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 داءــــاإلى

 ...مستقبميو الشمعة التي أحرقت نفسيا لتضيء دربي و  مبعث الحنان والعطاء، إلى
 .أمي الغالية.

 ...صبرإلى الذي عممني أن أرتقي سّمم الحياة بحكمة و 

 رحمو ا.. -أبي الغالي

 ًا ودعمًا في مواصمة درب العمم..إلى من كانوا عونًا وسند

 أخواتي، وأخوتي.
 ..إلى من تحممت ىجر الميالي ومدافعة األيام، ألجل أن تحيا أعظم فرحة ليا

 زوجتي الحبيبة..

 أبنائيإلى األحّب إلى قمبي وميجتي..

 ".وديما ،وىبة ،ورحمة ،ونسمة ،ونيمة ،منوعبد المؤ  ،وعبد الرحمن ،عبد ا"
 .جميعاً  والزمالء واألصدقاء، األىل ذين آزروني من أجل تحقيق اآلمال..إلى ال

 .البواسل أسرانا.. بصبرىم، لمنصر ويمّوحون بصمودىم، الحرية يكتبون من إلى

وعمي جميعًا ا إلى من دفعوا أرواحيم رخيصًة، فداًء لألرض والدين والوطن، شيدائنا األكرم من

 .راسيم الشييد مازن فقياء

..المتواضع الجيد ىذا جميعاً  أىديكم
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 وتقدير شكر

الحمد  الذم بنعمته تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى الرسكؿ المعمػـ، الػذم عممنػا ة مػ  
لنػاس االعتراؼ كالتقد ر كالشكر لمف هـ أهؿ الفضؿ، ح ث ةػاؿ صػمى ا عم ػه كسػمـن المػف ال  شػكر ا

ال  شػػكر اال، كبعػػد أف أتػػـ ا نعمتػػه عمػػت  إذ أتممػػت هػػذم الرسػػال  العمم ػػ ، التػػت أسػػ ؿ ا أف  كتػػب 
أجرها، كأف  نفع بها، ال أجد مػف الكممػات مػا  فػت أصػحاب الحػؽ حقهػـ، كال أهػؿ العطػا  عطػا هـ، إال 

ر، يكػؿ لمػػدكتكر الفاضػػؿ/ دعػا  يػػت ظهػر ال  ػػب، ككممػات ةبل ػػؿ اعتمػرت بهػػا ةمكبنػا مػػف الحػب كالتقػػد 
، الذم تفضؿ باإلشراؼ كالتكج ه، كسع  الصدر، يكاف خ ر مكجه لت يت رحم  يوسف محمود المنسي

 البحث كالتنق ب، كخ ر هاٍد لما كيقنت ا إل ه مف عمـ كمعري ، كلما أعطانت مف سد د عممه كرأ ه.

، محمـــد المـــدىونبكػػػؿ مػػػفن الػػػدكتكر/  كأتقػػػدـ بخػػػالص الشػػػكر كالتقػػػد ر لمجنػػػ  المناةشػػػ  مم مػػػ        
عمػػػى تفضػػػمهما بقبػػػكؿ مناةشػػػ  الرسػػػال  كالحكػػػـ عم هػػػا، كا  را هػػػا بمبلحظاتهمػػػا  محمـــد عرفـــة كالػػػدكتكر/

 أف  د ـ عم هما مكيكر الصح  كالعاي  ، كأف  جز هما خ ر الجزا . -عز كجؿ–السد دة، سا بلن ا 

الس اسػ  لمدراسػات العم ػا، كأخػص بالػذكر المجمػس ألكاد م   اإلدارة ك كما أتقدـ بالشكر كالتقد ر 
 األكاد مت لجهكدهـ المضن   يت سب ؿ صقؿ ج ؿ كاٍع كم قؼ ةادر عمى النهكض بكطنه كةض ته.

 خػػصأك  ،كاإلسػػكاف العامػػ  األشػػ اؿ كزارة يػػت كمػػدرا ت إخػػكتت الفضػػؿ أصػػحاب أنسػػى ال كمػػا
 ، األســـتاذ محمـــد /كالمهنػػػدس ،الحســـاينةمفيـــد  /كز ػػػر االشػػػ اؿ العامػػػ  كاالسػػػكاف د.المهنػػػدس بالػػػذكر

 عمػت    بخمػكا لػـ الػذ ف ،األغـا جـواد /المهنػدسد.ك  إبراىيم رضوان / كالمهندس ناجي سرحان/ كالمهندس
 .كالمساعدة بالعكف

ذ نشكر لهـ هذا الجهد عمى ما ةدمكا مف عطا  مم ز جعمه ا يت مكاز ف حسناتهـ، حررنا  كا 
بقمـ التب اف، سا م ف المكلى أف  جعمنا جم عان مف أهؿ القرآف، كأف هذم السطكر بمساف اإلمكاف ال 

ْحَسان   َىلْ ﴿ رزةنا كا  اهـ الفردكس األعمى مف الجناف، كصدؽ ا إذ  قكؿ  ْحَسان  إ الَّ اإل    ﴾َجزَاء  اإل 

 (60نالرحمف)                                                                       
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 ممخص الدراسة

 المختصػػ  الجهػػات نظػػر كجهػػ  مػػف كاإلسػػكاف كزارة األشػػ اؿ العامػػ  أدا  لتق ػػ ـهػػديت الدراسػػ  
هػػـ العقبػػات يػػت ، كأ كاإلسػػكاف العامػػ  األشػػ اؿ كزارةعمػػؿ  طب عػػ ، ح ػػث تػػـ التعػػرؼ عمػػى كالمسػػتف د ف

المػػنهج الكصػػفت التحم مػػت، كلتحق ػػؽ أهػػداؼ الدراسػػ  ةػػاـ الباحػػث الباحػػث ، كةػػد اسػػتخدـ ممػػؼ االعمػػار
كال ان ػػػ  ( مفػػردة، 47بم ػػت )يػػراد الجهػػات المختصػػ  أل عبػػر المسػػح الشػػامؿكلػػى نتاف، األبإعػػداد اسػػتبا

إلػػى جانػػب أداة المقابمػػ ، كذلػػؾ لمحصػػكؿ ( مفػػردة، 375لع نػػ  طبق ػػ  عشػػكا    مػػف المسػػتف د ف بم ػػت )
 تنػػاكؿ ح ػػث كدة ػػؽ حػػكؿ مكضػػكع البحػػث، كلقػػد جػػا ت الدراسػػ  يػػت خمسػػ  يصػػكؿعمػػى تصػػكر كامػػؿ 

 الدراسػػػ  كاهػػػداؼ الدراسػػػ  كمشػػػكم  المقدمػػػ  عمػػػى اشػػػتمؿ ح ػػػث لمدراسػػػ  العامػػػ  االطػػػار االكؿ الفصػػػؿ
  ػبلث ل شػمؿ( النظػرم االطػار)  ال انت الفصؿ كجا  الدراس ، كحدكد كمت  رتها، كيرض اتها، كاهم تها،
 ،(كاالسػػػػكاف العامػػػػ  االشػػػػ اؿ كزارة) ال ػػػػانت كالمبحػػػػث ، االدا  تق ػػػػ ـ بعنػػػػكاف االكؿ المبحػػػػث مباحػػػػث،
 كالفجػكة عم هػا كالتعق ػب السػابق  الدراساتن  ال الث كالفصؿ ،(غزة ةطاع عمى العدكاف) ال الث كالمبحث
  كالمنهج اس الدر  كع ن  كادكات الدراس  منهج  كضح كالذم( االجرا ات الطر ق ) الرابع كالفصؿ البح   ،
 ي ػػه تػـ ح ػػث( كتفسػ رها النتػػا ج مناةشػ ) الخػامس كالفصػػؿ المسػتخدم ، االحصػػا    كاالسػال ب ، المتبػع
 .الباحث مف عم ها كالتعم ؽ السابق  بالدراسات كربطها النتا ج كتحم ؿ مناةش 

 

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: 
 مرتفعػػان  حػػدان  المختصػػ  الجهػػات ةبػػؿ مػػف كاإلسػػكاف األشػػ اؿ لػػكزارة ا األد تق ػػ ـ معػػا  ر متكسػػط بمػػ  .1

 %(.77) نسبت بكزف
 ةبؿ مف كاإلسكاف األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ معا  ر أبعاد ب ف مف األكؿ الترت ب االرتباط بعد أخذ .2

 %(.8442) نسبت بكزف المختص  الجهات

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

 تق ػػ ـ معػػا  ر متكسػػط يػػت (α<= 0.05) داللػػ  مسػػتكل عنػػد إحصػػا    داللػػ  ذات يػػركؽ تكجػػد ال .4
 كنػػكع كالخبػػرة، الجػػنس لمت  ػػرات تعػػزل المختصػػ  الجهػػات ةبػػؿ مػػف كاإلسػػكاف األشػػ اؿ لػػكزارة األدا 

 .العممت كالمؤهؿ الكظ ف ،

 

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

 .اإلعمار بقض   المعن  
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 تق ػػ ـ معػػا  ر تعز ػػز عبػػر كالػػدؤكب الفػػكرم العمػػؿ مػػف مز ػػدان  كاإلسػػكاف العامػػ  األشػػ اؿ كزارة عمػػى .2
 ممػػؼ إلنجػػاز كالكفػػا ة كالتنسػػ ؽ، كالفاعم ػػ ، كاالسػػتدام ، كاأل ػػر، االرتبػػاط، معػػا  ر كالسػػ ما األدا ،
 .اإلعمار

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

 ةضػػػ   تخػػػدـ تراتب ػػػ  تنظ م ػػػ  ه كم ػػػ  تشػػػمؿ كأف الػػػكزارة، عمػػػؿ كياعم ػػػ  أدا  حسػػػ فت عمػػػى العمػػػؿ .4
 .أهدايها كتحقؽ اإلعمار،
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Abstract 

The study aims at evaluating the performance of the ministry of Public works 

and Housing from the standpoint of the competent authorities and the 

beneficiaries where they recognised the nature of the work of the concerned 

Parties and the most important obstacles in the reconstruction file4 

The researcher used the descriptive and analytical approach and to achieve the 

study aims the researcher also prepared two questionnaires. The first for 

arandom stratified sample estimated at 47 individuals and the second for 

arandom stratified group of beneficiaries estimated at 375 individuals along 

with the corresponding tool soas to obtain afull and accurate vision about the 

research subject. The study consists of five chapters. The first chapter tackles 

the general frame of the study where it consists the introduction, the study 

problem, the study aims and its importance its hypotheses, its variables and 

study limits. The second chapter   (the theoretical frame) contains three 

subjects .The first subject contains the performance evaluation and the second 

one (the ministry of public works and housing) and the third one (the Israeli 

aggression on Gaza4) 

The third chapter: the prestudies, their comments and the research gap. The 

fourth chapter ( method and procedures) which illustrates the study method 

ology, the study tool and sample besides the used statistical modes. The fifth 

chapter (discussing conclusions and their interpretations ) where these results 

were discussed analysed and linking them with the pre-studies by the 

researcher4 

The most important conclusions: 

14 The average of perfomance evaluation standards for the ministry of public 

works and Housing by the concerned parties has reached avery high level 

with arelative weight (77%4) 

24 The relevance dimension takes the first place amidst the dimensions of the 

performance evaluation standards of the Ministry of public Works and 

Housing by the competent authorities with arelative weight (84.2%4) 

34 The average assessment of the affected beneficiaries of the performance of 

the Ministry of public works and Housing has a medium ratio with arelative 

weight (78.2%4) 

44 There were no statistical significant differences at the level of significance 

(a<=0.05) in the average of performance assessment standards for the 

Ministry by the competent authorities and this attributed to the variables of 

gender ,experience, occupation type and the qualifications4 

The most important recommendations: 

14 The need to provide support from all levels of the Ministry of public works 

and housing as it is the sole party concerned about the reconstruction cause4 

24 The Ministry of public works and Housing needs more immediate and 

diligent work through enhancing the performance evaluation criteria 
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especially the relevance standards, impact, sustainability effectiveness, 

coordination and efficiency to fulfill the reconstruction file4 

3 4 The Ministry should expand its preparation to lay down complete and 

coordinated technics with atime table to adjust the reconstruction process in 

accordance with other competent authorities4 

44 The need to improve the performance and effectiveness of the work of the 

Ministry and including sequencial organizational hierarchy that able to serve 

the issue of reconstruction and achieving its goals4 



 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولاأل الفصل

 اإلطار العام للدراسة
  مقدمة 
  وتساؤالتيا الدراسة مشكمة 
  الدراسة أىداف 
  الدراسة أىمية 
  الدراسة فرضيات 
  الدراسة متغيرات 
  الدراسة حدود 
  الدراسة مصطمحات 

 
 
 

  
  
  
  
 مشكمة الدراسة 
 متغيرات الدراسة 



 

 

 
2 

 :مقدمة

 الػنظـ أحػد كهػك ،البشػر   المػكارد بػإدارة الخاصػ  كالعمم ات األنشط  أهـ مف األدا  تق  ـ  عتبر

 ،البشر   لممكارد أيضؿ استخداـ صكرة يت كالمنظم  لمفرد النفع  حقؽ الذم اإلدارة لهذم المككن  الفرع  

 .البشرم العنصر كهك اإلنتاج   الكفا   تحق ؽ عناصر مف عنصر أهـ حكؿ األدا  تق  ـ  دكر ح ث

  تسػنى ح ػث العػامم ف، مػف األكفػا  إلى بالكظا ؼ المنظمات تعهد أف  قتضت األمر يإف لذلؾ

 ة ػاس مػف البػد الكفػا ة مسػتك ات عمػى التعػرؼ مكػف  كحتػى ،ب عبا ها كالنهكض بمسؤكل اتهـ اـالق  لهـ

 .التق  ـ أسال ب كتطك ر لؤلدا  كمستك ات معا  ر كضع  تطمب بدكرم كهذا ،األدا  مستك ات كتق  ـ

 يعػػػف البشػػػر  ، المػػػكاردإدارة  تمارسػػػها التػػػت المهمػػػ  العمم ػػػات مػػػف األدا  تق ػػػ ـ عمم ػػػ  تعػػػد كمػػػا

 سػػكا ن  تعتمػػدها، التػػت كالبػػرامج الس اسػػات دةػػ  عمػػى حكػػـال مػػف المؤسسػػ  تػػتمكف كالتق ػػ ـ الق ػػاس طر ػػؽ

 لمكاردهػػػػا كمتابعػػػػ  كتطػػػػك ر تػػػػدر ب كس اسػػػػات بػػػػرامج أـ كتع ػػػػ ف، كاخت ػػػػار اسػػػػتقطاب س اسػػػػات أكانػػػت

 لمقػػادم ف جػػذب ككسػػ م  إنجازهػػا، يػػت المنظمػػ  أجػػادت مػػا إذا العمم ػػ  تسػػتخدـ أف  مكػػف كمػػا البشػػر  ،

 الصػكرة األدا  تق ػ ـ عمم ػ  تعكػس كةػد لممنظمػ ، الج ػد النػكعت ك ػبالتر  ذات البشر   المكارد مف الجدد

 .(111ن 2112 كصالح، سالـ)لممنظم  كاألخبلة   كاالجتماع   القانكن  

 عمػى العامػؿ الفػرد خبللها مف  تعرؼ كس م  التق  ـ عمم   تعتبر أنفسهـ العامم ف مستكل كعمى

 ةبػػػؿ مػػػف األدا  تق ػػػ ـ نتػػػا ج عػػػف العامػػػؿ لمفػػػرد اإلعػػػبلف عنػػػد كخاصػػػ  أدا ػػػه يػػػت كالضػػػعؼ القػػػكة نقػػػاط

 ن2113 )اله تػػت، الضػػعؼ نقػػاط كمعالجػػ  القػػكة نقػػاط رتطػػك  مػػف الفػػرد  ػػتمكف طر قهػػا كعػػف المنظمػػ ،

195). 

ف األدا  تق  ـ عمم   تعتبر  كسػ م  ككنهػا تخػرج ال يإنهػا عم هػا تطمػؽ التػت التسػم ات اختمفت كا 

 أدا  يػػػت محػػػدد بعمػػػؿ كزارة االشػػػ اؿ العامػػػ  كاإلسػػػكاف ةػػػدرة عمػػػى مكضػػػكعت حكػػػـ إصػػػدار مػػػف تمكػػػف

 مػػدل كمػػف العمػػؿ، أ نػػا  يػػت كتصػػرياتها سػػمككها مػػف كػػذلؾ كالتحقػػؽ ،كمسػػؤكل اتها ككظا فهػػا كاجباتهػػا

 عمػػى ةػػدرتها مػػف التحقػػؽ كأخ ػػران  كظ فتهػػا، كمسػػ كل ات لمكاجبػػات أدا هػػا أسػػمكب عمػػى طػػرأ الػػذم التحسػػف
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 بقا هػػا كاسػػتمرار الحاضػػر، يػػت المنظمػػ  يعال ػػ   ضػػمف بمػػا كذلػػؾ إضػػاي  ، كمسػػؤكل ات كاجبػػات تحمػػؿ

 .(217 ن2111 ش خ ، )أبك أ ضان  المستقبؿ يت كيعال تها

 ي هػا تتػداخؿ معقػدة عمم ػ  المنظمػات أك كاإلسػكاف العامػ  االشػ اؿ كزارة أدا  تق  ـ عمم   كألف

 يػت األيػراد إدارات يػت كمسػؤكل ف كمشػري ف رؤسػا  مف بها القا م ف عمى يإف كالعكامؿ، القكل مف ك  ر

 تق ػ ـ  حقػؽ كػت متسمسػم  منطق   خطكات  تبعكا كأف ج دان، تخط طان  لها  خططكا أف المختمف  المنشآت

 .(111 ن2115 )شاك ش، أهدايه األدا 

 الػػرغـ كعمػػى المختصػػ ، اإلدارات تمارسػػها التػػت المهمػػ  الكظػػا ؼ مػػف األدا  تق ػػ ـ كظ فػػ  كتعػػد

 مقػدمتها يػت  ػ تت عد ػدة ذلػؾ كأسػباب اإلدارات، لجم ػع جاذب ػ  الكظػا ؼأةػؿ  أنهػا إال األهم ػ  هذم مف

 عمػػػػى  مارسػػػػكنها الػػػػذ ف كألف الشخصػػػػت، لمحكػػػػـ تخضػػػػع العمم ػػػػ  ألف الفعػػػػاؿ، التق ػػػػ ـ تحق ػػػػؽ صػػػػعكب 

 يػػت  رغػػب ال منػػا الك  ػػر أف عػػف يضػػبلن  عال ػػ ، بفعال ػػ  إتقانهػػا ك ف ػػ  عمػػى ج ػػدان  مػػدرب ف غ ػػر األغمػػب

 ألدا  الفعمػػػت المسػػػتكل كتحد ػػػد التق ػػػ ـ يػػػإف األسػػػباب هػػػذم رغػػػـ كلكػػػف أدا ػػػه، بشػػػ ف االنتقػػػادات سػػػماع

 عم ػػػػه االعتمػػػػاد إمكان ػػػػ  كمػػػػدل ،كتعم ماتهػػػػا المنظمػػػػ  بضػػػػكابط بهػػػػا العػػػػامم ف التػػػػزاـ كمػػػػدل المنظمػػػػات

 احجمهػ عػف النظػر ب ػض األعمػاؿ منظمػات نجػاح يػت أساسػ   نقط  رأ نا يت  شكؿ ذلؾ كؿ مستقببلن،

 .(112 ن2112 كصالح، )سالـ نكعها أك

 إعمػػػار إعػػػادة عمػػىـ  2116يػػت الكةػػػت الحػػػالت  اإلسػػػكافك  العامػػػ  األشػػ اؿ كزارة عمػػػؿ  رتكػػز

 كمػػف ،جد ػػدة إسػػكان   مشػػار ع إةامػػ  مػػف غػػزة لقطػػاع   اإلسػػكان التنم ػػ  كعمػػى االحػػتبلؿ دمػػرم مػػا جم ػػع

 الحككم ػػػ  كالمقػػػرات بالمبػػػانت  عنػػػى الػػػذم فاإلسػػػكاك  العامػػػ  األشػػػ اؿ كةطػػػاع لمعشػػػكا  ات ت ه ػػػؿ إعػػػادة

عػػادةك  كتطك رهػػا  لمدكلػػ ، الكبػػرل كالمشػػار ع  م ػػ مةاإل بػػالطرؽ المتعمقػػ  التحت ػػ  البن ػػ  ك شػػمؿ إعمارهػػا، ا 

 العصػب التحت ػ  البن ػ  تم ػؿ ح ػث بإنشػا ها، الػكزارة تقػكـ التػت الجد ػدة اإلسكاف لمشار ع التحت   البنىك 

 المتحضػرة، المجتمعػات يػت كالس اسػ   كاالجتماع ػ  االةتصاد   األنشط  م علج الح اة كشر اف الشككت

 الدراسػػات تؤكػػدها الحق قػػ  كهػػذم ،لممجتمػػع حضػػار   رياه ػػ  أك تطػػكر أم تحق ػػؽ  مكػػف ال دكنهػػا كمػػف
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 التحت ػػ  البن ػػ  خػػدمات إل ػػه تػػؤدم لمػػا كالراشػػدة الكاةع ػػ  الرؤ ػػ  تؤكػػدها كمػػا كالحد  ػػ ، القد مػػ  كاألبحػػاث

 ،اإلسػػػػػكافك  العامػػػػػ  األشػػػػػ اؿ لػػػػػكزارة السػػػػػنكم )التقر ػػػػػر االةتصػػػػػاد لمقكمػػػػػات كربػػػػػط كتكامػػػػػؿ دعػػػػػـ مػػػػػف

 .(2112ن1

 المختص  اإلدارات مع كالتنس ؽ مشارك الكتعمؿ كزارة االش اؿ العام  كاالسكاف عمى 

  خص ي ما( undp( كاؿ ) unكككال  ال كث الدكلم   )ت كالجهات المختص  االخرل بالكازر 

 اإلنشا    التصام ـ مراجع ككذلؾ  ، منها المستحدث كدراس  المستخدم  لممكاد الفن   تالمكاصفا

 المكاد أك لمترب  سكا  البلزم  كاإلختبارات الفحكصات جم ع متابع  مع لمكاةع كمطابقتها كالمعمار  

بالجهات  المختمف  كالمجاف كالدكا ر اإلدارات مع كالمتابع  التنس ؽ، كذلؾ بالمشار ع المستخدم 

 كأ   المركز   العطا ات لجن  أك الكزارة عطا ات لجن   خص ي ما المختص  االخرل  بعمم   االعمار

 مع  لمكزارة التابع  اإلسكان   المشار ع تق  ـ كمتابع  راةب م ، كذلؾ بالمشار ع عبلة  ذات لجاف

، السابق  الدركس مف كاالستفادة العبر استخبلص أجؿ مف النتا ج كرصد العبلة  ذات الجهات

 كبن ته اإلسكاف ةطاع كتطك ر بتنم   المهتم  اإلةراض كمؤسسات المانح  الجهات مع التنس ؽك 

 المحايظات يت المحم   كالمجالس البمد ات مع لتنس ؽلممؼ االعمار ، كا البلـز التمك ؿ لتكي ر التحت  

 يت العام  كالمرايؽ التحت   البن   اتبخدم  تعمؽ ي ما نفكذها ضمف مشار ع اعادة االعمار تقع التت

، ككضع ةكاعد ب انات مركز   لمتنس ؽ مع اإلدارة أك الص ان  أك الجد د اإلنشا  ح ث مف مشركع كؿ

 .(3ن 2116)دل ؿ كزارة االش اؿ العام  كاالسكاف،  المستف د ف يت كؿ االكةات كإلعبلمهـ بكؿ جد د 

 كرصػػد الدراسػػ  هػػذم يػػت ة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكافكزار  عمػػى م دان ػػ  دراسػػ  إجػػرا  سػػ تـلػػذا 

 عمػػػى الدراسػػػ  مػػػف نتالم ػػػدا الجانػػػب سػػػ عتمد ح ػػػث ،(2114-2118خػػػبلؿ الفتػػػرة) كبرامجهػػػا نشػػػاطاتها

 نمكجهػػػ  كال ان ػػػ  ،المػػػدمرة( الب ػػػكت )أصػػػحاب لممسػػػتف د ف نمكجهػػػ  األكلػػػى سػػػتبانت فا كتكز ػػػع تصػػػم ـ

 إجابات ب ف ما مقارن  عمؿ بهدؼ حككم  ( ال  ر لجهات)ااإلعمار  عمى باإلشراؼ المختص  لمجهات

 المؤسسػػػػػػات هػػػػػػذم بػػػػػػرامج مػػػػػػف المسػػػػػػتهدي  كالف ػػػػػػات ،حككم ػػػػػػ ( غ ػػػػػػر )الجهػػػػػػات المختصػػػػػػ  الجهػػػػػػات
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 العامػػػػػ  األشػػػػ اؿ كزارة كنشػػػػػاط عمػػػػؿ كنطػػػػاؽ الر  سػػػػػ ، كالبػػػػرامج األهػػػػداؼ ح ػػػػػث مػػػػف ،)المسػػػػتف د ف(

 .اإلسكافك 

 :وتساؤالتيا الدراسة مشكمة

االسرا  مت  االحتبلؿ افح ث  سمب   آ اران  غزة ةطاع عمى المتكررة االسرا  م   بالحرك  كتتر 

، الزراع   األراضت مف شاسع  مساحات تجر ؼ إلى باإلضاي  اةتصاد   منش ة 1511 مف أك ر دمر

 الصناعت كالقطاع كالمكاصبلت كالنقؿ التحت   كالبن   القطاعات كاي كذلؾ طاؿ الدمار كالحصار 

 هدـ هناؾ كاف 2118 عاـ كيت ،ال كالم ام كالكهربا  كالصح  كالتعم ـ الس اح  كةطاع الزراعت كالقطاع

 الحصار االسرا  مت ك  2112 عاـ يت سكن   كحدة 221 هدـ ككذلؾ كمت بشكؿ سكن   كحدة 3511ؿ

 فم ألك ر كب ران  سجنان ةطاع غزة  مف جعؿ اإلسرا  مت الج ش أف ح ث  ضرب اطنابه عمت ةطاع غزة 

 كاغت اؿ ةتؿ لعمم ات عرض  باتكا مربعان، ك مكمتران  365 تتجاكز ال مساح  يت يمسط نت مم كف 2

-7-7 منذ غزة عمى العدكاف استمرار آخرها ككاف يصكلها، تتكرر مبرمج ،  كم   كمجازر كتدم ر

 التحت   ن  الب يت ممنهج تدم رل  غزة ةطاع عمى اإلسرا  مت العدكافادم هذا ،   كمان  كلخمس ف 2114

 11111الكحدات السكن   المهدم  خبلؿ العدكاف  إجمالت بم  ح ث العدكاف، مف شهر ف حكالى نت ج 

كحدة  آالؼ7ك ،جز ت بم   غ رصالح لمسكف هدـ كحدة سكن    7511باالضاي  الت  ،سكن    كحدة

  . جز ت بشكؿ كحدة سكن   تضررت الؼ 145ك لمسكفصالح  هدـ جز ت بم   سكن   

ما ب نػػه  عمػػؿ كت س سػػان عمػػى مػػا سػػبؽ ذكػػرم، تشػػكؿ لػػدل الباحػػث حػػايز ممػػح، كباعػػث ةػػكم، كالسػػ         

مكظؼ لدل كزارة األش اؿ العام  كاإلسكاف بضركرة دراس  الػدكر الر  سػت كالح ػكم الػذم تقػكـ بػه كزارة 

ت أهػػـ ممػػؼ مػػف نجازاتهػػا، يػػإبػػرز أاألشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف، لمكةػػكؼ عمػػى طب عػػ  دكرهػػا، كمهامهػػا، ك 

المع قػػػات، كالتحػػػد ات يػػػت ممػػػؼ  أهػػػـةطػػػاع غػػػزة(، كمػػػا  إعمػػػاراعػػػادة كهػػػك )ممػػػؼ  أالممفػػػات عممهػػػا 

 .اإلعمار
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تنػػػاكؿ الباحػػػث دراسػػػ  جهػػػات اإلعمػػػار مػػػف ح ػػػث النشػػػ ة كالتطػػػكر كالنمػػػك، كالتطػػػرؽ إلػػػى كمػػػا 

ـ لعمؿ هػذم الجهػات ، كدراس  اإلطار الناظالفمسط ن   خصا صها كأهدايها كطب ع  عبلةتها مع السمط 

 كالمع قات كالتحد ات التت تكاجهها هذم المؤسسات.

 نالتالت الر  س التساؤؿ خبلؿ مف المشكم  ص اغ  ك مكف

 ؟ غزة قطاع إعمار إعادةحول  وزارة األشغال العامة واإلسكان أداء تقييم ما 

 نالتال   الفرع   األس م  الر  ست السؤاؿ عف ك نب ؽ

 المختص ؟ الجهات ةبؿ مف كاإلسكاف العام  األش اؿ لكزارة ألدا ا تق  ـ مستكل ما -1

 كاإلسكاف؟ العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف تق  ـ مستكل ما -2

 تق  ـ معا  ر متكسط يت (α<= 0.05) دالل  مستكل عند إحصا    دالل  ذات يركؽ تكجد هؿ -3

 العمر، الجنس،) التال   لممت  رات تعزل المختص  الجهات ةبؿ مف كاإلسكاف األش اؿ لكزارة األدا 

 ؟(العممت المؤهؿ الكظ ف ، نكع الخبرة،

 المستف د ف تق  ـ متكسط يت (α<= 0.05) دالل  مستكل عند إحصا    دالل  ذات يركؽ تكجد هؿ -4

 العمػؿ، نػكع لعمػر،ا الجػنس،) التال ػ  لممت  ػرات تعػزل كاإلسػكاف العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف

 ؟(العممت المؤهؿ

 أىداف الدراسة:

 هديت الدراس  إلى تحق ؽ التالتن

 .يت اعادة اعمار ةطاع غزة كزارة األش اؿ العام  كاإلسكاف دكر الىالتعرؼ  .1

تق ػػ ـ االدا  المعن ػػ  باإلعمػػار لمعػػا  ر  كاإلسػػكاف العامػػ  األشػػ اؿ كزارةالتعػػرؼ عمػػى مػػدل تطب ػػؽ  .2

 .اإلعمار إعادة( يت مجاؿ ، األ ر، الكفا ة، الفاعم  ، االستدام )االرتباطالعالم   
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 .المعن   يت عمم   التنم   العمران   يت ةطاع غزة كاإلسكاف العام  األش اؿ كزارةدكر  تق  ـ .3

لتحق ػؽ  كتق  مهػا المعن ػ  باإلعمػار كاإلسػكاف العامػ  األشػ اؿ كزارةالتعرؼ عمى البرامج المعدة مف  .4

 .كتق  مها هاأهدايها كغا ات

المعن ػػػػ   كاإلسػػػػكاف العامػػػػ  األشػػػػ اؿ كزارةالتعػػػػرؼ عمػػػػى أهػػػػـ المشػػػػكبلت كالتحػػػػد ات التػػػػت تكاجػػػػه  .5

 .باإلعمار يت ةطاع غزة

 أىمية الدراسة:

  مكف إجماؿ أهم   الدراس  يت النكاحت التال  ن

 :النظرية األىمية - أ

لتػت تمعػب دكران ح ك ػان يػت ح ػاة كهػت ا ،يػت ةطػاع غػزة كزارة األش اؿ العام  كاإلسكافككنها تتناكؿ  .1

الشػػعب الفمسػػط نت، كك ف ػػ  اسػػت بلؿ المسػػاعدات المقدمػػ  مػػف هػػذم الجهػػات بشػػكؿ أم ػػؿ مػػف خػػبلؿ 

تعظ ـ مقدار العا د الذم  مكف أف  تحقؽ إذا تػـ االهتمػاـ بريػع كفػا ة التعػاطت بحكمػ  كمكضػكع   

 مع هذم المساعدات.

 ممػػػا  سػػػاعد عمػػػى تبنػػػت ،األدا  كالمشػػػاكؿ الناتجػػػ  عنػػػه المسػػػاهم  يػػػت ز ػػػادة التكع ػػػ  لعمم ػػػ  تق ػػػ ـ .2

 م   أك ر كاةع  . س اس  تق 

 .اإلعمار إعادةمحاكل  دراس  المع قات التت تكاجه  .3

 .اإلعمارالمساهم  يت تقد ـ معمكمات تشخ ص   كتحم م   عف كاةع عمم    .4
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 :العممية األىمية  - ب

 ف لتطػػك ر البحػػث يػػت مجػػاؿ تق ػػ ـ األدا  يػػت المسػػاهم  يػػت اسػػتنباط بعػػض الػػدركس المف ػػدة لمبػػاح  .1

 المؤسسات المختمف .

تف ػػد صػػانعت القػػرارات ككاضػػعت الس اسػػات داخػػؿ النظػػاـ الس اسػػت الفمسػػط نت يػػت تحد ػػد أكلك ػػات  .2

، ككضػػػع ضػػػكابط مػػػف أجػػػؿ اسػػػت مار التمك ػػػؿ الػػػدكلت ي مػػػا  حقػػػؽ تنم ػػػ  حق ق ػػػ  لممجتمػػػع اإلعمػػػار

 الفمسط نت.

المػػػؤ رة يػػػت صػػػناع  القػػػرارات  اإلسػػػترات ج  البحػػػث العممػػػت كالدراسػػػات تعتبػػػر مرجػػػع مهػػػـ لمراكػػػز  .3

 اإلعمار كالتنم   داخؿ المجتمع الفمسط نت. إعادةكالمهتم  بمكضكع 

كالس اسػ  كالدراسػات الشػرؽ  اإلدارةتف د الدراسػ  طمبػ  الجامعػات الفمسػط ن   المتخصصػ ف يػت عمػـ  .4

كدكرهػا  تق ػ ـ عمػؿ المؤسسػات الحككم ػ ناكلػت أكسط   كمرجع مهـ يػت ظػؿ نػدرة الدراسػات التػت ت

 منذ نش ت السمط  كيترة ما بعد االنقساـ الس است.

 تقػػػػد ـ نتػػػػا ج كتكصػػػػ ات لممؤسسػػػػات الفمسػػػػط ن  ، كلممػػػػانح ف كالمهتمػػػػ ف بقضػػػػا ا المجتمػػػػع المػػػػدنت .5

 لممساهم  باالرتقا  بمستكل الدعـ لمتطمبات كأكلك ات البنا  يت يمسط ف.
 

