةبػؿ البػاح ف لد ارسػ كاةػع
تق ـ األدا  ،إضاي لبعض الدراسات حكؿ المشار ع اإلسػكان بشػكؿ عػاـ ،كمػف خػبلؿ اسػتعراض هػذم
الدراسات تب ف أف هناؾ أكجه اختبلؼ ةاـ الباحث بعرض أكجه االختبلؼ مف هذم الدراسات كمػا م ػز
هذم الدراسات.
بع ػػد االط ػػبلع عم ػػى الد ارس ػػات الس ػػابق  ،كج ػػد الباح ػػث أف هن ػػاؾ بع ػػض عناص ػػر االتف ػػاؽ بػ ػ ف
كعناصر االختبلؼ يت الدراسات ي ما ب نها ،تتم ؿ ي ما متن
 .1اختمفت الدراس الحال مع جم ع الدراسات السابق يت حدها الزمنت ،ح ػث تػـ إجراؤهػا يػت الفصػؿ
ال انت مف العاـ الدراست .2116-2015
 .2اختمفت الدراس الحال مع معظـ الدراسات السابق يت حدها المكانت ،ح ث الدراس الحال طبقت
يت محايظات غزة.
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 .3اختمفت الدراس عف الدراسات السابق يت ككنها تتناكؿ تق ـ األدا ك ازرة االشػ اؿ العامػ كاالسػكاف
كدكرها بإعادة اإلعمار.
 اتفقت ىذه الدراسة مع غيرىا في العديد من النقاط كالتالي: .1اتفقت الدراس الحال مع بعض الدراسات يت المت ر المستقؿ اال كهك عمم تق ـ االدا .
 .2اتفقت كذلؾ مع بعض الدراسات يت استخداـ بعض المعا ر الدكل يت عمم تق ـ االدا .
 .3تتفؽ دراستنا الحال مع بعض الدراسات يت الترك ز عمى مشار ع االسكاف  ،كعمم ات االعمار.

االستفادة من ىذه الدراسات:
 .1االستفادة مف الدراس السابق يت كتاب اإلطار النظرم.
 .2التعرؼ إلى بعض المت رات كاألسال ب اإلحصا .
 .3اخت ار المنهج المبل ـ لدراس البحث.
 .4تمت االستفادة مف هذم الدراسات السابق يت ك ف بنا أداة الدراس .
 .5التعرؼ إلى نتا ج الدراسات السابق كاالستفادة منها عند تحم ؿ نتا ج الدراس الحال .
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مصفوفة الفجوة البحثية:
نتائج الدراسة السابقة
 -أغم ػػب الد ارس ػػات الس ػػابق

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

 -ل ػػـ ترك ػػز الد ارس ػػات الس ػػابق عم ػػى  -تركز الدراس الحال ػ عمػى معػا ر

تناكلػ ػػت ةض ػ ػ اإلسػ ػػكاف

عمم ػ ػ التق ػ ػ ـ لجه ػ ػ رسػ ػػم  ،أال

تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األشػ اؿ العامػ

بش ػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ ،أك مش ػ ػػكم

كه ػ ػ ػ ػ ػػت ك ازرة األش ػ ػ ػ ػ ػ ػ اؿ العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ

كاإلسكاف.

اإلسػ ػ ػ ػػكاف ،أك اإلسػ ػ ػ ػػكاف

كاإلسكاف.

الحضػ ػ ػ ػ ػػرم ،أك طب ع ػ ػ ػ ػ ػ
الكضع السكانت.

 -ترك ػػز الد ارس ػ ػ الحال ػ ػ عمػػػى أهػػػـ

 لػػـ ترك ػػز الد ارس ػػات الس ػػابق لتق ػ ػ ـك ازرة األشػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ كاإلس ػ ػػكاف
مف ةبؿ الجهات المختص .
 -لػػـ ترك ػػز الد ارس ػػات الس ػػابق لتق ػ ػ ـ

كظ ػ ػ ػ ػ ػػا ؼ كادكار ك ازرة األشػ ػ ػ ػ ػ ػ اؿ
العام كاإلسكاف
 تركػػز الد ارس ػ عمػػى أهػػـ المع قػػاتالتػػت تكاجػػه ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ

أدا ك ازرة األش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اؿ العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

كاإلس ػ ػ ػ ػػكاف ي ػ ػ ػ ػػت عمم ػ ػ ػ ػ ػ إع ػ ػ ػ ػػادة

كاإلس ػ ػ ػ ػػكاف م ػ ػ ػ ػػف ةب ػ ػ ػ ػػؿ جمه ػ ػ ػ ػػكر

اإلعمار.

المستف د ف.

 ترك ػػز الد ارسػ ػ الحال ػ ػ عم ػػى تق ػ ػ ـالجهػ ػ ػػات المختص ػ ػ ػ كالمسػػ ػػتف د ف
ألدا الك ازرة.

جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 تمييد
 أدوات الدراسة
 منيـج الدراسـة
 المجتمع األصمي وعينة لمدراسة
 أدوات الدراسة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة

الفصل الرابع:
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إجراءات الدراسة:
تمييد:
تناكؿ الباحث يت هذا الفصػؿ كصػفان لئلجػ ار ات التػت اتبعهػا يػت تنف ػذ الد ارسػ مػف خػبلؿ ب ػاف
منهجػػه ككصػػؼ مجتمعػػه ،كتحد ػػد ع نتػػه ،كمػػف ػػـ إعػػداد األداة المسػػتخدم (االسػػتبان ) ،كك ف ػ بنا هػػا
كمػػا تنػػاكؿ إجػ ار ات التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة ك باتهػػا ،كالمعالجػػات اإلحصػػا

التػػت تػػـ اسػػتخدامها يػػت

تحم ؿ الب انات ،كاستخبلص النتا ج ،كي ما مت كصؼ لهذم اإلج ار اتن

 -منيجية الدراسة

أدوات الدراسة:
لك ػػؿ د ارسػ ػ أك بح ػػث عمم ػػت مجمكعػ ػ م ػػف األدكات كالكس ػػا ؿ س ػػتخدمها الباح ػػث ي ػػت الم ػػنهج
المتبع ،اعتمد الباحث يت بح ه هذا عمى جم ع المعمكمات النظر كالم دان  ،حتػى تمكػف مػف الحقػا ؽ
التت نسعى إل ها باتباع الخطكات التال ن

 مصادر جمع البياناتأوالً :مصادر جمع المادة العممية النظرية (المصادر األولية):
اعتمد الباحث يت جمع المػادة العمم ػ النظر ػ عمػى عػدة م ارجػع تتقػارب مػف ح ػث الق مػ كلهػا
عبلة كب رة بمكضكع الدراس  ،إضاي إلى المحاضرات ،كالممتق ات ،كالكتب ،كالمجبلت المحكم .
ثانياً :مصادر جمع المادة العممية التطبيقية (المصادر الثانوية):
 .1االســـتبيانن اعتم ػػد الباح ػػث ي ػػت د ارس ػػته عم ػػى اس ػػتمارة االس ػػتب اف لجم ػػع الب ان ػػات الم دان ػ ػ ك مك ػػف
تعر فها ب نهان ال ح مؤلف مف مجمكع مف األس م ترتبط بمكضكع الدراس  ،كبعد تصم مها بشكؿ
صح ح كدة ؽ مف المراحؿ المنهج الهام التت تع ف عمى الباحػث أف كل هػا اهتمامػه ،كبخاصػ
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أف االيتراضات التػت تتحػكؿ إلػى أسػ م ضػمف االسػتمارة تشػكؿ المبنػات األكلػى يػت بنػا المنطمقػات
النظر المعري لمبحث المدركس (تركت.)131:2118 ،
كهػػك الكسػ م لجمػػع المعمكمػػات ،تسػػتعمؿ ك ػ انر يػػت البحػػكث العمم ػ  ،كعػػف طر ػػؽ االسػػتب اف تسػػتمد
المعمكمات مباشرة مف المصدر األصمت.
 .2المقابمةن إضاي إلى االستب اف اسػتعمؿ الباحػث المقابمػ كالتػت تعػرؼ تفػاعبلن لفظ ػان ػتـ عػف طر ػؽ
مكة ػػؼ متكاج ػػه ح ػػاكؿ ي ػػه الباح ػػث الق ػػا ـ بالمقابمػ ػ أف ستشػ ػ ر معمكم ػػات ،أك آ ار  ،أك معتق ػػدات
شخص ،أك أشخاص آخر ف لمحصكؿ عمى بعض الب انات المكضكع (زركاتت2112 ،ن .)184
ح ػػث اسػػتعممت المقابم ػ مػػع االسػػتمارة لمحصػػكؿ عمػػى بعػػض المعمكمػػات اإلضػػاي  ،إضػػاي إلػػى
مقابم ػ ػ بعػ ػػض المسػ ػػؤكل ف كالمػ ػػد ار يػ ػػت ك ازرة األش ػ ػ اؿ العام ػ ػ كاإلسػ ػػكاف لمحصػ ػػكؿ عمػ ػػى بعػ ػػض
المعمكمات التت لـ ترد يت أس م االستمارة حكؿ مكضكع البحث.
منيـج الدراسـة:
مػػف أجػػؿ تحق ػػؽ أهػػداؼ الد ارسػ ةػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ المػػنهج الكصػػفت التحم مػػت يػػت الد ارسػ ،
ك عػػرؼ المػػنهج الكصػػفت التحم مػػت ب نػػه طر قػ يػػت البحػػث تتنػػاكؿ أحػػداث كظػكاهر كممارسػػات مكجػػكدة
متاحػ لمد ارسػ كالق ػاس كمػػا هػػت دكف تػدخؿ الباحػػث يػت مجر اتهػػا ،ك سػػتط ع الباحػث أف تفاعػػؿ معهػػا
ي صفها ك حممها (األغا1997 ،ن .)43
المجتمع وعينة لمدراسة:
تككف مجتمع الدراس األكلى عبر المسح الشامؿ أليراد الجهات المختص بإعادة اإلعمػار يػت
ةطاع غزة ،بم عػددهـ ( )47كهػـ مػف االدار ػ ف العػامم ف بممػؼ االعمػار ،كمػف المسػتف د ف مػف عمم ػ
اإلعمار بم عددهـ ( )375ح ث بم عدد المنازؿ المهدم كم ا ( )15611مف .2114_2118
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عينـة الدراسـة:
أ -العينة االستطالعية :
شممت ع ن الد ارسػ االسػتطبلع ( )31مػف العػامم ف يػت الجهػات المختصػ الػذ ف اسػتبعادهـ
مػػف ع ن ػ الد ارس ػ  ،كذلػػؾ لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ ك بػػات أدكات الد ارس ػ  ،كالجػػدكؿ رةػػـ ( )1كضػػح تكز ػػع
الع ن االستطبلع ح ث تـ تكز ع االستبانات عم هـ لمت كد مف دالالتهان
جدول رقم (:)8
توزيع الجيات المختصة في العينة االستطالعية
الجنس

موظف

مدير

أعمى من ذلك

المجموع

إناث

9

4

3

16

ذكور

6

3

5

14

المجموع

85

7

1

40

ب -العينة الحقيقية الفعميةActual Sample :
شػػممت ع ن ػ الد ارس ػ الفعم ػ ع نت ػ ف ( )47مػػف العػػامم ف (االدار ػ ف) يػػت الجهػػات المختص ػ ،
كالػػذ ف شػ مكف مناصػػب إدار ػ مباشػرة بعمم ػ اإلعمػػار مػػف مهندسػ ف كمفتشػ ف كمػراةب ف ،كتػػـ اخت ػػار
الع ن مف ( )47كهت الع ن الكم عبر المسح الشامؿ ،ك( )375مػف المسػتف د ف كيقػان لمعادلػ (سػت فف
 ،كع ن طبق عشكا

امبسكف) االحصا
لممستف د ف كالتت بم ةكامها (. )15611
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مف الع نػ الكم ػ

تصنيف البيانات العامة لخصائص أفراد العينة(الجيات المختصة):
ةاـ الباحث بتصن ؼ الب انات العامػ لخصػا ص أيػراد الع نػ  ،كالجػداكؿ التال ػ تبػ ف خصػا ص
مجتمع الدراس كالتالتن
 .8توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس:
ب ف جدكؿ رةـ ( )2تكز ع ع ن الجهات المختص حسب الجنس ،ح ث تب ف أف نسػب الػذككر
يت ع ن الدراس بم ت ( ،)%87.23مقابؿ ( )%12.76لئلناث.
جدول رقم (:)1
توزيع الجيات المختصة حسب متغير الجنس
النسبة

الجنس

التك اررات

أنثى

6

ذكر

41

87.23

المجموع

47

100

12476

 .1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر:
بػ ػ ف ج ػػدكؿ رة ػػـ ( )3تكز ػػع أيػ ػراد الع نػ ػ حس ػػب مت ػػر العم ػػر ،ح ػػث ج ػػا ت نس ػػب الجه ػػات
المختصػ الػػذ ف أعمػػارهـ تقػػؿ عػف  31سػػن ( )%42.55مقابػػؿ (%57.44لمػػذ ف أعمػػارهـ تتػراكح بػ ف
أك ر مف  31سن .
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جدول رقم (:)4
توزيع الجيات المختصة حسب متغير العمر
العمر

التك اررات

النسبة

أقل من  40سنة

20

42.55

أكثر من  40سنة

27

57.44

المجموع

47

100

 .4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة:
ب ف جدكؿ رةـ ( )4تكز ع الع ن حسب سنكات الخبرة ،ح ث تب ف أف نسب الجهػات المختصػ
الذ ف خبرتهـ أةؿ مف ( )5سنكات كانت ( ،)%36.17مقابؿ ( )%17.2لمذ ف خبرتهـ تتراكح ب ف (-5
 )11سنكات ،أما نسب لمجهات المختص الذ ف خبرتهـ تتراكح ب ف ( )15-11كانػت نسػبتهـ ()19.14
مقابؿ ( )27.65لمذ ف خبرتهـ أك ر مف ( )15سن .
جدول رقم (:)3
توزيع الجيات المختصة حسب متغير سنوات الخبرة
الخبرة

التك اررات

النسبة

أقل من  5سنوات

17

36.17

سنوات10-5

8

17.02

سنة10-15

9

19.14

أكثر من  85سنة

13

27.65

المجموع

47

100
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بم عدد االدار ف العػامم ف يػت الجهػات المختصػ حسػب مت ػر الخبػرة ي ػ االةػؿ مػف  5سػنكات ()17
مكظؼ ،كي مف  11-5سنكات ( )8مكظف ف ،كي ػ مػف  )9( 15-11مػكظف ف ،كي ػ االك ػر مػف 15
سن ( )13مكظؼ.
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي:
ب ف جدكؿ رةػـ ( )5تكز ػع أيػراد الع نػ حسػب المؤهػؿ العممػت ،ح ػث تبػ ف أف نسػب الجهػات المختصػ
الػ ػػذ ف مػ ػػؤهمهـ العممػ ػػت أةػ ػػؿ مػ ػػف انك ػ ػ بم ػ ػػت ( )%1مقابػ ػػؿ ( )%1لمػ ػػذ ف مػ ػػؤهم هـ العممػ ػػت انك ػ ػ ،
ك( )11.63لمػػذ ف مػػؤهمهـ العممػػت (دبمػػكـ) ،مقابػػؿ ( )74.46لمػػذ ف مػػؤهمهـ العممػػت (بكػػالكر كس) ،يػػت
ح ف ( )14.89لممؤهؿ العممت (دراسات عم ا).
جدول رقم (:)5
توزيع الجيات المختصة حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

التك اررات

النسبة

دبموم

5

10.63

بكالوريوس

35

74.46

دراسات عميا

7

14.89

المجموع

47

100

 .3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة:
ب ػ ػ ف جػ ػػدكؿ رةػ ػػـ ( )6تكز ػ ػػع الع ن ػ ػ حسػ ػػب مت ػ ػػر الكظ ف ػ ػ  ،ح ػ ػػث تب ػ ػ ف أف نسػ ػػب الجهػ ػػات
المختصػ ػ حس ػػب مت ػػر الكظ فػ ػ ي ػ ػ مكظ ػػؼ كان ػػت نس ػػبتهـ ( ،)76.59كي ػ ػ م ػػد ر كان ػػت نس ػػبتهـ
( ،)21.27مقابؿ ( )2.12لف أعمى مف ذلؾ.
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جدول رقم (:)0
توزيع الجيات المختصة حسب متغير نوع الوظيفة
نوع الوظيفة

التك اررات

النسبة

موظف

36

76.59

مدير

10

21.27

أعمى من ذلك

1

2.12

المجموع

47

%100

أدوات الدراسة:
ةاـ الباحث بإعداد كتطب ؽ أدات ف لجمع الب انات يت دراسته الحالَّ  ،كهت عمى النحك التالتن
 األداة األولــــىن اس ػػتبان مع ػػا ر تق ػ ػ ـ األدا ل ػػك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف م ػػف ةب ػػؿ الجه ػػاتالمختص .
 األداة الثانيةن استبان تق ـ المستف د ف (المتضرر ف) ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف.أوالً :صدق االتساق الداخمي الستبانة :معايير تقييم األداء لوزارة األشغال واإلسكان من قبل الجيـات
المختصة.
تـ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط ب ف كؿ يقرة مف يقرات االستبان كالدرج الكم لمبعد
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جدول رقم (:)7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات استبانة الجيات المختصة مع الدرجة الكمية لمبعد التابعة لو
األثر

االرتباط
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

925(**).

0.000

19

979(**).

0.000

2

967(**).

0.000

20

938(**).

0.000

3

970(**).

0.000

21

925(**).

0.000

4

0.064#

0.737

22

843(**).

0.000

5

904(**).

0.000

23

963(**).

0.000

6

970(**).

0.000

7

904(**).

0.000

االستدامة
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

13

886(**).

0.000

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الدال لة

25

906(**).

0.000

8

516(**).

0.003

26

908(**).

0.000

9

879(**).

0.000

27

908(**).

0.000

10

411(*).

0.024

28

899(**).

0.000

11

855(**).

0.000

29

899(**).

0.000

12

450(*).

0.013

30

743(**).

0.000

13

942(**).

0.000

31

0.113#

0.552

الكفاءة

التنسيق مع الجيات ذات العالقة

الفاعمية
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

14

956(**).

0.000

32

640(**).

0.000

15

994(**).

0.000

33

0.091#

0.633

16

994(**).

0.000

34

521(**).

0.003

17

990(**).

0.000

35

750(**).

0.000

18

938(**).

0.000

36

0.211#

0.262

37

575(**).

0.001

** دالة عند مستوى داللة * 0.08دالة عند مستوى داللة 0.05
قيمة"ر" الجدولية عند مستوى داللة =0.08
قيمة"ر" الجدولية عند مستوى داللة =0.05
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تبػ ف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ االرتبػػاط لجم ػػع يقػرات اسػػتبان الجهػػات المختصػ كانػػت
دال ػ إحصػػا ان عنػػد مسػػتكل دالل ػ ( )α≤0.05باسػػت نا الفق ػرات ( )36 ،31 ،4كانػػت غ ػػر دال ػ عنػػد
مسػػتكل دالل ػ ( ،)α≤0.05ح ػػث ةػػاـ الباحػػث بحػػذيها لكػػت كػػكف هنػػاؾ اتسػػاؽ داخمػػت لجم ػػع يق ػرات
االستبان .
ـ ةاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط ب ف الدرج الكم لمبعد مػع الدرجػ الكم ػ لبلسػتبان ،
كالجدكؿ التالت ب ف ذلؾ.
جدول رقم (:)1
معامل االرتباط لكل بعد من أبعاد استبانة الجيات المختصة والدرجة الكمية لالستبانة
الرقم

البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

االرتباط

363(*).

0.048

2

الكفاءة

722(**).

0.000

3

الفاعمية

648(**).

0.000

4

األثر

551(**).

0.002

5

االستدامة

556(**).

0.001

6

التنسيق مع الجيات ذات العالقة

582(**).

