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 : اىلــــــــــقـــــــــال تع

يَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِيهَ أُوتُوا الْعِلْمَ  "

  " دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ
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 إهذاء

 .ببإلميبى والعلن ٌىصٍين مبى طبملب الذي ،، الغبيل والذي إىل

 .دربً حضًء مشعت سالج وهب مبًج اليت ،، الغبلٍت والذحً إىل

 .األعشاء وأخىاحً إخىاًً إىل

 .حزفب علوين هي ومل أسبحذحً إىل

 .واملعزفت ببلعلن واملهخوني الببحثني مجٍع إىل

 .املخخلفت احلٍبة جمبالث يف املخوٍشٌي و املىهىبني مجٍع إىل

 .مبًىا هب أٌي هلن العىى ٌذ وٌقذم ورعبٌخهن املىهىبني بخنشئت ٌهخن هي مجٍع إىل

 .. وفلسطني اهلل أحب هي مل إىل

 انًخىاضع،، انضهذ هزا أهذٌ

 انس نبذ  :انباحذ
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 وحقذَش شكش
الِزدَوي وَعَلَىٰ  َولً  َو ْو َو ْو َو  الخ ًَِّ  ِز ْو َو َو َو   َو ْو ِز ْو ًِز  أ  َو ْو ُك َو  ب  َو   َو َو اَو " اَو وَاى   َو  صَو لِزًح   َو ْو َو

ضَو ه لْو ًِز  َو ْو حْو َو ِز َو   َو َودْوخِز ( 19النول، آٌت )  "الصَّبحلَِِّنيَ  ِز َو دِز َو  فًِ  ِز َو

 جلاللل والشنز فبحلوذ .لىجهل خملصب عولً وجتعل ،محذك  حلهوينأى  أسألل إًً اللهن

 .سلطبًل وعظٍن
 ػسع الذؼ الباحث ىاوخمط آخرون، أشخاص وشجعيا حفزىا أفكار من مزيج ىو جيد أؼ

 .ومفيداًه   ماًه لوهأنه كونه أملؼ بحثًا، ضعؼ بحيث المقادير تمك لمزج
 من من والنصح الد م، كل إللًه و دموا وجيودىم، بأفكارىم  ملًه أنعموا الذين ىؤالء أريدهأنهأشكر

 . طيبة جيود من بذلوه لما العرفانهبالجميل باب
 الطيبة بنصائحو شجعنل الذؼ ،اليابيل وسيـ :رالدكتو المشرف واالمتنانهاألستاذ بالشكر وأخص

رشاداتو  األفاضل األساتذة لجم ع موصول والشكر .النيائ ة بصورتو العمل ىذاراجهإلخ الق مة وا 
ه.اإلسالم ة بالجامعة التجارة بكم ة

هوفيق االغا :أكـر سمور والدكتور: بالدكتور المتمثمة المنا شة لجنة أ ضاء إلى بالشكر أتقدم كما
 .الدراسة ىذه منا شة بقبول لتفضميما

 إخوانل الغال ة  ائمتل لمماجستير طيمةهدراستل معل وو ف سا دنل من لكل الشكر بجزيل وأتقدم
الدكتورهأسامةهالع سوؼهوزيرهالنقلهوالمواصالتهالسابقهالذؼه موصول والشكر وأصد ائل، وأخواتل،

 .لرسالةا ىذه إتمام فل لل لمسا دتوو لمهيدخرهجيداهأبداهفلهمسا دتل
 أرض  مى لتتنفس راسةالد ىذه راجبإخ اىتم من وكل ود منل بجانبل و ف من كل أشكر راًهوأخل

ه.الوا ع
 

 نهضًُع انشكش فضضَم نزا

 انس نبذ :انباحذ
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 انًحخىَاث قائًت
 

 

 انًىضىع و
سقى 

 انصفحت
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 الدراسة ممخص
مدػهمالءمةهالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيرهأجرةهالنقله  مى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت

 . بلهوزارةهالمواصالتالعموملهفله طاعهغزةهمنه

المنيجه و دهاستخدم المختمفة، مصادرىا من الب انات بجمع الباحث  ام الدراسة أىداف ولتحقيق

  ينة و دهتكونت المعمومات لجمع رئ سة كأداة ستبانةاإلهالدراسة،هو إلجراء التحميمل الوصفل

 باختالف (98)  ددىم والبالغ اإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقهفلهوزارةهالنقل، أفراد الدراسةهمن

 استرداد تم استبانة، (98) توزيع ثم أول ة استبانةهكدراسة (30) تمهتوزيع حيث مسم اتيمهالوظ ف ة،

 اإلحصائل SPSS برنامج استخدام وتم ،%(95.92) اإلجمال ة بمغتهالنسبة و د استبانة،(ه94)

وزارةهالنقلهوالمواصالتهلتسعيرههتتبعواهنظام ىناك أن الدراسة نتائج أظيرت و ده.لتحميلهالب انات

والمتغيراتهحيثهتتوفرهبعضهالمبادغهاألساس ةههواألسسالنقلهالعموملهوفقهبعضهالمعاييرههأجرة

ليذاهالنظام،هولكنهالممارسةهالفعم ةهفلهتطبيقهىذاهالنظامهلمتسعيره فتقرهلبعضهالضوابطهوالمعاييره

نظامهتسعيره تعزز أن شأنيا من التل التوص ات من مجمو ة إلى الدراسة خمصت الضروريةههو د

تحديثهأساليبهالتسعيرهوفقهأسسههأىمياالنقلهالعموملهلدػهوزارةهالنقلهوالمواصالتهمنههأجرة

متكاملهلتسعيرهه)نظام(هبرنامج وضع بضرورة الباحثةهوزارةهالنقلهوالمواصالت يوصله. مم ةهحديثة

تسعيرهأجرةهالنقلهالعموملهغيرهالمال ةه ندههالمقاي سانوهمنهالضرورؼهمرا اةهوهالنقلهالعموملهأجرة

 تخص ص بضرورة توصل كماه.فله طاعهغزة البيئة وطب عة العامة ثقافة اال تبار بعين واألخذ

 .النقلهالعموملهأجرةلتسعيره وحدة

 
 



 ا
 

Abstract 
This study aimed to investigate The appropriateness of the Criteria Used for 

Pricing of public Transportation Services in Gaza Strip – Applied Study in 

Ministry of Transportation. To achieve the objectives of the study, the 

researcher collected data from different sources, used the descriptive 

analytical approach to conduct the study and the questionnaire as the main 

tool of data collection. The population of the study are members of  the 

public administration of public transportation Study in Ministry of 

Transportation, totaling (98) according to different job titles. The 

questionnaires were distributed (30) as a pilot study, and the distribution of 

(98) questionnaires, (94) were recollected, the overall percentage (95.92%) 

then analyzed by the SPSS program for statistical analysis. The results 

show that there is a system followed by the Ministry of Transportation for 

pricing the public transportation fees according to certain criteria and 

variables where there are some basic principles of this system, but the 

actual practice of the pricing system lacks some of the criteria and standards 

necessary The study concluded a set of recommendations that will enhance 

pricing system of public transportation fees at the Ministry of 

Transportation of the most important recommendations is updated pricing 

methods according to modern scientific based. research Recommends that 

Ministry of Transportation need to develop a integrated pricing program) 

system (  public transportation fees and it is necessary to take into account 

measurements of non-financial when pricing  public transportation fees and 

taking into account the culture of the public and the nature of the 

environment in the Gaza Strip. Also recommends the need to customize unit 

in the ministry for pricing of public transportation fees. 
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: مقدمة1.1 
 سكناهانهمك تطوير خالل من الخم قة نشأة مُنذ شتى بطرقٍه ح اتوِه تطوير  مىانهاإلنس حرَصه لقد

 والتله رفت السكان ة لمتجمعات الخدماتل و العمرانل التطور حيث من مختمفة مستو اتٍه  مى
 .بالمدن

 الناس  لتنقل نظامهنقلهومواصالت وجودِه من بدَه الانهك المدن، ليذهِه التطور  مم ة والستكمال
 داخل كانهذلكهسواء وآمنةٍه وسريعةٍه سيمةٍه بطريقةٍه الخدمات وتقد م ح اتيم،أموره فل والت سيره مييمُه

ودوره طاعه أىم ة خاللهمن التاريخ  بر المدن ةأىمل تبرزهأصبحت بينهالمدن،حيث أو المدينة
ه.الخدماتهفيياهوخاصةهالمواصالت

غزة،ه و طاع الغرب ة الضفة فل وكذلك النام ة، الدول معظم فل والمواصالت، النقل  طاع يتميزو
 والبناء ولمتشييد والصنا ة الزرا ة لقطاع خدمات  قدم فيو األخرػ، لمقطا ات خدماتل بدور

 النقل  طاع يمعب لذلك ؛والشخص ة العامة الخدمات من العديد إلى إضافة ولمس احةهوالتجارة،
اإلجمالل،ههو ده القومل الناتج فل  سيم فيو لمدولة، اال تصاد تنم ة فل دوًراهرئ ًسا والمواصالت

 2013 امهمميونهدورهه 444.42همنهالناتجهالقوملهالفمسطينل%ه6.3شكلهىذاهالقطاعهماهنسبتوه
(.ه2013،اإلحصاءهالفمسطينل)ه 

 مم ةهالتخط طهوالتنظ مهأنههوبالرغمهمنهاألىم ةهاإلستراتيج ةهالكبيرةهلقطاعهالنقلهوالمواصالتهإال
.ههكثيرهمنهالحكوماتهوالجياتهالمعن ةهمبقيته ائقاهكبيراهأما

معهاختالفهالظروفهواألزمنةهفلهآل ةهوسبلهتطويرهأنظمةهالمواصالتههالدراساتهتنو تهاألبحاثهو
والتخط طهلياهبماهفيياهوضعهس اساتهتسعيرهالنقلهوالمواصالت،ههونشأتهبذلكه مومهتخط طهه

جره مىهنظامهتلمهانهبعضهالبمدأنههإالههيتجزأهمنه مومهإدارةهالمدن، المواصالتهوالتلهىلهجزءاهال
النقلهوالمواصالتهىذههالتغيراتهالجوىريةهأوهحتىه مم اتهتطويرهلمخططهالمتعمقةهبأنظمةهتسعيره

.ههألسبابهمختمفةهمنياهس اس ةهوا تصاد ةهواجتما  ةه"ذلكه ائدانهالمواصالتهوتنظ ميا،ههوك
  ةهحالتهدونهتطورهكثيرهمنهالقطا اتهفمسطينهتعانلهمنهظروفها تصاد ةهوس اس ةهواجتماانهو

.ههمنياه طاعهالنقلهوالمواصالت
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ه:مشكمة الدراسة1.2 
همنهالطب علانه مىهسطحهاألرضهوىوه سعىهلتوفيرهحاجاتوهالمختمفة،هوكانهظيرهاإلنسأنههمنذ
يواجوه املهالمسافةه ندماهسعىهلتحقيقهرغباتو،ههمماهحداهبوهالبحثه نهوسيمةهأخرػهغيرهأنه

 شراتههإلى مىهظيرهاألرضهالذؼه متدهانهأ داموهلكلهيوسعهدائرةهانتشارههاألفقلهوفلهتاريخهاإلنس
التعرفه مىهمرحمتينهتاريخيتينهفلهاستخدامههإلىىناكهتقس ماهيؤدؼهبناهأنههاآلالفهمنهالسنينهنجد

ؼه رنهمضى،ههحوالهإلىالتاريخهاإلنسانلهه ةبدامنههبدأوسائلهالنقل،هالمرحمةهاألولىهطويمةهجداهوت
(.ه37،ههصه1974دمحم،ه)أماهالمرحمةهالثان ةهفيله صيرةهنسب اهالهتتجاوزهالقرنه

ف ماهيخصهالمرحمةهاألولىهل سهىناكهمعموماتهأكيدةه نهاستخدامهالمواصالتهغيرهانوهمنهوهههههه
برؼهالنقلهالهبدأم،هو ده.سنةهق(ه2000) دماءهالمصرينهاستخدمواهالقواربهلمنقلهحواللهأنههالثابت

باستخدامهاألشخاصهلنقلهاألثقال،ههثمهالعرباتهحيثهكانتهأولىهالعرباتهذاتهدواليبهحجرية،هه
مه،وفلهآس اهأولهماهاستخدمتهالدوابه.سنةهق(ه2000)البابملهناولهمنهاستخدمياهأنههومنهالمعتقد

تهفلهالنقله،و دهاستمرهالتطورهحتىهظيرتهفلهحواللهالقرنهالثانله شرهالمركباتهذاتهالعجال
(.هه1981كامل،)األربعهثمه رباتهالخيلهفلهانجمتراهفلهالقرنهالثامنه شره

أماهالمرحمةهالثان ةهفيله صيرةهكماهاشرناهومعهذلكهفقدهتميزتهبتنوعهىائلهفلهشكلهوسائطههههههه
هةآلهإلىوه،منهاستخدامه وةهالبخاره،الطا ةهالمستخدمةهلتحريكهمركباتهالنقلهالمختمفةهبدأالنقلهوم
(.ه17،هصه1974دمحمه)مؤخراهاستخدامهالطا ةهالنوو ةهوه،ه"هالكيرباءه"الداخملهاالحتراق
يتجزأهمنهفمسطينهنشأه د ماهوتطوره مران اهوذلكهنتيجةهلمتزايده  طاعهغزةهجزءهالإنههههههههه

السكانل،ههولكنهأنظمةهالنقلهوالمواصالتهبشكله امهلمهتتطورهبشكلهمتوازهمعهىذاهالتزايدهالسكانله
العمرانل،ههو عودهذلكهلفتراتهاالحتاللهالمتعا بةهالتلهمرههبياه طاعهغزة،ههوكذلكهوالتطوره
ظيورهالعديدهمنهالمشاكلهفلههإلىوالس اس ةهالمح طةهبالقطاع،ههمماهأدػهه تصاد ةاالالظروفه

نظامهالمواصالتهسواءه مىهمستوػهالتخط طهوالتنظ م،ههأوه مىهمستوػهالبن ةهالتحت ةهواإلنشائ ة،هه
البدهمنهدراسةهالوا عهالحاللهلنظامهالنقلهالمواصالتهوأنظمةهوضعهتسعيرةهالمواصالتهانهلذلكهك

ؼهولتتناسبهمعهالظروفهاال تصاد ةهبشكلهخاصهوالبحثهفلهتطويرىاهلتتناسبهمعهالمستوػهالمع ش
.ههواالجتما  ةهالمي منةه مىه طاعهغزة

ىناكهخمالهيتعمقهبإىمالهىذاهالنوعهنهأتظيرهمشكمةهالدراسةهمنهخاللهمالحظةهالباحثهبومنهثمه
خاصةهفلهد مهوتطويرهالتخط طهوالتنظ مهالصح حهلمنظامههةالدراساتههالحيو ةهالذؼهلوهأىملمنه
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هالدراساتهىذاهالخملهوالنقصهفلهأنههاعهالمواصالت،ههوتزدادهالمشكمةهفلهمعرفتنااإلدارؼهالعامهولقط
فلهجزءهمنوهمقصودهمنهخالله دمهاالىتمامهالكافلهبقطاعهالنقلهوالمواصالتهخاللهفترةهاالحتالله

.ههاإلسرائيملهلقطاعهغزة
،ههمماهواإلصالحلمخدماتهالعامةهبحاجةهلمتد  مهتسعيرهالنظامهأنهومنهابرزهمظاىرهىذههالمشكمةه

سائقهأوهراكب،ههباإلضافةهلتعرضيمهلكثيرهمنهانهيترتبه م وه دمهرضلهالمواطنينهسواءهك
مةهلممواصالته،ومماهغوجودهتسعيرةهثابتةهمالهمالمشاكلهاليوم ةهبينهالسائقهوالراكبه،بسببه د

هتنبثقىناهوه;مةهثراهسمب اهبينهالمواطنهوالحكوأمثلهىذاهالتقصيرهفلهىذاهالقطاعهيتركهأنههالشكهف و
:ههالبحثهأسئمة

المستخدمةهفلهتحديدهتسعيرةهالمواصالتهالعامةهفله طاعههالمعاييرمالءمةهمدػهماهه:السؤاؿ األوؿ
وزارةهالنقلهوالمواصالته؟ههوالتلهتستخدمياغزةه

النقلههأجرةتسعيرهالمحرو اتهوههأسعارهذاتهداللةهإحصائ ةهبين ال ةههيوجدىله" ه:السؤاؿ الثاني
ه؟ه0.05العمومله ندهمستوػهداللةه

رسومهالترخ صهوالتامينه مىهمركباتههذاتهداللةهإحصائ ةهبين ال ةههيوجدىلهه:السؤاؿ الثالث
العمومله ندهالنقلههأجرةتسعيرهالمفروضةهمنه بلهوزارةهالنقلهوالمواصالتهوه(هالتاكسل)العموملهه

ه؟ه0.05مستوػهداللةه
مركبةهالنقلهالعموملهههأ طالههبينهمعدلهداللةهإحصائ ةهذاته ال ةههيوجدىلهه:السؤاؿ الرابع
ه؟ه0.05العمومله ندهمستوػهداللةهالنقلههأجرةتسعيرهوالص انةهوه

هبينهتوفره طعهغ ارهلممراكبهالعموم ةذاتهداللةهإحصائ ةه ال ةههيوجدىلهه:السؤاؿ الخامس
 ؟ه0.05العمومله ندهمستوػهداللةهالنقلههأجرةتسعيرهوهىاهأسعارو

النقلهالعموملههو ددههكباتبينه ددهمرذاتهداللةهإحصائ ةه ال ةههيوجدىله" ه:السؤاؿ السادس
ه؟ه0.05العمومله ندهمستوػهداللةهالنقلههأجرةتسعيرهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعموملهوه

مالءمةههمدػهحولهالمبحوثينهاستجاباتهبينهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتوجدهىله:السؤاؿ السابع
ه–العمر)التال ةههمتغيرات زػهللتهالنقلهالعموملهفله طاعهغزةهأجرةالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيره

ه؟(ههالخدمةهسنواته-المسمىهالوظ فلههه–المؤىلهالعمملهه-التخصصهالعممله
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: أىميو الدراسة وأىدافيا1.3 
أىميو الدراسة   -1

 عتبره طاعهالنقلهمنهالركائزهاألساس ةهلال تصادهبشكله امهولال تصادهالفمسطينلهبشكلهخاصه
وذلكهلخصوص ةهاألوضاعهالفمسطين ةهفلهظلههالتقمباتهالس اس ةهواال تصاد ةهالمتالحقةهمنذهالعيده

منذه ماهفلهظلهاإلىمالهالمقصودهليذاهالقطاعهخاللهفترةهاالحتالل،ههو،السهناآلالعثمانلهوحتىه
االىتمامهبيذاهالقطاعهمنهخاللهاستحداثههلفمسطين ةهميامياهفله طاعهغزةهبدأتسممهالسمطةهالوطن ةها

وزارةهالنقلهوالمواصالتهلخططهوأنظمةهفلهمحاولةهإليجادهبن ةهتحت ةهتخدمهاال تصادهالفمسطينله
بينهجم عههالح اةهالواصلانهو حتلهالنقلهالبرؼهأىم وهخاصةهفله طاعهغزةهكونوهشرؼه ;النامله

البدهمنهوجودهنظامهانهالمتوفرةهفله طاعهغزة،ههلذلكهكهةالمدنهوكونوهوسيمةهالمواصالتهالوحيد
الرائدةههالدراساتهوبصورةه امةهتتمخصهأىم ةهىذههالدراسةهفلهكونياهمنه.هلتسعيرهالمواصالته

اهفلهأنياهالتلهتعالجهموضوعهتسعيرةهالمواصالتهلمنقلهالبرؼهفله طاعهغزة،ههكماهتظيرهأىميتو
ثراءهالمكتبةهالمحم ةهوالعرب ةهبالمعموماتهوالب اناتهالعمم ةههالدراساتهليذاهالنوعهمنههاتشكلهمصدر وا 

الموثقةهبحيثه مكنهلمباحثينهوالدارسينهاالستفادةهمنياهبيدفهتطويره طاعهالنقلهفلهالقطاعه
خدماتلهينعكسه مىهتطويرهىذاهالقطاعهالأنههفلهالقطاع،ههكماهميمةألىميتياهكعقدةهمواصالته

.ههالقطا اتهاالنتاج وهاألخرػه مىهمستوػهالقطاعهككل
ىذههالدراسةهذاتهأىم وهبالنسبةهلممواطنين،ههحيثهه عتبرهالباحثه:األىمية بالنسبة لممواطنيف/أوال

ههتأخذهبعينهاال تبارهحقوقهالموطنينهكزبائن،ههوهالنقلهالعموملسائلهووهأسعارأنياهتعمله مىهتحديده
مرا اةهالتكاليفهالممقاةهمعهالمستوػهالمع شلهلمسكان،ههوكذلكهحقوقهالمواطنينهكمقدمينهلمخدمةههو

.ههنسبهالربح ةال مىه اتقيمهوالمستوػهالمع شلهكذلكه
 مله مىهتنم ةه طاعهالمواصالتهوتطويرههووضعهحيثهته:األىمية بالنسبة لمحكومة /ثانيا

مصدرهلتنظ مهالتحصيلهالضريبلهفإنياهتعدههكذلكههتتعمقهبوسائلهالنقلهالعام،هممنيجةس اساته
.ههبالنسبةهلمحكومة

تثرؼهىذههالدراسةهمكتبةهالجامعةهاإلسالم ةهبدراساتهمتعمقةهبقطاعهالنقلهه:بالنسبة لمجامعة /ثالثا
هالدراساتهىذههالدراسةهستكونهمنهضمنهكماهأنهوالمواصالتهوالخدماتهالعامةهوالس اساتهالعامة،هه

لمتعمقةهبمجالهتسعيرهالمواصالتهكس اسةه امةه مىهالمستوػهالفمسطينلهوالعربلهالقميمةهجداها
.ههبشكله ام
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تتبعهأىم وهىذههالدراسةهبالنسبةهلمباحثهرغبتوهفلهدراسةهىذاهه:األىمية بالنسبة لمباحث /رابعا
 مىهالمستوػههالدراساتهمثلهىذههةهرأػهمدػهأىملأنههالموضوعهواىتماموهبمكوناتو،ههخاصةهبعد

.ههالعمملهخاصةهفله طاعهغزةهمنهخاللهوسائلهاإل المهالمختمفة
ه
: أىداؼ الدراسة -2

والمواصالتهفله طاعهغزةههالنقلهالعموملهتشخ صهوا عه .1
.هالتعريفهبأىم ةهدوره طاعهالنقلهوالمواصالتهفلهتحقيقهالتنم ةهاال تصاد ةهفله طاعهغزة .2
فله طاعهغزة،ههودورهالنقلهالعموملهووسائلهالنقلهالعموملهتسم طهالضوءه مىه طاعه .3

.هالحكومةهفلهد مهوتنم ةهىذاهالقطاع
النقلهحصرهالمعو اتهالتلهتحولهدونهوضعهس اساتهممنيجةهو مىهأسسه مم ةهلخدماته .4

.ههفله طاعهغزةالعمومله
لوضعهس اساتهتسعيرهواضحةهو ادلةهومقبولةهلدػهالمواطنينهمنهخاللههآل ةالبحثه نه .5

.ههلمعاييرهالالزمةهلوضعهتسعيراتهلممواصالتتحديدهوجمعها
،ههوتقد مهمجالهالنقلهوالمواصالتك ف ةهاالستفادةهمنهتجاربهالدولهالمتطورةهفلهانهبل .6

 .هالتوص اتهالمناسبةهلمجياتهذاتهالعال ة
: المتغيرات  1.4 

: المتغيرات المستقمة
 هالمحرو اتهوتقاسهبالش كلهلكلهلترهوىوهمتغيرهكملهأسعار.
 هوتقاسهبالش كلهوىلهمتغيرهكملهالعموملهالترخ صهوالتامينهلس اراتههأسعار.
 هتكاليفهالص انةهوتقاسهبالش كلهسنو ًاهوىلهمتغيرهكمل.
 هىاهوتقاسهبالش كلهوىلهمتغيرهكملأسعارمدػهتوفره طعهغ ارهالس اراتهو.
 تقاسهبالوحدةهوىلهمتغيرهكملهالعمومله ددهوسائلهالنقله. 

: المتغير التابع
.هDummyوىلهمتغيرهالنقلهالعموملههأجرةتسعيرهمالءمةه
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: الفرضيات1.5 
 :انبثقت الدراسة مف الفرضيات التالية

 :النقل العمومي  في قطاع غزة أجرةمالءمة المعايير المستخدمة في تسعير  مدى
 ندههالعموملهالنقلههأجرةتسعيرهالمحرو اتهوههأسعارهذاتهداللةهإحصائ ةهبين ال ةههيوجد -1

هه.0.05داللةهمستوػه
بينهرسومهالترخ صهوالتامينه مىهمركباتهالعموملهههذاتهداللةهإحصائ ة ال ةههيوجد -2

 ندههالعموملهالنقلههأجرةهتسعيرالمفروضةهمنه بلهوزارةهالنقلهوالمواصالتهوه(هالتاكسل)
ههه.0.05مستوػهداللةه

والص انةهوهمركبةهالنقلهالعموملهههأ طالههبينهمعدلهذاتهداللةهإحصائ ةه ال ةههيوجد -3
هه.0.05 ندهمستوػهداللةههالعموملهالنقلههأجرةهتسعير

هتسعيرهوهىاأسعاروهةالعموملبينهتوفره طعهغ ارهلممراكبهذاتهداللةهإحصائ ةه ال ةههيوجد -4
ههه.0.05 ندهمستوػهداللةههالعموملهالنقلههأجرة

النقلهالعموملههو ددهالعاممينهفلهمجالههكباتبينه ددهمرذاتهداللةهإحصائ ةه ال ةههيوجد -5
 ه.0.05 ندهمستوػهداللةههالعموملهأجرةهالنقلههتسعيرالنقلهالعموملههوه

المعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيرهأجرةهالنقله الرتباط إحصائية داللة رو تأثير يوجذ السادسة -6
 هي . 0.05 هستوى داللة عٌذ  مىهتسعيرهأجرةهالنقلهالعموملالعموملهفله طاعهغزةه

 Stepwise طريقة باستخذام الوتعذد االًحذار ًتائج
بينهمتوسطاتهاستجابةهه0.05توجدهفرو اتهذاتهداللةهإحصائ ةه ندهمستوػهداللةه -7

مالءمةهالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيرهأجرةهالنقلهالعموملهفلههمدػ)المبحوثينهحوله
ه:تعزػهلمب اناتهالشخص ة(ه طاعهغزة
مالءمةههمدػهحولهالمبحوثينهاستجاباتهبينهداللةهإحصائ ةفروقهذاتههتوجد -

هلمتغيره زػهتهالنقلهالعموملهفله طاعهغزةهأجرةالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيره
ه(سنةهفماهفوقهه50سنة،هه50سنة،هأ لهمنه40سنة،هأ لهمنهه30أ لهمنه)العمر

مالءمةههمدػهحولهالمبحوثينهاستجاباتهبينهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتوجد -
هلمتغيره زػهتهالنقلهالعموملهفله طاعهغزةهأجرةالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيره

ه(محاسبةه،هإدارةهأ مال،ها تصاد،هىندسة)التخصصهالعممل
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مالءمةههمدػهحولهالمبحوثينهاستجاباتهبينهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتوجد -
هلمتغيره زػهتهالنقلهالعموملهفله طاعهغزةهأجرةالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيره

ه(دبمومهفماهدون،ههبكالوريوس،ههدراساته م ا)المؤىلهالعممل
مالءمةههمدػهحولهالمبحوثينهاستجاباتهبينهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتوجد -

هلمتغيره زػهتهالعموملهفله طاعهغزةالنقلههأجرةالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيره
ائرة،هرئ سه سم،همديره ام،همديرهفرع،هرئ سهشعبة،همديرهد)هالمسمىهالوظ فل

ه(مرا ب،همسا دهإدارؼه
مالءمةههمدػهحولهالمبحوثينهاستجاباتهبينهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتوجد -

هلمتغيره زػهتهالعموملهفله طاعهغزةالنقلههأجرةالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيره
ه15سنة،هه15سنوات،ها لهمنه10سنوات،ها لهمنهه5أ لهمنه)هالخبرةهالعمم ة

ه(.سنةهفأكثر
 

  



 الفصل الثانً
اإلطار النظري للدراضت  

 

 وسياسات التسعير وتسعير التسعير: المبحث األوؿ 
بصفة عامة   أجرة النقل العمومي والمواصالت     
 واقع المواصالت بقطاع غزة : المبحث الثاني
 وزارة المواصالت بغزة والتركيز عمى : المبحث الثالث

 سياسات التسعير     
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 املبحث األول
وضٍاضاث التطؼري  التطؼري 

أجرة النقل الؼمومً  وتطؼري
بصفت ػامت  واملواصالث

  تمييد
 مفيـو التسعير 
 مفيـو التسعير في اإلسالـ 
 التسعير مف وجية نظر تسويقية 
  سياسات التسعير
  وخدمة النقل  العمومي الخدمات العامةتسعير 
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تمييد 1.1.1 

تعتبرهخدمةهالمواصالتهالعامةهفله طاعهغزةهمنهمقوماتهالح اةهاال تصاد ةهواالجتما  ةه
والحضاريةهفلهالقطاع،هتطورته برهتعا بهالسنينهواأل ام،هوازدادتهأىميتياه برهالتطورهالعممله

والكثافةهانهاالجتما  ةهواال تصاد ةهفلهالقطاعهوازد ادهالعمروالتقنلهالحديث،ههوأ ضاهالتطوراته
 طاعهانهالسكان ة،ههوخصوصاهفلهالفترةهاألخيرةهالمتجم ةهبالتطورهالحضارؼهواالجتما لهلدػهسك

غزة،ههفضاله نهالطمبهالمتزايدهلدػهجم عهأط افهالمجتمعه مىهخدماتهالنقلهوالنقلهالعام،ههطمباه
العواملهالتلهينظرهإليياهالناسهفلههأىمهالمواصالتهمنهأسعار تبرهر،ههكذلكهتؼلمراحةهوالت س

.ههخدماتهالنقلهالعام

التسعيرهوتسعيرهالخدماتهالعامةهوالمواصالتهبشكلهخاصهوذلكهانهوتتنوعهالتعريفاتهالواردةهبش
يرجعهالختالفهالظروفهوالعواملهفلهشتىهالبقاعهوالدولهتبعاهلتنوعهمعاييرهالتمييزهبينيا،هوظيوره

صطمحاتهجديدة،ههومنهىذههالمنطمقه مكنهتسم طهالضوءه مىهبعضهمنهىذههالتعريفاته مىهم
ه:النحوهالتالل

: التسعير تعريف1.1.2 

: السعر

أوهالق مةهالتبادل ةه نهالمنتجاتهفلهالتبادلهه.تعبيره نه  مةهاألش اءهالتلهيتمهتبادلياهفلهالسوقهه
 .ههالتسو قل

السعرهماهىوهإالهص غةهلعال ةهتبادل ةهماهبينهاألفرادهالذينهيدفعونهأنههمنهالتعريفينهالسابقينهنجد
أوهىوهه;النقود،هوالوحداتهالتسو ق ةه مىهاختالفهأشكالياهوالتلهتقومهبعمم ةهتقد مهالمنتجاتهليمه

والتله ستبدلياهالمستيمكهمقابله(هنقود)أوهىوهمجمو ةهمنهالق مهه; (النقود)الثمنهمقابلهشلءهماه
 (.2009الش مل،ه(ه) وةهنقد ةهلدػهالمستيمك".ه)الكهأوهاستخدامهالُمنَتجهأوهالخدمةهفوائدهأوهامت
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: مفيـو التسعير في اإلسالـ1.1.3 

 :المغة في التسعير :أوال

 :والحرب سعرهالنار  قال

 :هوتسعرت واستعر وأليبيا، ىيجيا بمعنى وسعرىا، وأسعرىا سعًرا  سعرىا

َرْته"ههالىتعمسعورة،ههوالسعيرهىلهالناره اله:هاستو دتهونارهسعير َذاهاْلَجِح ُمهُسعِّ سورةهالتكويره"ه)َواِ 
هألصحابفسحقاه:ه"الىتعو ولوه(ه55هآ ةالنساءه"ه)وكفىهبجينمهسعيراهالىتعومنوه ولوه(ه12هآ ة

العين،ههأؼهجعلهلياهأؼهبعداهألصحابهالنار،ههو قالهسعرهالسمعةهبتشديده(ه11هآ ةالممكه"ه)السعير
تحددهالدولةهبماهلياهمنهالسمطةهالعامةهثمناهأنههوىو:هثمنا،ههوحددهلياهسعراهومنوهالتسعيرهالجبرؼه

الرازؼ،ه.)أسعاريتعداه،هوالسعرهمفردهويجمعه مىهأنههرسم اهلمسمع،هبحيثهالهيجوزهلمبائع
 (.ه163،هصه(430/1)

 :االصطالح في التسعير :ثانًيا
  

 من معناه  مى لمداللة  دة بتعريفات الفقياء  ند التسعير تعريف جاء
 :أىميا
 :المالكية وعند يةؼالحف عند جاء ما

الباجل،ه)يتجاوزونوه  م وهفال ليب عوا اسعر السوقه ألىل  حددأنههفيو " :بقولو الباجل  رفو حيث
ه.((17/5)

 :الشافعية وعند
 ولو كذا، بسعر إال أمتعتيم يب عوا الأنههالسو ة الوالل  أمرأنهه" بقولو األنصارؼه زكريا الشيخ  رفو

(ه1191الكاسانل،)ه "أمواليم فل الناس  مى لمتضييق الغالء و ت فل
 :الحنابمة وعند
 أ ًضا و رفو(ه1491المواق،ه)"  قدره ثمن  مى بزيادة الب ع الناس منع وىو" :بقولو البيوتل  رفو
،ه(1897الزيمعل،ه)بوه التبا ع ويجبرىمه مى سعًرا، الناس  مى نائبو أو اإلمام  سعرهأن:ه"بقولو

  رفو و د(ه1995النجدؼ،ه) يتجاوزونو ال بسعر الناس الوالل  أمرأنههوىو" :بقولو النجدؼ و رفو
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 أىل أمًرا، المسممين أمور من ولل كلهمن أو نائبو أوانهالسمط  أمرأنههىو "بقولوه الشوكانل اإلمام
لمصمحةه إالانهالنقص أو  م و الزيادة من كذا،هف منع بسعر إال أمتعتيم يب عوا الأنههالسوقه

(.هالشمبل)
هوىو لشمولو، تعريفهالشوكانل منيا نختار انولكن المعنى متقاربة نجدىا التعريفات ىذه فل بالنظر

 أمتعتيم يب عوا الأنههالسوقه أىل أمًرا، أمورهالمسممين من ولل من كل أو نائبو أوانهالسمط  أمرأنه
 (.4،ههصه2006حوللهه).لمصمحة إالانهالنقص أو الزيادةه م و من ف منع كذا، بسعر إال

 :التسعير مف وجية نظر تسويقية 1.1.4

 :السعر

ه عطىهماهىوهالسعرهأن:هكاألتلهلمسعرهتعريفهإ طاءه مىهنقدرهالتجارية،هلمتبادالتهالعامهفيمناهمن
ه سمىهالمنتجهأوهالسمعةهمقابلهأ طلهماهالحالةهىذههفلهالتجارؼههالتبادله مم ةهفلهلممنتجهكعائد

 ".هسعر"

لةهربماهنرػهلوهتسم اتهأخرػهغيرهالسعرهالحاهىذههفلهالمنتجهفسعرهخدمةهىوهالمنتجهماهإذاهأما
 (Philip Kotler, Gary Armstrong2010: ) .مثلهرسومهأوهتعرفةهوماهإلىهذلك

هىلهالسوقههفلهلمنتجاتياهالق مةهلتقي مهوالتسعيرهالمنتجاتهمديرؼهه ستخدمياهالتلهالرئ س ةهاألداة
هالخالفاتهنستنتجهأنه مكنناهمحاسب ا،هلمعمالءهالمضافةهالق مةهاستخدام.هلمعمالءهالق مةهالخريطة
ومنهىناهنستنتجهأنهالتسعيره.الصفاتهاالستخدامهوسيولةهالجانب ة،هواآلثارهالفعال ةهبينهالمرتبطة

ه:ىو

 :التسعير

هتحقيقه مىهالشركاتهلمسا دةهستخدموؼههلمعمالء،هإضاف ةه  مةتحققههالتلهاحدهاألدواتهتسعيرال
هالتسعيرهوتنفيذهالمتنافسةهالتجاريةهالعالماتهمقابله  مةهالعمالءه عتبرونوهماهلتقي مهوثابتهشاملهنيج
.هالق مةهأساسه مى

هالب انلهالرسمهويمخص.هلمتسعيرهلمخروجهبي كلهشاملهمنتجهتقي مهفلهالب اناتهاستخدامىوههالتسعير
هأساسه مىهبوهالخاصهالمنتجهلتسعيرهالطريقهو ميدهوالمنتجهالمنتجه  مةهبينهالفروقهه  مةهتسعير

http://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22
http://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gary+Armstrong%22
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هغالباهلمنتجسابقهلهو تهفلهلوحعهكما.هبوهالخاصةهالتكاليفهأساسه مىهوكذلكهالسوق،هفله  متيا
هالرئ سيينهالمنافسينهالحاللهالمنتجه كونههأنه مكنهولكنهالمنتجات،هجم عحتىههأوهمتوسطاله كونههما

همنتجهأؼهأوهالعام،هاألداءهفلهلمنتجكهوثيقهمنتجهوىوه،فلهالسوقهمنهخاللهدراسةهأسعارهمنتجاتيم
هلمعمالءالمضافةههالق مةهنتائجههلمتسعيرهالب انلهالرسمهمنهاأل سرهالجانب.هتنافسهكنتهآخر

 .المضافةهفقطهالق مةهأساسه مىهالتسعيره مىهيركزهالب انلهالرسمهمنهاأل منهالجانب.همحاسب ا
(Bradley T. Gale and Donald J. Swire 2006 .)