 فرضيات الدراسة:

 ي ما  تعمؽ بمكضكع الدراس   مكف ص اغ  الفرض ات التال  ن

 تنف ػذ لػدل الجهػات المختصػ   (α<= 0.05)ال تكجد يركؽ ذات دالل  إحصا    عند مستكل داللػ   .1

 الفاعم ػ ، الكفػا ة، االرتبػاط،)حسػب معػا  ر المعن ػ  بإعػادة اإلعمػار كاإلسكاف العام  األش اؿ كزارة

 سنكات الخبرة(. ،المؤهؿ العممت ،نكع الكظ ف  ،العمر ،مت  راتن )الجنستعزل ل (األ ر االستدام ،
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لدل المسػتف د ف لطر قػ  تنف ػذ  (α<= 0.05)ال تكجد يركؽ ذات دالل  إحصا    عند مستكل دالل   .2

 الفاعم ػ ، الكفػا ة، االرتبػاط،)معػا  ر حسػب المعن ػ  بإعػادة اإلعمػار كاإلسػكاف العامػ  األش اؿ كزارة

 سنكات الخبرة(. ،المؤهؿ العممت ،نكع الكظ ف  ،العمر ،تعزل لمت  راتن )الجنس (األ ر االستدام ،

 :الدراسة متغيرات

 .غزة بقطاعاإلعمار  إعادة دكر كزارة االش اؿ العام  كاالسكاف بعمم   :التابع المتغير - ب

 :المستقل المتغير - ت

 ،2118 ن25) كتشػػمؿ غػػزة ةطػػاع عمػػارإ بإعػػادة كاإلسػػكاف العامػػ  األشػػ اؿ كزارة أدا  تق ػػ ـ معػػا  ر   

USAID)ن 

 :(Relevance) االرتباط معيار .8

 كالس اسػػات االحت اجػات إلػػى بالنسػب  النتػػا ج مبل مػ  أك ارتبػاط مػػدل تقػد ر  فحػػص االرتبػاط مع ػار

 .المشركع  ستهديها التت الف ات اتكأكلك  كاحت اجات

 :(Efficiency) الكفاءة معيار .1

 كالمػكارد لمنفقػات بالنسػب  تحققػت التػت النتػا ج  قػدر يهػك .المشركع كفا ة تقد ر  ق س الكفا ة مع ار

  .محددة زمن   يترة أ نا  المشركع يت المستخدم 

 :(Effectiveness) الفاعمية معيار .4

 كػاف إذا كمػا ،بػه سػتتحقؽ الػذم المػدل أك المخرجػات تحق ؽ مدل تقد ر عمى الفاعم   مع ار  ركز

 .المحدد كاأل ر المحددة النكاتج يت ركعالمش  سهـ أف المحتمؿ مف
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 :(Impact) األثر معيار .3

 كانػػػت إذا نػػػاجح ف األدا ك  التنف ػػػذ ك كػػػكف ،البع ػػػد المػػػدل عمػػػى المشػػػركع أ ػػػر حػػػص ف األ ػػػر مع ػػػار

انجػػػاز ،المخططػػػ  النشػػػاطات لتنف ػػػذ البلزمػػػ  المػػػدخبلت  الكةػػػت يػػػت متاحػػػ  المتكةعػػػ  المخرجػػػات ك 

 .المناسب

 :(Sustainability) االستدامة معيار .5

 انتهػػا  بعػد اسػتمرارها احتمػػاؿ أك نتا جػه، اسػتمرار مػػدل تقػد ر مػف المشػػركع اسػتدام  مع ػار  تحقػؽ

 .المكارد كتكةؼ المشركع

 :الدراسة حدود

 :الموضوعي الحد .8

 إعمػػػار إعػػػادةحػػػكؿ  كاإلسػػػكاف العامػػػ  األشػػػ اؿ كزارة أدا  لتق ػػػ ـ الدكل ػػػ  المعػػػا  ر اسػػػتخداـ تػػػـ

مػػػػف كجهػػػػ  نظػػػػر الجهػػػػات المختصػػػػ ، ، (األ ػػػػر االسػػػػتدام ، الفاعم ػػػػ ، الكفػػػػا ة، رتبػػػػاط،اال) غػػػػزة ةطػػػػاع

 كاإلسػكاف العام  االش اؿ كزارة طب ع  العمؿ يت  اضاي  لمحاكل  يهـكالمستف د ف مف عمم   اإلعمار، 

 .غزة ةطاع إعمار إعادةعمم   حكؿ 

 :المكاني الحد .1

 .غزة ةطاع إعمار إعادةحكؿ  المعن   اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة عمى الدراس  تطب ؽ تـ

 :الزماني الحد .4

 عػاـ نها ػ  كحتػى 2118 عػاـ منػذ اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة أدا  تق  ـبمحاكل   الدراس  ةامت

 القطاعػات كػؿ يػت ان كب ر  ان تدم ر  تكاحد  ، إسرا  م   حركب 3 شهدت كالتت ،يت ةطاع غزة  2115

 .اإلسكاف ةطاع كأهمها
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 :)التعريفات اإلجرائية( الدراسة محاتمصط

 كمكمػػػف ةػػػكم مكػػػامف عػػػف تعبػػػر التػػػت الرسػػػم   أك النظام ػػػ  الصػػػف  هػػػك األدا  تق ػػػ ـ ناألداء تقيـــيم .1

 ،كآخػػػػركف البػػػػاةت )عبػػػد بإنجازهػػػػا كمفػػػػكا التػػػت لمكظػػػػا ؼ راداأليػػػػ  عط هػػػا التػػػػت المسػػػػاهمات ضػػػعؼ

 .(26 ن2117

 يػت مسػاهمته مدل كب اف مع ن  يترة خبلؿ الفرد تاج  إن ة اس هك ناألداء لتقييم اإلجرائي التعريف .2

 .اإلدار   الكحدة أهداؼ تحق ؽ

 اإلدار ػ  مكاةػعال يػت العػامم ف األشػخاص هػـ ناإلسـكانو  العامة األشغال وزارة في العاممين لفنيينا .3

 إعػػػػادة عمم ػػػػ  تنف ػػػػذ عػػػػف المباشػػػػر ف كالمسػػػػ كل ف ،اإلسػػػػكافك  العامػػػػ  األشػػػػ اؿ كزارة يػػػػت المختمفػػػػ 

 .عماراإل

 التت كالمنش ات ،كالكرش ،المنازؿ أصحاب األشخاص هـ نالمدمرة( البيوت )أصحاب نالمستفيدو .4

 .2114-2118 غزة ةطاع عمى المتكررة اإلسرا  م   الحركب بفعؿ تدمرت

 الصعوبات التي واجيت الباحث في الدراسة:

 لحال  . ندرة الدراسات )عمى حد عمـ الباحث( التت تجمع مت  رم الدراس  ا1

 مكضكع الدراس . ت. عدـ تكير المصادر االكل   كال انك   الكاي   التت ت ط2

 ق  البلزم  لمربط بنتا ج الدراس . ندرة الدراسات الساب3
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 :األول المبحث

 األداء تقييم

 :مقدمة الفصل

 أهػدايها تحق ػؽ إلػى تسعى التت لممنظمات بالنسب  كالكسا ؿ األسال ب أهـ أحد األدا  تق  ـ  عد

 باألهػػػػداؼ كمقارنتهػػػػا نتػػػػا ج مػػػػف المنظمػػػػ  حققتػػػػه لمػػػػا مؤشػػػػران   عػػػػد األدا  تق ػػػػ ـ أف إذ ،كياعم ػػػػ  بكفػػػػا ة

 سػػبلم  لضػػماف المهمػػ  الكسػػا ؿ ك حػػد  عتبػػر األدا  تق ػػ ـ فأ إلػػى باإلضػػاي  هػػذا ،مسػػبقان  لهػػا المرسػػكم 

 سػكؼ لػذا ،ممكن  كفا   ب عمى سبلمتها مف قؽكالتح ،اإلدارة تصرؼ تحت المكضكع  المكارد استعماؿ

 المؤ رة كالعكامؿ ،كأنكاعه ،كأهم ته ،كأهدايه ،كعناصرم ،األدا  تق  ـ مفهكـ إلى المبحث هذم يت نتطرؽ

 .ي ه

 :األداء تقييم عممية :أوالً 

 :األداء تقييم عممية تعريف - أ

 إلػى كبػالرجكع ـ،المقػ    لمشػت  ة مػ  إعطػا  (2119ن56 ،األم ػرم) بحسب التق  ـ مفهكـ  عكس

 .ةدرها نقامهات  كاس السمع  كـة   نإذ التقد ر،  عنت التق  ـ ف ب نجد تق  ـ لكمم  الم كم المعنى

 )ابػف بػالتق  ـ الشػت   مػف نكالق مػ  .الشػت  مقػاـ  قػكـ ألنػه ،الػكاك صػمهأك  القػ ـ، كاحدة نكالق م 

 .(511 نت.ب منظكر،

 العمم ػ  نباعتبػارم المتنكعػ  المؤسسػات يػت اإلدارم إلطػارا هػذا أك الجانػب هذا يت التق  ـ ك عد

 المكضػكعات أك األشػخاص أك األشػ ا  ة مػ  عمػى أحكػاـ إصػدار يػت تف ػد معمكمػات عنهػا  نتج منظم 

 .(36 ن2119 )الحكلت، العمم  ال القرارات كاتخاذ األيكار أك
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ؼ بمعػػا  ر كسػػمكك ات الالعمم ػػ  التػػت  ػػتـ بمقتضػػاها ة ػػاس مػػدل التػػزاـ المكظػػ نب نػػهككمػػا عػػرؼ 

العمػػؿ المطمػػكب منػػه، كالنتػػا ج التػػت تحققػػت مػػف االلتػػزاـ بهػػذا المعػػا  ر كالسػػمكك ات خػػبلؿ يتػػرة التق ػػ ـال 

 .(418:2117 )ماهر،

 األيراد كسمكؾ أدا  كتق  ـ ة اس جؿأ مف مصمـ رسمت النظاـ نب نه األدا  تق  ـ تعر ؼ  مكفك 

 يتػرة كخػبلؿ كنتا جها كالسمكؾ األدا  لهذا كالمنتظم  ،تمرةالمس المبلحظ  طر ؽ عف كذلؾ ،العمؿ أ نا 

 .(191 ن2116 ،)عق مت كمعركي  محددة

مكان ػػػ  ،حال ػػػان  المكظػػػؼ أدا  لتق ػػػ ـ المػػػنظـ اإلجػػػرا ال نب نػػػه (Beach) ب ػػػتش ك عريػػػه  تطػػػك رم كا 

 .(271 ن2115 )عبلةت، المستقببلن 

 المؤسسػػات لبقػػا  كح ك ػػ  كب ػػرة م ػػ أه عمػػى تشػػتمؿ التػػت العمم ػػات مػػف التق ػػ ـ عمم ػػ  تعػػد كمػػا

 مػػف أساسػػ   كسػػ م  ككنهػػا مػػف العمم ػػ  هػػذم أهم ػػ  تنبػػع ح ػػث مسػػارها، كتصػػك ب كتنم تهػػا، كتطكرهػػا،

 التجػػػدد عمػػػى تسػػػاعد التق  م ػػػ  العمم ػػػ  أف إلػػػى إضػػػاي  عطا هػػػا، كز ػػػادة المؤسسػػػ  ياعم ػػػ  ز ػػػادة كسػػػا ؿ

 العامػػ  الس اسػات بصػنع التق ػ ـ نتػا ج ربػط إلػى مدؤ تػ أنهػا كمػا المتنكعػ ، المؤسسػات  لرسػال كاالنتشػار

 لممؤسسػ  المنشػكد المسػتقبؿ نحػك كتطمعػات تكجهػات كمػف احت اجػات، مػف بهػا  تصؿ كبما لممؤسسات،

 .(2114ن15 ياش ، )أبك

 ،مناسػب  مقػا  س باسػتخداـ ألهػدايها التنظ م ػ  الكحػدات نجػازإ مػدل الة ػاس األدا  تق ػ ـ  عرؼ

 ال جاب ػػ ا الجكانػػب تػػدع ـ سػػب ؿ يػػت أسػػبابها عػػف كالتحػػرم القػػكةك  الضػػعؼ طنقػػا اكتشػػاؼ بهػػدؼ كذلػػؾ

زال   .(:878Deakin & Maher 1987) الالسمب   الجكانب كا 

 لػدل تحق قهػا تػـ التػت كالنتا ج ،عمؿ م داف أم يت عم ها المحصؿ النت ج  هكال األدا   عرؼك 

 .(126 ن2112 ،خـخم أبك) المع ن  ة اس بكحدات عنها ركالمعب   ،ما عمؿ ممارس 
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 كتزك ػػد المكظػؼ بػه  قػػكـ الػذم نجػازاإل مقػدار أك نسػػب  يػت ةػرار اتخػػاذ عمم ػ ال آخػركف  عريػهك 

 تكايػػػؽ عػػػدـ حالػػػ  يػػػت انجػػػازم أك أدا م عمػػػى تحسػػػ ف أك تعػػػد ؿ جػػػرا  بهػػػدؼ بالمعمكمػػػات المكظػػػؼ هػػػذا

 .(2 ن1994 ،كآخركف درة) المعا  رال مع االنجاز

 الفعم ػػػ  المسػػػاهم  مقػػػدار تحد ػػػد العمم ػػػ  ب نػػػه األدا  تق ػػػ ـ تعر ػػػؼ الباحػػػث  سػػػتط ع سػػػبؽ ممػػػا

صػػبلح ج ػػد، بشػػكؿ لمعمػػؿ لمق ػػاـ كتحف ػػزم كتدر بػػه ،اإلنتاج ػػ  العمم ػػ  يػػت لممكظػػؼ  ،بسػػرع  األخطػػا  كا 

 .بالدراس  عم ه سنعتمد ما الشامؿ التعر ؼ كهذا

  :األداء تقييم عناصر  - ب

 نمهاأه مف معا  رال مف عدد األدا  تق  ـ عمم   تشمؿ

 أك نػػكاتج أك مخرجػػات كمبل مػػ  صػػح  اسػػتمرار درجػػ  أنػػه االرتبػػاط مع ػػار ك عػػرؼ ناالرتبــاط معيــار .1

 السػ اؽ يػت الظػركؼ ت   ر بسبب الحقان  عدلت كما أك أصبلن، المخطط النحك عمى المشركع غا ات

 تحقػػػؽ تقػػػد ر عمػػػى المع ػػػار هػػػذا  نصػػػب ح ػػػث الخارج ػػػ ، ب  تػػػه يػػػت أك المشػػػركع، لػػػذلؾ المباشػػػر

 كصػػػ اغ  المشػػػركع، كاسػػػترات ج ات المسػػػتف د ف، كحاجػػػات المشػػػركع، كخمف ػػػ  الخطػػػط بػػػ ف الرتبػػػاطا

 .(2116ن18 )العزاكم، المطمكب  الخطط

 )العب دم محددة مدخبلت مف مخرجاتال أةصى تحق ؽ عمى القدرة بالكفا ة ك قصد نالكفاءة معيار .2

 .(2111ن7 ،كآخركف

 مػػع المختمفػػ  األنشػػط  نجػػازإ يػػت المسػػتعمم  المػػكارد مػػؼك تقم ػػؿ عػػف عبػػارة كهػػك نالفاعميــة معيــار .3

 المهمػػ  لتنف ػػذ مطمقػػ  ضػػركرة ي ػػه الػػذم الحػػد إلػػى اإلنفػػاؽ تقم ػػؿ أك الجػػكدة عمػػى المحايظػػ  مراعػػاة

 .(23 ن2115 ،)الكبراتت

 ادألعػد المسػتهدي  الف ػات تمقتها التت الفكا د انتشارك  امتداد مدل األ ر مع ار ك عكس ناألثر معيار .4

 القطػاع تطػك ر يػت المشػركع مسػاهم  األ ػر  عكػس كػذلؾ ،المنطق  أك المجتمع يت الناس مف بركأ
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 الجكانػػب عمػػى  ركػػز األ ػػر تحم ػػؿ أف المشػػار ع إلدارة األكركبػػت االتحػػاد دل ػػؿ ك بػػ ف ،العبلةػػ  ذات

 ن(PCM, 2004:34) التال  

 .الهدؼ هذا تحق ؽ يت المشركع مساهم  مدلك  العاـ الهدؼ تحق ؽ مدل -

 مػ البلز  البنػكد كمػزكدم الخػدمات كمقػدمت المػكظف ف عمػى لممشػركع االةتصػادم األ ر انتشار مدل -

 .(2116ن19 )العزاكم، كةرطاس ه( كمعدات )أ اث لمعمؿ

 :أداء العاممين تقييم أىمية :ثانياً 

 عتػدي التت الكس م  يهك اإلدار  ، العمم   يت مرمكة  ب هم   العامم ف أدا  تق  ـ مكضكع  حظى

 مرؤكسػػ هـ كمسػػؤكل ات كاجبػػات  تػػابعكف الرؤسػػا  تجعػػؿ حػػ ف كنشػػاط، بح ك ػػ  لمعمػػؿ اإلدار ػػ  األجهػػزة

 مجػاالت خػبلؿ مػف األهم ػ  تمػؾ نتػا ج إظهػار مكػفك  .بفعال ػ  لمعمػؿ المرؤكس ف كتديع مستمر، بشكؿ

 ن(1184 ن2111 ،ماضت كأبك الركس، أبك) ن  تت بما األدا  تق  ـ نتا ج استخداـ

 .الجد د المكظؼ صبلح   تحد د .1

 .كالتع  ف االخت ار سبلم  مدل عمى الحكـ .2

 .كالترة   النقؿ عند بها االسترشاد .3

 .التدر ب   االحت اجات كتحد د المطمكب األدا  مستكل تحد د .4

 .التشج ع   المكايآت منح عند بها االسترشاد .5

 .المشري ف مستكل كتحس ف كاإلشراؼ الرةاب  ياعم   .6

 .الكظ ف  دا أ بمستكل النهكض .7

 .كالمرؤكس ف الرؤسا  ب ف العبلة  تق  ـ .8
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 لهػػذم الممػػكل ف رغبػػات تمب ػػ  إلػػى لمشػػار عها التق ػػ ـ عمم ػػ  خػػبلؿ مػػف المنظمػػات تهػػدؼ كأ ضػػان 

ةناعهـ المشار ع  لهػذم التمك ػؿ اسػتمرار عمى المحايظ  أجؿ مف كيعال تها المشار ع هذم مبل م  بمدل كا 

 .(Crawford" Project monitoring and evaluation, 2003:25) المنظمات

 كأ ػػرم كياعم تػػه كفا تػػه كمػػدل مشػػركع أم مبل مػػ  مػػدل تحد ػػد إلػػى التق ػػ ـ  هػػدؼ عػػاـ كبشػػكؿ

 المكارد كاستخداـ أيضؿ نتا ج إلى  ـ كمف ،القرار صنع عمم   تحس ف إلى  ؤدم أف ك  تكةع كاستدامته،

 كهػت ،األدا  تق ػ ـ بكظػا ؼ  ػرتبط كهػذا ،(UNFP"Project Manager's 2007:23) أكبػر بكفػا ة

 نكالتالت

 األداء تقييم لعممية األساسية الوظائف: 

 ك مكػػػف رسػػػمتها، التػػػت لمخطػػػط المؤسسػػػ  تحق ػػػؽ لمػػػدل متابعػػػ  عػػػف عبػػػارة األدا  تق ػػػ ـ عمم ػػػ 

 كمراةبتهػػا، الخطػػط تمػػؾ تنف ػػذ عمػػى اإلشػػراؼ مػػف المسػػ ر ف لتمكػػ ف ذلػػؾ أسػػال ب عػػدة باسػػتعماؿ ة اسػػها

 ن(7 ن2112 ،)عباست التال   لكظا ؼا يت األدا  تق  ـ أهم   تمخ ص فك مك

 المسػطرة لؤلهػداؼ تحق قهػا مػدل عمػى بػالتعر ؼ كذلؾ ،لممؤسس  االةتصاد   األهداؼ تنف ذ متابع  -

 ،المؤسسػػ  أةسػاـ مختمػػؼ تكيرهػا التػػت كاإلحصػا  ات الب انػات عمػػى اعتمػادان  المحػػددة كلمفتػرة ،مسػبقان 

 .ككضكح بدة  مسبقان  األهداؼ تحد د لمس ر فا عمى  جب لذلؾ

 مف درج  ب عمى خططها كتنف ذ نشاطها بممارس  المؤسس  ة اـ مف لمت كد األدا  كفا ة عمى الرةاب  -

 االنحرايػػػات بتشػػػخ ص كذلػػػؾ الممكنػػػ ، الكفػػػا ة  جػػػب كهنػػػا المسػػػتقبؿ، يػػػت تفاد هػػػا عمػػػى العمػػػؿ أك

  .ممكن  درج  ب عمى مكاردها كاي  استخدمت ةد المؤسس  أف مف كالت كد ،كأسبابها

 .تحدث التت االنحرايات عف المسؤكل  اإلدار   كالمراكز الجهات تحد د -

 .األيضؿ البد ؿ اخت ار ضركرة مع االنحرايات لمعالج  المناسب  كالكسا ؿ الحمكؿ عف البحث -
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 :التقييم من اليدف :اً لثثا

 (UN) المتحػدة األمػـ كمنظمػ  (،JICA) كفلمتعػا ال ابان ػ  كالككال  المصادر مف العد د تش ر

 ن(JICA, 2004ن33) هما ر  س  ف هدي ف لمتق  ـ أف يت

 االسػترات ج ات أك الس اسػات أك العمم ات بش ف صح ح  ةرارات التخاذ معمكمات مف  مـز ما تكي ر .1

 .المقبم  أك الجار   بالمشار ع المرتبط 

 المشػػػركع أدا  ياعم ػػػ  ت بػػػت كالمسػػػتخدم ف(، شػػػركا كال )لممػػػانح ف المعن ػػػ  الجهػػػات إلػػػى أدلػػػ  تقػػػد ـ .2

 لنتػػػا ج المػػػد ر ف اسػػػتخداـ كمػػػدل كالمال ػػػ ، القانكن ػػػ  كلممتطمبػػػات لهػػػا، المخطػػػط لمنتػػػا ج كمطابقتػػػه

 .كالتق  ـ المراةب 

 

 :(JICA, 2004) يمي ما المشاريع لتقييم األخرى األىداف وتتضمن

  ػػنجح ال كمػػا  ػػنجح بمػػا المتعمقػػ  المعػػارؼ جمكعػػ م يػػت كالمسػػاهم  الجمػػاعت الػػتعم ـ عمم ػػ  إتاحػػ  .1

 .ذلؾ كأسباب

 .تحس نها أك المشركعإدارة  أدا  جكدة مف التحقؽ .2

 .كتكرارها ي ها التكسع أجؿ مف الناجح  االسترات ج ات تحد د .3

 .الناجح  غ ر االسترات ج ات تعد ؿ .4

 .كدتهاكج المشار ع مخرجات يت بدلكها لئلدال  المعن   لمجهات الفرص  إتاح  .5

 كأ ػػػرم ،كياعم تػػػه كفا تػػػه كمػػػدل ،مشػػػركع أم مبل مػػػ  تحد ػػػد إلػػػى عػػػاـ بشػػػكؿ التق ػػػ ـ ك هػػػدؼ

لػى أيضػؿ نتػا ج إلػى القػرار صػنع عمم   تحس ف  ؤدم أف ك  تكةع كاستدامته،  بكفػا ة المػكارد اسػتخداـ كا 

 .(UNFPN Evaluation toolkit, 2007:15) أكبر
 



 

 

 
19 

 :التقييم توقيتات

 ن(JICA, 2004: 29) كهت ي ها،   جرل التت المرحم  إلى استنادنا لمتق  ـ تكة تات  بلث هناؾ

 المشػركع، تنف ػذ ةبػؿ  ػتـ :(Pre- Evaluating) أو (Ex-ante Evaluation) القبمي التقييم .1

 مبل مػػػػ  كمػػػدل منػػػه، المتكةعػػػ  كالنتػػػا ج تفاصػػػ مه كتكضػػػػ ح المشػػػركع تنف ػػػذ ضػػػركرة تػػػدرس ح ػػػث

 ك سػػػاعد .البلحقػػػ  التق  مػػػات يػػػت المشػػػركع تػػػ   ر لق ػػػاس تق ػػػ ـ مؤشػػػرات ككضػػػع كة متػػػه، المشػػػركع

 كمحتمػؿ متكةػع هػك مػا كصػؼ  عنت الذم بالس نار كهاتال الالتخط ط القبمت التخط ط عمى المنظم 

 هػػػذم مػػػف كػػػؿ مػػػع لمتعامػػػؿ صػػػ    إلػػػى كالتكصػػػؿ محتممػػػ ( )مشػػػاهد سػػػ نار كهات ككضػػػع كتحم مػػػه،

 كةابمػػػ  مف ػػػدة بطر قػػػ  كالمتكةعػػػ  المحتممػػػ  يكػػػارلؤل ككاسػػػع دة ػػػؽ بتشػػػخ ص كذلػػػؾ السػػػ نار كهات،

، نتخػػذم الػػذم المؤكػػد غ ػػر القػػرار ربػػط عمػػى  سػػاعد ح ػػث لمتطب ػػؽ،  مػػف  حػػدث أف  مكػػف بمػػا ال ػػـك

 الخطػػط كاضػعت االحتمػاالت هػذم تسػػاعد ح ػث لػك؟(، )مػاذا المسػتقبؿ يػػت القػرار لهػذا كػ  ر أحػداث

 :,Wilso) لهػا كاالسػتعداد المسػتقبم   التكةعػات مكاجهػ  عمػى المنظمػ  يػت كالمػؤ ر ف االسػترات ج  

2005: 45). 

ــــيم أو (Mid-term Evaluation) المــــدة منتصــــف تقيــــيم .2 ــــزامن التقي  During) المت

Evaluating)يحػػص إلػػى التق ػػ ـ هػػذا  هػػدؼ ح ػػث المشػػركع، تنف ػػذ مػػدة منتصػػؼ يػػت ك  جػػرل ن 

 إلػػى باإلضػػاي  النتػػا ج، إلػػى مسػػتندنا  كالمبل مػػ الكفػػا ة عمػػى بػػالترك ز المشػػركع كتنف ػػذ اإلنجػػازات،

 كاإلسكاف العام  االش اؿ كزارة التق  ـ نتا ج تساعد ح ث لمنتا ج، كيقا كتعد مها العمؿ خط  مراجع 

 .األدا  كمراةب  القرار اتخاذ عمى

ــيم .3  ن(After performing Evaluating) أو (Ex-post Evaluation) البعــدي التقي

 اسػتنادنا كاالسػتمرار  ، كالتػ   ر الكفػا ة عمػى ك ركػز المشػركع، تنف ػذ انتهػا  مف زمن   يترة بعد   جرم

 لمجهػػػات كالتكصػػػ ات المسػػػتفادة الػػػدركس اسػػػتخبلص إلػػػى التق ػػػ ـ هػػػذا ك هػػػدؼ .التق ػػػ ـ نتػػػا ج إلػػػى

 .كياعم   كفا ة أك ر بشكؿ كتنف ذها المستقبم   المشار ع بتخط ط المعن  
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 السػػػػتخداـ المشػػػركعات بعػػػض تضػػػطر يقػػػد ،األخػػػػرل عػػػف إحػػػداها التق  مػػػات هػػػذم تعػػػكض ال

  .كةته حسب كؿ ال بل   التق  مات

 :(3 ن2113 ،حمدأ) التقييم في المساىمين مشاركة -

 كالف ػات المشػركع، مػكظفت مػف كب ػرة مجمكعػ  لتشػمؿ النطػاؽ كاسػع  المشػارك  تككف أف  مكف

 مف ا نت ف أك كاحدة مجمكع  تستهدؼ أف ذلؾ، مف بدالن  ك مكف، .كغ رهـ كالشركا ، بالمشركع، المت  رة

  مػػـز يقػػد المشػػركع، تنف ػػذ  عػػكؽ مػػا كشػػؼ هػػك الهػػدؼ كػػاف إذا الم ػػاؿ، سػػب ؿ يعمػػى .المجمكعػػات تمػػؾ

 تمػؾ تكػكف يقػد المسػتهدي ، الف ػات عمػى المشػركع تػ   ر معريػ  هػك الهػدؼ كػاف إذا أمػا .المنفذ ف إشراؾ

 تفهػـ المعن ػ  الجهػات كانػت إذا مػا معريػ  هػك الهػدؼ كػاف إذا كلكف .المشارك ف أنسب هت المجتمعات

 تكػػكف ةػػد النطػػاؽ الكاسػػع  المشػػارك  يػػإف متما مػػ ، رؤ ػػ  المتحقػػؽ التقػػدـ كتػػرل المشػػركع أهػػداؼ جم عهػػا

 .الفضمى هت

 ه ػػجن   عػف بكضػػكح الػنهج هػػذا ت م  ػز بػػالتق  ـ  تعمػؽ ي مػػا التشػاركت الػػنهج تكجػه التػػت المبػادئ إف

 يت مختمف  لطر ق  كةبكالن  مختمفان، يكر ان  اتجاهان  التشاركت التق  ـ أ ضان  ك تطمب ،لتقم د  ا كالتق  ـ المراةب 

 .التق  ـ عمم   إجرا 

 :وتقييمو األداء في المؤثرة العوامل :رابعاً 

 تمػػػؾ بعػػػض المنظمػػػ  أدا  تق ػػػ ـ عمم ػػػ  كعمػػػى األدا  عمػػػى المػػػؤ رة العكامػػػؿ مػػػف العد ػػػد هنالػػػؾ 

 تكػػكف العكامػػؿ هػػذم بعػػض فإيػػ لػػذلؾ كتبعػػان  ،المنظمػػ  خػػارج كاآلخػػر ،لمنظمػػ ا داخػػؿ ةمكجػػكد العكامػػؿ

 :ىي العوامل تمك أىم ومن ،الس طرة نطاؽ خارج اآلخر كالبعض ،الس طرة نطاؽ ضمف

 :وتتضمن :الداخمية العوامل .8

 تركػػز إذ األمػػد، كطك ػػؿ ةصػػ ر المسػػتهدؼ األدا  تحد ػػد كتتضػػمف نواالســتراتيجية الماليـــة العوامــل .أ 

 طك مػ  األهػداؼ أمػا ،المػالت األدا  بتحسػ ف المرتبط التنظ مت االهتماـ عمى األمد ةص رة هداؼاأل
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 أدا  ذات المنظمػػػ  لجعػػػؿ اآلف هعممػػػ  جػػػب مػػػا حػػػكن اإلدارة تكجػػػه التػػػت األهػػػداؼ تمػػػؾ يهػػػت األمػػػد

 .(3 ن2113 ،حمدأ) دا ـ كبشكؿ أيضؿ

 لتكل ػػػد عمم اتهػػػا يػػػت المنظمػػػ  هاتسػػػتخدم التػػػت المػػػدخبلت جم ػػػع المػػػكارد تم ػػػؿ نالمنظمـــة مـــوارد .ب 

 كرسػػالتها أهػدايها تحق ػؽ لعمم ػ  المنظمػ  تحتاجػه أك تتطمبػػه مػا أ ضػان  كتعنػت ،المطمكبػ  المخرجػات

 .المجتمع يت

 بػػ ف عبلةػػ  لكجػػكد كذلػػؾ ،الناجحػػ  لممنظمػػات األساسػػ   المككنػػات حػػدأ ال قايػػ  إف نالمنظمــة ثقافــة .ج 

 اتخػػػػاذ يػػػػت العػػػػامم ف مسػػػػاهم  أم) المشػػػػارك   قايػػػػ  تمػػػػؾتم التػػػػت المنظمػػػػ  أف أم ،األدا ك  ال قايػػػػ 

 . (كمتطكر متم ز أدا  بمستكل تتم ز القرارات

 لتنف ػذ التنظ مػت اله كػؿ أشػكاؿ مػف شػكؿ إلػى المنظمػات جم ػع تحتػاج نلممنظمة التنظيمي الييكل .د 

 ،إلجرا اتكا ،لممنظم  الرسمت لمدكر تخ ؿ أك )تصكر ب نه التنظ مت اله كؿ  عرؼ إذ إسترات ج تها

 هذا  م ؿ إذ ،القرار صنع كعمم ات ،كالمسؤكل ات ،السمع  مستكل ككذلؾ ،الرةاب  ل اتآك  كاألحكاـ،

 المطمػػػػكب بالشػػػػكؿ إسػػػػترات ج تها كتنف ػػػػذ ،المنظمػػػػ  نجػػػػاح يػػػػت المػػػػؤ رة العكامػػػػؿ أهػػػػـ حػػػػدأ العامػػػػؿ

 .كالصح ح

 عمػػػؿ يػػػت أ ػػػرت كاسػػػع  تكنكلكج ػػػ  تطػػػكرات األخ ػػػرة الفتػػػرة يػػػت ظهػػػرت لقػػػد نالتكنولـــوجي التطـــور .ق 

 الكصكؿ م زة لممنظم  التطكرات هذم ككيرت ،عال   جكدة ذات منتجات بتقد ـ لها كسمح ،المنظم 

 بسػرع  كالتحػرؾ العال ػ  الجػكدةإدارة  مػف  مكنهػا كبػذلؾ ،ي ػه تحتاجهػا الػذم بالكةػت المعمكمات إلى

 .(95 -93 ن2115 )الكبراتت، الزبكف لطمب ان كيق منتجات لتصم ـ

 المف دة المعمكمات  كير ج د بشكؿ مصمم  لممعمكمات نظـ إلى المنظمات تحتاج نالمعمومات نظم .ك 

دارة التخطػػ ط مجػػاؿ يػػت لهػػا  بالدةػػ  تتصػػؼ أف  جػػب الػػنظـ هػػذم أف إذ ،بكفػػا ة أنشػػطتها كرةابػػ  كا 

 تمػػػػػؾ أدا  تحسػػػػػ ف يػػػػػت  سػػػػػاهـ الػػػػػذم بالشػػػػػكؿ المناسػػػػػب بالكةػػػػػت مخرجاتهػػػػػا تقػػػػػدـ فأك  ،كالح اد ػػػػػ 

 .(3 ن2113 ،حمدأ) المنظمات
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 :وتتضمن :الخارجية العوامل .1

 لػ س المنػتج أف أم ،المنتج سكؽ تعد يمـ ،ال مان نات بدا   عند  ت  ر بدأ السكؽ شكؿ إف نالزبائن .أ 

 رغبتػه  فػرض الزبػكف أصػبح إذ ،الزبػا ف سػكؽ السػكؽ أصػبح ح ػث ،المػؤ رة العم ػا ال ػد صاحب هك

 الػديع كطر قػ  التسػم ـ مكاع ػد  حػدد الػذم هػك أصبح ماك المنتج، كتصم ـ نكع ك حدد ،المنتج عمى

 .(2115ن96 )الكبراتت،

 حػػدة كتصػػاعد ،الب   ػػ  التعق ػػدات بسػػبب المتسػػارع الت  ػػر بصػػف  ال ػػكـ العػػالـ  كصػػؼ نالمنافســون .ب 

 التحد ات مكاجه  كل رض ،العالم   األسكاؽ يت سكة   حصص عمى لبلستحكاذ كالصراع المنايس 

 إلػػى تسػػتند متكاممػػ  إدار ػػ  رؤ ػػ  اعتمػػاد المنظمػػات تمػػؾ عمػػى  نب ػػت األعمػػاؿ منظمػػات تجابػػه التػػت

 البػارزة الصػفات مػف الشػد دة المنايسػ  أصػبحت إذ ،لممنظمػ  التنايسػت المركػز تعػزز ح كاض يمسف 

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

 الكةػػت يػػت تكاجػػه أصػػبحت المنظمػػ  تكاجههػػا التػػت الظػػركؼ نفػػس  كاجهػػكف  فمحم ػػ منايسػػ ف مػػف

 ن2117 )الشػػػك مت، أيضػػػؿ ب   ػػػ  ظػػػركؼ يػػػت تعمػػػؿ عالم ػػػ  منظمػػػات مػػػف حػػػادة منايسػػػ  الحاضػػػر

63). 