0.001

تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )8أف معامؿ االرتباط ب ف كؿ بعد مف أبعاد استبان الجهات المختص
مػػع الدرجػ الكم ػ لبلسػػتبان كانػػت دالػ إحصػػا ان عنػػد مسػػتكل داللػ ( ،)α≤0.05كهػػذا عنػػت أف أبعػػاد
االستبان تتمتع بالصدؽ البنا ت.
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ثبات استبانة الجيات المختصة:
تـ حساب معامؿ ال بات لبلستبان مف خبلؿ طر قتت التجز النصف كألفا كركنباخ.
أ .التجزئة النصفية:
تػػـ إ جػػاد معامػػؿ االرتبػػاط بػ ف درجػػات األسػ م الفرد ػ  ،درجػػات األسػ م الزكج ػ لكػػؿ بعػػد مػػف
األبعػػاد كلبلسػػتبان ككػػؿ ،كةػػد ت ػػـ تصػػح ح معامػػؿ االرتبػػاط باس ػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط سػػب رماف بػػراكف
لمتصح ح لؤلبعاد الزكج  ،كاستخداـ معامؿ جتماف لؤلبعاد الفرد .
جدول رقم (:)2
معامل الثبات الستبانة الجيات المختصة باستخدام لطريقة التجزئة النصفية.
الرقم

البعد

عدد الفقرات

معامل الثبات
قبل التعديل

بعد التعديل

1

االرتباط

7

0.946

0.947

2

الكفاءة

6

0.794

0.885

3

الفاعمية

5

0.975

0.987

4

األثر

5

0.972

0.986

5

االستدامة

8

0.978

0.989

6

التنسيق مع الجيات ذات العالقة

6

0.702

0.800

#

الدرجة الكمية

37

0.949

0.974

تضح مف جدكؿ رةـ ( )9أف معامؿ بات استبان الجهات المختص باستخداـ طر قػ التجز ػ
النصػػف بم ػػت ) ،(0.974كهػػت ة م ػ مرتفع ػ تػػدؿ عمػػى أف االسػػتبان تتمتػػع بدرج ػ عال ػ مػػف ال بػػات
تطم ف الباحث إلى تطب قها عمى ع ن الدراس .
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ب .طريقة ألفا كرونباخ:
جدول رقم (:)80
معامل ثبات استبانة الجيات المختصة وفقا لطريقة ألفا كرونباخ.
الرقم

البعد

عدد الفقرات

معامل الثبات

1

االرتباط

7

0.986

2

الكفاءة

6

0.903

3

الفاعمية

5

0.991

4

األثر

5

0.985

5

االستدامة

8

0.949

6

التنسيق مع الجيات ذات العالقة

6

0.680

#

الدرجة الكمية

37

0.927

تضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ بػػات اسػػتبان الجهػػات المختص ػ باسػػتخداـ طر ق ػ ألفػػا
كركنبػػاخ بم ػػت ( ،)0.927كهػػت ة م ػ مرتفع ػ تػػدؿ عمػػى أف االسػػتبان تتمتػػع بدرج ػ عال ػ مػػف ال بػػات
تطم ف الباحث لتطب قها عمى ع ن الدراس .
تصحيح االستبانة:
ح ث كضح جدكؿ رةـ ( )11الطر ق التت تـ اعتمادها يت عمم التصح ح لبلستبان .
جدول رقم (:)88
يوضح التصحيح لالستبانة
العبارات

أوافق بشدة

أوافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

العبارات االيجابية

5

4

3

2

1

العبارات السمبية

1

2

3

4

5

85

تصنيف البيانات العامة لخصائص أفراد العينة (المستفيدين):
ةػاـ الباحػػث بتصػن ؼ الب انػػات العامػ لخصػػا ص أيػراد الع نػ كالجػداكؿ التال ػ تبػ ف خصػػا ص
مجتمع الدراس كالتالتن
 .5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس:
ب ف جدكؿ رةـ ( )12تكز ػع ع نػ المسػتف د ف حسػب الجػنس ،ح ػث تبػ ف أف نسػب الػذككر يػت
ع ن الدراس بم ت ( ،)%77.1مقابؿ ( )%22.9لئلناث.
جدول رقم (:)81
توزيع المستفيدين حسب متغير الجنس
الجنس

التك اررات

النسبة

ذكر

289

77.1

أنثى

86

22.9

المجموع

475

100

 .0توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر:
ب ف جدكؿ رةـ ( )13تكز ع أيراد الع ن حسب العمر ،ح ث تب ف أف كاف نسب المستف د ف يت
ع ن ػ الد ارس ػ الػػذ ف أعمػػارهـ تقػػؿ عػػف مػػف  25-18سػػن ( ،)%8.6مقابػػؿ ( )%24.6لمػػذ ف أعمػػارهـ
تتراكح ب ف  35-25سن  ،ك( )66.6لمذ ف تتراكح أعمارهـ أك ر مف .35
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جدول رقم (:)84
توزيع المستفيدين حسب متغير العمر
العمر

التك اررات

النسبة

15-81

32

8.6

45-15

93

24.6

أكثر من 45

250

66.6

المجموع

375

100

 .7توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع العمل:
بػ ف جػػدكؿ رةػػـ ( )14تكز ػػع الع نػ حسػػب نػػكع العمػػؿ ،ح ػػث تبػ ف أف نسػػب المسػػتف د ف الػػذ ف
نػ ػػكع عممهػ ػػـ (عاطػ ػػؿ) كانػ ػػت ( ،)%46.3مقابػ ػػؿ ( )%26.8لمػ ػػذ ف نػ ػػكع عممهػ ػػـ (عامػ ػػؿ) ،أمػ ػػا نسػ ػػب
لممسػػتف د ف الػػذ ف نػػكع عممهػػـ (مكظػػؼ) كانػػت نسػػبتهـ ( ،)%10.8مقابػػؿ( )%9.5لمػػذ ف نػػكع عممهػػـ
(مد ر) ،كالذ ف نكع عممهـ (أعمى مف ذلؾ) كانت نسبتهـ (.)%6.4
جدول رقم (:)83
توزيع المستفيدين حسب متغير نوع العمل
نوع العمل

التك اررات

النسبة

عاطل

173

46.3

عامل

101

26.8

موظف

40

10.8

مدير

36

9.5

أعمى من ذلك

24

6.4

المجموع

375

100
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 .1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي:
ب ف جدكؿ رةـ ( )15تكز ع أيراد الع ن حسب المؤهؿ العممت ،ح ث تب ف أف نسب المستف د ف
ال ػػذ ف م ػػؤهمهـ العمم ػػت أة ػػؿ م ػػف انك ػ ػ بم ػػت ( ،)% .4645مقاب ػػؿ ( )%16.8لم ػػذ ف م ػػؤهم هـ العمم ػػت
انك  ،ك( )%8.6لمذ ف مػؤهمهـ العممػت (دبمػكـ) ،مقابػؿ ( )%7.7لمػذ ف مػؤهمهـ العممػت (بكػالكر كس)،
يت ح ف ( )%2.1لممؤهؿ العممت (دراسات عم ا).
جدول رقم (:)85
توزيع المستفيدين حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

التك اررات

النسبة

أقل من ثانوية

242

64.5

ثانوية

63

16.8

دبموم

32

8.6

بكالوريوس

29

7.7

دراسات عميا

8

2.1

المجموع

375

100

ثانياً :صدق االتساق الـداخمي السـتبانة تقيـيم المسـتفيدين (المتضـررين) ألداء وزارة األشـغال العامـة
واإلسكان.
الجػػدكؿ رةػػـ ( )16كضػػح نتػػا ج معػػامبلت االرتبػػاط السػػتبان المسػػتف د ف مػػف خػػبلؿ حسػػاب
معامؿ االرتباط ب ف كؿ يقرة مف يقرات االستبان مػع الدرجػ الكم ػ لمبعػد التابعػ لػه ،كذلػؾ عمػى جم ػع
أيراد الع ن االستطبلع البال ةكامها ( )31مستف د.
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جدول رقم (:)80
معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات استبانة المستفيدين مع الدرجة الكمية لمبعد التابعة لو
تقييم أداء الموظفين

التقييم الوظيفي
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم الفقرة

معامل االرتباط مستوى الداللة

1

465(**).

0.010

15

899(**).

0.000

2

761(**).

0.000

16

856(**).

0.000

3

698(**).

0.000

17

545(**).

0.002

4

506(**).

0.004

18

899(**).

0.000

5

812(**).

0.000

19

899(**).

0.000

6

0.248#

0.187

20

669(**).

0.000

7

476(**).

0.008

21

511(**).

0.004

8

566(**).

0.001

22

899(**).

0.000

9

0.116#

0.541

23

0.099#

0.601

10

0.086#

0.651

24

0.003#

0.987

11

926(**).

0.000

25

892(**).

0.000

12

937(**).

0.000

26

0.076#

0.690

13

951(**).

0.000

14

833(**).

0.000

تقييم عام
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

27

980(**).

0.000

28

959(**).

0.000

29

959(**).

0.000

30

959(**).

0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة * /0.08ارتباط معنوي عند مستوى داللة ( # /)α≤0.05ارتباط غير معنوي عند ()α≤0.05
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تبػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )16أف معامػػؿ االرتبػػاط لجم ػػع يقػرات اسػػتبان المسػػتف د ف كانػػت دالػ
إحصػػا ان عنػػد مسػػتكل دالل ػ ( )α≤0.05مػػع الدرج ػ الكم ػ لمبعػػد التابع ػ لػػه باسػػت نا الفق ػرات (،9 ،6
 )26 ،24 ،23 ،11كانػػت غ ػػر دال ػ عنػػد مسػػتكل دالل ػ ( ،)α≤0.05ح ػػث ةػػاـ الباحػػث بحػػذيها لكػػت
ككف هناؾ اتساؽ داخمت لجم ع يقرات االستبان .
ـ ةاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط ب ف الدرج الكم لمبعد مػع الدرجػ الكم ػ لبلسػتبان ،
كالجدكؿ التالت ب ف ذلؾ.
جدول رقم (:)87
معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد استبانة المستفيدين مع الدرجة الكمية لالستبانة
الرقم

البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

التق ـ الكظ فت

895(**).

0.000

2

تق ـ أدا المكظف ف

650(**).

0.000

3

تق ـ عاـ

951(**).

0.000

تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )17أف معامؿ االرتباط ب ف كؿ بعػد مػف أبعػاد اسػتبان المسػتف د ف مػع
الدرجػ ػ الكم ػ ػ لبلس ػػتبان كان ػػت دالػ ػ إحص ػػا ان عن ػػد مس ػػتكل داللػ ػ ( ،)α≤0.05كه ػػذا عن ػػت أف أبع ػػاد
االستبان تتمتع بالصدؽ البنا ت.
ثبات استبانة المستفيدين:
تـ حساب معامؿ ال بات لبلستبانات مف خبلؿ طر قتت التجز النصف كألفا كركنباخ.
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 .8ثبات االستبانة وفقاً لطريقة التجزئة النصفية:
تػـ إ جػاد معامػؿ االرتبػاط بػ ف معػدؿ درجػات األسػ م الفرد ػ  ،كمعػدؿ درجػات األسػ م الزكج ػ
لكؿ بعد مف األبعاد كلبلستبان ككؿ ،كةد تـ تصح ح معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سػب رماف
براكف لمتصح ح لؤلبعاد الزكج  ،كاستخداـ معامؿ جتماف لؤلبعاد الفرد .
جدول رقم (:)81
معامل الثبات الستبانة المستفيدين وفقاً لطريقة التجزئة النصفية.
معامل الثبات

الرقم

البعد

عدد الفقرات

1

التقييم الوظيفي

14

0.717

2

تقييم أداء الموظفين

12

0.879

0.935

3

تقييم عام

4

0.993

0.996

الدرجة الكمية

30

0.959

0.977

قبل التعديل

بعد التعديل
0.838

تض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ رة ػػـ ( )18أف معام ػػؿ ب ػػات اس ػػتبان المس ػػتف د ف باس ػػتخداـ طر قػ ػ التجز ػ ػ
النصػػف بم ػػت ) ،)0.977كهػػت ة م ػ مرتفع ػ تػػدؿ عمػػى أف االسػػتبان تتمتػػع بدرج ػ عال ػ مػػف ال بػػات
تطم ف الباحث لتطب قها عمى ع ن الدراس .
 .1طريقة ألفا كرونباخ:
جدول (:)82
معامل الثبات الستبانة المستفيدين وفقا لطريقة ألفا كرونباخ
الرقم

البعد

عدد الفقرات

معامل الثبات

1

التقييم الوظيفي

14

0.805

2

تقييم أداء الموظفين

12

0.930

3

تقييم عام

4

0.986

#

الدرجة الكمية

30

0.973
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تضح مف جدكؿ رةـ ( )19أف معامؿ بات استبان المستف د ف باسػتخداـ طر قػ ألفػا كركنبػاخ
بم ػػت( ،)0.973كه ػػت ة مػ ػ مرتفعػ ػ ت ػػدؿ عم ػػى أف االس ػػتبان تتمت ػػع بدرجػ ػ عال ػ ػ م ػػف ال ب ػػات تطمػ ػ ف
الباحث إلى تطب قها عمى ع ن الدراس .
تصحيح المقياس:
ح ث كضح جدكؿ رةـ ( )21الطر ق التت تـ اعتمادها يت عمم التصح ح لبلستبان
جدول رقم ()10
التصحيح لالستبانة
العبارات

أوافق بشدة

أوافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

العبارات اإليجابية

5

4

3

2

1

العبارات السمبية

1

2

3

4

5

األساليب اإلحصائية المستخدمة :
لتفر الب انات كمعالجتها كما متن  SPSSتـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصا

بهدؼ حساب صدؽ

ك بات أدكات الدراس تـ تطب ؽ األدكات عمى الع ن االستطبلع  ،ـ استخدـ الباحث األسال ب
اإلحصا

التال ن

أ -األسال ب اإلحصا

المستخدم يت التحقؽ مف صدؽ ك بات األدكاتن

 معامؿ ارتباط ب رسكف  ،كمعادل جتماف ن لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمت لبلستبان  ،كل باتالتجز النصف .
 ال بات بطر ق التجز النصف . ال بات بمعامؿ كركنباخ ألفا.ب -األسال ب اإلحصا

المستخدم يت اإلجاب عف أس م الدراس ن
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 -1النسب الم ك كالتك اررات لدراس تكز ع أيراد الع ن كيقان لممت رات ( النكع ،كالمؤهؿ العممت،
سنكات الخدم ) ،كدراس استجابات أ يراد الع ن لتق ـ ادا الجهات المختص بإعادة االعمار.
 -2اختبار ألفا كركنباخ ،ككذلؾ اختبار التجز النصف  ،لحساب بات يقرات االستبان .
 -3معامؿ ارتباط ب رسكف لق اس درج االرتباط ،لحساب االتساؽ الداخمت كالصدؽ البنا ت لبلستبان .
 -4المتكسط الحسابت ،كاالنحراؼ المع ارم ،كالكزف النسبت ،لدراس استجابات أيراد الع ن عمى يقرات
االستبان .
 -5اختبار )  ) T-Testلمت كد مف دالل المتكسط لكؿ يقرة مف يقرات االستبان .
 -6اختبار (  ) Independent Samples T-Testلتحد د كجكد يركؽ ذات دالل إحصا

تعزل

لممت رات ( النكع ،كالمؤهؿ العممت).
 -7اختبار تحم ؿ التبا ف األحادم ) ) One Way Analysis of Variance – ANOVAلتحد د
كجكد يركؽ ذات دالل إحصا

تعزل لممت رات الدراس .

لقد استخدـ الباحث بالتنس ؽ مع االحصا ت العد د مف االسال ب االحصا

التت ساعد يت تحد د

مفهكـ كمكضكع الدراس كلمكصكؿ الى اعمى درج مف الصدؽ كاالتساؽ يت االدكات المستخدم
كصكالن ألعمى درج يت دة النتا ج.
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الفصل اخلاس
سناقشة النتائج وحتليلها
والتىصيات
 نتائج التساؤل األول وتفسيره.
 نتائج التساؤل الثاني وتفسيره.
 نتائج التساؤل الثالث وتفسيره.
 نتائج التساؤل الرابع وتفسيره.
 الخالصة والتوصيات
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الفصل الخامس:
مناقشة النتائج وتحميميا
نتائج التساؤل األول وتفسيره:
التساؤل األول ،والذي ينص عمـى :مـا مسـتوى معـايير تقيـيم األداء لـوزارة األشـغال العامـة واإلسـكان
من قبل الجيات المختصة؟
كلئلجاب ػ عمػػى هػػذا التسػػاؤؿ تػػـ حسػػاب الكسػػط الحسػػابت كاالنح ػراؼ المع ػػارم كالػػكزف النسػػبت
لمدرج الكم لممعا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص كأبعادها،
كذلؾ لمتعرؼ عمى مستكل كؿ بعد مف األبعاد كالدرج الكم كالجدكؿ رةـ ( )21كضح النتا ج.
جدول رقم (:)18
يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
لمدرجة الكمية لممعايير تقييم األداء وأبعادىا
الوسط

البعد

االنحراف

الحسابي المعياري

الوزن
النسبي %

الترتيب

االرتباط

4.21

0.48

84.2

1

الكفأه

3.56

0.58

71.2

6

الفعالية

3.75

0.81

75

4

األثر

4.14

0.50

82.8

2

االستدامة

3.81

0.47

76.2

3

التنسيق مع الجيات ذو العالقة

3.60

0.34

72

5

معايير تقييم األداء لوزارة األشغال واإلسكان

3.85

0.37

77

* تم ترتيب المستوى وفقاً لموزن النسبي األكبر.
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يتبين من الجدول رقم ( )18النتائج التالية:
 بم متكسط معا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص ()3.85بكزف نسبت ( ،)%77كهذا المستكل عتبر كيقا لمق اس الدراس مسػتكل مرتفػع لمعػا ر تق ػ ـ األدا
لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص .
 أخذ بعد االرتباط الترت ب األكؿ مف ب ف أبعػاد معػا ر تق ػ ـ األدا لػك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكافمف ةبؿ الجهات المختص بكزف نسبت ( ،)%84.2ب نما بعد األ ر أخذ الترت ب ال انت بػكزف نسػبت
( ،)%82.8يػت حػ ف بعػػد االسػتدام أخػػذ الترت ػب ال الػث بػػكزف نسػبت ( ،)%76.2أمػػا بعػد الفعال ػ
كبعػػد التنسػ ػ ؽ مػػع الجه ػػات المختص ػ أخ ػػذت الترت ػػب ال ارب ػػع كالخػػامس ب ػػكزف نسػػبت عم ػػى التػ ػكالت
( ،)%72 ،%75كأما بعػد الكفػا ة أخػذ الترت ػب السػادس كاألخ ػر مػف بػ ف أبعػاد تق ػ ـ األدا لػك ازرة
األش اؿ كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص بكزف نسبت (.)%71.2
كهػػذا تف ػػؽ مػػع د ارسػ ػ بػػابك ( )2111كد ارسػ ػ ك م ػػامز ( )2119المت ػػاف ا ػػدتا كاة ػػع االدا االدارم ل ػػدل
العػػامم ف حسػػب المعػػا ر العالم ػ يػػت عمم ػ تق ػ ـ االدا كجػػا ت يعال ػ تطب ػػؽ معػػا ر تق ػ ـ االدا
بنسب مرتفع .
ك عزك الباحث تمؾ النت جػ إلػى إدراؾ العػامم ف يػت الجهػات المختصػ لمػدكر الح ػكم كالر سػت
التػػت تقػػكـ بػػه الػػك ازرة يػػت ةض ػ اإلعمػػار ،كالس ػ ما ب ػ ف الػػك ازرة هػػت الجهػػات الرسػػم الر س ػ لعمم ػ
اإلعمار بالشراك مع العد د مف الجهات األخرل ،كال ستط ع أحد إنكار دكرة الك ازرة يػت ممػؼ اإلعمػار
خصكصان يت المراحؿ السابق  ،بعد الحركب اإلس ار م المتكررة عمى ةطاع غزة.
كهػػذا حػػتـ عمػػى ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػػكاف مز ػػدان مػػف العمػػؿ الفػػكرم كالػػدؤكب عبػػر تعز ػػز معػػا ر
تق ـ األدا  ،كالس ما معػا ر االرتبػاط ،كاأل ػر ،كاالسػتدام  ،كالفاعم ػ  ،كالتنسػ ؽ ،كالكفػا ة إلنجػاز ممػؼ
اإلعمار ،كتحق ؽ االهداؼ المنشكدة لممكاطن ف.
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نتائج التساؤل الثاني وتفسيره:
التســاؤل الثــاني والــذي يــنص عمــى :مــا مســتوى تقيــيم المســتفيدين المتضــررين ألداء وزارة األشــغال
العامة واإلسكان؟
كلئلجابػ عمػػى هػػذا التسػاؤؿ تػػـ حسػػاب الكسػط الحسػػابت ،كاالنحػراؼ المع ػارم ،كالػػكزف النسػػبت
لمدرج الكم لتق ـ المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف كأبعادم ،كذلؾ لمتعػرؼ
عمى مستكل كؿ بعد مف األبعاد كالدرج الكم  ،كالجدكؿ رةـ ( )22كضح النتا ج.
جدول رقم (:)11
يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمدرجة الكمية لتقييم المستفيدين
المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان وأبعاده
الوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

التقييم الوظيفي

3.60

0.35

72

3

تقييم أداء الموظفين

4.20

0.47

84

1

تقييم عام

3.93

0.50

78.6

2

تقييم المستفيدين

3.91

0.32

78.2

البعد

الترتيب

* تم ترتيب المستوى وفقاً لموزن النسبي األكبر.