هتنا ضاتالهكشفؼهىذهو.هالسوقهأوهالبيئةهفلهلممنتجاته ادلهسعرهمقابلهالسعر:هالتسعير مراجعة
هبشكلهالمنتجاتهتسعيرهيتمهكانهإذاهوماهوالمنتجاتهبشكله امهاإلنتاجهخطهتسعيرهفلوالمشاكله

.هالسوقههفله  متياهمنهأ لهأوهأ مىهمنتظم

: سياسات التسعير1.1.5 

لذاه ،سعاراأل  مى التأثير خالليا من يتم التل اإلجراءات مجمو ة بأنيا التسعيرية الس اسة تعرف
 حجمهاإليرادات  مييا بناًءا يتحدد والتل  رارات من المشروع  مارسو ما أىم من الس اسات ىذه تعد
ه(.هه96،هصه2009بخارؼ،.ه)المشروع أربح ة  مى يؤثر مما

 

 :وخدمة النقل  العمومي تسعير الخدمات العامة1.1.6 

 الدول خاص وبشكل العالم دول مختمف فل المختمفة القطا ات فل تتم التل التنم ة  مم ات تحتاج
 كافة فل والمنافسة باالستثمار الخاص لمقطاع الفرصة بإتاحة وذلك مسارىا تد  م إلى النام ة

 العامة الخدمات تسعيرة وضعت إذا فا م ة أكبر بشكل التوجو ىذا الخدم ة،ههويتحقق القطا ات
 فييا ويرا ى  مم ة أسس  مى تبنى لمتعرفة مراجعة  مل ذلك وتجارية،ههومن ا تصاد ة أسس  مى

 .هواالجتما  ة اال تصاد ة النواحل
 السعر تغير فل بالمرونة الخدماتهالعامة تعرفة تحديد  مم ة تتصفأنههالبد اليدف يتحقق ولكل
 و ت وكذلك االستيالك نوع حسب فئات إلى السوق،ههوتقس ميا ألوضاع واستجابة لمتكمفة طبًقا

 تغطل ومرنة مناسبة تعرفة وضع بينيا ومن الرئ سة األىداف تحقيق  مى تسا د لكل االستخدام
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 الفعم ة الخدمة لمقابمة المواصالت لقطاع اإليرادات نمو إلى وتيدف المطموبة المجاالت
 .هالقطاع فل السنو ة التطوير خطط بموجب لمسائقين معقول  ائد وتحقيق المال ة واالستثمارات

 لممنافسة الخاص القطاع جذب  مى فله طاعهغزةه عملالنقلهالعموملهلخدمةه الفعال التسعيرهإن
 .وا تصاد ة تجارية أسس  مى تقدمهخدماتهنقله ام مشاريع فل واالستثمار

  مى والطمب العرض فل المؤثرة العوامل أىم تعتبر (التسعيرة)التعرفةه مراجعة  مم ةأنههوحيث
 والنظرة بالد ة تحديدىا آل ة تتسمأنههالضرورؼه من لذا فله طاعهغزةالنقلهالعموملهخدماته
 االستجابة وسر ة(هالسائق)مقدمهالخدمةه لجانب أو المستيمك لجانب سواء الالزمة المتوازنة

 مراجعة إلى تد و التل الجوىرية واألسباب(التسعيرة)التعرفةه  مى المترتبة اآلثار ومعرفة لممتغيرات
 الحاجة،ههمن فله طاعهغزةه ندالنقلهالعموملهلمخدمةهالعامةهوخدمةه(التسعيرة)التعرفةه وتعديل
 (.2002وهالحصان،ههالتويجرؼهوابانملهوحسن)لتقد مهالخدماته الفعم ة التكمفة منطمق
 العوامل أىم دراسة من البد العمومللخدماتهالنقله (التسعير)التعرفة مراجعة  مم ة وإلتمام

 ومن(هالتسعيرة)التعرفةه تغيير  مم ة فل الشروع  بل الوضع تييئة  مى تعمل التل والمعط ات
 .التكمفة تحميل لتسييل التكاليف تنبؤات مراجعة أىميا

 محدثة خطة لوضع وذلك ،المح طة المتغيرات ضوء فل التكاليف تقميل  وامل مراجعة  فترض كما
 ا تصاد ة تكمفة لبناء التكمفة ى كل تحميل أجل من التكاليف  مى تؤثر التل الرأسمال ة لممصروفات

 .هتناسبيا التل سعاراأل ووضعالنقلهالعموملهلتقد مهخدماته
 تصم م إلى ييدف التسعير،ههوالذؼ لعمم ة الالزمة العناصر أىم من المالل التحميل و عتبر

 ربح معقوالهلمسائقهمع تضمنهدخالهمالً ا التل الدخل متطمبات وتحديد لمقطاع المال ة المتطمبات
.ههالقطاع موثو  ة رفع إلى يؤدؼ وبالتالل وتجارية ا تصاد ة أسس  مى العمل من و مكن معقول

  طاع أؼ  مى تطب قيا  مكن بلالنقلهالعموملهخدمةه  مى ىنا الواردة التسعير آل ة تقتصر وال
:هالتال ة العناصر  مى التركيزهىذههالدراسة فل وسيتم .همشابو خدمل
  فله طاعهغزةالنقلهالعموملهخدماته تسعير أسس .1
 (.ههالتسعيرة)التعرفةه مراجعة إ ادة أىداف .2
.ههالمناسبة (التسعيرة)التعرفةه تحديد وضوابط  وامل .3
 (.التسعيرة)التعرفةه تغيير تأثير .4
.ههالتسعير لس اسة المستقبم ة الرؤ ة .5
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 -:يمي كما العناصر ىذه مف عنصر كل استعراض وسيتـ

  في قطاع غزةالنقل العمومي خدمات  تسعير أسس -1
  مى الماض ة العقود وزارةهالنقلهوالمواصالتهفلهفمسطينهو طاعهغزةهخاصةهخالل حرصت

 ى كمة إ ادة بعد أنو الخدمة،ههإال ليذه الفعم ة التكاليف تعكس الالنقلهالعموملهتسعيراتهلخدماته
المواصالتهوتطويرهالكثيرهمنهالخدماتهالتلهتقدمياهوزارةهالنقلهوالمواصالتهخاصةهفله  طاع

تطويرهاآلل اتهواألساليبهالتلهيتمهبموجبياهوضعهس اساتهو راراته الضرورؼه من  طاعهغزةهأصبح
 .(خدماتهالنقلهالعام)والمواصالتهالنقلهالعموملهناسبهلقطاعهالتسعيرهالم

سم مة،هه أسس  مى تطب قو يجب فإنو العامة الخدمات من ألؼ مناسب تسعير تحديد يتم وحتى
 .هالخدمة ليذه فعال تسعير إلى لموصول واضحة إستراتيج ة واستخدام

 (.2002الحصان،هالتويجرؼهوابانملهوحسنهوه:ه)يمل ما األسس ىذه أىم ومن
 (.هالعموملسائقهالمركبةه)المستثمرهوىوهالسائقه  مى معقول  ائد تحقيق ضرورة مرا اة -1
 خاصةهلدراسة مستقمة ىيئة  بل من وذلك د يق بشكل (التسعيرة)التعرفةه وضع أو ا تراح -2

تاكسلهوباصاته موملهوغيرىاهمنهخدماتههالنقلهالعموملتقد مهخدماته تكمفة ومرا بة
  ائد وتحقيق التكاليف المناسبةهلمقابمة(هالتسعيرة)التعرفةه وا تراح المتنو ةالنقلهالعمومله

 .هكافةهالمستيمكين ظروف ومرا اة العموملهلسائقلهالمركباته
 .هالسوقه وظروف التكمفة حسب(هالتسعيرة)التعرفةه تغير فل المرونة -3
باصه مومل،ه)المقدمةهلهالعموملهالنقخدمةه نوع حسب فئات إلى(هالتسعيرة)التعرفةه تقس م -4

(.ههطمب،هه مىهالخطهالعام
 .االستيالك مقدار حسب متعددة شرائح إلى الفئات تقس م -5
 العمومله لهغكفاءةهسا ورفع اإلنفاق ترشيد لتحقيق لمقطاع والفن ة المال ة األوضاع تنظ م -6

 .هالخدمات موثو  ة ورفع هالعموملهوالمركباته
 االجتما  ة وتحقيقهالتنم ة اال تصادؼ النمو بزيادة لممجتمع التنمو ة األىداف تحقيق -7

  مى وا تماده القطاع ليذا الدولة إ انةهمن  مى الحصول دونه المع شة مستوػه وتحسين
 .ههأنفسيمالذاتلهمنهالسائقينه التمويل

.ههتضررىم  دمانهلضم المنخفض الدخل ذوؼه مرا اة وأىميا األساس ة الثوابت مرا اة -8
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 :(التسعيرة)التعرفة  مراجعة إعادة أىداؼ -2
 المدػ طويمة التكمفة ضوء فل أوال تقي ميا الضرورؼه فمن(هالتسعيرة)التعرفةه لمراجعة الحاجة  ند

 مستندة(هالتسعيرة)التعرفةه ى كمة بإ ادة الق ام ثم ومن المؤثرة األخرػه والعوامل المال ة والمتطمبات
التعرفةه لقبول ميمة أداة(هالتسعيرة)التعرفةه مراجعةإلىهأنه اإلشارة اال تبارات،ههوتجدر ىذه إلى

 والتل(هالتسعيرة)التعرفةه لمراجعة المطموبة األىداف تحققأنهه مكن والتل بيا يوصى التل(التسعيرة)
 (.2002التويجرؼهوابانملهوحسنهوهالحصان،ه)ه:يمل ما أىميا من

 هالتنمو ة لمقطا ات اال تصاد ة الكفاءة زيادة. 
 هالدولة من المالل الد م إلى الحاجة  دم. 
 هههالتنمو ة لمقطا ات الذاتل التمويل  ابم ة. 
 هسعاراأل واستقرار تدرج. 
 وزيادة ككلالنقلهالعمومله طاعه بتطوير الخاصة المصروفات لمواجية كافل دخلانهضم 

 .هالمحدد الو ت فل برامجو تنفيذ من وتمكينو موثو يتو
 هالعموملوالعاممينهفلهمجالهالنقلههةالعمومللسائقلهالمركباته معقول  ائد تحقيق. 

 
 :المناسبة( التسعيرة)التعرفة  تحديد وضوابط عوامل -3
 وفن ة  مم ة أسس  مى والمبنى فله طاعهغزةهالعموملهالنقله لخدمة الفعال التسعير وضعهإن

 بشكل وتركز تعنى بذلك المتعمقة الخدمات وتقد م الفعم ةالنقلهالعموملهتقد مهخدمةه لتكمفة
النقلهالعمومله امةهالناسهومستخدمله)مستيمكينهلل مناسبة ا تصاد ة تعرفة وضع  مى رئ س

سواء،هه حد  مى (مقدملهخدمةهالنقلهالعام)هةالعموملمنهكافةهشرائحهالمجتمعهوسائقلهالمركباته
المناسبة،هه(هالتسعيرة)التعرفةه تحديد  مى المؤثرة والضوابط العوامل ومراجعة دراسة يتطمب وىذا
 المستيمكة القطا ات  مى تأثيرىا دراسة يتم والضوابط،ههالتل العوامل تمك بعض يمل وف ما

 أسعار،  العمومي الترخيص لممركبات  أسعارالمحروقات،   أسعار) حده كله مىه المختمفة
قطع غيار  أسعار،  مدى توفر والعمومي المركبات  عطل،  معدؿ  العمومي تاميف المركبات 

المتغيراته ليذه اإلجمالل التأثير ثم ومن ه(المنافسة) العمومي المركبات،  ازدياد وسائل النقل 
 :منهخاللهالعناصرهالتال ةه مىهالتكمفة
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 :مراجعة عوامل تحديد التكمفة -1
: المحروقات أسعار -1

 لتسييل وذلكبالتكاليفه لمتنبؤ محددة   مة تحديد ىو المحرو اتهأسعار مراجعة من اليدفهإن
 ل كونهالنقلهالعموملهبتقد مهخدماته المتعمقة المختمفة األوضاع فل التغير تتضمن التكمفة تحميل
 .هسم مة بطريقةهسعاراأل فل التنبؤات لتعديل كافً ا مبرًرا
المحرو اتههأسعارب لمتنبؤ المطموبة الق مة لتحديد اإلجراءات وتطوير إ داد  مى التركيز ويتم

 ذلك إلى وتقود توضح التل العمم ة والتحم الت باألدوات واالستعانة(هالتسعيرة)لتعرفةها نوع بواسطة
هالعموملهمعدلهالكيمواتهالتلهتمشيياهالمركبةه(هسا ة كيمووات)منهالمحرو اته االستيالك كم ة مثل

فلهاليومهأوهالسا ةهومعرفةهنسبةهاالستيالكهلكلهس ارةهسواءهبالسا ةهأوهبالكيموهمترهحسبهسحبه
 بافتراض أنواعهالمحرو اتهوذلك من المختمفة الكم ات استيالك فل المئو ة النسبانهبل المركبةهمع

 الكم ة ليذههالعموملهالمركباته  دد ونسبة "سا ة بالكيمووات" محددة تصا د ة استيالك كم ات
 .السنوؼه وبالتالل والشيرؼه اليومل لالستيالك وذلك
 المستيمكين لكافة والمناسبة المختمفة لمكم ات المناسبة(التسعيرة)التعرفةه وضع فل  سا د بدوره وىذا

ه.ىاأسعاركم ةهاالستيالكهمنهالمحرو اتهو بناءه مى
: العمومي الترخيص لممركبات  أسعار -2

منهالعواملهالميمةهفلهتحديدهتكمفةهخدماتههالعموملهالترخ صهوالتامينهلممركباتههأسعارتعتبره
الترخ صهوالتامينهنظراهلنوعهكلهمركبةههأسعارالمواصالتهالعامةهوالمواصالت،ههحيثهيتمهاحتسابه

هجرةراكب،ههس ارةهاأله50هالعموملهراكب،ههالباصهه25هالعموملهالتاكسل،ههالباصه) مىهحدهه
(.ههالخصوصل

كذلكهيجبهاألخذهبا تبارهتكاليفهترخ صهوتامينهمكاتبهالتاكسلهالخاصهباحتسابهتكمفةه
.هههتأمينالترخ صهلممكتبهنفسوهكذلكهسعره

 :العمومي معدؿ خراب المركبة   -3
فلهأؼهو تهوذلكهه طلتتمهمنهخاللهمركبةهمعرضةهللالنقلهالعموملهتقدمهخدمةهأنههكماهنعمم

يئ ةهالمختمفةهومرورهالزمنه مىهالمركبة،ههمماه ستد لهمنهالسائقهلمحوادثهالعرض ةهوالعواملهالب
وكلهىذاه عتبرهتكمفةهمضافةه مىهالتكمفةهالكم ةهاله مكنههه ملةهمنهمواصلههإصالحياهلتمكن

.ههتجاىميا
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ه طلالس ارةهبناءه مىهاستب اناتهأوهدراساتهواحصاء اتهتحددهمعدلهه طليتمهاحتسابهمعدله
،ههوماهىوهنوعهالعطلهفلهالمركبةهوأكثره(كمهمرةه قومهالسائقهبإصالحهالمركبة)الس ارةهالسنوؼه

الس ارةهالسنوؼهليتمهه طلالشائعةهليتمهتحديدهتكمفةهكله طلهوالخروجهبمتوسطهتكمفةهه طالههاأل
.ه مىهمعدلهالتكمفةهالكم ةهلعمم ةهتقد مهخدمةهالنقلهالعامههإضافت

 :التكاليف ليلتق عناصر مراجعة  -2
تقد مهخدمةه تكاليف  ناصر جم ع مراجعة الضرورة فمن(هالتسعيرة)التعرفةه لمراجعة الحاجة  ند

 الخدمة إمداد وجوهانهضم  كفل وبما تخف ضيا  مى المواصالتهوالعمل  طاع فلالنقلهالعمومله
 الطرقه بتطبيق وذلك التكمفة لتخف ض خطة ووضع التعرفة، لدراسة واضحة صورة لوضع وذلك

 خطة ووضع المختمفة المجاالت فل تطب قو إمكان ة ومدػ الق م ة اليندسة كعمم الحديثة العمم ة
 فل ميمة تغيرات وأؼ واال تصاد ة االجتما  ة المتطمبات ضوء فل لمقطاع الرأسمالل لإلنفاق
 .((westin 2012 الطمبه، تنبؤات

 الفترة فل لالستخدام المطموب الو ود وكم ة نوع تحديد التكاليف تحميل فل الميمة العناصر ومن
 .هلو اال تصاد ة التكاليف المستخدم الو ود أسعار تعكسأنههويجب .هتكال فيا تحميل المطموب

  . طاعهالنقلهالعام فل لمعاممين اإلنتاج ة الكفاءة وتحسين تطوير يرا ى كما
 .بتقد مهخدمةهالنقلهالعامهلممصروفاتهالمتعمقة مستقبم ة خطة وضع المراجعة ىذه نتائج ومن

 :التكمفة ىيكل تحميل -3
 أىم من التكاليف لمجمل كامل تحميل  مى المبنل التكمفة وتحديد المستقبم ة التكاليف تنبؤاتهإن

 النقلهالعام،ههوىناه لقطاع اال تصاد ة الجدوػه ذات المناسبة(التسعيرة)التعرفةه تحديد فل الضوابط
تقد مهخدماته لتكمفة دورية بمراجعة ستقوم مستقمة ىيئة تشكيياهوىلمختصةهيتمه ىيئة دور يبرز

 .(ه(2008،هAkivaالنقلهالعموملهتقد مهخدمةه تسعير ومراجعةالنقلهالعمومله

  :المالي التحميل - 4
سعرهتقد مهالخدمةهفلهمختمفه ومعدل المال ة المتطمبات تصم م إلى المالل التحميل ييدف

والمكاتبهأوهالشركاتهههةالعموملسائقلهالمراكبه  مكن كافً ا مالً ا دخال تت ح محافظاتهالوطنهالتل
 العائد زيادة وا تصاد ةهفعالة،ههتحقق تجارية بطريقة تعملأنههالمتخصصةهفلهىذاهالمجالهمن

 الموثو  ة ورفع لممساىمين أرباح وتحقيق لمشركات  مكنيمهمنهالع شهالكريمهولالماللهلمسائقينه
 .هفله طاعهغزةالنقلهالعموملهلنظامه



20 
 

 المالل الوضع لتحسين أمثل وضع إلى الوصول ىو المالل لمتحميل األساس ة األىداف منهإن
جراءات فرض ات باستخدام وذلكالنقلهالعموملهلقطاعه التويجرؼهوابانملهوحسنهوه)ه:منيا مال ة وا 

(ه2002الحصان،ه
 هلمسائق المال رأس تكمفة وىل الخصم معدل. 
 هنسبهالربح ةه. 
 الو ود تكمفة تغير معامل. 
 هاال تراض تكمفة. 
 هالضريبةهالمفروضةه مىهتقد مهىذههالخدمة. 
 هجديدة مشاريع إنشاء تكمفة.. 
 هاالستيالك  طا ات جم ع تسديد ضرورة مع المال ة لممستحقات التحصيل. 
 ههططالخ لتنفيذ الالزمة المال ة المتطمبات لمقابمة المال ة الموارد زيادة.

 .(2000 )ه، Branden: الوقود سياسة   -5
 يمعب حيوً ا  نصًرا الديزل وخاصة لالستعمال المناسب الو ود واخت ار الو ود توفر  عتبر 

  مم ة فل إيجابً ا مؤثًرا و عتبرالنقلهالعمومله  طاع وتطور نمو فل وكبيًرا أساسً ا دوًرا
 لممواطنين الخدمات توفير  مى المتزايد الطمب لمواجية وذلك القطاع ىذا فل التنم ة

النقلهخدمةه تكمفة تخف ض فل الميمة العوامل من  عتبر اإلنتاج ة،ههكما ولمقطا ات
 ووضع لمو ود متكاممة إستراتيج ة س اسات تبنل الميم فمن بشكلهكمل،ههولذلكالعمومله

 بعض اال تبار شاممة،ههواألخذهفل  مم ة دراسة  مى مبن ة الغرض ليذا مستقبم ة خطط
 :يمل ما منيا والتل الو ود توفير س اسة إ داد  ند األسس

 السوقه فل والطمب العرض لقوػه تبًعا المستخدم الو ود أسعار تحديد.  
 لو ةؼالحقيق التكمفة الو ود أسعار تعكسهأن.  
 ذلك أمكن تقد مهالخدمةهما لتكمفة اال تصاد ة الجدوػه ذؼ الو ود استخدام.  
 هلال تصاد فائدة أ صى لتحقيق الو ود من المستقبم ة االحت اجات توفيرانهضم أىم ة. 
 هبالو ود المعن ة الجيات معالنقلهالعموملهلتقد مهخدمةه المستقبم ة الخطط فل التنسيق. 
 معالنقلهالعمومله لقطاع المناسب الو ود من المتاحة لمكم ات الدورية المراجعة أىم ة 

 .حينو فل السائد لموضع تبًعا التوريد خطط تحديث
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 هممكن حد أ صى إلى أنوا و بجم ع التموث نسبة تخف ض  مى العمل. 
 اال تصاد ة التكمفة حسابات فل اال تبار فل البيئة  مى الحفاظ لوسائل ةؼالحقيق التكمفة أخذ 

 .هالمعن ة الجيات مع بالتنسيق وذلك
 المستخدمهمنهخاللهحثهسائقله الو ود فل الموجودة الحرارية الطا ة من االستفادة تعظ م

قهأ مىهإنتاج ةهمنها لهكم ةهو ود،ههوبذلكهنكونهؼتحقل مىهاالستثمارهههةالعموملالمركباته
 .ه دهحققناهأ صىهاستفادةهمنهالو ودهو ممناهالتموث

  :التال ة الفوائد  حقق "كالغازهالطب علهمثاله"هاألمثل الو ود استخدامهإن
 هالعموملهلمركبةهالنقلهه والص انة التشغيل تكاليف انخفاض. 
 فلهالمركباتهخاصةهتمكهالتلهتستخدمهالغازه طالههالتمفهواأل نسبة انخفاض. 
 البيئل التموث نسبة مستوػه تدنل  
 وذلك السالمة شروط تحسين  

 :المنافسة سياسة - 6
  طاع تنم ة فل لممشاركة الخاص القطاع استثمارات الستقطاب مةهغمال استثمارية بيئة تييئةهإن

 نجاحأنههالحيوؼ،ههكما القطاع ىذا فل لالستثمار فلهىذاهالقطاع المنافسة  عززالنقلهالعمومله
 ا تصادؼ مناخ بتوفر مرىونه منيا المنشودة األىداف تحقيق فل فعاليتيا ومدػ التخص ص س اسة

 .هاالتجاه ذلك يد م واجتما ل
 انهأسعارضم الو ت نفس وفل النقلهالعمومله طاعه فل لممستثمرين مالئم  ائد تحقيق إتاحةهإن

 أىدافو،ههفإذا تحقيق لو ىيئؼ صحل بشكل  سير القطاع تجعل سوف لممستيمكين وموثو ة معقولة
 ذلك  ن ينجم فسوف فقط التكمفة حتى أو التكمفة من وبأ ل منخفض بشكل سعاراأل حددت ما

 الشركات  بل من االستثمار مستوػه وتراجع الشركات ربح ةهالسائقينهو  دم حتى أو انخفاض
 االستيالك،ههفسوف زيادة مع حاد بشكل تتصا د التل س ماالالمرتفعة،هه سعاراأل المخصصة،ههأما

 التنظ م ة لمييئات الفرصة إتاحة ينبغل فله طاعهغزة،ههلذاالنقلهالعمومله  طاع نمو تثبط
لمثلهىذههالخدمةهالحساسةه  ادل سعر تحديد  مى لتعمل المعقولة واالستقالل ة الصح ح اإلشرافب

النقلهالعموملهالسائقهأوهالمستثمرهفله طاعه بين العال ة تحكم ضوابط فلهالمجتمعههووضع
 .مناسبةهومعقولةهأسعاروالزبونهبوضعه
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 املبحث الثانً

 واقغ املواصالث بقطاع غسة 
 

 وزارة النقل والموصالت :
 الوزارة انجازات أىـ 
 إحصائيات 
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: وزارة النقل والموصالت2.2.1 
 ومنذ والمواصالت، النقل وزارة رسالة تمحورت،  و1994 عاـ والمواصالت النقل وزارة تأسست

 الوزارة وسعت .فمسطين فل والمواصالت النقل  طاع س اسات ورسم وتنظ م حولهتطوير تأس سيا،
 الالزمة التحت ة البن ة وتطوير والبحرؼ، والجوػه البرػه النقل بينهوسائل تكامل إحداث إلى جاىدة
 فل األساس ة الركيزة فعال، فمسطينل نقل وجودهنظام  عتبر حيث .الفمسطينل اال تصاد لتنم ة
 والتجمعات الفمسطين ة المناطق بين والتواصل الربط  حقق كونو واالجتما  ة، اال تصاد ة التنم ة

 الناسهوالبضائع حركة  سيل كما واالستثمار، التنم ة فرص تعزيز فل و سيم ،كافةهالسكان ة
 (2014مو عهالمواصالت،ه)الكمفةه و قمل الزمن يختزل وبالتالل فمسطين إلىو من والمعدات

 الفمسطين ة، الوطن ة السمطة نشأة منذ ممحوًظا نمًوا الفمسطينل والمواصالت النقل  طاع شيد و د
 السمطة و ممت .التدميرية اساتووسل االحتالل بسبب الشديد اإلىمال من طويمة  انىهسنواتأنههبعد

 مع يتناسب بما القطاع، بيذا لالرتقاء والمشاريع البرامج من العديد  مىهتنفيذ الفمسطين ة الوطن ة
 القائمة والمواصالت النقل شبكات وتطوير تأىيل إ ادة منهخالل وذلك اال تصاد ة، التنم ة فل دوره

 نيا ة مع بمغت كم،ههوالتل 4315 حوالل الفمسطين ةالوطن ةه السمطة تشكل  بل طولياانهك والتل
 جديدة ربط وآل ات شبكات ،هواستحداث(كم 8310) السمطة   ام من سنوات خمس بعد 1999  ام
 مبنى إنشاء  مى دوالرهوالعمل مميونه 100 تفوقه بتكمفة الدولل  رفات مطار وتجييز إنشاء مثل
نجاز مميونه 30 إلى تصل بتكمفة المدنلانهالطير سمطة  بر الجوػه الشحن  رية  جم ع دوالر،هوا 

ه77 بق مة البحرؼه غزة ميناء من األولى المرحمة إلنشاء الضرورية والتصام م والخطط الدراساته
 تصم م إلى باإلضافة .البحرية الموانئ سمطة  بر 2000 يوليو فل تنفيذه فل والشروع دوالر مميونه

 ميناء إنشاء تم كذلك .الخميل وحتى جنين من الغرب ة الضفة و رػه لمدن الرابط الطريقهالرئ س
 مساىمة ارتفاع ذلك  ن ونجم.المحم ة اإلبحار وسائط لخدمة دوالر بعشرةهمميونه تقدر بكمفة الصيد
 است عاب إلى إضافة ،%4 نسبتو بمغت حيث المحمل إجماللهالناتج فل والمواصالت النقل  طاع
 القطا ات مع بالمقارنة 2000 فلهالعام معدلو فل ارتفاً ا سجل حيث جديدة  اممة  وػه

 لمجموع يوم 22.7معه مقارنة يوم، 24.4 الشيرية العمل أ ام معدل بمغ و األخرػه اال تصاد ة
 .العام نفس من اال تصاد ة القطا ات

 تدىوًرا شيدانهو لبث ما والخدمات ة اال تصاد ة القطا ات من كغيره والمواصالت النقل  طاع ولكن
 الممارسات نتيجة وذلك الدوالرات بماليين تقدر مباشرة وغير مباشرة فادحة وتكبدهخسائر حاًدا
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 الشعب  مىهوالجوؼه البرؼه والحصار اإلغالق ومنيا تاريخو، وحتى 2000ضد الموجية اإلسرائيم ة
 شطرؼه بين والبضائع األفراد حركة وتعطيل والبحرؼهه اما29منذ الوطنل وا تصاده الفمسطينل

 والميناء الطرقه شبكات ومرافق وتدميرهمنشآت المجاورة، العرب ة والدول إسرائيل ومع الوطن
 المحمل الناتج فل النقلهوالمواصالت  طاع مساىمة انخفاض إلى أدػ الذؼ األمر .والمطار

 .أمريكل مميونهدوالر 115 من أكثر السنوؼه التراجع   مة بمغت حيث % 58 بنسبة اإلجمالل
 جاءت والتل السابقة، رسالتيا الوزارة حددت المتسار ة التطورات ومن الوضع ىذا من وانطال ا
 طموحة،
 والوسائط، األنماط متعدد متكامل نقل نظاـ إلى وصوال والمواصالت النقل بصناعة بالنيوض

 أو األفراد نقل مجاؿ في الخدمات، أفضل ويقدـ الفمسطيني، االقتصاد دفع عجمة في يسيـ
 لموزارة، المتخصص الدور أداء خالؿ مف وذلؾ والجوي، البري والبحري  النقل لقطاعات البضائع

 بباقي وارتباطيا القطاعات، بيذه المنوطة الميمات والمسؤوليات لجميع شامل تكاممي إطار في
 والتعاوف  التنسيق درجات بأعمى االقتصاد الوطني، لحركة الرئيسي العصب تشكل التي القطاعات

 االستثمارية المناخات الحكومية، وخمق وغير الحكومية والدولية المحمية المستويات جميع عمى
الخطةه)ه.أشكالو بكافة النقل مجاؿ في االستثمار وتشجيع الخصخصة نظاـ واعتماد  المالئمة

 (.2011اإلستراتيج ةهلممواصالت،ه
 .الرسالة تمؾ تحقيق إلى الوصوؿ مف تمكنيا التي العامة األىداؼ مف مجموعة الوزارة حددت وقد
 :أىميا ومف
 (.2014موقع المواصالت، )

 .السمطة إيرادات فل و الفمسطينل اال تصاد فل والمواصالت النقل  طاع مساىمة رفع .1
  مى تنميتيا متطمبات ويخدم الراىنة المرحمة احت اجات يمبى بما القائم النقل نظام تحسين .2

 .المدػهالطويل
 .هالطرقه  مى المرورية والسالمةانهباألم النيوض .3
 .الطرقه  مى والخدمة المرور أنظمة وتطوير تحسين .4
 .هوالدولل واإل م مل الوطنل الربط وفرص آل ات دراسة .5
 المحافظات خاصة الوطن محافظات جم ع لربط دراساتالو خططال تطوير  مى العمل .6

 .بالجنوب ة الشمال ة
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 اإلسرائيم ة اال تداءات جراء والمواصالت النقل  طاع فل دمر ما إ مار إ ادة فل الشروع .7
 .المتتال ة

  طاع بنى توفير خالل من واألجنبل المحمل لممستثمر االستثمارؼه المناخ تييئة  مى العمل .8
 .هوالتحت ة المؤسسات ة النقلهوالمواصالت

األىم ةه والمنظمات الخاص والقطاع والمواصالت النقل وزارة بين والتنسيق التعاونه تعزيز .9
 .والمواصالت النقل بقطاع لمنيوض العال ة ذات المدنل المجتمع سساتومؤ

 الطرقه  مى المرورية والسالمةانهباألم الخاصة التو  ة برامج وتطوير إ داد .10
طالق ه.المرورية لمسالمة المجمسهاأل مى وا 

 وبالتنسيق شركاءىا مع بالتعاونه الوزارة   ام إلى  ستند وتوجو فمسفة من السابقة الرسالة انطمقت
 فمسفة الوزارة تبنت الحال ة التخط ط  مم ة خالل ومن .مباشرة الخدمات وتقد م  مىهتوفير معيم

 واألشراف والمرا بة التخط ط  مى يرتكز ودورىا الوزارة  مل أساسأنهه مى  عتمد مغايرا ونيجا
 أو الخاص لمقطاع الخدمات تقد م تاركة الخدمات، من نو  ةهمتميزةانهلضم الخدمات تقد م  مى

 والذؼ الترخ ص،أنههالجديدة اإلستراتيج ة فلهخطتيا الوزارة ترػه المثال سبيل فعمى .جديدة لييئات
 سمطة" تسمى مستقمة، سمطة منهمسؤول ة  كونهأنههيجب الوزارة،  مل من الرئ س الجزء  شكل

 التنفيذؼ بدورىاوتقومه  انونه  حكميا متطورة، تكنولوج ة بتقن ات مجيزة تكونه ،"الترخ ص
 كل الداخم ة،هومع ووزارة السير، ودوائر والشرطة، المحاكم، مع الترخ ص ربط يجب كما .والتنظ مل

ه.العال ة ذات األخرػه الجيات
 باألمور القياـ تتولى تنظيمي جسـ وىي ،"العاـ النقل ىيئة" ىو جديد جسـ تشكيل يتـ كما

 :التالية
 فمسطين فل الحاللالنقلهالعمومله لقطاع الالزمة المسوحات إجراء 
 النقل خدمات وتطوير كفاءة لتحسين الالزمة واال تصاد ة الفن ة التحميم ة الدراساته إ داد  
 العام النقل ووسائل لوسائط الفن ة المواصفات وضع 
 العام النقل مجاالت فل والشركات لألفراد الالزمة التراخ ص إصدار 
 العام النقل بقطاع يتعمق ما كل فل الخاصة االحت اجات ذوؼه متطمبات تمب ة 
 العام لمنقل العامة الس اسات تنفيذ. 
 والبضائع الركاب بنقل والمتخصصة الخاصة الشركات ا تماد. 
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ه
 من تحالف مسؤول ة من  كونهأنههيجب الدور ىذاأنههالوزارة فترػه المرورية السالمة مجال فل أما

.هالمحم ة والنقابات التعم م ووزارة العامة األشغال ووزارة المحمل الحكم وزارة :مثل الوزاراتهالمعن ة،
 الخ.