 بػاالتت مت  راتهػا بعػض تحد د  مكفك  ،الخارج   الب    عكامؿ أهـ مف كتعتبر ناالقتصادية العوامل .ج 

 ،التجػػارم المػػديكعات م ػػزاف ،الدكل ػػ  التجػػارة حركػػ  عمػػى فركضػػ الم ق ػػكدال ن(2111ن131 )السػػ د،

 .نقد  كال المال   الس اسات ،القكمت الدخؿ تكز ع طرا ؽ

ـــة السياســـية العوامـــل .د   أعمػػػاؿ يػػػت الحكػػػكمت كالتػػػدخؿ الس اسػػػت االسػػػتقرار درجػػػ  تػػػؤ ر نوالحكومي

 )الكبراتػػت، تتبػػاآل التػػ   رات تمػػؾ أهػػـ بعػػض تحد ػػد ك مكػػف ،مباشػػر غ ػػر أك مباشػػر بشػػكؿ المنظمػػ 

 اصػػػػ الخ القػػػػكان ف ،كالعػػػػامم ف العمػػػػؿ أربػػػػاب بػػػػ ف العبلةػػػػ  بتنظػػػػ ـ الخاصػػػػ  القػػػػكان ف (98 ن2115

 .المستهمؾ بحما   الخاص  القكان ف ،الب    عمى بالمحايظ 
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ــة االجتماعيــة العوامــل .ق   كالتػػت ،ال قاي ػػ  كالقػػ ـ المجتمػػع اتجاهػػات إلػػى العكامػػؿ هػػذم تشػػ ر نوالثقافي

 كالس اسػػػ   االةتصػػػاد   كالمت  ػػػرات الظػػػركؼ تقػػػكد يهػػػت كلػػػذلؾ ،لممجتمػػػع األسػػػاس الحجػػػر تعتبػػػر

 مػػػف تتطمػػػب كال قاي ػػػ  االجتماع ػػػ  النػػػكاحت يػػػت الحاصػػػم  الت  ػػػرات أف إذ كالتكنكلكج ػػػ ، كالقانكن ػػػ 

 .المجتمع يت الحاصؿ التطكر مع تتناسب متطكرة أسال ب كتبنت ،المركن  المنظم 

 ،مؤسسػػػ  أم عمػػػؿ يػػػت كح ك ػػػ  ضػػػركر    عمم ػػػ هػػػت األدا  تق ػػػ ـ عمم ػػػ  بػػػ ف الباحػػػث ك ػػػرل

 ،كمتكاممػػػ  شػػػامم  عمم ػػػ  كهػػػت ،المؤسسػػػ  أهػػػداؼ تحق ػػػؽ يػػػت تسػػػاعد األدا  تق ػػػ ـ عمم ػػػ  بػػػ ف سػػػ ماكال

 ،ال  ػػػرات كلسػػػد ،العػػػامم ف لػػػدل أدا  كأيضػػػؿ مسػػػتكل، أعمػػػى إلػػػى لتصػػػؿ عمم ػػػ  أسػػػس عمػػػى كترتكػػػز

صبلح يعمم   تق  ـ االدا  ذات بعد ف داخمت، كخارجت تتبادؿ الت   ر معهمػا يػت  ،األدا  يت القصكر كا 

عمم ػػ  معريػػ  الػػكزف الفعمػػت الدا  العػػامم ف يػػت مختمػػؼ اةسػػاـ المؤسسػػ ،  البعػػد الػػداخمت  تعمػػؽ ب نظمػػ  

ف كآل ات العمؿ الداخم  ، كطب ع  االنسجاـ كالتنس ؽ الداخمت لمنظكم  االدا  كيقان لممعا  ر المخطط  م

ةبؿ االدارة، كبعد خارجت  كمف يت عمم   التسك ؽ لممؤسسػ  عمػى مختمػؼ المسػتك ات بمػا  تناسػب مػع 

 اهداؼ المؤسس .
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 :الثاني المبحث 

 الجيات الرئيسية إلعادة اعمار قطاع غزة

 :تمييد

 كالمسػػتمر الممػػنهج كعدكانػػه الصػػه كنت االحػػتبلؿ كطػػ ة مػػف  عػػانت الفمسػػط نت الشػػعب  ػػزاؿ ال

 االحػتبلؿ دكلػ ل االعتػدا ات مسمسػؿ عمػى كالدكلت العربت الصمت ككسط ،ان عام( 68) عف  ز د ما نذم

 هػػػػذم مػػػػف األكبػػػر القسػػػػط اإلسػػػكافك  التحت ػػػػ  البن ػػػ  لقطػػػػاع كػػػاف الفمسػػػػط نت، الشػػػعب عمػػػػى اإلسػػػرا  م  

 يكانػػت  ،الفمسػػط ن  لمقضػػ   حػػؿ إل جػػاد كالعربػػت الػػدكلت السػػعت مػػع كت رتهػػا زادت كالتػػت ،االعتػػدا ات

 عمػػى كمتتال ػػ  ظالمػػ  حػػركب إلػػى تصػػاعدت كالتػػت السػػكن   لؤلح ػػا  العسػػكر   كالتػػكغبلت االجت احػػات

 الب ػػكت تػػدم ر عمػػى االحػػتبلؿ ترك ػػز مػػع كاإلنسػػان  ، الحضػػر   الح ػػاة مقكمػػات مسػػتهدي ن  غػػزة، ةطػػاع

 الحصػػار تمراراسػػ مػػع ذلػػؾ كػػؿ االحػػتبلؿ، مػػع التمػػاس حػػدكد مػػف القر بػػ  تمػػؾ كخاصػػ  سػػكانها كتهج ػػر

 اإلسػػكاف ةطػاع يػت كدمػار تخر ػب فمػػ أحد تػه كمػا ،مضػت سػنكات (11) منػػذ غػزة ةطػاع عمػى المشػدد

 مػػػػػف كأك ػػػػػر بالكامػػػػػؿ، تػػػػػدم رها تػػػػػـ سػػػػػكن   كحػػػػػدة (11,111) تجػػػػػاكزت كالتػػػػػت األخ ػػػػػرة الحػػػػػرب خػػػػػبلؿ

 حجػػػـ مػػػف زاد ممػػػا البػػػال ، الضػػػرر إلػػػى الطف ػػػؼ الضػػػرر بػػػ ف مػػػا تضػػػررت سػػػكن   كحػػػدة( 162,111)

 .(37 ن2115جهاز االحصا  المركزم،) اإلسكاف ةطاع يت العجز

شػػراؾ تػػـك  ،ةػػؼالمك  خطػػكرة لتػػدارؾ صػػع د مػػف أك ػػر عمػػى مك ػػؼ تحػػرؾ هنػػاؾ كػػاف لػػذا  أكبػػر كا 

 المباشػػرة كالمقػػا ات العمػػؿ كرش خػػبلؿ كمػػف الػػرأم أصػػحاب كمػػف المختصػػ  المؤسسػػات مػػف ممكػػف ةػػدر

 كتعز ػػز المتضػػرر ف معانػػاة مػػف لمتخف ػػؼ ممكنػػ  مػػكؿح إلػػى كالكصػػكؿ األزمػػ  هػػذم تجػػاكز ك ف ػػ  لبحػػث

 .صمكدهـ

 الحككم ػػػػ  الجهػػػػات بػػػػ ف مػػػػا غػػػػزة ةطػػػػاع يػػػػتاإلعمػػػػار  إعػػػػادة عػػػػف المسػػػػ كل  الجهػػػػات كتتنػػػػكع

 غ ػر جهػاتكال ،اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ كزارة رأسػها كعمى الكزارات مف عدد يت كالمتم م  )الرسم  (،
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 البلج ػػػػ ف كتشػػػػ  ؿ غػػػػكث ككالػػػػ ك  ،طر ػػػػ  إلعػػػػادة اعمػػػػار غػػػػزةالمجنػػػػ  الق ،الرسػػػػم  ( )غ ػػػػر الحككم ػػػػ 

 ،لئلسػػكاف الفمسػػط نت كالمجمػػس، (UNDP)برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػا ت ك  ،)األكنػػركا( الفمسػػط ن  ف

 .كغ رهـ

 :اإلعمار المعنية بإعادة اتالجي :أوالً 

 :اإلسكانو  العامة األشغال وزارة - أ

 :واألدوار النشأة -

 هػػػذم ككانػػػت ـ،1994 عػػػاـ أ ػػػار شػػػهر يػػػت اإلسػػػكاف كزارة لفمسػػػط ن  ا الكطن ػػػ  السػػػمط  أنشػػ ت

 ،الحضػرم كالتخطػ ط الس اسػ  ،كالتطػك ر كالتخط ط )البحث نهت عام  إدارات خمس مف تت لؼ الكزارة

 .(المال   الش كف ،اإلدار   الشؤكف ،المشار ع

 األشػػ اؿ كزارة كهػػك الجد ػػد االسػػـ الػػكزارة لتحمػػؿ اإلسػػكاف كزارة مػػع األشػػ اؿ كزارة دمػػج تػػـ  ػػـ

 القػػػػكان ف مػػػػف مجمكعػػػػ  الػػػػكزارة عمػػػػؿ ك حكػػػػـ ـ،2112 عػػػػاـ  كن ػػػػك منتصػػػػؼ كذلػػػػؾ ،اإلسػػػػكافك  العامػػػػ 

 هذم كأهـ الكزارة، كس اسات كخطط نشاط كضبط كتكج ه تنظ ـ أساسها عمى  تـ التت السار   كاألنظم 

 تشج ع ةانكف ،(6/1999) كم  الحك العطا ات ةانكف (،7/2111) رةـ العمؿ ةانكف نكاألنظم  القكان ف

 المػدف تنظػ ـ ةػكان ف ،(3/1998) المػدنت الػدياع ةانكف،المقاكل ف تصن ؼ نظاـ (،1/1998) االست مار

 ةػػانكف التنف ذ ػػ ، كال حتػػه كالشػػقؽ الطبقػػات ممك ػػ  ةػػانكف ،(1936-1994) غػػزة محايظػػات يػػت السػػار  

 التنف ذ ػػ ، كال حتػػه المدن ػػ  الخدمػػ  ةػػانكف   ،الفمسػػط ن كالمقػػا  س المكاصػػفات ةػػانكف الفمسػػط نت، العمػػؿ

 الكزارة يت العمؿ لتنظ ـ الكزرا  مجمس أك الكزارة تصدرها التت كاألنظم  القرارات مف العد د إلى إضاي 

 .(113 ن2114 ،الجهاز المركزم لئلحصا  الفمسط نت)

 

 



 

 

 
26 

 :اإلسكان مشاريع .8

-2112) العػاـ منػذ أنجػز ح ث ،عتهاكض التت األهداؼ تحق ؽ عمى نش تها منذ الكزارة عممت

 النػدل، حػت الزهػرا ، مد نػ  نالمشػار ع هػذم كمػف غزة، ةطاع يت   اإلسكان المشار ع مف العد د (2113

 ،العػػػكدة مشػػػركع ،ال ابػػػانت المشػػػركع ،زا ػػػد الشػػػ   مد نػػػ  مشػػػركع ،الفػػػرا إسػػػكاف مشػػػركع ،النمسػػػاكم حػػػت

 ،2111) عػامت خػبلؿ الػكزارة ةامػت خػرآ جانػب كمػف ،اإلمػاراتت المشػركع ،(2، 1) السعكدم المشركع

نهػػا  ،إسػػكاف مشػػركع (12) بتخطػػ ط (2112  تنف ػػذ كجػػارل ،لممخططػػات البلزمػػ  االعتمػػاد إجػػرا ات كا 

 كمشػػركع السػػكن  ، حمػػد الشػػ   مد نػػ  مشػػركع م ػػؿ ،الدراسػػ  هػػذم إعػػداد حتػػى دكل ػػ  بمػػنح منهػػا العد ػػد

 عػػف تنفػػذ مشػػار ع كهنػػاؾ ،الػػد ؾ جحػػر بقر ػػ  الهػػدل حػػتك  الزهػػرا ، بمد نػػ  السػػكن   خم فػػ  الشػػ   مد نػػ 

 بمسػاعدة الػكزارة بػدأت كمػا ،العػكدة مد ن  يت سكن   كحدة (1,111) مشركع بنا  م ؿ مست مر ف طر ؽ

 .أراضت ةطع تكز ع طر ؽ عف أك ،إسكان   جمع ات طر ؽ عف سكن   كحدات لبنا  المكاطن ف م ات

 :اإلعمار مشاريع .1

 كزارة دكر حػػػكؿ ،الحسػػػا ن  مف ػػػد /المهنػػػدس اإلسػػػكافك  العامػػػ  األشػػػ اؿ كز ػػػر مػػػع مقابمػػػ  كيػػػت

 بم ابػ  اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ كزارة بػ ف الػكز ر اعتبػر ،اإلعمػار ممػؼ يػت اإلسػكافك  العام  األش اؿ

 هػذم كتػتمخص ذلػؾ،  خػص ي مػا الكزارة مف المبذكل  الجهكد تتنكع ح ث اإلعمار، إعادة عمم   حاضن 

 ن(29/8/2116 ،اإلسكافك  العام  األش اؿ كز ر مع )مقابم   مت اي م الجهكد

 أك األكلػػت الحصػػر سػػكا  اإلسػػكاف قطػػاعب تلحقػػ التػػت األضػػرار بحصػػر بػػالكزارة الفن ػػ  الطػػكاةـ ة ػػاـ .1

 المتحػػدة األمػػـ كبرنػػامج ال ػػكث )ككالػػ  العبلةػػ  ذات الجهػػات مػػع باالشػػتراؾ كذلػػؾ ،النهػػا ت الحصػػر

 .(األخرل كالجهات ،UNDP اإلنما ت

 عمم ػ  لتنبنػت الدكل ػ  كالمؤسسػات المانحػ  الجهػات مػع كالتكاصػؿاإلعمػار  كمقترحػات ك ػا ؽ إعداد .2

 .المختمف اإلعمار  مشار ع كتنف ذ ،اإلعمار إعادة
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 .المختمف  (اإلسكاف )ةطاعاإلعمار  إعادة مشار ع مف المستف د ف ترش ح .3

 .(اإلسكاف )ةطاعاإلعمار  إعادة مشار ع تنف ذ متابع  .4

 .التحت  ( البن   )ةطاعاإلعمار  إعادة مشار ع تنف ذ متابع  .5

 هػت الػكزارة أف ال ان ػ  االنتفاضػ  منػذ ب نػه األش اؿ كزارة مستشار األغا، جكاد /دكتكرال كاعتبر

 باإلضػػاي  ،كمػػت  أك جز ػػت كانػػت سػػكا  السػػكن   الكحػػدات إعمػػار ممػػؼ بػػإدارة كلػػ المخ الحككم ػػ   الجهػػ

 األضػػػرار حصػػػر عػػػف المسػػػؤكل   الجهػػػ كهػػػت ،الدكلػػ  كمؤسسػػػات كزاراتة االعمػػػار لػػػالتػػػرم ـ كاعػػػاد إلػػى

 مشػػار ع تنف ػػذ كمتابعػػ  ،االسػػتفادة كمعػػا  ر ،المسػػتف د ف ةػػكا ـ كتحد ػػد ، الممكلػػ  الجهػػات مػػع كالتكاصػػؿ

دارة ،الديعات ابع كمت اإلعمار،  .(29/8/2116 ،األغا جكاد مع )مقابم  الممؼ هذا كا 

 :عشوائياتال معالجة مشاريع .4

 ككضػع سكن  ، عشكا  ات (6) بدراس  كالبمد ات األراضت سمط  مع بالتعاكف الكزارة ةامت كما

 هػػػذم كمػػػف ،المخططػػػ  اإلسػػػكاف مشػػػار ع خػػػبلؿ مػػػف سػػػاكن ها أكضػػػاع تسػػػك   أك ت ه مهػػػا إلعػػػادة حمػػػكؿ

 .الفرةاف كحى رابط ف،مال كحى الحمام  ، كعزب  ،عمرة أبك أؿ عشكا    نالعشكا  ات

 مػدار عمػى التعػد ات ةضػ   معالجػ  يػت األراضػت سػمط  حققتهػا التػت نجػازاتاإل أهـ مف عؿكل

 2111 العػػػاـ بػػػ ف ةػػػراران  اتخػػػذ أنػػػه األراضػػػت سػػػمط  ر ػػػ س رضػػػكاف إبػػػراه ـ .ـ ةػػػاؿ ،الماضػػػ   السػػػنكات

 األراضػػت سػػمط  خبللػػه كاسػػتطاعت ،الحككم ػػ  األراضػػت عمػػى التعػػد ات ممػػؼ إنهػػا  عػػاـ هػػك الماضػػت

زال  ،(سابقان  )البراهم  الفرةاف السكن   العشكا  ات مشاكؿ بعض نها إ بالفعؿ  مسػاحته ما عف تعد ات كا 

 منهػا كاسػع  مسػاحات عمػى المتعػد ف أكضػاع تسك   إلى إضاي  ،الحككم   األراضت مف دكنمان  (116)

 مػػػا رتػػػ ج  إلػػػى إضػػػاي  ( دكنمػػػان،132) بمسػػػاح  المػػػرابط ف كحػػػت ان،دكنمػػػ (264) بمسػػػاح  الفرةػػػاف حػػػت

 خػػػػػبلؿ األراضػػػػػت سػػػػػمط  تمكنػػػػػت كمػػػػػا ،القطػػػػػاع شػػػػػماؿ النصػػػػػر أـ ةر ػػػػػ  يػػػػػت ان دكنمػػػػػ (247) مسػػػػػاحته

 تعػػرؼ مػػا تعػػد ات ةضػػ   إنهػػا  مػػف 2112 يبرا ػػر شػػهر إلػػى 2111  كل ػػه شػػهر بػػ ف مػػا الكاةعػػ ،الفترة
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 ركعمشػ تنف ػذ مػف بػدكرها تمكنػت التػت غػزة لبمد ػ  المكةع كتسم ـ ،غزة بحر شاطئ عمى الحمام   بعزب 

 يػػإف األراضػػت سػػمط  كبحسػػب ،غػػزة مد نػػ  معػػالـ مػػف حضػػار ان  معممػػان  جعمػػه بمػػا الرشػػ د شػػارع تطػػك ر

 المبل ػػـ البػػد ؿ كتػػكي ر المكػػاف إلخػػبل  المشػػكم  هػػذم بحػػؿ المػػذككرة األشػػهر مػػدار عمػػى عممػػت السػػمط 

 بمػػا قطػاعال شػماؿ طبر ػػا مشػركعت إلػى أسػػرة (36) عػدهـ البػال  المنطقػػ  سػكاف نقػؿ تػػـ ح ػث ،لمسػكاف

 (38411) بمسػػػاح  القطػػػاع جنػػػكب خػػػان كنس محايظػػػ  يػػػت طبر ػػػا كمشػػػركع ان،دكنمػػػ (48586) مسػػػاحته

 المػػكاطن ف منػػازؿ أخػػذ بعػػدـ الحككمػػ  مبػػدأ عمػػى األراضػػت سػػمط  ر ػػ س دشػػد   السػػ اؽ هػػذا كيػػت ان،دكنمػػ

لقا هـ  الفمسط ن    الحككم خبلؿ مف األراضت سمط  كيرت بح ث ،متعد ف كانكا لك حتى الشكارع يت كا 

 لهػـ مسػاكف بنػا   ػتـ حتػى سػكف الست جار المكاف مف إخبل ها تـ التت لمعا بلت دكالر (1,511) مبم 

 اإلسػكافك  العام  األش اؿ كزارة عمكة) العشكا  ات معالج  نظاـ بمكجب إل ها نقمهـ تـ التت األماكف يت

 .(2116، االنترنت عمى

 عمى مقام  منازؿ لكجكد كنظران  ،العشكا  ات يت المكاطن ف بها  مر التت اإلنسان   لمحال  كنظران 

 سػمط  ةامػت المػكاطن ف تجػام بالمسػ كل   اإلحسػاس بػاب كمػف ،عشػكا    مناطؽ يت الحككم   األراضت

 بتػػػػار   المنعقػػػػدة (192) رةػػػػـ جمسػػػػ  يػػػػت الػػػػكزرا  مجمػػػػس مػػػػف ةػػػػرار باستصػػػػدار الفمسػػػػط ن   األراضػػػػت

 حسػػب لمسػػكف المحتػػاج ف الحككم ػػ  األراضػػت عمػػى متعػػد فال أكضػػاع بتسػػك   ت قضػػ 26/11/2111

 عمػػػى التعػػػد ات لمعالجػػػ  الحككم ػػػ  المجنػػػ  مػػػع بالتعػػػاكف األراضػػػت سػػػمط  عكفػػػت كمػػػا محػػػددة، معػػػا  ر

 الحككم ػ  األراضػت مػف (دكنمػان  21) مسػاحته ما عمى (عمرة أبك )أؿ تعد ات إلزال  الحككم   األراضت

 لنظػػاـ كيقػػان  أخػػرل أمػػاكف إلػػى (عا مػػ 161) عػػددهـ كالبػػال  عػػد فالمت نقػػؿ  ػػتـ بح ػػث ،غػػزة مد نػػ  غػػرب

 الجػارم العػاـ مطمػع نفػذت األراضػت سػمط  أف إلػى ك شػار ، جاركاإل التمم ؾ بشق ه العشكا  ات معالج 

 العامػػػػ  األشػػػػ اؿ كزارة ع)مكةػػػػ المنطقػػػػ  يػػػػت المػػػػكاطن ف ةبػػػػؿ مػػػػف عم هػػػػا المتعػػػػدل لمشػػػػكارع يػػػػتح عمم ػػػػ 

 .اإلسكاف(ك 
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نشػا  تنف ػذ يػت ر  سػ ان  دكران  اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ كزارةلػ كاف كلقد  كطػرح العامػ ، المبػانت كا 

 ككػػذلؾ ،البر ػػد كمكاتػػب الشػػرط ، كمبػػانت ،الػػكزارات مجمػػع مشػػركع نالمشػػار ع هػػذم أهػػـ كمػػف عطا اتهػػا

  .الكزرا  مجمس مبنى

 مػػف االنتفػػاع ظػػـكن ،الحككم ػػ  األراضػػت عمػػى التعػػد ات مػػع التعامػػؿ نظػػاـ الػػكزارة طبقػػت كلقػػد

 .الحككم   العطا ات كنظاـ العقارم، االست مار كنظاـ كاأليراد، لممؤسسات الحككم   األراضت

 تقػكـ ح ػث الػدكلت، كالتعػاكف غزة ةطاع إعمار ممؼإدارة  يت كاسعان  إسهامان  الكزارة أسهمت ةدك 

 الدكل ػػػ  الجهػػػات عمػػػ تنف ػػػذها تابعػػػ مك  ،كتسػػػك قها ،اإلعمػػػار خطػػػط بكضػػػع ـ2118 عػػػاـ كمنػػػذ الػػػكزارة

 إعػػادة ك  قػ  اإلعمػار، آلل ػػ  العػاـ اإلطػار تنف ػذها كجػػارم الػكزارة كضػعتها التػػت الخطػط كمػف ،المختمفػ 

 لمبنػػؾ ةػػدمت التػػت كالتنم ػػ اإلعمػػار  يػػت الحككمػػ  كأكل ػػات ةطػػر، لدكلػػ  ةػػدمت التػػت غػػزة ةطػػاع إعمػػار

 ةطػاع أكلك ػات عمػى تحتػكم ك  ق  عاـال نفس يت الكزارة أعدت كما ـ،2113 عاـ يت لمتنم   اإلسبلمت

 العامػػػػ  األشػػػػ اؿ )كزارة لتنف ػػػػذها تمه ػػػػدان  الترك ػػػػ  لمجمهكر ػػػػ  تقػػػػد مها كتػػػػـ ،اإلعمػػػػار مشػػػػار ع مػػػػف غػػػػزة

 .(2114، االسترات ج   الخط  ،اإلسكافك 

 أساسػت دكر كهناؾ خارج ان  ممكل  مشار ع هتاإلعمار  إعادة مشار ع تبدك شمكل   ناح   كمف

 عػدد تنف ذ إمكان   كدراس  الممكل  الجهات مع كالتكاصؿ األضرار حصر عمى عمم   يت رةمكزال كح كم

 2118 عػاـ يػت الػكزارة أدا  السػابق  التجػارب مػف تػتعمـ الػكزارة ب ف كصرح التنف ذ كمتابع  المشار ع مف

 ؽالسػاب يػت كانػت التػت المشكبلت كبرأ مف كلعمه ،2114 عف تختمؼ تجرب  ك كؿ 2112 فع تختمؼ

 المختصػ  الجهػات مػع التكاصػؿ تػـ ح ػث ان نجػاز إ الػكزارة حققػت لذا ،مكحدة ب انات ةاعدة كجكد عدـ هت

 ممػػؼ يػػت كالعدالػػ  الشػػفاي   مػػف نػػكع أكجػػد األمػػر كهػػذا ،مكحػػدة ب انػػات قاعػػدةل الكصػػكؿ مػػف مكنهػػا ممػػا

 مػػف  كضػػع مػػا ككػػؿ ،المػػكاطن ف مػػع لمتعامػػؿ كاضػػح م ػػزاف لمػػكزارة أصػػبح أنػػه إلػػى باإلضػػاي  ،اإلعمػػار

 كؿ عند نايذة كأصبحت ،لئلعمار الكطنت كالفر ؽ الكزرا  كمجمس الكزارة ةبؿ مف عم ها متفؽ إجرا ات

 .(29/8/2116 ،األغا جكاد مع )مقابم  المؤسسات
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ككالػػ  غػػكث  مػػع التنسػػ ؽ تػػـ األسػػمنت ممػػؼ ككػػذلؾ التعػػك ض أسػػعار عمػػى االتفػػاؽ تػػـ كػػذلؾ

 التنف ػػػذ كلكػػػف ،بػػػاألمر (UNDP)األمػػػـ المتحػػػدة اإلنمػػػا ت برنػػػامج ك  (UNRWA)كتشػػػ  ؿ البلج ػػػ ف 

 عػدكاف ألضػرار نجػازاإل نسػب  المقابمػ  تػار   ىكحتػ ،المػنح مف  تكير ما إلى  خضع الكاةع أرض عمى

 مػنح مػف غزة ةطاع إلى  صؿ ما ككؿ ،الككال  عند المتفرة  المنح كبعض (،%21) تتجاكز ال 2114

  .(29/8/2116 ،األغا جكاد مع بم )مقا الصح ح بالشكؿ تهاإدار   تـ

 :اإلدارية والتنمية التخطيط وزارة - ب

 :النشأة -

 بػػ ف المشػػترؾ التخطػػ ط عػػف المسػػؤكل  الػػكزارة هػػت الفمسػػط ن   اإلدار ػػ  كالتنم ػػ  التخطػػ ط كزارة

 المؤسسػات جم ػع بمشػارك  الشػامم  التنم ػ  س اسػات كتطك ر يمسط ف، دكل  يت كالمؤسسات القطاعات

 بػػ ف كالمشػػترؾ المػػنظـ التنسػػ ؽ لضػػماف مع نػػ ، كزارات يػػت التخطػػ ط كتنسػػ ؽ الصػػم  ذات الفمسػػط ن  

 الكطن ػ  السػمط  مكايقػ  تػتـ أف  جػب خطػ  أم تنف ػذ  تـ كحتى ،يمسط ف دكل  يت كالمؤسسات الكزارات

 ارةالػكز  أنشػ ت .عم هػا الفمسط نت التشر عت المجمس مصادة   ـ ،الفمسط نت الكزرا  كمجمس الفمسط ن  

 يػػػت رسػػػمت غ ػػػر بشػػػكؿ مكجػػػكدة الفمسػػػط ن   اإلدار ػػػ  كالتنم ػػػ  التخطػػػ ط كزارة كانػػػت ،2113 عػػػاـ يػػػت

 .الدكلت كالتعاكف التخط ط بكزارة  عرؼ ما ضمف السابؽ

 :(http://www.mop.ps) االنترنت عمى الوزارة موقع :الوزارة أىداف -

 الس اسػػػػات كصػػػػ اغ  كبمػػػػكرة ك اتهػػػػاكأكل الكطن ػػػػ  التنم ػػػػ  احت اجػػػػات تحد ػػػػد عمم ػػػػ  كتنسػػػػ ؽ ة ػػػػادة .1

 .التنمك   كاالسترات ج ات كاألهداؼ

 بػػاةت كمػػع  م ػػان،أيم تعاكنػػان  تتطمػػب كالتػػت التخطػػ ط مجػػاؿ يػػت الجػػكار دكؿ مػػع عمػػؿ عبلةػػات بنػػا  .2

 .الفمسط ن   التنم   يت تؤ ر التت المجاالت يت الدكؿ



 

 

 
31 

 عبػػر شػػمكل   كخطػػط تكجهػػات مفضػػ كترشػػ دها المختمفػػ  القطاع ػػ  األكلك ػػات تنسػػ ؽ عمم ػػ  ة ػػادة .3

عػػداد ،لتنف ػػذها الناجعػػ  المتابعػػ  كتػػكي ر ،الدكر ػػ  الفمسػػط ن   لمتنم ػػ  كبػػرامج ،ةطاع ػػ   التعػػد بلت كا 

 .العممت التطب ؽ كمقتض ات المستجدات بحسب المناسب 

 السػػكان   التجمعػػات بػػ ف الفجػػكة تقمػػ ص خػػبلؿ مػػف االجتماع ػػ  العدالػػ  مفهػػكـ تعز ػػز يػػت المسػػاهم  .4

 ي هػػػا بمػػػا المجػػػاالت شػػػتى كيػػػت ،الػػػكطنت المسػػػتكل عمػػػى االجتمػػػاعت النػػػكع يػػػت كالفجػػػكة لمختمفػػػ ا

 مػف التنمك ػ  المقكمات كتعز ز جه ، مف التحت   البن   كخدمات االجتماع   كالخدمات   االةتصاد  

 .شامم  تنمك   رؤ   ككيؽ كاحت اجاته مكةع كؿ خصكص   عمى اعتمادان  أخرل، جه 

 عمى الفمسط ن   لؤلراضت األم ؿ االستخداـ لضماف الخطط كتنس ؽ الس اسات إعداد يت المشارك  .5

 .الكطنت المستكل

 كاإلصػبلحاإلعمػار  إعػادة عمم   إلدارة المتكيرة كاإلمكان ات لمقدرات األم ؿ التكظ ؼ يت المشارك  .6

 كيػت ،مهامهػا تنف ذ يت كنجاعتها يعال تها كز ادة الحككمت الجهاز مؤسسات بنا  كلتفع ؿ ،كالت   ر

 خطػ  عػف المنب قػ  كالس اسػات كاالسػترات ج ات الرؤ ػ  كيػؽ اسػتخدامها كترش د المتاح  المكاردإدارة 

 .الكطن   اإلصبلح

 كالتنمك ػػ  خاصػػ  المؤسسػػات   لبلحت اجػػات مبل مػػ  مدربػػ  بشػػر   ةػػكل تػػكي ر عمم ػػ  يػػت المسػػاهم  .7

 .عام  الفمسط ن  

 الفمسػط ن   المؤسسػات عمػؿ لتنظػ ـ البلزمػ  التشر ع   كالمرجع   ات  المؤ  الب    إ جاد يت المشارك  .8

 .كالمجتمع   القطاع   كركابطها كاختصاصاتها كصبلح اتها سمطاتها حدكد كاةتراح ،المختمف 

 الكزارات مع بالتنس ؽ المختمف  التنمك   كالبرامج لممشار ع البلـز كالتقنت الفنت كالدعـ التمك ؿ تكي ر .9

 آل ػػػات بكجػػػكد بهػػػـ الخاصػػػ  التمك ػػػؿ لقضػػػا ا الناجعػػػ  المتابعػػػ  كضػػػماف ،الفمسػػػط ن   كالمؤسسػػػات

 .المعن   التمك م   الجهات كب ف ب نهـ مناسب  تنس ق  



 

 

 
32 

 الفن ػػ  كالدارسػػات المعمكمػػات تػػكي ر عبػػر الفمسػػط نت لممفػػاكض الفنػػت الػػدعـ تػػكي ر يػػت المسػػاهم  .11

 .النها ت الكضع بقضا ا المتعمق  المتخصص 

 .منها الج راي   كخاص  الكطنت المستكل عمى المعمكمات نظـ تطك ر يت رك المشا .11

 :غزة إعمار إعادة وعممية التخطيط وزارة -

 تركت كالتت غزة، ةطاع عمى الصه كنت االحتبلؿ ةكات شنتها التت الهمج   الحرب انتها  بعد

 يػػت الخطػػكات مػػف بالعد ػػد اـبالق ػػ الفمسػػط ن   الحككمػػ  باشػػرت الح ػػاة، ةطاعػػات شػػتى يػػت كاسػػعان  ان دمػػار 

 خطػػ  إعػػداد مػػف البػػد كػػاف الكاسػػع لمخػػراب كنت جػػ  الطب عػػت، مسػػارها إلػػى الح ػػاة إلعػػادة منهػػا محاكلػػ 

عمػار ت ه ؿ إلعادة  التخطػ ط كزارة إلػى الخطػ  هػذم إعػداد مهمػ  أسػندت ح ػث المتضػررة، القطاعػات كا 

 .المناسب  طكاتالخ باتخاذ سارعت لذلؾ الكزرا ، مجمس مف تكم ؼ عمى بنا ن 

 التكامػؿ إطػار يت كذلؾ المعن  ، الكزارات مف العد د مع التشاكر الخطكات هذم ضمف مف كاف

 بهػػذا أة مػػت التػػت العمػػؿ كرشػػات مػػف العد ػػد مػػف االسػػتفادة تػػـ كمػػا الخطػػ ، هػػذم إلنجػػاز الػػكزارات بػػ ف

 التخطػػ ط، كزارة عمػػؿ )ير ػػؽاإلعمػػار  إلعػػادة البلزمػػ  كاالسػػترات ج ات الس اسػػات لكضػػع كذلػػؾ الصػػدد

 .(2119ن1

اإلعمػػار  إعػادة متطمبػات عػف ك  قػ  إلعػداد الػػكزرا  ر اسػ  مػع بالتنسػ ؽ التخطػ ط كزارة سػعتك 

 ن(14-13 ن2112 غزة، إعمار )ك  ق   مت ما عمى تشمؿ كالتت

عمار ت ه ؿ إعادة .1  كالمساهم  الفمسط نت االةتصاد إنعاش أجؿ مف المتضررة المختمف  القطاعات كا 

 نخبلؿ مف كذلؾ ،غزة ةطاع مناطؽ يت اجتماعت استقرار خمؽ يت

 إذا لهػا بػدا ؿ ا  جػادك  اإلسػرا  مت القصػؼ بسػبب تضررت التت السكن   المبانت كترم ـ إعمار إعادة -

 .ذلؾ تطمب
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 التػػػت كالمنػػػاطؽ المعزكلػػػ  لممنػػػاطؽ الم ػػػام تػػػكي ر خػػػبلؿ مػػػف لممػػػكاطن ف الصػػػح   الظػػػركؼ تحسػػػ ف -

 .الدمار نت ج  امالم  إمدادات عنها ةطعت

 جػػرا  كةطعػػت شػػبكاتها دمػػرت التػػت المنػػاطؽ إلػػى الكهربػػا ت الت ػػار إ صػػاؿ إعػػادة أجػػؿ مػػف العمػػؿ -

 .اإلسرا  مت العدكاف

 .اإلسرا  مت العدكاف جرا  دمرت التت كالزراع   الر  س  الطرؽ شبكات ربط إعادة أجؿ مف العمؿ -

عمػػار تشػػ  ؿ دةإعػػا أجػػؿ مػػف البلزمػػ  الضػػركر   التحت ػػ  البن ػػ  تػػكي ر -  التػػت الصػػناع   المنشػػآت كا 

 .العدكاف جرا  تضررت

 .الحال   األزم  كمكاجه  أراض هـ استصبلح يت المتضرر ف المزارع ف مساعدة -

 الخػػدمات تقػػد ـ يػػت الق ػػادم بػػدكرها الق ػػاـ أجػػؿ مػػف الفمسػػط ن   الحككمػػ  مؤسسػػات بػػدكر النهػػكض .2

 نخبلؿ مف كذلؾ ،الفمسط ن  ف لممكاطن ف ال كم  

عادة كمعدات أجهزة مف الفمسط ن   المؤسسات احت اجات تكي ر -  .كتدم رم إتبليه تـ ما بنا  كا 

 .البمد ات تجه ز إعادة خبلؿ مف لممكاطن ف األساس   ال كم   الخدمات تكي ر عمى العمؿ -

 ك  قػػػ )المػػػدمرة الفمسػػػط ن   المؤسسػػػاتك  الػػػكزارات كمقػػػرات الحككم ػػػ  المنشػػػآت تػػػرم ـك  إنشػػػا  إعػػػادة -

 .(المرجع السابؽ ن 2112 غزة، مارإع
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 :اإلعمار إعادة في المشاركة حكوميةال الغير الجيات :ثانياً 

 :تنفيذية( )جية UN الدولية الغوث وكالة -أ 

 يػت شػخص ألػؼ 161لػػ النقد ػ  المساعدات تقد ـ صع د عمى مهمان  دكران  ال كث لككال  كاف لقد

 .(29 ن2115 ،اإلنما ت المتحدة األمـ برنامج) عب الص الظركؼ ذات األسر إلغا   برنامجها إطار

 المسػاعدات بتقػد ـ األكنػركا مػع بالشػراك  (UNDP) اإلنما ت المتحدة األمـ لبرنامج كاف كذلؾ

 تقػػػد ـ كػػػذلؾ ،كب ػػػرة ألضػػػرار منازلهػػػا تعرضػػػت تالتػػػ أك ،كم ػػػان  المهدمػػػ  المنػػػازؿ صػػػاحب  لؤلسػػػر النقد ػػػ 

 .بس ط  ألضرار منازلها تعرضت التت لؤلسر التعك ضات

 الجز  ػ  األضػرار عف دكالر (3,111) ،كم ان  المدمرة المنازؿ عف دكالر (5,111) تقد ـ تـ كلقد

 الق ػػاـ  ػػتـ حتػػى األخػػرل لؤلسػػر إ جػػار بػػدؿ األكنػػركا ةػػدمت كلقػػد ،لمب  ػػ  المتحػػدة األمػػـ برنػػامج ضػػمف

 العنػػؼ آل ػػار لمتصػػدم غػػزة يػػت (ان اجتماع ػػ نفسػػ ان ) برنامجػػان  األكنػػركا نفػػذت كمػػا منازلهػػا، إعمػػار بإعػػادة

 .كالشباب األطفاؿ عمى المستمر

 تع  ػنهـ تػـ ناشػط ف، مجتمع ػ ف/ كاستشػار  ف مرشػد ف تػدخؿ خػبلؿ مف أ ضان  البرنامج نفذ كما

 .أكنػػركا مػػف بتكم ػػؼ متخصصػػ  حككم ػػ  غ ػػر منظمػػات بكاسػػط  تػػدر بهـ كتػػـ ال ػػرض، لهػػذا خص صػػان 

 كاألكنركا ،UNDP اإلنما ت ةالمتحد األمـ برنامج ب انات )ةاعدة

 :وتنفيذية( تمويمية )جية )غزة( المجنة القطرية إلعادة اعمار غزة -ب 

 :نبذة تعريفية -

 المجنػ  لر اسػ  تػابع تكهػ ،غػزة ةطاع يت القطر   المنح  مشار ع لمتابع   تنف ذ   ين  هت جه 

 .ةطر لدكل  الخارج   لكزارة التابع  غزة إعمار إلعادة القطر  
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 :من تكونت -

 القطر ػػػ  المجنػػػ  ر ػػػ س الكةػػػت بػػػنفس كهػػػك ،العمػػػادم إسػػػماع ؿ محمػػػد / السػػػف ر المكتػػػب ر ػػػ س

 .غزة إلعمار

 :النشأة -

 كمستشػار ،ينػت مػد ر مػف تكػكفتك  ،2112 عػاـ يػت غػزة اعمػار إلعػادة القطر ػ  المجنػ ت أنش 

 سػا ق ف أك ار ػ فإد أك محاسػب ف أك مهندس ف سكا  بالمكتب المكجكدة الطكاةـ ككؿ ،غزة ةطاع مف ينت

 .غزة ةطاع مف هـ كخبليه

 :غزة اعمار إلعادة القطرية المجنة  وظيفة -

 الفمسػط ن   الحككمػ  مػف المخكلػ  الجهػات كهػى اإلسػكافك  العام  األش اؿ كزارة مع الكامؿ التنس ؽ .1

 .غزة ةطاع إعمار إعادة عف

 ة متهػػػا كالتػػػت القطر ػػػ  حػػػ المن مشػػػار ع لكػػػؿ اإلسػػػكافك  العامػػػ  األشػػػ اؿ كزارة مػػػع الكامػػػؿ التنسػػػ ؽ .2

 ،تحت ػػػػ  كبن ػػػػ  طػػػػرؽ مشػػػار عك  إسػػػػكان  ، مشػػػػار ع عمػػػػى معظمهػػػا يػػػػت تتركػػػػز دكالر مم ػػػكف (417)

 .كالتعم ـ ،كالصح  ،الزراع  ةطاع م ؿ أخرل كةطاعات

 كجم عهػػا ،المشػػار ع عمػػى كاإلشػػراؼ التصػػم ـ جػػؿأ مػػف االستشػػار   المكاتػػب عمػػى المشػػار ع طػػرح .3

 .محم   استشار   مكاتب

 .المحم  ف المقاكل ف عمى العطا ات طرح .4

 .لممقاكل ف المال   الديعات كصرؼ ،عمكم كإشراؼ المشار ع متابع  .5

 .اإلعمار إلعادة البنا  مكاد لدخكؿ كالتسه ؿ التنس ؽ .6

 :األولى( المرحمة) غزة اعمار إلعادة القطرية المجنة -
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 ،2112 عػػاـ الكاةػع أرض عمػى  القطر ػ المنحػػ  مشػار ع مػف األكلػى لممرحمػػ  الفعمػت التنف ػذ بػدأ