يتبين من الجدول رقم ( )11النتائج التالية:
 بم المتكسط لتق ـ المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف غزة ( )3.91بكزفنس ػ ػػبت ( ،)%78.2كه ػ ػػذا المس ػ ػػتكل عتب ػ ػػر كيق ػ ػػا لمق ػ ػػاس الد ارسػ ػ ػ مس ػ ػػتكل متكس ػ ػػط المس ػ ػػتف د ف
المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف.
 أخذ بعد تق ـ أدا المكظف ف الترت ب األكؿ مف ب ف أبعاد لتق ـ المستف د ف المتضػرر ف ألدا ك ازرةاألش اؿ العام كاإلسػكاف بػكزف نسػبت ( ،)%84يػت حػ ف بعػد تق ػ ـ عػاـ أخػذ الترت ػب ال ػانت بػكزف
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نسػ ػبت ( ،)%78.6كأم ػػا بع ػػد التق ػ ػ ـ ال ػػكظ فت أخ ػػذ الترت ػػب ال ال ػػث كاألخ ػػر م ػػف بػ ػ ف أبع ػػاد تق ػ ػ ـ
المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العامػ كاإلسػكاف بػكزف نسػبت ( ،)%72ك عػزك الباحػث
تم ػػؾ النت جػ ػ إل ػػى إدراؾ المس ػػتف د ف لم ػػدكر الح ػػكم كالر س ػػت الت ػػت تق ػػكـ ب ػػه ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ
كاإلس ػػكاف ي ػػت ةضػ ػ اإلعم ػػار ،كالسػ ػ ما بػ ػ ف ال ػػك ازرة الجه ػػات الرس ػػم الر سػ ػ لعمم ػ ػ اإلعم ػػار
بالش ػراك مػػع العد ػػد مػػف الجهػػات األخػػرل ،كال سػػتط ع أحػػد إنكػػار دكر الػػك ازرة يػػت ممػػؼ اإلعمػػار
الر ست لتكجػه المػكاطن ف لممطالبػ بإعمػار منػازلهـ ،كهػت كػذلؾ جهػ المراجعػ األكلػى لممسػتف د ف
حكؿ برنامج اإلعمار كآل اته.
يمف هنا يهناؾ ضركرة لتػكي ر الػدعـ مػف كايػ المسػتك ات الرسػم عبػر الػك ازرات االخػرل ك ر اسػ
مجمػػس الػػكز ار كالحككمػ  ،كػػذلؾ الر اسػ الفمسػػط ن  ،كالمجمػػس التشػػر عت لػػك ازرة األشػ اؿ العامػ
كاإلسػػكاف بصػػفتها الجه ػ الر س ػ المعن ػ بقض ػ اإلعمػػار ،كالسػػاهرة عمػػى هػػذا الممػػؼ  ،ككػػذلؾ
الدعـ الشعبت لها عمى كؿ المستك ات.
التساؤل الثالث والذي ينص عمى :ىل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( =<α
 )0.05فـي متوســط معــايير تقيــيم األداء لــوزارة األشــغال واإلســكان مــن قبــل الجيــات المختصــة تعــزى
لممتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،الخبرة ،نوع الوظيفة ،المؤىل العممي)؟
كلئلجاب ػ عمػػى ذلػػؾ التسػػاؤؿ تػػـ كضػػع الفرض ػ الر س ػ التال ػ ن الال تكجػػد يػػركؽ ذات دالل ػ
إحصا

عند مستكل دالل ( )α<= 0.05يت متكسط معا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ كاإلسكاف مف

ةبؿ الجهات المختص تعزل لممت رات التال (الجنس ،العمر ،الخبرة ،نكع الكظ ف  ،المؤهػؿ العممػت)ال،
ك تفرع مف الفرض الر س الفرض ات الفرع التال ن
" .8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( 0)α<= 0.05في متوسط معايير تقييم
األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصة تعزى لمجنس".
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كلئلجابػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ) (tلمع نػػات المسػػتقم لمتعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ،
كالنتا ج مكضحا يت الجدكؿ رةـ (.)23
جدول رقم (:)14
نتائج اختبار  tلمفروق في متوسط معايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان
من قبل الجيات المختصة تعزى لمجنس
البيان

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

40

4.200

0.514

أن ى

6

4.215

0.445

ذكر

40

3.595

0.586

أن ى

6

3.539

0.570

ذكر

40

3.795

0.807

أن ى

6

3.724

0.817

ذكر

40

4.164

0.537

أن ى

6

4.129

0.463

ذكر

40

3.852

0.473

أن ى

6

3.780

0.470

التنسيق مع الجيات

ذكر

40

3.607

0.373

ذو العالقة

أن ى

6

3.589

0.322

ذكر

40

3.869

0.384

أن ى

6

3.829

0.353

االرتباط

الكفأه

الفعالية

األثر

االستدامة

الطالقة النفسية

المعياري

قيمة t

مستوى الداللة

-0.306

0.759

0.902

0.810

0.632

1.421

0.504

0.999

0.368

0.418

0.528

0.156

0.615

0.319

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  348عند مستوى داللة  *** 1.96 = 0.05قيمة  tالجدولية لـدرجات حريـة  348عنـد مسـتوى داللـة 0.01
= .2.576

تب ػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )23أف مسػػتكل الدالل ػ لمتكسػػط معػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األش ػ اؿ
العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص كأبعادها ب ف الذككر كاإلناث كػاف أكبػر مػف مسػتكل الداللػ
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المقبػػكؿ يػػت الد ارسػ كهػػك (( )0.05ة مػ  tالمحسػػكب > مػػف ة مػ  tالجدكل ػ ) ،ممػػا عنػػت أنػػه ال تكجػػد
يػػركؽ ذات دالل ػ إحصػػا

ػكزرة
عنػػد مسػػتكل دالل ػ ( )α<= 0.05يػػت متكسػػط معػػا ر تق ػ ـ األدا لػ ا

األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػات المختص ػ تعػػزل لمجػػنس ،ممػػا سػػبؽ مكػػف ةبػػكؿ الفرض ػ
القا مػ ب نػه الال تكجػد يػركؽ ذات داللػ إحصػا

عنػد مسػتكل داللػ ( )α<= 0.05يػت متكسػط معػا ر

تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص تعزل لمجنسال.
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ إلػػى المعري ػ التام ػ لػػدل العػػامم ف يػػت الجهػػات المختص ػ لطب ع ػ
عمؿ ك ازرة األش اؿ ،كالس ما ب نها جه التنف ذ الر س ألغمب مشار ع اإلعمار ،باإلضاي لككنها جه
إشراي عمى معظـ مشار ع التنم كالبن التحت  ،كمع تراكـ التجارب كالتنس ؽ ب ف الجهات المختص
كك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف لػػدل العػػامم ف أصػػبح هنػػاؾ شػػبه رأم مكحػػد ب ػ ف الػػذككر كاإلنػػاث يػػت
نظرتهـ لطب ع عمؿ الك ازرة.
كمػػف خػػبلؿ الد ارس ػ كالتحم ػػؿ تب ػ ف لمباحػػث كجػػكد ةصػػكر لػػذا ػػرل الباحػػث ضػػركرة االهتمػػاـ
بتػػكي ر التكسػػع يػػت إعػػداد آل ػػات تنسػ ق كاممػ  ،كبجػػدكؿ زمنػػت لضػػبط عمم ػ إعػػادة اإلعمػػار بػػالتزامف
بالتنس ؽ مع الجهات المختصػ األخػرل بممػؼ اإلعمػار ،كػذلؾ العمػؿ عمػى تحسػ ف أدا كياعم ػ عمػؿ
الك ازرة ،كأف تشمؿ ه كم تنظ م تراتب تخدـ ةض اإلعمار ،كتحقؽ أهدايها.
" .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ( )α<= 0.05فـي متوسـط معـايير تقيـيم
األداء لوزارة األشغال العامة واإلسـكان مـن قبـل الجيـات المختصـة تعـزى لمعمـر ( 40سـنة فأقـل،
 48سنة فأكثر)".
كلئلجاب عمى هذم الفرض تـ استخداـ اختبار  t-testلمع نػات المسػتقم لمتعػرؼ عمػى الفػركؽ
ب ف المت رات تعزل لمعمر ،كالنتا ج مكضح بالجدكؿ رةـ (.)24
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جدول رقم (:)13
نتائج اختبار  t-testلمعينات المستقمة لمتعرف عمى الفروق بين متوسط معايير تقييم األداء لوزارة
األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصة تعزى لمعمر

البيان

الجنس

معايير تقييم األداء

 40سنة

لوزارة األشغال العامة

فأقل

واإلسكان من قبل

أكثر من

الجيات المختصة

 48سنة

االنحراف

العدد

المتوسط

191

4.004

0.439

191

3.907

0.496

المعياري

قيمة t

2.033

مستوى الداللة

0.043

دال

إحصا ان

إف مسػػتكل الدالل ػ ب ػ ف  31سػػن ي ةػػؿ ،كأك ػػر مػػف  31سػػن عمػػى مق ػػاس معػػا ر تق ػ ـ األدا
لك ازرة األش اؿ العامػ كاإلسػكاف مػف ةبػؿ الجهػات المختصػ كانػت أةػؿ مػف مسػتكل الداللػ المقبػكؿ يػت
الد ارسػ كهػػك ( 0.05ة مػ  tالمحسػػكب < مػػف الجدكل ػ ) ،ممػا شػ ر لكجػػكد يػػركؽ ذات داللػ إحصػػا
عند مستكل دالل  0.05ب ف  31سن ي ةؿ ،كأك ر مف  31سن عمى مق اس معا ر تق ػ ـ األدا لػك ازرة
األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص لصالح  31سن ي ةؿ.
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت جػ ألف الف ػ العمر ػ األةػػؿ مػػف  31سػػن تعتبػػر مرحمػ الشػػباب ،كيػػت
هذم الفترة مب طابع الحماس عند تمؾ الف  ،كتككف نظرتهـ الخاص لؤلمػكر غالبػان غ ػر متعقمػ  ،كةػد
تتعمؽ أحكامهـ بالعاطف  ،لذا ةد تصدر أحكامهـ غ ر متكايق مع ك ر مف الكةا ع.
" .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ( )α<= 0.05فـي متوسـط معـايير تقيـيم
األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصـة تعـزى لمخبـرة ( 5سـنوات فأقـل،
 85-0سنة 80 ،سنة فأكثر)".
كلئلجاب ػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحم ػػؿ التبػػا ف األحػػادم ( One Way
 )ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ ،كالنتا ج مكضحان يت الجدكؿ رةـ (.)25
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جدول رقم (:)15
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسط معايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة
واإلسكان من قبل الجيات المختصة تعزى لمخبرة
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.693

2

0.347

داخل المجموعات

78.142

347

0.225

اإلجمالي

78.836

349

بين المجموعات

2.181

2

1.091

داخل المجموعات 113.971

347

0.328

اإلجمالي

116.152

349

بين المجموعات

8.297

2

4.149

داخل المجموعات 222.031

347

0.64

اإلجمالي

230.329

349

بين المجموعات

0.918

2

0.459

داخل المجموعات

84.733

347

0.244

اإلجمالي

85.651

349

بين المجموعات

0.473

2

0.237

داخل المجموعات

77.362

347

0.223

اإلجمالي

77.835

349

بين المجموعات

0.187

2

0.094

داخل المجموعات

41.139

347

0.119

اإلجمالي

41.327

349

معايير تقييم األداء

بين المجموعات

0.704

2

0.352

لوزارة األشغال

داخل المجموعات

46.166

347

0.133

البيان

االرتباط

الكفاءة

الفعالية

األثر

االستدامة

التنسيق مع
الجيات ذو العالقة

العامة واإلسكان من
قبل الجيات
المختصة

مصدر التباين

اإلجمالي

قيمة F

1.539

3.32

6.484

1.88

1.061

0.79

2.646
46.87

مستوى
الداللة
0.216

0.037

0.002

0.154

0.347

0.454

0.072

349

قيمـة  fالجدوليـة لـدرجات حريـة ( )2, 347عنـد مسـتوى  * * 3 = 0.05قيمـة  fالجدوليـة لـدرجات حريـة ( )2, 347عنـد مسـتوى = 0.01
4.61
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يتبين من الجدول رقم ( )11النتائج التالية:
 أف مستكل الدالل لمعا ر تق ـ األدا لك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف مػف ةبػؿ الجهػات المختصػكجم ع أبعادها باست نا بعدم (الكفا ة كالفعال ) كاف أكبر مف مستكل الداللػ المقبػكؿ يػت الد ارسػ
كهك ( 0.05ة م  fالمحسكب > مف ة م  fالجدكل ) ،كهذا دؿ عمى عدـ كجكد يركؽ ذات دالل
يت متكسػط معػا ر تق ػ ـ األدا لػك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف مػف ةبػؿ الجهػات المختصػ تعػزل
لمخبرة ،مما سبؽ مكف ةبكؿ الفرض القا م ب نه الال تكجد يركؽ ذات دالل إحصػا

عنػد مسػتكل

داللػ ػ ( )α<=0.05ي ػػت متكس ػػط مع ػػا ر تق ػ ػ ـ األدا ل ػػك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف م ػػف ةب ػػؿ
الجهات المختص تعزل لمخبرة (5سنكات ي ةؿ15-6 ،سن 16 ،سن ي ك ر).
ػكزرة هػت كاحػدة ،كػذلؾ التعػاطت
ك عزك الباحث تمؾ النت ج إلى البرنامج المتبع كآل ات عمؿ ال ا
مػػع مشػػكم إعػػادة اإلعمػػار ،كدكر الػػك ازرة كجه ػ تنف ذ ػ تق ػػد ببرنػػامج مع ػ ف غالب ػان مػػا تحػػددم الجه ػات
المانح  ،كالداعم ف ،لذا جا ت المخرجات مكحدة كال تتق د كال تتبا ف الختبلؼ سنكات الخبرة.
يعمت ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف الترك ز عمى مع ار الكفا ة يت العمؿ كالمخرجات كمع ار
مركػػزم عنػػد عمم ػ تق ػ ـ األدا مػػف الخػػارج ،لػػذا كجػػب تبنػػت اآلل ػػات التػػت سػػتؤدم يػػت النها ػ لتحق ػػؽ
مع ار االدا الكظ فت.
كهذا تفؽ مع دراس (بابك  )2111ك(دراس ك م امز  .)2119كالمتاف دراستا عمم تق ـ االدا
حس ػػب المع ػػا ر الدكل ػ ػ لعمم ػ ػ التق ػ ػ ـ كتكص ػػمتا لع ػػدـ كج ػػكد ي ػػركؽ بػ ػ ف ع نػ ػ الد ارسػ ػ ل ػػد هما تع ػػزل
لمت رات المؤهؿ العممت كالخبرة.
 أف مستكل الدالل لبعدم (الكفا ة كالفعال ) كاف أةؿ مف مسػتكل الداللػ المقبػكؿ يػت الد ارسػ  ،كهػك( 0.05ة م ػ  fالمحسػػكب < مػػف ة م ػ  fالجدكل ػ ) ،كهػػذا ػػدؿ عمػػى كجػػكد يػػركؽ ذات دالل ػ يػػت
متكسػػط تمػػؾ األبعػػاد تعػػزل لمخبػرة ،كلمتعػػرؼ عمػػى مصػػدر تمػػؾ الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار شػ ف ه،
كالجداكؿ رةـ ( )26تكضح نتا ج اختبار ش ف ه.
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جدول رقم (:)10
نتائج اختبار شيفيو معايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصة
لمتغير الخبرة (بعد الكفاءة)

البيان

الخبرة
 5سنوات فأقل

الكفاءة

 85-0سنة

 80سنة فأكثر

متوسط الفروق

مستوى الداللة

 15-6سن

0.13866

0.423

16سن ي ك ر

-0.02562

0.970

 5سنكات ي ةؿ

-0.13866

0.423

16سن ي ك ر

)*(-.16428

0.042

 5سنكات ي ةؿ

0.02562

0.97

 15-6سن

16428(*).

0.042

تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )26أف مصدر الفركؽ لبعد الكفػا ة بػ ف الػذ ف تتػراكح خبػرتهـ بػ ف -6
 15كب ف  16ي ك ر لصالح  16ي ك ر.
جدول رقم (:)17
نتائج اختبار شيفيو معايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصة
لمتغير الخبرة (بعد الفعالية)

البيان

الخبرة
 5سنوات فأقل

الفعالية

 85-0سنة

 80سنة فأكثر

متوسط الفروق

مستوى الداللة

 15-6سن

-0.10214

0.787

 16سن ي ك ر

)*(-.38362

0.032

 5سنكات ي ةؿ

0.10214

0.787

 16سن ي ك ر

)*(-.28148

0.009

 5سنكات ي ةؿ

38362(*).

0.032

 15-6سن

28148(*).

0.009

تب ف مف الجػدكؿ رةػـ ( )27أف مصػدر الفػركؽ لبعػد الفعال ػ بػ ف الػذ ف خبػرتهـ أكبػر مػف 16
سن مف جه كب ف الذ ف خبرتهـ 5سنكات ي ةؿ ،ك 15-6سن لصالح الذ ف خبرتهـ  16سن ي ك ر.
114

ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ ب ػ ف أصػػحاب الخب ػرة الطك م ػ األك ػػر مػػف  16سػػن ز ػػد إدراكهػػـ
كيهمهػػـ ،كاحػػاطتهـ بصػ ا ر األمػػكر كح اتهػػا ،لػػذا تجػػدهـ األةػػدر عمػػى تحد ػػد مقػدار الفعال ػ الحق قػػت
لعمؿ أم جه  ،ألف مع ار الفاعم هك األساس يت عمؿ أم مؤسس .
" .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ( )α<= 0.05فـي متوسـط معـايير تقيـيم
األداء لوزارة األشغال العامـة واإلسـكان مـن قبـل الجيـات المختصـة تعـزى نـوع الوظيفـة (موظـف،
مدير ،أعمى من ذلك)".
كلئلجاب ػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحم ػػؿ التبػػا ف األحػػادم ( One Way
 )ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ ،كالنتا ج مكضحان يت الجدكؿ رةـ (.)28
جدول رقم (:)11
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسط معايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة
واإلسكان من قبل الجيات المختصة تعزى لنوع الوظيفة

البيان

االرتباط

الكفاءة

الفعالية

األثر

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.861

2

0.43

داخل المجموعات

77.975

347

0.225

اإلجمالي

78.836

349

بين المجموعات

2.49

2

1.245

داخل المجموعات 113.662

347

0.328

اإلجمالي

116.152

349

بين المجموعات

1.729

2

0.864

داخل المجموعات

228.6

347

0.659

اإلجمالي

230.329

349

بين المجموعات

1.396

2

0.698

داخل المجموعات

84.255

347

0.243

اإلجمالي

85.651

349

مصدر التباين
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Fقيمة

1.916

3.801

1.312

2.874

مستوى
الداللة
0.149

0.023

0.271

0.058

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.935

2

0.467

داخل المجموعات

76.9

347

0.222

اإلجمالي

77.835

349

التنسيق مع

بين المجموعات

0.476

2

0.238

الجيات ذو

داخل المجموعات

40.851

347

0.118

العالقة

اإلجمالي

41.327

349

معايير تقييم

بين المجموعات

1.102

2

0.551

األداء لوزارة

داخل المجموعات

45.768

347

0.132

البيان

االستدامة

األشغال العامة
واإلسكان من قبل
الجيات المختص

مصدر التباين

اإلجمالي

46.87

Fقيمة

2.109

2.02

4.178

مستوى
الداللة
0.123

0.134

0.016

349

قيمـة  fالجدوليـة لـدرجات حريـة ( )2, 347عنـد مسـتوى  * * 3 = 0.05قيمـة  fالجدوليـة لـدرجات حريـة ( )2, 347عنـد مسـتوى = 0.01
4.61

يتبين من الجدول رقم ( )11النتائج التالية:
 أف المسػػتكل الدالل ػ ألبعػػاد معػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػاتالمختص التال (االرتباط ،الفعال  ،األ ر ،االستدام  ،التنس ؽ مع الجهات المختص ) كانػت أكبػر
مف مستكل الداللػ المقبػكؿ يػت الد ارسػ كهػك (( )0.05ة مػ  fالمحسػكب > مػف ة مػ  fالجدكل ػ )،
كهذا دؿ عمى عدـ كجكد يركؽ يت تمؾ األبعاد عزل لنكع الكظ ف .
 أف مسػػتكل الداللػ ػ لمدرج ػ الكم ػ ػ لمعػػا ر تق ػ ػ ـ األدا لػػك ازرة األشػ ػ اؿ العام ػ كاإلس ػػكاف مػػف ةب ػػؿالجهات المختص كبعد الكفا ة كاف أةؿ مف مسػتكل الداللػ المقبػكؿ يػت الد ارسػ كهػك ( 0.05ة مػ
 fالمحسػػكب < مػػف ة مػ  fالجدكل ػ ) ،كهػػذا ػػدؿ عمػػى كجػػكد يػػركؽ ذات داللػ يػػت متكسػػط الدرجػ
الكم لمعا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص كلبعد الكفا ة
ع ػػزل لن ػػكع الكظ فػ ػ  ،مم ػػا س ػػبؽ مك ػػف ري ػػض الفرضػ ػ القا مػ ػ ب ن ػػه الال تكج ػػد ي ػػركؽ ذات داللػ ػ
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إحصػػا

عنػػد مسػػتكل دالل ػ ( )α<=0.05يػػت متكسػػط معػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األش ػ اؿ العام ػ

كاإلس ػػكاف م ػػف ةب ػػؿ الجه ػػات المختصػ ػ تع ػػزل ن ػػكع الكظ فػ ػ (مكظ ػػؼ ،م ػػد ر ،أعم ػػى م ػػف ذل ػػؾ)ال،
كلمتع ػػرؼ عم ػػى مص ػػدر الف ػػركؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار شػ ػ ف ه  ،scheffeكالج ػػداكؿ رة ػػـ ()31-29
تكضح نتا ج اختبار ش ف ه.
جدول رقم (:)12
نتائج اختبار شيفيو  scheffeلمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات
المختصة تعزى لنوع الوظيفة (بعد الكفاءة)

البيان

نوع الوظيفة
موظف

الكفاءة

مدير

أعمى من ذلك

متوسط الفروق

مستوى الداللة

مدير

24598(*).