 الوزارة تتبناىا سوف التل الجديدة األدوار مع تنسجمأنههيجب لموزارة الجديدة الي كم ةانهف وبالتالل
 والتعم مات والتشريعات الس اسات إصدار حول المركز والمواصالت النقل لوزارة المفيومهالجديد ومع
خراج الر ابةهواإلشراف، دور  بول ه.مستقمة شبو ىيئات تحت وضميا الميام با ل وا 

 :الوزارة انجازات أىـ2.2.2 
الخطةهاإلستراتيج ةهلممواصالت،ه)ه:تحقيقيا مف الوزارة تمكنت التي االنجازات مف بعض ىنا نورد

2012.) 
  عانييا التل الصعبة اال تصاد ة لمظروف استجابة :الفني والفحص الترخيص رسـو تخفيض
 خالل من الوزارة  امت فقد الظالم، والحصار والقمع االحتالل استمرار بسبب الفمسطينل المواطن

 وكذلك ،هةالعمومل المركبات تشغيل رخص أجرةو الفنل والفحص الترخ ص رسوم المشرعهبتخف ض
 السنوات فل اال تصادؼ الوضع بسبب  مييم المتراكمة المديون ة من % 50 من إ فاءهالمواطنين

 من غزة  طاع مواطنين جم ع بإ فاء الرئ س س ادة  رارات بموجب الحكومة كماه امت .السابقة
 ترتبت التل واألوضاع اإلغالق و الحصار أمام لصمودىم د ما ذلك و خدماتهالوزارة لقاء الرسوم

ه.القطاع فل الذؼهحصل االنقالب  مى
 النقل وشبكاتهةالعمومل المركبات وخدمات أوضاع تحسين بيدفه :جديدة مركبات إدخاؿ

جراءات  رارات بموجب العمل، تم فقد فمسطين، فل والمواصالت  القطاع تشج ع  مى وزارية، وا 
 المعمول الفن ة والقوا د النظم وفق لموطن، حديثة وحافالت مركبات إدخال الفمسطينله مى الخاص

 ى كمة إل ادة دراسة إ داد الدولل البنك مع بالتعاونههناآل يجرؼه و .النقلهوالمواصالت وزارة فل بيا
 و .الفمسطينل الريف لتغطل تطويرىا و خدماتيا توس ع  ضمن بما شركاتهالحافالت تجم ع و

 التنم ة وكالة مع التعاونه خالل من الحاسوب ة تجييزاتيا تطوير و تحديثػه ل الوزارة  ممت كذلك
ه.األمريك ة

 



27 
 

 كسياالت في ذلؾاف ؾ سواءة لمخطوط كافة الجديد التسعيرة إصدار تـ :جديدة مواصالت تسعيرة
 السيراف لج توصيات عمى بناء الخطوط بعض عمى التعديل وتـ ،ةالعمومي الحافالت أو العمومي 

 .الشرطة ومديريات والنقابات المحافظات عمى توزيعيا وتـ .المحافظات في
 من العديد أوضاع وتصويب السير حركة لتنظ م اإلجراءات من العديد اتخاذ تم :تنظيمية إجراءات

 الخاصة، السفريات ومكاتب المركبات، تأجير وشركات الطالب، نقل حافالت ومنيا الفئات
 .أوضا يا بتصويب الترخ ص تجديد  مم ة وربط المخالفين لجم ع إنذار وتوج و وشركاتهالباصات

 و .ومستعممو جديدة غ ار و طع مستعممو مركبات استيراد رخص إنجاز تم :استيراد رخص إصدار
غ اره  طع استيراد رخص و مستعممة مركبات استيراد رخص و جديدة مركبات استيراد رخص منح

ه.ىندس ة معدات استيراد ورخص مستعممو غ ار  طع استيراد ورخص جديدة
 الو ود لمحطات المرورية بالسالمة المتعمقة والمواصفات المعايير تطوير تم :المرورية السالمة

 الس ارات وموا ف الس ا ة ومدارس الس ارات ومعارض الس ارات وتأجير التاكسل ومكاتب والغاز
ه.المركبات فحص ومراكز بالمركبات، والحرفهالمتعمقة

 من التأكد أجل من الماض ة، األشير خالل الميدانل، الكشف  مم ات تكثيف تم :الميداني الكشف
 كسل،االت مكاتب و الو ود، محطات :مثل الموا ع من  دد  مى المرورية السالمة شروط توفر

.ههبأنوا يا الحرف و،هالس ا ة ومدارس والمحطات الس ارات، معارض و وشركاتهتأجير
 اتخذت والمواصالت، النقل شبكات وازدحام المرورية لالختنا ات تخف ًفا :المركبات إدخاؿ تنظيـ
 بوضع وذلك الفمسطين ة، المحافظات إلى إسرائيل من المركبات تدفق من لمحد إجراءات الوزارة

 السوقه إلغراق منًعا وذلك الوزارة، تحددىا اإلنتاج، وسنة والكفاءة بالجودة فن ةهتتعمق معايير
 بالتنسيق الوزارة تقوم المضمار ىذا وفى .اإلسرائيمل السوقه يمفظيا بمركباتهوحافالت الفمسطينل

 والمعابر المال ة ووزارة اال تصاد وزارة الشرطة مثل رسم ةانهلج  بر الجياتهالمعن ة مع المستمر
 .أألداء لتطوير العال ة ذات والنقابات األمن ةهوالجمع ات واألجيزة
 بالقضاء األمن ة واألجيزة الشرطة مع بالتنسيق حالً ا الوزارة تقوم :القانونية غير لممركبات التصدي

  امال وتشكل المواطن  مى أمنى خطر أكبر أصبحت التل القانون ة غير المركبات ظاىرة  مل
 .الفمسطينل اال تصاد رئ ًساهلتدمير

 الس ا ة تعم م مينة لتنظ م حديثة إجراءات مجمو ة الوزارة اتخذت :السياقة تعميـ مينة تنظيـ
 جمع ات مع االشتراك خالل ومن المتطورة، الدول من مستقاة وأسس لمعايير وفًقا وممارستيا



28 
 

 ىذه أبرز ومن الخاص، والقطاع العام القطاع بين المشاركة بدألم تطب ًقا الس ا ة أصحابهمدارس
 تأىيميم بيدف غزة لمحافظات الس ا ة مدربل لدورة لممتقدمين  درات اختبار اإلجراءاتهتنظ م

 .العممل والفحص اإلشارات لتعم م موحد منيج إ داد فل البدء وكذلك . دراتيمهالتدريب ة وتطوير
 الباب فتحت فقد والمعاىد، المدارس بين الس ا ة تعم م مينة فل التنافس فلهتشج ع الوزارة وتسا د

 وحاجة والطمب العرضانهالحسب فل آخذة فن ة معايير وفق جديدة مدراسهومعاىد ترخ ص أمام
 250  رابة الوطن فل المجال بيذا العاممة المدارس  دد مجموع بمغهحيث التشبع ودرجة السوقه
 الوزارة طورت و د .مختصة نقاب ة جمع ات  بر معيا  ميياهوالتنسيق اإلشراف يتم ومعيد مدرسة

 بما معيد /مدرسة كل فل المتوفرة الموجست ة القدرات آخذههباال تبار المدارس حصص توزيع آل ة
 آل ة لضبط محوسب برنامج حالً ا الوزارة وتستخدم المركباتهالمتوفرة، و دد التدريب كادر ذلك فل

ه. مييم والر ابة التوزيع
 الق اس ة المواصفات بإ داد الفن ة لمشؤونه العامة اإلدارة تقوم :الفمسطينية القياسية المواصفات
وحما ةهانهواألم السالمة مواصفات  مى التركيز مع الغ ار و طع المركبات مجال فل الفمسطين ة
 الق اس أجيزة مع والتعاونه لذلك، المخصصة الفحص بمراكز الفنل الفحص وتطوير المستيمك

 لممركبات البديل الو ود لمشروع دراسات و مل .هواألوروب ة المحم ة المواصفات العرب ةهبخصوص
مكان ةه،  لمغاز الفمسطين ة المواصفات بحسب محمً ا تطب قو (LPG) المضغوط والغازه (CNG)وا 

 البيئل التموث من لمحد الخاصة المواصفات لوضع البيئة سمطة مع والتعاونهالمساله الطب عل
 الرخصة حسب الطريق  مى لممركبات النقل مواصفات وتحديد احتراقهالو ود، بسبب لممركبات
 حسب المركبات بإدخال يتعمق ف ما الفمسطين ة المعابر العمله مى وضبط لممركبة، الممنوحة

ه.بيا المعمول المواصفات
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: إحصائيات2.2.3 
 :الزمني اإلسناد

 01/06/2014ه ىو المركزؼه الحاسوب من والسائقين بالمركبات الخاصة الب انات استخراجه زمن
ه31/12/2013ه        تاريخ حتى الس ا ة ورخص المركبات ب انات

 (2.1)جدوؿ رقـ 
 الطريق ونوع والمنطقة المحافظة حسب الفمسطينية األراضي في الطرؽ  شبكة أطواؿ

        
 الوحداتهبالكيموهمتر

 المجموع الكمي غير مستعممة مستعمرات ترابي طرؽ معبدة المنطقة -المحافظة 
مجموع الطرؽ  داخمي محمي إقميمي رئيسي

 6335 14 576 1602 4143 284 2498 782 579 الضفة الغربية المعبدة
 770 0 0 223 547 57 328 84 78 قطاع غزة
 7105 14 576 1825 4690 341 2826 866 657 الضفة وغزة

:2014وزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواالحصاء ات
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 (2.2)جدوؿ رقـ 
: عدد المركبات ونوعيا

مركبات   المحافظة
 خصوصية

مركبات  
 عمومية

دراجات  
 نارية

باصات  
 خصوصي

باصات  
 عمومي

مقطورات  
 ونصف مقطورات

مركبات   شاحنات جرارات زراعية
 تجارية أخرى 

 المجموع

 17316 3709 1800 317 243 128 122 6621 5203 17316 غزة
 7428 1591 772 136 104 55 52 2840 2232 7428 الشماؿ

 6380 1366 663 117 89 47 45 2439 1917 6380دير البمح 
 8658 1854 900 158 121 64 61 3311 2601 8658 خانيونس
 5696 1220 592 104 80 42 40 2178 1711 5696رفح 

 45568 9760 4738 834 639 336 322 17424 13691 45568المجموع 
:ه2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات

 
 (2.3)جدوؿ رقـ 

: حسب نوع الوقود توزيع المركبات المسجمة حسب نوع الوقود
 أخرى  ديزؿ بنزيف المحافظة
 260 10019 20627 غزة
 112 4298 8848 الشماؿ
 96 3691 7599 دير البمح
 130 5010 10314 خانيونس
 86 3296 6785رفح 

 685 26367 54282المجموع 
:2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات
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 (2.4)جدوؿ رقـ 
: توزيع المركبات المسجمة حسب سنة الترخيص

 ما دوف  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 المحافظة
 1849 998 441 390 606 819 1264 760 480 937 4839 2298 2552 2345 1849 غزة
 793 428 189 167 260 351 542 326 206 402 2076 986 1095 1006 793 الشماؿ
 681 368 163 144 223 302 466 280 177 345 1783 847 940 864 681 دير البمح
 925 499 221 195 303 409 632 380 240 469 2420 1149 1276 1172 925 خانيونس
 608 328 145 128 200 269 416 250 158 308 1592 756 839 771 608رفح 

 4866 2625 1161 1025 1596 2154 3327 1999 1264 2467 12735 6047 6715 6170 4866المجموع 
 :2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات

ه
 (2.5)جدوؿ رقـ 

: توزيع المركبات المسجمة حسب سنة اإلنتاج المركبة
 ما دوف  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 المحافظة
 842 1025 870 964 446 284 332 386 1921 2502 2462 1739 1122 772 842 غزة
 361 440 373 413 191 122 142 165 824 1073 1056 746 481 331 361 الشماؿ
 310 378 321 355 164 105 122 142 708 922 907 641 413 284 310 دير البمح
 421 513 435 482 223 142 166 193 960 1251 1231 869 561 386 421 خانيونس
 277 337 286 317 147 93 109 127 632 823 810 572 369 254 277رفح 

 2217 2698 2290 2536 1174 747 873 1015 5055 6584 6480 4576 2953 2031 2217المجموع 
:ه2014هواإلحصائ اتوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼه
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 (2.6)جدوؿ رقـ 
يع الكراجات وأعدادىا وتصنيفاتيا توز

معرض بيع   كراج غير مرخص كراج مرخص المحافظة
 مركبات مرخص

معرض بيع مركبات  
 غير مرخص

محالت بيع قطع  
 غيار مرخص

محالت بيع قطع  
 غيار غير مرخص

 131 89 29 78 61 37 غزة
 56 38 12 34 26 16 الشماؿ
 48 33 11 29 23 14 دير البمح
 66 44 14 39 31 18 خانيونس
 43 29 10 26 20 12رفح 

 346 233 76 206 161 97المجموع 
:ه2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات

 (2.7)جدوؿ رقـ 
توزيع خطوط تقديـ خدمة النقل العمومي بجميع أنواعيا 

 العمومي بجميع أنواعياخطوط خدمات النقل 

عدد مكاتب  سرفيس المحافظة
 التاكسي

عدد المركبات 
 التابعة ليا

عدد شركات 
 الحافالت

عدد رخص 
التشغيل الممنوحة 

 ليا

عدد 
الحافالت 
 العامة

عدد شركات 
 التأجير

عدد شركات 
 النقل الخاص

عدد شركات 
 داخمي خارجي النقل السياحي

 0 0 1 126 251 11 416 35 4564 638 غزة
 0 0 0 54 108 5 178 15 1958 274 الشماؿ
 0 0 0 46 93 4 153 13 1682 235 دير البمح
 0 0 0 63 126 5 208 17 2282 319 خانيونس
 0 0 0 41 83 4 137 12 1501 210رفح 

 0 0 2 331 661 28 1095 92 12011 1680المجموع 
:2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات



33 
 

 (2.8)جدوؿ رقـ 
المركبات حسب نوع التسجيل 

 العدد نوع التسجيل
 48640 تسجيل عادي

 13691 مركبات عمومية
 1152 حكومي برقـ حكومي
 1089 حكومي برقـ مدني

تأجيرمركبات   1061 
 981 إعفاء جمركي أو عائد

 366 باص عمومي
:ه2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات
 (2.9)جدوؿ رقـ 

: المركبات المسجمة سنويا حسب الجنس
200 السنة

5 
200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

المجمو
 2083 2836 3636 4727 5383 4235 2659 2238 1038 2083 ذكور ع

 233 1004 625 889 972 689 376 252 128 233 إناث
غير 
مبيف 

398 225 559 970 1309 1599 1129 1148 840 398 
.هآخرانهالجدوله قولهغيرهمبينه عنلهشركةهأوهمؤسسةهأوهأؼهكل

ه:2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات
 (2.10)جدوؿ رقـ 

رخص القيادة الشخصية الصادرة سنويا 
 العدد السنة
2005 5884 
2006 3878 
2007 6733 
2008 7335 
2009 10169 
2010 11387 
2011 10241 
2012 10139 
2013 9341 

:ه2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهدائرةهالحاسوبهالمركزؼهواإلحصائ ات
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 (2.11)جدوؿ رقـ 
الشخصية الصادرة حتى تاريخ استخراج البيانات درجة رخص القيادة 

 العدد درجة الرخصة
 50  مومل

 17424 دراجةهنارية
 6844 طنه4خصوصلهوتجارؼهلغا ةه
 3176 طنه15شحنهخفيفهتجارؼهلغا ةه

 0  اطرةهساندة
 51 جرارهزرا ل

 336 باص
 27881 المجموع

:هه2014هوزارةهالنقلهوالمواصالتهالحاسوبهالمركزؼه

 
ه

ه

ه

 

 

 

 

 

 

 

ه

ه

ه
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ه

 املبحث الثالث

وزارة املواصالث بغسة والرتكٍس ػلى  
ألجرة النقل  ضٍاضاث التطؼري

 الؼمومً يف قطاع غسة
 

 هوزارة المواصالت بغزة والتركيز عمى سياسات التسعير
  التعديالت المستمرة عمى عممية تسعير أجرة النقل      

العامة 
  مدى مناسبة تسعيرة المواصالت العامة بيف محافظات

اإلطراؼ  الوطف المختمفة لجميع       
 آلية احتساب تسعيرة أجرة المواصالت والنقل العمومي 
  احتساب تسعيرة المواصالت العامة حسب نوع المركبة
  نموذج تسعيرة أجرة النقل العمومي والمواصالت

 2014لعاـ       النيائية 

ه
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 :وزارة المواصالت بغزة والتركيز عمى سياسات التسعير2.3.1 

حدهالميامهالتلهتتكفلهأالمواصالتهداخلهوخارجهمحافظاتهالوطنهىلههأجرةتحديدهتسعيرةهههإن
بياهوزارةهالنقلهوالمواصالتهالفمسطين ةهحيثهتقومهبتتبعياهفلهكلهالفتراتهواألو اتهبيدفهوضعه

تكونهمناسبةهومعقولةهلجم عهاإلطراف،ههحيثهموملهالنقلهالعالمواصالتهوهجرةنظامهتسعيرهأل
يتمهإ ادةهتقي مهالتسعيرةهبواسطةهلجنةهمختصةهيتمهتشكيمياهبقرارهوزارؼهمنهذوؼهاالختصاصه

الموظفينهالعامهوكذلكهوزارةهالمال ة،ههحيثهانهوالخبرةهوكذلكهبعضو ةهمندوبينهمنهديوهواإلطالع
ةهالعموملهالسفرهفلهالمركباتههأجرةةهفلهتقي مهتعملهىذههالمجنةه مىهدراسةهالعواملهالمؤثر

:هكاألتل

 :ةالعموملهثابتةهلممركبةه(هتكاليف)مصاريفه -1
 (.هرسومهالرخصة+هر مه مومله+هكرتهسيره)رسومهالتراخ صهالسنو ةه
 رسومهالتامينهالسنوؼه
 مةهالضرائبهالسنو ةهه  
 السنوؼهلممركبةهههستيالكواالالص انةه

 :العموملهمصاريفهو واملهتكاليفهمتغيرةهلممركبةه -2
 هالمسافةهالتلهتقطعياهالمركبةهأثناءهالسفر.
 هثمنهالو ودهالمستيمكهأثناءهالسفر.

وتقومهالمجنةهبعملهدراسةهميدان ةهلمعرفةهحجمهالعملهاليومل،هه ددهالسفرياتهاليوم ةهالتله
أخرػهكماهىوهموضحهفلههإلىأخرػهومنهمحطةههإلىمنهمحافظةههةالعموملتحققياهالمركبةه

 (1)الممحقهر مه

: النقل العامة أجرةالتعديالت المستمرة عمى عممية تسعير 2.3.2 

فلهمحافظاتهومدنهالوطنههةالعموملالنقلهوالمواصالتههأجرة مم ةهتسعيرهأنههكماهذكرناهسابقا
 مم ةهمستمرةهويجرؼه ميياهالكثيرهمنهالتعد التهوالتغيراتهوفقهماه حدثهمنهتغيراته مىه

التسعيرهحيثهتقومهالمجنةهالمعن ةهبالمرا بةهوالمتابعةهالدائمةهليذهههأجرةالعواملهالمؤثرةه مىه
خالله  امهالمجنةهالمشكمةهالعواملهمعهاألخذهباال تبارهالظروفهالمع ش ةهلممواطنين،ههوذلكهمنه

:هالظروفهالمح طةهبيذاهالموضوعهومعتمدةه مىهاألسسهالتال ةهجم عوزارياهبدراسةه

ه
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.هتوزيعهخطوطهالسيرهالمعتمدةهمنه بلهاإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقه -1
.هالفرقهفلهالمسافاتهبينهالمدنهوالقرػهوالمخ مات -2
تكاليفهالثابتةهوالمتغيرةهلممركباتهواحتسابهال(ه وةهالخط)حجمهالمسافرينه مىهكلهخطه -3

.ه مىهىذههالخطوط
 دمهدمجهأكثرهمنهنقطتينهفلهخطهسيرهواحده -4
ه–تنزيلهوتحميلهه–شوارعهداخم ةهه–خطوطهمختمفةه)طب عةهحركةهالمرورهبشكله امه -5

(.هالخ.ه....هطهس احلخ

 اهلالطالعهالمجنةهالمشكمةه دهأ دتهمقترحياهوترفعوهلإلداراتهالعلانهواستناداهلكلهماهسبقهف
(ه2) م وهوا تمادههفله مم ةهاتخاذهالقراراتهكماهىوهموضحهفلهممحقهر مه

مدى مناسبة تسعيرة المواصالت العامة بيف محافظات الوطف المختمفة 2.3.3 
: طراؼاأل لجميع

ه(.2014وزارةهالنقلهوالمواصالت،ه):التسعيرةهالمواصالتهيتحققهفيياهالتالل

.هشهوىذاهمناسبهجداهفلهحالةهالعمله100هىامشهربحهصافلهفلهحالةهالعمل .1
يومه،بحيثهلمهيتمهاألخذهفلهاال تبارهأ امهالجمعةهه280 ددهأ امهالعملهالسنو ةه .2

جازاتهاأل  ادهالرسم ةهوكذلكهتمهاحتسابهأ امهإجازةهلمسائقه، مكنهبكلهبساطة أنههوا 
.ه عملهبياهفيزدادهدخموهوصافلهربحو

 اهوبعدهمراجعةهاإلدارةهالعامةهلضريبةهشهسنوه3000تمهاحتسابه  مةهالضرائبهبه .3
متوسطهالضرائبهسنو اهالهأنههالدخلهواإلدارةهالعامةهلضريبةهالق مةهالمضافةهتمهاإلفادة

 ش كلهه3000ش كلهول سهه1300يزيده نه

.ه،ههوىذاه عنلهنقصهفلهالتكاليفهالثابتةهوزيادةهالربح(3)كماهىوهموضحهفلهالممحقهر مه
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: المواصالت والنقل العمومي  أجرةآلية احتساب تسعيرة  2.3.4 

ا تمدتهوزارةهالنقلهوالمواصالتهالفمسطين ةه مىهنظامهاحتسابهالتكاليفهالثابتةهوالمتغيرةه
:هوالمواصالت،ههوفقهاآلل ةهالتال ةالنقلهالعموملهخدماتههجرةلمحصوله مىهتسعيرةهجيدةهأل

تكاليفهص انةه+هالضرائبه+هرسومهالتامينه+ههرسومهالترخ ص=هالتكاليفهالثابتةهالسنو ةه
.ههسنو ة

(ه280) ددهأ امهالعملهالسنو ةهه/التكاليفهالثابتةهالسنو ةه=هالتكاليفهالثابتةهاليوم ةه

ه

 ددهالمتراتهالمستيمكةهفلهاليومه=هثمنهالو ودهالمستيمكهفلهاليومهه–التكاليفهالمتغيرةهاليوم ةه
.ههثمنهالمترهالواحد*ه

المسافةهالتلهتقطعهه/المسافةهالمقطو ةهفلهاليومه=ه ددهالمتراتهالمستيمكةهفلهاليومه -
 لكلهلتر

 .كيموهمتره8المسافةهالتلهتقطعياهالمركبةهلكلهلترهىلهتقريباهأنهه مما -

الراكبهالواحدههأجرة*ه ددهالركابهفلهاليومه=هالدخلهاليومله

  لربحصافلها+هالتكاليفهالكم ةهاليوم ةه=هالدخلهاليومله

عدد الركاب في اليـو   /الدخل اليومي = الراكب  أجرة

(: 4)مراجعة  ممحق رقـ 

: رفح إلىالسفر مف غزة  أجرةمثاؿ عمى آلية احتساب ( 5)كذلؾ يوضح ممحق رقـ 
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 :احتساب تسعيرة المواصالت العامة حسب نوع المركبة2.3.5 

 (2.12)جدوؿ رقـ 
: راكب 50احتساب تسعير المواصالت لمحافالت 

 6 5 4 3 2 1 ـ
 داخملهبعيد داخمل الشمال-غزة الوسطى-غزة خانيونس-غزة رفح-غزة المكاف
 15 6 15 24 42 60 المسافة
 3 3 3 3 3 3 المتر/المسافة 

 5 2 5 8 14 20 عدد المترات في السفرة الواحدة
 2 2 2 1.5 1.5 1.5 عدد السفرات اليومية

 50 50 50 50 50 50 عدد الركاب
ياب  100 100 100 75 75 75 إجمالي عدد الركاب ذىاب وا 
 200 200 200 112.5 112.5 112.5 إجمالي عدد الركاب في اليـو

 10 4 10 12 21 30 اليـو/ المترات 
 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 سعر لتر السوالر

 63.3 25.32 63.3 75.96 132.93 189.9 اليـو/ ثمف الوقود 
 420 420 420 420 420 420 الترخيص سنوياً رسـو 

 725 725 725 725 725 725 رسـو النمرة وكرت السير
 5150 5150 5150 5150 5150 5150 التأميف سنوياً 

             ضريبة القيمة المضافة
             ضريبة الدخل
 20000 20000 20000 20000 20000 20000 الصيانة

 26295 26295 26295 26295 26295 26295 الثابتةالتكاليف السنوية 
 93.91071 93.91071 93.91071429 93.91071429 93.91071 93.91071 التكاليف اليومية الثابتة
 157.2107 119.2307 157.2107143 169.8707143 226.8407 283.8107 إجمالي التكاليف اليومية
 150 150 150 150 150 150 صافي الربح المفترض

 307.2107 269.2307 307.2107143 319.8707143 376.8407 433.8107 الدخل اليومي
 1.536054 1.346154 1.536053571 2.843295238 3.349695 3.856095 الراكب أجرة

 1 1 2 2 3 4 التسعيرة الحالية

    
 2.5 داهبيتهحانونه

ه:2014اإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقه 
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 (2.13)جدوؿ رقـ 
: راكب 30احتساب تسعير المواصالت لمحافالت 

 6 5 4 3 2 1 ـ
 داخملهبعيد داخمل الشمال-غزة الوسطى-غزة خانيونس-غزة رفح-غزة المكاف
 15 6 15 24 42 60 المسافة
 6 6 6 6 6 6 المتر/المسافة 

 2.5 1 2.5 4 7 10 عدد المترات في السفرة الواحدة
 2.5 2.5 2 1.5 1.5 1.5 عدد السفرات اليومية

 35 35 35 35 35 35 عدد الركاب
ياب  87.5 87.5 70 52.5 52.5 52.5 إجمالي عدد الركاب ذىاب وا 
 218.75 218.75 140 78.75 78.75 78.75 إجمالي عدد الركاب في اليـو

 6.25 2.5 5 6 10.5 15 اليـو/ المترات 
 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 سعر لتر السوالر

 39.5625 15.825 31.65 37.98 66.465 94.95 اليـو/ ثمف الوقود 
 420 420 420 420 420 420 رسـو الترخيص سنوياً 
 725 725 725 725 725 725 رسـو النمرة وكرت السير

 4000 4000 4000 4000 4000 4000 التأميف سنوياً 
             ضريبة القيمة المضافة

             ضريبة الدخل
 15000 15000 15000 15000 15000 15000 الصيانة

 20145 20145 20145 20145 20145 20145 التكاليف السنوية الثابتة
 71.94643 71.94643 71.94642857 71.94642857 71.94643 71.94643 التكاليف اليومية الثابتة
 111.5089 87.77143 103.5964286 109.9264286 138.4114 166.8964 إجمالي التكاليف اليومية
 120 120 120 120 120 120 صافي الربح المفترض

 231.5089 207.7714 223.5964286 229.9264286 258.4114 286.8964 الدخل اليومي
 1.058327 0.949812 1.597117347 2.91970068 3.281415 3.643129 الراكب أجرة

 1 1 2 2 3 4 التسعيرة الحالية

    
 2.5 داهبيتهحانونه

ه:2014اإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقه 
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 (2.14)جدوؿ رقـ 
: راكب 20احتساب تسعير المواصالت لمحافالت 

 6 5 4 3 2 1 ـ
 داخملهبعيد داخمل الشمال-غزة الوسطى-غزة خانيونس-غزة رفح-غزة المكاف
 15 6 15 24 42 60 المسافة
 7 7 7 7 7 7 المتر/المسافة 

 2.142857 0.857143 2.142857143 3.428571429 6 8.571429 عدد المترات في السفرة الواحدة
 3 3 2 1.5 1.5 1.5 عدد السفرات اليومية

 20 20 20 20 20 20 عدد الركاب
ياب  60 60 40 30 30 30 إجمالي عدد الركاب ذىاب وا 
 180 180 80 45 45 45 إجمالي عدد الركاب في اليـو

 6.428571 2.571429 4.285714286 5.142857143 9 12.85714 اليـو/  المترات
 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 سعر لتر السوالر

 40.69286 16.27714 27.12857143 32.55428571 56.97 81.38571 اليـو/ ثمف الوقود 
 420 420 420 420 420 420 رسـو الترخيص سنوياً 
 725 725 725 725 725 725 رسـو النمرة وكرت السير

 2500 2500 2500 2500 2500 2500 التأميف سنوياً 
             ضريبة القيمة المضافة

             ضريبة الدخل
 10000 10000 10000 10000 10000 10000 الصيانة

 13645 13645 13645 13645 13645 13645 التكاليف السنوية الثابتة
 48.73214 48.73214 48.73214286 48.73214286 48.73214 48.73214 الثابتةالتكاليف اليومية 

 89.425 65.00929 75.86071429 81.28642857 105.7021 130.1179 إجمالي التكاليف اليومية
 100 100 100 100 100 100 صافي الربح المفترض

 189.425 165.0093 175.8607143 181.2864286 205.7021 230.1179 الدخل اليومي
 1.052361 0.916718 2.198258929 4.028587302 4.571159 5.11373 الراكب أجرة

 1 1 2 2 3 4 التسعيرة الحالية

    
 2.5 داهبيتهحانونه

ه:2014اإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقه 
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ه(2.15)جدوؿ رقـ 

: راكب 7احتساب تسعيرة المواصالت العامة لممركبات 
 6 5 4 3 2 1 ـ

 داخملهبعيد داخمل الشمال-غزة الوسطى-غزة خانيونس-غزة رفح-غزة المكاف
 15 6 15 24 42 60 المسافة
 8 8 8 8 8 8 المتر/المسافة 

 1.875 0.75 1.875 3 5.25 7.5 عدد المترات في السفرة الواحدة
 6 6 4 2 2 2 عدد السفرات اليومية

 7 7 7 7 7 7 عدد الركاب
يابإجمالي عدد   42 42 28 14 14 14 الركاب ذىاب وا 

 252 252 112 28 28 28 إجمالي عدد الركاب في اليـو
 11.25 4.5 7.5 6 10.5 15 اليـو/ المترات 

 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 سعر لتر السوالر
 71.2125 28.485 47.475 37.98 66.465 94.95 اليـو/ ثمف الوقود 

 420 420 420 420 420 420 رسـو الترخيص سنوياً 
 1350 1350 1350 1350 1350 1350 رسـو النمرة وكرت السير

 1700 1700 1700 1700 1700 1700 التأميف سنوياً 
 1278 1278 1278 1278 1278 1278 ضريبة القيمة المضافة

 539 539 539 539 539 539 ضريبة الدخل
 4000 4000 4000 4000 4000 4000 الصيانة

 9287 9287 9287 9287 9287 9287 التكاليف السنوية الثابتة
 33.16786 33.16786 33.16785714 33.16785714 33.16786 33.16786 التكاليف اليومية الثابتة
 104.3804 61.65286 80.64285714 71.14785714 99.63286 128.1179 إجمالي التكاليف اليومية
 70 70 70 70 70 70 صافي الربح المفترض

 174.3804 131.6529 150.6428571 141.1478571 169.6329 198.1179 الدخل اليومي
 0.691986 0.522432 1.34502551 5.040994898 6.058316 7.075638 الراكب أجرة

 1 1 2 4 5 7 التسعيرة الحالية 

   
 المناطقهالوسطىه3

ه:2014اإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقه  
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 (2.16)رقـ جدوؿ 
(: عمومي داخمي)راكب  4احتساب تسعيرة المواصالت العامة لممركبات 

 6 5 4 3 2 1 ـ
 داخملهبعيد داخمل الشمال-غزة الوسطى-غزة خانيونس-غزة رفح-غزة المكاف
 15 6 15 24 42 60 المسافة
 8 8 8 8 8 8 المتر/المسافة 

 1.875 0.75 1.875 3 5.25 7.5 عدد المترات في السفرة الواحدة
 6 6 4 2 2 2 عدد السفرات اليومية

 4 4 4 4 4 4 عدد الركاب
ياب  24 24 16 8 8 8 إجمالي عدد الركاب ذىاب وا 
 144 144 64 16 16 16 إجمالي عدد الركاب في اليـو

 11.25 4.5 7.5 6 10.5 15 اليـو/ المترات 
 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 سعر لتر السوالر

 71.2125 28.485 47.475 37.98 66.465 94.95 اليـو/ الوقود ثمف 
 420 420 420 420 420 420 رسـو الترخيص سنوياً 
 1350 1350 1350 1350 1350 1350 رسـو النمرة وكرت السير

 1700 1700 1700 1700 1700 1700 التأميف سنوياً 
 1278 1278 1278 1278 1278 1278 ضريبة القيمة المضافة

 539 539 539 539 539 539 ضريبة الدخل
 4000 4000 4000 4000 4000 4000 الصيانة

 9287 9287 9287 9287 9287 9287 التكاليف السنوية الثابتة
 33.16786 33.16786 33.16785714 33.16785714 33.16786 33.16786 التكاليف اليومية الثابتة
 104.3804 61.65286 80.64285714 71.14785714 99.63286 128.1179 إجمالي التكاليف اليومية
 70 70 70 70 70 70 صافي الربح المفترض

 174.3804 131.6529 150.6428571 141.1478571 169.6329 198.1179 الدخل اليومي
 1.210975 0.914256 2.353794643 8.821741071 10.60205 12.38237 الراكب أجرة

 1 1 2 4 5 7 التسعيرة الحالية
ه:2014اإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقه
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: 2014النقل العمومي والمواصالت النيائية لعاـ  أجرةنموذج تسعيرة 2.3.6 

فله(هالتاكسل)ةهالعموملهنالحعهمنهخاللهنموذجهالتسعيرةهالنيائ ةهلجرةهالسفرهلممركباته
والمواصالته سمهالمناطقهالمختمفةهوزارةهالنقلهإلىهأنهالمحافظاتهالمختمفةهلقطاعهغزةه

لمحافظاتهغزةهوبناءه ميياهاحتسبتهالتسعيرةهالمناسبةهلكلهمنطقةهمنهالمناطقهوفقهاآلل ةهالتله
ش كلهه5منهبيتهحانونهلمدينةهالزىراءهالنقلهالعموملههأنهأجرةهذكرناىاهسابقا،ههبحثهنجدهمثال

مناطقههإلىنياه سمهكلهمحافظةهىذاهبالنسبةهلممحافظات،ههأماه مىهصعيدهالمناطقهفنجدهأ
وا تمدتهغالباه مىهالمناطقهاألكثرهازدحاماهواستخداماهويتمهالق اسه ميياهمثاله مىهصعيده

ش كل،ههو مىهىذاهه1.5الشفاءهأوهالجامعةههإلىفمسطينهانهمنهميدهجرةاألأنههمحافظةهغزةهنجد
المستخدمةهمنه بلهالوزارةهوالتلهالمنوالها تمدتهالوزارةه مىهاآلل ةهالمذكورةهسابقاهوفقهالمعاييره

.ههوالمواصالتالنقلهالعموملههأجرةىذاهالمبحثه مىهوضعهتسعيرةهه ةبداذكرناىاهفله

ه2009نموذجهلتسعيرهالمواصالته امه(ه6)وتظيرهلناهالنشراتهالرسم ةهالمرفقةهفلهالممحقهر مه
.ه2014وكذلكه امه

نجدهىناكهالكثيرهمنهه2014وه2009المواصالتهالعامةهلعامههأجرةمنهخاللهمالحظةهتسعيرةه
المواصالتهبينهالمحافظاتهالمختمفةهوالمناطقهالداخم ةهالمختمفةهوىذاههأجرةاالختالفاته مىه

يدله مىهالمتابعةهالمستمرةهفلهدراسةهالمتغيراتهوالمعاييرهمنه بلهوزارةهالنقلهوالمواصالته
النقلههأجرةبشكله امهارتفعته نهه2014فلهالعموملههالنقلهأنهأجرةهالعامة،ههكذلكهنالحع

وذلكه ائدهلمتغيرهفلهالمعاييرهوالعواملهالمؤثرةهفلهه2009والمواصالته نه امهالعمومله
هه.المحرو اتهأسعاروأىمياهالنقلهالعموملههأجرةتسعيره

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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ه

 الفصل الثالث
 الدراضاث  الطابقت 

 مقدمة 
  المحمية الدراسات 
  العربية الدراسات 
  األجنبية الدراسات 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
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 :يقذيت3.1 

هغير أو مباشرة بصورة المتعمقة واألدب ات السابقةالدراساته من مجمو ة الفصل ىذا يتناول
 ."النقلهالعموملهأجرةتسعيره"الدراسةه بموضوع مباشرة

هومن .أجنب ة راساتود  رب ة، راساتود محم ة،راساتهد إلىدراساتهال ىذه تصنيف تم و د
هالموضوع ىذا مثل إلى تفتقر والعرب ة المحم ةالدراساتهالباحثهأنه وجد واإلطالع البحث خالل
 منهأؼ تناول واضحاًه يبدو ولم كبير، بشكل مصمحاتيا فل التسعير مفاى م تدرج تزال ال فيل

 فلهالباحثة ذكرتيا التل ىل و القميل إال الموضوع، ىذا والخصوص التحديد وجو  مى الباحثين
 .الفصل ىذا
تسعيرهالخدماتهالعامةهوتسعيرهأجرةهالنقله موضوع فل زخرت فقد األجنب ة لألدب ات بالنسبة أما

 .مختمفة وبأساليب  دة،هجوانب من وتناولتوالعمومله
 راءوآهمختمفة، منيج ات وفرت والتل المتنو ة،راساتهالد من  دًدا الفصل ىذا فل الباحث أورد

 أفاد ما وىو ،تسعيرهالخدماتهالعامةهوتسعيرهأجرةهالنقلهالعمومل راسةد إلى تسعى متباينة
 .الدراسة موضوع معالجة فل الباحث

 :انفصم هزا فٍ نسخعشض

 انذساساث انًحهُت 

 انعشبُت انذساساث 

 األصنبُت انذساساث 

 انسابقت انذساساث عهً حعقُب 
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: المحمية الدراسات 3.2 

 "اإلسالميّي  الفقو في سعارواأل السمع عمى الرقابة: "،  بعنواف(2011)ظاىر  دراسة  -1

 االستخدام وسوء والتال ب واالختالس السر ة من العاّمة األموال ىدفتهىذههالدراسةهلحفع
اإلسالم ةه الشريعة  وا د وفق جمعت  د اإلسالمّ ة الدولة وارداتأنههمن واإلىمالهوالتحقق

 .الشريفة النبوّ ة والّسنة الكريم الكتاب فل  مييا المنصوص وأحكاميا
 ظل فل(هسعارواأل السمع)  مى المال ة الر ابةأنههمنهأىمهالنتائجهالتلهتوصمتهلياهالدراسة

 أىداف من ليا لما المسممة، لممجتمعات واجتما  ة ضرورةها تصاد ة الحديث العصر متطمبات
 الشر  ة الر ابة  مم ة بيا تقوم التل األنشطة لتحق قياهوتتعددهتسعى ونبيمة سام ة وغا ات

 طالب يتجوأنههومنهأىمهالتوص اتهالتلهأوصتهبياهالباحثةهمنهخاللهبحثياهىذاهانوهيجب
 أجيزة تفعيل ومتابعةهتطوراتوهوضرورة اإلسالمل، اال تصاد مسائل فل لمبحث الشر ل العمم

 ووضع المال ة، الر ابة  ضو فل معينة وصفات توفرهشروط الدولةهوضرورة فل المال ة الر ابة
هه.المناسبانهالمك فل الرجلهالمناسب

أىمية استخداـ منيج التكمفة المستيدفة في ه: "،  بعنواف(2008 (دراسة ابوعودة -2
تحسيف كفاءة تسعير الخدمات المصرفية دراسة تطبيقية عمى المصارؼ العاممة في 

" قطاع غزة
,هالمصرف ة تسعيرهالخدمات كفاءة تحسين فل المستيدفة التكمفة دورانهبل فل ىدفتهالدراسة

 فلهتطبيق المصارف تواجييا التل والصعوبات المستيدفة التكمفة منيج تطبيق مقومات معرفةو
 الخدمات تسعير  مى المستيدفة التكمفة منيج تطبيق أثر  مى المستيدفةهوالتعرف التكمفة

  لى    ائٌة  ٌ ةولتحقيقهىذههاألىدافه امهالباحثهبتوزيعهاالستب اناته مىه.هالمصرف ة

 الد اسة  ٌ ة حجم  لغ   د الد اسة،     لة  ال ة ال ص  ف  لهم فً ال   لٌأ  أ  ج   ة

ه. 97%   س ة اس قص ء   ئ ة 63 اس  داد   م اس قص ء   ئ ةه 65
 لتطبيق إمكان ة غزة  طاع فل العاممة لممصارف تتوفرهواىمهماهتوصمتهلوهالدراسةهمنهنتائج

 .المصرف ةه لتسعيرهالخدمات المستيدفة التكمفة منيج
 غزة  طاع فل العاممة المصارف لدػأنههيوصلهطالما إلييا التوصل تم التل النتائج  مى بناء

 المصارف فل تطب قو نحو لالنتقال الجاد بالعمل يوصى المستيدفة التكمفة منيج لتطبيق إمكان ة
 .تنافس ة ومقدرة ومزا ا فوائد من  حققو لما
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العوامل المؤثرة في قرارات تسعير الخدمات في  : "،  بعنواف(2008)شممخ  دراسة  -3
 "المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة

 فل السعرية الس اسة وضع  ند باال تبار تؤخذ التل العوامل  مى لمتعرف الدراسة ىذه تيدف
 فل المصارف ترغب التل األىداف أولو ات  مى غزةهوالتعرف  طاع فل العاممةالمصارفه

تمهاستخدامهأسموبهالحصرهالشاملهه.التسعير  رارات واتخاذ س اساتياهالسعرية وضع من تحق قيا
 ينةهالدراسةهمنهاإلداراتهالعم اهومدراءهالفروعهومسا دييمهورؤساءههكانتلتحقيقهأىدافهالدراسةه

أ سامهالمحاسبةهوالتسي التهفلهالمصارفهالتجاريةهفله طاعهغزة،هو دهبمغه ددهفروعه
استبانةهلكلهفرعهوبالتاللهه2فر ًاهحيثهتمهتوزيعه ددهه27المصارفهالعاممةهفله طاعهغزةه