 كالػذم ،غػزة بمد نػ  المػدمر الػكزرا  مجمس مقر مف ةر ب داخمت شارع أكؿ تعب د يت الشركع خبلؿ مف

 .(.7:2116 القطرم، المكتب)القطاع أرجا  كاي  يت آخر شارعان  23بػ أسكة المنح  شممته

 غػزة إعمػار لجنػ  ر ػ س أعمػف ،االحػتبلؿ دمػرم مػا إلعمػار الفعمػت التنف ذ عجم  بانطبلؽ كا  ذانان 

 انطبلؽ عف هن   إسماع ؿ الكزرا  ر  س مع مشترؾ صحفت مؤتمر يت العمادم محمد القطرم السف ر

 .دكالر مم كف (22) نحك بم ت إجمال   بتكمف  القطر   المشار ع باككرة مف األكلى المرحم 

 بفعػؿ كػاف القطر ػ ، لمنحػ ا مشػار ع مػف األكلػى المرحمػ  تدشػ ف يػت اإلسػراع إف العمػادم كةاؿ

 المشار ع بتنف ذ الالبد  أف كأضاؼ غزة، ةطاع بمد ات ةبؿ مف المشار ع هذم لتصام ـ المسبؽ التحض ر

 متػكيرة، باتػت لتنف ػذها البلزمػ  المبػال  كأف الكاةػع، أرض عمػى بدأت المشار ع أف لمناس ن بت لكت جا 

 أف العمػػػادم كأكضػػػح تصػػػام مهاال، مػػػف االنتهػػػا  ريػػػك  تباعػػػان  األخػػػرل الكبػػػرل بالمشػػػار ع العمػػػؿ كسػػػنبدأ

 مػػف يقػػط (%5) تم ػػؿ كهػػت أشػػهر، سػػت  نحػػك تنف ػػذها س سػػت رؽ القطر ػػ  المشػػار ع مػػف األكلػػى المرحمػػ 

 .(2116ن7 القطرم، )المكتب دكالر مبل  ف (417) ة متها البال  القطر   المنح  مشار ع إجمالت

 رزمػ  طػرح مػع بػالتزامف  جػرل ،دكالر المم ػار حػ من مشػار ع بػاككرة تنف ذ» إلى العمادم كأشار

 دكلػ  بػذلؾ لتشػكؿ ب ػزة، القطر   المجن  مكتب عبر ةطر تمكلها التت السابق  المنح  مشار ع مف جد دة

 ،اإلسػكافك  التحت   كالبنىاإلعمار  مشار ع مف مختمف  لقطاعات الممكل  المانح  الدكؿ كأهـ أكبر ةطر

 ةصػػكل أكلك ػػ  تنف ػذها  شػػكؿ التػػت المشػار ع مػػف كك  ػػر ،الزراعػ  ككزارة ،الصػػح  كزارة تخػػص كمشػار ع

 .(السابؽ المرجع ن2116 القطرم، )المكتب غزة ةطاع ألهالت

 القطػػػرم المكتػػػب ةػػػاـ يقػػػد ،السػػػبؽ القطػػػرم لممكتػػػب كػػػاف غػػػزة ةطػػػاع عمػػػى 2114 حػػػرب كبعػػػد

 بػاإلعبلف الفمسػط ن   المدن ػ  ؤكفكالشػ اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ كزارتت مع الكامؿ كالتنس ؽ كبالتعاكف

 مػف العػدد لهػذا دكالر مم ػكف (26.6ػػ)ػب ة متهػا تقػدر ديعػات أربػع أصػؿ مػف مال ػ  ديعػ  أكؿ صرؼ عف

 دكالر مم ػػكف (51) ة متػػه البػػال  المشػػركع كمفػػ  إجمػػالت مػػف كذلػػؾ ،مسػػتف دان  (581) البػػال  المسػػتف د ف
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 المحظػ  منػذ ل باشػركا غػزة، ةطػاع منػاطؽ تمػؼمخ عمػى مكزع  سكن   كحدة ألؼ بنا  إلعادة خصصت

 الديع  صرؼ باستكماؿ القادم  القر ب  الفترة خبلؿ المجن  كتعهدت كم ان، دمرت التت منازلهـ بنا  إعادة

 مػف كاعتمادهـ الرسم   معامبلتهـ استكماؿ مف االنتها  يكر المشركع هذا مف المستف د ف لباةت األكلى

 المػكاطف  قػكـك  ،مستف د ألؼ المشركع هذا مف لممستف د ف اإلجمالت العدد ل صؿ العبلة ، ذات الجهات

 نالتال   كبالنسب التالت النحك ىعم الديعات بنظاـ بنفسه منزله بنا  بعمم  

 .المبم  ة م  مف (%25) األكلى الديع  -

 .المبم  ة م  مف (%31) ال ان   الديع  -

 .المبم  ة م  مف (%31) ال ال   الديع  -

 المنػػزؿ بنػػا  عمم ػػ  مػػف االنتهػػا  بعػػد إال صػػريها  ػػتـ كال ،المبمػػ  ة مػػ  مػػف (%15) األخ ػػرة الديعػػ  -
 .المالؾ كسكف

رسػاؿ ،بهػا الخاصػ  المرحمػ  بانتها  إال ديع  أم صرؼ  تـ كال  مػف القطػرم لممكتػب الصػكر كا 

 تم هػػا التػػت ديعػػ ال لصػػرؼاإلعمػػار  لعمم ػػ  المتابعػػ  الجهػػات ككنهػػا اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ كزارة ةبػؿ

 .بالكامؿ البنا  عمم   مف االنتها  تـ كةد

 ةػػاـ يقػػد ،2114 حػػرب جػػرا  المتضػػررة المنػػازؿ مػػف جػػز  بإصػػبلح القطػػرم المكتػػب ةػػاـ كػػذلؾ

 حمػدأ مػع )مقابمػ  ذكػرم السػابؽ الػديعات نظاـ كبنفس ،دكالر مم كف (6) بق م  منزؿ (2,197) بإصبلح

 .(21/18/2116 عسكر،
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 منحة القطرية بعد اإلضافات المعتمدةتفاصيل ال

 من سمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني في زيارتو لقطاع غزة
 

 بالدوالر التكمفة تفاصيل الطرق مشاريع :أوالً 

 6181118111 ـ31 كعرض كـ28 بطكؿ   الد ف صبلح شارع إنشا  إعادة مشركع .1

2. 
 الطر ػػػؽ -الرشػػػ د شػػػارع إنشػػػا  إعػػػادة مشػػػركع
 الساحمت

 ـ41 كعرض كـ45 ؿبطك 
5181118111 

 الطر ػػؽ -الكرامػػ  شػػارع إنشػػا  إعػػادة مشػػركع .3
 الشرةت

 1881118111 ر  ست شارع ـ51 كعرض كـ 11 بطكؿ
  نفذ( )لـ

 811,000,000 اإلجمالي
 

 التكمفة بالدوالر تفاصيل إسكانمشاريع  :ثانياً 

1. 
مد نػػػ  سػػػمك الشػػػ   حمػػػد بػػػف خم فػػػ  آؿ  ػػػانت 

 (1السكن   )
كحػػػػػػدة سػػػػػػكن   كمدرسػػػػػػت ف كمركػػػػػػز  1111

صػػػحت كمركػػػز تجػػػارم كمسػػػجد كمسػػػاحات 
 خضرا 

4581118111 

2. 
مد نػػػ  سػػػمك الشػػػ   حمػػػد بػػػف خم فػػػ  آؿ  ػػػانت 

 (2السكن   )
كحػػػػػػدة سػػػػػػكن   كمدرسػػػػػػت ف كمركػػػػػػز  1111

صػػػحت كمركػػػز تجػػػارم كمسػػػجد كمسػػػاحات 
 خضرا 

4581118111 

3. 
مد نػػػ  سػػػمك الشػػػ   حمػػػد بػػػف خم فػػػ  آؿ  ػػػانت 

 (3) السكن  
كحػػػػػػدة سػػػػػػكن   كمدرسػػػػػػت ف كمركػػػػػػز  1111

صػػػحت كمركػػػز تجػػػارم كمسػػػجد كمسػػػاحات 
 خضرا 

4581118111 

 2581118111 مد ن  سكن   مع مرايؽ عام  مد ن  سكن   لؤلسرل كالمحرر ف .4

 800,000,000 اإلجمالي
 

 التكمفة بالدوالر تفاصيل اإلسكان المتفرقمشاريع  :ثالثاً 

 32,000,000 ساكف أنش ت عشكا  ان إعادة بنا  م إسكاف متفرؽ .1
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 21,000,000 بنى تحت   مح ط   .2

 5100000000 اإلجمالي
 

 التكمفة بالدوالر تفاصيل الصحةمشاريع  :رابعاً 

1. 
مستشػػػفى سػػػمك الشػػػ   حمػػػد بػػػف خم فػػػ  آؿ 
 انت لمت ه ػؿ كاألطػراؼ الصػناع   كزارعػت 

 القكةع 

+ مسػػػػػػػػػبح + حػػػػػػػػػدا ؽ مسػػػػػػػػػاح  مبنػػػػػػػػػى 
 1581118111 ـ 2711اح  البنا  دكنـ كمس 5األرض 

 8500000000 اإلجمالي
 

 البنى التحتية والطرق الفعمية :خامساً 
 في قطاع غزة

 التكمفة بالدوالر تفاصيل

 28,000,000 طرؽ داخم   كحدكد   طرؽ يرع   لمبمد ات .1

 1100000000 اإلجمالي
 

 

 التكمفة بالدوالر تفاصيل اآلليات :سادساً 

1. 
األشػػػػػػػ اؿ باآلل ػػػػػػػات المطمكبػػػػػػػ  دعػػػػػػػـ كزارة 

 إلعادة اإلعمار
 

4,000,000 

 300000000 اإلجمالي
 

 التكمفة بالدوالر تفاصيل الزراعة :سابعاً 

 1285118111 زراع  كمبانت زراع   كمختبرات برنامج إعادة ت ه ؿ ةطاع الزراع  .1

 81,500,000 اإلجمالي
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 ة بالدوالرالتكمف تفاصيل مركز اإلصالح والتأىيل :ثامناً 

 881118111 المرحم  األكلى مركز الت ه ؿ كاإلصبلح .1

 1,000,000 اإلجمالي

 307,500,000 التكمفة اإلجمالية بالدوالر األمريكي

 .(32 ن2116 ،ب زة القطرم لممكتب دكر   )نشرة

 :(http://www.alrahma.ps) تنفيذية( )جية :والتنمية لإلغاثة الرحمة جمعية -ج 

 كمقرهػػا ،2117 عػػاـ مػف  نػػا ر شػػهر مػف عشػػر السػػابع يػت ت سسػػت ربح ػػ  غ ػر خ ر ػػ  جمع ػ 

 كهػت ،كاإلةم مت المحمت المستكل عمى كاإلغا ت التنمكم المجاؿ يت كالتم ز لمر ادة كتسعى ،غزة مد ن 

 لمنهػػػكض كاجتماع ػػػ  تنمك ػػػ  بػػػرامج لتقػػػد ـ تسػػػعى يمسػػػط ف يػػػت الخ ػػػرم لمعمػػػؿ األساسػػػ   الركايػػػد أحػػػد

 مػػف الحػػد يػػت المسػػاهم  أهػػدايها أهػػـ كمػػف عال ػػ ، ككفػػا ة مػػتقف عمػػؿ خػػبلؿ مػػف مسػػط نتالف بػػالمجتمع

 إعػػػادة يػػػت الفاعمػػػ  كالمسػػػاهم  الفق ػػػرة، لؤلسػػػر المع شػػػ  مسػػػتكل تحسػػػ ف يػػػت كالمسػػػاهم  كالجػػػكع، الفقػػػر

 .غزة ةطاع يت العام  كالمرايؽ التحت   البن   تطك ر يت كالمساهم  ،غزة إعمار

 كاإلسػػكاف العامػػ  األشػػ اؿ بػػكزارة المحايظػػات شػػؤكف عػػاـ مػػد راالسػػتاذ كيػػت مقابمػػ  مػػع محمػػد 

 االحػتبلؿ دكلػ  دمرتػه مػا إعمػار إعادة مجاؿ يت المساهمات مف العد د الرحم  لجمع   لقدأكضح ب نه 

 كحػدة (351) بنػا  بإعادة تةام غزة ةطاع عمى 2118 عدكاف يبعد ،غزة عمى المتعاةب  حركبها خبلؿ

 كتحتػاج لمسػكف تصػمح ال بح ػث السكن   لمكحدات شامؿ دمار ب ف  عنت الكمت يالهدـ كمت، هدـ سكن  

 هػػدـ كحػػدة (211) بإصػػبلح ةامػػت ،2114 عػػدكاف كخػػبلؿ ،أخػػرل مػػرة جد ػػد مػػف كت سػػ س بنػػا  إلعػػادة

 حتػى طف فػ  أضرار مف  ندرج السكن   الكحدات أصابت التت األضرار ب ف  عنت الجز ت كالهدـ ،جز ت

 .(29/8/2116 ،األستاذ محمد مع )مقابم  كمت بنا  كحدة (151) ببنا  اآلف تقكـ اكم ،متكسط 

  نالتالت الجدكؿ  كضح كما ،مشار عها أهـ مف
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 :المشروع اسم
 كحػػػػػػػدة 141 إعمػػػػػػػار إعػػػػػػػادة مشػػػػػػػركع
 السابع( )التخص ص كم ا مدمرة سكن  

 G C C- 07- 13 :المشروع رقم

   غزة ةطاع أنحا  جم ع :الموقع

 )مســــاحة المســــاحة
 (البناء

 :وجد( إن)

***** 
 المستفيدين عدد

 :وجد( )إن
 181 مػػػػػػػػػػػف أك ػػػػػػػػػػػر
 أسرة

 غزة إعمار إلعادة الخم جت التعاكف مجمس دكؿ برنامج :تمويل

 المشـــــــــروع قيمـــــــــة
 :)دوالر(

 5,000,000 :االتفاقية
 )حتـــــى المحـــــول المبمـــــ 
 :تاريخو(

- 

 )حســب التنفيــذ مــدة
 :العقد(

 شهر 12

 31/12/2116 :)المتوقع( االنتياء تاريخ 11/19/2115 :العمل بدء تاريخ

 Self help :المنفذة الشركة

 %51 :اإلنجاز نسبة

 المشروع عن نبذة

 األخ ػػرة الحػرب يػت ب ػكتهـ دمػػرت الػذ ف لممػكاطن ف منػازؿ إعمػػار إعػادة المشػركع  سػتهدؼ
 بمػػ م المتضػػرر مػػنح  ػػتـ ح ػػث كامػػؿ، بشػػكؿ سػػكن   كحػػدة (140) إعمػػار عبػػر غػػزة عمػػى

 المتضػػرر بػػ ف العقػػد حسػػب بنفسػػه البنػػا  بإعػػادة المتضػػرر ل قػػـك مباشػػر بشػػكؿ التعػػك ض
 أك أربػع عمػى التعػك ض مبم  منحه س تـ بالعقد المتضرر التزاـ كلضماف المنفذة، الجهاتك 

 تجه ػػز مػػف بػػدا تها مػػف اإلنشػػا  عمم ػػ   تػػابع إشػػراي ان  الجمع ػػ  دكر ك بقػػى ،ديعػػات  ػػبلث
 سػػػػكف كحتػػػػى كالتشػػػػط ب البنػػػػا  مراحػػػػؿ بكايػػػػ  مػػػػركران  كالتػػػػرخ ص الهندسػػػػ   المخططػػػػات

 ح ػػث ،لئلعمػػار التكج ه ػػ  لمجنػػ  تخضػػع المشػػركع هػػذا يػػتاإلعمػػار  س اسػػ  إف ،المػػكاطف
 المشػركع هػذا أبػدل لقػد .لممػكاطن ف المال ػ  الػديعات تسمسػؿ كطر قػ  األكلك ػات ص اغ   تـ

 مػف العد ػد دعػا ممػا (،%111) لمسػتف د فا مػف استجاب  بنسب  تنف ذم تـ ح ث بال ان  نجاحان 
 إعمػػار مشػػار ع يػػت الػػنهج نفػػس العتمػػاد رسػػم   كال  ػػر كالرسػػم   كالجمع ػػات المؤسسػػات

 المػػكاطف اعتبػػر ح ػػث ،ي مشػػر   بصػػكرة لمنػػازلهـ المسػػتف د ف المشػػركع أعػػاد لقػػدك  ،مشػػابه 
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   ك ػػه الػػذم نزلػهم كبػػ ف ب نػػه الكجػدانت الػػربط زاد ممػػا ،ب تػه إعمػػار عمم ػػ  يػت شػػر كان  نفسػه
 مػف العد ػد اةتصػاد ا المشػركع انعػش يقػد ذلؾ عف كيضبلن  ،كالحرماف التشرد مف أعكاـ بعد

 يػػػت كب ػػران  يضػػػبلن  المشػػركع هػػػذا لنجػػاح كاف كمػػػا ،كالتشػػ  د اإلنشػػػا ات ةطػػاع يػػػت العػػامم ف
 .اإلعمار عادةإل إلمكان  اإ بات 

 .السابع لمتخص ص كالن كص األكؿ التخص ص مف ار عالمش مف العد د غ رم كذلؾ

 :تنفيذية( )جية لإلسكان الفمسطيني المجمس -د 

 تهدؼ ربح  ، غ ر كمؤسس  القدس مد نػ  يت 1991 عاـ لئلسكاف الفمسط نت المجمس ت سس

 االةتصػادم لمكضػع نت جػ  تفاةمػت التت اإلسكاف مشاكؿ حؿ يت كالمساهم  اإلسكاف ةطاع تطك ر إلى

  .لفمسط ن  ا األراضت يت المتردم كالسػ است

 بالشػػػكؿ حسػػػب اسػػام  السػػػعدكام يهػػػك لئلسػػػكاف الفمسػػػط نت المجمػػس عمػػػؿ يطب عػػػ  كلمتكضػػ ح

 كجمع   تسج مها تـ السمط  ةدكـ بعد القدس يت ت س سها تـ ربح   غ ر حككم   غ ر مؤسس  التقم دم

 عػػػدة لػػه االجتمػػػاعت اإلسػػكاف بقطػػاع مهتمػػػكف الر  سػػت الهػػدؼ غػػػزة كةطػػاع ال رب ػػ  الضػػػف  يػػت تعمػػؿ

 السػمطاف تػؿ جػالكت، ع ف القمع ، إسكاف الكرام ، إسكاف مشركع منهـ سكن   مشركعات إنشا  محاكر

 تصػم ح مػف كالمهمشػ ف الفقػر ذكم  عػالج برنػامج كهنػاؾ ،ال رب ػ  الضف  يت المشار ع كبعض ،ريح يت

 بػ ف السػعداكم حكصػر   ،الخاصػ  االحت اجػات ذكم عمػى كالترك ز ،المجتمع مف الف   لهذم مبانت كترم ـ

 ،السػػػػػػعدكام أسػػػػػام  مػػػػػػع )مقابمػػػػػ  غػػػػػزة إعمػػػػػػار ةضػػػػػ   يػػػػػت عػػػػػػاتقهـ عمػػػػػى  قػػػػػع كب ػػػػػػر كاجػػػػػب عمػػػػػ هـ

16/14/2116). 

 يػػت السػػكف مشػػكم  حػػؿ يػػت لممسػػاهم  دكالر مم ػػكف (168) مػػف أك ػػر تجن ػػد المجمػػس اسػػتطاعك 

 رامجبػػػػ طر ػػػػؽ عػػػػف يمسػػػػط ن   عا مػػػػ  الؼآ (7) مػػػػف أك ػػػػر منهػػػػا اسػػػػتفادت 2115 عػػػػاـ حتػػػػى يمسػػػػط ف

 بػ ف مػا الفتػرة يػت المجمػس كةػاـ القدس، مد ن  يت عا م  ألفت مف أك ر منها المختمف  المجمس كمشار ع

 كمفػػػ  كتسػػػترد الػػػدخؿ، لمحػػػدكدم غػػػزة ةطػػػاع يػػػت سػػػكن   كحػػػدة (1178) كتكز ػػػع ببنػػػا  ـ1993-1996
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 االتحػػاد ؿةبػػ مػػف المشػػار ع هػػذم تمك ػػؿ تػػـ كةػػد ،سػػن  (25) إلػػى تصػػؿ طك مػػ  زمن ػػ  يتػػرات يػػت المسػػكف

 (411) حػكالت ببنػا  المجمػس ةػاـ كمػا (،2112ن92 ) كسؼ، كال ابان   األمر ك   كالحككمت ف األكركبت

 .(29/18/2116 ،األستاذ محمد مع )مقابم  2114 عدكاف بعد كمت هدـ سكن   كحدة

 :تنفيذية( )جية :والسنة الكتاب دار جمعية -ه 

 أهػػؿ بعػػض أسػػس إذ ـ،1931 المكايػػؽ ،هػػػ1351 لعػػاـ كالسػػن  الكتػػاب دار جمع ػػ  نشػػ ة تعػػكد

 لتكع ػػ  منػػه  نطمقػكف مقػػران  السػػن  أهػؿ مسػػجد مػف كاتخػػذكا  ػػكنس، خػاف يػػت شػػرع ان  تجمعػان  الشػػرعت العمػـ

صػػبلحه المسػػمـ، المجتمػػع  الح  ػػث كالعمػػؿ آنػػذاؾ، منتشػػرة كانػػت التػػت الشػػرع   كالمخالفػػات البػػدع مػػف كا 

 .الصعب المع شت كاةعه مف لمنهكض كمساعدته المجتمع خدم  عمى

  :األىداف -

 .المتعددة الخ رم العمؿ مجاالت يت منه كاالستفادة يمسط ف، يت الكةؼ دكر إح ا  .1

 .كالزراع   كالصناع   اإلنتاج  ، القطاعات كاي  يت كالتنمك   المشار ع تنف ذ .2

 .االحتبلؿ كاعتدا ات الحصار كط ة مف التخف ؼ .3

 ،غػػزة ةطػاع عمػى 2118 عػػدكاف بعػد خػبلؿ كمػػت هػدـ سػكن   كحػػدة (21) ببنػا  الجمع ػ  ةامػت

 .(29/18/2116 ،األستاذ محمد مع )مقابم  جز ت هدـ منزؿ (111) بإصبلح كةامت
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 تعقيب:

 عمػػى اإلسػػرا  م   الحػػركب دمرتػػه مػػا إلصػػبلح المانحػػ  الجهػػات تعػػدد بػػرغـ ب نػػه الباحػػث ك ػػرل

 اؾهنػ كمازاؿ كاف إالاإلعمار  خطط كتنف ذ تطب ؽ عف كل المسؤ  الجهات تعدد مف كبالرغـ ،غزة ةطاع

 لتحم ػؿ النها ػ  يػت الجم ػع ل صػؿ لآلخػر يشػمه  صػدر كالجم ػع ،الجهػات تمػؾ عمػؿ يػت حق قت ةصكر

 جػز  بالطػابع االحػتبلؿ تحمػؿ مػف كبػالرغـ ،القصكر ذلؾ عف كاألخ رة األكلى  المس كل  كحدم االحتبلؿ

 ياآلل ػػػات ،بمسػػػم اتها األشػػػ ا  كنسػػػمت ع ػػػ فكاة نكػػػكف أف البػػػد لكػػػف ،اإلعمػػػار خطػػػط إعاةػػػ  مػػػف كب ػػػر

 أسباب كالب ركةراط   ،اإلعمار عمم   كتس  س ،كغزة الضف  حككمتت ب ف المحاصصات كنظاـ المتبع 

 .اإلعمار إعادة عمم   يت كالقصكر الت خر يت كمباشرة ر  س  
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 :الثالث المبحث

 غزة قطاع واقع

 :مقدمة

 االحػػتبلؿ كدكلػػ  الكممػػات، هػػذم كتابػػ  لحظػػ  كحتػػى 2111 معػػاـل كصػػكالن  الفمسػػط ن   النكبػػ  منػػذ

 ،االةتصػادم المجاؿ كالس ما المجاالت، جم ع يت الفمسط نت عبالش عمى احربه مف صعدت اإلسرا  مت

 الصػػػمكد مقكمػػػات  عػػػزز مسػػػتقؿ يمسػػػط نت اةتصػػػاد مقكمػػػات تػػػكي ر عػػػدـ يػػػت تػػػتمخص االحػػػتبلؿ ؤ ػػػ ير 

 .ضراكة بكؿ حتبلؿاال ك قاكمه  ريضه الذم األمر ،لشعبنا

 الشػػػعب كػػػؿ عمػػػى عػػػدكافال مػػػف جػػػز ان  غػػػزة ةطػػػاع عمػػػى إسػػػرا  ؿ فرضػػػهت التػػػت الحصػػػار  عتبػػػر

 ، طافاالسػت ككػذلؾ ،كالحػكاجز االعتقػاالت كس اسػ  لقػدسا كمد نػ  ال رب ػ  الضػف  يػت ا ن سػك  الفمسط نت

 .المعابر كاي  إغبلؽ عبر غزة ةطاع يت أك ،العنصرم الفصؿ جدار كبنا 

 لقطػػػاع كتػػػدم ران  دمك ػػػ  كاألك ػػػر األعنػػػؼ هػػػت غػػػزة ةطػػػاع عمػػػى 2114 األخ ػػػرة لحػػػربا كتعتبػػػر

 يػػت جػػدان  الكب ػػرة الخسػػا ر عػػف ناه ػػؾ ،كالجرحػػى الشػػهدا  أالؼ أكةعػػت ح ػػث ،التحت ػػ  كالبن ػػ  السػػكاف

 .(1 ن2114 ،محمكد) كالخاص  العام  كالمرايؽ التحت   كالبن   الممتمكات

د بمحاذاة المنطق  الجنكب   لمساحؿ الفمسط نت عمى البحر ةطاع غزة شر ط ساحمت ض ق   متك 

مف مساح  يمسط ف التار خ  ، كاكتسب اسمه مف أكبر مدنه مد ن   (%1833)المتكسط، ك شكؿ حكالت 

 .(6 ن2114غزة، كهت  انت أكبر المدف الفمسط ن   بعد القدس )مركز المعمكمات الكطنت الكياال، 

 (12-6)ك مكمتر، ك تراكح عرضه ب ف  (41)ك بم  طكله  ،2كـ (361)تبم  مساح  ةطاع غزة 

كػػػـ، كتحػػػدم دكلػػػ  االحػػػتبلؿ اإلسػػػرا  مت شػػػماالن كشػػػرةان، كالبحػػػر المتكسػػػط غربػػػان، ب نمػػػا تحػػػدم مصػػػر مػػػف 

 .الجنكب ال ربت
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 خريطة قطاع غزة

 
 

 أف المدن ػػ  لؤلحػػكاؿ العامػػ  اإلدارة عػػف صػػادرة إحصػػا    أيػػادت القطػػاع سػػكاف لعػػدد كبالنسػػب 

 ح ػػث نسػػم ، 194ك ألفػػان  957ك مم كنػػان  بمػػ  2116 الجػػارم العػػاـ مطمػػع حتػػى غػػزة ةطػػاع سػػكاف تعػػداد

 اإلنػػػػػاث نسػػػػػب  بم ػػػػػت حػػػػػ ف يػػػػػت ،499ك ألفػػػػػان  991 بكاةػػػػػع (،%51.66) مػػػػػنهـ الػػػػػذككر نسػػػػػب  بم ػػػػػت

 .651ك ألفان  965 بكاةع (،49.34%)

 بفمسػػط ف عػػاـ بشػػكؿ تفعػػ مر  أنهػػا نفسػػها المعط ػػات يتف ػػد ،السػػكان   الك ايػػ   خػػص مػػا يػػت أمػػا

 /يػػردان  (4,822) نحػػك 2114 لعػػاـ المقػػدرة السػػكان   الك ايػػ  بم ػػت ح ػػث خػػاص، بشػػكؿ غػػزة ةطػػاع كيػػت

 .(2116ن23 ،لئلحصا  المركزم )الجهاز غزة ةطاع يت مربع ك مكمتر
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 :غزة قطاع في الكارثي الوضع

 أف ح ػث التػكالت، عمػى رالعاشػ لمعػاـ الحصػار تكاصؿ جرا  كار  ان  كضعان   ع ش غزة ةطاع إف

 لمقانكف كاضح انتهاؾ يت غزة يت يمسط نت مكاطف مم كنت ضد جماع ان  عقابان   مارس الصه كنت العدك

 االحػػػػتبلؿ سػػػػمطات أف ذكػػػػرم   جػػػػدر كممػػػػا الجماع ػػػػ ، العقكبػػػػات يػػػػرض ـ جػػػػر   الػػػػذم اإلنسػػػػانت الػػػػدكلت

 المقاكمػػ  حركػػ  يػػكز عقػػابأ يػػت غػػزة ةطػػاع عمػػى مشػػددان  حصػػاران  أعػػكاـ عشػػرة ةبػػؿ يرضػػت الصػػه كنت

 .مدمرة صه كن   حركب  بل   السنكات تمؾ تخمؿ ح ث البرلمان  ، باالنتخابات حماس اإلسبلم  

استخدـ االحتبلؿ االسرا  مت س اسػات التػدم ر الممػنهج ، كالحصػار الخػانؽ، ممػا  نالخانق الحصار .1

 الحػػراؾ ه  ػػ  باسػػـ متحػػدثال سػػمم   أبػػك أدهػػـ أشػػار ح ػػث خمػػؼ اكضػػاعان م سػػاك   لسػػكاف القطػػاع 

 إلى غزة، بمد ن  الصحاي  ب ت بمقر 2116 /17/11 األحد ال كـ عقدم صحفت مؤتمر يت الكطنت

 كاضػػح بشػكؿ مهػددة باتػػت غػزة ةطػاع يػػت لممػدن  ف كاإلنسػان   األساسػػ   كالخػدمات االحت اجػات أف

 السػػػكاف مػػف %(81) نحػػك أف إلػػى كلفػػػت ،الكةػػت بمػػركر  تصػػاعد كالػػػذم الخػػانؽ، الحصػػار بفعػػؿ

 تمػػػػػػؾ أف إال الخ ر ػػػػػ   كالجمع ػػػػػات الدكل ػػػػػػ  المؤسسػػػػػات مػػػػػف كغذا  ػػػػػػ  إغا  ػػػػػ  مسػػػػػاعدات  تمقػػػػػكف

 أكصػػؿ ذلػؾ أف فكبػ    .اإلغا  ػػ  القكايػؿ كصػكؿ كمنػػع المعػابر، إغػبلؽ بسػػبب تضػررت المسػاعدات

 البطال  نسب  كارتفعت مدةع كفقر %(41) تجاكزت جدان، كب رة مستك ات إلى كالبطال  الفقر حاالت

 بفعػػؿ العمػػؿ عػػف عػػاطم ف بػػاتكا مػػكاطف ألػػؼ (272) عػػف  ز ػػد مػػا أف كأكضػػح %(،45) مػػف ألك ػػر

 مػػف لك  ػػر االسػػت راد كمنػػع المعػػابر، إغػػبلؽ بفعػػؿ ضػػ  م  باتػػت العمػػؿ يػػرص أف خاصػػ  ،الحصػػار

 ؽالتكايػػ حككمػػ  كتخمػػت ال بل ػػ ، الصػػه كن   الحػػركب جػػرا  الكب ػػر كالػػدمار األساسػػ   كالمػػكارد السػػمع

 ككالػ  بهػا تمػر التػت المال ػ  األزم  جانب إلى   تت ذلؾ أف كذكر غزة، ةطاع تجام مسؤكل اتها عف

 .(www.aljazeera.net: 19/01/2016 ،عمى االنترنت الجز رة البلج  ف)مكةع كتش  ؿ ال كث

 مػػركر رغػػـ حاضػػرة زالػػت مػػا (2114) غػػزة ةطػػاع عمػػى الصػػه كنت العػػدكاف آ ػػار إف نالعــدوان آثــار .2

 بشػػكؿ سػػكن   كحػدة ألػػؼ (151) مػف أك ػػر ي هػا دمػػرت كالتػت الحػػرب، عمػى كنصػػؼ عػاـ مػػف  ػرأك



 

 

 
48 

 ال التػت الكريانػات بػ ف مكزعػكف كهػـ المحظػ ، حتػى مػ كل بػبل مػازالكا اآلالؼ أفكمػا  .كجز ػت كمػت

 ألػؼ (21) مػف أك ر أف كما اإل جار، ب كت يت كبعضهـ الشتا  يت بردان  كال الص ؼ، يت حران  تقت

 بفعػؿ ال ػكـ حتػى لهػـ مػ كل ال إنسػاف ألػؼ (111) جعػؿ مػا كهػك ،كامػؿ بشػكؿ د مػرت كن  س كحدة

 التػػت القم مػػ  الكم ػػات عمػػى مشػػددة ة ػػكد ككضػػع اإلعمػػار، مػػكاد إدخػػاؿ يػػت الصػػه كنت العػػدك تعنػػت

 .الطب عت بالكضع شهر ف يت  دخؿ كاف كنصؼ عاـ خبلؿ اإلسمنت مف دخؿ ما إف ح ث تدخؿ

 كما غزة، أهؿ بحؽ كالخنؽ الحصار صكر أبشع مف كاحدة ريح معبر إغبلؽ شكؿ لقد نرفح معبر .3

 أف كمػا تمامػان، القطػاع عػزؿ يػت (2114 العاـ مف أكتكبر 24) منذ كامؿ شبه بشكؿ إغبلةه ساهـ

 كاالحػتبلؿ، القطػاع بػ ف الكاةعػ  التجار ػ  المعػابر مػف خمسػ  الحصػار أعػكاـ طػكاؿ أغمػؽ االحػتبلؿ

 تمنػع ذاتػه بالكةػت لكنهػا التجار  ، لمبضا ع سالـ أبك كـر معبر كهك ،منها كاحدان  معبران  إال  فتح كلـ

 سػػمحت لػػكك  غػػزة، لقطػػاع الكصػػكؿ مػػف األساسػػ   األصػػناؼ كم ػػات ،كاإلعمػػار البنػػا  مػػكاد دخػػكؿ

 كيقػداف ،اإلنتػاج عمم ػات لكةػؼ أدل مما ،بالدخكؿ جدان  ةم م  لكم ات تسمح يهت االحتبلؿ سمطات

 .كاسع نطاؽ عمى العمؿ يرص

 مف زادت الماض   األعكاـ طكاؿ معقدة بمراحؿ مر يهك الصحت، القطاع حكؿ نوالكيرباء الصحة .4
 الطب   المستهمكات مف %(41ك) الدكا   ، األرصدة مف %(31) مف ي ك ر المرضى، معاناة

 تجهاأن التت المشكبلت أهـ مف كاحدة الكهربا  مشكم  أف كما ،صفران  رص دها زاؿ ما األساس  
ف كالعدكاف، الحصار  كؿ عمى مركب  معاناة مف تسببه لما م مح  ضركرة المشكم  هذم حؿ كا 
 (.https://palinfo.com/69372 عبلـاإل مركز) غزة ةطاع لسكاف بالنسب  الح اة مناحت

 الم ػام إمػدادات تصػمهـ يقػط غػزة ةطػاع سػكاف يربػع كاضػح بشػكؿ تتفػاةـ الم ػام أزمػ  الزالت نالمياه .5

 ب ف ما إال لهـ الم ام إمدادات كصكؿ لعدـ األسر مف %(71) مف أك ر  عانت ب نما ،منتظـ بشكؿ

 الم ػام يػت الكب ػر كالشػح الكهربػا ، تػكير لعػدـ نظػران  أ اـ  أربع  إلى  كم ف كؿ يقط ساعات (6-8)

 هػػك نػػاةالمعا هػػذم زاد كمػػا التمػػكث، مػػف جػػدان  عال ػػ  نسػػبان  تشػػهد الجكي ػػ  الم ػػام فيػػإ كػػذلؾ ،الجكي ػػ 
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 الم ػػػام  هػػػدد الػػػذم األمػػػر كهػػػك الحػػػدكد، إلغػػػراؽ البحػػػر م ػػػام ضػػػ  يػػػت المصػػػرم الجانػػػب إجػػػرا ات

 .(https://palinfo.com/69372 لئلعبلـ الفمسط نت المركز) القطاع جنكب يت الجكي  

 :1001 عام منذ غزة عمى اإلسرائيمية الحروب

 االحػػتبلؿ مػػع الصػػراع مراحػػؿ عبػػر عمػػى حػػركب لعػػدة ال رب ػػ  كالضػػف  غػػزة ةطػػاع تعػػرض لقػػد

 ،1987 العػػػاـ يػػػت الحجػػػارة انتفاضػػػ  انطػػػبلؽ مػػػع كت رتهػػػا زادت كالتػػػت ،1967 العػػػاـ منػػػذ اإلسػػػرا  مت

 مف ال رب   الضف  احتبلؿ بإعادة إسرا  ؿ ةامت ح ث ،2111 العاـ مف سبتمبر يت األةصى كانتفاض 

-2118 العػاـ يػتك  ،2116 ألعػكاـا يت غزة ةطاع ضد حركب إلى تحكلت  ـ ،2113 العاـ يت جد د

 مػف ال ػامف يػت إسػرا  ؿ شنتها التت المدمرة الحرب آخرها كاف كالتت ،2112 العاـ يت كالحرب ،2119

 .غزة ةطاع عمى 2114  كل ك

 :)حرب الفرقان( 1001 -1002 حرب -أ 

  بل ػػ  اسػػتمرت ،2118 د سػػمبر نها ػػ  غػػزة ةطػػاع عمػػى غػػادرة حربػػان  اإلسػػرا  مت االحػػتبلؿ شػػف