0.039

أعمى من ذلك

0.11365

0.235

موظف

)*(-.24598

0.039

أعمى من ذلك

-0.13233

0.421

موظف

-0.11365

0.235

مدير

0.13233

0.421

تبػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )29أف مصػػدر الفػػركؽ يػػت بعػػد الكفػا ة كانػػت بػ ف مػػف نػػكع كظ فػػتهـ
مكظؼ ،كمد ر ،لصالح مف كاف نكع كظ فته مكظؼ.
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جدول رقم (:)40
نتائج اختبار شيفيو  scheffeتعزى لنوع الوظيفة (الدرجة الكمية لمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال
العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصة)

البيان

معايير تقييم األداء لوزرة
األشغال العامة
واإلسكان من قبل الجيات
المختصة

نوع المدرسة
موظف

مدير

متوسط الفروق مستوى الداللة

مدير

17624(*).

0.016

أعمى من ذلك

0.03867

0.659

موظف

)*(-.17624

0.016

أعمى من ذلك

-0.13757

0.099

موظف

-0.03867

0.659

مدير

0.13757

0.099

أعمى من ذلك

تبػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )31أف مصػػدر الفػػركؽ يػػت الدرجػ الكم ػ لمعػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة
األش اؿ العام كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص كانت ب ف مف نكع الكظ ف مد ر كمكظػؼ لصػالح
نكع الكظ ف مكظؼ.
" .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ( )α<= 0.05فـي متوسـط معـايير تقيـيم
األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصة تعزى لممؤىـل العممـي (أقـل مـن
ثانوية ،ثانوية ،الوسطي ،بكالوريوس ،دراسات عميا)".
كلئلجاب ػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحم ػػؿ التبػػا ف األحػػادم ( One Way
 )ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ ،كالنتا ج مكضح يت الجدكؿ رةـ (.)31
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جدول رقم (:)48
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسط معايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة
واإلسكان من قبل الجيات المختصة تعزى لممؤىل العممي
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.895

4

0.724

داخل المجموعات

75.94

345

0.220

اإلجمالي

78.836

349

بين المجموعات

7.877

4

1.969

داخل المجموعات

108.275

345

0.314

اإلجمالي

116.152

349

بين المجموعات

23.228

4

5.807

داخل المجموعات

207.1

345

0.600

اإلجمالي

230.329

349

بين المجموعات

10.912

4

2.728

داخل المجموعات

74.739

345

0.217

اإلجمالي

85.651

349

بين المجموعات

1.961

4

0.490

داخل المجموعات

75.874

345

0.220

اإلجمالي

77.835

349

بين المجموعات

0.641

4

0.160

داخل المجموعات

40.686

345

0.118

اإلجمالي

41.327

349

معايير تقييم األداء

بين المجموعات

4.787

4

1.197

لوزارة العامة

داخل المجموعات

42.083

345

0.122

البيان

االرتباط

الكفاءة

الفعالية

األثر

االستدامة

التنسيق مع
الجيات ذو العالقة

األشغال واإلسكان
من قبل الجيات
المختص

مصدر التباين

Fقيمة

3.289

6.274

9.674

12.593

2.229

1.358

9.811
اإلجمالي

46.87

مستوى
الداللة
0.012

0.000

0.000

0.000

0.066

0.248

0.000

349

قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )4, 345عند مستوى  * * 2.37 = 0.05قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )4, 345عند مستوى 3.32 = 0.01
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يتبين من الجدول رقم ( )48النتائج التالية:
 أف مسػػتكل الدالل ػ لبعػػدم معػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػاتالمختصػ (االسػػتدام  ،التنسػ ؽ مػػع الجهػػات المختصػ ) كػػاف أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػ المقبػػكؿ يػػت
الدراس كهػك ( 0.05ة مػ  fالمحسػكب > مػف ة مػ  fالجدكل ػ ) ،كهػذا ػدؿ عمػى عػدـ كجػكد يػركؽ
ذات دالل يت تمؾ األبعاد تعزل لممؤهؿ العممت.
ك عزك الباحث تمؾ النت ج إلى الف شكؿ كنكع عمؿ الك ازرة مع ةض اإلعمار هت تقر بػان شػبه
مكحػػدة منػػذ بػػدا ات عمػػؿ الػػك ازرة ،لػػذا أصػػبح هنػػاؾ شػػبه رأم مكحػػد نظ ػرتهـ لطب ع ػ عمػػؿ الػػك ازرة ،كلػػـ
ختمؼ نظ انر طب ع المؤهؿ العممت.
 أف مسػػتكل الدالل ػ لمدرج ػ الكم ػ لمعػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األش ػ اؿ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػاتالمختصػ ػ كأبعاده ػػا التال ػ ػ (االرتب ػػاط ،كالكف ػػا ة ،كالفعال ػ ػ  ،كاأل ػػر) ك ػػاف أة ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الداللػ ػ
المقبكؿ يت الدراس كهك ( 0.05ة مػ  fالمحسػكب < مػف ة مػ  fالجدكل ػ ) ،كهػذا ػدؿ عمػى كجػكد
يركؽ ذات دالل يت متكسط الدرج الكم لمعا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف مػف
ةبؿ الجهات المختص كتمؾ األبعػاد تعػزل لممؤهػؿ العممػت ،ممػا سػبؽ مكػف ريػض الفرضػ القا مػ
ب نػػه ال ال تكجػػد يػػركؽ ذات داللػ إحصػػا

عنػػد مسػػتكل داللػ ( )α<= 0.05يػػت متكسػػط معػػا ر

تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػات المختص ػ تعػػزل لممؤه ػؿ (أةػػؿ مػػف
انكم ،انك عام  ،دبمكـ ،بكالكر كس ،دراسات عم ا)ال ،كلمتعرؼ عمى مصدر الفركؽ تػـ اسػتخداـ
ش ف ه لبعد ال ق بالنفس كاختبار دانت  Dunnett T3لباةت األبعاد (بسبب عػدـ تجػانس الب انػات،
ح ػػث كانػػت ة م ػ مسػػتكل الدالل ػ  sig.الختبػػار  Levene Statistic > 0.05أنظػػر لمممحػػؽ
اإلحصا ت) ،كالجداكؿ رةـ ( )36-32تكضح نتا ج االختبارات البعد .
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جدول رقم (:)41
نتائج اختبار شيفيو لمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات المختصة
تعزى لممؤىل العممي (بعد االرتباط)

البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

ثانوية

االرتباط

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

متوسط الفروق

مستوى الداللة

ثانوية

-0.059

0.985

دبموم

0.030

0.999

بكالوريوس

0.156

0.534

دراسات عميا

-0.023

1.000

أقل من ثانوية

0.059

0.985

دبموم

0.088

0.926

بكالوريوس

214 (*).

0.046

دراسات عميا

0.036

0.996

أقل من ثانوية

-0.030

0.999

ثانوية

-0.088

0.926

بكالوريوس

0.126

0.680

دراسات عميا

-0.053

0.990

أقل من ثانوية

-0.156

0.534

ثانوية

)*( -.214

0.046

دبموم

-0.126

0.680

دراسات عميا

-0.179

0.210

أقل من ثانوية

0.023

1.000

ثانوية

-0.036

0.996

دبموم

0.053

0.990

بكالوريوس

0.179

0.210
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تب ػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )32أف مصػػدر الفػػركؽ يػػت بعػػد االرتبػػاط كانػػت ب ػ ف المؤهػػؿ العممػػت
بكالكر كس ك انك لصالح ال انك .
ك عزك الباحث تمؾ النت ج إلى أف حمم ال انك العام لد هـ بعض القصكر يت تق ـ األمكر،
كلػد هـ نظػرة خاصػ اتجػػام أبعػاد التق ػ ـ ،كالسػ ما بعػد االرتبػاط كالكفػا ة ،كالػػذم عنػت التنسػ ؽ كالتفاعػػؿ
كالح ك  ،كذلؾ ناتج عف اعتبارهـ بعد االرتباط هك المركزم يت عمم تق ـ األدا .
كهػػذا ختمػػؼ مػػع د ارس ػ (بػػابك  )2111ك(د ارس ػ ك م ػػامز  .)2119كالمتػػاف طبقتػػا معػػا ر تق ػ ـ
االدا الدكل كعممتػا عمػى مت ػرات (العمػر ،كالمؤهػؿ العممػت كالخبػرة) ح ػث تكصػمتا لعػدـ كجػكد يػركؽ
ب ف ع ن الدراس تعزل لمت رات المؤهؿ العممت كالخبرة.
جدول رقم (:)44
نتائج اختبار  Dunnett T3لمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات
المختصة تعزى لممؤىل العممي (بعد الكفاءة)

البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

الكفاءة

ثانوية

دبموم

متوسط الفروق

مستوى الداللة

ثانوية

0.140

0.893

دبموم

0.128

0.976

بكالوريوس

409 (*).

0.000

دراسات عميا

358 (*).

0.009

أقل من ثانوية

-0.140

0.893

دبموم

-0.013

1.000

بكالوريوس

269 (*).

0.031

دراسات عميا

0.218

0.320

أقل من ثانوية

-0.128

0.976

ثانوية

0.013

1.000

بكالوريوس

0.282

0.122

دراسات عميا

0.231

0.471
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البيان

المنطقة

بكالوريوس

دراسات عميا

متوسط الفروق

مستوى الداللة

أقل من ثانوية

)*( -.409

0.000

ثانوية

)*( -.269

0.031

دبموم

-0.282

0.122

دراسات عميا

-0.051

0.999

أقل من ثانوية

)*( -.358

0.009

ثانوية

-0.218

0.320

دبموم

-0.231

0.471

بكالوريوس

0.051

0.999

تم استخدام اختبار ( Dunnett T3بسبب عـدم تجـانس البيانـات ،حيـث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة  sig.الختبـار > Levene Statistic
 0.05أنظر لمممحق اإلحصائي).

-

تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )33أف مصدر الفركؽ يت بعد الكفا ة كانت ب ف أةػؿ مػف انك ػ مػف جهػ
كبػ ف البكػػالكر كس كالد ارسػػات العم ػػا مػػف جهػ أخػػرل لصػػالح أةػؿ مػػف انك ػ  ،ككانػػت أ ضػان الفػػركؽ
ب ف ال انك كالبكالكر كس لصالح ال انك .
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ إلػػى أف حمم ػ ال انك ػ العام ػ ةػػد تمتع ػكا بنػػكع مػػف القصػػكر عمػػى

اإللمػاـ بطب عػ األمػػكر كخطػكات العمػؿ المتبعػ  ،ممػػا ةػد ػػنعكس يػػت حكمهػػـ عمػػى األبعػػاد كالسػ ما بعػػد
الكفا ة.
كهنػػا جػػب عمػػى الػػك ازرة االهتمػػاـ كز ػػادة ياعم ػ برامجهػػا كز ػػادة الجانػػب التكعػػكم ،كالس ػ ما لف ػػات
أصػػحاب المػػؤهبلت العمم ػ لز ػػادة قػػتهـ بعمػػؿ الػػك ازرة كدكرهػػا الفاعػػؿ كالر ػػادم يػػت ممػػؼ كةض ػ
االعمار.
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جدول رقم (:)43
نتائج اختبار  Dunnett T3لمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان
من قبل الجيات المختصة تعزى لممؤىل العممي (بعد األثر)
البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

ثانوية

األثر

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

متوسط الفروق

مستوى الداللة

ثانوية

-0.051

1.000

دبموم

0.065

1.000

بكالوريوس

318 (*).

0.019

دراسات عميا

-0.084

0.997

أقل من ثانوية

0.051

1.000

دبموم

0.116

0.962

بكالوريوس

369 (*).

0.000

دراسات عميا

-0.033

1.000

أقل من ثانوية

-0.065

1.000

ثانوية

-0.116

0.962

بكالوريوس

0.254

0.078

دراسات عميا

-0.149

0.838

أقل من ثانوية

)*( -.318

0.019

ثانوية

)*( -.369

0.000

دبموم

-0.254

0.078

دراسات عميا

)*( -.402

0.000

أقل من ثانوية

0.084

0.997

ثانوية

0.033

1.000

دبموم

0.149

0.838

بكالوريوس

402 (*).

0.000

تم استخدام اختبار ( Dunnett T3بسبب عـدم تجـانس البيانـات ،حيـث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة  sig.الختبـار > Levene Statistic

 0.05أنظر لمممحق اإلحصائي)
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تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )34أف مصدر الفركؽ يت بعد األ ر كاف ب ف المؤهؿ العممػت أةػؿ مػف
انك ك انك كدراسات عم ػا مػف جهػ كبػ ف بكػالكر كس لصػالح المؤهػؿ العممػت أةػؿ مػف ػانكم ك ػانكم
كدراسات عم ا.
جدول رقم (:)45
نتائج اختبار  Dunnett T3لمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات
المختصة (الفعالية)

البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

ثانوية

الفعالية
دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

متوسط الفروق

مستوى الداللة

ثانوية

0.052

1.000

دبموم

0.184

0.980

بكالوريوس

563 (*).

0.000

دراسات عميا

-0.001

1.000

أقل من ثانوية

-0.052

1.000

دبموم

0.132

0.999

بكالوريوس

511 (*).

0.001

دراسات عميا

-0.054

1.000

أقل من ثانوية

-0.184

0.980

ثانوية

-0.132

0.999

بكالوريوس

0.380

0.218

دراسات عميا

-0.185

0.972

أقل من ثانوية

)*( -.563

0.000

ثانوية

)*( -.511

0.001

دبموم

-0.380

0.218

دراسات عميا

)*( -.564

0.000

أقل من ثانوية

0.001

1.000

ثانوية

0.054

1.000
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البيان

متوسط الفروق

مستوى الداللة

المنطقة
دبموم

0.185

0.972

بكالوريوس

564 (*).

0.000

تم اسـتخدام اختبـار ( Dunnett T3بسـبب عـدم تجـانس البيانـات ،حيـث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة  sigالختبـار > Levene Statistic

 0.05أنظر لمممحق اإلحصائي)

تب ف مف الجػدكؿ رةػـ ( )35أف مصػدر الفػركؽ يػت بعػد الفعال ػ كػاف بػ ف المؤهػؿ العممػت أةػؿ
مػػف انك ػ ك انك ػ عام ػ كد ارسػػات عم ػػا مػػف جه ػ كب ػ ف البكػػالكر كس لصػػالح أةػػؿ مػػف انك ػ ك انك ػ
كدراسات عم ا.
جدول رقم (:)40
نتائج اختبار  Dunnett T3لمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل الجيات

المختصة تعزى لممؤىل (الدرجة الكمية لمعايير تقييم األداء لوزارة األشغال واإلسكان من قبل الجيات
المختصة)

البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

معايير تقييم األداء
لوزارة
األشغال العامة

ثانوية

واإلسكان من قبل
الجيات المختصة
دبموم

بكالوريوس

متوسط الفروق

مستوى الداللة

ثانوية

0.042

1.000

دبموم

0.094

0.965

بكالوريوس

285 (*).

0.000

دراسات عميا

0.078

0.968

أقل من ثانوية

-0.042

1.000

دبموم

0.052

1.000

بكالوريوس

243 (*).

0.000

دراسات عميا

0.036

1.000

أقل من ثانوية

-0.094

0.965

ثانوية

-0.052

1.000

بكالوريوس

0.192

0.086

دراسات عميا

-0.016

1.000

أقل من ثانوية

)*( -.285

0.000
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دراسات عميا

ثانوية

)*( -.243

0.000

دبموم

-0.192

0.086

دراسات عميا

)*( -.207

0.002

أقل من ثانوية

-0.078

0.968

ثانوية

-0.036

1.000

دبموم

0.016

1.000

بكالوريوس

207 (*).

0.002

تم اسـتخدام اختبـار ( Dunnett T3بسـبب عـدم تجـانس البيانـات ،حيـث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة  sigالختبـار > Levene Statistic
 0.05أنظر لمممحق اإلحصائي)

تبػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )36أف مصػػدر الفػػركؽ يػػت الدرجػ الكم ػ لمعػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة
األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػات المختص ػ كػػاف ب ػ ف ذكم المؤهػػؿ العممػػت أةػػؿ مػػف انك ػ
ك انك ػ عامػ كد ارسػػات عم ػػا مػػف جهػ كبػ ف ذكم المؤهػػؿ البكػػالكر كس لصػػالح أةػػؿ مػػف انك ػ ك انك ػ
كدراسات عم ا.
ك ع ػػزك الباح ػػث تم ػػؾ النت جػ ػ إل ػػى أف حممػ ػ ال انك ػ ػ العامػ ػ كأة ػػؿ م ػػف انك ػ ػ عامػ ػ  ،كحممػ ػ
الدراسات العم ا ةد تجمعهػـ بعػض الم از ػا المشػترك التػت ةػد تػؤدم لهػذم النت جػ  ،كالػذم ةػد ختمػؼ عنػد
طبلب البكالكر س.
التساؤل الرابع :ينص عمى :ىل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ()α<= 0.05
فــي متوســط تقيــيم المســتفيدين المتضــررين ألداء وزارة األشــغال العامــة واإلســكان تعــزى لممتغي ـرات
التالية (الجنس ،العمر ،نوع العمل ،المؤىل العممي)؟
كلئلجاب ػ عمػػى ذلػػؾ التسػػاؤؿ تػػـ كضػػع الفرض ػ الر س ػ التال ػ ن الال تكجػػد يػػركؽ ذات دالل ػ
إحصا

عند مستكل دالل ( )α<=0.05يت متكسط تق ـ المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ

العام ػ كاإلسػػكاف تعػػزل لممت ػرات التال ػ (الجػػنس ،العمػػر ،نػػكع العمػػؿ ،المؤهػػؿ العممػػت)ال ،ك تفػػرع مػػف
الفرض الر س الفرض ات الفرع التال ن
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" .8ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( )α<=0.05فـــي متوســـط تقيـــيم
المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان تعزى لمجنس".
كلئلجاب ػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  tلمع نػػات المسػػتقم لمتعػػرؼ عمػػى الفػػركؽ،
كالنتا ج مكضحا يت الجدكؿ رةـ (.)37
جدول رقم (:)47
نتائج اختبار  tلمفروق في متوسط تقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة
واإلسكان تعزى لمجنس

االنحراف

البيان

الجنس

المتوسط

التقييم

ذكر

3.571

0.373

الوظيفي

أنثى

3.629

0.323

تقييم أداء

ذكر

4.198

0.463

الموظفين

أنثى

4.199

0.470

ذكر

3.959

0.535

أنثى

3.917

0.474

تقييم

ذكر

3.915

0.344

المستفيدين

أنثى

3.931

0.305

تقييم عام

المعياري

قيمة t

-1.539

-0.013

0.779

-0.449

مستوى
الداللة
0.125

0.990

0.437

0.653

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  348عند مستوى داللة  *** 1.96 = 0.05قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  348عند مستوى داللة 2.576 = 0.01