.هانواستبه54 كونه ددهاالستباناتهالموز ةه
 حسب األولى المرتبة المصرفل العمل مخاطر التلهتوصمتهلياهالدراسةهاحتاللهمنهأىمهالنتائج

 العاممة المصارف لدػ المصرف ة الخدمات تسعير فله رارات األىم ة حيث من العينة أفراد آراء
ه.غزة  طاع فل

 محفظتيا توزيعالمصاريفهههه مىأنهومنهأىمهالتوص اتهالتلهأوصىهبياهالباحثهخاللهدراستو
دارتيا األسيم من االستثمارية ه.التقميد ة غير المصادر من أرباحيا لزيادة جيد بشكل والسنداتهوا 

نظاـ مقترح لتطوير عممية تسعير العطاءات ه: "،  بعنواف (2006) الزطمة  دراسة  -4
" وفقا لنظاـ تكاليف األنشطة في صناعة اإلنشاءات في قطاع غزة

هو .غزة  طاع فل المقاوالت شركات فل التكمفة تقدير لطرقه الراىن الوا ع تحميللهىدفتهالدراسة
همدراءهوهالمراجعينهوهالمحاسبينه مىهوز تهإستبانة(هه٩ٓ)ههمنهالدراسةه ينةهتكونته د

ه.فمسطينهفلهغزةه طاعهفلهالماليينهالمحممينهوهالمصانع
 معرفة إلى يؤدؼ األنشطة تكاليف نظام تطبيقأنههومنهأىمهالنتائجهالتلهتوصمتهلياهالدراسة

.هسعاراأل ب انات تحديث و التكمفة تقدير أكبره مى  درة و المعطاءات تسعير فل أفضل
 فل المقاوالت شركات   ام ومنهأىمهالتوص اتهالتلهأوصىهبياهالباحثهخاللهالدراسةهضرورة

 األسس وفق األنشطة تكاليف نظامهإلى  ستند المعطاءات لتسعير نموذج بتطبيق غزة  طاع
 لكل المباشرة غير التكاليف وتحديده اتومجمعا و المبنى لتنفيذ الالزمة األنشطة تحديد:ههالتال ة
.هه مى نشاط

ه
ه
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 :الدراسات  العربية3.3 
في  اإليرادات عمى المصرفية الخدمات تسعير طرؽ  أثر:بعنواف (2005-2000) أحمد -1

 السودانية المصارؼ
 27 أصل من مصارف ثالث اخت ار تم و د الخرطوم ه-انالسود فل الدراسة ىذه أجريت

 – م 2000 من لمفترة المصارف ليذه المصرف ة الخدمات أسعار الدراسة وحممت مصرفًا،
 داخل المصرف ة الخدمات تسعير نظام وتقو م دراسةلهالدراسة ىذه ىدفت و دهم، 2005

 .السودان ة المصارف
 الخدمات لتسعير العمم ة باألسس كثيراًه تيتم ال السودان ة المصارفنهأ إلى الدراسة وتوصمت
 .هالمصرف ة
 من المصرف ة الخدمات مجال فل الدراساته تقد م والباحثين الميتمين  مىانوه الدراسة وأوصت

.هوالتسعير التكمفة   اس حيث
 التجارية البنوؾ في الخدمات تسعير في التكاليف محاسبة دور"بعنواف  (2003) العمري   -2

 ."األردنية
 المصارف فل الخدمات تسعير فل التكاليف محاسبة دور  مى لمتعرف الدراسة ىذه ىدفت

 التسعير  رارات فل تؤثر التل العوامل أىم  مى التعرف خالل من وذلك األردن ة التجارية
 الالزمة المعمومات إ صال دونه تحول التل والمعو ات التكاليف تخص ص أسموب  مى والتعرف

 .المخاطر لتكاليف باإلضافة القرار التخاذ
 المصارف من مصرفاًه 16 وشممت المطموبة الب انات لجمع اإلستبانة الدراسة ٌواستخدمت

 .األردن ة
 فل و وائق صعوبات تواجو األردن ة المصارف من% 64أنههإلى الدراسة ىذه وخمصت
 الواردة المعمومات وضوح  دم فل تتمثل العوامل ىذهأنههد يق،وبينت تسعير  رار إلى الوصول

 نظام تطبيق  مى المترتبة والتكاليف والعمم ة، العمم ة الخبرات توافر و دم واأل سام، الفروع من
 .التكاليف محاسبة
 التكاليف أنظمة  مى والتركيز والفروع األ سام من الواردة بالمعمومات االىتمامب الدراسة وأوصت

ه.األنشطة حسب
ه
ه
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 :المصدرة الصناعية المنتجات تسعير في المؤثرة العوامل"بعنواف (2002)الضمور  -3
 "األردف في الكيماويات

 الك م ائ ة الصنا  ة المنتجات تسعير فل المؤثرة العوامل  مى لمتعرف الدراسة ىذه ىدفت
 فل الباحث وا تمد مصدرة ك م ائ ة شركة 52 من الدراسة مجتمع وتكونه األردن، فل المصدرة

 .الدراسة مجتمع  مى ووز ت صممت استبانة  مى الب انات جمع
 التسعير، أىداف( وىل الدراسة نموذج فل المحددة العوامل جم عأنههالدراسة وأوضحت
 أخذىا  ند )السوقه وظروف المنتجات وخصائص والقوانين والتشريعات والمنافسة والتكاليف،

 المصدرة المنتجات تسعير  رار فل أىم ة ذات تأثيرات ليا مجتمعة
 فل األخذ الدراسة محل الشركات  مى الصنا  ة الشركات لدػ التسعير  رار لمتخذؼ التوص ات

 أىم ة أظيرت التل تمك وخصوصا لمنتجاتيا النيائل السعر  مى المؤثرة العوامل كل اال تبار
 والتشريعات والقوانين والمنافسة بالتكاليف المتعمقة العوامل مثل  مييا، التأثير فل واضحة

 .إلييا المصدرانهالبمد فل الحكوم ة
 "التسعير الفعاؿ لمخدمات العامة: "،  بعنواف (2002) وآخروف التويجري  دراسة  -4

لمعوامله دراسة يتطمب  طاع أؼ فل العامة لمخدمات الفعال التسعيرإلىهأنهتيدفهالدراسةه
 تت ح مةهغمالهتعرفةسعره لوضع وذلك التكمفة وتحميل المؤثرة والجوانب اليامة والمعط ات
 معقولة انهأسعارضم الو ت نفس وفل  ائدهمناسب تحقيق (الكيرباء  طاع فل لممستثمرين

مدادات هه.لممستيمكين موثو ة وا 
  ائد تحقيق يت ح والذؼ الكيربائ ة لمخدمات الفعال التسعيرأنههواىمهنتائجهوتوص اتهالرسالة

مدادات مناسبة انهأسعارضم مع معقولهلممستثمرين  مناخ وجودهإلى يؤدؼ لممستيمكين موثو ة وا 
.ه طاع فل لالستثمار صحل

 عمى دراسة تطبيقية التسعير قرارات اتخاذ في المؤثرة العوامل "اف بعنو (1999) البيحاني -5
 "جدة بمحافظة السعودية الشركات

 السعرية الس اسات وأنماط السعرية القرارات فل المؤثرة العوامل  مى لمتعرف الدراسة ىدفت
 .جدة بمحافظة السعود ة بالمصانع  مييا القائمين تواجو التل والمعو ات

 إتباع وأىم ة إدراك  مى يؤكدونه الصنا  ة بالشركات ولينؤالمس معظمأنههإلى الدراسة توصمت
 التكمفة أساس  مى التسعير س اسةأنهوهالتسعير س اسات وص اغة وضع  ند العمم ة األساليب

 التسعير س اسة تمييا المبحوثة الشركات نظر وجية من أىم ة التسعيرية الس اسات أكثر من ىل
 .الطمب ثم المنافسة أساس  مى
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: دراسات أجنبية 3.4

 :،  بعنوافCats (JAN 2014)دراسة  -1

" Public Transport Pricing Policy – Empirical Evidence from a 
Fare-Free Scheme in Tallinn، Estonia" 

دالئلهتجريب ةهمنهنظامهه–النقلهالعموملهس اساتهالتسعيرهلخدماته) نونتهىذههالدراسةهبـههه
الضوءه مىهس اساتهالتسعيرهلتسم طهىذههالدراسةههىدفته  (.هاستون اه-فرؼهفارهفلهتالين

النقلهالتلهمنهشانياهجذبهاكبره ددهممكنهمنهالمسافرينهلوسائلهالنقلهالعموملهلوسائله
فلهمدينةهتالينهكحالةهه بدالهمنهاستخدامهالس اراتهلتقميلهالتموثهواالزدحاماتهالمروريةالعمومله

.ههتجريب ةهلتعرضهلمعالمهالحق قله

 (FFPT)فلهنظامهالنقلهالعموملهنسبةهالزيادةهفلهالطمبه مىهخدماتهإلىهأنهتشيرهالنتائجه
نسبةهوانه،هه%3ابةهالبحثه،ونسبةهالزيادةهالكم ةهحتىهكت%ه1.2مقدارىاه تزيدهبنسبةهمتزايدةه

السببهالحق قلهلعدمهالزيادةهانه،ههك%10طولهالرحالتهباستخدامهالنظامهالمجانله متهبنسبةه
فلهالطمبهىوهوجودهس اراتهخاصةهوس اراتهبحريةهاكبرهوبتكمفةه ميمة،ههكذلكهالتأخرهفله

(هثيفتك)واىمهالتوص اته ملهمزيدهمنهالرحالته.هكذلكهمنهاألسبابهانه رضهالخدمةهك
معهالعممهانوهس كونهىناكهالكثيرهمنهه (FFPT)بالنظامهالجديدهالنقلهالعموملهرحالتهوسائله

 ةهولكنهىذاهسيزيدهبشكلهكبيرهبسبةهاإل بالهابدالرحالتهغيرهالمجد ةهوغيرهالضروريةهفلهال
 مىهاستخدامهوسائلهالنقلهالعام،ههيجبهدراسةهحجمهالطمبهالكملهوتحميلهجم عهالعواملهالتله

.هههالمجان ةههالنقلهالعموملهتؤدؼهلزيادةهالطمبه مىهخدماتهأنههالممكنهمن

: ،  بعنوافWestin (2012) دراسة  -2

" Efficiency and acceptability of pricing policies and transport 
investments in distorted economies - Stockholm، Sweden" 

ه–الكفاءةهو بولهس اساتهالتسعيرهاستثماراتهالنقلهفلها تصاد اتهمطربوه) نونتهىذههالدراسةهبـ
دراسةهالكفاءةهاال تصاد ةهومدػه:هتحتوؼه مىهخمسهور اتهالدراسةىذههه  (.هستوكيولمهالسويد

 بولهس اساتهتسعيرهالمواصالتهالعامة،ههكذلكهالتفا لهبينهسوقهالمواصالتهالعامةهوغيرىاه
األسواقهكسوقهالعمل،ههتأثيرهمدػهالرفاى ةهالمع ش ةه مىه طاعهالنقلهالعام،ههكذلكهمعدلهمنه
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لمركابهبالمدةهالزمن ةهوأخيراهمدػهاالختالفهالجغرافلهفلهتغيرهالتسعيراته مىهالنقلهالعمومله
سيتمهدراسةهكلهالعواملهالسابقةهلرؤ ةهمدػهتقبلهوكفاءةهس اساتهه;النقلهالعموملهوسائله
.هرهالمفروضةه مىهوسائلهالنقلهالعامالتسعل

المع ش ةه مىهتسعيرهواالستثمارهفلهمجالهانهتحميلهمدػهتأثيرهرفاى ةهالسكهالنتائجمنهأىمهنهإ
النقلهالعام،ههسوقهالنقلهيرتبطهبشكلهكبيرهمعهاألسواقهاألخرػهوىذاه ق سهمدػهالنشاطه

فلهسا اتهالذروةهمنهالنيارهوىلهسا اتهالنقلهالعموملهاال تصادؼهفلهالبمد،ههتنشطهحركةه
مامهالزبائنهأئلهمتاحةهكثيرهابدوالنقلهالعموملهالصباحهوبعدهالظير،ههتوجدهمرونةه ال ةهفله

هجرةمنهوسائلهنقلهفرد ةهمثلهس اراتهاألالنقلهالعموملهبسببهالمنافسةهالجديدة،ههتنوعهوسائله
.ههووسائلهنقله امهجما  ةهمثلهالباصات

ه:،  بعنوافWong (2010) دراسة  -3

" Nonlinear pricing of taxi services-china Hong Kong" 

 ممتهىذههالدراسةهه  (.هجرةالتسعيرهغيرهالخطلهلخدماتهس اراتهاأل) نونتهىذههالدراسةهبـههه
لس اراتهاألجرهفلهسوقهخدمةهالتوصيله بره(غيرهخط ة)لبحثهآثارهالتسعيراتهالمتفاوتةه

التاكسلهفلهىونغهكونغهباستخدامهنماذجهمختمفةهمعهمرا اةهىامشهالربحهوالربحهالمتو عهوالذؼهتمه
دامهالتاكسلهخدمةهاستخهأنهأسعارهبناءههفلهىذههالدراسةهالربحه مىهالوحدةهالزمن ةه،ههونجد

خره طمبهمبمغها لهوكذلكهآشخصه طمبهمبمغهكبيرهوأنههتختمفهباختالفهالشخصهفنجد
التلههجرةفلهىذههالدراسةهتمهالتركيزه مىهس اراتهاأل)انهتختمفهباختالفهالمدةهالزمن ةهوالمك

ىدفتهىذههالدراسةهإليجادهنموذجهسم مهوواضحهيتمه(.ههتنقلهالركابهمنهالمطاراتهفلهىونغهكونغ
ال تماده م وهفلهتسعيرهخدماتهالتوصيله برهالتاكسل،ههمنهخاللهجمعهالب اناتهالمختمفةها

معه كم ةهوك ف ةهمنهالعينةهالمستيدفةهوتحميمياهوتفصيمياهلمتوصلهلمثلهىذاهالنموذجهمنهالتسعير
.ههمرا اةهىوامشهالربح ةهالمناسبة

و ةهمنهمقدملهخدمةهالتاكسلهمنهأىمهاالستنتاجاتهالتلهتوصمتهلياهىذههالدراسةهوجودهمجهإن
المنخفضةهمماههسعار شكمونهبتحالفيمه صاباتهتس طره مىهالسوقهمنهخاللهالخصوماتهواأل

 سببهالكثيرهمنهالمشاكلهفلهسوقهالتاكسل،ههمنهانتظارهكثيرهمنهسائقلهالتاكسلهلسا اته
.ههفلهالطوابيرهليتمكنواهمنهالحصوله مىهالزبائن
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لتسعيرهخدمةهالتاكسلهتكونه ادلةهكفا ةهلجم عهمقدملهخدمةهواىمهالتوص اتهىلهبناءهنموذجه
التاكسلهخاصةه ندهالمطاراتهوالتلهتأخذهباال تبارهىامشهالربحهوىامشهالو تهوكذلكهتكاليفه

.هههتقد مهالخدمة،ههبالتاللهتكونهىذههالنماذجهلمتسعيرهبمثابةهخدمةهاجتما  ةهلمسائقينهوالزبائن

 :،  بعنوافAkiva  (2008)دراسة  -4

 Pricing of Transportation Services: Theory and Practice – London 
UK”" 

تناولتهه  (.هلندنهالمممكةهالمتحدةه–نظرياهو مم اه:هتسعيرهالنقلهالعام) نونتهىذههالدراسةهبـ
ىمهفله مم وهالتسعيرهوىماهمفيومهالتكمفةهوالطمبهو مىهمالدراسةه اممينها تبرىماهالبحثههىذه

صالتهالعامة،ههكذلكه امهباستعراضه دةهنظرياتهتتعمقهبالقطاعهالعامهووسائلهخدمةهالموا
النقلهالعام،ههكذلكه رجه مىه ضا اهتتعمقهبالتسعيره مىهأساسهالتكمفةهوالتلهسيبنلهخاللياه
الحقاهتسعيرهخدماتهالنقلهالعام،ههوماهىلهاآلثارهالمترتبةه مىهاالزدحامهوتأثيرهه مىهتسعيره

فلهالوا عهوكذلكهوضعهنموذجهالنقلهالعموملهخدماتههأسعاراستعرضههالمواصالت،ههكذلك
.هلق اسهتكمفةهاالزدحامهالمروريةهثمهوضعهالباحثهنظرياتهكم ةهلعمم وهتسعيرهوسائلهالنقلهالعام

هأسعارومنهأىمهالنتائجهتوجدهبعضهفلهبعضهاألو اتهتظيره واملهك ف ةه دهتؤثره مىه
بشكلهكبيرهومعظمياه كونهبسببهالتأثيره مىهحجمهالتكاليفهمثالهالنقلهالعموملهخدماته
كذلكهأوصىهه; واملها تصاد ةهأخرػهمثلهفرضهضرائبهجديدةهوالمحرو اتههأسعارارتفاعه

الباحثهبضرورةهمرا اةهمستو اتهالخدمةه نده مم وهالتسعيرهبناءه مىه دةهمعاييرهمثلهمستوػه
النقلهالعموملهةهكحافمةهوتاكسلهوغيرىاهمنهوسائلهجودةهالخدمةهوك ف ةهالخدمةهووسيمةهالخدم

.ههوغيرىاهمنهطرقهالنقل

 :،  بعنوافLepetit، Nys، Rous، Taraz    (2006)  دراسة -5

“The provision of services، interest margins and loan pricing in  
European banking” 

 بجامعة الدراسة ىذه أجريت ،Limoges هفل والتوسع التنوع ثرأ  مى لمتعرفالدراسةهه ىدفت
 أثر دراسة و القروض  مى المحصمة الفوائد نسب  مى ىاأسعارو االئتمان ة غير الخدمات
 .االئتمان أسعار  مى المخاطر
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 الخدمات تقد م مثل االئتمانل غير النشاط من المتولدة المصارف إيرادات أثر الدراسة وبحثت
هههههههه ل 2002 ليذه واسُتخدم القروض، أسعار  مى االستثمارية والنشاطات ائتمان ة غير المصرف ة

 والد بمج كا 1996 لمفترة المال ة القوائم الدراسة - و النمسا وىل بمداًه 12 فل أوروب ا بنكاًه602
 .وبريطان ا وسو سرا والسويد واسبان ا والبرتغال والنرويج وىولندا وا طال ا فرنسا و نمارك

 :أن إلى الدراسة خمصت و
 .ليا تتعرض التل المخاطر بمقدار القروض تحِمل المصارف أ

 غير اإليرادات  مى ا تماداًه أكثر تكونه  ندما القروض أسعار تخفض المصارفأنههب
ه.ائتمان ة
ه:،  بعنوافGREENE (2004) دراسة  -6

Transit Pricing and Fares-Texas US ”" 

ىدفهىذههالدراسةهبشكلهه  (.هتاكسسه–النقلهالعموملهتسعيرهوسائله) نونتهىذههالدراسةهبـههه
منهحافالتهومتروهفلهوال ةهتاكسسهاألميرك ةهالنقلهالعموملهضعهتسعيرهلوسائلهو امهىوه

النقلهبدراسةهالعواملهالمتغيرةهالمؤثرةه مىهالتسعير،ههتمهالتركيزهفله مم وهالتسعيره مىهخدماته
والترويجهو واملهإدارةهالطمبه مىهمثلهىذههالخدمات،ههكذلكههسعاروهالتغيرهفلهاألالعمومله

 ممتهىذههالدراسةه مىهتحميلهاستجابةهالزبائنهحسبهنو  ةهاإلستراتيج ةهالمتبعةهفلهالتسعيره
هوالتلهتدرسهالتركيبةهالسكان ةهوحجمهالطمب،ههكذلكهتعرضهالعواملهذاتهصموهبعمم ةهالتسعير

مثلهاإليراداتهومعدلهالربحهوالتكاليفهواآلثارهالبيئ ةهوالمواسمهالتله كثرهفيياهالطمبه،كذلكه
.ههدراسةهبعضهالحاالتهالعمم ةهلعمم وهالتنقلهالعام

النقلهالعموملهمنهأىمهاالستنتاجاتهالتلهتوصمتهلياهىذههالدراسةهىناكهتغيرهفلهمستو اتههإن
هماناالئتكتنقلهبالتاكسل،ههكذلكهمستخدملهبطا اتههمنهوسائلهنقلهمجانلهوأخرػهغيرهمجان ة

فلهالدفعهاكبرهمنهمستخدملهالنقد ةهلمحسابه مىهخدمةهالنقل،ههتوجده ال ةه و ةهبينهمعدله
 ددهالرحالتهوفتراتهالعملهأوهمواسمهالعمل،ههوجودهإ بالهكبيره مىهالحافالتهأكثرهمنه

نسبةهانهكه1980،ههمنه امه%25بهالمترو،ههنسبةهنموهكبيرهومستمرةهمنهاإليراداتهتقدر
.هتهبالتنا صبدأاإل بالهبالترحاله برهالسفه ده

ه

ه
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: ،  بعنوافBranden (2000) دراسة  -7

" FAIR AND EFFICIENT PRICING IN TRANSPORT – THE ROLE OF 
CHARGES AND TAXES (Amsterdam") 

ه  (.هدورهالرسومهوالضرائبه-وفعال ةهالتسعيرهفلهمجالهالنقلهه دالة) نونتهىذههالدراسةهبـههه
ىدفتهالدراسةهلتقد مهلمحوهمفصمةهلكلهالميتمينهفلهمجالهالمواصالتهفلهجم عهأنحاءهالعالمه

 نهرسومهوسائلهالنقلهوالضرائبهالمفروضةه مىهىذههالوسائله مىهالمستو اتهالمحم ةه
اتهالتسعيرهووضعهالرسومه مىهوسائلهالمواصالتهواإل م م ةهفلهىولندا،ههكذلكهلتطويرهنظرؼه

.ههالمختمفة

منهأىمهاالستنتاجاتهالتلهتوصمتهلياهىذههالدراسةهتقد مهاستعراضهمفصلهلمضرائبه مىههإن
فلهنظامهالدولهاأل ضاءهفلهاالتحادهاألوروبل،ههاإلشكالهغيرهالتقميد ةهألنظمةهالنقلهالعمومله

ائبه مىهالمواصالتهالعامة،ههتأثيرهالضريبةه مىهالتسعيرهوكذلكهاختالفهأنظمةهفرضهالضر
تتناسبهطرد اهمعهالنقلهالعموملهالضريبةه مىهوسائلهأنههالمواصالتهالعامةهحيثهأسعار
المواصالتهورسوميا،ههتطبيقهيد مهوجودهنظامهتسعيرهفعالهو ادلهلممواصالت،ههجمعههأسعار

.ههمنهأىمياهالضريبةانهوكالنقلهالعموملههأسعارالعواملهالتلهمنهشانياهالتأثيره مىه

ىمهالتوص اتهالحفاظه مىهالمرونةهلمتكيفهمعهاحت اجاتهالس اسةهالعامة،ههتطويرهوسائلهأو
التلهتخدمهأكثرهمنهغيرىاهليزيدهالنقلهالعموملهالنقلهالعام،ههتخف ضهالضرائبه مىهوسائله

النقلهالجما ل،ههوضعههاستخدامياهمنه بلهالمواطنينهمثالهتخف ضهالضرائبه مىهباصات
ئله ابمةهلمتطبيقهلظروفهغيرهمتو عةهخارجةه نهإطارهالخططهاألصم ةهفلهمجالهأنظمةهابد

.ههالتسعيرهوفرضهالضرائبهوالرسومه مىهوسائلهالنقلهالعام

: ،  بعنوافMoilanen (2000) دراسة  -8

" Assessing the Economic Impacts of Marginal Cost Pricing with a 
Geographic Model for Helsinki Region - Finland" 

تقي مهاآلثارهاال تصاد ةهلتكمفةهالتسعيرهمعهنموذجهالجغراف ةهلمنطقةه) نونتهىذههالدراسةهبه
تتميزهىذههالدراسةه نهغيرىاهأخذىاهباال تباره نده مم وهالنمذجةهالعواملهالمختمفةه(.هىمسنكل
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التقميد ةهكذلكهتعتبرهطريقةهشاممةهلتقي مهالتغيراتهفلهالمؤثرةه مىهتكمفةهالمواصالتهوالنقله
.هه طاعهالمواصالت

الزحفهالعمرانلهفلهمنطقةهىيمسنكلهأنههمنهأىمهاالستنتاجاتهالتلهتوصمتهلياهىذههالدراسةهإن
آداهلنموهالمدنهبشكلهكبيرهوالذؼهيؤدؼهلزيادةهالدخلهالعامهوزيادةهاالزدحامهوالتموثهواستغالله

مماهتؤدؼهكلهىذههالعواملهلزيادةهالطمبه مىهوسائلهالنقلهالعام،هههمنهالمتو عههالمواردهالمتاحة
،ههتوجدهتخوفهمنهتقبله امةه2020ضعفينهبحموله امههإلىالبنزينهمنهضعفههأسعارزيادةه

الناسهلس اساتهالتسعيرهالجديدةهإذاهماهتمهبنائياه مىهأساسهالتكمفة،ههالهتزالهىناهبعضه
باستخدامهالنمذجةه مكنهحمياهبتحميلهشاملهلجم عهالمتغيراتههالقضا اهالتلهيتعينهحميا

.هوالمعط ات

واىمهالتوص اتهاالىتمامهببا لهالمناطقهغيرهالمركزيةهفلهىيمسنكلهلمتخفيفهمنهوطاههاالزدحامه
فلهمراكزهالمدينةهوىذاه مكنهتحق قوهويؤدؼهلحدوثهتوازنهكبيرهفلهالمدينةهمماه سا دهفلهنموه

صدارهأنظمةهلمرسومه مىهاستخدامهبعضهالطرقهونظامهضرائبه مىه طاعهالمواصالت،ههإ
 نهطريقهالمتروهلكلهمناطقهالمدينة،ههالنقلهالعموملهوسائلهالنقلهالعام،ههتوفيرهخدمةه

استخدامه مم اتهالتحميلهالموات ةهلمتغيره برهمعدلهالتكمفةهواستخدامياهكاداههس اسةه امةه
.هههدائمة

: ف،  بعنواFaber (2000) دراسة  -9

" FAIR AND EFFICIENT PRICING IN TRANSPORT – THE ROLE OF 
CHARGES AND TAXES " 

ه  (.هدورهالرسومهوالضرائبه-التسعيره ادلةهوفعالةهفلهمجالهالنقله) نونتهىذههالدراسةهبـههه
ىدفتهىذههالدراسةهلتقد مهلمحةهمفصمةه نهاألشكالهالمختمفةهوغيرهالتقميد ةهلمشحنهوالمصاريفه

النقلهوالضرائبه مىهالمستو اتهالمحم ةهاإل م م ةهكم اهأوهجزئ اهالمخصصةهلتقد مهخدماته
النقلهالعمومله مكنهلقطاعههلسؤالهوىوهىلمه،كذلكهإيجادهإجابةهللجم عهأنحاءهالعاالعمومله

كلههاحهواالستمرارهفلهظلهالظروفهالراىنةهمنهفرضهالضرائبه مىهوسائلهالنقلهالعام،النج
ىذههالجوانبهمجتمعةهلرؤ ةهتأثيرىاه مىهأنظمةهتسعيرهالمواصالتهالعامةهفلهالدولهاأل ضاءه

.ههلالتحادهاألوروبل
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هالعال ةهبينهوضعهأنظمةهتسعيره ادلةهوذاتهفا م ةأنههومنهأىمهنتائجهوتوص اتهالدراسة
مرتبطهبشكلهكبيرهجداهبعمم ةهفرضهالضرائبهالغيرهتقميد ةهالمفروضةهالنقلهالعموملهلوسائله

المختمفةه،كذلكهالتركيزه مىهالدورهالمستقبملهالمحتملهلألدواتهالنقلهالعمومله مىهوسائله
المال ةه عطلهإشاراتهمناسبةهلوضعهنظامهتسعيرهذاتهفا م ةهكفاءةه ال ةهلنقلهالمستخدمينهمنه

والسائقينهالنقلهالعموملهابه،فضاله نهتوليدهإيراداته ادلةهوجيدةهلممستثمرينهفله طاعهالرك
النقلهىناكهس اساتهلفرضهالضرائبه مىهوسائلهأنههبشكلهخاصه،كذلكهوجدتهالدراسة

تشوبياهكثيرهمنهالشبياتهوالتشوىاتهالتلهمنهشانياهالتأثيره مىهأنظمةهالتسعيرهالعمومله
لهاأل ضاءهفلهاالتحادهاألوروبله،لذلكهوجبهوضعهأنظمةهوس اساتهالمختمفةهالمتبعةهفلهدو

لفرضهالضرائبهتكونهمبينةه مىهأسسهو وا دهالتحفيزهوالتثب طهوالتلهمنهشانياهالمسا دةهفله
وضعهأنظمةهوبرامجهتسعيرهذاتهفا م ةهوكفاءةهو ادلةهلكلهاإلطرافهوتكونهذاتهموثو  ةه ال ةه

 .هتمكنوهمنهالنيوضهوالتقدملهالعموملهالنقلتوفيرهمصادرهإيراداتهلقطاعه

: ،  بعنوافOrtu´zar (1998) دراسة  -10

"Modeling new pricing strategies for the Santiago Metro" 

ىدفتهىذههه  (.هنمذجةهاستراتيج اتهالتسعيرهالجديدةهلمتروهسانت اغو) نونتهىذههالدراسةهبـههه
الدراسةهلوضعهنماذجهجديدةهلتسعيرهالترحاله برهمتروهسانت اغو،ههمنهاجلهخفضهاالزدحامه

فلهسا اتهالذروةهالصباح ة،ههىذههالدراسةهتعطلهنتائجهنمذجةهصممتهتحديداهالختباره
.ههالمختمفةه مىهالزبائنهفلهالفتراتهالسابقةهسعارمستو اتهاأل

األولهىوهالتغيرهفلهو تهالترحاله:هركيزه مىهثالثةهجوانبو دهتمهجمعهب اناتهتفصيم ةهمعهالت
فلهأو اتهوأزمنةهمختمفة،ههوالجانبهالثالثههسعار برهالمترو،ههوالجانبهالثانلهىوهفور اتهاأل

تمهالعمله مىهتجزئةهالب اناتهوالمواصفاته.ههواألخيرهىوهمستوػهالراحةهوالتحسيناتهالمضافة
نيج ة،ههتقي مهالو تهواألزمنةهغيرهالخط ةهوالطرقهوتمهاستكشافهجانبينهمنهالجوانبهالم

المختمفةهالمشيورةهفلهسانت اغوهوتمتهمعايرةهالنماذجه مىهحدهسواءهوتحديدهاالحتمالهاألمثله
لنطاقهالدوالهالموغراتم وهواىمهاالستنتاجاتهالتلهتمهالتوصلهإليياهالباحثهىلهالحصوله مىه

تبرهاستراتيج اتهتسعيرهمتروهسانت اغوهالحال ةهنيجهنمذجةهأكثرهمالءمةههمنهالسابقهلذلكهتع
.ههتعتمده مىهنيجهأكثرهمالءمةههلمتسعيرهلشمولوه مىهمعظمهاالحتماالتهومتغيراتهالتسعير



58 
 

منهأىميا،ههوجوده ا دةهب اناتهموثقةه مكنهانهمجمو ةهمنهالتوص اتهكهإلىوتوصمتهالدراسةه
اال تماده ميياهفلهتنم ةهمجالهالمواصالتهمنهخاللهالبحثهالعممل،ههكذلكهوجودهبن ةهتحت ةه

 .هنماذجهالتسعيرهلممتروهأحدث ادرةه مىهتطبيقه

: ،  بعنوافOrtu´zar (1998) دراسة  -11

" Transportation Pricing Strategies Analysis" 

ىدفتهىذههالدراسةهلوضعهه  (.هتحميلهاستراتيج اتهتسعيرهالمواصالت)الدراسةهبـههه نونتهىذهه
هه.والسائقينالنقلهالعموملهنماذجهتسعيرهلممواصالتهتضمنه ائدهجيدهلممستثمرينهفله طاعه

منهأىمهالنتائجهوالتوص اتهليذههالدراسةهالتركيزه مىهالجانبهالسموكلهلممستثمرهوالمستيمكهمنه
رشاد ةهتمكنوهمنهاتخاذه رارهاالخت ارهالصح حه،كذلكهمنهاجلهالحاجةهخاللهبرامجه تو و وهوا 

ىناكهحاجةهلدراسةهمستف ضةهانهلمنا شةهس اساتهوبرامجهتسعيرهفعالةهونقدره مىهتطب قياهف
ضاف ةهلجم عهالعواملهوالخيراتهوالمتغيراتهفلهالبيئةهالتلهنعمله مىهدراستياه،كذلكهتحديده وا 

تهالمتبعةهفله مم ةهالتسعيرهلتكونهالنقلهالعموملهاالستراتيج اىنهلخدماتهوتقي مهالوضعهالرا
أساساهلتنفيذهالخططهالمستقبم ةه،كذلكهيجبهاشاركهمجمو ةهواسعةهفلهمختمفهالمجاالتهمنه

النقلهالعموملهمتخذؼهالقراراتهفلهالحكومةهلوضعهس اساتهالتسعيرهلمخدماتهالعامةهوخدمةه
وتوفيرهالنقلهالعموملهةه ادرةه مىه ملهتحميلهمفصلهلنظامه،كذلكهالتعا دهمعهشركاتهخاص

 .هالتو  ةهمنهخاللهاإل المهوالتسويق

: ،  بعنوافAndrle (1997) دراسة  -12

" Coordinated Intermodal Transportation Pricing and Funding 
Strategies" 

ىدفتهه  (.هتنسيقهوسائطهتسعيرهالمواصالتهواستراتيج اتهالتمويل) نونتهىذههالدراسةهبـههه
منهاتخاذههكمرجعهفله مم اتهتسعيرهالمواصالتههالمسئولينىذههالدراسةهلبناءهأساسه مكنه

النقلهالعموملهالعامةهكذلكهالبحثه نهاستراتيج اتهمبتكرةهلمعالجةهالفجوةهبينهتكاليفه
.ههواإليرادات

اتبعتهىذههالدراسةهمنيج ةهتنسيقهوسائطهالتسعيرهالمتعددهالذؼهلد ةهالقدرةه مىهتوليدهإيراداته
النقلهجديدةهلممستثمرينهفلهمجالهالنقلهالعام،ههوزيادةهالركابهالذينه ستخدمونهوسائله



59 
 

ذلكه عنلهتحديدهمستوػهه;وكذلكه سا دهىذاهالنيجه مىهتحقيقهأىدافهالنقلهاإل م مله ،العمومل
و وفهالمركباتهورسومهمنهاجلهتحقيقهأىدافهاكبرهمنطقةهحضريةهف ماههأسعاررهالنقلهوأجو

بتعمقهبالنقلهوتخفيفهاالزدحام،ههيتمهتصم مهبرنامجهكملهيتمهمنهخاللوهدراسةهالعواملهالتله
فلهس اقهالعواملهالنقلهالعموملهتؤثرهفلهالقدرةه مىهتنسيقهاستراتيج اتهتسعيرهخدماته

.ههمنهخاللهوضعهنيجهمفاى ملهلمتابعةهىذاهالتنسيقهاإل م م ةهالمؤثرة

فلهالنقلهالعموملهمنهأىميا،ههرفعهرسومهانهمجمو ةهمنهالتوص اتهكهإلىوتوصمتهالدراسةه
مناطقهمعينةه كونهالناسهفيياه مىهمقدرةه مىهالدفعهأكثرهمنهغيرىمهمنهالمناطقهويتمهتطبيقه

طويره طاعهالنقلهالعام،ههمنهالناح ةهالمثال ةهالعوائدهلمدولةهمنهخاللهالضرائبهواستغاللياهفلهت
 طبقهفلهالمناطقهالتلهفيياهمساحاتهشاسعةهأنههنظامهالتسعيرهمتعددهالوسائطهمنهاألفضل

والطمبه ميياهالنقلهالعموملهوواسعة،ههالتأكيده مىهمرونةهالطمبهوالعرضهفلهتقد مهخدماته
خصائصهسموكهانه مىهافتراضاتهبشهوغالباهماهتكونهىذههالمرونةهمبن ةه مىهب اناتهمحددهأو

الزبائنهوالركابهفلهمنطقةهمعينةه،توخلهالحذرهفلهتطبيقهبرنامجهالتسعيرهلكلهاله عودهبنتائجه
يرا لهجم عهالعواملهالتلهمنهشانياهالتأثيره مىهأنههوخ مةه مىهالدولةهوالمجتمعهويجب

.ههس اساتهالتسعير

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 :الدراسات السابقة عمى تعقيب3.5 
 :بالنسبة لمدراسات المحمية: أوال

بشكلهالنقلهالعموملهموضوعهتسعيرهخدماتهأنههبعدهاستعراضهالدراساتهالمحم ة،همنهالواضح
 امهغيرهواضح،هولمهيتمهتناولوهبشكلهمباشر،هفكماهمرهسابقاهجم عهالدراساتهالمحم ةهكانته

ماتهالعامةهوخاصةهخدماتهتتناولهالتسعيرهبشكله ام،هفالهتزالهالدراساتهالمحم ةهتتجاىلهالخد
خدماتههأوالخدماتهالعامةههإلىالنقلهوالمواصالتهوأىميتياهبقدرهكبير،هدونهإ طاءهاألىم ةه

طالبهالعممهالشر لههتوجوتوصلهبضرورةه(2011)،هكماهنجدهدارسةهظاىرهالعموملهالنقله
هأبوأماهبالنسبةهلدارسةه.هالر ابةهالمال ةهأجيزةلمبحثهفلهالمسائلهاال تصاد ةهوضرورةهتفعيله

التكمفةهفلههأسسفطرحتهموضوعهالتسعيرهلمخدماتهالمصرف ةهبناءه مىه(ه2010) ودةه
حداهماهلدراسةههإلىفيوه ريبهه(2008)دراسةهشممخههأما,هالمصارفهالعاممةهفله طاعهغزة

،ه,هةهالعاممةهفله طاعهغزة ودةهفلهدراسةهالعواملهالمؤثرةهفله راراتهتسعيرهالخدماتهالتجارؼهابو
 تقدير لطرقه الراىن الوا ع فيلهتعتبرهور ةهبحث ةهتقدمهتحميل(ه2006)الزطمةههأماه نهدارسة