 كالصكار   القنابؿ مف كب ر بكـٍ  المنطق  ممطران  كالبحر  ، كالبر   الجك   األسمح  كاي  مستخدمان  ب عأسا

 كلػػـ البشػػر  ، الح ػػاة منػػاحت ككايػػ  كالممتمكػػات، األركاح يػػت يادحػػ  خسػػا ر عػػف تمخضػػت كالمتفجػػرات

 كالحككم ػػ  السػػكن   المنشػػآت كتػػدم ر السػػكاف مػػف عػػدد أكبػػر لقتػػؿ كاسػػتخدمها إال لد ػػه كسػػ م  أم  بقػػت

 األراضػت تسػمـ كلػـ كاالتصػاالت، كالكهربػا  الم ػام تكز ػع كشػبكات كالمستشف ات كالمدارس العبادة كدكر

 برهنػت ككراه ػ ، حقػدٍ  بكػؿ كأعمػالهـ السػكاف بح ػاة  تعمػؽ مػا ككػؿ ،كالح كانػات الػدكاجف مزارع الزراع  

 آلتػػه منػػه كنالػػت إال شػػجران  كال حجػػران  كال ان بشػػر   تػػرؾ لػػـ الػػذم الصػػه كنت لئلرهػػاب الحق قػػت الكجػػه عمػػى

 ،كاالجتماع ػ  ،كاالةتصػاد   ،اإلنسػان   الناح ػ  مػف السػكاف عمػى مباشػر بشػكؿ الت   ر محاكالن  العسكر  

 .(:200ن7 كاإلسكاف، العام  األش اؿ كزارة)كالنفس  
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 :المنشآت عمى السمبية الحرب آثار -

 ،الخاصػػػ  كالمسػػاكف ،كالمنشػػآت ،العامػػ  كالمرايػػؽ ،المبػػانت اإلسػػرا  مت االحػػتبلؿ اسػػتهدؼ لقػػد

 العن ػؼ بالقصؼ كالمطار ،كالمساجد ،العبادة كدكر ،كالتجار   ،الصناع   كالمنشآت ،الحككم   كاألبن  

 ،السػكاف معنك ػات عمػى التػ   ر بقصػد كالخاصػ  العامػ  لممنشػآت متعمػد كهػدـ كتجر ؼ ،األسمح  بكاي 

 مػػف المنػػاطؽ لتفر ػػ  كالحػػدكد الشػػماؿ منػػاطؽ عمػػى االسػػتهداؼ كتركػػز ،ككطػػنهـ بمػػدهـ عػػف كالمػػدايع ف

 يمػـ ،الجنػكب أةصػى كحتػى الشػماؿ أةصػى مػف الحػدكد عػف بع ػدان  أخػرل أمػاكف إلػى كتهج رهـ السكاف،

 مصػػػػػطفى،)المباشػػػػػر ال  ػػػػػر أك المباشػػػػػر كالضػػػػػرر التػػػػػدم ر كطالػػػػػه إلػػػػػى غػػػػػزة ةطػػػػػاع يػػػػػت شػػػػػت   بقػػػػػى

 .(2012ن2

 :المباشرة الخسائر . أ

 كايػ  يػت العامػ  كالمرايؽ السكن   كاألبن   لممنشآت المباشر التدم ر عف الناتج  كهت ماد   رخسا  .1

 .اإلنتاج كةطاع التحت   كالبن   العام  كالمبانت السكن   القطاعات

 تشػػكؿ التػػت لممنشػػآت العاجػػؿ كالتػػدع ـ األنقػػاض ريػػع عمػػى المترتبػػ  المال ػػ  لؤلعبػػا  تابعػػ  خسػػا ر .2

 .المشرد ف كا  كا  سكافال ح اة عمى خطران 

 :مباشرة الغير الخسائر . ب

 األنشػػػط  انحسػػػار مػػػف إل ػػػه أدت كمػػػا ،لمحػػػرب السػػػمب   التػػػ   رات عػػػف الناتجػػػ  الخسػػػا ر كهػػػت

 كاالسػت مار العمػؿ يػرص مػف العد د كيقداف ،الحرب آ ار لمعالج  المطمكب  المال   كاألعبا  االةتصاد  

 البنػا  كةطاع السكن   كاألبن   المنشآت عمى السمب   اآل ار ىعم الترك ز كس تـ المختمف ، المجاالت يت

 نكي ه

 .اآلدمت لبلستخداـ  صالح كغ ر ،جدان  بال ان  ضرران  متضررة منشآت .1

صبلحه ترم مه إمكان   لكف بال ان  ضرران  متضررة منشآت .2  .كاردة كا 
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 .متكسط  بكمف  إصبلحه إمكان   كهناؾ متكسطان، ضرران  متضررة منشآت .3

 .ترم مه إمكان   كهناؾ بس طان، ضرران  تضررةم منشآت .4

 .ةم م  بكمف  كص انته ترم مه كممكف طف فان، ضرران  متضررة منشآت .5

 المبػانت ةطػاع يت األضرار حصر تـ كالسكاف لممقاكم  األسطكرم كالصمكد الحرب تكةؼ بعد

 دمػػرت التػػت السػػكن   داتالكحػػ مجمػػكع يكػػاف ،اإلنتػػاجت كالقطػػاع التحت ػػ  كالبن ػػ  السػػكن   كاألبن ػػ  العامػػ 

 )حسػب كحػدة (36,111) بمػ  جز  ػان  تضررت كالتت كحدة، (3,551) حكالت المحايظات جم ع يت كم ان 

 المجمػس م ػؿ معظمهػا دمػر حكػكمت مبنػى (75) اسػتهداؼ كتػـ (،اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة تقد ر

 كجم ػػػع ،العػػػدؿ ككزارة الػػػكزرا ، لمجمػػػس العامػػػ  األمانػػػ  كمبنػػػى الحكػػػكمت، الػػػكزارات كمجمػػػع التشػػػر عت،

 يػػت حػػدث كمػػا ر اضػػ   كمنشػػآت ،المال ػػ  كزارة إدارات كمجمػػع الداخم ػػ ، لػػكزارة التابعػػ  األمن ػػ  المبػػانت

 المسػػػاجد مػػػف عػػػددان  تضػػػرر كمػػػا الصػػػ اد ف، كم نػػػا  الػػػدكلت، غػػػزة كمطػػػار ريػػػح، يػػػت الر اضػػػت اإلسػػتاد

 أضػػرار مسػػاجد (117) حػػكالت كتضػػرر مػػؿ،بالكا دمػػر مسػػجد (45) ب نهػػا كمػػف مسػػجد، (152) حػػكالت

 .مختمف  ب ضرار مدرس  (181) إلى باإلضاي  ،جز   

 كجسػػكر الر  سػػ   الطػػرؽ شػػبكات خاصػػ  كب ػػر تػػدم ر إلػػى تعرضػػت التحت ػػ  البن ػػ  كانػػت أ ضػػان 

 الصػحت كالصرؼ الم ام تكز ع شبكات مف األمتار كم ات الصحت، كالصرؼ الم ام كمرايؽ ،غزة كادم

 الكهربػػػا ، كمحػػػكالت الطاةػػػ ، كتكز ػػػع نقػػػؿ كمحطػػػات العادمػػػ ، الم ػػػام معالجػػػ  كمرايػػػؽ لم ػػػام،ا كخزانػػػات

 حصػرها  ػتـ لػـ أمػاكف يػت كالزراعػت الصػناعت القطاع يت خسا ر ذلؾ إلى  ضاؼ االتصاالت، كأبراج

 .الحدكد مف القر ب  كهت

 الػػذم الػػدمار ـحجػػك  المػػدن  ف أركاح يػػت الخسػػا ر هػػت خػػاص بشػػكؿ كالمػػؤلـ القمػػؽ    ػػر كالػػذم

 مػػنهـ ،(911) مػػنهـ المػػدن  ف مجمػػكع يمسػػط نت (1,311) عػػف  ز ػػد مػػا استشػػهد ح ػػث غػػزة، يػػت لحػػؽ

 مف (%41) نسبته ما كالنسا  األطفاؿ ك شكؿ هذاك  امرأة، (111) إلى باإلضاي  ،كةاصر طفؿ (281)
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 أطفػػػاؿ هػػـ ـمػػػنه (1,855) جػػر ح، (5,311) هػػػك المػػدن  ف الجرحػػػى عػػدد مجمػػػؿك  ،المػػدن  ف الضػػحا ا

 .العمر   الف ات مختمؼ مف المدن  ف الذككر مف هـ المتبقت مف العظمى ال الب  ك  ،امرأة (751)ك

 اإلصػػابات هػػذم مػػف العد ػػدك  الجرحػػى، مجمػػكع مػػف (%51) نسػػبته مػػا النسػػا ك  األطفػػاؿ  شػػكؿ

 لقنابػؿ   متاإلسػرا االحػتبلؿ الجػ ش اسػتخداـ إلػى باإلضػاي  ،دا مػ  إعاةػ  إلػى تػؤدمك  بػالخط رة تصنؼ

 احتػراـ كعػدـ ،السػ طرة يػت مطمػؽ انعػداـ عمػى بكضػكح  ػدؿ ممػا ،المدن   المناطؽ يت األب ض الفسفكر

 .(2119ن3 ،اإلسكافك  العام  األش اؿ )كزارة المدن  ف ح اةك  الدكلت لمقانكف

 ،األساسػػ   الطب ػػ  كالمػػكاـز باألدك ػػ  حػػاد نقػػص مػػع طاةتهػػا، يػػكؽ المستشػػف ات لعمػػؿ باإلضػػاي 

 ال ذا  ػػ  المػػكاد لنقػػؿ المحػػدكدة القػػدرة مػػع بػػاالةتراف الزراعػػ  ةطػػاع عمػػى طػػرأ الػػذم الكاسػػع الػػدمار ذلؾكػػ

 بػػ ف تقػػد رات هنػػاؾك  ،سػػعاراأل كارتفػػاع ال ذا  ػػ  المػػكاد نقػػص يػػت سػػاهـ ةػػد ،الحػػدكد إغػػبلؽ عػػف النػػاتج

 لؤلمػػػػـ  تال ػػػذا البرنػػػامج مػػػف غذا  ػػػػ  مسػػػاعدات إلػػػى بحاجػػػ  أصػػػػبحكا غػػػزة مػػػف مػػػكاطف (3118111)

 .الخاص القطاع عمى أعبا   مقت غزة ةطاع يت النقد   الس كل  يت حاد نقص كجكد كذلؾ المتحدة،

 :)حرب حجارة السجيل( 1081 حرب -ب 

 عسػػػكر   حربػػػان  نػػػكيمبر،( 21-14) بػػػ ف الفتػػػرة خػػػبلؿ اإلسػػػرا  مت االحػػػتبلؿ دكلػػػ  ةػػػكات شػػػنت

 الحػدكدم الشػر ط عمػى رابضػ  كانػت ديع ػ كم بحر ػ ، حرب ػ  كةطع مقاتم ، حرب   طا رات اي ه شاركت

 سكن   أماكف الهجمات كطالت .كالبحر   المديع   كالقذا ؼ الصكار   آالؼ خبللها أطمقت ،القطاع مع

 كأب ػػدت الطبقػػات، متعػػددة سػػكن   مبػػافٍ  بػػاألرض كسػػك ت كجػػـال، 1111ال مػػف أك ػػر كزنهػػا  صػػؿ بقنابػػؿ

 .(2112ن19 ،الحت )عبد ب كممها عا بلت

 مؤسسػػػات ب نهػػػا القطػػػاع، مػػػدف امتػػػداد عمػػػى مدن ػػػ  منشػػػآت أ ضػػػان  المك ػػػؼ القصػػػؼ كاسػػػتهدؼ

 الممتمكػػػات يػػػت األضػػػرار حجػػػـ مػػػف زاد مػػػا بالسػػػكاف، مكتظػػػ  أمػػػاكف يػػػت تقػػػع جم عهػػػا مدن ػػػ ، حككم ػػػ 

 هجمػػػات مػػػف م ػػػات كاسػػػتهديت ،كاألطفػػػاؿ النسػػػا  كبخاصػػػ  اآلمنػػػ ف، المػػػدن  ف صػػػفكؼ بػػػ ف كاألركاح

 المدن  ف نفكس يت كالرعب الذعر إ ارة بهدؼ سكن  ، مناطؽ داخؿ تقع خبل ، ضٍ أرا المقاتم  الطا رات
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 لممػػدن  ف المباشػػر االسػػتهداؼ يػػت ممحكظػػ  ز ػػادة العػػدكاف مػػف األخ ػػرة األربعػػ  األ ػػاـ كشػػهدت ،اآلمنػػ ف

 .(8 ن2112 ،)مح سف صفكيهـ يت ال الب   سقكط  فسر ما كهك المدن  ، كاألماكف

 %(،34) نسػبته مػا أم طفػبلن، (35) مػنهـ يمسػط ن ان، (171) استشهاد يت العدكاف هذا كتسبب

 خػبلؿ سقط ،شهدا ال مجمكع ب ف كمف .المدن  ف الضحا ا إجمالت مف %(14) نسبته ما امرأة، (14ك)

 إجمػالت مػف %(75) نسػبته مػا أم مدن ان، (78) ب نهـ يمسط ن ان، (116) ،نكيمبر (21-18) ب ف الفترة

 (648) غػزة، عمى العدكاف خبلؿ المصاب ف عدد إجمالت بم  كما .العدكاف خبلؿ سقطكا الذ ف المدن  ف

 المصػػػػاب ف بػػػػ ف كمػػػػف ،امػػػػرأة (93ك) ،طفػػػػبلن  (214) ب ػػػػنهـ (،625) المػػػػدن  ف مػػػػف غػػػػالب تهـ شخصػػػػان،

 .(2112ن3 ،)مصطفى مختمف  بإعاةات أص بكا شخصان  (16) المدن  ف،

 ،الك مكجرامػػات م ػػات تػػزف صػػكار   بكاسػػط  ازلهـمنػػ ةصػػؼ جػػرا  ب كممهػػا عػػا بلت أب ػػدت كةػػد

 المدن ػ  كالمنشػآت السػكن   المنازؿ مف الم ات كتدم ر هدـ عف الصاركخ   الهجمات آالؼ أسفرت كما

 تحتػػكم كمػػت، بشػػكؿ منػػزالن  (126) تػػدم ر لئلعػػبلـ الفمسػػط نت المركػػز ك ػػؽ يقػػد ،غػػزة ةطػػاع امتػػداد عمػػى

 (233) القػكات تمػؾ اسػتهديت كمػا ،أطفػاؿ (711) ب ػنهـ ردان،يػ (1,229)  قطنهػا سػكن  ، كحدة (191)

 منشػ ة (19) ،كالمقػابر العبػادة لدكر تابع  مؤسس  (83) ،تعم م   مؤسس  (88) ب نها مف عام ، منش ة

 (6) ،خدم ػػ  منشػػ ة (41) ،صػػحف   منشػػآت (4) ، اضػػ  ر  منشػػ ة (2) ،نقاب ػػ  مؤسسػػات (3) ،صػػح  

 .(2113ن39 ،)عـز كزراع   تجار  ، صناع  ، منش ة (182) ،بنكؾ (4) ،تري ه   منشآت

 

 :(العصف المأكول)حرب  1083 حرب  -ج 

، 26/18/2114 حتػػػػػى 17/17/2114 مػػػػػف الفتػػػػػرة خػػػػػبلؿ ةطػػػػػاع عمػػػػػى ال ال ػػػػػ  الحػػػػػرب أتػػػػػت

نسػان   اةتصػاد   أكضػاع ظػؿ يػت متكاصػم  ان  كمػ (51) مػدار عمى استمرتك   ةطػاع عمػى تمػر كار  ػ  كا 

 سػنكات، (8) لمػدة اسػتمر كخػانؽ ظػالـ حصػار بعػد كذلػؾ األخ ػرة، العقكد خبلؿ م  ؿ لها  سبؽ لـ غزة

 كالحػرب (،2119–2118) عػامت يػت األكلػى الحػرب  ػارآ مػف  عػانت مػازاؿ غػزة كةطػاع أتػت أنهػا كما
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 الحػركب تمػؾ خمفتهػا التت كالمجازر كالتشر د كالخراب الدمار مناظر كمازالت (،2112) عاـ يت ال ان  

 الح ػػػاة منػػػاحت كايػػ  عمػػػى السػػػمب   كاآل ػػار كالجرحػػػى، الشػػهدا  آالؼ إلػػػى باإلضػػػاي  هػػذا ،األذهػػػاف يػػت

 .(2114ن1 ،)كمكب كالب     كالنفس   كالصح   كاالجتماع   االةتصاد  

  مػانت مػدار عمػى غػزة لقطػاع األسػطكرم الصػمكد لتسػتهدؼ إسػرا  ؿ شنتها التت الحرب كت تت

ػػ كالحػػركب الحصػػار مػػف سػػنكات  ،لمقطػػاع كاالجتماع ػػ  كالصػػح   كالمال ػػ  االةتصػػاد   األزمػػ  فمػػ ؽلتعم 

 عمػػى ال ال ػ  الحػرب بػد  ةبػؿ بم ػػت كالتػت ،غػزة ةطػاع يػت المرتفعػػ  البطالػ  معػدالت ز ػادة يػت كلتسػاهـ

 الفمسػػػػط نت اإلحصػػػػا  مركػػػػز مػػػػف الصػػػػادرة 2114 عػػػػاـ مػػػػف ال ػػػػانت الربػػػػع ب انػػػػات حسػػػػب غػػػػزة ةطػػػػاع

 ألػؼ (711) مف أك ر كيقد ،شخص ألؼ (211) مف أك ر العمؿ عف العاطم ف عدد تجاكزك  (،45%)

 باإلضػػاي  هػػذا غػػزة، ةطػػاع سػػكاف  مػػث مػػف أك ػػر  م ػػؿ مػػا كهػػك ،ال ػػكمت دخمهػػـ غػػزة ةطػػاع يػػت مػػكاطف

 كب ػر، بشػكؿ األطفػاؿ عمال  كظاهرة ،المدةع الفقر كانتشار (،%51) بم ت التت الفقر معدالت الرتفاع

 ركاتػػبهـ مكظػؼ ألػؼ (41) مػف أك ػر  تقاضػى لػـ ح ػث ،غػزة بمػكظفت  الخاصػ األخ ػرة الركاتػب كأزمػ 

 .(2114ن3 ،)سك د متكاصم  شهكر عدة مدار عمى

 :الطبية والطواقم الصحية المرافق -

 ع ػػػادات (7)ك ،مستشػػػف ات (11)بػػػػ ،اإلسػػػرا  مت االحػػػتبلؿ القصػػػؼ جػػػرا  بال ػػػ  أضػػػرار لحقػػػت

 سػػػ ارة (16) كدمػػػرت ،أكل ػػػ  رعا ػػػ  ع ػػػادة (44)ك ،مستشػػػف ات (5) إغػػػبلؽ كتػػػـ أكل ػػػ ، صػػػح   رعا ػػػ 

 كزارة تقػػػار ر حسػػػب 2114 أب 8 حتػػػى الطب ػػػ  الطػػػكاةـ مػػػف (21) كاستشػػػهد ،(83) كأصػػػ ب ،إسػػػعاؼ

 .(12ن 2114، كزارة الصح  ، 3)تقر ر الفمسط ن   الصح 

 :السكنية المباني -

 سػكن   دةكحػ (5,238) منهػا سػكن    كحػدة (418111) مػف أك ػر غزة ةطاع عمى العدكاف طاؿ

 ان جز  ػػػػ هػػػػدمت سػػػػكن   كحػػػػدة (4,374) منهػػػػا ،جز  ػػػػان  هػػػػدمت سػػػػكن   كحػػػػدة (318111)ك ،ان كم ػػػػ هػػػػدمت

 ناه ؾ دا ـ، كبشكؿ م كل ببل عا م  (118111) حكالت جعؿ إلى كأدت لمسكف، صالح  غ ر كأصبحت
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 العامػػػ  األشػػػ اؿ كز ػػػر حسػػػب )كذلػػؾ كالشػػػكارع المستشػػػف ات اإل ػػػكا  مراكػػز يػػػت المشػػػردة العػػػا بلت عػػف

 المهنػدسكبعد الق اـ بعمم   الحصر الشامؿ حد  ا اكػد .(31/7/2114 بتار   )ب اف صحفت( اإلسكافك 

بػػكزارة االشػػ اؿ العامػػ  كاالسػػكاف بػػاف حجػػـ الخسػػا ر يػػت  مػػد ر عػػاـ شػػؤكف المحايظػػات محمػػد االسػػتاذ

ت بم   غ ر كحدة سكن   هدـ جز  7511كحدة سكن   باالضاي  الت  11111ـ هدـ كمت 2114عدكاف 

الػػؼ كحػػدة سػػكن   اضػػرار  145كحػػدة سػػكن   هػػدـ جز ػػت بم ػػ  صػػالح لمسػػكف ك 7111صػػالح لمسػػكف ك

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

 (2116-8-29محمد االستاذ،

 :والجامعات المدارس -

 مدرس  (22) منها حككم    مدرس  (141) ةغز  ةطاع عمى الصه كنت العدكاف نت ج  تضررت

 بشػكؿ تضػررت مدرسػ  (119)ك الجد ػد  الدراسػت العػاـ ايتتػاح خػبلؿ اسػتخدامها  مكف كال كامؿ بشكؿ

 تعػػال تعمػػ ـ مؤسسػػات (6) إلػػى باإلضػػاي  لممشػػرد ف  إ ػػكا  كمراكػػز اسػػتخدمت مدرسػػ  (25)ك جز ػػت 

 مجتمػػع ككم ػػ  التطب ق ػػ ، لمعمػػكـ الجامع ػػ  لكم ػػ كا اإلسػػبلم  ، الجامعػػ  نم ػػؿ العػػدكاف، نت جػػ  تضػػررت

 .كالتكنكلكج ا لمعمكـ الجامع   كم  الك  التقن  ، يمسط ف ككم   األةصى، جامع 

 )حسػب دكالر (11,474,111) بػالتعم ـ لحقػت التػت األضرار إلصبلح التقد ر   التكمف  كبم ت

 .(11/18/2114 بتار   ،كالتعم ـ الترب   كزارةل لقا  صحفت

 :األونروا منشآت -

 تمػػػكز 8 منػػػذ ألضػػػرار تعرضػػػت ةػػػد غػػػزة ةطػػػاع يػػػت لهػػػا تابعػػػ  منشػػػ ة (97) أف األكنػػػركا تقػػػدر

 .(2114 آب 11 بتار   33 رةـ إصدار غزة يت الكضع عف تقر رها )حسب 2114
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 :المقدسة األماكن -

 تػدم ران  مسػجدان  (63) غػزة ةطػاع عمػى عػدكانها بدا ػ  منذ اإلسرا  مت االحتبلؿ دكل  ةكات دمرت

 بتػػػار   الد ن ػػػ  كالشػػػؤكف األكةػػػاؼ كزارة تقر ػػػر )حسػػػب جز ػػػت بشػػػكؿ مسػػػجد (161) مػػػف كأك ػػػر ،كم ػػػان 

 .مس ح   ككاحدة ،إسبلم   مقابر (11) كدمرت ت ف، سبكن أضرار لحقت ي ما ( 11/18/2114

 :الصناعي القطاع -

 األكل ػػػ  التقػػػد رات زتتجػػػاك  كةػػػد ،ان جز  ػػػ أك ان كم ػػػ ان تػػػدم ر  ان مصػػػنع (134) االحػػػتبلؿ ةػػػكات دمػػػرت

 اإلسػرا  مت االحػتبلؿ العػدكاف نت ج  غزة ةطاع يت الصناعت القطاع لها تعرض التت األضرار لحص م 

 لمصػػػػناعات العػػػػاـ االتحػػػػاد ب ػػػػاف )حسػػػػب دكالر مم ػػػػكف (47) تجػػػػاكزت 2114 تمػػػػكز 8 منػػػػذ المسػػػػتمر

 .(5/18/2114 يت الفمسط ن  

  :الزراعي القطاع -

 عمػػػى اإلسػػػرا  مت االحػػػتبلؿ العػػػدكاف جػػػرا  الزراعػػت بالقطػػػاع لحقػػػت تالتػػػ األضػػػرار ة مػػػ  بم ػػت

 التقد ر ػ  الق مػ  تجػاكزت ي ما ( 2114 آب 8 يت الزراع  كزارة )حسب دكالر مم كف( 251) غزة ةطاع

 مختمػؼ كالخسػا ر األضػرار أصػابت كةػد ،دكالر مم كف (151) حكالت المباشرة غ ر كالخسا ر لؤلضرار

 مم ػػػكف (56) كالػػػرم كالتربػػػ  ،دكالر مم ػػػكف (131) النبػػػاتت الشػػػؽ خسػػػا ر يكانػػػت الزراع ػػػ   القطاعػػػات

 بم ػت يقػد ،السػمك   كال ػركة البحرم الص د ةطاع أما ،دكالر ( مم كف55) نحك الح كانت كاإلنتاج ،دكالر

 .(6:2114 ،)مح سف دكالر مبل  ف (8) خسا رم

 :الخيرية الجمعيات -

 المتضػرر ف المػكاطن ف عػدد  بمػ  ح ػث ،خ ر ػ  جمع ػ  (22) اإلسػرا  مت االحػتبلؿ ةكات دمرت

 .مكاطف (181,111) غزة بقطاع الجمع ات هذم تدم ر مف
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 :الصحي والصرف المياه محطات -

 اإلسػرا  مت االحػتبلؿ القصػؼ نت جػ  دمػرت التػت الصػحت كالصرؼ الم ام محطات إجمالت بم 

 مػػكاطف (711,111) المحطػػات هػػذم تػػدم ر مػػف المتضػػرر ف عػػدد كتجػػاكز  ( محطػػات8) غػػزة لقطػػاع

 .السابؽ( المرجع ،)مح سف

 :الكيرباء شركة مرافق -

 العمػؿ  عػف لتكةفهػا أدل مػا غػزة  بقطػاع الكح ػدة الكهربا  تكل د محط  االحتبلؿ ةكات ةصفت

 الكهربػا ت الت ار النقطاع أدل ما الكهربا   تكز ع لشرك  الر  س   كالمخازف الكهربا  لشبكات باإلضاي 

 .غزة ةطاع عف كامؿبال

 :ومالية مصرفية مؤسسات -

 كبعػػػض ،البر ػػػد مكاتػػػب مػػػف كعػػػدد صػػػراي ، مركػػػز (19) اإلسػػػرا  مت االحػػػتبلؿ ةػػػكات ةصػػػفت

 .بال   ران أضرا بها ممحق  المال   المؤسسات

 :الصيد قوارب -

 ،صػ د ةارب (52) غزة، ةطاع عمى المستمر القصؼ نت ج  ،اإلسرا  مت االحتبلؿ ةكات دمرت

 األساسػػػػ   مهنػػػػتهـ تعتبػػػػر التػػػػت الصػػػػ د ةػػػػكارب تػػػػدم ر مػػػػف المتضػػػػرر ف المػػػػكاطن ف عػػػػدد مػػػػالتإج كبمػػػ 

 ،الكيػاال الػكطنت المعمكمػات مركػز ،2114 غػزة عمػى اإلسػرا  م   االحتبلؿ حرب) ان غز  ان مكاطن (2,951)

2114). 
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 :الثقافي التراث مواقع -

 ،كالمتػاحؼ ،العبػادة كدكر ، خ  التار  كالمبانت األ ر   المكاةع مف العد د االحتبلؿ ةكات ةصفت

 هػذم كأبػرز متفاكتػ ، أضػرار يػت متسػبب  القد مػ ، البمػدات مراكػز جانػب إلػى ،كالطب عػت ال قايت كالمشهد

 نالمتضررة المكاةع

 بقا ػػا كتم ػػؿ النصػػ رات  يػػت ه بلر ػػكف( القػػد س مكةػػع) عػػامرال أـ التمػػ  لمكةػػع جز ػػت كتػػدم ر أضػػرار .1

 .الب زنط   الفترة مف د ر

 إلػػى تار خػػه ك عػػكد القػػد ـ، غػػزة م نػػا   م ػػؿ كالػػذم )االن  ػػدكف(، الببلخ ػػ  مكةػػع يػػت جز ػػت رتػػدم  .2

 البل حػػ  ضػػمف مسػػجؿ كهػػك ،المبكػػر كاإلسػػبلمت كالب زنطػػت كالركمػػانت كالهمنسػػتت الحد ػػدم العصػػر

 .العالمت لمتراث التمه د  

 خصكصػان  الح ػكم، لمتنكع ير دان  نمكذجان  تم ؿ كالتت الطب ع  ، غزة كادم محم   عمى متكرر ةصؼ .3

 .العالمت لمتراث التمه د   البل ح  ضمف مسجؿ كهك المهاجرة، لمط كر

 ح ػث اله ػا، كب ػت ،حػانكف كب ػت ،كريػح ،كخػان كنس ،غزة يت التار خ   المدف لمراكز كاسع تدم ر .4

 ،االالسػق الةصر مح ط يت القد م  الب كت مف ان عدد التدم ر كشمؿ ،المعمارم بنس جها الضرر ألحؽ

 .الشجاع   يت القد ـ كالسكؽ

 العصػػر إلػػى تار خػػه ك عػػكد المصػػر    الفمسػػط ن   الحػػدكد عمػػى ريػػحال التػػؿ مكةػػع يػػت كاسػػع  أضػػرار .5

 ،الكيػاال الػكطنت المعمكمػات مركػز ،2114 غػزة عمى اإلسرا  م   االحتبلؿ حرب) كالحد دم البركنزم

2114.) 

 هاشػػـ السػػ د مسػػجد نم ػػؿ التار خ ػػ  كالمقامػػات الد ن ػػ ، كالمبػػانت العبػػادة لػػدكر كاسػػع  تػػدم ر أعمػػاؿ .6

 يس فسػػا  كأرضػػ   كمقػػاـ جبال ػػا، يػػت العمػػرم كالمسػػجد المممػػككت، دمػػرم الظفػػر كمسػػجد المممػػككت،

 يػت المممػككت كالمقػاـ الع مان ػ ، الفترة إلى  عكد كالذم جبال ا شرؽ  كسؼ النبت كمقاـ عبساف، يت
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 2118 ت اعتػػػػدا يػػػػت اإلسػػػػرا  مت االحػػػػتبلؿ ةػػػػكات لقصػػػػؼ تعػػػػرض أف سػػػػبؽ الػػػػذم ،المنطػػػػار تػػػػؿ

 .المعمدان   الكن س ك  الب زنط  ، ب ريكر كس ككن س  ،2112ك

 مد نػ  يػت السكف تؿ نكمنها األ ر  ، بالمكاةع كب رة ان أضرار  اإلسرا  مت االحتبلؿ القصؼ كألحؽ كما .7

 كأرضػػػ   جبال ػػػا، يػػػت كالمتحػػػؼ الب زنط ػػػ  الكن سػػ  كمكةػػػع المممكك ػػػ ، البردبك ػػػ  كالمحكمػػػ  الزهػػرا ،

 العالم ػػ  الحػػرب لضػػحا ا الككمنك مػػث مقبػػرة تػػدم ر عػػف يضػػبلن  الب زنط ػػ   أصػػبلف كن سػػ  يس فسػػا 

صاب  ال ان  ،  .مباشرة ب ضرار الباشا ةصر متحؼ كا 

 عمػػى ةضػػت حػػركب  ػػبلث خػػبلؿ اإلسػػرا  م   الحػػرب آلػػ  دمرتػػه مػػا بػػالرغـ ب نػػه الباحػػث ك ػػرل

 ،2114 األخ ػرة الحػرب كالسػ ما غػزة، ةطػاع يػت التحت   كالبن   لح اةا مقكمات ككؿ كال ابس، األخضر

 االحػػتبلؿ بهػا  تعامػؿ التػت المفرطػ  العنجه ػ    بػت كهػذا ،كالك ػؼ الكػـ ح ػث مػف سػابقاتها اةػتي كالتػت

 المرحمػ  تبل ػـ جد ػدة مفػردات لػتعمـ  ػديعنا ةػد ممػا ،كاإلنسػانت الحضػارم كار ػه الشػعب اهػذ مقدرات مع

 د ننػا عم هػا  ح نػا التػت السػام   الفمسػط ن   كالقػ ـ ،الكطن ػ  ال كابػت يػت التفػر ط أك التنازؿ كفد الجد دة

 .الحن ؼ
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 ثالثًا : الدراسات األجنبية 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 :تمييد

 عمػػى الحصػػكؿ الباحػػث اسػػتطاع يقػػد ،الدراسػػ  مكضػػكع حػػكؿ سػػابق  دراسػػات كجػػكد لعػػدـ نظػػران 

 مكضػػكع يػػت لػػه كعكنػػان  سػػندان  سػػتككف كالتػػت ،الدراسػػ  مكضػػكع مػػف ةر بػػ  السػػابق  الدراسػػات مػػف مجمكعػػ 

 آلل ات البلزم  بالتكض حات كلتمدم المجاؿ، هذا يت اآلخر ف جهكد كلتكض ح بالنتا ج، كربطها الدراس 

 الدراسػات تصػن ؼ كتػـ الدراسػات، كهػذم دراسػته بػ ف الفػركؽ كل تبػ ف بح ػه، مكضػكع مػع السػم ـ التعامؿ

 نىإل السابق 

 .دراسات( 8فمسط ن   )ال الدراسات .1

 .دراسات( 3) العرب   الدراسات .2

 )دراستاف( الدراسات االجنب   .3

 :فمسطينيةال الدراسات :أوالً 

ــوان (1085) )مــاس( الفمســطيني االقتصــادية السياســات أبحــاث معيــد دراســة -8  إعــداد نحــو :بعن

 .المحتمة الفمسطينية األراضي في لإلسكان وطنية سياسة

 عمػى تشتمؿ التت لئلسكاف الكطن   الس اس  ك  ق  تطك ر يت المساهم  إلى الدراس  مهذ هديت

 المؤسسات جم ع كجهكد كبرامج لخطط المكجه  العر ض  كالخطكط كاألهداؼ ،المدل البع دة األهداؼ

 المػػػدنت كالمجتمػػػع الخػػػاص القطػػػاع مػػػف اآلخػػػر ف الفػػػاعم ف مػػػف شػػػركا ها ككايػػػ  العبلةػػػ ، ذات الرسػػػم  

 المتقدمػ  الػدكؿ بعػض لتجربػ  المقػارف التحم ػؿ منهج ػ  الدراس  اعتمدتك  ،اإلسكاف ةطاع يت شط فالنا

 مشكم  حؿ يت كالفعال  الفضمى الممارسات الستنباط السكان   س اساتها كتنف ذ إعداد يت النام   كالدكؿ
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 المجتمػع يػت ؿالػدخ شرا ح لمختمؼ المساكف تكي ر أجؿ مف تطب قها كشركط محددات كناةشت السكف،

 تكصػ ات أهػـ كمػف ،القا مػ  كاالجتماع ػ  كالد مكغراي ػ  كاالةتصػاد   الس اسػ   الب  ػ  ضمف الفمسط نت،

 س اسػػ  إعػػداد  عنػػت االيتػػراض هػػذا م ػػؿ ألف الس اسػػت، السػػ اؽ يػػت ت  ػػر حػػدكث ايتػػراض عػػدـ الدراسػػ 

 مػػف كسػػ ككف ،لقػػا ـا السػػ اؽ عػػف جػػكهرم بشػػكؿ  ختمػػؼ احتمػػالت لكضػػع تار تصػػك  عمػػى مبن ػػ  إسػػكاف

 أمػػاـ سػػنككف كبالتػػالت ،ج ػػدة إسػػكاف س اسػػ  لصػػ اغ  المفتػػرض الكضػػع تفاصػػ ؿ بكػػؿ اإللمػػاـ الصػػعب

 ،لمتطب ػػؽ ةابمػػ  غ ػػر سػػتككف كلكنهػػا األكاد م ػػ ، الناح ػػ  مػػف مف ػػدة تكػػكف ةػػد ايتراضػػ   إسػػكاف س اسػػ 

  سػاعد لػف أنػه إال االحػتبلؿ، بعػد مػا لمرحمػ  جاهز تنا تحس ف يت  ساعد النكع هذا مف تمر ف أف ربماك 

 لممػكاطن ف الح ك ػ  لبلحت اجػات لبلسػتجاب  أك كالممحػ ، اآلن ػ  اإلسػكاف مشكبلت لحؿ التقدـ تحق ؽ يت

 .الكطن   السمط  مف المنتظرة

 تعــزز غــزة قطــاع فــي إســكانية سياســات لتطــوير مقتــرح تصــور :بعنــوان (1083) الــدويك دراســة -1

 .الفمسطيني القومي األمن

 القػػرار صػػانعت ةبػػؿ مػػف تبن هػػا الكاجػػب   اإلسػػكان الس اسػػات مػػف ان أ ػػ تحد ػػد إلػػى الدراسػػ  هػػديت

 الباحث ةاـ مقترح تصكر كيؽ كذلؾ الفمسط نت، القكمت األمف عمى مباشر ت   ر لها كالتت الفمسط نت،

 لفػرصكا كالضعؼ القكة نقاط كتحد د غزة ةطاع يت لئلسكاف القا ـ الكضع تحم ؿ عمى  حتكم بإعدادم،

 كةػد تطب قهػا، عمػى كالعمػؿ التبنت يت األكلك   لها التت   اإلسكان الس اسات تحد د  ـ كمف كالتهد دات،

 تحك مهػػػا كتػػػـ ،لمدراسػػػ  ر  سػػػ   كػػػ داة اسػػػتبان  اعػػػد كمػػػا ،التحم مػػػت الكصػػػفت المػػػنهج الباحػػػث اسػػػتخدـ