تبػ ػ ف م ػػف الج ػػدكؿ رة ػػـ ( )37أف مس ػػتكل الداللػ ػ لمتكس ػػط الدرجػ ػ الكم ػ ػ لتق ػ ػ ـ المس ػػتف د ف
المتضػػرر ف ألدا ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف كأبعػػادم ب ػ ف الػػذككر كاإلنػػاث كػػاف أكبػػر مػػف مسػػتكل
الدالل المقبكؿ يت الدراس كهك (( )0.05ة مػ  tالمحسػكب > مػف ة مػ  tالجدكل ػ ) ،ممػا عنػت أنػه ال
تكجػ ػػد يػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إحصػ ػػا

عنػ ػػد مسػ ػػتكل دالل ػ ػ ( )α<=0.05يػ ػػت متكسػ ػػط تق ػ ػ ـ المسػ ػػتف د ف

المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف لمجنس ،مما سبؽ مكف ةبكؿ الفرض القا م ب نه الال
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تكجػ ػػد يػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ إحصػ ػػا

عنػ ػػد مسػ ػػتكل دالل ػ ػ ( )α<=0.05يػ ػػت متكسػ ػػط تق ػ ػ ـ المسػ ػػتف د ف

المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف تعزل لمجنسال.
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت جػ إلػػى إدراؾ المسػػتف د ف لمػػدكر الح ػػكم كالر سػػت التػػت تقػػكـ بػػه ك ازرة
اإلسػػكاف يػػت ةضػ اإلعمػػار ،كال سػ ما بػ ف الػػك ازرة الجهػػات الرسػػم الر سػ لعمم ػ اإلعمػػار بالشػراك
مػػع العد ػػد مػػف الجهػػات األخػػرل ،كال سػػتط ع أحػػد إنكػػار دكر الػػك ازرة يػػت ممػػؼ اإلعمػػار خصكص ػان يػػت
الم ارحػػؿ السػػابق بعػػد الحػػركب اإلس ػ ار م المتكػػررة عمػػى ةطػػاع غ ػزة ،كتعتبػػر المكػػاف الر سػػت لتكجػػه
المكاطن ف لممطالب بإعمار منازلهـ ،كهت كذلؾ جه المراجع األكلى لممستف د ف حكؿ برنامج اإلعمار
كآل اته.
ل ػػذا كج ػػب عم ػػى ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف العم ػػؿ ال ػػدؤكب لتعز ػػز قػ ػ المس ػػتف د ف م ػػف برامجه ػػا
كخ ػػدماتها لمس ػػتكل اكب ػػر كي ػػؽ خط ػػط عم ػػؿ مح ػػددة  ،ك ػػذلؾ الترك ػػز عم ػػى مع ػػار الكف ػػا ة ي ػػت العم ػػؿ
كالمخرجػات كمع ػػار مركػػزم عنػػد عمم ػ تق ػ ـ األدا مػػف الخػارج ،لػػذا كجػػب تبنػػت اآلل ػػات التػػت سػػتؤدم
يت النها لتحق ؽ مع ار االدا المطمكب .
" .1ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى داللــــة ()α<=0.05فــــي متوســــط تقيــــيم
المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامـة واإلسـكان تعـزى لعمـر ( 15-81سـنة-10 ،
 45سنة ،أكثر من 40سنة)".
كلئلجاب ػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اس ػتخداـ اختبػػار تحم ػػؿ التبػػا ف األحػػادم ( One Way
 )ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ ،كالنتا ج مكضحا يت الجدكؿ رةـ (.)38
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جدول رقم (:)41
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسط تقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة
األشغال العامة واإلسكان تعزى لمعمر
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

1.697

2

0.848

التقييم الوظيفي داخل المجموعات

40.175

347

0.116

اإلجمالي

41.872

349

بين المجموعات

2.272

2

1.136

داخل المجموعات

73.586

347

0.212

اإلجمالي

75.858

349

بين المجموعات

2.724

2

1.362

داخل المجموعات

84.921

347

0.245

اإلجمالي

87.646

349

بين المجموعات

1.908

2

0.954

داخل المجموعات

34.299

347

0.099

اإلجمالي

36.207

349

البيان

تقييم أداء
الموظفين

تقييم عام

تقييم
المستفيدين

مصدر التباين

مجموع

المربعات

Fقيمة

7.327

5.357

5.566

9.651

مستوى
الداللة

0.001

0.005

0.004

0.000

قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )2, 347عند مستوى  * * 3 = 0.05قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )2, 347عند مستوى 4.61 = 0.01

تب ػ ػ ف مػػػف الجػػػدكؿ رةػػػـ ( )38أف مسػػػتكل الدالل ػ ػ لتق ػ ػ ـ المس ػػتف د ف المتضػ ػػرر ف ألدا ك ازرة
األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف كلجم ػػع أبع ػػادم ك ػػاف أة ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الداللػ ػ المقب ػػكؿ ي ػػت الد ارسػ ػ كه ػػك
(( )α<=0.05ة م  fالمحسػكب < مػف ة مػ  fالجدكل ػ ) ،كهػذا ػدؿ عمػى كجػكد يػركؽ ذات داللػ يػت
متكسط تق ـ المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف كلجم ع أبعػادم عػزل لمعمػر،
ممػػا سػػبؽ مكػػف ريػػض الفرض ػ القا م ػ ب نػػه الال تكجػػد يػػركؽ ذات دالل ػ إحصػػا

عنػػد مسػػتكل دالل ػ

( )α<=0.05ي ػػت متكس ػػط تق ػ ػ ـ المس ػػتف د ف المتض ػػرر ف ألدا ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف تع ػػزل
لمعمر ( 25-18سن  35-26 ،سن  ،أك ػر مػف  36سػن )ال ،كلمتعػرؼ عمػى مصػدر الفػركؽ تػـ اسػتخداـ
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اختبػ ػػار ش ػ ػ ف ه  scheffeلجم ػ ػػع األبعػ ػػاد باسػ ػػت نا بعػ ػػد التق ػ ػ ـ الػ ػػكظ فت تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار دانػ ػػت
( Dunnett T3بسبب عدـ تجانس الب انات ،ح ث كانت ة م مستكل الدالل  sig.الختبار Levene
 Statistic > 0.05أنظػػر لمممحػػؽ اإلحصػػا ت) ،كالجػػداكؿ رةػػـ ( )43-39تكضػػح نتػػا ج االختبػػارات
البعد .
جدول رقم (:)42
نتائج اختبار  Dunnett T3لتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان
تعزى لمعمر (بعد التقييم الوظيفي)

البيان

العمر
 40سنة فأقل

التقييم الوظيفي

45-10
 40سنة فأكثر

متوسط الفروق

مستوى الداللة

35-26

)*(-.14169

0.005

 36سن ي ك ر

-0.005

1.000

 31سن ي ةؿ

14169(*).

0.005

 36سن ي ك ر

13632(*).

0.026

 31سن ي ةؿ

0.005

1.000

35-26

)*(-.13632

0.026

تم استخدام اختبار ( Dunnett T3بسبب عـدم تجـانس البيانـات ،حيـث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة  sig.الختبـار > Levene Statistic
 0.05أنظــر لمممحــق اإلحصــائي)

تب ػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )39أف الفػػركؽ يػػت بعػػد التق ػ ـ الػػكظ فت كانػػت ب ػ ف

35-26سن مف جه كب ف 31سن ي ةؿ ك 36سن ي ك ر مف جه أخرل لصالح 35-26سن .

ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ ألف الف ػ مػػف  35-26سػػن تتمتػػع بنػػكع مػػف الػػكعت النسػػبت يػػت
نظرتهـ لؤلمكر ،بخبلؼ ممف هـ أةؿ مف  26سن  ،كالذ ف حكمػكف بعػكاطفهـ بع ػدان عػف التعقػؿ ،ب نمػا
الف العمر  35-26لهـ نظرة خاص يت الحكـ عمى األمكر ،كهنا كاف االختبلؼ.
كهذا ختمؼ مع دراس (بابك  )2111ك(دراس ك م امز  .)2119كالمتاف تكصمتا لعدـ كجكد يركؽ ب ف
ع ن الد ارس تعزل لمت ر الف العمر .
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جدول رقم (:)30
نتائج اختبار شيفيو لتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان تعزى لمعمر
(بعد تقييم أداء الموظفين)

البيان

العمر
 40سنة فأقل

تقييم أداء الموظفين

45-10
 40سنة فأكثر

متوسط الفروق

مستوى الداللة

35-26

)*(-.19060

0.005

 36سن ي ك ر

-0.109

0.317

 31سن ي ةؿ

19060(*).

0.005

 36سن ي ك ر

0.081

0.443

 31سن ي ةؿ

0.109

0.317

35-26

-0.081

0.443

تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )41أف الفركؽ يػت بعػد تق ػ ـ أدا المػكظف ف كانػت بػ ف  31سػن ي ةػؿ
كب ف  35-26سن لصالح  35-26سن .
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ الف الف ػ مػػف  35-26سػػن تتمتػػع بنػػكع مػػف الػػكعت النسػػبت يػػت
نظػرتهـ لؤلمػكر بخػػبلؼ ممػف هػػـ أةػؿ مػف  26سػػن كالػذ ف حكمػػكف بعػكاطفهـ بع ػدان عػػف التعقػؿ ،ب نمػػا
الف العمر  35-26سن لهـ نظرة خاص يػت الحكػـ عمػى األمػكر كهنػا كػاف االخػتبلؼ ،كألنهػـ اك ػر
ادراكان ككع ان بحكـ السن كالتجرب كالتعاطت مػع محكػات ك ػرة زادت مػف نسػب كعػ هـ ،كمػف ػـ حكمهػـ
عمى االمكر ،كي  36كاك ر تحمؿ نفس اف لـ كف لنسب االدراؾ التػت نقصػدها بالنسػب لمف ػ العمر ػ
مف .35-26
كهػػذا ختمػػؼ مػػع د ارس ػ الخرابش ػ كآخػػركف ( )2112كالتػػت اعتمػػدت عمػػى عمم ػ تق ػ ـ االدا
كمق ػػاس إلنتاج ػ العػػامم ف ،ح ػػث تكصػػمت ب نػػه ال تكجػػد يػػركؽ ذات داللػ إحصػػا
لممستف د ف تعزم لمت ر العمر.
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يػػت عمم ػ التق ػ ـ

جدول رقم (:)38
نتائج اختبار شيفيو لتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان تعزى لمعمر
(بعد تقييم عام)

البيان

العمر
 40سنة فأقل

تقييم عام

45-10
 40سنة فأكثر

متوسط الفروق

مستوى الداللة

35-26

)*(-.18487

0.014

 36سن ي ك ر

)*(-.22419

0.015

 31سن ي ةؿ

18487(*).

0.014

 36سن ي ك ر

-0.039

0.848

 31سن ي ةؿ

22419(*).

0.015

35-26

0.039

0.848

تب ف مف الجػدكؿ رةػـ ( )41أف الفػركؽ يػت بعػد تق ػ ـ عػاـ كانػت بػ ف  31سػن ي ةػؿ مػف جهػ
كب ف  35-26سن ك36سن ي ك ر مف جه أخرل لصالح  35-26سن ك36سن ي ك ر.
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ ألف الف ػ مػػف  35-26سػػن تتمتػػع بنػػكع مػػف الػػكعت النسػػبت يػػت
نظرتهـ لؤلمكر بخبلؼ ممف هػـ أةػؿ مػف  26سػن  ،كالػذ ف حكمػكف بعػكاطفهـ بع ػدان عػف التعقػؿ ،ب نمػا
الف العمر  35-26لهـ نظرة خاص يت الحكـ عمى األمكر ،كهنا كاف االختبلؼ.
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جدول رقم (:)31
نتائج اختبار شيفيو لألسموب المعرفي تعزى لمعمر (لتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة
األشغال العامة واإلسكان)

البيان

العمر
 40سنة فأقل

تقييم المستفيدين

45-10
 40سنة فأكثر

متوسط الفروق

مستوى الداللة

35-26

)*(-.17521

0.000

 36سن ي ك ر

-0.111

0.080

 31سن ي ةؿ

17521(*).

0.000

 36سن ي ك ر

0.065

0.334

 31سن ي ةؿ

0.111

0.080

35-26

-0.065

0.334

تب ف مف الجػدكؿ رةػـ ( )42أف الفػركؽ يػت الدرجػ الكم ػ لتق ػ ـ المسػتف د ف المتضػرر ف ألدا
ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف كانت ب ف  31سن ي ةؿ كب ف 35-26سن لصالح  35-26سن .
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ الف الف ػ مػػف  35-26سػػن تتمتػػع بنػػكع مػػف الػػكعت النسػػبت يػػت
نظػرتهـ لؤلمػكر بخػػبلؼ ممػف هػػـ أةػؿ مػف  26سػػن كالػذ ف حكمػػكف بعػكاطفهـ بع ػدان عػػف التعقػؿ ،ب نمػػا
الف العمر  35-26لهـ نظرة خاص يت الحكـ عمى األمكر ،كهنا كاف االختبلؼ.
" .4ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( )α<=0.05فـــي متوســـط تقيـــيم
المسـتفيدين المتضـررين ألداء وزارة األشـغال العامـة واإلســكان تعـزى نـوع العمـل (عاطـل ،عامــل،
موظف ،مدير ،أعمى من ذلك)".
كلئلجاب ػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحم ػػؿ التبػػا ف األحػػادم ( One Way
 )ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ ،كالنتا ج مكضحا يت الجدكؿ رةـ (.)43
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جدول رقم (:)34
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسط تقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة
األشغال العامة واإلسكان تعزى لنوع العمل

البيان

التقييم الوظيفي

تقييم أداء
الموظفين

تقييم عام

تقييم المستفيدين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.435

2

0.218

داخل المجموعات

41.437

347

0.119

اإلجمالي

41.872

349

بين المجموعات

0.953

2

0.476

داخل المجموعات

74.906

347

0.216

اإلجمالي

75.858

349

بين المجموعات

1.286

2

0.643

داخل المجموعات

86.36

347

0.249

اإلجمالي

87.646

349

بين المجموعات

0.97

2

0.485

داخل المجموعات

35.237

347

0.102

اإلجمالي

36.207

349

مصدر التباين

Fقيمة

1.822

2.206

2.583

4.774

مستوى
الداللة
0.163

0.112

0.077

0.009

قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )2, 347عند مستوى  * * 3 = 0.05قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )2, 347عند مستوى 4.61 = 0.01

يتبين من الجدول رقم ( )34النتائج التالية:
 أف مستكل الدالل ألبعاد تق ـ المستف د ف المتضػرر ف ألدا ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف التال ػ(التق ػ ـ الػػكظ فت ،تق ػ ـ أدا المػػكظف ف ،كتق ػ ـ عػػاـ) كانػػت أكبػػر مػػف مسػػتكل الدالل ػ المقبػػكؿ يػػت
الدراس كهػك ( 0.05ة مػ  fالمحسػكب > مػف ة مػ  fالجدكل ػ ) ،كهػذا ػدؿ عمػى عػدـ كجػكد يػركؽ
ذات دالل يت تمؾ األبعاد تعزل لنكع العمؿ.
ك عزك الباحث تمؾ النت جػ إلػى أف طب عػ االسػتفادة كحجػـ المسػاعدات لجم ػع المسػتف د ف هػك
كاحػد ،كػػذلؾ يػػإف آل ػ تعػػاطت الػػك ازرة مػػع المسػػتف د ف تقر بػان كاحػػدة ،لػػذا كانػػت نظػرة التق ػ ـ عنػػد جمهػػكر
المستف د ف هت كاحدة.
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ممػػا سػػبؽ مكػػف ةبػػكؿ الفرض ػ القا م ػ ب نػػه الال تكجػػد يػػركؽ ذات داللػ إحصػػا

عنػػد مسػػتكل

داللػ ػ ( )α<=0.05ي ػػت متكس ػػط تق ػ ػ ـ المس ػػتف د ف المتض ػػرر ف ألدا ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف
تعزل لنكع العمؿ (عاطؿ ،عامؿ ،مكظؼ ،مد ر ،أعمى مف ذلؾ)ال.
ك عزك الباحث تمؾ النت جػ إلػى أف طب عػ االسػتفادة كحجػـ المسػاعدات لجم ػع المسػتف د ف هػك
كاحد ،كذلؾ يإف آل تعاطت الك ازرة مػع المسػتف د ف تقر بػان كاحػدة لػدل كانػت النظػرة التق ػ ـ عنػد جمهػكر
المستف د ف هت كاحدة.
" .3ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( )α<=0.05فـــي متوســـط تقيـــيم
المســتفيدين المتضــررين ألداء وزارة األشــغال العامــة واإلســكان تعــزى لممؤىــل العممــي (أقــل مــن
ثانوية ،ثانوية ،دبموم ،بكالوريوس ،دراسات عميا)".
كلئلجاب ػ عمػػى تمػػؾ الفرض ػ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحم ػػؿ التبػػا ف األحػػادم ( One Way
 )ANOVAلمتعرؼ عمى الفركؽ ،كالنتا ج مكضحان يت الجدكؿ رةـ (.)44
جدول رقم (:)33
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في متوسط تقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة
األشغال العامة واإلسكان تعزى لممؤىل العممي

البيان

التقييم الوظيفي

تقييم أداء
الموظفين

تقييم عام

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.229

4

0.557

داخل المجموعات

39.643

345

0.115

اإلجمالي

41.872

349

بين المجموعات

0.672

4

0.168

داخل المجموعات

75.187

345

0.218

اإلجمالي

75.858

349

بين المجموعات

15.834

4

3.958

داخل المجموعات

71.812

345

0.208

اإلجمالي

87.646

349

مصدر التباين
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Fقيمة

4.850

0.771

19.017

مستوى
الداللة
0.001

0.545

0.000

البيان

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.774

4

0.694

داخل المجموعات

33.433

345

0.097

اإلجمالي

36.207

349

مصدر التباين

تقييم المستفيدين

Fقيمة

7.157

مستوى
الداللة
0.000

قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )4, 345عند مستوى  * * 2.37 = 0.05قيمة  fالجدولية لدرجات حرية ( )4, 345عند مستوى 3.32 = 0.01

يتبين من الجدول رقم ( )33النتائج التالية:
 أف مستكل الدالل لبعد تق ـ أدا المكظف ف كانت أكبر مف مستكل الدالل المقبكؿ يت الدراس كهك( 0.05ة م  fالمحسكب > مف ة م  fالجدكل ) كهػذا ػدؿ عمػى عػدـ كجػكد يػركؽ ذات داللػ يػت
متكسط بعد تق ـ أدا المكظف ف عزل لممؤهؿ العممت.
ك عزك الباحث تمؾ النت جػ إلػى أف طب عػ االسػتفادة كحجػـ المسػاعدات لجم ػع المسػتف د ف هػك
كاحد ،كذلؾ يإف آل تعاطت الك ازرة مػع المسػتف د ف تقر بػان كاحػدة لػدل كانػت النظػرة التق ػ ـ عنػد جمهػكر
المستف د ف هت كاحدة.
كمف خبلؿ الدراس كالتحم ؿ تب ف لمباحث كجكد ةصكر لذا رل الباحث ضركرة االهتماـ بتكي ر
الػػدعـ مػػف كاي ػ المسػػتك ات لػػك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف بصػػفتها الجه ػ الر س ػ المعن ػ بقض ػ
اإلعمار
-

أف مس ػ ػػتكل الداللػ ػ ػ لمدرجػ ػ ػ الكم ػ ػ ػ لتق ػ ػ ػ ـ المس ػ ػػتف د ف المتض ػ ػػرر ف ألدا ك ازرة األشػػ ػ اؿ العامػ ػ ػ
كاإلسكاف كلؤلبعاد التال (التق ـ الكظ فت ،كتق ػ ـ عػاـ) كانػت أةػؿ مػف مسػتكل الداللػ المقبػكؿ يػت
الدراس كهك (( )0.05ة م  fالمحسكب < مف ة مػ  fالجدكل ػ ) كهػذا ػدؿ عمػى كجػكد يػركؽ ذات
دالل يػت متكسػط تق ػ ـ المسػتف د ف المتضػرر ف ألدا ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف كتمػؾ األبعػاد
ع ػػزل لممؤه ػػؿ العمم ػػت ،مم ػػا س ػػبؽ مك ػػف ري ػػض الفرضػ ػ القا مػ ػ ب ن ػػه الال تكج ػػد ي ػػركؽ ذات داللػ ػ
إحصػػا

عنػػد مسػػتكل دالل ػ ( )α<=0.05يػػت متكسػػط تق ػ ـ المسػػتف د ف المتضػػرر ف ألدا ك ازرة

األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف تع ػػزل لممؤه ػػؿ العمم ػػت (أة ػػؿ م ػػف انك ػ ػ  ،انك ػ ػ  ،دبم ػػكـ ،بك ػػالكر كس،
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د ارسػػات عم ػػا)ال ،كلمتعػػرؼ عمػػى مصػػدر الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  Dunnett T3لمدرجػ الكم ػ
لتق ـ المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف كأبعادم كاختبػار شػ ف ه لممركنػ ،
كالجدكؿ رةـ ( )47- 45كضح نتا ج اختبارات البعد .
جدول رقم (:)35
نتائج اختبار شيفيو  Scheffeلتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان
تعزى لممؤىل العممي (بعد التقييم الوظيفي)

البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

ثانوية

التقييم الوظيفي

دبموم

بكالوريوس

متوسط الفروق

مستوى الداللة

انك

0.144

0.386

دبمكـ

294(*).