  ممل بشكل الوا ع ىذا  مىهتطوير العمل و غزة  طاع فل المقاوالت شركات فل التكمفة
 ضبط تحقيق فل  ساىم بما المقومات وانهاألرك متكامل تكاليف نظام إرساء خالل من منيجل

.هالرشيدةهالقرارات اتخاذ و التكاليف  ناصر  مى فعالة ر ابة و
 :بالنسبة لمدراسات العربية: ثانيا

تدورهحولهموضوعهتسعيرهالخدماتههأ ضامنهخاللهالدراساتهالعرب ةهالتلهتمه رضياهنجدهأنياه
التله(ه2007)ولكنه ميلهمنياهمنهتحدثه نهتسعيرهالخدماتهالعامة،فنجدهفلهدراسةهاحمده

موضو ياهفلهتشابوهكبيرهمعهالدراساتهالعرب ةهولكنياهتناولتهطرقهتسعيرهالخدماتهانهك
 ىدفت(ه2003)أماهبالنسبةهلدارسةهالعمرؼهههالمصارفههإيرادات مىههوأثرىاالمصرف ةهالمتنو ةه

 التجارية المصارف فل الخدمات تسعير فل التكاليف محاسبة دور  مى لمتعرف الدراسة ىذه
  مى والتعرف التسعير  رارات فل تؤثر التل العوامل أىم  مى التعرف خالل من وذلك األردن ة
 القرار التخاذ الالزمة المعمومات إ صال دونه تحول التل والمعو ات التكاليف تخص ص أسموب

 العوامل  مى لمتعرففيلهتتناوله(ه2002)أماهدارسةهالضمورهه.المخاطر لتكاليف باإلضافة
دراسةهالتويجرؼههأما.هاألردن فل المصدرة الك م ائ ة الصنا  ة المنتجات تسعير فل المؤثرة

 العامة لمخدمات الفعال  ربهماه كونهلموضوعهالدراسةهحيثهوضحتهالتسعيرأفيله(ه2002)
 وذلك التكمفة وتحميل المؤثرة والجوانب اليامة لمعواملهوالمعط ات دراسة يتطمب  طاع أؼ فل

 ائده تحقيق(ه طاعهتقد مهخدمةهالكيرباء) فل لممستثمرين تت ح مةهغمال (تعرفو(سعر لوضع
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مدادات معقولة انهأسعارضم الو ت نفس وفل مناسب بالنسبةهلدراسةههأما.هلممستيمكين موثو ة وا 
التسعيرهفلهالشركاتهالصنا  ةهحيثههإلىفقدهابتعده نهالخدماتهالعامةه(ه1999)الب حانله

 السعرية الس اسات وأنماط السعرية القرارات فل المؤثرة العوامل  مى لمتعرف الدراسة ىدفت
 الدراسة ىدفت كما جدة، بمحافظة السعود ة بالمصانع  مييا القائمين تواجو التل والمعو ات

 أساليب إتباع وأىم ة التسعير س اسات ألىم ة والمسئولين العم ا اإلدارة إدراك مدػ  مى لمتعرف
ه.ذلك فل المؤثرة والمتغيرات تطويرىا أو وضعيا  ند  مم ة
 :بالنسبة لمدراسات األجنبية: ثالثا

منهخالله رضهالدارساتهاألجنب ةهمنهالواضحهأنياهتناولتهموضوعهتسعيرهالخدماتهالعامةه
بشكلهمفصلهومنهنواحلهمختمفةهسواءهمكوناتهىذههالعمم ة،ههالعموملهوتسعيرهخدمةهالنقله

الخدماتهالعامةهوخدمةههتسعيرك ف ةهتطب قيا،هاستراتيج اتيا،هأسسهتعزيزىاهونماذجهونظمهمختمفةه
واضحةه مكنهاال تماده ميياهفله مم اهتسعيرههأسسوضعههإلىالمواصالت،هىدفتهأغمبياه

هWong و(ه2012)هWestinودراسةه(ه2014)هCatsالعامةههكماهفلهدارسةهكلهمنههالخدمات
هFaber و(ه2000)هBranden و(ه2004)هGREENE و(ه2008)ه Akiva و(ه2010)
جم عهالدراساتهاألجنب ةهالسابقةهاىتمتهبتطبيقهالجانبهالعممله(ه1998)هOrtu´zaو(ه2000)

اف ةهكلهدراسةهحسبهمنطقتياهالجغرهالعموملهمنه مم اتهالتسعيرهالمختمفةهلخدماتهالنقله
يختمفه نهاإلطارهالتطب قلهلمدارسةهالحال ةهالتلهتناولته)والظروفهالتله ع شياهالبمدههوىذاهماه

والتله(ه)ه1997)هAndrleأماهبالنسبةهلدارسةهه.ضمنهاإلطارهالعمملهدارس و طاعهغزةهكحالةه
همنهاتخاذههكمرجعهفله مم اتهتسعيرهالمواصالتهالعامةهولينالمسؤاىتمتهببناءهأساسه مكنه

هأما.هواإليراداتالنقلهالعموملهكذلكهالبحثه نهاستراتيج اتهمبتكرةهلمعالجةهالفجوةهبينهتكاليفه
  مى الفوائد أسعار  مى لمتعرف الدراسة ىدفتهىذههفقده(ه1999)هBexley and joeدراسةه

 ىذا  مى القائمة المخاطرة ومقدار البريطان ة المصارف تمنحيا التل التسي الت و القروض
  مى الفوائد أسعار فل الدراسة وبحثت .الفوائد أسعار  مى تأثيرىا االئتمان،ههومدػ من النوع

 .العموملهلنقلهالقطاعه البنوك من الممنوحة والتسي الت القروض
 :الدارسة الحالية

 مم ةه  مى تؤثر التل العوامل من مجمو ة اثر فل تبحث لم أنيا السابقة الدراساته من  الحع
 أكثرىاانهك منفرد بشكل معينة  وامل أثر فل بحث المواصالتهالعامة،ههفبعضياتسعيرهخدمةه

  رار  مى األخرػه العوامل تداخل تأثير الخدمةهالعامةهوأغفمت تسعير  رار  مى التكمفة  امل
رباحو،ههوبحثت  مى التسعير اثر أو التسعير،  من المصارف إيرادات أثر أخرػه نشاطهمعينهوا 
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 أنواع بين سعاراأل فرو ات أخرػه دراسات الخدمات،ههوبحثت با ل أسعار  مى معينة نشاطات
  رار  مى  وامل  دة تأثير فل بحثت التل الدراساته خطوطهتقد مهخدمةهالنقلهالعام،ههأما

 .هالفمسطين ة البيئة  ن تختمف بيئة وفل الصنا ة مجال فل كانت فقد التسعير
 مصدا  ة  عطل مما العينة حجم بكبر العرب ة الدراساته  ن األجنب ة الدراساته تمييز و الحع

 واملهالضرائبهوالرسومهإلىهأنه توصمت السابقة الدراساته معظمانهو البحث، لنتائج أكبر
 التسعير  رارات فل المؤثرة العوامل مقدمة فل كانت والمنافسة والتكمفة والمخاطرة الو ودهأسعارو
  .ترتيبيا اختمفانهو

هWong و(ه2012)هWestinودراسةه(ه2014)هCatsفنالحعهأنهالباحثهاستعانهبدراسةه
هFaber و(ه2000)هBranden و(ه2004)هGREENE و(ه2008)ه Akiva و(ه2010)
  .جزًءهمنهالدارسةهالنظريةهالتلهتناولتياهالدارسةهالحال ةفلهه(1998)هOrtu´zaو(ه2000)

وهاحمده(ه2003)وهالعمرؼه(ه2002)ودراسةهالضموره(ه1999)أماهبالنسبةهلدارسةهالب حانله
فقده(ه2011)وظاىره(ه2010) ودةههأبووه(ه2008)وشممخه(ه2006)وهالزطمةه(ه2007)

تطر تهىذههالدراساتهلعمم اتهتسعيرهالخدماتهفلهالقطاعهالربحلهالخاصهوخاصةهالقطاعه
اسبلهمنهالموضوعهلذلكهلمهيتمهالتطرقهإل وهفلهالدارسةهالمصرفلهبميلهواضحهلمجانبهالمح

  .العموملهالحال ةهالختصاصياهفقطهفلهتسعيرهخدمةهالنقله
باألصالةههىذههالدارسةهتتميزه نهغيرىاهمنهالدراساتهالمحم ةهوالعرب ةهواألجنب ةأنههيرػهالباحث

نهنو ياهفلهفمسطينهحيثهتعتبرهىذههالدارسةهىلهالدارسةهاألولىهم:هوالحداثةهمنه دةهجيات
هالعموملهالتلهتتناولهموضوعهتسعيرهخدمةهالنقلهه-حسبهإطالعهالباحثه–والوطنهالعربله

 .وبشلءهمنهالتفصيل
منهجيةهأخرػهتطبقهىذههالدارسةه مىهوزارةهالنقلهوالمواصالت،هوىذاهخالفًاهلمكثيرهمنه

الشركاتهالصنا  ةهالدراساتهالعرب ةهواألجنب ةهالتلهسعتهلتطبيقهىذههالعمم ةهفقطه مىه
 .والتجاريةهوالقطاعهالخاص

كنظامهكاملههالعموملهتناولتهىذههالدارسةهبشقيياهالنظرؼهوالتطب قله مم ةهتسعيرهخدمةهالنقله
بكافةهمكوناتوهو مم اتوهوأجزائو،هبخالفهالدراساتهالسابقةهالتلهكانتهتركزهفقطه مىهجزءهمنه

  .النظام
 من مجمو ة أىم ة مدػ فل تبحث أنيا األخرػه اتهالدراس  ن الدراسة ىذه  ميزكذلكهماه

فله طاعهغزةهوفحصهمدػههالعموملهخدمةهالنقله تسعير  رار  مى الدراسة حددتهفل العوامل
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والذؼه مكنهاستخداموهكأساسهالعموملهالنقلههأجرةمالءمةههالمعاييرهالمستخدمةهفلهتسعيره
 .السابقة الدراساته من أؼ فل يبحث لم الذؼ األمر لتسعيرهالخدماتهالعامةهفلهمختمفهالدول

تفيدهىذههالدارسةهجم عهالحكوماتهواألنظمةهفله مم ةهتسعيرهالخدماتهالعامةهفلهأؼهأنهه مكن
حيثهتعتبرهالدراسةهكأساسه مكنهاال تماده م وهفله مم اتههالعموملهبمدهخاصةهخدمةهالنقله

  .التسعيرهالمختمفةهلمخدماتهالعامة

  



 رابغالفصل ال
الطرٌقت واإلجراءاث 

 
  الدراسة  يةمنيج
  مجتمع الدراسة .
  عينة الدراسة .
  صدؽ وثبات اإلستبانة. 

   إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
 المعالجات اإلحصائية .
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الرابعالفصل   

 الطريقة واإلجراءات 

التلهاتبعياهالباحثهفلهتنفيذهالدراسة،هومنهيتناولهىذاهالفصلهوصفًاهمفصاًلهلإلجراءاته
هذلكهتعريفهمنيجهالدراسة،هووصفهمجتمعهالدراسة،هوتحديده ينةهالدراسة،هوا  دادهأداةهالدراسة

إجراءاتهالدراسة،هواألساليبهاإلحصائ ةهالتلهانه،هوالتأكدهمنهصد ياهوثباتيا،هوبل(اإلستبانة)
  .ذههاإلجراءاتاستخدمتهفلهمعالجةهالنتائج،هوف ماهيملهوصفهلو

: منيج الدراسة 4.1 

هتلالتحميملهالهالمنيجهالوصفلباستخدامهه امهالباحثمنهأجلهتحقيقهأىدافهالدراسةههه
مالءمة المعايير المستخدمة في  مدى)هوصفهالظاىرةهموضوعهالدراسةهاحاولهمنهخاللوت

بينهمكوناتياهالعال ةهانهوتحميلهب اناتياهوبل(هتسعير أجرة النقل العمومي  في قطاع غزة
وىوهأحدهأشكالهالتحميله,هواآلراءهالتلهتطرحهحولياهوالعمم اتهالتلهتتضمنياهواآلثارهالتلهتحدثيا

والتفسيرهالعمملهالمنظمهلوصفهظاىرةهأوهمشكمةهمحددةهوتصويرىاهكم ًاه نهطريقهجمعهب اناته
خضا ياهلمدراس ه.هاتهالد  قةومعموماتهمقننةه نهالظاىرةهأوهالمشكمةهوتصن فياهوتحميمياهوا 

 :مصادر الدراسة -

ه:ا تمدتهالدراسةه ملهنو ينهأساسيينهمنهالب انات

بالبحثهفلهالجانبهالميدانلهبتوزيعهاستب اناتهلدراسةهبعضهمفرداته وذلك: البيانات األولية-1
ومنهثمهتفريغياهوتحميمياهباستخدامه,هالالزمةهفلهموضوعهالدراسةهالب اناتالدراسةهوحصرهوتجم عه

اإلحصائلهواستخدامهه (Statistical Package For Social Science)هSPSS:هبرنامجه
االختباراتهاإلحصائ ةهالمناسبةهبيدفهالوصولهلدالالتهذاته  مةهومؤشراتهتد مهموضوعه

ه.الدراسة
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بمراجعةهالكتبهوالدورياتهوالمنشوراتهالخاصةهأوههه امهالباحثلقده: البيانات الثانوية-2

مالءمة المعايير  مدى عمى لمتعرفوالتلهتتعمقه,هالمتعمقةهبالموضوعه يدهالدراسة
بيدفهإثراءهموضوعه, المستخدمة في تسعير أجرة النقل العمومي  في قطاع غزة

ل مةهفلهكتابةهوذلكهمنهأجلهالتعرفه ملهاألسسهوالطرقهالعمم ةهالس,هالدراسةهبشكله ممل
ه.الدراسةهبعدوكذلكهأخذهتصوره نهآخرهالمستجداتهالتلهحدثتهفله,هالدراسات

: مجتمع الدراسة4.2 

بوزارةهالنقلههباإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقههيتكونهمجتمعهالدراسةهمنهجم عهالعاممين
هه.ه2014والمواصالتهههلمعامه

: عينة الدراسة4.3 

 ،هحيثه امهه2014لمعامهموظفًاهبمحافظاتهغزةه(ه98)اشتممته ينةهالدراسةه مىه
  ينة تمهتوزيع حيث ،(حصرهشامل)ه الدراسة لمجتمع المسح ة العينة أسموب باستخدام الباحث

 منهصدق التأكد وبعد .وثباتيا االستبانة صدق من لمتحقق استبانة(ه30)حجمياه استطال  ة
شممتهأ ضاهالعينةهاالستطال  ةهلضمانهه استبانة(98)توزيع تم لالختبار االستبانة وسالمة

 تستوف لم ألنيا استبانات (4)واستبعاد استبانة(ه94)استرداد تموهصحةهوثباتهاكبرهلمب انات،
ه.جيدة نسبة وىل(ه95.92)اإلحصائله الصالحةهلمتحميل اإلجمال ة النسبة بمغت و د الب انات،

 :كيف تـ اختيارىا -

أنهسائقلهالنقلهالعامه:هلمهيتمهاخت ارهسائقلهالنقلهالعامهكمجتمعهلمدراسةهلعدةهأسبابهكانهمنهأىميا
)هكذلكه امةهسائقلهالتاكسله,ه عتبرهصاحبهمينوهدائماهيتذمرهوالهيتحرػهالصدقهفلهتقد مهالمعمومات

ىمهمواض عهضع فلهالتحصيلهالعمملهمماه شكلهصعوبةه مييمهفلهف(همقدملهخدمةهالنقلهالعمومله
كلهىذههاألسبابهتؤثرهبشكلهسمبله مىهصحةهالمعموماتهالتلهسيتمهجمعياهلذلكهتمه,ههاالستبانةوأسئمةه

 .اخت ارهموظفلهوزارةهالنقلهوالمواصالتهكمجتمعهلمدراسةه
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: أداة الدراسة 4.4  
فلهضوءهالمراجعةهالمتعمقةهلمدراساتهالنظريةهوالعمم ةهالسابقةهالتلهتناولتهموضوعه

والدراساتهالسابقةهالمتعمقةهبمشكمةهالدراسةهواستطالعهرأؼه ينةههتسعيرهخدماتهالنقلهالعمومل
منهالمتخصصينه نهطريقهالمقابالتهالشخص ةهذاتهالطابعهغيرهالرسمله امهالباحثههببناءه

:هاإلستبانةهوفقهالخطواتهاآلت ة
 .تحديدهاألبعادهالرئ س ةهالتلهشممتياهاإلستبانة -
 .التلهتقعهتحتهكلهبعدص اغةهالفقراته -
 . رضهاإلستبانةه ملهالمشرفهمنهأجلهاخت ارهمدؼهمالئمتياهلجمعهالب انات -
 .اإلستبانةهبشكلهأوللهحسبهماهيراههالمشرفتعديله -
منهالمحكمينهالمختصينهبالعمومهاإلدارية،هبعضيمهأ ضاءه(ه10) رضهاالستبانةه مىهه -

ومختصينهفلهمجالهالنقله،هجامعةهاإلسالم ةه،هوجامعةهاألزىرىيئةهتدريسهفلهال
 .يبينهأ ضاءهلجنةهالتحك م(ه7)،هوالممحقهر مهالعمومل

وبعدهإجراءهالتعد التهالتلهأوصىهبياهالمحكمونهتمهحذفهوتعديلهوص اغةهبعضهالفقراته -
فقرةهموز ةه مىهستةهأبعاد،ه(ه53)و دهبمغه ددهفقراتهاإلستبانةهبعدهص اغتياهالنيائ ةه

مدى مالءمة لمعرفةه(ه10-1)جهوفقهسممهمتدرجهمنهحيثهأ طىهلكلهفقرةهوزنهمدر
بذلكهتنحصرهدرجاتههالنقل العمومي  في قطاع غزة أجرةالمعايير المستخدمة في تسعير 

 .صورتياهالنيائ ةبيبينهاإلستبانةه(ه8)،هوالممحقهدرجة(ه53،530)أفراده ينةهالدراسةهبينه
و دهتمهتقس مه,هالالزمةهلمدراسةاإلستبانةه ملهجم عهأفرادهالعينةهلجمعهالب اناتهتوزيعه -

 :اإلستبانةهإللهثالثةهأ سامهكالتالل

ه. حتوؼه ملهالخصائصهالعامةهلمجتمعهو ينةهالدراسة:هالقسمهاألول
مالءمة المعايير  مدىفقرةهموز ةه مىهستةهأبعادهتتناوله(ه53)يتكونهمنه:هالقسمهالثانل

ه:كالتاللهالنقل العمومي  في قطاع غزة أجرةالمستخدمة في تسعير 
عدد الفقرات المعيار 

 9.هأسعارهالمحرو اتهفله طاعهغزة:هالمع ارهاألول
المفروضةهمنه بلهوزارةهالنقله(هالتاكسله)هرسومهالترخ صه مىهمركباتهالنقلهالعمومله:هالمع ارهالثانل

 .والمواصالته
8 

 9 .معدلهأ طالههههمركبةهالنقلهالعموملهوالص انةه:هالمع ارهالثالث
 7 .أسعارهومدػهتوفره طعهغ ارهالمركباتهالعموم ةهفله طاعهغزةه:هالمع ارهالرابع

 7 .ا ددهالمركباتهالعموم ةهو ددهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعمومله:هالمع ارهالخامس
مدػهمالءمةهنظامهتسعيرهأجرةهالنقلهالعموملههفله طاعهغزةهالمتبعهفلهوزارةهالنقله:هالمع ارهالسادس

 توالمواصال
13 

 53الدرجة الكمية  
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 :صدؽ وثبات اإلستبانة 4.5 
 :صدؽ اإلستبانة

ابوزينةهوالبطشه)يتمثلهالصدقهبالدرجةهالتله ق سهبياهاالختبارهالسمةههالتلهوضعهلق اسياه
ه:س قومهالباحثهبالتأكدهمنهصدقهاالستبانةهبطريقتين,ه(111صه(ه2007)

 (:الصدؽ الظاىري )صدؽ المحكميف : أوال
تمه رضهاإلستبانةهفلهصورتياهاألول ةه مىهمجمو ةهمنهأساتذةهجامعيينهمنهالمتخصصينه

ءهآرائيمهومالحظاتيمهبدأممنه عممونهفلهالجامعاتهالفمسطين ةهفلهمحافظاتهغزة،هحيثه امواهبإ
كلهمع ارهمنهمعاييرهاالستبانة،هوكذلكههإلىحولهمناسبةهفقراتهاإلستبانة،هومدػهانتماءهالفقراته

 اغاتياهالمغو ة،هوفلهضوءهتمكهاآلراءهتمهاستبعادهبعضهالفقراتهوتعديلهبعضياهوضوحهص
.هاآلخر
 :صدؽ االتساؽ الداخمي: ثانياً 

 قصدهبصدقهاالتساقهالداخملهمدػهاتساقهكله بارةهمنه باراتهاالستبانةهمعهالمجالهالذؼه
ةهوذلكهمنهخاللهوس قومهالباحثهبحسابهاالتساقهالداخملهاالستبان,هتنتملهإل وهىذههالعبارة

حسابهمعامالتهاالرتباطهبينهكله بارةهمنه باراتهمجاالتهاالستبانةهوالدرجةهالكم ةهلممجاله
ه.نفسو
جرػهالتحققهمنهصدقهاالتساقهالداخملهلالستبانةهبتطبيقهاإلستبانةه مىه ينةهه

موظفًا،هوتمهحسابهمعاملهارتباطهبيرسونهبينهدرجاتهكلهمع اره(ه30)استطال  ةهمكونةهمنه
منهمعاييرهاالستبانةهوالدرجةهالكم ةهلالستبانةهوكذلكهتمهحسابهمعاملهارتباطهبيرسونهبينهكله

فقرةهمنهفقراتهاالستبانةهوالدرجةهالكم ةهلممع ارهالذؼهتنتملهإل وهوذلكهباستخدامهالبرنامجه
(ه.هSPSS)اإلحصائله

 (4.1)جدوؿ رقـ 
 لممعيارمع الدرجة الكمية  (المحروقات في قطاع غزة أسعار: )األوؿ المعيارمعامل ارتباط كل فقرة مف فقرات 

معامل الفقرة  ـ
 االرتباط

  االحتمالية القيمة

Sig ) 1 0.000 0.751** المواصالتهالعامةهأجرةبعينهاال تباره ندهتسعيرههالو ودهأسعارتأخذهالوزارةه 

 0.000 0.776** هوأجرةهالنقلهالعموملهنلممواطنلمعهالمستوػهالمع شلههالو ودهأسعارتتناسبه 2

 0.000 0.774** النقلهالعموملههأجرةتأخذهالوزارةهالمسافةهالمقطو ةهبعينهاال تباره ندهدراسةهالمحرو اتهلتسعيره 3

 0.000 0.786** .تأخذهالوزارةهاختالفهأسعارهأنواعهالمحرو اتهمنهبنزينهوديزلهوغيرىاهمنهالمحرو ات 4

 0.000 0.833** توافرتأنههوالمصريةهاإلسرائيم ةتأخذهالوزارةهاختالفهسعرهالمحرو اته 5

 0.000 0.844** ىاأسعاروتأخذهالوزارةهباال تبارهاالختالفهفلهأنواعهالمحرو اته 6

رغمهمخالفتوهلألوامرهالفن ةههتحويلهالسائقينهمركباتيمهلمعمله مىهالغازه ندهالتسعيرهتأخذهالوزارةهبعينهاال تبار 7
 .المعتمدةه انون ا

**0.768 0.000 

 0.000 0.879** بشكلهكبيرهفلهالسوقهالسوداءهىاأسعارتأخذهالوزارةهبعينهاال تبارهانقطاعهالمحرو اتهفلهبعضهالفتراتهوارتفاعه 8

 0.000 0.819** .وتقارنهاالختالفهبالتسعيرةهالحال ةهالمحرو اتهأسعارالوزارةهباستمرارههتتابع 9

ه0.463(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
ههه0.361ه(ه=0.05)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
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والدرجةههالمع ارمعامالتهاالرتباطهبينهكلهفقرةهمنهفقراتهأنهههالجدولهالسابقهبين
-0.751)معامالتهاالرتباطهبينهوتراوحته،ه(0.01)الكم ةهلفقراتوهدالةه ندهمستوػهداللةه

.هصاد ةهلماهوضعتهلق اسوهالمحوروبذلكهتعتبرهفقراتهه،(ه0.879
 (4.2)جدوؿ رقـ 

( التاكسي ) العمومي  النقلرسوـ الترخيص عمى مركبات : )الثاني المعيارمعامل ارتباط كل فقرة مف فقرات 
 لممعيارمع الدرجة الكمية  ( المفروضة مف قبل وزارة النقل والمواصالت

معامل الفقرة  ـ
 االرتباط

  االحتمالية القيمة

Sig )) 1 المواصالتههأجرةالترخ صهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةهه
 العامة

**0.821 0.000 

 0.000 0.816** الترخ صهوفقهمعاييرهومقاي سهمحددةهأسعارتحددهوزارةهالنقلهوالمواصالتهه 2

 0.000 0.744** ترخ صهالمركباتهالعموملهرسومهمالءمةهالوزارةهباستمرارهتراجع 3

 0.000 0.634** المح طةهالترخ صهوفقهتغيرهالعواملهوالظروفهرسومتتغيره 4

 0.000 0.761** تنظمهالوزارةهخطوطهالسيرهلممركباتهالعموملهحسبهحاجةهكلهخط 5

-خارجل-داخمل)أنواعهتنظمهالوزارةهرخصهالمركباتهالعموملهلعدةه 6
 ه.....(مؤ ت

**0.647 0.000 

النقلههأجرةمخالفاتهالسيرهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةه 7
 .العمومله

**0.611 0.000 

 0.000 0.817** المخالفاتهوفقهمعاييرهومتغيراته ادلةههأسعارتضعهالوزارةه 8

ه0.463(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
ههه0.361ه(ه=0.05)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه

والدرجةههالمع ارمعامالتهاالرتباطهبينهكلهفقرةهمنهفقراتهأنهههالجدولهالسابقهيبين
-0.611)معامالتهاالرتباطهبينهوتراوحته،ه(0.01)الكم ةهلفقراتوهدالةه ندهمستوػهداللةه

.هصاد ةهلماهوضعتهلق اسوهالمع اروبذلكهتعتبرهفقراتهه،(ه0.821
 (4.3)جدوؿ رقـ 

مع الدرجة  ( مركبة النقل العمومي والصيانة  أعطاؿ  معدؿ : )الثالث المعيارمعامل ارتباط كل فقرة مف فقرات 
 لممعيارالكمية 

معامل الفقرة  ـ
 االرتباط

  االحتمالية القيمة

Sig  1 النقلههأجرةالمركباتهالعموم ةهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأ طالهههتأخذهالوزارةهمعدلههه
 .العمومل

**0.777 0.000 

 0.000 0.860** الوزارةالمركبةهمنه بلهههأل طالههليتمهوضعهمعدالتهه 2

 0.000 0.828** المركباتهالعموم ةهأ طالههتضعهالوزارةهمعاييرهلتميزهوتصنيفهه 3

 ندهتسعيرهأجرةههذاتهالتكاليفهالعال ةهلممركباتهالعامةه طالههبعينهاال تبارهاألهالوزارةتأخذهه 4
 النقلهالعمومل

**0.821 0.000 

المركباتهالعموملهالقد مةهفلهدراسةهمعدالتهتعطلهالمركباتههأ طالهههتأخذهالوزارةهمعدله 5
 العمومل

**0.849 0.000 

 0.003 0.523** العموم ةهالمستخدمةهتالس اراتضعهالوزارةهشروطهالستيراده 6

 0.000 0.642** النقلهالعموملهتضعهالوزارةهمواصفاتهلوسائطه 7

 0.016 0.423* .المركباتهالعموملهأسعارتأخذهالوزارةهبعينهاال تباره 8

 0.005 0.498** تأخذهالوزارةهبعينهاال تبارهكثرةهتعطلهالمركباتهالعموملهالقد مةه 9

ه0.463(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه28)الجدول ةه ندهدرجةهحريةهره
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ههه0.361ه(ه=0.05)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
والدرجةههالمع ارمعامالتهاالرتباطهبينهكلهفقرةهمنهفقراتهأنهههالجدولهالسابقهيبين

-0.423)معامالتهاالرتباطهبينهوتراوحته،ه(0.01)الكم ةهلفقراتوهدالةه ندهمستوػهداللةه
.هصاد ةهلماهوضعتهلق اسوهالمع اروبذلكهتعتبرهفقراتهه،(ه0.860

 (4.4)جدوؿ رقـ 
ومدى توفر قطع غيار المركبات العمومية في قطاع  أسعار: )الرابع المعيارمعامل ارتباط كل فقرة مف فقرات 

 لممعيارمع الدرجة الكمية  ( غزة
معامل الفقرة  ـ

 االرتباط

 Sig  االحتمالية القيمة

النقلههأجرة طعهغ ارهالمركباتهالعموملهكمع ارهلتسعيرههأسعارتستخدمهوزارةهالنقلهوالمواصالته 1 ((
 .العمومله

**0.854 0.000 

النقلهالعموملههأجرةالمركباتهالعموم ةهبعينهاال تباره ندهتسعيره  طعهغ ارهأسعارتأخذهالوزارةهه 2
. 

**0.921 0.000 

 0.000 0.808**  طعهغ ارهالمركباتهمعهمستوػهدخلهالسائقهأسعارتتناسبهه 3

 0.000 0.891** ألخر طعهالغ ارهمنهو تههأسعارتربطهالوزارةهبينهاالختالفهفلهه 4

 0.000 0.798** توافرتأنههوالمصريةهاإلسرائيم ةتأخذهالوزارةهاختالفهسعره طعهالغ اره 5

 0.000 0.766** ىاأسعاروتأخذهالوزارةهباال تبارهاالختالفهفلهأنواعه طعهالغ اره 6

بشكلهكبيرهفلههىاأسعار طعهالغ ارهفلهبعضهالفتراتهوارتفاعههنقصتأخذهالوزارةهبعينهاال تباره 7
 السوقهالسوداء

**0.782 0.000 

ه0.463(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
ههه0.361ه(ه=0.05)و ندهمستوػهداللةه(ه28)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههر

والدرجةههالمع ارمعامالتهاالرتباطهبينهكلهفقرةهمنهفقراتهأنهههالجدولهالسابقهيبين
-0.766)معامالتهاالرتباطهبينهوتراوحته،ه(0.01)الكم ةهلفقراتوهدالةه ندهمستوػهداللةه

.هصاد ةهلماهوضعتهلق اسوهالمع اروبذلكهتعتبرهفقراتهه،(0.921
 (4.5)جدوؿ رقـ 

وعدد العامميف في مجاؿ النقل  ةمركبات العمومياؿعدد ا: )الخامس المعيارمعامل ارتباط كل فقرة مف فقرات 
 لممعيارمع الدرجة الكمية  ( العمومي

معامل الفقرة  ـ
 االرتباط

  االحتمالية القيمة

Sig )) 1 0.000 0.766** .النقلهالعموملههأجرةبعينهاال تباره ندهتسعيرههالعموملتأخذهالوزارةهالمنافسةهوازد ادهوسائلهالنقلهه 

 0.000 0.687** فله طاعهغزةهالنقلهالعموملههأجرةتعتبرهالمنافسةه املهميمهفلهتسعيره 2

 0.000 0.759** الوزارةهباستمرارهالزيادةهالسنو ةهأوهالموسم ةهفلهأ دادهالمركباتهالعموملهتراجع 3

 0.000 0.768** تضعهالوزارةهمعدالتهسنو ةهلمزيادةهفلهإ دادهالمركباتهالعموم ةه 4

 0.000 0.665** تضعهالوزارةهشروطهيجبهتوفرىاهفلهسائقهالنقلهالعمومله 5

 0.000 0.845** تضعهالوزارةهمعدالتهسنو ةهلمزيادةهفلهإ دادهمكاتبهالتاكس اتهه 6

 0.000 0.812** خطهالسيرهالواحد مىههالنقلهالعموملهتحددههالوزارةه ددهمركباته 7

ه0.463(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
ههه0.361ه(ه=0.05)داللةهو ندهمستوػه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
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والدرجةههالمع ارمعامالتهاالرتباطهبينهكلهفقرةهمنهفقراتهأنهههالجدولهالسابقهيبين
-0.665)معامالتهاالرتباطهبينهوتراوحته،ه(0.01)الكم ةهلفقراتوهدالةه ندهمستوػهداللةه

.هصاد ةهلماهوضعتهلق اسوهالمع اروبذلكهتعتبرهفقراتهه،(0.845
 (4.6)جدوؿ رقـ 

النقل العمومي  في قطاع  أجرةمدى مالءمة نظاـ تسعير : )السادس المعيارمعامل ارتباط كل فقرة مف فقرات 
 لممعيارمع الدرجة الكمية  ( غزة المتبع في وزارة النقل والمواصالت

 Sig  االحتمالية القيمة معامل االرتباطالفقرة  ـ

 0.000 0.923** النقلهالعموملههأجرةتحددهالوزارةهاألىدافهالعامةهمنه مم ةهتسعيرهه 1

 0.000 0.893** حمولهمنهشانياهمسا دةهالسائقهوالمواطنهإليجادتسعىهالوزارةهبشكلهحثيثهه 2

 0.000 0.750** متنو ةههالنقلهالعموملههجرةتستخدمهالوزارةهطرقهتسعيرهأل 3

 0.000 0.867** شاممةههالنقلهالعموملههجرةتستخدمهالوزارةهطريقةهتسعيرهأله 4

 0.000 0.867** النقلهالعموملههأجرةالمستخدمةهفله مم ةهتسعيرههالمعاييرتربطهالوزارةهبينهه 5

 0.000 0.676** النقلهالعموملههأجرةتسعيرهحديثةهلتحديدههأساليبتستخدمهالوزارةه 6

 0.000 0.834** لمر ابةهالدائمةهالنقلهالعموملههأجرةتخضعهه 7

 0.000 0.806** النقلهالعموملههةيتمهاخذهالمستوػهالمع شلهبعينهاال تباره ندهوضعهتسعيره 8

 0.000 0.663** النقلهالعموملههأجرةيوجدهمؤشراتهمال ةهمحددةهيتمهاال تماده ميياهفلهوضعهه 9

هجرةألوضعهتسعيرةهمناسبةههأمامتعانلهالوزارةهمنهضعفهفلهالخبراتهفلهمجالهالتسعيرهتقفه ائقهه 10
 النقلهالعمومله

**0.569 0.002 

 0.015 0.438* المواصالتهالعامةهأجرةتستخدمهالوزارةهمقاي سهغيرهمال ةهفله مم ةهوضعهه 11

 0.000 0.759** تقومهالوزارةهبوضعهتسعيرهوفقاهلمتغيرهفلهالعواملهالمؤثرةهفله مم ةهالتسعير 12

هأجرةفلهتسعيرههالمستحمةيتمهتحديثهالب اناتهلدػهالوزارةهبشكلهدائمهلتوفيرهصورةهكاممةه نهالمعاييرهه 13
 النقلهالعمومله

**0.879 0.000 

ه0.463(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
ههه0.361ه(ه=0.05)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه

والدرجةههالمع ارمعامالتهاالرتباطهبينهكلهفقرةهمنهفقراتهأنهههالجدولهالسابقهيبين
-0.438)معامالتهاالرتباطهبينهوتراوحته،ه(0.01)الكم ةهلفقراتوهدالةه ندهمستوػهداللةه

.هصاد ةهلماهوضعتهلق اسوهالمع اروبذلكهتعتبرهفقراتهه،(0.923

بحسابهمعامالتهاالرتباطهبينهدرجةهه امهالباحثههلألبعادلمتحققهمنهالصدقهالبنائله
بالدرجةهالكم ةهلالستبانةههمحوراألخرػهوكذلكهكلههوالمحاوراالستبانةههمحاورمنههمحوركله

.هيوضحهذلك(ه12)والجدوله
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 (4.7)جدوؿ رقـ 
بالدرجة الكمية لالستبانة   بعداألخرى وكذلؾ كل  واألبعاد االستبانة معيار مف معاييرمصفوفة معامالت ارتباط كل 

 االحتمالية القيمة معامل االرتباط معايير االستبانة

 Si  0.000 0.885**. المحروقات في قطاع غزة أسعار: األوؿالمعيار 

المفروضة مف قبل وزارة النقل ( التاكسي ) العمومي  النقلرسـو الترخيص عمى مركبات : المعيار الثاني
 .مواصالتواؿ

**0.844 0.000 

 0.000 0.842** .مركبة النقل العمومي والصيانة   أعطاؿ  معدؿ : المعيار الثالث

 0.000 0.920** .ومدى توفر قطع غيار المركبات العمومية في قطاع غزة  أسعار: المعيار الرابع

 0.000 0.902** .وعدد العامميف في مجاؿ النقل العمومي  ةمركبات العمومياؿعدد ا: المعيار الخامس

النقل العمومي  في قطاع غزة المتبع في وزارة النقل  أجرةمدى مالءمة نظاـ تسعير : المعيار السادس
 والمواصالت

**0.917 0.000 

ه0.463(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه
ههه0.361ه(ه=0.05)و ندهمستوػهداللةه(ه28)رهالجدول ةه ندهدرجةهحريةه

البعضهوبالدرجةهالكم ةههيبعضياترتبطههاألبعادجم عهأنههمنهالجدولهالسابقيتضحه
االستبانةهتتمتعهأنههوىذاهيؤكد(ه0.01)لالستبانةهارتباطًاهذوهداللةهإحصائ ةه ندهمستوػهداللةه

.هبدرجةه ال ةهمنهالثباتهواالتساقهالداخمل
 : Reliability االستبانة ثبات

أفرادهالعينةهالباحثهخطواتهالتأكدهمنهثباتهاإلستبانةهوذلكهبعدهتطب قياه مىهػهأجر
 ه.بطريقتينهوىماهالتجزئةهالنصف ةهومعاملهألفاهكرونباخاالستطال  ةه

:  Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تمهاستخدامهدرجاتهالعينةهاالستطال  ةهلحسابهثباتهاالستبانةهبطريقةهالتجزئةهالنصف ةهه