 عبلةػػ  لهػػـ مػػف أك  الحككمػػ مػػكظفت مػػف كهػػـ شخصػػان  (71) بم ػػت كالتػػت الدراسػػ  ع نػػ  عمػػى كتكز عهػػا

 ،الع نػ  أيػراد لجم ػع الشػامؿ المسػح طر قػ  الباحػث كاسػتخدـ ،كالبمػد ات الػكزارات مػف اإلسكاف بمكضكع

 مػػف نتػػا ج لعػػدة الدراسػػ  تكصػػمت كلقػػد ،المختصػػ ف مػػف خمسػػ  مػػع المقابمػػ  أسػػمكب الباحػػث كاسػػتخداـ

   مكف كالتت القكمت األمف مقكمات ـأه مف تعتبر كاألمن   كاالةتصاد   التخط ط   المقكمات أف ،أهمها

 بػ ف مػا كانػت ارتبػاط عبلةػ  أةػكل أف النتػا ج كأظهػرت ،الشػامم    اإلسػكان الس اسات خبلؿ مف تعز زها
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 كمػا %(،72.8) بم ػت كالتػت ،الفمسط نت القكمت كاألمف األمن   بالنكاحت المتعمق    اإلسكان الس اسات

 .الفمسط نت القكمت األمف دعا ـ أهـ اإلسكاف ةطاع باعتبار الدراس  أكصت

 .فمسطين في والكوارث الحروب بعداإلعمار  إعادة إستراتيجيات :بعنوان (1088) الطاىر دراسة -4

 يػػت إتباعهػػا الكاجػػب كالكػػكارث الحػػركب بعػػداإلعمػػار  إعػػادة اسػػترات ج ات الدراسػػ  هػػذم تنػػاةش

 تعػرض   ح ػث الحاضػر، الكةػت يت كاإلنسانت الكطنت الصع د عمى خاص  أهم   مف لها لما يمسط ف،

 .المجاؿ هذا يت كالمحم   العالم   التجارب مف مجمكع  كتتناكؿ ،اإلعمار إلعادة النظر   المفاه ـ

 يمسػػػط ف، يػػتاإلعمػػار  إعػػػادة تجػػارب عمػػى الضػػػك  إلقػػا  إلػػى أساسػػػت بشػػكؿ الدراسػػ  كتهػػدؼ

 بإسػترات ج   لمخػركج النظػرم إلطػارا إلى كالرجكع األخرل الدكؿ تجارب مع مقارنتها خبلؿ مف كتق  مها

 كالق ػاـ الكػكارث، لمكاجه  المستقبؿ يت أكبر يعال   لتحق ؽ كذلؾ يمسط ف، يتاإلعمار  إلعادة متكامم 

 يمسط ف أف خاص  كالمكاف، لئلنساف أيضؿ نتا ج تحق ؽ إلى  ؤدم شامؿ بشكؿاإلعمار  إعادة ب عبا 

 احتمػاؿ إلػى إضػاي  المبػرمج، التػدم ر مػف مسػتمرة  ػاتعمم إلػى مػدنها كتتعرض االحتبلؿ تحت مازالت

 .العالـ يت أخر مكاف ك م ي ها الطب ع   الككارث حدكث

 الحركب بعداإلعمار  بإعادة المتعمق  النظر   المفاه ـ بعض مراجع  تـ األهداؼ هذم كلتحق ؽ

 الفمسػط ن  ، التجػارب مػع كمقارنتهػا المجػاؿ، هػذم يػت األخػرل الدكؿ تجارب دراس  جانب إلى كالككارث

  منهج تها يت الدراس  ارتكزت كةد بعدها، ي مااإلعمار  إعادة عمم ات تنظـ بإسترات ج   الخركج  ـ كمف

 تػػػـ كمػػػا اإلسػػػترات ج  ، هػػػذم إلػػػى لمكصػػػكؿ كالتحم مػػػت كالكصػػػفت التػػػار خت المػػػنهج عمػػػى ر  سػػػت بشػػػكؿ

 أهػـ كمػف الهػدؼ، هػذا لتحق ػؽ تب اناتكاالس المقاببلت م ؿ العممت البحث أدكات مف مجمكع  استخداـ

ف ،العػالـ دكؿ مف ك  رها لمككارث معرضه يمسط ف تزاؿ ال نهأ الدراس  نتا ج  الكػكارث هػذم آ ػار شػدأ كا 

 معمم ػػاتل إضػػاي  منػػتظـ، بشػػكؿ متكػػررة بػػكت رة  كػػكف حػػدك ها فأك  ،الػػزالزؿ هػػت العمران ػػ  لمب  ػػ  تػػدم را

 متعمػػػد بشػػكؿ الفمسػػط ن   كالهك ػػ  التػػار   تػػدم ر االحػػػتبلؿ اكلػػ مح هنػػاؾ أف كمػػا ،اإلسػػرا  م   الحرب ػػ 

 .ي ها الفمسط ن   كالجذكر األرض تار   عمى كتشهد ،المكاف ةص  تركم التت المعالـ كطمس
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 وخصـــائص الســـكاني التركيــب فـــي دراســة لحـــم بيــت محافظـــة :بعنــوان (1088).جاســـر دراســة -3

 .المسكن

 االجتمػػػػاعت كالترك ػػػػب السػػػػكانت، كالترك ػػػػب لسػػػػكانتا النمػػػػك إلػػػػى التعػػػػرؼ الدراسػػػػ  هػػػػذم تهػػػػدؼ

 داخػػػؿ المتػػػكيرة األساسػػػ   الخػػػدمات كأهػػػـ المسػػػكف، كخصػػػا ص األسػػػرة، خصػػػا ص كأهػػػـ كاالةتصػػػادم،

 كالت  ػرات السػكان   الز ػادة معػدالت كيػؽ السػكن   الكحػدات مػف المسػتقبم   االحت اجات كتقد ر المسكف،

 نكأهمهػػػا االيتراضػػػات، مػػػف عػػػدد كضػػػع تػػػـ السػػػابق  األهػػػداؼ كلتحق ػػػؽ المحايظػػػ ، لسػػػكاف الد مكغراي ػػػ 

 التعم مػػػت المسػػػتكلك  االةتصػػػادم كالنشػػػاط المسػػػكف يػػػت األساسػػػ   الخػػػدمات كتػػػكير األسػػػرة حجػػػـ ارتبػػػاط

 الكصػػػفت، التػػػار خت، نكهػػػت المنػػػاهج مػػػف عػػػدد عمػػػى االعتمػػػاد تػػػـ كمػػػا .األسػػػرة دخػػػؿ كمسػػػتكل لمسػػكاف

 .كاالستنتاجت كالتحم مت،

 الجهػػاز أهمهػػا كالتػػت اإلحصػػا    كالمصػػادر المكتب ػػ  المصػػادر بػػ ف البحػػث درمصػػا كتنكعػػت

 كاألسػػػال ب العبلةػػػ ، ذات الب ان ػػػ  كالرسػػػكمات الخػػػرا ط إلػػػى باإلضػػػاي  الفمسػػػط نت، لئلحصػػػا  المركػػػزم

 سػػػكاف أف نالدراسػػػ  لهػػػا تكصػػػمت التػػػت النتػػػا ج أهػػػـ ككانػػػت العػػػاممت، التحم ػػػؿ أهمهػػػا كالتػػػت اإلحصػػػا   

 نحػػك السػػف صػػ ار ي ػػ  تم ػػؿ إذ ،ان يت ػػ مػػازاؿ السػػكانت كالمجتمػػع الشػػباب مرحمػػ  ضػػمف  قعػػكف المحايظػػ 

 األسػرة كنمػط كالكي ػات، المكال ػد معػدالت خفػض نحػك العػاـ االتجػام رغػـ المحايظ ، سكاف مف (41%)

  ،سػكن  شػق  امػتبلؾ نحػك العػاـ كالتكجػه متساك غ ر المساح  عمى المساكف كتكز ع السا د، هك النكك  

 عػػف الصػػحت الصػػرؼ خػػدمات كخاصػػ  بعضػػها ايتقػػار رغػػـ المسػػكف، يػػت األساسػػ   الخػػدمات كتتػػكير

 يػػػت المعمكمػػػات تكنكلكج ػػػا نسػػػب  كتػػػدنت يقػػػط، (%44.7) نسػػػبتها بم ػػػت ح ػػػث ،العامػػػ  الشػػػبك  طر ػػػؽ

 يػػت المػؤ رة العكامػؿ أف العػاممت التحم ػؿ نتػا ج كأظهػرت المحايظػ ، حضػر يػت عنهػا كالر ػؼ المخ مػات

 المسػػكف كخصػػا ص الػػد مكغرايت العامػػؿ نهػػت عكامػػؿ خمسػػ  المسػػكف، كخصػػا ص السػػكانت ترك ػػبال

 ،(%12.7) بنسػػػب  المسػػػكف كنكع ػػػ  ،(%36.8) بنسػػػب  المعمػػػرة كالسػػػمع كالخػػػدمات ،(%62.8) بنسػػػب 

ةامػ  السػكاف صػمكد دعػـ ب هم ػ  الدراسػ  كأكصػت ،(%7.3) بنسب  المسكف كممك    إسػكان   مشػار ع كا 

 كتػكي ر ـ،2125 عػاـ حتى سكن   كحدة ألؼ (41) بنحك تقدر كالتت المستقبم   السكاف جاتاحت ا كيؽ
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 التكنكلكج ػػػا أدكات تكظ ػػػؼ كضػػػركرة المػػػدركس، كاأليقػػػت الرأسػػػت التكسػػػع كتشػػػج ع البلزمػػػ ، الخػػػدمات

 .كالمسكف السكاف دراس  يت لممساهم  الحد   

 .الفمسطينية ألراضيا في سكانية سياسة نحو :بعنوان (1080) دحالن دراسة -5

 كضػع إلػى الكصػكؿ ب رض يمسط ن   سكان   لس اس  عام  تصكرات كضع إلى الدراس  تهدؼ

 الشػػعب صػػمكد تعز ػػز أجػػؿ مػػف ذلػػؾك  الفمسػػط نت، الج رايػػت النطػػاؽ يػػكؽ أيضػػؿ يمسػػط نت د مػػكغرايت

 اإلحصا     اناتلمب التحم مت الكصفت المنهج عمى الدراس  تعتمد كما التار خ  ، أرضه يكؽ الفمسط نت

 ممػػا تكاجػػدهـ، كأمػػاكف الد مكغراي ػػ ، كخصا صػػهـ الفمسػػط ن  ف، السػػكاف أعػػداد حػػكؿ المتػػكيرة المختمفػػ 

 األكل ػػػػ  الخطػػػػكط تحد ػػػػد يػػػػت ك سػػػػاعد الفمسػػػػط نت، لمشػػػػعب الد مكغراي ػػػػ  الطب ع ػػػػ  يهػػػػـ إلػػػػى سػػػػ ؤدم

 صػػدرت التػػت كالتكصػػ ات راسػػاتالد مراجعػػ  تػػـ كةػػد المسػػتقبم   الفمسػػط ن   السػػكان   لمس اسػػ  كالعر ضػػ 

 رعا ػػ  تحػػت ،1994 بر ػػؿأ يػػت القػػاهرة يػػت انعقػػد الػػذم األسػػرة كتنظػػ ـ لمسػػكاف الفمسػػط نت المػػؤتمر عػػف

 األسػػػرة كحما ػػػ  تنظػػػ ـ كجمع ػػػ  الفمسػػػط نت، األحمػػػر الهػػػبلؿ كجمع ػػػ  األسػػػرة، لتنظػػػ ـ الػػػدكلت اإلتحػػػاد

 السػػػ ما األسػػػرة، كتنظػػػ ـ السػػػكاف مجػػػاؿ يػػػت الشػػػق ق  العرب ػػػ  الػػػدكؿ تجػػػارب دراسػػػ  ككػػػذلؾ ،الفمسػػػط ن  

 مجمػػس إنشػػا  ضػػركرة يػػت الر  سػػ   التكصػػ ات حصػػر  مكػػفك  ،كالمصػػر   كالم رب ػػ ، التكنسػػ  ، التجربػػ 

 عمػػػػى يمسػػػػط ف لدكلػػػػ  كالمسػػػػتقبم   اآلن ػػػػ  السػػػػكان   الس اسػػػػات برسػػػػـ ك هػػػػتـ  عتنػػػػت لمسػػػػكاف يمسػػػػط نت

 الخطط كضع عمى تعمؿ كالنازح ف لبلج  ف عم ا   ه  تشك ؿ كذلؾ كالج رايت، الد مكغرايت المستك  ف

عػػػادة السػػػت عابهـ كاالسػػػترات ج ات  ببػػػرامج االهتمػػػاـ كػػػذلؾ ،العم ػػػا الفمسػػػط ن   الس اسػػػ  ضػػػمف تػػػ ه مهـ كا 

 .الجد دة المجتمعات كبنا  إنشا  عمى تركز عم ا س اس  كيؽ ي ه العامم  القطاعات كدعـ اإلسكاف

 لمموظفين الفعمي األداء لقياس األداء تقييم نظام صالحية مدى ( بعنوان :1005دراسة عواد ) -0

 الفمسطينية. السمطة الوطنية في العاممين

 ، الفمسط ن   الكطن   السمط  مؤسسات يت المتبع األدا  تق  ـ نظاـ كتحم ؿ دراس  إلى البحث هدؼ

 يت األساس   لمشكم ا.  السمط  هذم يت المطبق  األدا  تق  ـ نظـ كممارسات كاةع عمى كالتعرؼ
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 يت العامم ف لممكظف ف الفعمت األدا  لق اس األدا  تق  ـ أسال ب صبلح   مدل معري  يت تكمف البحث

 كالمجبلت المراجع مف المستمدة ال انك   المعمكمات إلى باإلضاي .  الفمسط ن   الكطن   السمط 

 عف أكل   ب ات أ ضان  البحث شمؿ ، األدا  بتق  ـ المتعمق  السابق  الدراسات ككذلؾ العمم   كالدكر ات

 عشكا    ع ن  عمى تكز عها تـ استبان  خبلؿ مف الكطن   السمط  يت العامم ف آرا  استطبلع طر ؽ

 يت عاـ ضعؼ كجكد البحث نتا ج أظهرت، ك  السمط  مؤسسات مختمؼ مف مكظؼ ٠٢٥ بحجـ منهـ

  ـ كمف يعاؿ نظاـ لتطب ؽ السمط  يت العم ا اي  اإلشر  الجهات ةبؿ مف كااللتزاـ الجد   كعدـ النظاـ

 المكظف ف أف كجد.  المختمف  كالمهن   اإلدار   النظـ كتطك ر إصبلح يت منها لبلستفادة نتا جه تحم ؿ

 األدا  تكةعات  ضع كاضح كظ فت تخط ط كجكد لعدـ نت ج  النظاـ حكؿ سمبت انطباع لد هـ

 الكظ فت الكصؼ بطاةات كغ اب المنظم ، أهداؼ تحق ؽ  تـ لكت كاأليراد لممجمكعات كاألهداؼ

 عمم ات إل ها تستند التت المعا  ر كتكص ؼ كضع يت خط ر خمؿ هناؾ أف كجد، كما الكظا ؼ لمعظـ

 كعدـ االرتجال   إلى  ؤدم مما لتحد دها المباشر لمر  س الكظ ف   المهاـ ترؾ أبرزها مف كلعؿ التق  ـ،

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

 عمم ات مف كالفا دة الجهد  فسد مما الراجع  كالت ذ   التحم ؿ بنتا ج باالهتماـ كاضح نقص هناؾ

 .التق  ـ

 .غزة محافظات في لألرض السكني االستخدام :بعنوان (1004) صالحة دراسة -7

 السػكاف كخصػا ص ،كك ػايتهـ السػكاف تكز ػع يػت الهجػرة أ ػرك  السػكاف نمػك الدراسػ  هذم تناكلت

 كالتػػزاحـ السػػكن   كالكحػػدات المبػػانت عػػدد كتطػػك ر كخصا صػػه، كالمسػػكف السػػكاف، كمسػػتقبؿ كتػػرك بهـ

 كتكصػػمت ،المسػػتخدم  البنػػا  كمػػادة كممك تػػه المسػػكف كنػػكع كمسػػاحته، كتكز عػػه المسػػكف كك ايػػ  السػػكنت

 شػػاب، مجتمػػع الفمسػػط نت المجتمػػع كأف مرتفعػػ  السػػكانت كالنمػػك لمكال ػػدا معػػدالت ز ػػادة أف إلػػى الدراسػػ 

 المسػػػػكف ح ػػػػث كمػػػػف ،العمران ػػػػ  المسػػػػاح  عمػػػػى عادلػػػػ  تكػػػػف لػػػػـ العال ػػػػ  كك ػػػػايتهـ السػػػػكاف تكز ػػػػع كأف

 تتسـ المساكف كمساح  منخفض  البنا    الك اي  كأف المبانت بترخ ص االلتزاـ عدـ كظهكر كخصا صه

 .األخرل السكن   األنماط يت الشعبت كفالمس كتفكؽ بالص ر،
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 بالتنسػ ؽ السػكانت النمػك معػدالت ز ػادة تجػام كاضح  يمسط ن   س اس  بكضع الدراس  كأكصت

 الدراس  كأكصت ،ال هكد مع الد مكغرايت الصراع باالعتبار األخذ مع الد ف كرجاؿ العمما  مع كالتعاكف

 يػػت االسػػت مار كتشػػج ع ،الرأسػت البنػػا  عمػػت االعتمػادك  الشػػاب  لػػؤلزكاج المسػاح  صػػ  رة مسػػاكف بتػكي ر

 .اإلسكاف مجاؿ

 دراسة –فمسطين دولة في التنمية في وأثرىا السكانية الخصائص :بعنوان (1008منصور) دراسة-1

 .االجتماعية الجغرافيا في

 ،كالكي ػػات المكال ػػد ح ػػث مػػف كخصا صػػهـ يمسػػط ف سػػكاف الرابػػع الفصػػؿ يػػت الدراسػػ  تناكلػػت

 السػػكان   الز ػػادة أف إلػػى الدراسػػ  كتكصػػمت غػػزة، كةطػػاع ال رب ػػ  الضػػف  يػػت كتػػكز عهـ السػػكاف كترك ػػب

 المػػػرأة عنػػػد المرتفػػػع الخصػػػكب  كمعػػػدؿ ،لم هػػػكد الهجػػػرة بسػػػبب ـ1948–1914 بػػػ ف مػػػا كال هػػػكد لمعػػػرب

 الك ايػػ  كارتفػػاع ،العنصػػرم لك ػػانهـ كمهػػدد مقمػػؽ الفمسػػط ن   السػػكان   الز ػػادة معػػدالت كارتفػػاع ،العرب ػػ 

 .كب ر بشكؿ غزة ةطاع يت السكان  

 كاإلصػرار االحػتبلؿ دمػرم مػا كتػرم ـ، كاأل ر   الد ن   األماكف عمى بالمحايظ  الدراس  كأكصت

 بالسػػػكاف تتعمػػػؽ إحصػػػا ات كتػػكي ر الشػػػاب ، األج ػػػاؿ متطمبػػات تػػػكير مسػػػاكف كبنػػا  ،العػػػكدة حػػػؽ عمػػى

 المعمكمػات كتػكي ر الفمسػط ن  ، بػالمرأة كاالهتماـ ان  ،النصر  بالطكا ؼ  تعمؽ ي ما خاص  م سرة كجعمها

 البحػػث مفػردات تنػاةش لػـ أنهػا نجػد الدراسػات تمػؾ إلػى كبػالنظر ،كالمسػاكف بالسػكاف الخاصػ  كالب انػات

 .التطب قت الجانب إلى كتفتقر متكامؿ بشكؿ
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 :العربية الدراسات :ثانياً 

 /المسـتدام السـكني التجمـع فـي التخطيطيـة اييرالمعـ :بعنوان (1083) الزىرة وعبد عباس دراسة -8

 .تحميمية دراسة

 إذ بػه، المرتبطػ  المفػردات أهػـ كتحد ػد المسػتداـ السػكنت التجمػع مفهػكـ لتعر ػؼ الدراس  هديت

 )المعػا  ر ب المتم مػ  ي ه المستدام  المعا  ر كاستخبلص ،المستدام  السكن   األح ا  تخط ط تناكؿ تـ

 منهمػا كؿ  دعـ مترابط كبشكؿ ،(العمران   المعا  ر ،االةتصاد   المعا  ر الب    ، المعا  ر ،االجتماع  

 خبلؿ مف السكن   التجمعات استدام  تحق ؽ المتنامت المع ار بإمكاف إنه البحث يرض   تم مت اآلخر،

 متطمبػات يػت   ػرالت حسػب السػكن   الخ ػارات يت كالتنكع ،السكن   لمقطع المساحت المع ار يت المركن 

 المع ػار ةابم ػ  تعنػت كالتػت ،لمبحػث ر  سػ   كمفػردة المسػاحت المع ػار يػت المركنػ  اعتمػاد تـ إذ ،األسرة

 السػػػكن  ، الخ ػػػارات يػػػت التنػػػكع لتحق ػػػؽ السػػػكن   الحاجػػػات تمب ػػػ  مػػػف تمكػػػف جد ػػػدة صػػػ   إلػػػى لمتحػػػكؿ

 تػـ كالػذم المسػتداـ، التخط طػت جمػعالت يػت المتنػامت التخط طػت المع ار لق اس ان مؤشر  كصفها كبالتالت

 جمػػع اسػػتمارات ته  ػػ  مػػع القػػاهرة( )حػػت ب ػػداد يػػت السػػكن   األح ػػا  ألحػػد العمم ػػ  الدراسػػ  يػػت اعتمػػادم

 طػػػرح ذلػػػؾ بعػػػد ل جػػػرم كمناةشػػػتها، كتحم مهػػػا لمنتػػػا ج كصػػػكالن  الفرضػػػ ات كاختبػػػار ،البلزمػػػ  المعمكمػػػات

 المسػػػتقبم   كاآليػػػاؽ التكصػػػ ات عػػػف يضػػػبلن  ،كالعممػػػت العممػػػت اإلطػػػار ف مػػػف لكػػػؿ النها  ػػػ  االسػػػتنتاجات

 .المستف دة كالجهات لمبحث

 وزارة مشــاريع تنفيــذ عمميــات فــي اإلداريــة المعمومــات نظــم تــأثير :بعنــوان (1084) كــاظم دراســة -1

 .بغداد في اإلسكانو اإلعمار 

 أنشػػط ) ر ػػ اإلدا المعمكمػػات نظػػـ الدراسػػ ، مت  ػػرات  تنػػاكؿ معريػػت إطػػار لبنػػا  الدراسػػ  هػػديت

 ،المشػػػركع تنف ػػػذ عمم ػػػات عمػػػى الترك ػػػز مػػػع ح اتػػػه كدكرة كخصا صػػػه إدارتػػػه كالمشػػػركع، (كمسػػػتمزمات

 تنف ػػػذ عمم ػػػات يػػػت اإلدار ػػػ  المعمكمػػػات نظػػػـ تسػػػتخدـ التػػػت البلزمػػػ  كالبشػػػر   الفن ػػػ  اإلمكانػػػات تحد ػػػدك 

 اإلحصػػا    الكسػا ؿ اسػتخداـب اختبارهػا تػـ كةػد ،اإلسػػكافك اإلعمػار  كزارة شػركات تنفػذها التػت المشػار ع



 

 

 
69 

 مجػػاؿ ككػػاف ،المع ػػارم( كاالنحػػراؼ ،الحسػػابت )الكسػػط الكصػػفت كاإلحصػػا  الم ك ػػ  كالنسػػب المتقدمػػ 

 أمػػػا شػػػركات، (6) مػػػف  تكػػػكف كالػػػذم ،اإلسػػػكافك اإلعمػػػار  لػػػكزارة التػػػابع اإلنشػػػا ات ةطػػػاع هػػػك الدراسػػػ 

 تبمػػ  ب نمػػا ،مػػد ران  (241) عػػددهـ لبػػال كا المػػذككرة الشػػركات يػػت المػػد ر ف مػػف ي تكػػكف الدراسػػ  مجتمػػع

 االسػػتبان  اـكاسػػتخد الدراسػػ ، مجتمػػع مػػف %(21) نسػػبته مػػا تشػػكؿ كبػػذلؾ ،ان مػػد ر  (48) الدراسػػ  ع نػػ 

 .األخرل المعمكمات عف يضبلن  الب انات لجمع   ر  س ك داة

 المبحك ػػػ  الشػػػركات تعطػػػت أهمهػػػا مػػػف االسػػػتنتاجات مػػػف مجمكعػػػ  إلػػػى الدراسػػػ  تكصػػػمت كةػػػد

 ،المعالجػػ  ،الب انػػات جمػػع) ب هم ػػ  منهػػا إدراكػػان  ،كأبعػػادم اإلدار ػػ  المعمكمػػات نظػػـ بمت  ػػر كب ػػران  هتمامػػان ا

  تفاص ؿ تحكم ب انات ةاعدة إعداد ضركرةك  ،المشركع تنف ذ عمم ات يت (كالتحد ث ،االسترجاع الخزف،

 .المنفذ المشركع يت  اإلدار  كالمستك ات العمؿ يرؽ تحتاجها التت المعمكمات هت كما المشركع

 .الجزائر في الحضري اإلسكان ومشكمة الجديدة المدن :بعنوان (1002) ليميا دراسة -4

 باتخاذنا كذلؾ ،الحضرم اإلسكاف مشكم ك  الجد دة الالمدف مكضكع عمى لمتعرؼ الدراس  هديت

 يػػت الجد ػػدة المػػدف مسػػاهم  مػػدل لمعريػػ  هػػذاك  الدراسػػ ، لهػػذم كنمػػكذج منجمػػتال العمػػت الجد ػػدة المد نػػ 

 الطػرؽك  األسػال ب هػت مػا معريػ ك  اإلسكاف مشكم  مف الحد بذلؾك  الكبرل الدكؿ عف الخناؽ يؾ عمم  

 الجد ػػد، الكسػػط يػػت انػػدماجهـك  تكػػ فهـ عمػػى العمػػؿك  لهػػا السػػكاف اسػػتقطابك  جػػذب بكاسػػطتها  ػػتـ التػػت

 األرةػػػاـ خػػػبلؿ مػػػف عرضػػػها يػػػت الكمػػػت األسػػػمكب عمػػػى لمب انػػػات كتحم مػػػه عرضػػػه يػػػت الباحػػػث كاعتمػػػد

 ،الحسػابت المتكسػط حسػاب م ػؿ البسػ ط  اإلحصػا    األسػال ب مػف مجمكعػ  كاستخداـ الم ك   كالنسب

 كالنسػػػب لؤلرةػػػاـ السكسػػػ كلكج   القػػػرا ة عمػػػى  عتمػػػد الػػػذم الك فػػػت األسػػػمكب خػػػبلؿ مػػػف بتحم هػػػا ةػػػاـ  ػػػـ

 كتكصػػمت الدراسػػ ،  خػػدـ بمػػا ك ف ػػان  كتكظ فهػػا األخػػرل اإلحصػػا    األسػػال ب تحم ػػؿ ككػػذلؾ ،المجدكلػػ 

 االحت اجػات ت طػت مقكمػات عمػى تتكير شامم  تنمك   خط  كيؽ جد دة مد ن  أنش ت كمما ب نه الدراس 

 .لها السكاف جذب يت زاد كمما ،لمسكاف المستقبم  ك  الحال  
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 الدراسات االجنبية :ثالثًا: 

 ( بعنوان :1080)  Babo بابو دراسة -8

"Principal Evaluation and the ISLLC 2008 Standards" 

 " ISLLC 1001 ومعايير المدرسة مدير تقويم" 

"ISLLC" = The Interstate School leaders licensure Consortium 

Standards 

 ISLLC معا  ر باستخداـ كذلؾ المدارس، بمد رم المرتبط  الق ادة كمسؤكل ات مهاـ تحد د هديت

 استخدـ كما التحم مت، الكصفت المنهج الباحث استخدـ، كماNew Jersey كال   يت ، كنمكذج

 المكاةؼ لق اس ، يقرة(  66)  عمى االستبان  كاشتممت لمدراس  ك داة االخت ارات متعددة استبان 

 ع ن  تككنت، ك ISLLC 2008مبادل  التقك ـ النها ت  كتطك ر كضع عند مهـ هك ما ك كالتصكرات

 .جرست ن ك مدارس  بمهاـ تتعمؽ التت النها ت التق  ـ بادئم مد رم مف( 485)  مف الدراس 

 ترت ب نتج ، ISLLC 2118المعا  ر مف كؿ يت الكصف   الب انات تحم بلت عمى بنا  ن النتا ج أهـ

 بطر ق   تصريكا أفمع ار الكفا ة ،ك  كالتعمـ التعم ـ عمى المناطؽ مد رك  ركز أف  نب ت نالمعا  ر

 االرتباط ف كاال ر. لمعا  ركيقان  أخبلة  

 ( بعنوان:1002) Williamsدراسة ويميامز  -1

"An evaluation of principal Interns performance on the Interstate School 

leaders licensure Consortium Standards." 

 تعمـ تحس فل التدر ب خبلؿ معا  ر مع المدارس مد رم تعامؿتقك ـ  ك ف   إلى التعرؼ الدراس  هديت 

 . الطبلب
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 لقادة مف كتتككف الذاتت لمتقك ـ خاص  استبان  كاستخدـ التحم مت، الكصفت المنهج الباحث استخدـ

 ( ISLLC )معا  ر يت المتضمن  كاألدا  الشخص   كالصفات المعري  تصؼ بندان (  179 المدارس،

 متدربان  مد ران (  16)  مف راس الد ع ن  تككنت، ك التدر ب بعد كاألخرل التدر ب ةبؿ مرتاف، ط بقت

 كالسا د الحالت النمكذج أف نالتال   لمنتا ج الدراس  تكصمت كةد،  سن  لمدة التدر ب   الدكرة يت كمسجبلن 

 خصكصان  كب ر، بشكؿ ت ه م   برامج إعداد يت المدرس   اإلدارة ساعد المتدرب ف المد ر ف تقك ـ يت

 كتـ الق ادة بمهارات خبرا  مبلحظ ف ل صبحكا المتدرب ف  فالمد ر  ساعد، كذلؾ التدر ب يترة خبلؿ

 يت المرغكب ، النتا ج تجام الخاص سمككهـ كت   ر تكج ه مف تمكنهـ التت الضركر   المهارات إكسابهـ

 .المدرس   اإلدارة إعداد برامج

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب

 كاةػع لدراسػ  البػاح  ف ةبػؿ مف بذلت   عمم جهكدان  هناؾ أف  تضح السابق  الدراسات خبلؿ مف

 هػذم اسػتعراض خػبلؿ مػفك  عػاـ، بشػكؿ   اإلسػكان المشار ع حكؿ الدراسات لبعض إضاي  ،األدا  تق  ـ

  م ػز كمػا الدراسات هذم مف االختبلؼ أكجه بعرض الباحث ةاـ اختبلؼ أكجه هناؾ أف تب ف الدراسات

 .الدراسات هذم

عناصػػػر االتفػػػاؽ بػػػ ف  بعػػػض هنػػػاؾ أف الباحػػػث كجػػػد ،بق السػػػا الدراسػػػات عمػػػى االطػػػبلع بعػػػد

 ن مت ي ما تتم ؿ ،ب نها ي ما الدراسات يت االختبلؼكعناصر 

 الفصػؿ يػت إجراؤهػا تػـ ح ػث ،الزمنت حدها يت السابق  الدراسات جم ع مع الحال   الدراس  اختمفت .1

 .2116-2015 الدراست العاـ مف ال انت

 طبقت الحال   الدراس  ح ث ،المكانت حدها يت السابق  الدراسات معظـ مع الحال   الدراس  اختمفت .2

 .غزة محايظات يت
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كزارة االشػ اؿ العامػ  كاالسػكاف  األدا  تق  ـ تتناكؿ ككنها يت السابق  الدراسات عف الدراس  اختمفت .3

 .اإلعمار بإعادة كدكرها

 اتفقت ىذه الدراسة مع غيرىا في العديد من النقاط كالتالي: -

 دراس  الحال   مع بعض الدراسات يت المت  ر المستقؿ اال كهك عمم   تق  ـ االدا .اتفقت ال .1

 اتفقت كذلؾ مع بعض الدراسات يت استخداـ بعض المعا  ر الدكل   يت عمم   تق  ـ االدا . .2

 االسكاف ، كعمم ات االعمار. مشار ع تتفؽ دراستنا الحال   مع بعض الدراسات يت الترك ز عمى .3

 :الدراسات ىذه نم االستفادة

 .النظرم اإلطار كتاب  يت السابق  الدراس  مف االستفادة .1

 .اإلحصا    كاألسال ب المت  رات بعض إلى التعرؼ .2

 .البحث لدراس  المبل ـ المنهج اخت ار .3

 .الدراس  أداة بنا  ك ف   يت السابق  الدراسات هذم مف االستفادة تمت .4

 .الحال   الدراس  نتا ج تحم ؿ عند منها تفادةكاالس السابق  الدراسات نتا ج إلى التعرؼ .5
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  :البحثية الفجوة مصفوفة

 الحالية الدراسة البحثية الفجوة السابقة الدراسة نتائج

 السػػػابق  الدراسػػػات أغمػػػب -
 اإلسػػػػكاف ةضػػػػ   تناكلػػػػت
 مشػػػػػكم  أك عػػػػػاـ، بشػػػػػكؿ

 اإلسػػػػػػػػكاف أك ،اإلسػػػػػػػػكاف
 طب عػػػػػػػػػػػ  أك الحضػػػػػػػػػػػرم،

 .السكانت الكضع

 

 عمػػػى السػػػابق  تالدراسػػػا تركػػػز لػػػـ -
 أال ،رسػػػػم   لجهػػػػ  التق ػػػػ ـ عمم ػػػػ 
 العامػػػػػػػػػػػػ  األشػػػػػػػػػػػػ اؿ كزارة كهػػػػػػػػػػػػت

 .اإلسكافك 

 لتق ػػػ ـ السػػػابق  الدراسػػػات تركػػػز لػػػـ -
 اإلسػػػػػػكافك  العامػػػػػػ  األشػػػػػ اؿ كزارة
 .المختص  الجهات ةبؿ مف

 لتق ػػػ ـ السػػػابق  الدراسػػػات تركػػػز لػػػـ -
 العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿ كزارة أدا 
 جمهػػػػػػػػػكر ةبػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػػكافك 

 .المستف د ف

 معػا  ر عمػى الحال ػ  الدراس  تركز -
 العامػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة األدا  تق ػ ـ

 .اإلسكافك 

 أهػػػػـ عمػػػػى الحال ػػػػ  الدراسػػػػ  تركػػػػز -
 األشػػػػػػػػػػػػ اؿ كزارة كادكار كظػػػػػػػػػػػػا ؼ

 اإلسكافك  العام 

 المع قػػات أهػػـ عمػػى الدراسػػ  تركػػز -
 العامػػػ  األشػػػ اؿ كزارة تكاجػػػه التػػػت

 إعػػػػػػػػػادة عمم ػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػت اإلسػػػػػػػػػكافك 
 اإلعمار.

 تق ػػػ ـ عمػػػى الحال ػػػ  الدراسػػػ  تركػػػز -
 كالمسػػػػػػتف د ف المختصػػػػػػ  الجهػػػػػػات

 .الكزارة ألدا 

 جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 الدراسة أدوات 
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 : الدراسة إجراءات

 :تمييد

 افب ػ خػبلؿ مػف الدراسػ  تنف ػذ يػت اتبعهػا التػت لئلجػرا ات ان كصػف الفصػؿ هذا يت الباحث تناكؿ

 بنا هػػا كك ف ػػ  )االسػػتبان (، المسػػتخدم  األداة إعػػداد  ػػـ كمػػف ع نتػػه، كتحد ػػد مجتمعػػه، ككصػػؼ منهجػػه

 يػػت اسػػتخدامها تػػـ التػػت اإلحصػػا    كالمعالجػػات ك باتهػػا، األداة صػػدؽ مػػف التحقػػؽ إجػػرا ات تنػػاكؿ كمػػا

 ناإلجرا ات لهذم كصؼ  مت كي ما ،النتا ج كاستخبلص الب انات، تحم ؿ

 دراسةمنيجية ال -

 أدوات الدراسة:

لكػػػؿ دراسػػػ  أك بحػػػث عممػػػت مجمكعػػػ  مػػػف األدكات كالكسػػػا ؿ  سػػػتخدمها الباحػػػث يػػػت المػػػنهج 

حتػى تمكػف مػف الحقػا ؽ  ،المتبع، اعتمد الباحث يت بح ه هذا عمى جم ع المعمكمات النظر   كالم دان  

 تباع الخطكات التال  ناالتت نسعى إل ها ب

 مصادر جمع البيانات -

 :)المصادر األولية( ادر جمع المادة العممية النظرية: مصأوالً 

اعتمد الباحث يت جمع المػادة العمم ػ  النظر ػ  عمػى عػدة مراجػع تتقػارب مػف ح ػث الق مػ  كلهػا 

 كالمجبلت المحكم . ،كالكتب ،كالممتق ات ،إضاي  إلى المحاضرات ،عبلة  كب رة بمكضكع الدراس 

 :)المصادر الثانوية( طبيقيةمصادر جمع المادة العممية التثانيًا: 

ن اعتمػػػد الباحػػػث يػػػت دراسػػػته عمػػػى اسػػػتمارة االسػػػتب اف لجمػػػع الب انػػػات الم دان ػػػ  ك مكػػػف االســـتبيان .1

كبعد تصم مها بشكؿ  ،تعر فها ب نهان ال ح  مؤلف  مف مجمكع  مف األس م  ترتبط بمكضكع الدراس 

كبخاصػ   ،باحػث أف  كل هػا اهتمامػهصح ح كدة ؽ مف المراحؿ المنهج   الهام  التت  تع ف عمى ال
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أف االيتراضات التػت تتحػكؿ إلػى أسػ م  ضػمف االسػتمارة تشػكؿ المبنػات األكلػى يػت بنػا  المنطمقػات 

 (.131:2118 )تركت، النظر   المعري   لمبحث المدركس

كعػػف طر ػػؽ االسػػتب اف تسػػتمد  ،يػػت البحػػكث العمم ػػ  كهػػك الكسػػ م  لجمػػع المعمكمػػات، تسػػتعمؿ ك  ػػران 

 عمكمات مباشرة مف المصدر األصمت.الم

 ػتـ عػف طر ػؽ  لفظ ػان  ن إضاي  إلى االستب اف اسػتعمؿ الباحػث المقابمػ  كالتػت تعػرؼ تفػاعبلن المقابمة .2

أك معتقػػػدات  ،أك آرا  ،مكةػػػؼ متكاجػػػه  حػػػاكؿ ي ػػػه الباحػػػث القػػػا ـ بالمقابمػػػ  أف  ستشػػػ ر معمكمػػػات

 .(184ن 2112ضكع   )زركاتت، أك أشخاص آخر ف لمحصكؿ عمى بعض الب انات المك  ،شخص

إضػػػاي  إلػػػى  ،ح ػػػث اسػػػتعممت المقابمػػػ  مػػػع االسػػػتمارة لمحصػػػكؿ عمػػػى بعػػػض المعمكمػػػات اإلضػػػاي  

مقابمػػػػ  بعػػػػض المسػػػػؤكل ف كالمػػػػدرا  يػػػػت كزارة األشػػػػ اؿ العامػػػػ  كاإلسػػػػكاف لمحصػػػػكؿ عمػػػػى بعػػػػض 

 المعمكمات التت لـ ترد يت أس م  االستمارة حكؿ مكضكع البحث.