0.008

بكالكر كس

0.082

0.799

دراسات عم ا

0.188

0.164

أةؿ مف انك

-0.144

0.386

دبمكـ

0.151

0.295

بكالكر كس

-0.063

0.811

دراسات عم ا

0.044

0.974

أةؿ مف انك

)*( -.294

0.008

انك

-0.151

0.295

بكالكر كس

)*( -.213

0.015

دراسات عم ا

-0.107

0.678

أةؿ مف انك

-0.082

0.799

انك

0.063

0.811

دبمكـ

213 (*).

0.015

دراسات عم ا

0.106

0.413
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دراسات عميا

أةؿ مف انك

-0.188

0.164

انك

-0.044

0.974

دبمكـ

0.107

0.678

بكالكر كس

-0.106

0.413

تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )45أف مصدر الفركؽ لبعد التق ـ الكظ فت كانػت بػ ف المؤهػؿ العممػت
الدبمكـ مف جه كب ف البكالكر كس كأةؿ مف انك مف جه أخرل لصالح البكالكر كس.
ك عػػزك الباحػػث تمػػؾ النت ج ػ إال أف حمم ػ البكػػالكر كس صػػمكف غالب ػان لدرج ػ مػػف الكاةع ػ يػػت
نظ ػرتهـ لؤلمػػكر ،ممػػا سػػاعد بخػػبلؼ األةػػؿ مػػف بكػػالكر كس الػػذ ف غالب ػان تكػػكف نظ ػرتهـ سػػطح كغ ػػر
كاةع كترتبط بعامؿ الحماس كاالندياع يت التق ػ ـ ،بعكػس حممػ البكػالكر كس الػذ ف تمتعػكف بالكاةع ػ
أك ر.
كمف خبلؿ الدراس كالتحم ؿ تب ف لمباحث كجكد ةصكر ب ف ع ن الدراس حسب المؤهؿ العممت
نظ انر لحدا سنهـ كةم خبراتهـ كال س ما اصحاب المؤهبلت العمم ػ الصػ رة ،كصػ ار السػف لػذا ػرل
الباحػػث ضػػركرة االهتمػػاـ مػػف الػػك ازرة كز ػػادة ياعم ػ برامجهػػا كز ػػادة الجانػػب التكعػػكم ،كالس ػ ما لف ػػات
أصحاب المؤهبلت العمم المختمف لز ادة قتهـ بعمؿ الك ازرة.
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جدول رقم (:)30
نتائج اختبار  Dunnett T3لتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان
تعزى لممؤىل العممي (بعد تقييم عام)

البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

ثانوية

تقييم عام

دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

متوسط الفروق

مستوى الداللة

انك

0.165

0.533

دبمكـ

0.078

0.998

بكالكر كس

526 (*).

0.000

دراسات عم ا

0.125

0.844

أةؿ مف انك

-0.165

0.533

دبمكـ

-0.087

0.993

بكالكر كس

361 (*).

0.000

دراسات عم ا

-0.040

1.000

أةؿ مف انك

-0.078

0.998

انك

0.087

0.993

بكالكر كس

448 (*).

0.000

دراسات عم ا

0.047

1.000

أةؿ مف انك

)*( -.526

0.000

انك

)*( -.361

0.000

دبمكـ

)*( -.448

0.000

دراسات عم ا

)*( -.401

0.000

أةؿ مف انك

-0.125

0.844

انك

0.040

1.000

دبمكـ

-0.047

1.000

بكالكر كس

401 (*).

0.000

تـم اسـتخدام اختبـار ( Dunnett T3بسـبب عـدم تجـانس البيانـات ،حيـث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة  sigالختبـار  Levene Statistic > 0.05أنظـر
لمممحق اإلحصائي)
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تب ف مف الجدكؿ رةـ ( )46أف مصدر الفركؽ لبعد تق ـ عاـ كاف ب ف أةؿ مف انك ػ ك انك ػ
كدبمكـ كدراسات عم ا مف جه كب ف البكالكر كس مف جه أخرل لصالح أةؿ مف انك ػ ك انك ػ كدبمػكـ
كدراسات عم ا.
جدول رقم ()37
نتائج اختبار  Dunnett T3لتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان
تعزى لممؤىل العممي (الدرجة الكمية لتقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة
واإلسكان)

البيان

المنطقة

أقل من ثانوية

ثانوية

تقييم المستفيدين
دبموم

بكالوريوس

دراسات عميا

متوسط الفروق

مستوى الداللة

انك

0.122

0.404

دبمكـ

0.152

0.241

بكالكر كس

267 (*).

0.000

دراسات عم ا

0.115

0.404

أةؿ مف انك

-0.122

0.404

دبمكـ

0.030

1.000

بكالكر كس

0.145

0.053

دراسات عم ا

-0.007

1.000

أةؿ مف انك

-0.152

0.241

انك

-0.030

1.000

بكالكر كس

0.115

0.402

دراسات عم ا

-0.037

1.000

أةؿ مف انك

)*( -.267

0.000

انك

-0.145

0.053

دبمكـ

-0.115

0.402

دراسات عم ا

)*( -.152

0.014

أةؿ مف انك

-0.115

0.404
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البيان

متوسط الفروق

مستوى الداللة

المنطقة
انك

0.007

1.000

دبمكـ

0.037

1.000

بكالكر كس

152 (*).

0.014

تم اسـتخدام اختبـار ( Dunnett T3بسـبب عـدم تجـانس البيانـات ،حيـث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة  sigالختبـار > Levene Statistic

 0.05أنظر لمممحق اإلحصائي)

تب ػ ف مػػف الجػػدكؿ رةػػـ ( )47أف مصػػدر الفػػركؽ لمدرج ػ الكم ػ لتق ػ ـ المسػػتف د ف المتضػػرر ف
ألدا ك ازرة األش اؿ العامػ كاإلسػكاف كػاف بػ ف المؤهػؿ العممػت أةػؿ مػف انك ػ كد ارسػات عم ػا مػف جهػ
كب ف المؤهؿ العممت البكالكر كس لصالح المؤهؿ العممت أةؿ مف انك كدراسات عم ا.
كبالنسػػب لبعػػد تق ػ ـ عػػاـ كانػػت الفػػركؽ بػ ف أةػػؿ مػػف انك ػ ك انك ػ كدبمػػكـ كد ارسػػات عم ػػا مػػف
جهػ كبػ ف المؤهػػؿ العممػػت بكػػالكر كس مػػف جهػ أخػػرل لصػػالح المؤهػػؿ العممػػت أةػػؿ مػػف انك ػ ك انك ػ
كدبمكـ كدراسات عم ا ،أمػا بعػد التق ػ ـ الػكظ فت يكانػت الفػركؽ بػ ف الػدبمكـ مػف جهػ كبػ ف البكػالكر كس
كأةؿ مف انك مف جه أخرل لصالح المؤهؿ العممت بكالكر كس كأةؿ مف انك .
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خالصة النتائج اإلحصائية:
 النتائج المتعمقة بمستوى تقييم االداء لوزارة االشغال العامة واالسكان من قبل المستفيدين : .1بمػ متكسػػط معػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة األشػ اؿ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػات المختصػ حػػدان مرتفع ػان
بكزف نسبت (.)%77
 .2أخذ بعد االرتباط الترت ب األكؿ مف ب ف أبعاد معا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ كاإلسكاف مف ةبؿ
الجهات المختص بكزف نسبت (.)%84.2
 النتائج المتعمقة بمستوى تقييم االداء لوزارة االشغال العامة واالسكان من قبل المستفيدين : .1بم المتكسط لتق ـ المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف غزة مستكل
متكسط بكزف نسبت (.)%7842
 .2أخػػذ بعػػد الكفػػا ة البعػػد االكؿ يػػت تق ػ ـ أدا المسػػتف د ف الترت ػػب األكؿ مػػف ب ػ ف أبعػػاد لتق ػ ـ
المستف د ف المتضرر ف ألدا ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف بكزف نسبت ()%84
 النتائج المتعمقة بمـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ()α<= 0.05فــي متوســط معــايير تقيــيم األداء لــوزارة األشــغال واإلســكان مــن قبــل الجيــات المختصــة تعــزى
لممتغيرات التالية (الجنس ،العمر ،الخبرة ،نوع الوظيفة ،المؤىل العممي) :
 .1ال تكجد يركؽ ذات دالل إحصا

عند مستكل داللػ ( )α<= 0.05يػت متكسػط معػا ر تق ػ ـ

األدا لػػك ازرة األش ػ اؿ كاإلسػػكاف مػػف ةبػػؿ الجهػػات المختص ػ تعػػزل لمت ػرات الجػػنس  ،كنػػكع
الكظ فػ  ،كمػا تكجػد يػركؽ ذات داللػ إحصػا

عنػد مسػػتكل داللػ ( )α<= 0.05يػت متكسػػط

معا ر تق ـ األدا لك ازرة األش اؿ كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص تعزل لمت رات المؤهؿ
العممت ،كالعمر ،كسنكات الخبرة.

133

 .2هناؾ يركؽ بػ ف ع نػ الد ارسػ يػت بعػد االرتبػاط كانػت بػ ف المؤهػؿ العممػت بكػالكر كس ك انك ػ
لصالح ال انك .
 النتائج المتعمقة بمـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )α<= 0.05فـيمتوسط معايير تقييم األداء لوزارة األشغال واإلسكان من قبل المستفيدين تعـزى لممتغيـرات التاليـة
(الجنس ،العمر ،الخبرة ،نوع الوظيفة ،المؤىل العممي) :
 .1ال تكج ػػد ي ػػركؽ ذات داللػ ػ إحص ػػا

عن ػػد مس ػػتكل داللػ ػ ( )α<= 0.05ي ػػت متكس ػػط تق ػ ػ ـ

المسػػتف د ف المتضػػرر ف ألدا ك ازرة األشػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف تعػػزل لمجػػنس ،كمػػا تكجػػد يػػركؽ
ذات داللػ إحصػػا

عنػػد مسػػتكل داللػ ( )α<= 0.05يػػت متكسػػط معػػا ر تق ػ ـ األدا لػػك ازرة

األش اؿ كاإلسكاف مف ةبؿ الجهات المختص تعزل لمت رات ،المؤهؿ العممت ،كالعمر.
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التوصيات:
 .1ضػػركرة تػػكي ر الػػدعـ مػػف كاي ػ الجهػػات المحم ػ كالدكل ػ لػػك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف بصػػفتها
الجه الر س المعن بقض اإلعمار.
 .2عمػػى ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مز ػػدان مػػف العمػػؿ الفػػكرم كالػػدؤكب عبػػر تعز ػػز معػػا ر تق ػ ـ
األدا  ،كالسػ ما معػػا ر االرتبػػاط ،كاأل ػػر ،كاالسػػتدام  ،كالفاعم ػ  ،كالتنس ػ ؽ ،كالكفػػا ة إلنجػػاز ممػػؼ
اإلعمار.
 .3أف تعمػػؿ ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف عمػػى التكسػػع يػػت إعػػداد آل ػػات تنس ػ ق كامم ػ  ،كبجػػدكؿ
زمن ػػت لض ػػبط عمم ػ ػ إعػ ػػادة اإلعم ػػار ب ػػالتزامف بالتنسػ ػ ؽ مػ ػػع الجه ػػات المختصػ ػ األخ ػػرل بممػ ػػؼ
اإلعمار.
 .4العمػػؿ عمػػى تحسػ ػ ف أدا كياعم ػ عمػػؿ ال ػػك ازرة ،كأف تشػػمؿ ه كم ػ تنظ م ػ ػ تراتب ػ تخػػدـ ةضػ ػ
اإلعمار ،كتحقؽ أهدايها.
 .5أف تقػػػكـ ك ازرة األش ػ ػ اؿ العام ػ ػ كاإلسػ ػػكاف بالعمػ ػػؿ الػ ػػدؤكب لتعز ػ ػػز ق ػ ػ المسػ ػػتف د ف مػ ػػف برامجهػ ػػا
كخدماتها لمستكل اكبر كيؽ خطط عمؿ محددة.
 .6أف تركز ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف عمى مع ار الكفا ة يت العمػؿ كالمخرجػات كمع ػار مركػزم
عند عمم تق ـ األدا مف الخارج ،لذا كجب تبنت اآلل ات التت سػتؤدم يػت النها ػ لتحق ػؽ مع ػار
الكفا ة.
 .7أف تقػػكـ المسػػتك ات الس اس ػ كصػػانعت الق ػرار بالعمػػؿ عمػػى تػػذل ؿ العقبػػات التػػت تع ػؽ عمػػؿ ك ازرة
األش اؿ العام كاإلسكاف كعمى رأسها استمرار الحصار اإلس ار مت الظالـ عمى ةطاع غزة.
 .8االهتمػػاـ كز ػػادة ياعم ػ ب ػرامج ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف كز ػػادة الجانػػب التكعػػكم ،كالس ػ ما
لمف ات أصحاب المؤهبلت العمم لز ادة قتهـ بعمؿ الك ازرة.
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.9

عمػػى الػػك ازرة تطػػك ر مفهػػكـ التنس ػ ؽ يػػت أدا هػػا ل ػػتبل ـ مػػع رؤ ػ الف ػػات العمر ػ الص ػ رة ب ػ ف
تتعاطى كتنسؽ مع الك ازرة ل شمؿ مختمؼ أكجه التنس ؽ المشترؾ ب ف الك ازرة كجمهكرها.

 .11أف تقكـ الك ازرة بػالترك ز عمػى مع ػار االسػتدام ك حػد المعػا ر الفاعمػ يػت العبلةػات التػت تربطهػا
مع الجهات الخارج المختص بممؼ اإلعمار ،بما ضمف تحق ؽ التػكازف المطمػكب ،كاالسػتمرار
بالعمؿ بكت رة منتظم لمكصكؿ لؤلهداؼ المرجكة.
 .11أف تعمؿ الك ازرة عمى تدع ـ معا ر الكفا ة كالفاعم بما تناسب مع رغبات كحاجػات المسػتف د ف
مػػف عمم ػ اإلعمػػار عمػػى مختمػػؼ خصا صػػهـ مػػف ح ػػث الجػػنس كالنػػكع كالمؤهػػؿ العممػػت ،بمػػا
ضمف تحق ؽ أهداؼ الك ازرة التت جب أف تتكازل مع أهداؼ المستف د ف مف عمم اإلعمار.
 .12تعز ز مفهكـ الشراك الحق ق مع مختمؼ المؤسسات كالدكا ر الرسم كغ ر الرسم  ،كمؤسسات
المجتمع المدنت بما ضمف اإلسراع يت تنف ذ عمم اإلعمار.
 .13تعز ػػز عبلةػ ػ ال ػػك ازرة بالمؤسس ػػات المانحػ ػ كالجه ػػات الداعمػ ػ عم ػػى المس ػػتكل المحم ػػت كاإلةم م ػػت
كالدكلت ،كالض ط عمى الجهات المانح لمكيا بالتزاماتها ي ما خص ممؼ اإلعمار.
الدراسات المقترحة:
 .1كاةع عمم تق ـ االدا لدل العامم ف بك ازرة التخط ط الفمسط ن بقطاع غزة.
 .2مدل تطب ؽ معا ر تق ـ االدا الدكل يت المؤسسات الحككم الفمسط ن .
 .3كاةع االدا االدارم لمعامم ف يت ك ازرة الصح الفمسط ن كةت األزمات.
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مصفوفة الربط بين أىم النتائج والتوصيات وجيات االختصاص
م

جية االختصاص

التوصيات

النتيجة األولى :بم متوسط معايير تقييم األداء لوزارة األشغال واإلسكان من قبل الجيات المختصة حداً مرتفعاً بوزن

نسبي (.)%77
1

2

3

ضركرة نشر الكعت عبر كسا ؿ االتصاؿ المختمف ب هم تعز ز دكر ك ازرة االش اؿ

بصفتها الجه المركز يت عمم اعادة االعمار.

ضركرة تكي ر الدعـ مف كاي المستك ات لك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف بصفتها الجه
الر س المعن بقض اإلعمار

كضع الخطط كالبرامج البلزم لز ادة ياعم ادا ك ازرة االش اؿ العام كاالسكاف،
مما ز د مكانتها  ،كرضا الجمهكر عف خدماتها.

ر اس الكز ار
ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف

مجمس الكز ار

لتكص ؿ الرسال كامم حكؿ الدكر الحق قت كالفاعؿ لك ازرة االش اؿ العام كاالسكاف
يت عمم االعمار.

5

اإلعبلـ الحككمت
كسا ؿ االعبلـ المختمف

كضع خط كطن إعبلم منهج شامم تعمؿ تحت مظمتها األطر اإلعبلم
4

كزارة الداخم

كسا ؿ االعبلـ المختمف
الجهات الرسم
األحزاب
مؤسسات المجتمع المدنت

العمؿ عمى تحس ف أدا كياعم عمؿ الك ازرة ،كأف تشمؿ ه كم تنظ م تراتب
تخدـ ةض اإلعمار ،كتحقؽ أهدايها

ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف

مجمس الكز ار

النتيجة الثانية :حقق بعد االرتباط الترتيب األول من بين أبعاد معايير تقييم األداء لوزارة األشغال واإلسكان من قبل

الجيات المختصة بوزن نسبي (.)%13.1

العمؿ عمى تعز ز أبعاد تق ـ االدا كالكفا ة كاال ر يت الفكر المهنت لئلدار ف

8

العامم ف يت ك ازرة االش اؿ العام كاالسكاف ،بما حقؽ االهداؼ المنشكدة كز ادة
االنتاج كرضا المستف د ف.
العام كاالسكاف ،كتطك ر األسال ب المستخدم لتحق ؽ أعمى درج مف األهداؼ
المنشكدة.

4

ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف
الجهات الرسم

عمى الك ازرة تدع ـ معا ر الكفا ة كالفاعم
المستف د ف مف عمم

كاالسكاف
الجهات الرسم

العمؿ عمى إعداد برامج تكعك يت مجاؿ تق ـ االدا لمعامم ف يت ك ازرة االش اؿ

1

ك ازرة االش اؿ العام

بما تناسب مع رغبات كحاجات

اإلعمار عمى مختمؼ خصا صهـ مف ح ث الجنس كالنكع

كالمؤهؿ العممت ،بما ضمف تحق ؽ أهداؼ الك ازرة التت جب أف تتكازل مع أهداؼ
المستف د ف مف عمم اإلعمار.
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ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف

م

جية االختصاص

التوصيات

النتيجة الثالثة :بم متوسط تقييم المستفيدين المتضررين ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان غزة نسبة متوسطة

بوزن نسبي (.)%71..
8

1

جب العمؿ عمى ريع نسب رضا المستف د ف مف برامج كمشار ع ك ازرة االسكاف لمحد

االعمى عبر تطك ر خدماتها ،كت ر أسال بها المهن بما خدـ اكبر ي ممكن .

عمى ك ازرة االش اؿ العام كاالسكاف العمؿ عمى ز ادة ق المستف د ف مف خدمات
الك ازرة ،كالتعاكف الكامؿ مع جم ع ي ات المستف د ف.

ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف
الجهات الرسم
ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف

كسا ؿ االعبلـ

النتيجة الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α<= 0.05في متوسط معايير تقييم األداء
لوزارة األشغال واإلسكان من قبل الجيات المختصة تعزى لمتغيرات الجنس  ،ونوع الوظيفة ،كما توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α<= 0.05في متوسط معايير تقييم األداء لوزارة األشغال واإلسكان من قبل الجيات
المختصة تعزى لمتغيرات المؤىل العممي ،والعمر ،وسنوات الخبرة.

ضركرة تحرؾ الك ازرة لتقد ـ خدماتها يت جم ع االكةات كلكؿ الف ات ب ض النظر
8

عف المت رات المختمف لممستف د ف الف االستفادة يت النها هت الفاصؿ عند تقد ـ
الخدم مع ب اف ذلؾ اعبلم ان.

1

ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف

كسا ؿ االعبلـ

عمى المستك ات الس اس كصانعت القرار العمؿ عمى تذل ؿ العقبات التت تعكؽ

الحككم

عمؿ ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف كعمى رأسها استمرار الحصار اإلس ار مت

الر اس

الظالـ عمى ةطاع غزة.