االستبانةهوكذلكهدرجةهالنصفهمع ارهمنهمعاييرهحيثهاحتسبتهدرجةهالنصفهاألولهلكله
الثانلهمنهالدرجاتهوذلكهبحسابهمعاملهاالرتباطهبينهالنصفينهثمهجرػهتعديلهالطولهباستخدامه

:هيوضحهذلك(هه13)والجدولهه (Spearman-Brown Coefficient)براونهانهمعادلةهسبيرم
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 (4.8)جدوؿ رقـ 
االستبانة  معيار مف معايير يوضح معامالت االرتباط بيف نصفي كل 

وكذلؾ االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل 
عدد  المعيار

 الفقرات

االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 0.936 0.935 *9.هأسعارهالمحرو اتهفله طاعهغزة:هاألولالمع اره التعديلبعد 

المفروضةهمنه بلهوزارةه(هالتاكسله)هالعموملهالنقلرسومهالترخ صه مىهمركباته:هالمع ارهالثانل
 .النقلهوالمواصالته

8 0.755 0.860 

 0.645 0.627 *9 .معدلهأ طالههههمركبةهالنقلهالعموملهوالص انةه:هالمع ارهالثالث

 0.807 0.736 *7 .أسعارهومدػهتوفره طعهغ ارهالمركباتهالعموم ةهفله طاعهغزةه:هالمع ارهالرابع

 0.807 0.789 *7 .و ددهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعموملههةمركباتهالعموملال ددها:هالمع ارهالخامس

 طاعهغزةهالمتبعهفلهوزارةهالنقلهمدػهمالءمةهنظامهتسعيرهأجرةهالنقلهالعموملههفله:هالمع ارهالسادس
 والمواصالت

13* 0.836 0.889 

 0.919 0.918 53 الدرجة الكمية 

.هالنصفينهغيرهمتساوييننهالانهتمهاستخدامهمعاملهجتم*ه
أنههىذاهيدله مىوه،هستبانةالل(ه0.919)معاملهالثباتهالكملهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق

.هتطب قياه مىه ينةهالدراسةهإلىمنهالثباتهتطمئنهالباحثهه ال ةهاالستبانةهتتمتعهبدرجةه
: طريقة ألفا كرونباخ -2
،هوذلكهوىلهطريقةهألفاهكرونباخهاستخدمهالباحثهطريقةهأخرػهمنهطرقهحسابهالثباته

مع ارهمنهمعاييرهإليجادهمعاملهثباتهاالستبانة،هحيثهحصله مىه  مةهمعاملهألفاهلكله
:هيوضحهذلك(هه14)الجدولهاالستبانةهوكذلكهلالستبانةهككلهو

 (4.9)جدوؿ رقـ 
االستبانة وكذلؾ لالستبانة ككل  معيار مف معايير يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

عدد  المعيار
 الفقرات

معامل ألفا 
 0.929 9.هأسعارهالمحرو اتهفله طاعهغزة:هاألولالمع اره كرونباخ

المفروضةهمنه بلهوزارةه(هالتاكسله)هالعموملههالنقلرسومهالترخ صه مىهمركباته:هالمع ارهالثانل
 .النقلهوالمواصالته

8 0.867 

 0.830 9 .مركبةهالنقلهالعموملهوالص انةهههأ طالههمعدله:هالمع ارهالثالث

 0.923 7 .أسعارهومدػهتوفره طعهغ ارهالمركباتهالعموم ةهفله طاعهغزةه:هالمع ارهالرابع

 0.874 7 .و ددهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعموملهةالعموملمركباتهال ددها:هالمع ارهالخامس

مدػهمالءمةهنظامهتسعيرهأجرةهالنقلهالعموملههفله طاعهغزةهالمتبعهفلهوزارةهالنقله:هالمع ارهالسادس
 والمواصالت

13 0.908 

 0.974 53 الدرجة الكمية 

أنههىذاهيدله مىوه،هستبانةالل(ه0.974)معاملهالثباتهالكملهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق
 .تطب قياه مىه ينةهالدراسةهإلىمنهالثباتهتطمئنهالباحثهه ال ةهاالستبانةهتتمتعهبدرجةه

 
ه
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: إجراءات تطبيق أدوات الدراسة -
 .إ دادهاألداةهبصورتياهالنيائ ة -1
؛هلتسييلهميمةهالباحثهفلهاإلسالم ةحصلهالباحثه مىهكتابهموجوهمنهالجامعةه -2

بوزارةهالنقلهباالدراةهالعامةهلمنقله مىهالطرقهتوزيعهاالستباناته مىهالموظفينهالعاممينه
 .يوضحهذلكه(9)وممحقهر مههوالمواصالت

استبانةهأول ة؛ه(ه30)بعدهحصولهالباحثه مىهالتوجيياتهوالتسي الته،ه امهبتوزيعه -3
 .وثباتياهاالستبانةلمتأكدهمنهصدقه

شممتهأ ضاهالعينةههاستبانة(ه98)راءهالصدقهوالثباته امهالباحثهبتوزيعهبعدهإج -4
استبانةهصالحةهلمتحميله(ه94)واستردههاالستطال  ةهلضمانهصحةهوثباتهاكبرهلمب انات

 .هاإلحصائل
تمهتر  مهوترميزهأداةهالدراسة،هكماهتمهتوزيعهالب اناتهحسبهاألصولهومعالجتياه -5

.هلمحصوله مىهنتائجهالدراسةهإحصائ ًا،همنهخاللهجيازهالحاسوب
: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 4.6  

 :التال ة اإلحصائ ة األساليب استخدام تم تساؤالتيا  مى واإلجابة الدراسة أىداف لتحقيق

هألغراض أساسل بشكل األمر ىذا  ستخدم :الحسابل والمتوسط والتكرارات المئو ة النسب  -1
 .سةاالدر مجتمع وصف فل الباحث فيدؼو ما متغير فئات راتكر معرفة

  .االستبانة فقرات ثبات لمعرفةهCronbach's Alphaكرونباخه ألفا اختبار -2
  دهاالرتباط درجة لق اس  Pearson Correlation Coefficient بيرسونه ارتباط معامل -3

 .لالستبانة البنائل والصدق الداخمل االتساق لحساب استخدامو تم
  د االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة  T واحدة  ينة حالة فله T-Testاختباره -4

الباحثه استخدم ولقد .ذلك  ن  مت أوزادته أم ه6 وىل المتوسطة الدرجة إلل وصمت
 .االستبانة فقرات من فقرة لكل المتوسط داللة من لمتأكد

ه ( One Way Analysis of Variance - ANOVA .األحادؼ التباين تحميل اختبار -5
منه أكثر أو مجمو ات ثالث بين إحصائ ة داللة ذات فرو ات ىناكانهك إذا ما لمعرفة

ههالب انات



 
 امصالفصل اخل

حتلٍل البٍاناث واختبار 
 فرضٍاث الدراضت 

 مقدمة 

 الخصائص وفق لعينة الدراسة التحميمي الوصف                                                        
  والوظيفية لشخصيةا      

 االستبانة فقرات تحميل 

 الدراسة فرضيات اختبار 
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 :يقذيت 5 -1

خالله من وذلك الدراسة، فرض ات واختبار الب انات لتحميل  رضاًه الفصل ىذا يتضمن
خالله من إلييا التوصل تم والتل االستبانة نتائج أبرز واستعراض المبحوثين استجابات تحميل
 تم التل والتحم الت النتائج  رض وسيتم الدارسة، متغيرات  مى والو وف فقراتيا، تحميل

 .التوصلهإلييا

 :انشخصُت انًعهىياث وفق انذساست نعُنت اإلحصائٍ انىصف 5.2

  ينة خصائص  مى لمتعرف الشخص ة بالمعمومات خاًصا جزًءا االستبانة تضمنت
المسمىه العممل، المؤىل التخصص، العمر، :متغيرات حسب العينة أفراد الدراسةهوتوزيع

 :التال ة الجداول فل مبين ىو كما  مييا المتحصل النتائج الخبرةهالعمم ةهوكانت الوظ فل،

 :انعًش حسب انذساست عُنت أفشاد حىصَع :أووًال 

 (5.1)جدوؿ رقـ 

   العمر حسبيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد 

 48.94 46 س ة 30  ا  أ 

 13.83 13 س ة 40  ا  أ 

 18.09 17 س ة 50  ا  أ 

 19.15 18 فأ ث س ة  50

 100 94 المجموع

سنة كانت بنسبة  30يتضح مف الجدوؿ السابق أف أعمار عينة الدراسة مف الذيف تقل أعمارىـ عف 
 يتضح كما ،)فوقه فما سنة 50 ( أ مارىم%ه19.15وانهوىي النسبة األكبر في العينة % 48.94

وانه،%13.83 ىل )سنة 40 من أ ل إلى 30 ( من أ مارىم وحاتتر الذينهالجدولهأنهنسبة من
 يدل وىذا.ه)سنة 50 من أ ل إلى 40 ( من أ مارىم سةراالد  ينة من%ه18.09 نسبتو ما 

 الفئة  مى التركيز مع بغزة، اإلسالم ة الجامعة فل والوسطى العم ا اإلدارةهدراأف أ مار عوتن  مى
هالتل اإلدارية المناصب طب عة مع لتتناسب وذلكسنةهه30ا لهمنه األ مارهوىل نسبةًه األكثر

ه.يتولونيا
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ًال   :انخخصص حسب انذساست عُنت أفشاد حىصَع :رانُا

 (5.2)جدوؿ رقـ 
 التخصص  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد 

 22.34 21  ح س ة

 29.79 28 إدا ة     ا

 11.70 11 ا  ص د

 36.17 34 ه دسة

 100 94 المجموع

الدراسةه حممونهمؤىله مملهمنه ينةه%ه36.17ماهنسبتوهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق
ماهانهو,ه حممونهمؤىله مملهتخصصها تصاد%ه11.70ماهنسبتوهانهوه,تخصصهىندسة

 حممونه%ه22.34ماهنسبتوهانهو,ه حممونهمؤىله مملهتخصصهإدارةهأ مال%ه29.79نسبتوه
سةهويرجعهذلكهالنسبةهاأل مىهفلهالتخصصهىلهاليندأنههونرػه,همؤىله مملهتخصصهمحاسبة

لكثرهالمناصبهباالدراةهالعامةهلمنقله مىهالطرقهالتلهىلهبحاجةهلتخصصهاليندسةهمنه
 .الموظفين

ًال   :انًؤهم انعهًٍ حسب انذساست عُنت أفشاد حىصَع :رانزا

 (5.3)جدوؿ رقـ 

  حسب المؤىل العممييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد 

 12.77 12 د ل م ف   د أ

 75.53 71    ل  ٌ س

 11.70 11 د اس    لٌ 

 100 94 المجموع

%ه75.53وانهه، حممونهدرجاته مم اه م ا %11.70هنسبتو أنهماهالسابقهجدولال من يتضح
 يدلل وىذا.منهمؤىميمهالعمملهدبمومهفماهدونهم%ه12.77وانه ،البكالوريوس درجة حممة من ىم

 المناصب مع تناسبا العم ا الشياداتهحممة من ىم العينة دراسة من األكبر  مىهأنهالنسبة
ه.يتولونيا التل اإلدارية
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ًال   :انًسًً انىظُفٍ حسب انذساست عُنت أفشاد حىصَع :سابعا

 (5.4)جدوؿ رقـ 

 حسب المسمى الوظيفييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد المسمى
 0.20 2 مديره ام
 13.83 13 مديرهفرع

 17.02 16 رئ سهشعبة
 8.51 8 مديرهدائرة
 15.96 15 رئ سه سم

 4.26 4 مرا ب
 38.3 36 إدارؼه

 100 94المجموع 
 وظ فلهمسمى  حممونه من ىم الدارسة  ينة منه %2.هنسبتو أنهماهالسابق الجدول يوضح

 % .17.02 نسبتوهوانهما ،)مديرهفرع( وظ فل مسمى  حممونه ممنه%13.83و ،)مديره ام(
  حممونههممن الدارسة  ينة من  %8.51 و ،)رئ سهشعبة ( وظ فلهمسمى  حممونه ممن

 وظ فل مسمى  حممونه من ىمالدراسةه  ينة من %15.96و ،)مديرهدائرة( وظ فل مسمى
 أنهماهأ ضا ويتضح ،)مرا ب ( وظ فل مسمى  حممونه ممن%ه4.26 نسبتو وما ،)رئ سه سم(

 تنوع  مىهذلك يدل (.إدارؼه ( وظ فل مسمى  حممونه من ىم الدراسة  ينة من%ه38.3هنسبتو
الميامههلتعدد ذلك ويرجع إدارؼه نسبةًه وكانهاألكثر ،الدراسة  ينة فل الوظ ف ة المسم ات

والمسؤول اتهالموكمةهلمدوائرهواأل سامهمماهيتطمبه ددهكبيرهمنهاإلداريينهفلهاإلدارةهالعامةه
 .لمنقله مىهالطرقه
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ًال   :انخبشة انعًهُت حسب انذساست عُنت أفشاد حىصَع : ايسا

 (5.5)جدوؿ رقـ 

 حسب الخبرة العمميةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد 

 22.34 21 س  ا  5  ا  أ 

 26.60 25 س  ا  10  ا  أ 

 18.09 17 س ة 15  ا  أ 

 32.98 31 س ة فأ ث  15

 100 94المجموع 

هليم الخدمة سنوات  دد الدارسة  ينة من%ه32.98 نسبتو ماالسابقهأنه جدول من يتبين
ه5بين ما وحاتتر  %26.60و ،)سنة 15 إلى  10 ( بين ما وحارتت%ه18.09و فأكثر، سنة15
.ه)سنوات 5 ( من أ ل ليم الخدمة سنوات  دد الدارسة  ينة من%ه22.34و ، 10 من أ ل إلى

هلموصول الوظ فل التدرج  مى ذلك يدل كما  ام، بشكل وزارةال فل الخبرة أىم ة إلى ذلك ويرجع
ه.العم ا المناصب إلى

ه

 :اوسخبانت فقشاث ححهُم 5.3

 " احملرأقاث يف قطاع غسة  سؼار " مؼيار فقراث حتليل : أوًال 

درجةه إلل وصمت  د االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخدام تم
 (5.6)جدول فل موضحة النتائج .ال أم 6 وىل المتوسطة الموافقة

 

 

 

 

 

ه
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 (5.6)جدوؿ رقـ 
 والوزف النسبي لكل فقرة مف فقرات المعيار (.Sig) االحتماؿ وقيمةالمتوسطات 

رقـ 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 االستجابات

الوزف  المتوسط
 النسبي

 قيمة

 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

 Sig )) 

 الترتيب

 1 0.000 15.283 83.94 8.394 789 المواصالتهالعامةهأجرةبعينهاال تباره ندهتسعيرههالو ودهأسعارتأخذهالوزارةه 1

 9 0.000 4.670- 46.70 4.670 439 هالنقلهالعموملهأجرةوهنلممواطنلمعهالمستوػهالمع شلههالو ودهأسعارتتناسبه 2

3 
تأخذهالوزارةهالمسافةهالمقطو ةهبعينهاال تباره ندهدراسةهالمحرو اتهلتسعيره

 النقلهالعموملههأجرة
729 7.755 77.55 9.854 0.000 2 

أنواعهالمحرو اتهمنهبنزينهوديزلهوغيرىاهمنههأسعارتأخذهالوزارةهاختالفه 4
 .المحرو ات

659 7.011 70.11 6.536 0.000 7 

 5 0.000 7.846 75.85 7.585 713 توافرتنهإهوالمصريةهاإلسرائيم ةتأخذهالوزارةهاختالفهسعرهالمحرو اته 5

 3 0.000 9.287 77.02 7.702 724 ىاأسعاروتأخذهالوزارةهباال تبارهاالختالفهفلهأنواعهالمحرو اته 6

7 
تحويلهالسائقينهمركباتيمهلمعمله مىهه ندهالتسعيرهتأخذهالوزارةهبعينهاال تبار

 .رغمهمخالفتوهلألوامرهالفن ةهالمعتمدةه انون اهالغاز
593 6.309 63.09 1.480 0.142 8 

تأخذهالوزارةهبعينهاال تبارهانقطاعهالمحرو اتهفلهبعضهالفتراتهوارتفاعه 8
 بشكلهكبيرهفلهالسوقهالسوداءهىاأسعار

668 7.106 71.06 5.115 0.000 6 

 4 0.000 7.256 76.17 7.617 716 .وتقارنهاالختالفهبالتسعيرةهالحال ةهالمحرو اتهأسعارالوزارةهباستمرارههتتابع 9

  0.000 7.437 71.28 64.14 6030 الدرجة الكمية لممعيار 

ه:يتضحهمنهالجدولهالسابق

: أعمى فقرة في المعيار كانت أف
هأجرةالو ودهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةهه"والتلهنصته مى(هه1)الفقرةه-

المتوسطهالحسابله %(.83.94)احتمتهالمرتبةهاألولىهبوزنهنسبله درهه"ههالمواصالتهالعامة
هSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه15.283  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنهه8.39لمفقرةه ساوؼه

مماهيدلههه=هه0.05 ندهمستوػهداللةهلذلكهتعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ ًاهه0.000تساوؼه
أنههمتوسطهدرجةهاالستجابةهليذههالفقرةه دههزاده نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنلأنهه مى

هوزارةهالنقلهوالمواصالتهأنههوىذاهيدله مى.هىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرة
لمواصالتهالعامةهفله طاعهغزةهحيثهانوهاهأجرةالو ودهكمع ارهمنهمعاييرهتسعيرههأسعارتأخذه

.هموملهلدػهالسائقينتكاليفهخدمةهالنقلهالعهإجمالل املهميمهيؤثرهبشكلهكبيره مىه
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الو ودههأسعارتتناسبه"والتلهنصته مى(هه2)الفقرةه: أدنى فقرة في المعيار كانتأنههكماهيتضح
المرتبةهاألخيرةهبوزنهنسبله درههاحتمته"هالنقلهالعموملههأجرةمعهالمستوػهالمع شلهلممواطنينهو

-  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنهه4.67المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.46.70)

لذلكهتعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ ًاه ندهه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه4.670
الفقرةه دههانخفضههمتوسطهدرجةهاالستجابةهليذهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05مستوػهداللةه

.هىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرةأنهه نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل
النقلههأجرةالو ودهالهتتناسبهمعهالمستوػهالمع شلهلممواطنينهوهأسعارأنههوىذاهيدله مى

صاد ةهس اس ةهوا تهأوضاعالعموملهفله طاعهغزةهو عودهذلكهلماه عانلههه طاعهغزةهمنه
منهضمنياهالو ودهصعبهفله طاعهغزةهمماههاألساس ةصعبةهجعمتهمنهتوفرهكثيرهمنهالسمعه

يتناسبهمعهالمستوػهالمع شلهالصعبهلممواطنينهفلههالذؼهالهؼءأسعارهالو ودهالشالرتفاعههأدػ
ه. طاعهغزة

المتوسطهالحسابلهانه،هوه7.128المتوسطهالحسابله ساوؼهانهبشكله امه مكنهالقولهبه-
ه0.000تساوؼهه.sigالق مةهاالحتمال ةهانه،هوه7.437  مةهاالختباره,ه%71.28النسبله ساوؼه

=هه0.05دالهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةه"ههالمحروقات في قطاع غزة أسعار"هلذلكه عتبرهمجال
الموافقةهمتوسطهدرجةهاالستجابةهليذاهالمجالهيختمفهجوىريًاه نهدرجةهأنههمماهيدله مىهه

.هىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهفقراتهىذاهالمجالأنههالمتوسطةهوىذاه عنل
حدهما،هويتضحهذلكهمنهخاللهنسبةهالمتوسطههإلىتعتبرهنسبةهاالرتفاعهفلهالموافقةهمتوسطةه

تأخذهالوزارةهالمسافةهالمقطو ةهبعينهاال تباره ندهدراسةهالمحرو اتهلتسعيرهالحسابلهالنسبل،هو
تتابعهه،هوهىاأسعارتأخذهالوزارةهباال تبارهاالختالفهفلهأنواعهالمحرو اتهو،هالنقلهالعموملههرةأج

إلىهو عزوهالباحثهذلكه.ه.المحرو اتهوتقارنهاالختالفهبالتسعيرةهالحال ةهأسعارالوزارةهباستمراره
 .مدػهتوفرهالمحرو اتهالمواصالتالنقلههأجرةوزارةهالنقلهوالمواصالتهترا له ندهوضعهأنه

،هىاأسعارونسبةهالمتوسطهتقلهمعهالبدءهبالتعمقهفلهمجاالتهمتابعةهالمحرو اتهأنههكماهيتضح
تحويلهالسائقينهمركباتيمهلمعمله مىهالغازهرغمهمروراههبه46.70هإلىحيثهوصمتهالنسبةه

هأسعارمالئمةهتقلهدرجةهالموافقةهمعه دمهإلىهأنه،ههمخالفتوهلألوامرهالفن ةهالمعتمدةه انون ا
ه.المحرو اتهلممستوػهالمع شلهلممواطنينهفله طاعهغزة

العامةهلمنقله مىهالطرقهفلهوزارةهالنقلههلإلدارةيرػهالباحثهبضرورةهوجودهوحدةهخاصةهتابعةه
غيرههأمروالمواصالت،هتيتمهبتابعةهالسائقينهالذينه قومونهبتحويلهمركباتيمه مىهالغازهوىوه

ودراسةه(ه2014)هCatsوىذاهماهيتفقهمعهدراسةه . انونلهوشائعهفله طاعهغزة
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Westin(2012)حيثها تبرتهأنهأسعارهالمحرو اتهوأنوا ياهوالمسافةهالمقطو ةهلكلهلترهمنهه
  .أىمهمحدداتهتسعيرهخدمةهالنقلهالعام

الؼمومي  النقلرسوم الرتخيص ػلي مركباث  "مؼيار فقراث حتليل : ااياًال 
  "املفرأضت من قبل أزارة النقل أاملواصالث ( التاكسي )

درجةه إلل وصمت  د االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخدام تم
ه(5.7) جدول فل موضحة النتائج .ال أم 6 وىل المتوسطة الموافقة

 (5.7)جدوؿ رقـ 
 والوزف النسبي لكل فقرة مف فقرات المعيار  (.Sig) االحتماؿ وقيمةالمتوسطات 

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

المواصالتههأجرةالترخ صهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةهه 1
 العامة

751 7.989 79.89 9.243 0.000 2 

الترخ صهوفقهمعاييرهومقاي سههأسعارتحددهوزارةهالنقلهوالمواصالتهه 2
 محددة

734 7.809 78.09 10.318 0.000 3 

 6 0.872 0.161- 59.79 5.979 562 ترخ صهالمركباتهالعموملهرسومهمالءمةهالوزارةهباستمرارهتراجع 3

 8 0.504 0.671- 59.04 5.904 555هالمح طةهالترخ صهوفقهتغيرهالعواملهوالظروفهرسومتتغيره 4

 7 0.863 0.173- 59.68 5.968 561 تنظمهالوزارةهخطوطهالسيرهلممركباتهالعموملهحسبهحاجةهكلهخط 5

-خارجل-داخمل)المركباتهالعموملهلعدةهأنواعهتنظمهالوزارةهرخصه 6
 ه.....(مؤ ت

784 8.340 83.40 18.967 0.000 1 

النقلههأجرةمخالفاتهالسيرهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةه 7
 .العمومل

689 7.330 73.30 6.836 0.000 5 

 4 0.000 10.857 78.09 7.809 734 المخالفاتهوفقهمعاييرهومتغيراته ادلةههأسعارتضعهالوزارةه 8

  0.000 9.931 71.41 57.128 5370 الدرجة الكمية لممعيار 

 
 :يتضح مف الجدوؿ السابق

 :أعمى فقرة في المعيار كانتأف 
-خارجل-داخمل)تنظمهالوزارةهرخصهالمركباتهالعموملهلعدةهأنواعهه"والتلهنصته مى(هه6)الفقرةه-

هلمفقرةهالحسابلهالمتوسط %(.83.40)بوزنهنسبله درهههاحتمتهالمرتبةهاألولى"هه.....(مؤ ت
تساوؼههSigهالق مةهاالحتمال ةانهوه18.967  مةهاالختبارهه10همنهالكم ةهالدرجةه8.34ه ساوؼه
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أى  هوا يذل علي ه=ه0.05هداللةهمستوػهه ندهإحصائ اًههدالةهالفقرةهىذههتعتبرهلذلكه0.000

هىناكأنهه عنلهوىذاهالمتوسطةهالموافقةهدرجةه نهزادهه دهالفقرةهليذههاالستجابةهتوسط درجة 
تنظمههوزارةهالنقلهوالمواصالتهأنهه مىهيدلهوىذا.هالفقرةهىذهه مىهالعينةهأفراده بلهمنهموافقة

حيثهتوزعهالوزارةه,هفله طاعهغزةه.....(مؤ ت-خارجل-داخمل)رخصهالمركباتهالعموملهلعدةهأنواعه
 عملهبينهالمحافظاتهوأخرػهتعملهداخلهالمحافظاتهالمركباتهالعموملهحسبهالنوعهفمنياهماه

.هوغيرىاه عملهفلهمكاتبهالتاكسلهوغيرىاهمنهاألنواع
الترخ صههرسومتتغيرهه"والتلهنصته مى(هه4)الفقرةه: أدنى فقرة في المعيار كانتأنههكماهيتضح

 %(.59.04)احتمتهالمرتبةهاألخيرةهبوزنهنسبله درهه"ههالمح طةهوفقهتغيرهالعواملهوالظروف

الق مةهانهوه0.671-  مةهاالختبارهه10همنهالكم ةهالدرجةه5.9ه ساوؼههلمفقرةهالحسابلهالمتوسط
ه=ه0.05هداللةهمستوػهه ندهإحصائ اًههدالةهالفقرةهىذههتعتبرهلذلكه0.000تساوؼههSigهاالحتمال ة

 هالموافقةهدرجةه نهانخفضهه دهالفقرةهليذههاالستجابةهتوسط درجة أى  هوا يذل علي
أنهه مىهيدلهوىذا.هالفقرةهىذهه مىهالعينةهأفراده بلهمنهموافقةهىناكأنهه عنلهوىذاهالمتوسطة

الترخ صهيتمهوضعياهمنههنهأسعارالمح طةهوذلكهالهتغيرهالعواملهوالظروفلهاوفقالهتتغيرهالترخ صههرسوم
ه. مم ةهالتغييرهصعبةهجداأنههىيئاتهمستقمةهمنهرئاسةهالوزراءهوالمجمسهالتشريعلهوفقهالقانونهالفمسطينلهأؼ

الحسابلههالمتوسطانهوه،ه7.141ه ساوؼههالحسابلهالمتوسطانهبهالقوله مكنه امهبشكله-
ه.sigاالحتمال ةههالق مةانهوه،ه9.931هاالختباره  مة,ه%(71.41) ساوؼههالنسبل
( التاكسي ) العمومي  النقلرسـو الترخيص عمى مركبات ه"مجاله عتبرهلذلك0.000تساوؼه

همماهه=ه0.05هداللةهمستوػهه ندهإحصائ اًههدال"ههالمفروضة مف قبل وزارة النقل والمواصالت
هالمتوسطةهالموافقةهدرجةه نهجوىرياًههيختمفهالمجالهليذاهاالستجابةهدرجةهمتوسطأنهه مىهيدل
.هالمجالهىذاهفقراته مىهالعينةهأفراده بلهمنهموافقةهىناكأنهه عنلهوىذا

هالمتوسطهنسبةهخاللهمنهذلكهويتضحهما،هحدهإلىهمتوسطةهالموافقةهفلهاالرتفاعهنسبةهتعتبر
ه ذل ه.....(مؤ ت-خارجل-داخمل)تنظمهالوزارةهرخصهالمركباتهالعموملهلعدةهأنواعهف,النسبلهالحسابل

تحددهوزارةهالنقلهوالمواصالتهوه,المواصالتهالعامةهأجرةالترخ صهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةه
المخالفاتهوفقهمعاييرهومتغيراتههأسعارتضعهالوزارةه ذل  , الترخ صهوفقهمعاييرهومقاي سهمحددةهأسعار
النقلههأجرة ندهوضعههترا لهوزارةهالنقلهوالمواصالتأنههإلىهذلكهالباحثهو عزوه. ادلة

النقلههأجرةالترخ صه مىهالمركباتهالعموملهفله مم ةهوضعهتسعيرههأسعارالمواصالته
ويتمهاتخاذههكمع ارهفله مم ةهالتسعيرهلماهلوهمنهاثرهمباشره مىهتكاليفهخدمةهالنقله,هالعمومل

 .العموملالنقلههأجرةالعموملهفالهتستط عهالوزارةهتجاىلهمثلهىذاهالعامله ندهوضعهتسعيرةه
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هبالتعمقهفلهمجاالتهمتابعةهالمحرو اتهوأسعارىا،هالبدءهمعهتقلهالمتوسطهنسبةأنههيتضحهكما
تنظمهالوزارةهخطوطهالسيرهلممركباتهالعموملههبههمرورا%(ه59.04)ههإلىهالنسبةهوصمتهحيث

الترخ صهوفقهتغيرهالعواملههرسومتغيرههمعهالموافقةهدرجةهتقلأنههإلىه، حسبهحاجةهكلهخط
 .المح طةهوالظروف

الباحثهانوهمنهالضرورؼهأنهتقومهالوزارةهبتنظ مهخطوطهالسيرهلممركباتهوتوزعهالمركباتههيرػه
و دهاتفقتهنتائجهالمع ارهمعه,هالسعةهوالحاجةهالعمومله مىهخطوطهالسيرهكلهخطرهحسب

حيثهيرونهأنهأسعاره(ه2008)ودراسةهالتويجرؼهوآخرونهه(2000)هFaber و(ه2000)دراسةه
الترخ صه مىهالس اراتهوالمركباتهالعموملهمنهأىمهمحدداتهتكمفةهخدمةهالنقلهالعمومله

 .وتعتبرهكعاملهأساسلهفلهتسعيرهخدمةهالنقلهالعمومل

  " مركبت النقل الؼمومي أالصياات ػطال  مؼدل  "مؼيار فقراث حتليل : اللاًال 

درجةه إلل وصمت  د االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخدام تم
ه(5.8)  جدول فل موضحة النتائج .ال أم 6 وىل المتوسطة الموافقة

 (5.8)جدوؿ رقـ 
 والوزف النسبي لكل فقرة مف فقرات المعيار  (.Sig) االحتماؿ وقيمةالمتوسطات 

رقـ 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 االستجابات

الوزف  المتوسط
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

1 
المركباتهالعموم ةهبعينهاال تبارههأ طالتأخذهالوزارةهمعدلههه

 .النقلهالعموملههأجرة ندهتسعيره
718 7.638 76.38 6.452 0.000 2 

 4 0.000 6.482 74.89 7.489 704 الوزارةالمركبةهمنه بلههه طالههلأليتمهوضعهمعدالتهه 2

المركباتههأ طالههتضعهالوزارةهمعاييرهلتميزهوتصنيفهه 3
 العموم ة

701 7.457 74.57 6.472 0.000 5 

4 
ذاتهالتكاليفهالعال ةهه طالههبعينهاال تبارهاألهالوزارةتأخذهه

 النقلهالعموملهأجرة ندهتسعيرههلممركباتهالعامة
660 7.021 70.21 4.482 0.000 6 

5 
المركباتهالعموملهالقد مةهفلههأ طالتأخذهالوزارةهمعدله

 دراسةهمعدالتهتعطلهالمركباتهالعمومل
612 6.511 65.11 2.554 0.012 7 

 1 0.000 10.682 77.34 7.734 727 العموم ةهالمستخدمةهتالس اراتضعهالوزارةهشروطهالستيراده 6

 3 0.000 9.381 75.00 7.500 705 تضعهالوزارةهمواصفاتهلوسائطهالنقلهالعمومله 7

 8 0.000 8.345- 42.77 4.277 402 .المركباتهالعموملهأسعارتأخذهالوزارةهبعينهاال تباره 8

تأخذهالوزارةهبعينهاال تبارهكثرةهتعطلهالمركباتهالعموملهه 9
 القد مة

350 3.723 37.23 -10.82 0.000 9 

  0.000 4.887 65.95 59.351 5579 الدرجة الكمية لممعيار 

ه
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:هالسابقيتضحهمنهالجدوله
: أعمى فقرة في المعيار كانت أف
"ههتضعهالوزارةهشروطهالستيرادهالس اراتهالعموم ةهالمستخدمةه"والتلهنصته مى(هه6)الفقرةه-

ه7.734المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.77.34)احتمتهالمرتبةهاألولىهبوزنهنسبله درهه
لذلكهه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه10.682  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنه

متوسطهدرجةهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05تعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةه
ىناكهموافقةهمنه بلهأنههاالستجابةهليذههالفقرةه دههزاده نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل

تنظمه مم ةهاالستيرادههزارةهالنقلهوالمواصالتهوأنههوىذاهيدله مى.هأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرة
 .لممركباتهالعموملهمنهخاللهوضعهشروطهمعينةهيجبهتوفرىاهفلهالمركبةهالعمومل

تأخذهالوزارةهبعينهه"والتلهنصته مى(هه9)الفقرةه: أدنى فقرة في المعيار كانتأنههكماهيتضح
بةهاألخيرةهبوزنهنسبله درههاحتمتهالمرت"ههاال تبارهكثرةهتعطلهالمركباتهالعموملهالقد مة

-  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنهه3.72المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.37.23)

لذلكهتعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ ًاه ندهه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه10.82
الفقرةه دههانخفضهمتوسطهدرجةهاالستجابةهليذههأنههمماهيدله مىهه=هه0.05مستوػهداللةه

.هىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرةأنهه نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل
وزارةهالنقلهوالمواصالتهالهتأخذهبعينهاال تبارهكثرةهتعطلهالمركباتهالعموملهأنههوىذاهيدله مى

 .القد مة
المتوسطهالحسابلهالنسبلهانهو،هه6.59المتوسطهالحسابله ساوؼهانهبشكله امه مكنهالقولهبه-

لذلكهه0.000تساوؼهه.sigالق مةهاالحتمال ةهانه،هوه4.887  مةهاالختباره,ه%(65.95) ساوؼه
دالهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةه"همعدؿ أعطاؿ    مركبة النقل العمومي والصيانة"ه عتبرهمجال

يختمفهجوىريًاه نهدرجةهمتوسطهدرجةهاالستجابةهليذاهالمجالهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05
 .ىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهفقراتهىذاهالمجالأنههالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل

حدهما،هويتضحهذلكهمنهخاللهنسبةهالمتوسطههإلىتعتبرهنسبةهاالرتفاعهفلهالموافقةهمتوسطةه
تضعهالوزارةهوهمةفتضعهالوزارةهشروطهالستيرادهالس اراتهالعموم ةهالمستخده,الحسابلهالنسبل

 مواصفاتهلوسائطهالنقلهالعمومله
النقلههأجرةكذلكهتأخذهالوزارةهمعدلهأ طالههههالمركباتهالعموم ةهبعينهاال تباره ندهتسعيره

العموملهويتمهوضعهمعدالتهلأل طالههههالمركبةهمنه بلهالوزارةهفتضعهالوزارةهشروطهالستيراده
ةهمعدلهأ طالههههالمركباتهالعموم ةهبعينهاال تبارهالس اراتهالعموم ةهالمستخدمةهوتأخذهالوزار
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وتضعهالوزارةهمواصفاتهلوسائطهالنقلهالعموملهكذلكهيتمهوضعه,هالنقلهالعموملهأجرة ندهتسعيره
.همعدالتهلأل طالههههالمركبةهمنه بلهالوزارة

النقلهالعموملههأجرةوزارةهالنقلهوالمواصالته ندهوضعياهلتسعيرةهإلىهأنهو عزوهالباحثهذلكه
يتمههأساسياتضعهأ طالهههالمركباتهالعموم ةهومعدلهص انتياهسنو اهضمنهالمعاييرهالتله مىه

ويتمهاتخاذههكمع ارهفله مم ةهالتسعيرهلماهلوه,هالنقلهالعموملهفله طاعهغزةهأجرةوضعهتسعيره
ذاهالعاملهمنهاثرهمباشره مىهتكاليفهخدمةهالنقلهالعموملهفالهتستط عهالوزارةهتجاىلهمثلهه

 .النقلهالعموملهأجرة ندهوضعهتسعيرةه
ىا،هأسعارنسبةهالمتوسطهتقلهمعهالبدءهبالتعمقهفلهمجاالتهمتابعةهالمحرو اتهوأنههكماهيتضح

المركباتههأسعارأخذهالوزارةهبعينهاال تبارهمروراههب%(ه37.23)ههإلىحيثهوصمتهالنسبةه
 موملهالقد مةهفلهدراسةهمعدالتهتعطلهالعموملهكذلكهأخذهالوزارةهمعدلهأ طالهههالمركباتهال

تقلهإلىهأنه،هتنظ مهالوزارةهخطوطهالسيرهلممركباتهالعموملهحسبهحاجةهكلهخطوالمركباته
 .أخذهالوزارةهبعينهاال تبارهكثرةهتعطلهالمركباتهالعموملهالقد مةدرجةهالموافقةهمعه

العموم ةهالقد مةهبعينهب اناتهالمركباتههبأخذتقومهالوزارةهأنههيرػهالباحثهانوهمنهالضرورؼه
دراجيااال تبارهسواءهمنهكثرةهاستيالكياهلمو ودهمعدلهخرابياه ضمنهالمتغيراتهالمؤثرةهفلههوا 

ونرػهأنهنتائجهىذاهالمع ارهتتفقهبشكلهكبيرهمعهدراسةهه.النقلهالعموملهأجرة مم ةهتسيره
Akiva دراسةههو(ه2008)ه GREENEحيثهيرونهأنهمعدلهأ طالهالمركبةهه(2004)ه

العموم ةهمنهأىمهمحدداتهتكمفةهخدمةهالنقلهالعموملهوتعتبرهكعاملهأساسلهفلهتسعيرهخدمةه
ه.النقلهالعمومل

ه
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أمدى توفر قطغ غيار املركباث الؼموميت يف   سؼار "مؼيار فقراث حتليل :رااؼاًال 
  " قطاع غسة

درجةه إلل وصمت  د االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخدام تم
ه(5.9) جدول فل موضحة النتائج .ال أم 6 وىل المتوسطة الموافقة