 :الدراسـة منيـج

 ،الدراسػػ  يػػت التحم مػػت الكصػػفت المػػنهج باسػػتخداـ الباحػػث ةػػاـ الدراسػػ  أهػػداؼ تحق ػػؽ أجػػؿ مػػف

 مكجػػكدة كممارسػػات كظػػكاهر أحػػداث تتنػػاكؿ البحػػث يػػت طر قػػ  ب نػػه التحم مػػت الكصػػفت المػػنهج ك عػػرؼ

 معهػػا  تفاعػػؿ أف الباحػث ك سػػتط ع ،مجر اتهػػا يػت الباحػػث تػدخؿ دكف هػػت كمػػا كالق ػاس لمدراسػػ  متاحػ 

 .(43 ن1997 )األغا، ك حممها ي صفها

 :لمدراسة وعينة المجتمع

 يػتاإلعمػار  بإعادة المختص  الجهات أليراد الشامؿ المسح عبر األكلى الدراس  مجتمع  تككف

 عمم ػ  مػف المسػتف د ف مػفك  ،كهػـ مػف االدار ػ ف العػامم ف بممػؼ االعمػار (47) عػددهـ بم  ،غزة ةطاع

 .2114_2118( مف 15611) ث بم  عدد المنازؿ المهدم  كم ا ح (375) عددهـ بم اإلعمار 
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 :الدراسـة عينـة

 : االستطالعية العينة - أ

الػذ ف اسػتبعادهـ  المختصػ  الجهػات يػت العػامم ف مػف (31)االسػتطبلع    الدراسػ  ع ن  شممت

 تكز ػػػع  كضػػػح (1) رةػػػـ كالجػػدكؿ الدراسػػػ ، أدكات ك بػػػات صػػدؽ مػػػف لمتحقػػػؽ كذلػػؾ ،مػػف ع نػػػ  الدراسػػػ 

 نح ث تـ تكز ع االستبانات عم هـ لمت كد مف دالالتها االستطبلع   الع ن 

 :(8) رقم جدول

 االستطالعية العينة في المختصة الجيات توزيع

 المجموع ذلك من ىعمأ مدير موظف الجنس

 16 3 4 9 إناث

 14 5 3 6 ذكور

 40 1 7 85 المجموع
 

 Actual Sample :الفعمية الحقيقية العينة - ب

 ،المختصػػ  الجهػػات يػػت )االدار ػػ ف( العػػامم ف مػػف (47) ع نتػػ ف الفعم ػػ  الدراسػػ  ع نػػ  تشػػمم

 اخت ػػار كتػػـ ،كمػػراةب ف كمفتشػػ ف مهندسػػ ف مػػفاإلعمػػار  بعمم ػػ  مباشػػرة إدار ػػ  مناصػػب  شػػ مكف كالػػذ ف

 فف كيقػان لمعادلػ  )سػت المسػتف د ف مػف (375ك) ،كهت الع ن  الكم   عبر المسح الشامؿ (47) مف الع ن 

كع ن  طبق   عشكا    مف الع نػ  الكم ػ   ، االحصا     امبسكف(

 . ( 15611لممستف د ف كالتت  بم  ةكامها )
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 :المختصة( العينة)الجيات أفراد لخصائص العامة البيانات تصنيف 

 خصػا ص تبػ ف التال ػ  كالجػداكؿ ،الع نػ  أيػراد لخصػا ص العامػ  الب انات بتصن ؼ الباحث ةاـ

 نكالتالت الدراس  مجتمع

 :الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .8

 الػذككر نسػب  أف تب ف ح ث الجنس، حسب المختص  الجهات ع ن  تكز ع (2) رةـ جدكؿ  ب ف

  .لئلناث %(12.76) مقابؿ %(،87.23) بم ت الدراس  ع ن  يت

 :(1) رقم جدول

 الجنس متغير حسب المختصة الجيات توزيع

 النسبة التكرارات الجنس

 6 أنثى
12476 

 

 87.23 41 ذكر

 100 47 المجموع

 :العمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .1

 الجهػػػات نسػػػب  جػػػا ت ح ػػػث العمػػػر، مت  ػػػر حسػػػب الع نػػػ  أيػػػراد تكز ػػػع (3) رةػػػـ جػػػدكؿ  بػػػ ف

 بػػ ف تتػػراكح أعمػػارهـ لمػػذ ف%57.44) مقابػػؿ %(42.55) سػػن  31 فعػػ تقػػؿ أعمػػارهـ الػػذ ف المختصػػ 

 .سن  31 مف أك ر
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 :(4) رقم جدول

 العمر متغير حسب المختصة الجيات توزيع

 النسبة التكرارات العمر

 42.55 20 سنة 40 منأقل 

 57.44 27 ةسن 40 من أكثر

 100 47 المجموع

 

 :الخبرة سنوات متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .4

 المختصػ  الجهػات نسب  أف تب ف ح ث الخبرة، سنكات حسب  الع ن تكز ع (4) رةـ جدكؿ  ب ف

-5) ب ف تتراكح خبرتهـ لمذ ف %(17.2) مقابؿ ،%(36.17) كانت سنكات (5) مفأةؿ  خبرتهـ الذ ف

 (19.14) نسػبتهـ كانػت (15-11) ب ف تتراكح خبرتهـ الذ ف المختص  لمجهات نسب  أما ،سنكات (11

 . سن (15) مف أك ر خبرتهـ لمذ ف (27.65) مقابؿ

 :(3) رقم جدول

 الخبرة سنوات متغير حسب المختصة الجيات توزيع

 النسبة التكرارات الخبرة

 36.17 17 سنوات 5 منأقل 

 17.02 8 5-10سنوات

 19.14 9 15-10سنة

 27.65 13 سنة 85 من أكثر

 100 47 المجموع
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( 17سػنكات ) 5الخبػرة ي ػ  االةػؿ مػف  مت  ػر حسػب المختصػ  الجهػات يػت العػامم ف االدار  ف عدد بم 

 15( مػكظف ف، كي ػ  االك ػر مػف 9) 15-11( مكظف ف، كي ػ  مػف 8سنكات ) 11-5مكظؼ، كي   مف 

 ( مكظؼ.13سن  )

 :العممي المؤىل متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 المختصػ  اتالجهػ نسػب  أف تبػ ف ح ػث ،العممػت المؤهػؿ حسػب الع نػ  أيػراد تكز ػع (5) رةػـ جدكؿ  ب ف

  انك ػػػػ ، العممػػػػت مػػػػؤهم هـ لمػػػػذ ف %(1) مقابػػػػؿ %(1) بم ػػػػت  انك ػػػػ  مػػػػفأةػػػػؿ  العممػػػػت مػػػػؤهمهـ الػػػػذ ف

 يػػت (،بكػػالكر كس) العممػػت مػػؤهمهـ لمػػذ ف (74.46) مقابػػؿ )دبمػػكـ(، العممػػت مػػؤهمهـ لمػػذ ف (11.63ك)

 .عم ا( دراسات) العممت لممؤهؿ (14.89) ح ف

 :(5) رقم جدول
 العممي المؤىل متغير حسب صةالمخت الجيات توزيع

 النسبة التكرارات العممي المؤىل

 10.63 5 دبموم

 74.46 35 بكالوريوس

 14.89 7 عميا دراسات

 100 47 المجموع

 

 :الوظيفة متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .3

 الجهػػػػات نسػػػػب  أف تبػػػػ  ف ح ػػػػث ،الكظ فػػػػ  مت  ػػػػر حسػػػػب الع نػػػػ  تكز ػػػػع (6) رةػػػػـ جػػػػدكؿ  بػػػػ ف

 نسػػػػبتهـ كانػػػػت مػػػػد ر كي ػػػػ  (،76.59) نسػػػػبتهـ كانػػػػت مكظػػػػؼ ي ػػػػ  الكظ فػػػػ  مت  ػػػػر حسػػػػب صػػػػ المخت

 .ذلؾ مف ىعمأ لف   (2.12) مقابؿ (،21.27)
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 :(0) رقم جدول
 الوظيفة نوع متغير حسب المختصة الجيات توزيع

 النسبة التكرارات الوظيفة نوع

 76.59 36 موظف

 21.27 10 مدير

 2.12 1 ذلك من ىأعم

 100% 47 وعالمجم

 

 :الدراسة أدوات

 نالتالت النحك عمى كهت ،الحال َّ  دراسته يت الب انات جمعل أدات ف تطب ؽك  بإعداد الباحث ةاـ

 الجهػػػػات ةبػػػػؿ مػػػػف اإلسػػػػكافك  العامػػػػ  األشػػػػ اؿ لػػػػكزارة األدا  تق ػػػػ ـ معػػػػا  ر اسػػػػتبان  ناألولــــى األداة -

 .المختص 

 .اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف() المستف د ف تق  ـ استبان  نالثانية األداة -
 

 الجيـات قبل من اإلسكانو  األشغال لوزارة األداء تقييم معايير :الستبانة الداخمي االتساق صدق :أوالً 

 .المختصة

 لمبعد الكم   كالدرج  االستبان  يقرات مف يقرة كؿ ب ف االرتباط معامؿ حساب خبلؿ مف تـ
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 :(7) رقم جدول
 لو التابعة لمبعد الكمية الدرجة مع المختصة الجيات استبانة فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 األثر االرتباط

 الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم

1 .925(**) 0.000 19 .979(**) 0.000 

2 .967(**) 0.000 20 .938(**) 0.000 

3 .970(**) 0.000 21 .925(**) 0.000 

4 0.064# 0.737 22 .843(**) 0.000 

5 .904(**) 0.000 23 .963(**) 0.000 

 االستدامة 0.000 (**)970. 6
 الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم 0.000 (**)904. 7

 0.000 (**)886. 13 الكفاءة
 0.000 (**)906. 25 لةمستوى الدال  معامل االرتباط رقم الفقرة

8 .516(**) 0.003 26 .908(**) 0.000 

9 .879(**) 0.000 27 .908(**) 0.000 

10 .411(*) 0.024 28 .899(**) 0.000 

11 .855(**) 0.000 29 .899(**) 0.000 

12 .450(*) 0.013 30 .743(**) 0.000 

13 .942(**) 0.000 31 0.113# 0.552 

 مع الجيات ذات العالقةالتنسيق  الفاعمية

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

14 .956(**) 0.000 32 .640(**) 0.000 

15 .994(**) 0.000 33 0.091# 0.633 

16 .994(**) 0.000 34 .521(**) 0.003 

17 .990(**) 0.000 35 .750(**) 0.000 

18 .938(**) 0.000 36 0.211# 0.262 

 37 .575(**) 0.001 

  0.05 داللة مستوى عند *دالة 0.08 داللة مستوى عند دالة **
  =0.08 داللة مستوى عند الجدولية قيمة"ر"
  =0.05 داللة مستوى عند الجدولية قيمة"ر"
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 كانػػت مختصػػ ال الجهػػات اسػػتبان  يقػػرات لجم ػػع االرتبػػاط معامػػؿ أف السػػابؽ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

 عنػػػد دالػػػ  غ ػػػر كانػػػت (36 ،31 ،4) الفقػػػرات باسػػػت نا  (α≤0.05) داللػػػ  مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػا  ان  دالػػػ 

 يقػػػرات لجم ػػػع داخمػػػت اتسػػػاؽ هنػػػاؾ  كػػػكف لكػػػت بحػػػذيها الباحػػػث ةػػػاـ ح ػػػث (،α≤0.05) داللػػػ  مسػػػتكل

 .االستبان 

 ،لبلسػتبان  الكم ػ  درجػ ال مػع لمبعد الكم   الدرج  ب ف االرتباط معامبلت بحساب الباحث ةاـ  ـ

 .ذلؾ  ب ف التالت كالجدكؿ

 :(1) رقم جدول
 لالستبانة الكمية والدرجة المختصة الجيات استبانة أبعاد من ب عد لكل االرتباط معامل
 الداللة مستوى االرتباط معامل البعد الرقم

 0.048 (*)363. االرتباط 1

 0.000 (**)722. الكفاءة 2

 0.000 (**)648. الفاعمية 3

 0.002 (**)551. األثر 4

 0.001 (**)556. االستدامة 5

 0.001 (**)582. العالقة ذات الجيات مع التنسيق 6

 المختص  الجهات استبان  أبعاد مف بعد كؿ ب ف االرتباط معامؿ أف (8) رةـ الجدكؿ مف  تب ف

 أبعػػاد أف  عنػػت كهػػذا، (α≤0.05) داللػػ  مسػػتكل عنػػد إحصػػا  ان  دالػػ  كانػػت لبلسػػتبان  الكم ػػ  الدرجػػ  مػػع

 .البنا ت بالصدؽ تتمتع االستبان 
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 :المختصة الجيات استبانة ثبات

 .كركنباخ كألفا النصف   التجز   طر قتت خبلؿ مف لبلستبان  ال بات معامؿ حساب تـ

 :النصفية التجزئة .أ 

 مػػف بعػػد لكػػؿ ج ػػ الزك  األسػػ م  درجػػات الفرد ػػ ، األسػػ م  درجػػات بػػ ف االرتبػػاط معامػػؿ إ جػػاد تػػـ

 بػػػراكف سػػػب رماف ارتبػػػاط معامػػػؿ باسػػػتخداـ االرتبػػػاط معامػػػؿ تصػػػح ح تػػػـ كةػػػد ككػػػؿ، كلبلسػػػتبان  األبعػػػاد

 .الفرد   لؤلبعاد جتماف معامؿ كاستخداـ ،الزكج   لؤلبعاد لمتصح ح

 :(2) رقم جدول
 .النصفية التجزئة لطريقة باستخدام المختصة الجيات الستبانة الثبات معامل

 الفقرات عدد البعد الرقم
 الثبات معامل

 التعديل بعد التعديل قبل

 0.947 0.946 7 االرتباط 1

 0.885 0.794 6 الكفاءة 2

 0.987 0.975 5 الفاعمية 3

 0.986 0.972 5 األثر 4

 0.989 0.978 8 االستدامة 5

 0.800 0.702 6 العالقة ذات الجيات مع التنسيق 6

 0.974 0.949 37 الكمية الدرجة #

 

 التجز ػ  طر قػ  باستخداـ المختص  الجهات استبان   بات معامؿ أف (9) رةـ جدكؿ مف  تضح

 ال بػػات مػػف عال ػػ  بدرجػػ  تتمتػػع االسػػتبان  أف عمػػى تػػدؿ مرتفعػػ  ة مػػ  كهػػت ،(0.974) بم ػػت النصػػف  

 .الدراس  ع ن  عمى تطب قها إلى الباحث تطم ف
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 :كرونباخ ألفا طريقة .ب 

 :(80) رقم جدول

 .كرونباخ ألفا لطريقة وفقا المختصة الجيات استبانة ثبات معامل
 الثبات معامل الفقرات عدد البعد الرقم

 0.986 7 االرتباط 1

 0.903 6 الكفاءة 2

 0.991 5 الفاعمية 3

 0.985 5 األثر 4

 0.949 8 االستدامة 5

 0.680 6 العالقة ذات الجيات مع التنسيق 6

 0.927 37 الكمية الدرجة #

 ألفػػا طر قػػ  باسػػتخداـ المختصػػ  الجهػػات اسػػتبان   بػػات معامػػؿ أف السػػابؽ الجػػدكؿ مػػف  تضػػح

 ال بػػات مػػف عال ػػ  بدرجػػ  تتمتػػع االسػػتبان  أف عمػػى تػػدؿ مرتفعػػ  ة مػػ  كهػػت (،0.927) بم ػػت كركنبػػاخ

 .الدراس  ع ن  عمى لتطب قها الباحث تطم ف

 :االستبانة تصحيح

 .لبلستبان  التصح ح عمم   يت اعتمادها تـ التت طر ق ال (11) رةـ جدكؿ  كضح ح ث

 :(88) رقم جدول

 لالستبانة التصحيح يوضح
 بشدة موافق غير موافق غير محايد أوافق بشدة أوافق العبارات

 1 2 3 4 5 االيجابية العبارات

 5 4 3 2 1 السمبية العبارات
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 :يدين()المستف العينة أفراد لخصائص العامة البيانات تصنيف

 خصػػا ص تبػ ف التال ػػ  كالجػداكؿ الع نػػ  أيػراد لخصػػا ص العامػ  الب انػػات بتصػن ؼ الباحػػث ةػاـ

 نكالتالت الدراس  مجتمع

 :الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .5

 يػت الػذككر نسػب  أف تبػ ف ح ػث الجػنس، حسػب المسػتف د ف ع نػ  تكز ػع (12) رةـ جدكؿ  ب ف

  .لئلناث %(22.9) ابؿمق %(،77.1) بم ت الدراس  ع ن 

 :(81) رقم جدول
 الجنس متغير حسب المستفيدين توزيع

 النسبة التكرارات الجنس

 77.1 289 ذكر

 22.9 86 أنثى

 100 475 المجموع

 

 :العمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .0

 يت ف د فالمست نسب  كاف أف تب ف ح ث العمر، حسب الع ن  أيراد تكز ع (13) رةـ جدكؿ  ب ف

 أعمػػارهـ لمػػذ ف %(24.6) مقابػػؿ ،%(8.6) سػػن  25-18 مػػف عػػف تقػػؿ أعمػػارهـ الػػذ ف الدراسػػ  ع نػػ 

 .35 مف أك ر أعمارهـ تتراكح لمذ ف (66.6ك) سن ، 35-25 ب ف تتراكح
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 :(84) رقم جدول
 العمر متغير حسب المستفيدين توزيع

 النسبة التكرارات العمر

81-15 32 8.6 

15-45 93 24.6 

 66.6 250 45 من أكثر

 100 375 المجموع

 

 :العمل نوع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .7

 الػػذ ف المسػػتف د ف نسػػب  أف تبػػ ف ح ػػث العمػػؿ، نػػكع حسػػب الع نػػ  تكز ػػع (14) رةػػـ جػػدكؿ  بػػ ف

 نسػػػػب  أمػػػػا ،)عامػػػػؿ( عممهػػػػـ نػػػػكع لمػػػػذ ف %(26.8) مقابػػػػؿ ،%(46.3) كانػػػػت )عاطػػػػؿ( عممهػػػػـ نػػػػكع

 عممهػػػـ نػػػكع لمػػػذ ف %(9.5مقابػػػؿ) ،%(10.8) نسػػػبتهـ كانػػػت )مكظػػػؼ( عممهػػػـ نػػػكع الػػػذ ف لممسػػػتف د ف

 .%(6.4) نسبتهـ كانت ذلؾ( مف ىعمأ) عممهـ نكع كالذ ف )مد ر(،

 :(83) رقم جدول
 العمل نوع متغير حسب المستفيدين توزيع

 النسبة التكرارات العمل نوع

 46.3 173 عاطل

 26.8 101 عامل

 10.8 40 موظف

 9.5 36 مدير

 6.4 24 ذلك من ىعمأ

 100 375 المجموع
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 :العممي المؤىل متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .1

 المستف د ف نسب  أف تب ف ح ث ،العممت المؤهؿ حسب الع ن  أيراد تكز ع (15) رةـ جدكؿ  ب ف

 العممػػػت ـمػػػؤهم ه لمػػػذ ف %(16.8) مقابػػػؿ ،%( .4645) بم ػػػت  انك ػػػ  مػػػفأةػػػؿ  العممػػػت مػػػؤهمهـ الػػػذ ف

 (،بكػالكر كس) العممػت مػؤهمهـ لمػذ ف %(7.7) مقابػؿ )دبمػكـ(، العممػت مػؤهمهـ لمذ ف %(8.6ك)  انك  ،

 .عم ا( دراسات) العممت لممؤهؿ %(2.1) ح ف يت

 :(85) رقم جدول
 العممي المؤىل متغير حسب المستفيدين توزيع

 النسبة التكرارات العممي المؤىل

 64.5 242 ثانوية منأقل 

 16.8 63 انويةث

 8.6 32 دبموم

 7.7 29 بكالوريوس

 2.1 8 عميا دراسات

 100 375 المجموع

 

 العامـة األشـغال وزارة ألداء )المتضـررين( المسـتفيدين ميتقيـ السـتبانة الـداخمي االتساق صدق :ثانياً 

 .اإلسكانو 

 حسػػػاب ؿخػػػبل مػػػف المسػػػتف د ف السػػػتبان  االرتبػػػاط معػػػامبلت نتػػػا ج  كضػػػح (16) رةػػػـ الجػػػدكؿ

 جم ػع عمػى كذلػؾ لػه، التابعػ  لمبعػد الكم ػ  الدرجػ  مػع االستبان  يقرات مف يقرة كؿ ب ف االرتباط معامؿ

 .مستف د (31) ةكامها البال  االستطبلع   الع ن  أيراد
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 :(80) رقم جدول
 لو عةالتاب لمبعد الكمية الدرجة مع المستفيدين استبانة الفقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 الموظفين أداء تقييم الوظيفي التقييم

 الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم

1 .465(**) 0.010 15 .899(**) 0.000 

2 .761(**) 0.000 16 .856(**) 0.000 

3 .698(**) 0.000 17 .545(**) 0.002 

4 .506(**) 0.004 18 .899(**) 0.000 

5 .812(**) 0.000 19 .899(**) 0.000 

6 0.248# 0.187 20 .669(**) 0.000 

7 .476(**) 0.008 21 .511(**) 0.004 

8 .566(**) 0.001 22 .899(**) 0.000 

9 0.116# 0.541 23 0.099# 0.601 

10 0.086# 0.651 24 0.003# 0.987 

11 .926(**) 0.000 25 .892(**) 0.000 

12 .937(**) 0.000 26 0.076# 0.690 

13 .951(**) 0.000 

 

14 .833(**) 0.000 

 عام تقييم

 الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم

27 .980(**) 0.000 

28 .959(**) 0.000 

29 .959(**) 0.000 

30 .959(**) 0.000 

 (α≤0.05) عند معنوي غير ارتباط # /(α≤0.05) داللة مستوى عند معنوي رتباط*ا /0.08 داللة مستوى عند معنوي ارتباط **       
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 دالػػ  كانػػت المسػػتف د ف اسػػتبان  يقػػرات لجم ػػع االرتبػػاط معامػػؿ أف (16) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

 ،9 ،6) الفقػػرات باسػػت نا  لػػه التابعػػ  لمبعػػد الكم ػػ  الدرجػػ  مػػع (α≤0.05) داللػػ  مسػػتكل عنػػد إحصػػا  ان 

 لكػػت بحػػذيها الباحػػث ةػػاـ ح ػػث (،α≤0.05) داللػػ  مسػػتكل عنػػد دالػػ  غ ػػر كانػػت (26 ،24 ،23 ،11

 .االستبان  يقرات لجم ع داخمت اتساؽ هناؾ  ككف

 لبلسػتبان ، الكم ػ  الدرجػ  مػع لمبعد الكم   الدرج  ب ف االرتباط معامبلت بحساب الباحث ةاـ  ـ

 .ذلؾ  ب ف التالت كالجدكؿ

 :(87) رقم جدول
 لالستبانة الكمية الدرجة مع المستفيدين استبانة أبعاد من ب عد كل بين تباطاالر  معامل

 الداللة مستوى االرتباط معامل الب عد الرقم

 0.000 (**)895. الكظ فت التق  ـ 1

 0.000 (**)650. المكظف ف أدا  تق  ـ 2

 0.000 (**)951. عاـ تق  ـ 3

 مػع المسػتف د ف اسػتبان  أبعػاد مػف بعػد كؿ ب ف طاالرتبا معامؿ أف (17) رةـ الجدكؿ مف  تب ف

 أبعػػػاد أف  عنػػػت كهػػػذا ،(α≤0.05) داللػػػ  مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػا  ان  دالػػػ  كانػػػت لبلسػػػتبان  الكم ػػػ  الدرجػػػ 

 .البنا ت بالصدؽ تتمتع االستبان 

 :المستفيدين استبانة ثبات

 .كركنباخ اكألف النصف   التجز   طر قتت خبلؿ مف لبلستبانات ال بات معامؿ حساب تـ
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 :النصفية التجزئة لطريقة وفقاً  االستبانة ثبات .8

 الزكج ػػ  األسػ م  درجػات كمعػدؿ الفرد ػػ ، األسػ م  درجػات معػدؿ بػػ ف االرتبػاط معامػؿ إ جػاد تػـ

 سػب رماف ارتباط معامؿ باستخداـ االرتباط معامؿ تصح ح تـ كةد ككؿ، كلبلستبان  األبعاد مف بعد لكؿ

  .الفرد   لؤلبعاد جتماف معامؿ كاستخداـ ،الزكج   ادلؤلبع لمتصح ح براكف

 :(81) رقم جدول
 .النصفية التجزئة لطريقة وفقاً  المستفيدين الستبانة الثبات معامل

 الفقرات عدد البعد الرقم
 الثبات معامل

 التعديل بعد التعديل قبل

 0.838 0.717 14 الوظيفي التقييم 1

 0.935 0.879 12 الموظفين أداء تقييم 2

 0.996 0.993 4 عام تقييم 3

 0.977 0.959 30 الكمية الدرجة 

 التجز ػػػ  طر قػػػ  باسػػػتخداـ المسػػػتف د ف اسػػػتبان   بػػػات معامػػػؿ أف (18) رةػػػـ جػػػدكؿ مػػػف  تضػػػح

 ال بػػات مػػف عال ػػ  بدرجػػ  تتمتػػع االسػػتبان  أف عمػػى تػػدؿ مرتفعػػ  ة مػػ  كهػػت (،(0.977 بم ػػت النصػػف  

 .الدراس  ع ن  عمى لتطب قها الباحث تطم ف

 :كرونباخ ألفا طريقة .1

 :(82) جدول
 كرونباخ ألفا لطريقة وفقا المستفيدين الستبانة الثبات معامل

 الثبات معامل الفقرات عدد البعد الرقم

 0.805 14 الوظيفي التقييم 1

 0.930 12 الموظفين أداء تقييم 2

 0.986 4 عام تقييم 3

 0.973 30 الكمية الدرجة #
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 كركنبػاخ ألفػا طر قػ  باسػتخداـ المستف د ف استبان   بات معامؿ أف (19) رةـ جدكؿ مف  تضح

 تطمػػػ ف ال بػػػات مػػػف عال ػػػ  بدرجػػػ  تتمتػػػع االسػػػتبان  أف عمػػػى تػػػدؿ مرتفعػػػ  ة مػػػ  كهػػػت (،0.973بم ػػػت)

 .الدراس  ع ن  عمى تطب قها إلى الباحث

 :المقياس تصحيح

 لبلستبان  التصح ح عمم   يت تمادهااع تـ التت الطر ق  (21) رةـ جدكؿ  كضح ح ث

 (10) رقم جدول
 لالستبانة التصحيح

 بشدة موافق غير موافق غير محايد أوافق بشدة أوافق العبارات

 1 2 3 4 5 اإليجابية العبارات

 5 4 3 2 1 السمبية العبارات

 :اإلحصائية المستخدمة  األساليب

 صدؽ حساب بهدؼ اإلحصا    الرـز برنامج استخداـ تـ SPSSن  مت كما كمعالجتها الب انات لتفر  

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

 نالتال   اإلحصا   

 ناألدكات ك بات صدؽ مف التحقؽ يت المستخدم  اإلحصا    األسال ب -أ

 كل بات ، لبلستبان  الداخمت االتساؽ صدؽ مف متحقؽلن  جتماف كمعادل  ، ب رسكف ارتباط معامؿ -

 .النصف   التجز  

 .النصف   التجز   بطر ق  ال بات -

 .ألفا كركنباخ بمعامؿ ال بات -

 نالدراس  أس م  عف اإلجاب  يت المستخدم  اإلحصا    األسال ب -ب
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 العممت، كالمؤهؿ النكع،)  اتلممت  ر  كيقان  الع ن  أيراد تكز ع لدراس  كالتكرارات الم ك   النسب -1

 تق  ـ ادا  الجهات المختص  بإعادة االعمار.ل الع ن  يراد أ استجابات كدراس  ،(الخدم  سنكات

 .االستبان  يقرات  بات لحساب ، النصف   التجز   اختبار ككذلؾ كركنباخ، ألفا اختبار -2

 .لبلستبان  البنا ت كالصدؽ الداخمت االتساؽ لحساب االرتباط، درج  لق اس ب رسكف ارتباط معامؿ -3

 يقرات عمى الع ن  أيراد استجابات لدراس  النسبت، كالكزف المع ارم، كاالنحراؼ الحسابت، المتكسط -4

  .االستبان 

 . االستبان  يقرات مف يقرة لكؿ المتكسط دالل  مف لمت كد(  ( T-Test اختبار -5

 تعزل إحصا    دالل  ذات يركؽ كجكد لتحد د ( Independent Samples T-Test)  اختبار -6

 (.العممت كالمؤهؿ النكع،)  لممت  رات

 لتحد د ( (One Way Analysis of Variance – ANOVA األحادم التبا ف تحم ؿ اختبار -7

 الدراس . لممت  رات تعزل إحصا    دالل  ذات يركؽ كجكد

االسال ب االحصا    التت  ساعد يت تحد د  لقد استخدـ الباحث بالتنس ؽ مع االحصا ت العد د مف

مفهكـ كمكضكع الدراس  كلمكصكؿ الى اعمى درج  مف الصدؽ كاالتساؽ يت االدكات المستخدم  

 كصكالن ألعمى درج  يت دة  النتا ج.

 

 

 

 



 

 

 
94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس اخل الفصل

 سناقشة النتائج وحتليلها

 والتىصيات
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 الفصل الخامس:

 مناقشة النتائج وتحميميا
 

 :وتفسيره األول التساؤل نتائج

 اإلسـكانو  العامـة األشـغال لـوزارة األداء تقيـيم معـايير مسـتوى مـا :عمـى ينص والذي ،األول التساؤل

 ؟المختصة الجيات قبل من

 النسػػبت كالػػكزف المع ػػارم كاالنحػػراؼ الحسػػابت الكسػػط حسػػاب تػػـ التسػػاؤؿ هػػذا عمػػى كلئلجابػػ 

 كأبعادها، المختص  جهاتال ةبؿ مف اإلسكافك  العام  األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ لممعا  ر الكم   لمدرج 

 .النتا ج  كضح (21) رةـ كالجدكؿ الكم   كالدرج  عاداألب مف بعد كؿ مستكل عمى لمتعرؼ كذلؾ

 :(18) رقم جدول
 النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح

 وأبعادىا األداء تقييم لممعايير الكمية لمدرجة

 البعد
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 ريالمعيا

 الوزن
 % النسبي

 الترتيب

 1 84.2 0.48 4.21 االرتباط

 6 71.2 0.58 3.56 الكفأه

 4 75 0.81 3.75 الفعالية

 2 82.8 0.50 4.14 األثر

 3 76.2 0.47 3.81 االستدامة

 5 72 0.34 3.60 العالقة ذو الجيات مع التنسيق

  77 0.37 3.85 اإلسكانو  األشغال لوزارة األداء تقييم معايير

 .األكبر النسبي لموزن وفقاً  المستوى ترتيب تم *
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 :التالية النتائج (18) رقم الجدول من يتبين

 (3.85) المختص  الجهات ةبؿ مف اإلسكافك  العام  األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ معا  ر متكسط بم  -

 األدا  تق ػ ـ  رلمعػا  مرتفػع مسػتكل الدراس  لمق اس كيقا  عتبر المستكل كهذا (،%77) نسبت بكزف

 .المختص  الجهات ةبؿ مف اإلسكافك  العام  األش اؿ لكزارة

 اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ لػكزارة األدا  تق ػ ـ معػا  ر أبعػاد ب ف مف األكؿ الترت ب االرتباط عدب   أخذ -

 نسػبت بػكزف ال انت الترت ب أخذ األ ر بعد ب نما ،(%84.2) نسبت بكزف المختص  الجهات ةبؿ مف

 الفعال ػػ  بعػد أمػػا ،(%76.2) نسػبت بػػكزف ال الػث الترت ػب أخػػذ االسػتدام  بعػػد حػ ف يػت ،(82.8%)

 التػػػكالت عمػػػى نسػػػبت بػػػكزف كالخػػػامس الرابػػػع الترت ػػػب أخػػػذت المختصػػػ  الجهػػػات مػػػع التنسػػػ ؽ كبعػػػد

 لػكزارة األدا  تق ػ ـ أبعػاد بػ ف مػف كاألخ ػر السػادس الترت ػب أخػذ الكفػا ة بعػد كأما ،(72% %،75)

  .(%71.2) نسبت بكزف المختص  الجهات ةبؿ مف اإلسكافك  اؿاألش 

لػػػدل  االدارم ( المتػػػاف ا ػػػدتا كاةػػػع االدا 2119( كدراسػػػ  ك م ػػػامز )2111كهػػػذا  تفػػػؽ مػػػع دراسػػػ  بػػػابك )

حسػػػب المعػػػا  ر العالم ػػػ  يػػػت عمم ػػػ  تق ػػػ ـ االدا  كجػػػا ت يعال ػػػ  تطب ػػػؽ معػػػا  ر تق ػػػ ـ االدا  العػػػامم ف 

 .بنسب مرتفع 

 كالر  سػت الح ػكم لمػدكر المختصػ  الجهػات يػت العػامم ف إدراؾ إلػى النت جػ  تمؾ لباحثا ك عزك

 لعمم ػػػ  الر  سػػ   الرسػػػم   الجهػػات هػػت الػػػكزارة بػػ ف كالسػػػ ما ،اإلعمػػار ةضػػ   يػػػت الػػكزارة بػػػه تقػػكـ التػػت

إلعمػار ا ممػؼ يػت الكزارة دكرة إنكار حدأ  ستط ع كال ،األخرل الجهات مف العد د مع بالشراك اإلعمار 

 .غزة ةطاع عمى المتكررة اإلسرا  م   الحركب بعد ،السابق  المراحؿ يت خصكصان 

عمػػى كزارة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف مز ػػدان مػػف العمػػؿ الفػػكرم كالػػدؤكب عبػػر تعز ػػز معػػا  ر كهػػذا  حػػتـ 

فػا ة إلنجػاز ممػؼ  ، كالتنسػ ؽ، كالك ػعما، كاالسػتدام ، كالفكاأل ػرتق  ـ األدا ، كالس ما معػا  ر االرتبػاط، 

 ، كتحق ؽ االهداؼ المنشكدة لممكاطن ف.اإلعمار
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 :وتفسيره الثاني التساؤل نتائج

 األشــغال وزارة ألداء المتضــررين المســتفيدين تقيــيم مســتوى مــا :عمــى يــنص والــذي الثــاني التســاؤل

 ؟اإلسكانو  العامة

 النسػػبت كالػػكزف ،ارمالمع ػ كاالنحػػراؼ ،الحسػػابت الكسػط حسػػاب تػػـ التسػاؤؿ هػػذا عمػػى كلئلجابػ 

 لمتعػرؼ كذلؾ كأبعادم، اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف ـ لتق  الكم   لمدرج 

 .النتا ج  كضح (22) رةـ كالجدكؿ ،الكم   كالدرج  األبعاد مف بعد كؿ مستكل عمى

 :(11) رقم جدول
 المستفيدين يميلتق الكمية لمدرجة سبيالن والوزن المعياري واالنحراف الحسابي الوسط يوضح

 وأبعاده اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين

 البعد
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي%

 الترتيب

 3 72 0.35 3.60 الوظيفي التقييم

 1 84 0.47 4.20 الموظفين أداء تقييم

 2 78.6 0.50 3.93 عام تقييم

  78.2 0.32 3.91 ستفيدينالم تقييم

 .األكبر النسبي لموزن وفقاً  المستوى ترتيب تم *

 :التالية النتائج (11) رقم الجدول من يتبين

 بكزف (3.91) غزة اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف تق  ـل متكسطال بم  -

 المسػػػػػػتف د ف متكسػػػػػػط مسػػػػػػتكل  الدراسػػػػػػ لمق ػػػػػػاس كيقػػػػػػا  عتبػػػػػػر المسػػػػػػتكل كهػػػػػػذا %(،78.2) نسػػػػػػبت

 .اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف

 كزارة ألدا  المتضػرر ف المستف د ف تق  ـل أبعاد ب ف مف األكؿ الترت ب ف فالمكظ أدا    ـتق عدب   أخذ -

 بػكزف ال ػانت الترت ػب أخػذ عػاـ تق ػ ـ بعػد حػ ف يػت ،(%84) نسػبت بػكزف اإلسػكافك  العام  األش اؿ
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 تق ػػػ ـ أبعػػػاد بػػػ ف مػػػف كاألخ ػػػر ال الػػػث الترت ػػػب أخػػػذ الػػػكظ فت ـ التق ػػػ بعػػػد كأمػػػا ،(%78.6) بتنسػػػ

 الباحػث عػزكك  ،(%72) نسػبت بػكزف اإلسػكافك  العامػ  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف

 مػػػ العا األشػػػ اؿ كزارة بػػػه تقػػػكـ التػػػت كالر  سػػػت الح ػػػكم لمػػػدكر المسػػػتف د ف إدراؾ إلػػػى النت جػػػ  تمػػػؾ

اإلعمػػػػار  لعمم ػػػ  الر  سػػػػ   الرسػػػم   الجهػػػػات الػػػكزارة بػػػ ف كالسػػػػ ما ،اإلعمػػػار ةضػػػػ   يػػػت اإلسػػػكافك 

اإلعمػػار  ممػػؼ يػػت الػػكزارة دكر إنكػػار حػػدأ  سػػتط ع كال ،األخػػرل الجهػػات مػػف العد ػػد مػػع لشػػراك با

 ف د فلممسػت األكلػى المراجعػ  جهػ  كػذلؾ كهػت ،منػازلهـ بإعمػار لممطالبػ   فالمػكاطن لتكجػه الر  ست

 .كآل اتهاإلعمار  برنامج حكؿ

 ر اسػ  الرسػم   عبػر الػكزارات االخػرل ك المسػتك ات كايػ  مػف الػدعـ تػكي رل ضركرةيمف هنا يهناؾ 

 العامػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة  التشػػر عت كالمجمػػس ، الفمسػػط ن   الر اسػػ  كػػذلؾ كالحككمػػ ، الػػكزرا  مجمػػس

، كالسػػاهرة عمػػى هػػذا الممػػؼ ، ككػػػذلؾ إلعمػػارا بقضػػ   المعن ػػ  الر  سػػ   الجهػػ  بصػػفتها كاإلسػػكاف

 الدعـ الشعبت لها عمى كؿ المستك ات.