مؤسسات المجتمع المدنت

النتيجة الخامسة :ىناك فروق بين عينة الدراسة في بعد االرتباط كانت بين المؤىل العممي بكالوريوس وثانوية لصالح

الثانوية.
8

جب عمى الك ازرة العمؿ عمى استقطاب ت د مختمؼ ش ار ح المستف د ف ب ض

النظر عف مؤهمهـ العممت بما حقؽ اعادة ز ادة ال ق يت ادا عمؿ الك ازرة

جب عمى الك ازرة تعز ز مفهكـ الشراك الحق ق مع مختمؼ المؤسسات كالدكا ر

1

كالرسم كغ ر الرسم  ،كمؤسسات المجتمع المدنت بما ضمف اإلسراع يت تنف ذ
عمم اإلعمار.

مؤسسات المجتمع المدنت
الك ازرات
االعبلـ الحككمت
مؤسسات المجتمع المدنت

عمى الك ازرة تطك ر مفهكـ التنس ؽ يت أدا ها ل تبل ـ مع رؤ الف ات العمر
4

ك ازرة الداخم

الص رة ب ف تتعاطى كتنسؽ مع الك ازرة ل شمؿ مختمؼ أكجه التنس ؽ المشترؾ ب ف
الك ازرة مع الجهات المختص .
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ك ازرة االش اؿ العام
كاالسكاف

المراجع
 المصادرأوالً :القرآن الكريم.
 المراجعثانياً :الكتب:
 أحمػػد ،إسػػماع ؿ ()2113ن تقيــيم أداء المــوظفين "األخطــاء القاتمــة" ،المنتػػدل العربػػت إلدارة المػكاردالبشر .
 تركػػت ،محمػػد ()2118ن منــاىج البحــث فــي عمــوم التربيــة وعمــوم الــنفس ،ط ،5المؤسس ػ الكطن ػلمكتاب ،الج از ر.
 تشكمسكت ،نعػكـ ()2111ن الحرب عمى غزة ونياية "إسـرائيل" ،ترجمػ ن ناصػر كنػكس ،ط ،1دارالحصاد ،دمشؽ ،سكر ا.
 زركاتػػت ،رش ػ د ()2112ن تـــدريبات عمـــى منيجيـــة البحـــث فـــي العمـــوم االجتماعيـــة ،دار الجامع ػلمنشر ،دكف ذكر مد ن النشر.
 الس د ،إسماع ؿ محمد ()2111ن اإلدارة االستراتيجية :مفـاىيم وحـاالت تطبيقيـة ،ط ،1دار المعريػالجامع  ،اإلسكندر  ،مصر.
 صالح  ،ار د أحمد ()2115ن التركيب األسري في األراضي الفمسطينية ،الجهاز المركػزم لئلحصػاالفمسط نت ،راـ ا﵀ ،يمسط ف.
 عبػػد البػػارم ،درة ،كآخػػركف ()2114ن اإلدارة الحديثــة المفــاىيم والعمميــات ،مــنيج عممــي تحميمــي،ط ،1المركز القكمت لمخدمات الطبلب  ،عماف ،األردف.
 عبػػد الحػػت ،كل ػػد ع)2112( .ن آفــاق تفاىمــات غــزة عــام  ،2012تقػػد ر اسػػترات جت ( ،)52مركػػزالز تكن لمدراسات كاالستشارات ،عماف ،األردف.
 عق مت ،عمر كصفت ()2116ن إدارة القوة العاممة ،ط ،1دار زهراف لمنشر كالتكز ع ،عماف ،األردف. عبلةت ،مدنت عبد القدار ()2115ن إدارة الموارد البشرية ،ط ،4خكارزم العمم لمنشر كالتكز ع.139

 مػػاهر ،أحمػػد ()2117ن إدارة الم ـوارد البشــرية ،ط ،2الػػدار الجامع ػ لمطباع ػ كالنشػػر ،اإلسػػكندر ،مصر.

ثالثاً :الدراسات:
 أبك الركس ،سامت ،كأبك ماضت ()2111ن العاممين دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسـطينية فـيقطـاع غــزة ،مجمػ الجامعػ اإلسػبلم (سمسػػم الد ارسػات اإلنسػػان ) المجمػػد التاسػع عشػػر ،العػػدد األكؿ،
غزة ،يمسط ف.
 أبػػك حطػػب ،مكسػػى ()2119ن فاعميــة نظــام تقيــيم األداء وأثــره عمــى مســتوى أداء العــاممين "حالــةدراســية عمــى جمعيــة أصــدقاء المــريض الخيريــة" ،رسػػال ماجسػػت ر غ ػػر منشػػكرة ،الجامعػ اإلسػػبلم ،
غزة ،يمسط ف.
 أبػػك ياشػ  ،كسػ ـ ()2114ن تقيــيم ب ـرامج المنظمــات النســائية الفمســطينية فــي الضــفة الغربيــة بــين ،1000 -8225جامع النجاح الكطن  ،رسال ماجست ر غ ر منشكرة ،نابمس ،يمسط ف.
 األم رم ،كل د ()2119ن تقييم وتطوير نظام تقيـيم أداء العـاممين -دراسـة حالـة فـي مصـرف دجمـةوالفرات لمتنمية واالستثمار ،رسال ماجست ر غ ر منشكرة ،األكاد م العرب المفتكح  ،الدنمرؾ.
 جاسر ،معػ ف ()2111ن محافظة بيت لحم دراسة في التركيب السكاني وخصائص المسـكن ،رسػالماجست ر غ ر منشكرة ،الجامع اإلسبلم  ،ةسـ الج راي ا.
 الجهاز المركزم لئلحصا ()2119ن النتائج الرئيسية لمسح أثر الحرب والحصار عمـى قطـاع غـزة.2119
 الحجار ،ار ػد ()2111ن تقيـيم األداء الجـامعي مـن وجيـة نظـر أعضـاء الييئـة التدريسـية بجامعـةاألقصى في ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة ،رسال ماجست ر غ ر منشكرة.
 حمس ،ار د محمد ()2115ن تقييم آلية إدخـال مـواد البنـاء إلعـادة إعمـار غـزة ،جر ػدة االةتصػاد ، 15آذار (مارس) .2115
 حماد ،أكرـ ()2115ن تقويم أداء اإلدارات المالية في مؤسسات السمطة الفمسطينية ،بحث تطب قتعمػػى عػػدد مػػف الػػك ازرات الحككم ػ يػػت ةطػػاع غ ػزة ،بحػػث مقػػدـ إلػػى المػػؤتمر العممػػت األكؿ االسػػت مار
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كالتمك ػػؿ ي ػػت يمس ػػط ف بػ ػ ف آيػ ػػاؽ التنم ػ ػ كالتحد ػ ػػات المعػاص ػ ػرة ،المنعق ػػد بكم ػ ػ التج ػػارة ي ػػت الجامعػ ػ
اإلسبلم يت الفترة مف  9-8ما ك  ،2115غزة ،يمسط ف.
 الخرابش  ،عمر كآخػركف ()2112ن العوامل المؤثّرة في تقييم أداء أعضاء ىيئة التـدريس فـي كميـةاألميرة عالية الجامعية في جامعة البمقاء التطبيقية في األردن مـن وجيـة نظـر الطالبـات ،العػدد ،31
المجم الدكل لؤلبحاث التربك  ،جامع اإلمارات العرب المتحدة.
 الخطة الوطنية لإلنعاش المبكر واعادة اإلعمار في غزة المؤتمر الـدولي لـدعم إعـادة اإلعمـار فـيغزة ،القاهرة ،جمهكر مصر العرب .2114 /1
 الدك ؾ ،أ مف ()2114ن تصور مقترح لتطوير سياسات إسكانية في قطاع غزة تعزز األمن القوميالفمسطيني ،أكاد م اإلدارة كالس اس  ،غزة ،يمسط ف.
 سمعاف ،جهاد ()2114ن دور الحكومات الفمسطينية في مواجية مشكمة اإلسكان ،رسػال ماجسػت رغ ر منشكرة ،أكاد م اإلدارة كالس اس  ،غزة ،يمسط ف.
 سك د ،محمكد ()2115ن الحرب عمى غزة ،مجم الدراسات الفمسط ن  ،العدد .112 الشك مت ،خد ج جمع ()2117ن دور التجارة االلكترونية في تخفيض التكـاليف -دراسـة تطبيقيـةفـــــي الشـــــركة العامـــــة لتجـــــارة الســـــيارات والمكـــــائن ،العػ ػػدد  ،67مجم ػ ػ اإلدارة كاالةتصػ ػػاد ،الجامع ػ ػ
المستنصر  ،العراؽ.
 صػالح  ،ار ػد أحمػد ()2113ن االسـتخدام السـكني لــألرض فـي محافظـات غـزة ،رسػال دكتػكرام غ ػػرمنشكرة ،معهد البحكث كالدراسات العرب  ،القاهرة.
 صد ؽ ،حسػ ف ()2112ن تقـويم األداء فـي المؤسسـات االجتماعيـة ،مجمػ جامعػ دمشػؽ ،المجمػد ،28العدد األكؿ ،دمشؽ ،سكر ا.
 الطباع ،مػاهر ()2114ن ورقة عمل بعنوان إعادة اإلعمار بين الحصار واآلليات والرقابـة الدوليـة،مق ػ ػػدـ ػ ػػكـ د ارس ػ ػػت ح ػ ػػكؿ آيػ ػ ػاؽ إع ػ ػػادة إعم ػ ػػار ةط ػ ػػاع غػ ػ ػزة بع ػ ػػد ع ػ ػػدكاف ،الجامعػ ػ ػ اإلس ػ ػػبلم ب ػ ػ ػزة
.2114/12/15
 عباس ػػت ،عص ػػاـ ()2119ن تـــأثير جـــودة المعمومـــة الماليـــة فـــي تقيـــيم األداء المـــالي لممؤسســـةاالقتصادية واتخاذ الق اررات ،دراس حال ل نذ لم از ،رسال ماجست ر غ ر منشكرة ،الم رب.
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 عبػػد الػػرحمف ،مػػدنت ()2113ن تقــويم أداء الجامعــات وفق ـاً لمنظــور األداء المت ـوازن "دراســة حالــةجامعة أفريقيا العالمية" ،مجم كم االةتصاد العمم  ،المجمد  ،59العدد الرابع.
 عبػػد ا﵀ سػػم ر ،كدكد ػػف ()2115ن نحــو إعــداد سياســة وطنيــة لإلســكان فــي األراضــي الفمســطينيةالمحتمة ،معهد أبحاث الس اسات االةتصاد الفمسط نت (ماس) ،راـ ا﵀ ،يمسط ف.
 العب دم ،عمػى ةاسػـ كآخػركف ()2111ن أثـر عمميـة خفـض كمفـة المـزيج التسـويقي فـي تقيـيم أداءمنظمات األعمال ،دراسة تطبيقية في شركة بغداد لممشـروبات الغازيـة ،مجمػ بابػؿ ،العمػكـ اإلنسػان ،
المجمد  ،18العدد ( ،)2كم اإلدارة كاالةتصاد ،جامع كرببل  ،العراؽ.
 العجمػ ػ  ،م ػػازف ()2114ن الرؤيــــة التنمويــــة إلعــــادة اإلعمــــار وخطــــة اإلنعــــاش المبكــــر ،ةػ ػ ار اتاسترات ج  ،السن السابع  ،العدد السابع عشر ،مركز التخط ط الفمسط نت ،نكيمبر.
 عػػدكاف ،عمػػاد ()2118ن التعــرف إلــى واقــع اســتخدام تقيــيم األداء فــي مراكــز التــدريب المينــي فــيمحافظـات غـزة مـن وجيـة نظـر العـاممين ،بحػث مقػدـ إلػى مػؤتمر التعمػ ـ التقنػت كالمهنػت يػت يمسػػط ف
(كاةع /تحد ات /طمكحات).2118/11/13-12 ،
 العزاكم ،عمت غالب ()2116ن تقييم أداء الوحدات االقتصادية في قطاع التعمـيم الجـامعي األىمـي،بحث تطب قت يت كم الم مكف الجامع  ،المعهد العربت لممحاسب ف القانكن ف.
 عزـ ،أحمد ()2112ن حرب غزة  1081و"الدولة" :العجز عن تغيير قواعـد المعبـة ،مجمػ الد ارسػاتالفمسط ن  ،العدد  ،94رب ع .2113
 عم ػػاف ،حػػكلت ()2119ن تقيــيم جــودة البيئــة الجامعيــة مــن وجيــة نظــر الخــريجين فــي الجامعــةاإلسالمية بغزة ،مجم جامع القدس المفتكح لؤلبحاث كالدراسات ،العدد السابع عشر.
 عكدة ،رهػاـ ()2114ن إعادة إعمار غزة :قيود إسرائيمية ومخـاوف فمسـطينية ،مجمػ تسػامح ،العػدد.47
 غزة :تقرير ما بعد عام واحد ،تقييم احتياجـات اإلنعـاش المبكـر واعـادة اإلعمـار ( ،)2115برنػامجاألمـ المتحدة اإلنما ت.
 كاظـ ،محمد)2113( .ن تأثير نظـم المعمومـات اإلداريـة فـي عمميـات تنفيـذ مشـاريع وزارة اإلعمـارواإلسكان في بغداد ،رسال دكتكرام غ ر منشكرة ،جامع كم منتس.
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 الكب ارتػػت ،حنػػاف صػػحبت ()2115ن اســتعمال معمومــات إدارة الكمفــة االســتراتيجية فــي تقيــيم أداءالوحدات االقتصادية ،رسال دكتكرام غ ر منشكرة ،كم اإلدارة كاالةتصاد ،جامع ب داد ،العراؽ.
 الكب ارتػػت ،حنػػاف صػػحبت ()2115ن اســتعمال معمومــات إدارة الكمفــة االســتراتيجية فــي تقيــيم أداءالوحدات االقتصادية ،رسال دكتكرام غ ر منشكرة ،كم اإلدارة كاالةتصاد ،جامع ب داد ،العراؽ.
 كمػػكب ،ع اربػػت ()2114ن ق ـراءة فــي حــرب إس ـرائيل الثالثــة عمــى قطــاع غــزة ،الصػػادر عػػف المركػػزالفمسط نت لحقكؽ اإلنساف خبلؿ شهر أب-أغسطس مف العاـ .2114
 المجنــة الوطنيــة لإلنعــاش المبكــر واعــادة إعمــار غــزة ،د ارس ػ ةػػدمت لممػػؤتمر الػػدكلت لػػدعـ إعػػادةإعمار غزة ،القاهرة ،تشر ف أكؿ .2114
 ل م ػػا ،حف ظػػت ()2119ن المــدن الجديــدة ومشــكمة اإلســكان الحضــري فــي الجزائــر ،رسػػال ماجسػػت رغ ر منشكرة ،جامع منتكرم ،الج از ر.
 المجمػػس االةتصػػادم الفمسػػط نت لمتنم ػ كاإلعمػػار بكػػدار ()2119ن قطــاع غــزة :األض ـرار ،اإلعمــاروالتطوير وضع اإلنسان أوالً.
 مح سػػف ،ت س ػ ر ()2114ن عمــى حافــة الجــرف :قــراءة فــي العــدوان اإلســرائيمي عمــى قطــاع غـــزةونتائجو األولية ،مؤسس الدراسات الفمسط ن  ،العدد .98
 المرصد األكركمتكسطت ،حصيمة شاممة لنتائج اليجوم اإلسرائيمي عمى غزة.2114/8/1 ، المركز الفمسط نت لحقكؽ اإلنساف ()2113ن عام عمى العدوان اإلسرائيمي عمى غزة :استمرار إنكارالعدالة لمضحايا الفمسطينيين ،األربعا .2113/11/13
 مركز المعمكمات الكطنت الكياال ()2114ن الحرب اإلسرائيمية عمى غزة .1083 مصطفى ،مهند ()2112ن العدوان عمـى غـزة  :1081بـين النتـائج العسـكرية والـدالالت السياسـية،مركز مسارات.
 معهد أبحاث الس اسات االةتصاد (مػاس)ن تحديات إعادة اإلعمار واإلنعاش االقتصادي في قطاعغزة إثر العدوان اإلسرائيمي القائم .1083
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 مقداد ،محمد إبراه ـ ()2114ن السياسات التنموية في فمسطين بعد العدوان عمـى غـزة ،كرةػ عمػؿمقدم ػ إلػػى كرش ػ بعن ػكاف أهم ػ كدكر الس اسػػات االةتصػػاد يػػت التنم ػ كاعػػادة اإلعمػػار ،ػػكـ د ارسػػت
بكم التجارة ،الجامع اإلسبلم 2114-12-15 ،ـ.
 منصكر ،عادؿ ()2111ن الخصائص السكانية وأثرىـا فـي التنميـة فـي دولـة فمسـطين– دراسـة فـيالجغرافيا االجتماعية ،رسال ماجست ر غ ر منشكرة ،جامع الن م ف ،السكداف.
 ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف ()2119ن تقريــر عمــل الــوزارة مــا بعــد الحــرب عمــى غــزة ،مػػارس.2009
 فتاح ػؿ ،أكرف ()2111ن زمن غزة الضائع ،المركـز الفمسـطيني لمبحـوث والدراسـات االسـتراتيجية، 29كانكف ال انت ( نا ر)  ،2111عمى الرابطن .http://pcrss.org/v427.html
 كسؼ ،ار د محمد ()2112ن المعايير التصميمية إلسكان ذوي الـدخل المـنخفض ،رسػال ماجسػت رغ ر منشكرة ،جامع النجاح ،نابمس ،يمسط ف.
 عكاد ،طارؽ  .)2115(.مدى صالحية نظام تقييم األداء لقياس األداء الفعمـي لممـوظفين العـاممينفي السمطة الوطنية الفمسطينية ،رسال ماجست ر غ ر منشكرة ،كم التجارة  ،الجامع االسبلم غزة.