 (5.9)جدوؿ رقـ 

 والوزف النسبي لكل فقرة مف فقرات المعيار  (.Sig) االحتماؿ المتوسطات وقيمة

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

 طعهغ ارهالمركباتههأسعارتستخدمهوزارةهالنقلهوالمواصالته 1
 .النقلهالعموملههأجرةالعموملهكمع ارهلتسعيره

706 7.511 75.11 5.929 0.000 1 

المركباتهالعموم ةهبعينهاال تباره  طعهغ ارهأسعارتأخذهالوزارةهه 2
 .النقلهالعموملههأجرة ندهتسعيره

699 7.436 74.36 6.187 0.000 2 

 7 0.003 3.052- 54.47 5.447 512  طعهغ ارهالمركباتهمعهمستوػهدخلهالسائقهأسعارتتناسبهه 3

 6 0.027 2.240- 55.96 5.596 526 ألخر طعهالغ ارهمنهو تههأسعارتربطهالوزارةهبينهاالختالفهفلهه 4

أنههوالمصريةهاإلسرائيم ةتأخذهالوزارةهاختالفهسعره طعهالغ اره 5
 توافرت

546 5.809 58.09 -1.258 0.212 5 

 4 0.311 1.018- 58.40 5.840 549 ىاأسعاروتأخذهالوزارةهباال تبارهاالختالفهفلهأنواعه طعهالغ اره 6

 طعهالغ ارهفلهبعضهالفتراتههنقصتأخذهالوزارةهبعينهاال تباره 7
 بشكلهكبيرهفلهالسوقهالسوداءهىاأسعاروارتفاعه

574 6.106 61.06 0.727 0.469 3 

  0.091 1.708 62.49 43.745 4112 الدرجة الكمية لممعيار 

:هيتضحهمنهالجدولهالسابق
: أعمى فقرة في المعيار كانت أف
 طعهغ ارهالمركباتههأسعارتستخدمهوزارةهالنقلهوالمواصالتهه"والتلهنصته مى(هه1)الفقرةه-

احتمتهالمرتبةهاألولىهبوزنهنسبله درهه"ههالنقلهالعموملهأجرةالعموملهكمع ارهلتسعيره
  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنهه7.511المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.75.11)

 ندههلذلكهتعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ اًهه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه5.929
متوسطهدرجةهاالستجابةهليذههالفقرةه دههزاده نهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05مستوػهداللةه

وىذاه.هىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرةأنههدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل
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 طعهغ ارهالمركباتهالعموملهكمع ارههأسعارتستخدمههوزارةهالنقلهوالمواصالتهأنههيدله مى
حيثه,هكبيرةهفلهتحديدهالتكمفةهلدػهالسائقينهأىم والنقلهالعموملهوذلكهماهلياهمنههأجرةلتسعيره

وىذاه عتبرههلمركبتويترتبه مىهمعدلهأ طالهههالمركبةه مم ةهشراءهلقطعهغ اره حتاجياهالسائقه
 .التكاليفهإجمالليؤثره مىهمماهيجعموه املهميمههالعموميينتكمفةه مىهالسائقينه

 طعههأسعارتتناسبهه"والتلهنصته مى(هه3)الفقرةه: أدنى فقرة في المعيار كانتأنههكماهيتضح
 %(.54.47)احتمتهالمرتبةهاألخيرةهبوزنهنسبله درهه"ههغ ارهالمركباتهمعهمستوػهدخلهالسائق

الق مةهانهوه3.052-  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنهه5.44المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه
=هه0.05لذلكهتعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةهه0.000تساوؼههSigاالحتمال ةه

متوسطهدرجةهاالستجابةهليذههالفقرةه دههانخفضه نهدرجةهالموافقةهأنههيدله مىهمماه
و عزوهالباحثهىذهه.هىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرةأنههةهوىذاه عنلالمتوسط
الس اس ةهواال تصاد ةهالتله مرهبياه طاعهغزةهمنهحصارهوتضيقهمماهجعلههلألوضاعالنتيجةه

 طعهغ ارههأسعارهعالرتفاهأدػمنهالبضائعهوالمنتجاتهمنهىذاهالنوعهشح حةهالوجودهمماه
ه.ورةهالهيتناسبهمعهمستوػهدخلهكثيرهمنهالسائقينالس اراتهوالذؼهبد

المتوسطهالحسابلهالنسبلهانه،هوه6.24المتوسطهالحسابله ساوؼهانهبشكله امه مكنهالقولهبه-
لذلكهه0.091تساوؼهه.sigالق مةهاالحتمال ةهانه،هوه1.708  مةهاالختباره,ه%(62.49) ساوؼه

دالهإحصائ ًاه"هومدى توفر قطع غيار المركبات العمومية في قطاع غزة أسعار"ه عتبرهمجال
متوسطهدرجةهاالستجابةهليذاهالمجالهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05هههههه ندهمستوػهداللة

ىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةهأنههيختمفهجوىريًاه نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل
 . مىهفقراتهىذاهالمجال

حدهما،هويتضحهذلكهمنهخاللهنسبةهالمتوسطههإلىتعتبرهنسبةهاالرتفاعهفلهالموافقةهمتوسطةه
تضعهالوزارةهوهفتضعهالوزارةهشروطهالستيرادهالس اراتهالعموم ةهالمستخدمةه,الحسابلهالنسبل

مواصفاتهلوسائطهالنقلهالعموملهكذلكهتأخذهالوزارةهمعدلهأ طالههههالمركباتهالعموم ةهبعينه
النقلهالعموملهويتمهوضعهمعدالتهلأل طالههههالمركبةهمنه بلههأجرةره ندهتسعيرهاال تبا

الوزارةهفتضعهالوزارةهشروطهالستيرادهالس اراتهالعموم ةهالمستخدمةهوتأخذهالوزارةهمعدلهأ طالهههه
وتضعهالوزارةهمواصفاته,هالنقلهالعموملهأجرةالمركباتهالعموم ةهبعينهاال تباره ندهتسعيره

ه.نقلهالعموملهكذلكهيتمهوضعهمعدالتهلأل طالههههالمركبةهمنه بلهالوزارةلوسائطهال
مجالههومدى توفر قطع غيار المركبات العمومية في قطاع غزة أسعارإلىهأنهو عزوهالباحثه

النقلهالعموملهلماهلوهمنهاثرهكبيرههأجرة ندهتسعيرههإغفاليامنهالمجاالتهالميمةهالتلهاله مكنه
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ومدى توفر  أسعارالوزارةههتأخذالتكمفةهلذلكههإجمالل مىه مم ةهالتسعيرهبشكله امهوفلهتحديده
 .قطع غيار المركبات العمومية في قطاع غزة كمعيار في عممية التسعير

ىا،هأسعارنسبةهالمتوسطهتقلهمعهالبدءهبالتعمقهفلهمجاالتهمتابعةه طعهالغ ارهوأنههكماهيتضح
بأخذهالوزارةهاختالفهسعره طعهالغ ارهاإلسرائيم ةهمروراهه%(ه54.47)ههإلىحيثهوصمتهالنسبةه

تناسبهتقلهدرجةهالموافقةهمعهإلىهأنه،ههىاأسعاروالمصريةهواالختالفهفلهأنواعه طعهالغ ارهو
ونرػهأنهنتائجهىذاهالمع ارهتتفقهبشكلهه. طعهغ ارهالمركباتهمعهمستوػهدخلهالسائقهأسعار

حيثهيرونهأنهأسعاره طعهه(2004)هGREENE دراسةههو(ه2008)ه Akivaكبيرهمعهدراسةه
غ ارهالمركباتهالعموملهمنهأىمهمحدداتهتكمفةهخدمةهالنقلهالعموملهوتعتبرهكعاملهأساسلهفله

 .تسعيرهخدمةهالنقلهالعمومل

أػدد الؼاملني يف جمال  ةركباث الؼمومياملػدد ا "مؼيار فقراث حتليل :خامساًال 
  النقل الؼمومي

درجةه إلل وصمت  د االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T راختبا استخدام تم
ه(5.10) جدول فل موضحة النتائج .ال أم 6 وىل المتوسطة الموافقة

 (5.10)جدوؿ رقـ 
 والوزف النسبي لكل فقرة مف فقرات المعيار  (.Sig) االحتماؿ وقيمةالمتوسطات 

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 االستجابات

الوزف  المتوسط
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

بعينهاال تباره ندهتسعيرههالعموملتأخذهالوزارةهالمنافسةهوازد ادهوسائلهالنقلهه 1
 .النقلهالعموملههأجرة

302 3.213 32.13 -11.94 0.000 7 

 6 0.000 4.771- 50.21 5.021 472 النقلهالعموملههفله طاعهغزةهأجرةتعتبرهالمنافسةه املهميمهفلهتسعيره 2

 5 0.005 2.908 65.11 6.511 612 الوزارةهباستمرارهالزيادةهالسنو ةهأوهالموسم ةهفلهأ دادهالمركباتهالعموملهتراجع 3

 4 0.000 4.228 67.66 6.766 636 تضعهالوزارةهمعدالتهسنو ةهلمزيادةهفلهإ دادهالمركباتهالعموم ةه 4

 1 0.000 8.740 75.00 7.500 705 تضعهالوزارةهشروطهيجبهتوفرىاهفلهسائقهالنقلهالعمومله 5

 2 0.000 7.379 73.62 7.362 692 تضعهالوزارةهمعدالتهسنو ةهلمزيادةهفلهإ دادهمكاتبهالتاكس اتهه 6

 3 0.000 5.260 70.64 7.064 664 خطهالسيرهالواحدتحددههالوزارةه ددهمركباتهالنقلهالعموملهه مىه 7

  0.094 1.690 62.05 43.436 4083 الدرجة الكمية لممعيار
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 :يتضح مف الجدوؿ السابق
: أعمى فقرة في المعيار كانت أف
"هتضعهالوزارةهشروطهيجبهتوفرىاهفلهسائقهالنقلهالعموملههوالتلهنصته مى(هه5)الفقرةه-

ه7.500المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.75.00)احتمتهالمرتبةهاألولىهبوزنهنسبله درهه
لذلكهه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه8.740  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنه

متوسطهدرجةهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05تعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةه
ىناكهموافقةهمنه بلهأنههوىذاه عنلهاالستجابةهليذههالفقرةه دههزاده نهدرجةهالموافقةهالمتوسطة

تضعهشروطهيجبههوزارةهالنقلهوالمواصالتهأنههوىذاهيدله مى.هأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرة
.هتوفرىاهفلهسائقهالنقلهالعمومله

تأخذهالوزارةهالمنافسةهه"والتلهنصته مى(هه1)الفقرةه: أدنى فقرة في المعيار كانتأنههكماهيتضح
احتمتهالمرتبةه"ههالنقلهالعموملهأجرة موملهبعينهاال تباره ندهتسعيرهوازد ادهوسائلهالنقلهال

الدرجةهالكم ةهمنهه3.21المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.32.13)األخيرةهبوزنهنسبله درهه
لذلكهتعتبرهىذههالفقرةهدالةهه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه11.94-  مةهاالختبارهه10

متوسطهدرجةهاالستجابةهليذههالفقرةهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05داللةههإحصائ ًاه ندهمستوػه
ىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهأنهه دههانخفضه نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل

الوزارةهالهتأخذهالمنافسةهوازد ادهوسائلهالنقلهإلىهأنهو عزوهالباحثهىذههالنتيجةه.هىذههالفقرة
يؤثره مىه مم ةههالنقلهالعموملهال تبارىاهانوه املهالهأجرةتباره ندهتسعيرهالعموملهبعينهاالع

ه.لخدمةهالنقلهالعموملهاإلجمال ة مىهالتكمفةههوالهيؤثرالنقلهالعمومله امههأجرةتسعيره
المتوسطهالحسابلهانه،هوه6.205المتوسطهالحسابله ساوؼهانهبشكله امه مكنهالقولهبه-

تساوؼهه.sigالق مةهاالحتمال ةهانه،هوه1.690  مةهاالختباره,ه%(62.05)النسبله ساوؼه
"ههوعدد العامميف في مجاؿ النقل العمومي ةمركبات العمومياؿعدد ا"هلذلكه عتبرهمجاله0.094

ليذاهمتوسطهدرجةهاالستجابةهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05ههدالهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللة
ىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهأنههالمجالهيختمفهجوىريًاه نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل

 .العينةه مىهفقراتهىذاهالمجال
حدهما،هويتضحهذلكهمنهخاللهنسبةههإلىتعتبرهنسبةهاالرتفاعهفلهالموافقةها لهمنهمتوسطةه

تضعهوهفتضعهالوزارةهشروطهالستيرادهالس اراتهالعموم ةهالمستخدمةه,المتوسطهالحسابلهالنسبل
هالوزارةهمواصفاتهلوسائطهالنقلهالعمومله
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تعتبرههالوزارةه املهغيرهميمهفلههالمنافسة وعدد المركبات العموميإلىهأنهو عزوهالباحثهذلكه
 مىهتكاليفهه املهالهيؤثرهال تباره مم ةهالتسعيرهوالهيؤثره مىه مم ةهالتسعيرهبشكله امه

 .النقلهالعموملهأجرة ندهتسعيرهانهبالحسبهبأخذةخدمةهالنقلهالعموملهفالهتقومهالوزارةه
نسبةهالمتوسطهتقلهمعهالبدءهبالتعمقهفلهمجاله ددهالمركباتهالعموم ةه،هحيثهأنههكماهيتضح

النقلههأجرةبا تبارهالمنافسةه املهميمهفلهتسعيرهمروراهه%(ه32.13)ههإلىوصمتهالنسبةه
 موملههفله طاعهغزةهومراجعةهالوزارةهباستمرارهالزيادةهالسنو ةهأوهالموسم ةهفلهأ دادهال

إلىهأنه،ههالمركباتهالعموملهووضعهالوزارةهمعدالتهسنو ةهلمزيادةهفلهإ دادهالمركباتهالعموم ة
 يرهتأخذهالوزارةهالمنافسةهوازد ادهوسائلهالنقلهالعموملهبعينهاال تباره ندهتستقلهدرجةهالموافقةه

الذؼهرأؼهأنهأ داده(ه2000)هBrandenوىذاهكانهمخالفاهلنتائجهدراسةهه.النقلهالعموملهأجرة
المركباتهالعموملهيمعبهدرواهميماهفله مم ةهالتسعيرهويرجعهالباحثهىذاهاالختالفهلتغيره

والبيئةهىناهفله طاعهغزةهفتأثيرهالعوامله(ه2000)هBrandenالبيئةهالتلهحدثتهفيياهدراسةه
 .مال ةه مىهالتكمفةهالكم ةهلعمم ةهتقد مهخدمةهالنقلهالعمومله ميلهجداهىناالغيره

النقل الؼمومي  يف قطاع   جرةمدى مالءمت اظام تسؼري  " فقراث حتليل :سادساًال 
  غسة املتبغ يف أزارة النقل أاملواصالث

درجةه إلل وصمت  د االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخدام تم
ه(5.11) جدول فل موضحة النتائج .ال أم 6 وىل المتوسطة الموافقة

 (5.11)جدوؿ رقـ 
 والوزف النسبي لكل فقرة مف فقرات المعيار  (.Sig) االحتماؿ وقيمةالمتوسطات 

رقـ 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 االستجابات

 المتوسط
الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

 1 0.000 10.51 81.06 8.106 762 النقلهالعموملههأجرةتحددهالوزارةهاألىدافهالعامةهمنه مم ةهتسعيرهه 1

حمولهمنهشانياهمسا دةهالسائقههإليجادتسعىهالوزارةهبشكلهحثيثهه 2
 والمواطن

751 7.989 79.89 9.044 0.000 2 

 11 0.027 2.255- 56.06 5.606 527 النقلهالعموملههمتنو ةههجرةتستخدمهالوزارةهطرقهتسعيرهأل 3

النقلهالعموملههشههجرةتستخدمهالوزارةهطريقةهتسعيرهأله 4

ه

ه

ه

ه

ه

711 7.564 75.64 7.940 0.000 6 

النقلههأجرةالمستخدمةهفله مم ةهتسعيرههالمعاييرتربطهالوزارةهبينهه 5
 العمومله

595 6.330 63.30 2.030 0.045 9 

 10 0.119 1.572 62.66 6.266 589 النقلهالعموملههأجرةتسعيرهحديثةهلتحديدههأساليبتستخدمهالوزارةه 6

 8 0.000 6.677 74.04 7.404 696 النقلهالعموملههلمر ابةهالدائمةهأجرةتخضعهه 7
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رقـ 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 االستجابات

 المتوسط
الوزف 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

النقلههةيتمهاخذهالمستوػهالمع شلهبعينهاال تباره ندهوضعهتسعيره 8
 العمومله

729 7.755 77.55 7.120 0.000 3 

 5 0.000 7.255 76.28 7.628 717 النقلهالعموملههأجرة ميياهفلهوضعهه عتمديوجدهمؤشراتهمال ةهمحددةهه 9

هأمامتعانلهالوزارةهمنهضعفهفلهالخبراتهفلهمجالهالتسعيرهتقفه ائقهه 10
 النقلهالعموملههجرةألوضعهتسعيرةهمناسبةه

307 3.266 32.66 -10.33 0.000 13 

المواصالتههأجرةتستخدمهالوزارةهمقاي سهغيرهمال ةهفله مم ةهوضعهه 11
 العامة

460 4.894 48.94 -6.285 0.000 12 

تقومهالوزارةهبوضعهتسعيرهوفقاهلمتغيرهفلهالعواملهالمؤثرةهفله مم ةه 12
 التسعير

711 7.564 75.64 7.108 0.000 7 

13 
يتمهتحديثهالب اناتهلدػهالوزارةهبشكلهدائمهلتوفيرهصورةهكاممةه نهه

 النقلهالعموملههأجرةفلهتسعيرههالمستحمةالمعاييره
723 7.691 76.91 7.233 0.000 4 

  0.000 5.949 67.74 88.06 8278 الدرجة الكمية لممعيار 

:هيتضحهمنهالجدولهالسابق

: أعمى فقرة في المعيار كانت أف
النقلههأجرةتحددهالوزارةهاألىدافهالعامةهمنه مم ةهتسعيرهه"والتلهنصته مى(هه1)الفقرةه-

المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.81.06)احتمتهالمرتبةهاألولىهبوزنهنسبله درهه"هالعمومل
ه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه10.51  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنهه8.106

متوسطهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05الفقرةهدالةهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةههلذلكهتعتبرهىذه
ىناكهموافقةهمنهأنههدرجةهاالستجابةهليذههالفقرةه دههزاده نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل

هاألىدافتحددههوزارةهالنقلهوالمواصالتهأنههوىذاهيدله مى.ه بلهأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرة
هأجرةسبةهلمسائقهوالزبونهوالوضعهالعاملهلمبيئةهالمح طةهمنه مم ةهوضعهتسعيرةهالعامةهالمنا

السائقهانهىوهالت سيره مىهالمواطنهسواءهكهاألساسلوفلهالغالبه كونهاليدفه,هالنقلهالعمومل
.هالزبونههأو

 
تعانلهالوزارةهمنهه"والتلهنصته مى(هه10)الفقرةه: أدنى فقرة في المعيار كانتأنههكماهيتضح

النقلههجرةضعفهفلهالخبراتهفلهمجالهالتسعيرهتقفه ائقهأمامهوضعهتسعيرةهمناسبةهأل
المتوسطهالحسابلهلمفقرةه ساوؼه %(.32.66)احتمتهالمرتبةهاألخيرةهبوزنهنسبله درهه"هالعمومل

ه0.000تساوؼههSigالق مةهاالحتمال ةهانهوه10.33-  مةهاالختبارهه10الدرجةهالكم ةهمنهه3.26
متوسطهأنههمماهيدله مىهه=هه0.05لذلكهتعتبرهىذههالفقرةهدالةهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةه

ىناكهموافقةهأنههدرجةهاالستجابةهليذههالفقرةه دههانخفضه نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاه عنل
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تهالهتعانلهمنهوزارةهالنقلهوالمواصالأنههوىذاهيدله مى.همنه بلهأفرادهالعينةه مىهىذههالفقرة
نقصهفلهالخبراتهوالقدراتهفلهمجالهالتسعيرهو عودهذلكهالستقطابياهكفاءاتهوخبراته ال ةهمنه

ه.خالله مم اتهالتوظيفهوالتر  ة
المتوسطهالحسابلهانه،هوه7.128المتوسطهالحسابله ساوؼهانهبشكله امه مكنهالقولهبه-

ه0.000تساوؼهه.sig  مةهاالحتمال ةهالانه،هوه5.949  مةهاالختباره,ه%(67.74)النسبله ساوؼه
مماهيدلههه=هه0.05لذلكهتعتبره مم ةهالتسعيرهبشكله امهدالهإحصائ ًاه ندهمستوػهداللةه

متوسطهدرجةهاالستجابةهليذاهالمجالهيختمفهجوىريًاه نهدرجةهالموافقةهالمتوسطةهوىذاهأنهه مى
 .جالىناكهموافقةهمنه بلهأفرادهالعينةه مىهفقراتهىذاهالمأنهه عنل

ه
حدهما،هويتضحهذلكهمنهخاللهنسبةهالمتوسطههإلىتعتبرهنسبةهاالرتفاعهفلهالموافقةهمتوسطةه

بجم عههاإللماموزارةهالنقلهوالمواصالتهتعمله مىهإلىهأنهالحسابلهالنسبلهو عزوهالباحثهذلكه
هاإلمكان اتوتضعهجم عه,هالنقلهالعموملهأجرة مىه مم ةهتسعيرههالتأثيرالعواملهالتلهمنهشانياه

 .نتائجهبأفضلالنقلهالعموملههأجرةتسعيرةههإلخراجموظفيياههأيدؼبينه
نسبةهالمتوسطهتقلهمعهالبدءهبالتعمقهفلهمجاالتهمتابعةه مم ةهالتسعير،هحيثهأنههكماهيتضح

الوزارةهمقاي سهغيرهمال ةهفله مم ةهوضعههباستخدامهمروراه%(ه32.66)هإلىوصمتهالنسبةه
استخدمهوهالنقلهالعموملههمتنو ةههجرةالوزارةهطرقهتسعيرهألواستخدامههالمواصالتهالعامةهأجرة

 .النقلهالعموملهأجرةالوزارةهأساليبهتسعيرهحديثةهلتحديده
لذاهوجبه مىهالوزارةه,هالوزارةهتستخدمهنظمهوأساليبهتسعيرهلمهتتغيرهمنه بلأنههيرػهالباحث

خاللهالبحثهفلهالمشاريعههالعمله مىهتحديثهأساليبهالتسعيرهوفقهأسسه مم ةهحديثةهمن
كذلكهانوهمنهالضرورؼهالعمله مىه,هواألبحاثهذاتهالعال ةهوالعمله مىهتطويرهىذههاألساليب

الد ةهوالصحةهفلهانهاستخدامهأكثرهمنهطريقةهوأكثرهمنهأسموبهلعمم ةهالتسعيرهوذلكهلضم
رهمالئمةه مم ةهالتسعيرهلذاهأد وهوزارةهالنقلهوالمواصالتهالبحثهفلهطرقهوأساليبهتسعل

غيرهالمال ةههالمقاي سوانوهمنهالضرورؼهمرا اةه,هواخت اره مىهاأل لهطريقتينهلعمم ةهالتسعير
تأخذهالوزارةهبعينهاال تباره دمهتوفره ممةهالنصفهش كلهفلهانه ندهوضعه مم ةهالتسعيرهك

ه.السوقهوندرتياهمماه سببهالكثيرهمنهالمشاكلهبينهالسائقينهوالزبائن
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 ات الدراسةاختبار فرضي 5.4
 أجرةتسعير المحروقات و  أسعار ذات داللة إحصائية بيفعالقة  يوجدال :  الفرضية األولى

 .ه0.05العمومي عند مستوى داللة النقل 

العال ةهبيرسونهإليجادهمعاملهارتباطهاستخدامهولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب
ه.يوضحهذلكه(5.12)والجدولههالعموملالنقلههأجرةتسعيرهالمحرو اتهوههأسعارهبين

ه(5.12)ر مههجدول
 العموميالنقل  أجرةتسعير المحروقات و  أسعار بيفمعامل االرتباط 

 (.Sig) االحتمالية القيمة لالرتباط بيرسوف  معاملالمعيار 

 0.000 0.725** أسعار المحروقات

 0.267( = 0.01)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية **
   0.205 ( =0.05)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية *

تسعير المحروقات و أسعار بيفيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجوده ال ةهارتباط وهموجبةه
ه(.0.01) ندهمستوػهداللةههالعموميالنقل  أجرة
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الترخيص والتاميف عمى رسـو  ذات داللة إحصائية بيفعالقة  يوجد ال :الفرضية الثانية 
النقل  أجرةتسعير و  المفروضة مف قبل وزارة النقل والمواصالت( التاكسي)مركبات العمومي  

 ؟ 0.05العمومي عند مستوى داللة 

العال ةهبيرسونهإليجادهمعاملهارتباطهاستخدامهولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب
المفروضةهمنه بلهوزارةهالنقله(هالتاكسل)ؼههرسومهالترخ صهوالتامينه مىهمركباتهالعمومهبين

ه.يوضحهذلكه(5.13)والجدولههالعموملالنقلههأجرةتسعيرهوالمواصالتهو

ه(5.13)ر مههجدول
المفروضة مف قبل وزارة النقل ( التاكسي)رسـو الترخيص والتاميف عمى مركبات العمومي   بيفمعامل االرتباط 

 العموميالنقل  أجرةتسعير والمواصالت و

المعيار 
 بيرسوف  معامل

 لالرتباط
 االحتمالية القيمة

(Sig.) 

( التاكسي)رسوـ الترخيص والتاميف عمى مركبات العمومي  
 المفروضة مف قبل وزارة النقل والمواصالت

**0.750 0.000 

 0.267( = 0.01)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية **
   0.205 ( =0.05)وعٌذ هستوى داللة  (92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية *

رسـو الترخيص والتاميف  بيفيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجوده ال ةهارتباط وهموجبةه
 أجرةتسعير و المفروضة مف قبل وزارة النقل والمواصالت( التاكسي)عمى مركبات العمومي  

 (.0.01) ندهمستوػهداللةه العموميالنقل 



96 
 

مركبة النقل العمومي   أعطاؿ  بيف معدؿ ذات داللة إحصائية عالقة  يوجد ال :الفرضية الثالثة
 .ه0.05العمومي عند مستوى داللة النقل  أجرةتسعير و  والصيانة

العال ةهبيرسونهإليجادهمعاملهارتباطهاستخدامهولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب
والجدولههالعموملالنقلههأجرةتسعيرهمركبةهالنقلهالعموملههوالص انةهوههأ طالههبينهمعدله

ه.يوضحهذلكه(5.14)

ه(5.14)ر مههجدول
 العموميالنقل  أجرةتسعير و مركبة النقل العمومي  والصيانة  أعطاؿ  بيف معدؿ معامل االرتباط 

 (.Sig) االحتمالية القيمة لالرتباط بيرسوف  معاملالمعيار 

 0.000 0.695** معدؿ أعطاؿ   مركبة النقل العمومي  والصيانة

 0.267( = 0.01)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية **
   0.205 ( =0.05)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية *

مركبة  أعطاؿ  بيف معدؿ يتضحهمنهالجدولهالسابقهوجوده ال ةهارتباط وهموجبةه
 (.0.01) ندهمستوػهداللةههالعموميالنقل  أجرةتسعير و النقل العمومي  والصيانة

 بيف توفر قطع غيار لممراكب العموميةذات داللة إحصائية عالقة  يوجد ال :الفرضية الرابعة
 .ه0.05العمومي عند مستوى داللة النقل  أجرةتسعير و  ىاأسعارو

هالعال ةبيرسونهإليجادهمعاملهارتباطهاستخدامهولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب
ه(5.15)والجدولهالعموملهالنقلههأجرةتسعيرهوهىاهأسعاروه طعهغ ارهلممراكبهالعموم ةبينهتوفره

ه.يوضحهذلك

ه(5.15)ر مههجدول
 العموميالنقل  أجرةتسعير و ىا أسعارو بيف توفر قطع غيار لممراكب العموميةمعامل االرتباط 

 (.Sig) االحتمالية القيمة لالرتباط بيرسوف  معاملالمعيار 

 0.808** 0.808** غيار لممراكب العمومية وأسعارىاتوفر قطع 

 0.267( = 0.01)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية **
   0.205 ( =0.05)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية *

بيف توفر قطع غيار لممراكب يتضحهمنهالجدولهالسابقهوجوده ال ةهارتباط وهموجبةه
 (.0.01) ندهمستوػهداللةههالعموميالنقل  أجرةتسعير و ىاأسعارو العمومية
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النقل  كباتبيف عدد مرذات داللة إحصائية عالقة  يوجدال  :الفرضية الخامسة
العمومي عند مستوى النقل  أجرةتسعير و  العمومي  وعدد العامميف في مجاؿ النقل العمومي

 .ه0.05داللة 

هالعال ةبيرسونهإليجادهمعاملهارتباطهاستخدامه امهالباحثهبولإلجابةه نهىذاهالفرضه
النقلههأجرةتسعيرهالنقلهالعموملههو ددهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعموملهوههكباتبينه ددهمر

ه.يوضحهذلكه(5.16)والجدولههالعمومل

ه(5.16)ر مههجدول
 العموميالنقل  أجرةتسعير و النقل العمومي  وعدد العامميف في مجاؿ النقل العمومي  كباتبيف عدد مرمعامل االرتباط 

المعيار 
 معامل
 بيرسوف 
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

عدد مركبات النقل العمومي  وعدد العامميف في مجاؿ النقل 
 العمومي

**0.75
5 

**0.755 

 0.267( = 0.01)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية **
   0.205 ( =0.05)وعٌذ هستوى داللة ( 92)ر الجذولية عٌذ درجة حرية *

النقل  كباتبيف عدد مريتضحهمنهالجدولهالسابقهوجوده ال ةهارتباط وهموجبةه
 (.0.01) ندهمستوػهداللةههالعمومي  وعدد العامميف في مجاؿ النقل العمومي
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المعايير المستخدمة في تسعير أجرة  وسحباط إحصائُت دونت رو حأرُش َىصذ انسادست انفشضُت
 ين . 0.05 يسخىي دونت عنذ أجرة النقل العمومي عمى تسعيرالنقل العمومي في قطاع غزة 

فٍ صذول  كًا َهٍ يا اسخنخاس ًَكن Stepwise طشَقت باسخخذاو انًخعذد اونحذاس نخائش

(5.17) 

 يتأثر "التابع المتغير"هتسعير أجرة النقل العموميالنيائلهأنه االنحدار تبينهأنهنموذج
 :التال ة المستقمة بالمتغيرات إحصائ ة داللة وذات جوىرية بصورة

 المفروضةه(هالتاكسله)رسومهالترخ صه مىهمركباتهالنقلهالعمومله:هالمع ارهالثانل
منه بلهوزارةهالنقلهوالمواصالته

 ومدػهتوفره طعهغ ارهالمركباتهالعموم ةهفله طاعهغزةأسعاره:هالمع ارهالرابع 
 ا ددهالمركباتهالعموم ةهو ددهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعمومل:هالمع ارهالخامس 

أسعارهالمحرو اتهفله طاعهغزة،ه:هالمع ارهاألول " األخرػه المستقمة المتغيرات استبعاد تم و د
 طريقة نتيجة  مى بناء وذلك " ملهوالص انةمعدلهأ طالههمركبةهالنقلهالعمو:هالمع ارهالثالث
Stepwise .ه

 منه75.7 %أن  عنل وىذا ، 0.757 =المعدَّل التحديد ومعامل ، 0.743 = التحديد معامل
 والنسبة السابقة العال ةهالخط ة خالل من تفسيره تسعيرهأجرةهالنقلهالعموملهتم نظام فل التغير

 .تسعيرهأجرةهالنقلهالعمومل نظام  مى تؤثر أخرػه  وامل إلى ترجع  د % 24.3 المتبق ة

Sig. =0.000 ، F=54.806إحصائ ةهبينه داللة ذات معنو ة  المة وجود  مى يدل وىذا
رسومهالترخ صه مىهمركباتهالنقله:هالمع ارهالثانل " تسعيرهأجرةهالنقلهالعموملهوبين نظام

أسعارهومدػه:هصالت،هالمع ارهالرابعالمفروضةهمنه بلهوزارةهالنقلهوالموا(هالتاكسله)العمومله
ا ددهالمركباتهالعموم ةه:هالمع ارهالخامس،هتوفره طعهغ ارهالمركباتهالعموم ةهفله طاعهغزة

 .جيد السابق االنحدار وانهنموذج " و ددهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعمومل
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 اونحذاس نًعايالث انًخعذد اونحذاس ححهُم (5.17)صذول سقى 

 المستقمة المتغيرات
 معامالت االنحدار

 القياسية غير
 الخطأ

 المعياري 
 االنحدار معامالت

 القياسية
 قيمة
 Tاختبار

 االحتمالية القيمة
Sig. 