رابعاً :دوريات ونشرات وتقارير وصحف:
 أبك خمخـ ،كعبد الفتاح ()2112ن تحميل وتقيـيم األداء االجتمـاعي فـي المنشـآت الصناعية:دراسـةميدانية عن اإلطارات الوسطى والدنيا في منشأة صـناعة النسـيج فـي الشـرق الجزائـري ،مجمػ العمػكـ
اإلنسان  ،جامع منتكرم ،ةسنط ن  ،الج از ر.
 أبك شهبل ،عمت ()2114ن استراتيجيات مواجية تحديات إعادة اإلعمار في قطاع غـزة ،بحػث مقػدـلمؤتمر اإلعمار بالقاهرة ،مصر.
 أبك ع ش  ،أم ف يا ؽ ()2114ن قطاع غزة بـين التنميـة واإلعمـار فـي مواجيـة االنقسـام والحصـاروالــدمار "خطــة طريــق" ،بحػػث مقػػدـ إلػػى ال ػػكـ الد ارسػػتن (آيػػاؽ إعػػادة إعمػػار ةطػػاع غ ػزة بعػػد عػػدكاف
 ،)2114المنعقد بكم التجارة يت الجامع اإلسبلم بتار  /15د سػمبر– كػانكف أكؿ 2114ـ ،غػزة،
يمسط ف.
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 تقر ر الكضع (طكارئ غزة) الصادر عف مكتب األمـ المتحدة لتنس ؽ الش كف اإلنسان يت األراضتالمحتم الفمسط ن  ،كالذم تـ نشرم خبلؿ شهر أ مكؿ -سبتمبر .2114
 الحككم الفمسط ن ()2112ن وثيقة إعادة إعمار غزة ،مقدـ إلى دكل ةطر ،غزة ،يمسط ف. الرمحت ،محمػكد ()2112ن مقابمة صحفية مع صـحيفة ىـآرتس ،شػبك العهػد لئلعػبلـ 19 ،تشػر فال انت (نكيمبر) .2112
 عبػػاس ،سػػنا كغصػػكف عبػػد الزهػرة ()2114ن المعــايير التخطيطيــة فــي التجمــع الســكني المســتدام/دراسة تحميمية ،بحث مقدـ إلى مؤتمر اإلسػكاف العربػت ال الػث -مػدف سػكن متكاممػ الخػدمات /حمػكؿ
إس ػػكان ي ػػت الفتػ ػرة م ػػف  ،2114/12/18-17القس ػػـ المعم ػػارم /الجامعػ ػ التكنكلكج ػ ػ  ،ك ازرة اإلعم ػػار
كاإلسكاف ،المركز الكطنت لبلستشارات.
 عب ػػد ،شػػاهر كآخػػركف ()2113ن تقيــيم األداء ،مجمػ جامع ػ األةصػػى ،المجمػػد السػػابع عشػػر ،العػػددال انت ،غزة ،يمسط ف.
 العجم  ،مازف ()2114ن الرؤية التنموية إلعادة اإلعمار وخطة اإلنعاش المبكر ،كرةػ عمػؿ مقدمػإلى كرش عمؿ بعنػكاف إعػادة إعمػار ةطػاع غػزةن الكاةػع كالتحػد ات ،مركػز التخطػ ط الفمسػط نت ،غػزة–
يمسط ف.
 العدكاف الجد د عمى غزة ()2114ن العدوان اإلسرائيمي الجديد عمى غزة ،كحدة تحم ؿ الس اسات يػتالمركز العربت ،ةطر.
 ير ؽ العمؿ ك ازرة التخط ط ()2119ن خط الت ه ؿ كاعػادة إعمػار ةطػاع غػزة ،ك ازرة التخطػ ط ،غػزة،يمسط ف.
 كت ب تعر فت عف إنجازات المكتب القطرم يت غزة ( ،)2116غزة ،يمسط ف.التحديات سمسمة :تقييم حالة ،المركػز
 محمكد ،خالد ()2114ن إعادة إعمار قطاع غزة :السياقات و ّالعربت لؤلبحاث كدراس الس اسات.
 مح سػػف ،ت سػ ر ()2112ن ق ـراءة فــي العــدوان اإلس ـرائيمي عمــى غــزة "األســباب والتــداعيات" ،مجم ػشؤكف يمسط ن  ،تشر ف ال انت (نكيمبر) ،عدد .251
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 معهػػد أبحػػاث الس اسػػات االةتصػػاد الفمسػػط نت (مػػاس) ،ورقــة غيــر منشــورة لورشــة عمــل بعن ـوان"تحديات إعادة اإلعمار واإلنعاش االقتصادي في قطاع غزة اثر العدوان االقتصادي األخيرال ،المسػكدة
ال ان  ،راـ ا﵀ -غزة.2114/18/13 ،
 مكةع الجز رة نت.2112/12/14 ، مكةع ك ازرة التخط ط كالتنم اإلدار  ،غزة ،عمى االنترنت .http://www.mop.ps مكةع ككال يمسط ف حرة.2114/12/27 ، -ككال األنبا األردن البتراال.2115/19/21 ،

خامساً :المقابالت:
 مقابم مع أحمد عسكر ،ر س ةسـ األبن بالمكتب القطرم ب زة.2116/18/21 ، مقابم مع أسام السعدكام ،مد ر عاـ المجمس الفمسط نت لئلسكاف.2116/14/16 ، مقابم مع جكاد األغا ،مستشار ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف.2116/18/29 ، مقابم ػ مػػع محمػػد عبػػد ا﵀ األسػػتاذ مػػد ر عػػاـ شػػؤكف المحايظػػات بػػك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف،.2116/18/29
 -مقابم مع مف د الحسا ن كز ر األش اؿ العام كاإلسكاف.2116/18/29 ،

سادساً :المراجع االجنبية
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-Babo ,Ed.D.Gerard(2010)" Principal Evaluation and the ISLLC 2008
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and Curriculum Development – Volume 54
- Ellen Goldring, Xiu Chen Cravens, Joseph Murphy, Stephen N. Elliott,
Becca
- Carson, Andrew C. Porter . (2008). " The Evaluation of Principals: What
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ممحق رقم ()8
أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
ختـــــــــــــصص إدارة الدولــــــــــــــــة
برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى

االستبانة
الموضوع :تحكيم استبانة ()8
معايير تقييم األداء لوزارة األشغال العامة واإلسكان من قبل "الجيات المختصة"
قػػكـ الباحػػث /ت سػ ر حسػػف محمػػكد األسػػتاذ ،بإعػػداد د ارسػ بعنػكافن ال تق ػ ـ أدا ك ازرة األشػ اؿ
العام ػ كاإلسػػكاف حػػكؿ عمم ػ إعمػػار ةطػػاع غ ػزة ال ،كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درج ػ
الماجست ر يت إدارة الدكل كالحكـ الرش د.
لػػذا نرجػػك مػػف سػ ادتكـ اإلجابػ عػػف جم ػػع الفقػرات المب نػ يػػت مجػػاالت االسػػتبان بمكضػػكع ،
كذلػػؾ بكضػػع إشػػارة (×) أمػػاـ مػػا ت ػرام مناسػػبان ،عمم ػان ب ػ ف المعمكمػػات التػػت س حصػػؿ عم هػػا الباحػػث لػػف
تستخدـ إال يت أغراض البحث العممت.
شاكرين لكم حسن تعاونكم..
الباحث
تيسير حسن األستاذ
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القسم األول :بيانات أساسية:
 .8العمرن

 31سن ي ةؿ

 31سن ي ك ر

 .1الجنسن

ذكر

أن ى

 .4نوع الوظيفةن

عامؿ

مكظؼ

مد ر

أعمى مف ذلؾ

أةؿ مف انك عام

انك عام

بكالكر كس

دراسات عم ا

أةؿ مف  5سنكات

مف  11-5سنكات

مف  15-11سن

أك ر مف  15سن

 .3المؤىل العممين

 .5سنوات الخبرةن

ثانياً :معايير تقييم األداء:
 .aالمعيار األول :االرتباط:
الفقرة

م.

موافق

تق ػ ػ ػػكـ ك ازرة األشػ ػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ ػ كاإلس ػ ػ ػػكاف
.1

بتحق ػ ػ ػػؽ األهػ ػ ػػداؼ لمكصػ ػ ػػكؿ لمخرجػ ػ ػػات
مشار ع اإلعمار المخطط لها.
ت ػ ػ ػػكير ك ازرة األشػ ػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ ػ كاإلس ػ ػ ػػكاف

.2

مركنػ يػت اإلدارة ال كم ػ يػت التعامػؿ مػػع
الظركؼ المت رة لمشار ع اإلعمار.
تصػ ػ ػ ػػم ـ مشػ ػ ػ ػػار ع اإلعمػ ػ ػ ػػار ل ػ ػ ػ ػػدل ك ازرة

.3

األش اؿ العام كاإلسػكاف مبػى احت اجػات
الف ات المستهدي .
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

الفقرة

م.

موافق

موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

تق ػ ػ ػػكـ ك ازرة األشػ ػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ ػ كاإلس ػ ػ ػػكاف
.4

بكضع مصفكي اإلطار المنطقت لمشػار ع
اإلعمار.
ت ارع ػ ػػى ك ازرة األشػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ كاإلس ػ ػػكاف

.5

تحم ػ ػػؿ المخػ ػػاطر الخارج ػ ػ التػ ػػت حتمػ ػػؿ
مكاجهتها أ نا تنف ذ مشار ع اإلعمار.
ت ارع ػ ػػى ك ازرة األشػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ كاإلس ػ ػػكاف

.6

كضػػع ترت بػػات لمتنس ػ ؽ مػػع الجم ػػع حػػكؿ
مشار ع اإلعمار.
تعمؿ ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف عمى

.7

تحم ػ ػػؿ الػ ػػدركس المسػ ػػتفادة مػ ػػف الخب ػ ػرات
السابق لمشار ع اإلعمار.

 .bالمعيار الثاني :الكفاءة:
الفقرة

م.

موافق

تعمؿ ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف عمى
.1

تحق ػ ػ ػ ػ ػػؽ مخرجػ ػ ػ ػ ػػات مشػ ػ ػ ػ ػػار ع اإلعمػ ػ ػ ػ ػػار
المخطط لها.
تعمؿ ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف عمى

.2

تػػكي ر مركن ػ ي ػػت اإلدارة ال كم ػ لمتعام ػػؿ
مع الظركؼ المت رة لمشار ع اإلعمار.
تق ػ ػ ػػكـ ك ازرة األشػ ػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ ػ كاإلس ػ ػ ػػكاف

.3

بمقارن تكال ؼ مخرجات مشار ع اإلعمار
بتكال ؼ مشار ع مشابهه أخرل.
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

م.
.4

الفقرة

موافق

موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

تعمػؿ الػػك ازرة عمػى تبر ػػر التكػال ؼ بالفكا ػػد
مف مشار ع اإلعمار.
تتبنػ ػ ػػى ك ازرة األش ػ ػ ػ اؿ العام ػ ػ ػ كاإلسػ ػ ػػكاف

.5

نظػاـ متابعػ يعػػاؿ لمشػػار ع اإلعمػػار ك ػػتـ
االستفادة منه.

.6

تس ػػتط ع ك ازرة األشػ ػ اؿ العامػ ػ كاإلس ػػكاف
تحق ؽ نتا ج غ ر مخطط لها.

 .cالمعيار الثالث :الفاعمية:
الفقرة

م.

موافق

تق ػ ػ ػػكـ ك ازرة األشػ ػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ ػ كاإلس ػ ػ ػػكاف
.1

بتحق ؽ أهداؼ مشػار ع اإلعمػار المخطػط
لها.
تعمؿ ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف عمى

.2

تحق ػ ػ ػػؽ التنم ػ ػ ػ ػ المخط ػ ػ ػػط له ػ ػ ػػا لمف ػ ػ ػػات
المستهدي .
تت كػػد ك ازرة األشػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف مػػف

.3

تحق ػ ػػؽ صػ ػػح الفرض ػ ػ ات المخطػ ػػط لهػ ػػا
حسب التصام ـ المكضكع سمفان.
تح ػ ػػاكؿ ك ازرة األشػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ كاإلس ػ ػػكاف

.4

ظهكر تجنب المخاطر أ نا تنف ذ مشػار ع
اإلعمار.
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

الفقرة

م.

موافق

موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

ت ارع ػ ػػى ك ازرة األشػ ػ ػ اؿ العامػ ػ ػ كاإلس ػ ػػكاف
.5

تجن ػ ػ ػػب ظه ػ ػ ػػكر مش ػ ػ ػػاكؿ تتعم ػ ػ ػػؽ ب ػ ػ ػػالنكع
االجتماعت أك الفقر.

 .dالمعيار الرابع :األثر:
الفقرة

م.

موافق

تحػ ػػرص ك ازرة األش ػ ػ اؿ العام ػ ػ كاإلسػ ػػكاف
.1

مػػف خػػبلؿ مشػػار ع اإلعمػػار عمػػى تحق ػؽ
األهداؼ العام لمدكل .

.2

تسػػاهـ مشػػار ع اإلعمػػار يػػت تحق ػػؽ هػػذم
األهداؼ.
كجػ ػػد أ ػ ػػر اةتصػ ػػادم لمش ػ ػػار ع اإلعم ػ ػػار

.3

عمػ ػ ػ ػ ػػى المػ ػ ػ ػ ػػكظف ف كمقػ ػ ػ ػ ػػدمت الخػ ػ ػ ػ ػػدمات
كمزكدم البنكد البلزم لمعمؿ.
تس ػػاهـ مش ػػار ع اإلعمػػػار الت ػػت تق ػػكـ بهػ ػػا

.4

ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف يت تطػك ر
القطاع المستهدؼ.
كجػػد لمشػػار ع اإلعمػػار التػػت تنفػػذها ك ازرة

.5

اإلسكاف أ ار مختمف نت ج االختبلؼ يت
الجنس أك الػكال ات الحزب ػ أك العرة ػ أك
الطبقات االجتماع .
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

 .eالمعيار الخامس :االستدامة:
م.
.1
.2

موافق

الفقرة
سػ ػ ػػعى المػ ػ ػػانح ف لػ ػ ػػك ازرة األش ػ ػ ػ اؿ العام ػ ػ ػ
كاإلسكاف لتحق ؽ أهداؼ مشار ع اإلعمار.
تقػػ ػ ػ ػػكـ ك ازرة األش ػ ػ ػ ػ ػ اؿ العام ػ ػ ػ ػ ػ كاإلسػػ ػ ػ ػػكاف
بالتنس ؽ مع المانح ف طكاؿ يترة التنف ذ.
تعمػؿ ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػكاف تػػكي ر

.3

مكازن ػ ػ ػ كاي ػ ػ ػ لمشػػ ػػار ع اإلعمػػ ػػار لتحق ػ ػ ػػؽ
المخرجات كاألهداؼ.
تقػػكـ ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػػكاف بإ جػػاد

.4

تنػ ػػاغـ ب ػ ػ ف أنشػ ػػط مشػ ػػار ع اإلعمػ ػػار مػ ػػع
العكامؿ االجتماع كال قاي .
تراعى ك ازرة األش اؿ العام كاإلسكاف األخػذ

.5

بع ػ ف االعتبػػار معػػا ر الحكػػـ الرش ػ د أ ن ػػا
تنف ذ المشار ع.
تقػػكـ ك ازرة األشػ اؿ العامػ كاإلسػػكاف بػػإدارة

.6

التكنكلكج ػػا المتػػكيرة بػػدكف الحاج ػ لمسػػاعدة
خارج .
تعمػػؿ ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف عمػػى

.7

تحق ػػؽ االسػػتدام المؤسسػػات كالتػػت تعكػػس
مسػػػتكل الت ػ ػزاـ المؤسس ػ ػ باسػ ػػتمرار مشػػػار ع
اإلعمار كدمجها ضمف ه كم تها.
تعمػػؿ ك ازرة األش ػ اؿ العام ػ كاإلسػػكاف عمػػى

.8

تحق ػػؽ االس ػػتدام المال ػ ػ الس ػػتمرار تمك ػػؿ
مشار عها.
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
ختـــــــــــــصص إدارة الدولــــــــــــــــة
برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى

االستبانة
الموضوع :تحكيم استبانة ()1
تقييم المستفيدين (المتضررين) ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان
قػػكـ الباحػػث /ت س ػ ر حسػػف محمػػكد األسػػتاذ ،بإعػػداد د ارس ػ بعن ػكافن التق ػ ـ أدا ك ازرة األش ػ اؿ
العامػ ػ كاإلس ػػكاف ح ػػكؿ عمم ػ ػ إعم ػػار ةط ػػاع غػ ػزة  ،كذل ػػؾ اس ػػتكماالن لمتطمب ػػات الحص ػػكؿ عم ػػى درجػ ػ
الماجست ر يت إدارة الدكل كالحكـ الرش د.
لػػذا نرجػػك مػػف سػ ادتكـ اإلجابػ عػػف جم ػػع الفقػرات المب نػ يػػت مجػػاالت االسػػتبان بمكضػػكع ،
كذلػػؾ بكضػػع إشػػارة (×) أمػػاـ مػػا ت ػرام مناسػػبان ،عمم ػان ب ػ ف المعمكمػػات التػػت س حصػػؿ عم هػػا الباحػػث لػػف
تستخدـ إال يت أغراض البحث العممت.
شاكرين لكم حسن تعاونكم..
الباحث
تيسير حسن األستاذ
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القسم األول :بيانات أساسية:
 .8العمرن

 31سن ي ةؿ

 31سن ي ك ر

 .1الجنسن

ذكر

أن ى

 .4نوع الوظيفةن

عاطؿ

عامؿ

مكظؼ

مد ر

أعمى مف ذلؾ
 .3المؤىل العممين

أةؿ مف انك عام

انك عام

بكالكر كس

دراسات عم ا

ثانياً :تقييم المستفيدين (المتضررين) ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان:
المجال األول :التقييم الوظيفي:
م.
.1

الفقرة

موافق

تحػ ػ ػػرص الػ ػ ػػك ازرة عم ػ ػ ػى إنجػ ػ ػػاز خػ ػ ػػدماتها
لممتضرر ف يت أةؿ كةت ممكف.
تسػػ ػػهؿ ك ازرة األش ػ ػ ػ اؿ العام ػ ػ ػ كاإلسػػ ػػكاف

.2

الكص ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى متطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الخدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
كاإلرشادات البلزم لممتضرر ف.

.3
.4
.5
.6

تتسػػـ إج ػ ار ات تقػػد ـ الخدم ػ لممتضػػرر ف
يت الك ازرة بالكضكح.
الخػ ػػدمات المس ػ ػػاندة (تصػ ػػك ر مس ػ ػػتندات،
تعب طمبات )..لممتضرر ف متكيرة.
ػ ػػتـ تحد ػ ػػد مكعػ ػػد لممراجع ػ ػ لممتضػ ػػرر ف
لمعري اإلج ار المتخذ.
ػػتـ االلت ػزاـ بالمكاع ػػد يػػت انجػػاز المعامم ػ
لممتضرر ف.
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

م.
.7
.8

الفقرة

موافق

موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

تـ التعامؿ مع المعمكمات كالك ا ؽ بسر
تام .
ػػتـ اس ػػتخداـ ص ػػندكؽ ش ػػكاكل كاةت ارح ػػات
المتضرر ف مف ةبؿ الك ازرة.
تـ استقباؿ الشكاكل مػف ةبػؿ المتضػرر ف

.9

لممد ر ػ ػ المعن ػ ػ كمحاكلػ ػ إ ج ػػاد الحم ػػكؿ
لها.

.11

مكنػؾ اسػتخداـ المكةػع االلكتركنػت لمػػك ازرة
لمكصكؿ إلى ما تر د معريته.
تش ػػعر أف هن ػػاؾ تحسػ ػ ف مس ػػتمر لمخدمػ ػ

ػر ات
 .11المقدم ػ ػ ػ مػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػث تبس ػ ػ ػ ط اإلجػ ػ ػ ا
كسرع االنجاز.
.12

تسػػ ػػـ الكصػ ػ ػػكؿ إلػ ػ ػػى متطمبػ ػ ػػات الخدم ػ ػ ػ
كاإلرشادات البلزم لها بسهكل .

المجال الثاني :تقييم الموظفين والعالقات:
م.
.1
.2
.3

الفقرة

موافق

سػ ػػهكل الكصػ ػػكؿ إلػ ػػى المكظػ ػػؼ المعنػ ػػت
بتقد ـ الخدم لممتضرر ف.
عتبر عدد المكظف ف المسؤكل ف عف تقد ـ
الخدم لممتضرر ف كاؼ.
تعام ػػؿ المكظف ػػكف مع ػػؾ ب س ػػمكب لط ػػؼ
كبمهن عال
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

الفقرة

م.

موافق

موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

ػػتـ انج ػػاز المعاممػ ػ بس ػػرع كدكف تػ ػ خ ر
.4

يػػ ػ ػػت حػػ ػ ػػاؿ تػ ػ ػ ػػكير كاي ػ ػ ػ ػ الك ػػ ػ ػػا ؽ لػ ػ ػ ػػدل
المتضرر ف.

.5
.6
.7

تـ استقباؿ اةتراحاتؾ كاستفسا ارتؾ بصػدر
رحب.
تف ػ ػ ػػرغ المكظ ػ ػ ػػؼ إلنج ػ ػ ػػاز معاممت ػ ػ ػػؾ ،كال
نش ؿ عنؾ ألدا أعماؿ شخص له.
بلحػ ػػظ اجتهػ ػػادات يرد ػ ػ مػ ػػف المػ ػػكظف ف
ل ا ات تطك ر كتسر ع الخدم .
تتػ ػ ػ ػػابع معاممتػ ػ ػ ػػؾ مػ ػ ػ ػػف ةبػ ػ ػ ػػؿ المػ ػ ػ ػػكظف ف
المعن ػ ػ ف ،ك ػػتـ إعبلم ػػؾ هاتف ػ ػان ،أك عب ػػر

.8

البر ػػد االلكتركن ػػت ي ػػت حػ ػاؿ كج ػػكد نق ػػص
يػػت الك ػػا ؽ المطمكبػ  ،أك يػػت حػػاؿ انجػػاز
المعامم .

المجال الثالث :توفر المعمومات:
م.
.1
.2
.3

الفقرة

موافق

تكير المعمكمات عف إج ار ات كمسػ كل ات
كزمف إنجاز خدمات الك ازرة لممتضرر ف.
تػ ػكاير المعمكم ػػات البلزمػ ػ ع ػػف متطمب ػػات
الحصكؿ عمى الخدمات المتنكع .
س ػ ػ ػػهكل الكص ػ ػ ػػكؿ لممعمكم ػ ػ ػػات المتعمقػ ػ ػ ػ
بالك ازرة.
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موافق
جداً

ال أدري

غير

غير موافق

موافق

إطالقاً

ممحق رقم ()1
قائمة المحكمين
م.

االسم

.1

د .ـ .جكاد سم ـ األغا

التخصص

مكان العمل

هندس

مستشار كز ر األش اؿ العام كاإلسكاف

.2

د .أد ب سالـ األغا

إدارة أعماؿ

جامع األةصى

.3

د .حساـ نع ـ النفار

إدارة أعماؿ

الكم الجمع لمعمكـ كالتكنكلكج ا

.4

د .مراد جابر األغا

إدارة كاةتصاد

الكم الجمع لمعمكـ كالتكنكلكج ا

.5

د .ار د حس ف الحجار

إدارة تربك

جامع األةصى

.6

د .منصكر عبد القادر منصكر

إدارة أعماؿ

جامع األةصى

.7

د .رامز عزمت بد ر

إدارة أعماؿ

جامع األزهر

.8

د .محمكد عبد الرحمف الشنطت

إدارة أعماؿ

أكاد م اإلدارة كالس اس
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