 0.629 0.484  6.060 2.936 المقدار الثابت

رسوـ الترخيص عمى مركبات النقل : المعيار الثاني
المفروضة مف قبل وزارة النقل ( التاكسي )العمومي 

 والمواصالت
0.554 0.147 0.301 3.768 0.000 

 0.001 3.589 0.339 0.156 0.562 .أسعار المحروقات في قطاع غزة: المعيار األوؿ

أسعار ومدى توفر قطع غيار : المعيار الرابع
 0.000 4.379 0.335 0.152 0.666 المركبات العمومية في قطاع غزة

رسومهالترخ صه مىه:هالمع ارهالثانل*ههه0.554+ه)ه2.936=هههتسعير أجرة النقل العمومي
ه*ه0.562(ه+)هالمفروضةهمنه بلهوزارةهالنقلهوالمواصالته(هالتاكسله)مركباتهالنقلهالعمومله

*هه0.666(ه+ه)أسعارهومدػهتوفره طعهغ ارهالمركباتهالعموم ةهفله طاعهغزة:هالمع ارهالرابع
(هوم ةهو ددهالعاممينهفلهمجالهالنقلهالعموملا ددهالمركباتهالعم:هالمع ارهالخامس

 

 لدييا اإلدارةهالعامةهلمنقله مىهالطرقهفلهوزارةهالنقلهوالمواصالتهأن إلىهذلك الباحث و عزو
 معايير تممك فيله،نظامهتسعيرهلخدمةهالنقلهالعموملهوفقهبعضهالمعاييرهواألسسهوالمتغيراته

تسعيرهلخدمهالنقلهالعموملهتكونهشاممةهه نظام تطبيق يتم لم لو حتى مسبقا، ومحددة واضحة
نظامه شمول ة  ن أما .النظام ىذا تد م التل الناجحة األدوات بعضهتممك كما ،أوهحديثةه

 أساس ات فيل نجاحهفلهوضعهالتسعيرةال  ناصر وتكاملالمتغيراتهوالمعاييره لجم ع التسعير
 .نظامهتسعيرهأجرةهالنقلهالعمومل لنجاح منيا البد
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 مدى حوؿ المبحوثيف استجابات بيف فروؽ ذات داللة إحصائية توجدال  :الفرضية السابعة
لممتغيرات  عزى ت النقل العمومي في قطاع غزة أجرةمالءمة المعايير المستخدمة في تسعير 

، الخبرة العمر، التخصص العممي، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي) الشخصية التالية
 (العممية

 
مالءمة  مدى حوؿ المبحوثيف استجابات بيف فروؽ ذات داللة إحصائية توجد ال: أوالً 

أقل مف )العمر لمتغير عزى ت النقل العمومي في قطاع غزة أجرةالمعايير المستخدمة في تسعير 
 (سنة فما فوؽ  50سنة،  50سنة، أقل مف 40سنة، أقل مف  30

 Oneاستخدامهأسموبهتحميلهالتباينهاألحادؼهولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب
WayANOVAهه

 (5.18)جدوؿ 
 العمرومستوى الداللة تعزى لمتغير " ؼ"مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

مجموع مصدر التبايف المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

مستوى 
 الداللة

أسعار المحروقات : المعيار األوؿ
. في قطاع غزة

 4.664 730.061 3 2190.184بينهالمجمو اته

  

  

**0.004 

   

دالةه نده
 156.530 90 14087.731داخلهالمجمو اته 0.01

ه  93 16277.915المجموعه

رسوـ الترخيص : المعيار الثاني
العمومي عمى مركبات النقل 

المفروضة مف قبل ( التاكسي )
 وزارة النقل والمواصالت

 5.325 371.080 3 1113.241بينهالمجمو اته

  

  

**0.002 

  

  

دالةه نده
 69.680 90 6271.227داخلهالمجمو اته 0.01

ه  93 7384.468المجموعه

معدؿ أعطاؿ    : المعيار الثالث
مركبة النقل العمومي والصيانة 

 3.496 364.632 3 1093.896المجمو اتههبين

  

  

*0.019 

  

  

دالةه نده
 104.306 90 9387.518داخلهالمجمو اته 0.05

ه  93 10481.415المجموعه
 

أسعار ومدى توفر : المعيار الرابع
قطع غيار المركبات العمومية في 

      قطاع غزة

 

 

 3.299 301.404 3 904.211بينهالمجمو اته

  

  

*0.024 

  

  

دالةه نده
0.05 

 91.352 90 8221.661داخلهالمجمو اته

ه  93 9125.872المجموعه
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مجموع مصدر التبايف المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

مستوى 
 الداللة

اعدد المركبات : المعيار الخامس
العمومية وعدد العامميف في مجاؿ 

. النقل العمومي

 0.751 51.411 3 154.234بينهالمجمو اته

  

  

0.525 

  

  

غيرهدالةه
 68.454 90 6160.883داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 6315.117المجموعه

مدى مالءمة : المعيار السادس
نظاـ تسعير أجرة النقل العمومي  
في قطاع غزة المتبع في وزارة 

 النقل والمواصالت

 3.887 956.561 3 2869.683بينهالمجمو اته

  

  

*0.012 

  

  

دالةه نده
 246.066 90 22145.934داخلهالمجمو اته 0.05

ه  93 25015.617المجموعه

الدرجة الكمية لالستبانة  

 4.419 14150.810 3 42452.429بينهالمجمو اته

  

  

**0.006 

  

  

دالةه نده
 3202.623 90 288236.039داخلهالمجمو اته 0.01

ه  93 330688.468المجموعه

ه3.98ه(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه3،90)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف**
هه2.70(ه=ه0.05)و ندهمستوػهداللةهه(3،90)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف*

الجدول ةه نده"هف"منه  مةههأكبرالمحسوبةه"هف"  مةهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق
أؼههعدا المعيار الخامس، جميع المعايير والدرجة الكمية لالستبانةفله(ه0.05)مستوػهداللةه

 .العمروجدهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتعزػهلمتغيرهتأنوه
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ولمعرفةهاتجاههالفروقه امهالباحثهباستخدامهاختبارهش ف وهالبعدؼهوالجداولهالتال ةه
 :توضحهذلك

 (5.19)جدوؿ 
 العمرتعزى لمتغير  المحروقات في قطاع غزة أسعار: األوؿالمعيار يوضح اختبار شيفيو  في 

 سنة فأكثر 50 سنة 50أقل مف  سنة 40أقل مف  سنة 30أقل مف  
60.000 63.538 67.000 72.500 

  سنة 30أقل مف 
60.000 

0 
   

 سنة 40أقل مف 
63.538 

3.538 0 
  

 سنة 50أقل مف 
67.000 

7.000 3.462 0 
 

 0 5.500 8.962 12.500* 72.500 سنة فأكثر 50

ه0.01دالةه نده*

ه50سنةهواألكثرهمنهه30األ مارهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
 .األخرػهارهمعاأل،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةه50سنةهلصالحهاأل مارهاألكثرهمنه

 عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهتجاوزواهسنهالخمسينهاكتسبواهمعرفةهوخبرةهفله
ه.غيرىممجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنه

 

 

 

 

 

 



103 
 

 (5.20)جدوؿ 

العمومي  النقلرسـو الترخيص عمى مركبات : المعيار الثانييوضح اختبار شيفيو  في 
 تعزى لمتغير العمر المفروضة مف قبل وزارة النقل والمواصالت( التاكسي )

 
 سنة فأكثر 50 سنة 50أقل مف  سنة 40أقل مف  سنة 30أقل مف 

53.913 57.154 60.647 62.000 

 0 53.913 سنة 30أقل مف 
   

 0 3.241 57.154 سنة 40أقل مف 
  

 0 3.493 6.734 60.647 سنة 50أقل مف 
 

 0 1.353 4.846 8.087* 62.000 سنة فأكثر 50

ه0.01دالةه نده*

ه50سنةهواألكثرهمنهه30األ مارهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه.األخرػهارهمعاأل،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةه50سنةهلصالحهاأل مارهاألكثرهمنه

 عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهتجاوزواهسنهالخمسينهاكتسبواهمعرفةهوخبرةهفله
ه.مجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىم

ه
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 (5.21)جدوؿ 

تعزى  مركبة النقل العمومي والصيانة  أعطاؿمعدؿ : المعيار الثالثيوضح اختبار شيفيو  في 
 لمتغير العمر

 
 سنة فأكثر 50 سنة 50أقل مف  سنة 40أقل مف  سنة 30أقل مف 

56.283 59.154 62.000 64.833 

 0 56.283 سنة 30أقل مف 
   

 0 2.871 59.154 سنة 40أقل مف 
  

 0 2.846 5.717 62.000 سنة 50أقل مف 
 

 0 2.833 5.679 8.551* 64.833 سنة فأكثر 50

ه0.01دالةه نده*

ه50سنةهواألكثرهمنهه30األ مارهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه.األخرػهارهمعاأل،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةه50سنةهلصالحهاأل مارهاألكثرهمنه

 عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهتجاوزواهسنهالخمسينهاكتسبواهمعرفةهوخبرةهفله
ه.أكثرهمنهغيرىممجاالتهالعملهوالح اةه

ه

ه
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 (5.22)جدوؿ 

ومدى توفر قطع غيار المركبات العمومية في  أسعار: المعيار الرابعيوضح اختبار شيفيو  في 
 تعزى لمتغير العمر قطاع غزة

 
 سنة فأكثر 50 سنة 50أقل مف  سنة 40أقل مف  سنة 30أقل مف 

41.109 42.538 46.706 48.556 

 0 41.109 سنة 30أقل مف 
   

 0 1.430 42.538 سنة 40أقل مف 
  

 0 4.167 5.597 46.706 سنة 50أقل مف 
 

 0 1.850 6.017 7.447* 48.556 سنة فأكثر 50

ه0.01دالةه نده*

ه50سنةهواألكثرهمنهه30األ مارهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه.األخرػهارهمعاأل،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةه50سنةهلصالحهاأل مارهاألكثرهمنه

 عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهتجاوزواهسنهالخمسينهاكتسبواهمعرفةهوخبرةهفله
ه.مجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىم

ه
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 (5.23)جدوؿ 

النقل العمومي   أجرةمدى مالءمة نظاـ تسعير : المعيار السادسيوضح اختبار شيفيو  في 
 تعزى لمتغير العمر في قطاع غزة المتبع في وزارة النقل والمواصالت

 
 سنة فأكثر 50 سنة 50أقل مف  سنة 40أقل مف  سنة 30أقل مف 

83.587 84.692 94.471 95.889 

 0 83.587 سنة 30أقل مف 
   

 0 1.105 84.692 سنة 40أقل مف 
  

 0 9.778 10.884 94.471ة سف 50أقل مف 
 

 0 1.418 11.197 12.302* 95.889 سنة فأكثر 50

ه0.01دالةه نده*

ه50سنةهواألكثرهمنهه30األ مارهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه.األخرػهارهمعاأل،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةه50سنةهلصالحهاأل مارهاألكثرهمنه

تجاوزواهسنهالخمسينهاكتسبواهمعرفةهوخبرةهفله عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينه
ه.مجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىم

ه

ه

ه

ه

ه
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 (5.24)جدوؿ 

 تعزى لمتغير العمر الدرجة الكميةيوضح اختبار شيفيو  في 

 
 سنة فأكثر 50 سنة 50أقل مف  سنة 40أقل مف  سنة 30أقل مف 

337.587 349.308 374.588 389.667 

 0 337.587 سنة 30أقل مف 
   

 0 11.721 349.308 سنة 40أقل مف 
  

 0 25.281 37.001 374.588 سنة 50أقل مف 
 

 0 15.078 40.359 52.080* 389.667 سنة فأكثر 50

ه0.01دالةه نده*

ه50سنةهواألكثرهمنهه30األ مارهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه.األخرػهارهمعاأل،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةه50سنةهلصالحهاأل مارهاألكثرهمنه

 عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهتجاوزواهسنهالخمسينهاكتسبواهمعرفةهوخبرةهفله
مجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىمهخاصةهالذينهتقلهأ مارىمه نهالثالثونهسنةهف عتبرونه

ه.رىمهالذينهتجاوزواهالخمسينحديثونهفلهسوقهالعملهوخبرتيمهتعتبره ميموهبالنسبةهلغل

ه
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مالءمة  مدى حوؿ المبحوثيف استجابات بيف فروؽ ذات داللة إحصائية توجدال : ثانياً 
التخصص  لمتغير عزى ت النقل العمومي في قطاع غزة أجرةالمعايير المستخدمة في تسعير 

 (محاسبة ، إدارة أعماؿ، اقتصاد، ىندسة)العممي
ههههههههاستخدامهأسموبهتحميلهالتباينهاألحادؼالباحثهبولإلجابةه نهىذاهالفرضه امه

One Way ANOVAهه.

 (5.25)جدوؿ 
التخصص ومستوى الداللة تعزى لمتغير " ؼ"مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  .1

 العممي

مجموع مصدر التبايف المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

مستوى 
 الداللة

أسعار : المعيار األوؿ
. المحروقات في قطاع غزة

 1.210 210.443 3 631.330بينهالمجمو اته

  

  

0.311 

  

  

غيرهدالةه
 173.851 90 15646.585داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 16277.915المجموعه

رسوـ : المعيار الثاني
الترخيص عمى مركبات النقل 

( التاكسي )العمومي 
المفروضة مف قبل وزارة النقل 

 والمواصالت

 1.931 148.849 3 446.546بينهالمجمو اته

  

  

0.130 

  

  

غيرهدالةه
 إحصائ اًه

 77.088 90 6937.922داخلهالمجمو اته

ه  93 7384.468المجموعه

معدؿ أعطاؿ    : المعيار الثالث
النقل العمومي والصيانة مركبة 

 0.690 78.581 3 235.743بينهالمجمو اته

  

  

0.560 

  

  

غيرهدالةه
 113.841 90 10245.672داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 10481.415المجموعه

أسعار ومدى : المعيار الرابع
توفر قطع غيار المركبات 
 العمومية في قطاع غزة

 2.028 192.585 3 577.756بينهالمجمو اته

  

  

0.116 

  

  

غيرهدالةه
 94.979 90 8548.117داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 9125.872المجموعه
اعدد : المعيار الخامس

المركبات العمومية وعدد 
العامميف في مجاؿ النقل 

. العمومي

 

 115.767 3 347.301بينهالمجمو اته
1.746 

  

  

0.163 

  

  

غيرهدالةه
 إحصائ اًه

 66.309 90 5967.816داخلهالمجمو اته

ه  93 6315.117المجموعه
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مجموع مصدر التبايف المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

مستوى 
 الداللة

مدى : المعيار السادس
مالءمة نظاـ تسعير أجرة 

النقل العمومي  في قطاع غزة 
المتبع في وزارة النقل 

 والمواصالت

 1.727 453.894 3 1361.682بينهالمجمو اته

  

  

0.167 

  

  

غيرهدالةه
 إحصائ اًه

 262.821 90 23653.935المجمو اتههداخل

ه  93 25015.617المجموعه

الدرجة الكمية لالستبانة  

 1.752 6081.651 3 18244.952بينهالمجمو اته

  

  

0.162 

  

  

غيرهدالةه
 3471.595 90 312443.516داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 330688.468المجموعه

ه3.98ه(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه3،90)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف
هه2.70(ه=ه0.05)و ندهمستوػهداللةهه(3،90)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف

الجدول ةه نده"هف"منه  مةهأ لهالمحسوبةه"هف"  مةهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق
وجدهفروقهذاتهالهتأؼهأنوه، لالستبانةجميع المعايير والدرجة الكمية فله(ه0.05)مستوػهداللةه

 .التخصصهالعمملداللةهإحصائ ةهتعزػهلمتغيره
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مالءمة  مدى حوؿ المبحوثيف استجابات بيف فروؽ ذات داللة إحصائية توجدال  :ثالثاً 
المؤىل  لمتغير عزى ت النقل العمومي في قطاع غزة أجرةالمعايير المستخدمة في تسعير 

 (بكالوريوس،  دراسات عميادبمـو فما دوف،  )العممي
ههههههههاستخدامهأسموبهتحميلهالتباينهاألحادؼولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب

One Way ANOVAهه.

 (5.26)جدوؿ 
 المؤىل العمميومستوى الداللة تعزى لمتغير " ؼ"مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

مجموع التبايف مصدر المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

 مستوى الداللة

أسعار : المعيار األوؿ
. المحروقات في قطاع غزة

 1.515 262.269 2 524.537بينهالمجمو اته

  

  

0.225 

  

  

غيرهدالةه
 173.114 91 15753.378داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 16277.915المجموعه

رسوـ الترخيص : المعيار الثاني
عمى مركبات النقل العمومي 

المفروضة مف قبل ( التاكسي )
 وزارة النقل والمواصالت

 1.015 80.587 2 161.175بينهالمجمو اته

  

  

0.366 

  

  

غيرهدالةه
 79.377 91 7223.293داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 7384.468المجموعه

معدؿ أعطاؿ    : المعيار الثالث
مركبة النقل العمومي والصيانة 

 2.906 314.640 2 629.279بينهالمجمو اته

  

  

0.060 

  

  

غيرهدالةه
 108.265 91 9852.136داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 10481.415المجموعه

أسعار ومدى : المعيار الرابع
المركبات  توفر قطع غيار

 العمومية في قطاع غزة

 1.421 138.170 2 276.341بينهالمجمو اته

  

  

0.247 

  

  

غيرهدالةه
 97.248 91 8849.531داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 9125.872المجموعه
 

اعدد المركبات : المعيار الخامس
العمومية وعدد العامميف في 

. مجاؿ النقل العمومي

 

 74.779 2 149.558المجمو اتهبينه
1.104 

  

  

0.336 

  

  

غيرهدالةه
 إحصائ اًه

 67.753 91 6165.559داخلهالمجمو اته

ه  93 6315.117المجموعه
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مجموع التبايف مصدر المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

 مستوى الداللة

مدى مالءمة : المعيار السادس
نظاـ تسعير أجرة النقل العمومي  
في قطاع غزة المتبع في وزارة 

 النقل والمواصالت

 1.092 293.032 2 586.064بينهالمجمو اته

  

  

0.340 

  

  

غيرهدالةه
 268.457 91 24429.553داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 25015.617المجموعه

الدرجة الكمية لالستبانة  

 1.745 6108.051 2 12216.103بينهالمجمو اته

  

  

0.180 

  

  

غيرهدالةه
 3499.696 91 318472.365داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه  93 330688.468المجموعه

ه4.82ه(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه2،91)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف
هه3.09(ه=ه0.05)و ندهمستوػهداللةهه(2،91)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف

الجدول ةهفله"هف"منه  مةهأ لهالمحسوبةه"هف"  مةهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق
وجدهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتعزػهالهتأؼهأنوه، الكمية لالستبانةجميع المعايير والدرجة 

 .المؤىلهالعممللمتغيره
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مالءمة  مدى حوؿ المبحوثيف استجابات بيف فروؽ ذات داللة إحصائية توجدال : رابعاً 
المسمى  لمتغير عزى ت العمومي في قطاع غزةالنقل  أجرةالمعايير المستخدمة في تسعير 

 (رئيس شعبة، مدير دائرة، رئيس قسـ، مراقب، مساعد إداري همدير عاـ، مدير فرع،) الوظيفي
ههههههههاستخدامهأسموبهتحميلهالتباينهاألحادؼولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب

One Way ANOVAهه.

 (5.27)جدوؿ 
 المسمى الوظيفيومستوى الداللة تعزى لمتغير " ؼ"مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

درجات مجموع المربعات مصدر التبايف المعيار 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

 مستوى الداللة

في أسعار المحروقات : المعيار األوؿ
. قطاع غزة

 261.672 6 1570.034بينهالمجمو اته
1.548 

 

0.172 

 
غيرهدالةه
 169.056 87 14707.881داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه 93 16277.915المجموعه

رسوـ الترخيص عمى : المعيار الثاني
( التاكسي )مركبات النقل العمومي 

المفروضة مف قبل وزارة النقل 
 والمواصالت

 132.003 6 792.018المجمو اتهبينه
1.742 

 

0.121 

 
غيرهدالةه
 75.775 87 6592.450داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه 93 7384.468المجموعه

معدؿ أعطاؿ    مركبة : المعيار الثالث
النقل العمومي والصيانة 

 156.420 6 938.518بينهالمجمو اته
1.426 

 

0.214 

 
غيرهدالةه
 109.688 87 9542.897المجمو اتهداخله إحصائ اًه

ه 93 10481.415المجموعه

أسعار ومدى توفر قطع : المعيار الرابع
غيار المركبات العمومية في قطاع غزة 

 78.057 6 468.342بينهالمجمو اته
0.784 

 

0.584 

 

غيرهدالةه
 99.512 87 8657.531داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه 93 9125.872المجموعه

اعدد المركبات : المعيار الخامس
العمومية وعدد العامميف في مجاؿ 

. النقل العمومي

 56.630 6 339.778بينهالمجمو اته
0.825 

 

0.554 

 

غيرهدالةه
 68.682 87 5975.339داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه 93 6315.117المجموعه
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درجات مجموع المربعات مصدر التبايف المعيار 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

 مستوى الداللة

مدى مالءمة نظاـ : المعيار السادس
النقل العمومي  في قطاع تسعير أجرة 

 غزة المتبع في وزارة النقل والمواصالت

 334.962 6 2009.774بينهالمجمو اته
1.267 

 

0.281 

 

غيرهدالةه
 264.435 87 23005.843داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه 93 25015.617المجموعه

الدرجة الكمية لالستبانة  

 4376.417 6 26258.500بينهالمجمو اته
1.251 

 

0.289 

 

غيرهدالةه
 3499.195 87 304429.968داخلهالمجمو اته إحصائ اًه

ه 93 330688.468المجموعه

ه2.82ه(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه6،87)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف
هه2.10(ه=ه0.05)و ندهمستوػهداللةهه(6،87)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف

الجدول ةهفله"هف"منه  مةههأ لالمحسوبةه"هف"  مةهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق
وجدهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتعزػهتالهأؼهأنوه، جميع المعايير والدرجة الكمية لالستبانة

 .المسمىهالوظ فللمتغيره
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مالءمة  مدى حوؿ المبحوثيف استجابات بيف فروؽ ذات داللة إحصائية توجدال  :خامساً 
الخبرة  لمتغير عزى ت العمومي في قطاع غزةالنقل  أجرةالمعايير المستخدمة في تسعير 

 (.سنة فأكثر 15سنة،  15سنوات، اقل مف 10سنوات، اقل مف  5أقل مف  )العممية
ه

ههههههههاستخدامهأسموبهتحميلهالتباينهاألحادؼولإلجابةه نهىذاهالفرضه امهالباحثهب
One Way ANOVAهه.

 (5.28)جدوؿ 
 الخبرة العمميةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ؼ"مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

مجموع مصدر التبايف المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

 مستوى الداللة

المحروقات في أسعار : المعيار األوؿ
. قطاع غزة

 8.241 1169.254 3 3507.763بينهالمجمو اته

  

  

**0.000 

  

  

 141.891 90 12770.151داخلهالمجمو اته 0.01دالةه نده

ه  93 16277.915المجموعه

رسوـ الترخيص عمى : المعيار الثاني
( التاكسي )مركبات النقل العمومي 

المفروضة مف قبل وزارة النقل 
 والمواصالت

 5.541 383.750 3 1151.249بينهالمجمو اته

  

  

**0.002 

  

  

 69.258 90 6233.219داخلهالمجمو اته 0.01دالةه نده

ه  93 7384.468المجموعه

معدؿ أعطاؿ    مركبة : المعيار الثالث
النقل العمومي والصيانة 

 7.197 676.026 3 2028.078بينهالمجمو اته

  

  

**0.000 

  

  

 93.926 90 8453.337داخلهالمجمو اته 0.01دالةه نده
ه  93 10481.415المجموعه

أسعار ومدى توفر قطع : المعيار الرابع
غيار المركبات العمومية في قطاع غزة 

 4.009 358.570 3 1075.709بينهالمجمو اته

  

  

*0.010 

  

  

 89.446 90 8050.163داخلهالمجمو اته 0.05دالةه نده
ه  93 9125.872المجموعه

 

اعدد المركبات : المعيار الخامس
العمومية وعدد العامميف في مجاؿ النقل 

. العمومي

 

 112.899 3 338.697بينهالمجمو اته
1.700 

  

  

0.173 

  

  

غيرهدالةه
 إحصائ اًه

 66.405 90 5976.420داخلهالمجمو اته

ه  93 6315.117المجموعه
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مجموع مصدر التبايف المعيار 
المربعات 

درجات 
متوسط الحرية 

المربعات 

 "ؼ"قيمة 
 القيمة

 االحتمالية
(Sig.) 

 مستوى الداللة

مدى مالءمة نظاـ : المعيار السادس
تسعير أجرة النقل العمومي  في قطاع 
 غزة المتبع في وزارة النقل والمواصالت

 5.165 1224.853 3 3674.559بينهالمجمو اته

  

  

**0.002 

  

  

 237.123 90 21341.058داخلهالمجمو اته 0.01دالةه نده

ه  93 25015.617المجموعه

الدرجة الكمية لالستبانة  

 6.701 20125.976 3 60377.927بينهالمجمو اته

 

 

**0.000 

 

 

 3003.450 90 270310.541داخلهالمجمو اته 0.01دالةه نده

ه 93 330688.468المجموعه

ه3.98ه(ه=ه0.01)و ندهمستوػهداللةه(ه3،90)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف**
هه2.70(ه=ه0.05)و ندهمستوػهداللةهه(3،90)الجدول ةه ندهدرجةهحريةههف*

الجدول ةه نده"هف"منه  مةههأكبرالمحسوبةه"هف"  مةهأنههيتضحهمنهالجدولهالسابق
أؼهعدا المعيار الخامس، ، جميع المعايير والدرجة الكمية لالستبانةفله(ه0.05)مستوػهداللةه

 .الخبرةهالعمم ةوجدهفروقهذاتهداللةهإحصائ ةهتعزػهلمتغيرهتأنوه

ولمعرفةهاتجاههالفروقه امهالباحثهباستخدامهاختبارهش ف وهالبعدؼهوالجداولهالتال ةه
 :توضحهذلك

 ه
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 (5.29)جدوؿ 

تعزى لمتغير الخبرة  المحروقات في قطاع غزة أسعار: األوؿالمعيار يوضح اختبار شيفيو  في 
 العممية

 
 سنة فأكثر 15 سنة 15أقل مف  سنوات 10أقل مف  سنوات 5 أقل مف

54.429 62.640 66.118 70.871 

 0 54.429 سنوات 5أقل مف 
   

 0 8.211 62.640ت سنوا 10أقل مف 
  

 0 3.478 11.689* 66.118 سنة 15أقل مف 
 

 0 4.753 8.231 16.442* 70.871 سنة فأكثر 15

ه0.01دالةه نده*

ه15سنواتهواأل لهمنهه5الخبرةهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه15سنواتهوالخبرةهاألكثرهمنهه5سنة،هوبينهالخبرةهاأل لهمنهه15سنةهلصالحهالخبرةهاأل لهمنه

ه.األخرػهالمسم اتهالوظ ف ةه،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةهه15سنةهلصالحهالخبرةهاألكثرهمنه

أنهأفرادهالعينةهالذينهذوؼهالخبرةه ال ةهأكثرهمنه شرهسنواتهيتمتعونه عزوهالباحثهذلكهإلله
بمعرفةهوخبرةهفلهمجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىمهخاصةهالذينهتقلهسنواتهخبرتيمه نه

خمسهسنواتهف عتبرونهحديثونهفلهسوقهالعملهوخبرتيمهتعتبره ميموهبالنسبةهلغيرىمهالذينه
ه.تجاوزواهالعشرهسنوات

ه

ه

ه

ه
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 (5.30)جدوؿ 

العمومي  النقلرسـو الترخيص عمى مركبات : المعيار الثانييوضح اختبار شيفيو  في 
 تعزى لمتغير الخبرة العممية المفروضة مف قبل وزارة النقل والمواصالت( التاكسي )

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15أقل مف  سنوات 10أقل مف  سنوات 5أقل مف 

52.571 55.560 56.706 61.710 

 0 52.571 سنوات 5أقل مف 
   

 0 2.989 55.560 سنوات 10أقل مف 
  

 0 1.146 4.134 56.706 سنة 15أقل مف 
 

 0 5.004 6.150 9.138* 61.710 سنة فأكثر 15

ه0.01دالةه نده*

ه15سنواتهواأل لهمنهه5الخبرةهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه15سنواتهوالخبرةهاألكثرهمنهه5سنة،هوبينهالخبرةهاأل لهمنهه15سنةهلصالحهالخبرةهاأل لهمنه

ه.األخرػهالمسم اتهالوظ ف ةه،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةهه15سنةهلصالحهالخبرةهاألكثرهمنه

 ةهأكثرهمنه شرهسنواتهيتمتعونه عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهذوؼهالخبرةه ال
بمعرفةهوخبرةهفلهمجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىمهخاصةهالذينهتقلهسنواتهخبرتيمه نه

خمسهسنواتهف عتبرونهحديثونهفلهسوقهالعملهوخبرتيمهتعتبره ميموهبالنسبةهلغيرىمهالذينه
ه.تجاوزواهالعشرهسنوات

ه
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 (5.31)جدوؿ 

تعزى  مركبة النقل العمومي والصيانة أعطاؿمعدؿ : الثالثالمعيار يوضح اختبار شيفيو  في 
 لمتغير الخبرة العممية

 

 سنة فأكثر 15 سنة 15أقل مف  سنوات 10أقل مف  سنوات 5أقل مف 

52.000 58.520 60.000 64.645 

 0 52.000 سنوات 5أقل مف 
   

 0 6.520 58.520 سنوات 10أقل مف 
  

 0 1.480 8.000 60.000 سنة 15أقل مف 
 

 0 4.645 6.125 12.645* 64.645 سنة فأكثر 15

ه0.01دالةه نده*

ه15سنواتهواأل لهمنهه5الخبرةهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه15سنواتهوالخبرةهاألكثرهمنهه5سنة،هوبينهالخبرةهاأل لهمنهه15سنةهلصالحهالخبرةهاأل لهمنه

ه.األخرػهالمسم اتهالوظ ف ةه،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةهه15سنةهلصالحهالخبرةهاألكثرهمنه

 ةهأكثرهمنه شرهسنواتهيتمتعونه عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهذوؼهالخبرةه ال
بمعرفةهوخبرةهفلهمجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىمهخاصةهالذينهتقلهسنواتهخبرتيمه نه

خمسهسنواتهف عتبرونهحديثونهفلهسوقهالعملهوخبرتيمهتعتبره ميموهبالنسبةهلغيرىمهالذينه
ه.تجاوزواهالعشرهسنوات

ه
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 (5.32)جدوؿ 

ومدى توفر قطع غيار المركبات العمومية في  أسعار: المعيار الرابعيوضح اختبار شيفيو  في 
 تعزى لمتغير الخبرة العممية قطاع غزة

 
 سنة فأكثر 15 سنة 15أقل مف  سنوات 10أقل مف  سنوات 5أقل مف 

39.238 42.560 43.000 48.161 

 0 39.238 سنوات 5أقل مف 
   

 0 3.322 42.560 سنوات 10أقل مف 
  

 0 0.440 3.762 43.000 سنة 15 أقل مف
 

 0 5.161 5.601 8.923* 48.161 سنة فأكثر 15

ه0.01دالةه نده*

ه15سنواتهواأل لهمنهه5الخبرةهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه15سنواتهوالخبرةهاألكثرهمنهه5سنة،هوبينهالخبرةهاأل لهمنهه15سنةهلصالحهالخبرةهاأل لهمنه

ه.األخرػهالمسم اتهالوظ ف ةه،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةهه15سنةهلصالحهالخبرةهاألكثرهمنه

 ةهأكثرهمنه شرهسنواتهيتمتعونه عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهذوؼهالخبرةه ال
بمعرفةهوخبرةهفلهمجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىمهخاصةهالذينهتقلهسنواتهخبرتيمه نه

خمسهسنواتهف عتبرونهحديثونهفلهسوقهالعملهوخبرتيمهتعتبره ميموهبالنسبةهلغيرىمهالذينه
ه.تجاوزواهالعشرهسنوات

ه
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 (5.33)جدوؿ 

النقل العمومي   أجرةمدى مالءمة نظاـ تسعير : السادسالمعيار يوضح اختبار شيفيو  في 
 تعزى لمتغير الخبرة العممية في قطاع غزة المتبع في وزارة النقل والمواصالت

 
 سنة فأكثر 15 سنة 15أقل مف  سنوات 10أقل مف  سنوات 5أقل مف 

80.333 84.480 87.882 96.290 

 0 80.333 سنوات 5أقل مف 
   

 0 4.147 84.480 سنوات 10أقل مف 
  

 0 3.402 7.549* 87.882 سنة 15أقل مف 
 

 0 8.408 11.810* 15.957* 96.290 سنة فأكثر 15

ه0.01دالةه نده*

ه15سنواتهواأل لهمنهه5الخبرةهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه15سنواتهوالخبرةهاألكثرهمنهه5سنة،هوبينهالخبرةهاأل لهمنهه15سنةهلصالحهالخبرةهاأل لهمنه

ه.األخرػهالمسم اتهالوظ ف ةه،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةهه15سنةهلصالحهالخبرةهاألكثرهمنه

 ةهأكثرهمنه شرهسنواتهيتمتعونه عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهذوؼهالخبرةه ال
بمعرفةهوخبرةهفلهمجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىمهخاصةهالذينهتقلهسنواتهخبرتيمه نه

خمسهسنواتهف عتبرونهحديثونهفلهسوقهالعملهوخبرتيمهتعتبره ميموهبالنسبةهلغيرىمهالذينه
ه.تجاوزواهالعشرهسنوات

ه

ه

ه

ه
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 (5.34)جدوؿ 

 تعزى لمتغير الخبرة العممية الكمية الدرجةيوضح اختبار شيفيو  في 

 
 سنة فأكثر 15 سنة 15أقل مف  سنوات 10أقل مف  سنوات 5أقل مف 

318.619 347.880 357.294 386.774 

 0 318.619ت سنوا 5أقل مف 
   

 0 29.261 347.880 سنوات 10أقل مف 
  

 0 9.414 38.675* 357.294 سنة 15أقل مف 
 

 0 29.480 38.894 68.155* 386.774 سنة فأكثر 15

ه0.01دالةه نده*

ه15سنواتهواأل لهمنهه5الخبرةهاأل لهمنهيتضحهمنهالجدولهالسابقهوجودهفروقهبينه
ه15سنواتهوالخبرةهاألكثرهمنهه5سنة،هوبينهالخبرةهاأل لهمنهه15سنةهلصالحهالخبرةهاأل لهمنه

ه.األخرػهالمسم اتهالوظ ف ةه،هولمهيتضحهفروقهفلهسنةهه15سنةهلصالحهالخبرةهاألكثرهمنه

 عزوهالباحثهذلكهإللهأنهأفرادهالعينةهالذينهذوؼهالخبرةه ال ةهأكثرهمنه شرهسنواتهيتمتعونه
بمعرفةهوخبرةهفلهمجاالتهالعملهوالح اةهأكثرهمنهغيرىمهخاصةهالذينهتقلهسنواتهخبرتيمه نه

سبةهلغيرىمهالذينهخمسهسنواتهف عتبرونهحديثونهفلهسوقهالعملهوخبرتيمهتعتبره ميموهبالن
ه.تجاوزواهالعشرهسنوات

 

 

 
 

 



 الطادش الفصل
 والتوصٍاث النتائج

 
 يقذيت 

 اننخائش 

 انخىصُاث 
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 :مقدمة6.1 
مدػهمالئمةهالمعاييرهالمستخدمةهفله حول والميدانل النظرؼه بجانبييا الدراسة ىذه استكمال بعد

همن مجمو ة تبمورت ،العموملهفله طاعهغزةهمنه بلهوزارةهالنقلهوالمواصالتتسعيرهأجرةهالنقله
همن مجمو ة  رض سيتم النتائج تمك  مى وبناء .الفصل ىذا فل  رضيا سيتم والتل النتائج

 .لخدماتهالنقلهالعامهفعالهتسعير نظامهتطبيق من القصوػه االستفادة إلى تيدف التل التوص ات
 

 :اننخائش6.2 
 اننخائش ين يضًىعت انذساست إنً حىصهج انفشضُاث وا خباس اننخائش ححهُم عهً اإلطالع بعذ

 وهٍ

 :انخانٍ اننحى عهً

 بشكلهواضحهوىوهالنقلهالعموملههأجرةتحددهالوزارةهاألىدافهالعامةهمنه مم ةهتسعيره
نصافوهسواءهكانهسائقه موملهأوهراكبه ه(.زبونه)مسا دةهالمواطنهوا 

 ضمنه واملهمنهشانياهالتأثيره مىهالنقلهالعموملهههجرةتسعيرهألهتستخدمهالوزارةهطريقة
 .أجرةهالنقلهالعمومل

 المواصالتهالعامةههأجرةالو ودهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةه
 ه.المواصالتهالعامةهأجرةالترخ صهبعينهاال تباره ندهتسعيرههأسعارتأخذهالوزارةه
 النقلههأجرةالمركباتهالعموم ةهبعينهاال تباره ندهتسعيرهههأ طالتأخذهالوزارةهمعدله

.هالعمومله
 المركباتهالعموملهالقد مةهفلهدراسةهمعدالتهتعطلهههأ طالههالهتأخذهالوزارةهمعدله

 المركباتهالعمومل
 طعهغ ارهالمركباتهالعموملهكمع ارهلتسعيرههأسعارتستخدمهوزارةهالنقلهوالمواصالته 

.هالنقلهالعموملههأجرة
 هأجرةالهتأخذهالوزارةهالمنافسةهوازد ادهوسائلهالنقلهالعموملهبعينهاال تباره ندهتسعيره

.هالنقلهالعمومل
 ه.النقلهالعموملههفله طاعهغزةهأجرةالهتعتبرهالمنافسةه املهميمهفلهتسعيره
 بشكله امهتعتبرهالمعاييرهالمستخدمةهفله مم ةهتسعيرهأجرةهالنقلهالعموملهمالئمةه

 .المواطنهىوهالسائقهالعموملهأوهكانهزبونههلمجم عهسواءهكان
ه
ه
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 :انخىصُاث6.3 

وزارةههمن متمنل بيا، خمص التل التوص ات أىم الباحث  دمؼ السابقة، الدراسة نتائج  مى بناءًه
هإدارة نظام ممارسات وتعزيز تطبيق أجل من اال تبار بعين بيا األخذ النقلهوالمواصالت

ه:ىل التوص ات وىذه ، البشرية المواىب
 لذاهوجبه مىهالوزارةه,هتستخدمهالوزارةهنظمهوأساليبهتسعيرهلمهتتغيرهمنه بل

العمله مىهتحديثهأساليبهالتسعيرهوفقهأسسه مم ةهحديثةهمنهخاللهالبحثه
 ه.فلهالمشاريعهواألبحاثهذاتهالعال ةهوالعمله مىهتطويرهىذههاألساليب

 منهأسموبهلعمم ةهإنهمنهالضرورؼهالعمله مىهاستخدامهأكثرهمنهطريقةهوأكثره
التسعيرهوذلكهلضمانهالد ةهوالصحةهفله مم ةهالتسعيرهلذاهأد وهوزارةهالنقله

والمواصالتهالبحثهفلهطرقهوأساليبهتسعيرهمالئمةهواخت اره مىهاأل له
ه.هطريقتينهلعمم ةهالتسعير

 انوهمنهالضرورؼهمرا اةهالمقاي سهغيرهالمال ةه ندهوضعه مم ةهالتسعيرهكانه
بعينهاال تباره دمهتوفره ممةهالنصفهش كلهفلهالسوقهوندرتياهتأخذهالوزارةه

ه.مماه سببهالكثيرهمنهالمشاكلهبينهالسائقينهوالزبائن
 يجبه مىهالوزارةهمتابعةهكثيرهمنهالسائقينهالذينه قومونهبتحويلهمركباتيمه

والعمله مىهإدراجيمهضمنهتصنيفهجديدهبمركباتهتعمله,هلمعمله مىهالغاز
ضافتو اهلبا لهنسبهالمركباتهاألخرػهالتلهتعمله مىهالديزله مىهالغازهوا 

ه.والبنزين
 مخالفاتهالسيرهتعتبرهتكمفةه مىهالسائقهمثمياهمثلهغيرىاهمنهالتكاليفهاألخرػه

لذاه قترحهالباحثه مىهالوزارةهدراسةهموضوعهإضافةهالمخالفاتهالمروريةهكعامله
ه.منهالعواملهالمؤثرةهفله مم ةهالتسعير

 نهتقومهالوزارةهبتوزيعهالمركباتهالعمومله مىهخطوطهالسيرهانوهمنهالضرورؼهأ
كلهخطهحسبهالحاجةهوذلكهلتحقيقهأ صىهاستفادةهمنهالعملهلمسائقينه

نصافهجم عهالسائقين ه.وا 
 مىهالوزارةهاألخذهباال تبارهالمدةهالتله ستردهبياهالسائقهراسهمالهمشرو ةه 

ددهالسائقينهالذينهلذاهوجبهاألخذهباال تبارهع,هوىوهسعرهمركبتوهالعمومل
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 شترونهالمركباتهسنو اهودراسةهآل ةهيتمهبياهاحتسابهأسعارهالمركباتهالعمومله
 .كمع ارهأوه املهمؤثره مىه مم ةهتسيرهأجرةهالنقلهالعمومل

 كماهنعممهفانه طاعهغزةه عانلهمنهظروفها تصاد ةهوس اس ةهجعمتهمنه
 مم ةهاستيرادهمركباتهالعموملهالجديدةهصعبةه مىهالتجارةهوصعبه مىه

السائقهأنه شترػهس ارةهجديدةهمماهأدػهالزد ادهإ دادهالمركباتهالقد مةهمقارنةه
باتهالقد مةهوكماهنعممهأنهمعدلهأ طالهههالمرك,همعهإ دادهالمركباتهالجديدة

أ مىهمنهالمركباتهالجديدةهلذاه مىهوزارةهالنقلهوالمواصالتهاألخذهباال تباره
 .هكثرةهتعطلهمركباتهالعموملهالقد مة

 مم ةهتسعيره إلدارة متكامل )نظام( برنامج وضع وزارةهالنقلهوالمواصالت  مى 
 ثقافة اال تبار بعين واألخذ العمم اته مى التركيز مع أجرةهالنقلهالعمومله

 راءبخب االستعانةوزارةهلل و مكن حوليا، من البيئة وطب عة مجتمعال
 .البرنامج ىذا لوضع التسعير مجاالت فل ومتخصصين

 راره مىهأساليبهوطرقهتسعيرهالخدماتهباستم لجنةهمختصة بتدريب االىتمام
كبيرةهالمتالكه فائدة من لو لما ،العامةهوخاصةهتسعيرهأجرةهالنقلهالعمومل

 .متخصصةهفلهمجالهالتسعيره درات
 ه لتوفير وذلك ،بتسعيرهالخدماتهالعامةه متخصصة خارج ة بجيات االستعانة

 .االستشاراتهالالزمةه ندهوضعهتسعيرةهأجرةهالنقلهالعمومل
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه



 املراجغ
 

 انعشبُت انًشاصع 

 انكخب 

 انعهًُت انشسائم 

 وانًؤحًشاث انعهًُت واألبحاد انًقاوث 

 األصنبُت انًشاصع 

 اونخشنج يىاقع 
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