 =>α) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجد ىل :عمى ينص والذي ثالثال التساؤل

 تعــزى المختصــة الجيــات قبــل مــن اإلســكانو  األشــغال لــوزارة األداء تقيــيم معــايير متوســط فـي (0.05

 العممي(؟ المؤىل الوظيفة، نوع الخبرة، العمر، الجنس،) ليةالتا لممتغيرات

 داللػػػ  ذات يػػركؽ تكجػػد الال نالتال ػػ  الر  سػػػ   الفرضػػ   كضػػع تػػـ التسػػػاؤؿ ذلػػؾ عمػػى كلئلجابػػ 

 مف اإلسكافك  األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ معا  ر متكسط يت (α<= 0.05) دالل  مستكل عند إحصا   

 العممػت(ال، المؤهػؿ الكظ ف ، نكع الخبرة، العمر، )الجنس، التال   ت  راتلمم تعزل المختص  الجهات ةبؿ

 نالتال   الفرع   الفرض ات الر  س  الفرض   مف ك تفرع

 تقييم معايير متوسط في 0(α<= 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال .8

 .لمجنس" تعزى مختصةال الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء
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 الفػػركؽ، عمػػى لمتعػػرؼ المسػػتقم  لمع نػػات (t) اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ الفرضػػ   تمػػؾ عمػػى كلئلجابػػ 

 .(23) رةـ الجدكؿ يت مكضحا كالنتا ج

 :(14) رقم جدول
 اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم معايير متوسط في لمفروق t اختبار نتائج

 لمجنس تعزى المختصة الجيات قبل من

 المتوسط العدد الجنس البيان
 االنحراف
 المعياري

 الداللة مستوى t قيمة

 االرتباط
 0.514 4.200 40 ذكر

-0.306 0.759 
 0.445 4.215 6 أن ى

 الكفأه
 0.586 3.595 40 ذكر

0.902 0.368 
 0.570 3.539 6 أن ى

 الفعالية
 0.807 3.795 40 ذكر

0.810 0.418 
 0.817 3.724 6 أن ى

 األثر
 0.537 4.164 40 ذكر

0.632 0.528 
 0.463 4.129 6 أن ى

 االستدامة
 0.473 3.852 40 ذكر

1.421 0.156 
 0.470 3.780 6 أن ى

 الجيات مع التنسيق
 العالقة ذو

 0.373 3.607 40 ذكر
0.504 0.615 

 0.322 3.589 6 أن ى

 النفسية الطالقة
 0.384 3.869 40 ذكر

0.999 0.319 
 0.353 3.829 6 أن ى

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

 األشػػ اؿ لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ معػػا  ر لمتكسػػط الداللػػ  مسػػتكل أف (23) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

 الداللػ  مسػتكل مػف أكبػر كػاف كاإلناث الذككر ب ف كأبعادها المختص  الجهات ةبؿ مف اإلسكافك  العام 
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 تكجػػد ال أنػػه  عنػػت ممػػا ،(الجدكل ػػ  t ة مػػ  مػػف < المحسػػكب  t ة مػػ ) (0.05) كهػػك الدراسػػ  يػػت المقبػػكؿ

 ارةلػػػكز  األدا  تق ػػ ـ معػػا  ر متكسػػط يػػػت (α<= 0.05)داللػػ  مسػػػتكل عنػػد إحصػػا    داللػػ  ذات يػػركؽ

 الفرضػػ   ةبػػكؿ  مكػػف سػػبؽ ممػػا لمجػػنس، تعػػزل المختصػػ  الجهػػات ةبػػؿ مػػف اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ

 معػا  ر متكسػط يػت (α<= 0.05) داللػ  مسػتكل عنػد إحصػا    داللػ  ذات يػركؽ تكجػد الال ب نػه القا مػ 

 .اللمجنس تعزل المختص  الجهات ةبؿ مف اإلسكافك  العام  األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ

 لطب عػػ  المختصػػ  الجهػػات يػػت العػػامم ف لػػدل التامػػ  المعريػػ  إلػػى النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث  عػػزكك 

 جه  لككنها باإلضاي  ،اإلعمار مشار ع ألغمب الر  س   التنف ذ جه  ب نها كالس ما ،األش اؿ كزارة عمؿ

 المختص  الجهات ب ف كالتنس ؽ التجارب تراكـ كمع ،التحت   كالبن   التنم   مشار ع معظـ عمى إشراي  

 يػػت كاإلنػػاث الػػذككر بػػ ف مكحػػد رأم هشػػب هنػػاؾ أصػػبح العػػامم ف لػػدل اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ ككزارة

 .الكزارة عمؿ لطب ع  ظرتهـن

 االهتمػػػاـ ضػػػركرة الباحػػػث  ػػػرل لػػػذا ةصػػػكر كجػػػكد لمباحػػػث تبػػػ ف كالتحم ػػػؿ الدراسػػػ  خػػػبلؿ كمػػػف

 بػػالتزامف اإلعمػػار إعػػادة عمم ػػ  لضػػبط زمنػػت جػػدكؿكب كاممػػ ، تنسػػ ق   آل ػػات إعػػداد يػػت التكسػػع بتػػكي ر

 عمػؿ كياعم ػ  أدا  تحسػ ف عمػى العمػؿ، كػذلؾ اإلعمػار بممػؼ األخػرل المختصػ  الجهات مع بالتنس ؽ

 .أهدايها كتحقؽ اإلعمار، ةض   تخدـ تراتب   تنظ م   ه كم   تشمؿ كأف الكزارة،

 تقيـيم معـايير متوسـط فـي (α<= 0.05) داللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال .1

 ،فأقـل سـنة 40) لمعمـر تعـزى المختصـة الجيـات قبـل مـن اإلسـكانو  العامة األشغال لوزارة األداء

 ."(فأكثر ةسن 48

 الفػركؽ عمػى لمتعػرؼ المسػتقم  لمع نػات t-test اختبار استخداـ تـ الفرض   هذم عمى كلئلجاب 

 .(24) رةـ بالجدكؿ مكضح  كالنتا ج لمعمر، تعزل المت  رات ب ف
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 :(13) رقم جدول
 لوزارة األداء تقييم معايير متوسط بين الفروق عمى لمتعرف المستقمة لمعينات t-test اختبار نتائج

 لمعمر تعزى المختصة الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال

 المتوسط العدد الجنس البيان
 االنحراف
 المعياري

 الداللة مستوى t قيمة

 األداء تقييم رمعايي
 العامة األشغال لوزارة
 قبل من اإلسكانو 

 المختصة الجيات

 ةسن 40
 فأقل

191 4.004 0.439 

2.033 0.043 
 دال 

 من أكثر إحصا  ان 
 ةسن 48

191 3.907 0.496 

 األدا  تق ػػ ـ معػػا  ر مق ػػاس عمػػى  سػػن 31 مػػف كأك ػػر ،ي ةػػؿ سػػن  31 بػػ ف الداللػػ  مسػػتكل إف

 يػت المقبػكؿ الداللػ  مسػتكل مػفأةػؿ  كانػت المختصػ  الجهػات ةبػؿ مػف اإلسػكافك  عامػ ال األش اؿ لكزارة

 إحصػػا    داللػػ  ذات يػػركؽ لكجػػكد  شػػ ر ممػا ،الجدكل ػػ ( مػػف > المحسػػكب  t )ة مػػ  0.05 كهػػك الدراسػ 

 لػكزارة األدا  تق ػ ـ معا  ر مق اس عمى  سن 31 مف كأك ر ،ي ةؿ  سن 31 ب ف 0.05 دالل  مستكل عند

 .ي ةؿ  سن 31 لصالح المختص  الجهات ةبؿ مف اإلسكافك  العام   اؿاألش

 كيػػت ،الشػػباب مرحمػػ  تعتبػػر سػػن  31 مػػفةػػؿ األ العمر ػػ  الف ػػ  فأل النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 كةػد ،متعقمػ  غ ػر غالبػان  لؤلمػكر الخاص  نظرتهـ كتككف ،الف   تمؾ عند الحماس  طابع   مب الفترة هذم

 .الكةا ع مف ك  ر مع متكايق  غ ر أحكامهـ تصدر ةد لذا ،اطف بالع أحكامهـ تتعمؽ

 تقيـيم معـايير متوسـط فـي (α<= 0.05) داللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال .4

 ،فأقـل سـنوات 5) لمخبـرة تعـزى المختصـة الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء

 ."(فأكثر ةسن 80 ،ةسن 0-85

 One Way) األحػػػادم التبػػػا ف تحم ػػػؿ اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الفرضػػػ   تمػػػؾ عمػػػى جابػػػ كلئل

ANOVA) (25) رةـ الجدكؿ يت مكضحان  كالنتا ج الفركؽ، عمى لمتعرؼ. 



 

 

 
112 

 :(15) رقم جدول
 العامة األشغال لوزارة األداء تقييم معايير متوسط في لمفروق األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 لمخبرة تعزى المختصة الجيات قبل من اإلسكانو 

 التباين مصدر البيان
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 مستوى
 الداللة

 االرتباط
 0.347 2 0.693 بين المجموعات

1.539 

 
 0.225 347 78.142 داخل المجموعات 0.216

  349 78.836 اإلجمالي

 الكفاءة

 1.091 2 2.181 بين المجموعات

3.32 

 
 0.328 347 113.971 داخل المجموعات 0.037

  349 116.152 اإلجمالي

 الفعالية

 4.149 2 8.297 بين المجموعات

6.484 

 
 0.64 347 222.031 داخل المجموعات 0.002

  349 230.329 اإلجمالي

 األثر

 0.459 2 0.918 بين المجموعات

1.88 

 
 0.244 347 84.733 داخل المجموعات 0.154

  349 85.651 اإلجمالي

 االستدامة

 0.237 2 0.473 بين المجموعات

1.061 

 
 0.223 347 77.362 داخل المجموعات 0.347

  349 77.835 اإلجمالي

التنسيق مع 
 الجيات ذو العالقة

 0.094 2 0.187 بين المجموعات

0.79 

 
 0.119 347 41.139 داخل المجموعات 0.454

  349 41.327 اإلجمالي

األداء  تقييممعايير 
لوزارة األشغال 

العامة واإلسكان من 
قبل الجيات 
 المختصة

 0.352 2 0.704 بين المجموعات

2.646 

 
0.072 

 0.133 347 46.166 داخل المجموعات

  349 46.87 اإلجمالي

 = 0.01 مسـتوى عنـد (347 ,2) حريـة لـدرجات الجدوليـة f قيمـة * * 3 = 0.05 مسـتوى عنـد (347 ,2) حريـة لـدرجات الجدوليـة f قيمـة
4.61 
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 :التالية النتائج (11) رقم الجدول من يتبين

 المختصػ  الجهػات ةبػؿ مػف اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ لكزارة األدا  تق  ـ لمعا  ر الدالل  مستكل أف -

 الدراسػ  يػت المقبػكؿ الداللػ  مستكل مف أكبر كاف (الفعال  ك  الكفا ة) بعدم باست نا  أبعادها كجم ع

 دالل  ذات يركؽ كجكد عدـ عمى  دؿ كهذا ،(الجدكل   f ة م  مف < المحسكب  f ة م ) 0.05 كهك

 تعػزل المختصػ  الجهػات ةبػؿ مػف اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ لػكزارة األدا  تق ػ ـ معػا  ر متكسػط يت

 مسػتكل عنػد إحصػا    دالل  ذات يركؽ تكجد الال ب نه القا م  الفرض   ةبكؿ  مكف سبؽ مما لمخبرة،

 ةبػػػؿ مػػػف اإلسػػػكافك  العامػػػ  األشػػػ اؿ لػػػكزارة األدا  تق ػػػ ـ معػػػا  ر متكسػػػط يػػػت ( α<=0.05) داللػػػ 

 .(ي ك ر  سن16 ، سن15-6 ،ي ةؿ سنكات5) لمخبرة تعزل المختص  الجهات

 التعػاطت كػذلؾ كاحػدة، هػت ارةالػكز  عمؿ كآل ات المتبع البرنامج إلى النت ج  تمؾ الباحث ك عزك

 اتالجهػػ تحػػددم مػػا غالبػػان  معػػ ف ببرنػػامج  تق ػػد تنف ذ ػػ  كجهػػ  الػػكزارة كدكر ،اإلعمػػار إعػػادة مشػػكم  مػػع

 .رةبالخ سنكات الختبلؼ تتبا ف كال تتق د كال مكحدة المخرجات جا ت لذا كالداعم ف، المانح ،

 كمع ار كالمخرجات العمؿ يت الكفا ة ارمع  عمى الترك ز كاإلسكاف العام  األش اؿ كزارة عمتي

 لتحق ػػؽ النها ػػ  يػػت سػػتؤدم التػػت اآلل ػػات تبنػػت كجػػب لػػذا الخػػارج، مػػف األدا  تق ػػ ـ عمم ػػ  عنػػد مركػػزم

 االدا  الكظ فت. مع ار

دراستا عمم   تق  ـ االدا  (. كالمتاف 2119( ك)دراس  ك م امز 2111كهذا  تفؽ مع دراس  )بابك 

تعػػػزل  لػػػد هما تكصػػػمتا لعػػػدـ كجػػػكد يػػػركؽ بػػػ ف ع نػػػ  الدراسػػػ   لعمم ػػػ  التق ػػػ ـ ك حسػػػب المعػػػا  ر الدكل ػػػ

 لمت  رات المؤهؿ العممت كالخبرة.

 كهػك ،الدراسػ  يػت المقبػكؿ الداللػ  مسػتكل مفأةؿ  كاف (الفعال  ك  الكفا ة) لبعدم الدالل  مستكل أف -

 يػػػت داللػػػ  ذات يػػػركؽ كجػػػكد عمػػػى  ػػػدؿ كهػػػذا ،(الجدكل ػػػ  f ة مػػػ  مػػػف > المحسػػػكب  f ة مػػػ ) 0.05

 شػػ ف ه، اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ الفػػركؽ تمػػؾ مصػػدر عمػػى كلمتعػػرؼ لمخبػػرة، تعػػزل األبعػػاد تمػػؾ متكسػػط

  .ش ف ه اختبار نتا ج تكضح (26) رةـ كالجداكؿ
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 :(10) رقم جدول
 المختصة الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم معايير شيفيو اختبار نتائج

 (الكفاءة بعد) الخبرة غيرلمت
 الداللة مستوى الفروق متوسط الخبرة البيان

 الكفاءة

 فأقل سنوات 5
 0.423 0.13866 سن  6-15

 0.970 0.02562- ي ك ر سن 16

 ةنس 0-85
 0.423 0.13866- ي ةؿ سنكات 5

 0.042 (*)16428.- ي ك ر سن 16

 فأكثر ةسن 80
 0.97 0.02562 ي ةؿ سنكات 5

 0.042 (*)16428. سن  6-15

 

-6 بػ ف خبػرتهـ تتػراكح الػذ ف بػ ف الكفػا ة لبعد الفركؽ مصدر أف (26) رةـ الجدكؿ مف  تب ف

 .ي ك ر 16 لصالح ي ك ر 16 كب ف 15

 :(17) رقم جدول
 المختصة الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم معايير شيفيو اختبار نتائج

 (الفعالية بعد) الخبرة لمتغير
 الداللة مستوى الفروق متوسط الخبرة البيان

 الفعالية

 فأقل سنوات 5
 0.787 0.10214-  سن 6-15

 0.032 (*)38362.- ي ك ر  سن 16

 سنة 0-85
 0.787 0.10214 ي ةؿ سنكات 5

 0.009 (*)28148.- ي ك ر  سن 16

 فأكثر سنة 80
 0.032 (*)38362. ي ةؿ سنكات 5

 0.009 (*)28148.  سن 6-15

 16 مػف أكبػر خبػرتهـ الػذ ف بػ ف الفعال ػ  لبعػد الفػركؽ مصػدر أف (27) رةػـ الجػدكؿ مف  تب ف

 .ي ك ر سن  16 خبرتهـ الذ ف لصالح سن  15-6ك ،ي ةؿ سنكات5 خبرتهـ الذ ف كب ف جه  مف سن 
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 إدراكهػػػـ  ز ػػػد سػػػن  16 مػػػف األك ػػػر الطك مػػػ  الخبػػػرة أصػػػحاب بػػػ ف النت جػػػ  تمػػػؾ الباحػػػث ك عػػػزك

حػػاطتهـ ،كيهمهػػـ  الحق قػػت الفعال ػػ  دارمقػػ تحد ػػد عمػػى األةػػدر تجػػدهـ لػػذا كح   اتهػػا، األمػػكر بصػػ ا ر كا 

 .مؤسس  أم ؿعم يت األساس هك الفاعم   مع ار فأل ،جه  أم لعمؿ

 تقيـيم معـايير متوسـط فـي (α<= 0.05) داللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال .3

 موظـف،) الوظيفـة نـوع تعـزى المختصـة الجيـات قبـل مـن اإلسـكانو  العامـة األشغال لوزارة ألداءا

 ."(ذلك منأعمى  مدير،

 One Way) األحػػػادم التبػػػا ف تحم ػػػؿ اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الفرضػػػ   تمػػػؾ عمػػػى كلئلجابػػػ 

ANOVA) (28) رةـ الجدكؿ يت مكضحان  كالنتا ج الفركؽ، عمى لمتعرؼ. 

 :(11) رقم جدول
 العامة األشغال لوزارة األداء تقييم معايير متوسط في لمفروق األحادي التباين تحميل اختبار تائجن

 الوظيفة لنوع تعزى المختصة الجيات قبل من اإلسكانو 

 التباين مصدر البيان
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

Fقيمة 
 مستوى
 الداللة

 االرتباط
 0.43 2 0.861 بين المجموعات

1.916 

 

0.149 

 
 0.225 347 77.975 داخل المجموعات

  349 78.836 اإلجمالي

 الكفاءة

 1.245 2 2.49 بين المجموعات

3.801 

 

0.023 

 
 0.328 347 113.662 داخل المجموعات

  349 116.152 اإلجمالي

 الفعالية

 

 0.864 2 1.729 بين المجموعات

1.312 

 

0.271 

 
 0.659 347 228.6 جموعاتداخل الم

  349 230.329 اإلجمالي

 األثر

 

 0.698 2 1.396 بين المجموعات

2.874 

 

0.058 

 
 0.243 347 84.255 داخل المجموعات

  349 85.651 اإلجمالي
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 التباين مصدر البيان
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

Fقيمة 
 مستوى
 الداللة

 االستدامة

 0.467 2 0.935 بين المجموعات

2.109 

 

0.123 

 
 0.222 347 76.9 داخل المجموعات

  349 77.835 الياإلجم

التنسيق مع 
الجيات ذو 
 العالقة

 0.238 2 0.476 بين المجموعات

2.02 

 

0.134 

 
 0.118 347 40.851 داخل المجموعات

  349 41.327 اإلجمالي

 تقييممعايير 
األداء لوزارة 
األشغال العامة 
واإلسكان من قبل 
 الجيات المختص

 0.551 2 1.102 بين المجموعات

4.178 

 

0.016 

 

 0.132 347 45.768 داخل المجموعات

  349 46.87 اإلجمالي

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

 

 :التالية النتائج (11) رقم الجدول من يتبين

 الجهػػات ةبػػؿ مػػف اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ معػػا  ر دألبعػػا الداللػػ  المسػػتكل أف -

 أكبػر كانػت (المختص  الجهات مع التنس ؽ م ،االستدا ،األ ر الفعال  ، ،االرتباط) التال   المختص 

 ،(الجدكل ػ  f ة مػ  مػف < المحسػكب  f ة مػ ) (0.05) كهػك الدراسػ  يػت المقبػكؿ الداللػ  مستكل مف

 .الكظ ف  لنكع  عزل األبعاد تمؾ يت يركؽ كجكد عدـ مىع  دؿ كهذا

 ةبػػػؿ مػػػف اإلسػػػكافك  العامػػػ  األشػػػ اؿ لػػػكزارة األدا  تق ػػػ ـ لمعػػػا  ر الكم ػػػ  لمدرجػػػ  الداللػػػ  مسػػػتكل أف -

 ة مػ ) 0.05 كهػك الدراسػ  يػت المقبػكؿ الداللػ  مسػتكل مفأةؿ  كاف الكفا ة كبعد المختص  الجهات

f  ة مػػ  مػػف > المحسػػكب f  الدرجػػ  متكسػػط يػػت داللػػ  ذات يػػركؽ كجػػكد عمػػى  ػػدؿ كهػػذا ،(ل ػػ الجدك 

 الكفا ة كلبعد المختص  الجهات ةبؿ مف اإلسكافك  العام  األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ لمعا  ر الكم  

 داللػػػػ  ذات يػػػػركؽ تكجػػػػد الال ب نػػػػه القا مػػػػ  الفرضػػػػ   ريػػػػض  مكػػػػف سػػػػبؽ ممػػػػا الكظ فػػػػ ، لنػػػػكع  عػػػػزل
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 العامػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ معػػا  ر متكسػػط يػػت( α<=0.05) داللػػ  مسػػتكل عنػػد إحصػػا   

 ال،(ذلػػػػؾ مػػػفأعمػػػى  مػػػد ر، مكظػػػػؼ،) الكظ فػػػ  نػػػكع تعػػػزل المختصػػػػ  الجهػػػات ةبػػػؿ مػػػف اإلسػػػكافك 

 (31-29) رةػػػـ كالجػػػداكؿ ،scheffe شػػػ ف ه اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الفػػػركؽ مصػػػدر عمػػػى كلمتعػػػرؼ

 .ش ف ه اختبار نتا ج تكضح

 :(12) رقم جدول
 الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم لمعايير scheffe شيفيو اختبار ائجنت

 (الكفاءة بعد) الوظيفة لنوع تعزى المختصة
 الداللة مستوى الفروق متوسط الوظيفة نوع البيان

 الكفاءة

 موظف
 0.039 (*)24598. مدير

 0.235 0.11365 ذلك من أعمى

 مدير
 0.039 (*)24598.- موظف

 0.421 0.13233- ذلك من أعمى

 ذلك من ىعمأ
 0.235 0.11365- موظف

 0.421 0.13233 مدير

 كظ فػػتهـ نػػكع مػػف بػػ ف كانػػت ا ةالكفػػ بعػػد يػػت الفػػركؽ مصػػدر أف (29) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

 .مكظؼ كظ فته نكع كاف مف لصالح ،كمد ر مكظؼ،
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 :(40) رقم جدول
 األشغال لوزارة األداء تقييم لمعايير الكمية الدرجة) الوظيفة لنوع تعزى scheffe وشيفي اختبار نتائج

 المختصة( الجيات قبل من اإلسكانو  العامة
 الداللة مستوى الفروق متوسط المدرسة نوع البيان

 لوزرة األداء تقييم معايير
 العامة األشغال

 الجيات قبل من اإلسكانو 
 المختصة

 موظف
 0.016 (*)17624. مدير

 0.659 0.03867 ذلك من أعمى

 مدير
 0.016 (*)17624.- موظف

 0.099 0.13757- ذلك من أعمى

 ذلك من أعمى
 0.659 0.03867- موظف

 0.099 0.13757 مدير

 لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ لمعػػا  ر الكم ػػ  الدرجػػ  يػػت الفػػركؽ مصػػدر أف (31) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

 لصػالح كمكظػؼ مد ر الكظ ف  نكع مف ب ف كانت المختص  الجهات ةبؿ مف سكافاإلك  العام  األش اؿ

  .مكظؼ الكظ ف  نكع

 تقيـيم معـايير متوسـط فـي (α<= 0.05) داللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال .5

 مـنأقـل ) العممـي لممؤىـل تعزى المختصة الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء

 ."(عميا دراسات ،بكالوريوس الوسطي، ثانوية، انوية،ث

 One Way) األحػػػادم التبػػػا ف تحم ػػػؿ اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الفرضػػػ   تمػػػؾ عمػػػى كلئلجابػػػ 

ANOVA) (31) رةـ الجدكؿ يت  مكضح كالنتا ج الفركؽ، عمى لمتعرؼ. 
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 :(48) رقم جدول
 العامة األشغال لوزارة األداء تقييم رمعايي متوسط في لمفروق األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 العممي لممؤىل تعزى المختصة الجيات قبل من اإلسكانو 

 التباين مصدر البيان
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

Fقيمة 
 مستوى
 الداللة

 االرتباط
 0.724 4 2.895 بين المجموعات

 0.220 345 75.94 داخل المجموعات 0.012 3.289

  349 78.836 اإلجمالي

 الكفاءة

 1.969 4 7.877 بين المجموعات

 0.314 345 108.275 داخل المجموعات 0.000 6.274

  349 116.152 اإلجمالي

 الفعالية

 5.807 4 23.228 بين المجموعات

 0.600 345 207.1 داخل المجموعات 0.000 9.674

  349 230.329 اإلجمالي

 األثر

 2.728 4 10.912 ين المجموعاتب

 0.217 345 74.739 داخل المجموعات 0.000 12.593

  349 85.651 اإلجمالي

 االستدامة

 0.490 4 1.961 بين المجموعات

 0.220 345 75.874 داخل المجموعات 0.066 2.229

  349 77.835 اإلجمالي

التنسيق مع 
 الجيات ذو العالقة

 0.160 4 0.641 تبين المجموعا

 0.118 345 40.686 داخل المجموعات 0.248 1.358

  349 41.327 اإلجمالي

األداء  تقييممعايير 
لوزارة العامة 

األشغال واإلسكان 
من قبل الجيات 

 المختص

 1.197 4 4.787 بين المجموعات

9.811 0.000 

 0.122 345 42.083 داخل المجموعات

  349 46.87 اإلجمالي

 3.32 = 0.01 مستوى عند (345 ,4) حرية لدرجات الجدولية f قيمة * * 2.37 = 0.05 مستوى عند (345 ,4) حرية لدرجات الجدولية f قيمة
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 :التالية النتائج (48) رقم الجدول من يتبين

 هػػػاتالج ةبػػؿ مػػػف اإلسػػكافك  العامػػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة األدا  تق ػػػ ـ معػػا  ر لبعػػػدم الداللػػ  مسػػتكل أف -

 يػػت المقبػػكؿ الداللػػ  مسػػتكل مػػف أكبػػر كػػاف (المختصػػ  الجهػػات مػػع التنسػػ ؽ ،االسػػتدام ) المختصػػ 

 يػركؽ كجػكد عػدـ عمػى  ػدؿ كهػذا ،(الجدكل ػ  f ة مػ  مػف < المحسػكب  f ة مػ ) 0.05 كهػك الدراس 

 .العممت لممؤهؿ تعزل األبعاد تمؾ يت دالل  ذات

 شػبه تقر بػان  هتاإلعمار  ةض   مع الكزارة عمؿ كعكن شكؿ الف إلى النت ج  تمؾ الباحث ك عزك

 كلػػـ ،الػػكزارة عمػػؿ لطب عػػ  نظػػرتهـ مكحػػد رأم شػػبه هنػػاؾ أصػػبح لػػذا الػػكزارة، عمػػؿ  اتابػػد منػػذ مكحػػدة

 .العممت المؤهؿ طب ع  نظران   ختمؼ

 الجهػػات ةبػػؿ مػػف اإلسػػكافك  األشػػ اؿ لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ لمعػػا  ر الكم ػػ  لمدرجػػ  الداللػػ  مسػػتكل أف -

 الداللػػػ  مسػػػتكل مػػػفأةػػػؿ  كػػػاف (كاأل ػػػر كالفعال ػػػ ، كالكفػػػا ة، ،االرتبػػػاط) التال ػػػ  كأبعادهػػػا المختصػػػ 

 كجػكد عمػى  ػدؿ كهػذا ،(الجدكل ػ  f ة مػ  مػف > المحسػكب  f ة مػ ) 0.05 كهك الدراس  يت المقبكؿ

 مػف اإلسكافك   العام األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ لمعا  ر الكم   الدرج  متكسط يت دالل  ذات يركؽ

 القا مػ  الفرضػ   ريػض  مكػف سػبؽ ممػا العممػت، لممؤهػؿ تعػزل األبعػاد كتمؾ المختص  الجهات ةبؿ

 معػػا  ر متكسػػط يػػت (α<= 0.05) داللػػ  مسػػتكل عنػػد إحصػػا    داللػػ  ذات يػػركؽ تكجػػد ال ال ب نػػه

 مػػفأةػػؿ ) ؿلممؤهػػ تعػػزل المختصػػ  الجهػػات ةبػػؿ مػػف اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة األدا   ـ ػػتق

، عام ،  انك    انكم،  اسػتخداـ تػـ الفركؽ مصدر عمى كلمتعرؼ ال،(عم ا دراسات ،بكالكر كس دبمـك

 الب انػات، تجػانس عػدـ بسبب) األبعاد لباةت Dunnett T3 دانت كاختبار بالنفس ال ق  لبعد ش ف ه

 لمممحػػؽ أنظػػر Levene Statistic > 0.05 الختبػػار .sig الداللػػ  مسػػتكل ة مػػ  كانػػت ح ػػث

 .البعد   االختبارات نتا ج تكضح (36-32) رةـ كالجداكؿ ،(اإلحصا ت
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 :(41) رقم جدول
 المختصة الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم لمعايير شيفيو اختبار نتائج

 (االرتباط بعد) العممي لممؤىل تعزى
 الداللة مستوى الفروق متوسط المنطقة البيان

 االرتباط

 ثانوية منأقل 

 0.985 0.059- ثانوية

 0.999 0.030 دبموم

 0.534 0.156 بكالوريوس

 1.000 0.023- عميا دراسات

 ثانوية

 0.985 0.059 ثانوية منأقل 

 0.926 0.088 دبموم

 0.046 (*) 214. بكالوريوس

 0.996 0.036 عميا دراسات

 دبموم

 0.999 0.030- ثانوية منأقل 

 0.926 0.088- ثانوية

 0.680 0.126 بكالوريوس

 0.990 0.053- عميا دراسات

 بكالوريوس

 0.534 0.156- ثانوية منأقل 

 0.046 (*) 214.- ثانوية

 0.680 0.126- دبموم

 0.210 0.179- عميا دراسات

 عميا دراسات

 1.000 0.023 ثانوية منأقل 

 0.996 0.036- ثانوية

 0.990 0.053 دبموم

 0.210 0.179 بكالوريوس
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 العممػػت المؤهػػؿ بػػ ف كانػػت االرتبػػاط بعػػد يػػت الفػػركؽ مصػػدر أف (32) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

 .ال انك   لصالح ك انك   بكالكر كس

 ،األمكر تق  ـ يت القصكر بعض لد هـ العام  ال انك   حمم  أف ىلإ النت ج  تمؾ الباحث ك عزك

 كالتفاعػػؿ التنسػ ؽ  عنػت كالػػذم ،كالكفػا ة االرتبػاط بعػد كالسػػ ما ،التق ػ ـ أبعػاد اتجػػام خاصػ  نظػرة هـكلػد 

 .األدا  تق  ـ عمم   يت المركزم هك االرتباط بعد رهـااعتب عف ناتج كذلؾ ،كالح ك  

طبقتػػا معػػا  ر تق ػػ ـ  (. كالمتػػاف2119( ك)دراسػػ  ك م ػػامز 2111كهػػذا  ختمػػؼ مػػع دراسػػ  )بػػابك 

تكصػمتا لعػدـ كجػكد يػركؽ  دا  الدكل   كعممتػا عمػى مت  ػرات )العمػر، كالمؤهػؿ العممػت كالخبػرة( ح ػثاال

 ب ف ع ن  الدراس  تعزل لمت  رات المؤهؿ العممت كالخبرة.

 :(44) رقم جدول
 الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم لمعايير Dunnett T3 اختبار نتائج

 (الكفاءة بعد) العممي لممؤىل تعزى المختصة
 الداللة مستوى الفروق متوسط المنطقة البيان

 الكفاءة

 ثانوية منأقل 

 0.893 0.140 ثانوية

 0.976 0.128 دبموم

 0.000 (*) 409. بكالوريوس

 0.009 (*) 358. عميا دراسات

 ثانوية

 0.893 0.140- ثانوية منأقل 

 1.000 0.013- دبموم

 0.031 (*) 269. بكالوريوس

 0.320 0.218 عميا دراسات

 دبموم

 0.976 0.128- ثانوية منأقل 

 1.000 0.013 ثانوية

 0.122 0.282 بكالوريوس

 0.471 0.231 عميا دراسات
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 الداللة مستوى الفروق متوسط المنطقة البيان

 بكالوريوس

 0.000 (*) 409.- ثانوية منأقل 

 0.031 (*) 269.- ثانوية

 0.122 0.282- دبموم

 0.999 0.051- عميا دراسات

 عميا دراسات

 0.009 (*) 358.- ثانوية منأقل 

 0.320 0.218- ثانوية

 0.471 0.231- دبموم

 0.999 0.051 بكالوريوس

 < Levene Statistic الختبـار .sig الداللـة مسـتوى قيمـة كانـت حيـث البيانـات، تجـانس عـدم بسبب) Dunnett T3 اختبار استخدام تم

 .(اإلحصائي لمممحق أنظر 0.05

 جهػ  مػف  انك ػ  مػفأةػؿ  ب ف كانت الكفا ة بعد يت الفركؽ مصدر أف (33) رةـ الجدكؿ مف  تب ف -

 الفػػركؽ أ ضػػان  ككانػػت  انك ػػ ، مػػف ؿةػػأ لصػػالح أخػػرل جهػػ  مػػف العم ػػا كالدراسػػات بكػػالكر كسال كبػػ ف

 .ال انك   لصالح بكالكر كسكال ال انك   ب ف

 عمػػى القصػػكر مػػف بنػػكع  تمتعػػكا ةػػد العامػػ  ال انك ػػ  حممػػ  أف إلػػى النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 عػػدب   كالسػػ ما األبعػػاد عمػػى حكمهػػـ يػػت  ػػنعكس ةػد ممػػا ،المتبعػػ  ؿالعمػػ كخطػػكات األمػػكر بطب عػػ  اإللمػاـ

 .الكفا ة

كالسػػ ما لف ػػػات  ،برامجهػػا كز ػػػادة الجانػػب التكعػػػكم ياعم ػػػ  جػػب عمػػػى الػػكزارة االهتمػػػاـ كز ػػادة كهنػػا 

كدكرهػػا الفاعػػؿ كالر ػػادم يػػت ممػػؼ كةضػػ    المػػؤهبلت العمم ػػ  لز ػػادة  قػػتهـ بعمػػؿ الػػكزارة أصػػحاب

 االعمار.
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 :(43) رقم جدول
 اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم لمعايير Dunnett T3 اختبار نتائج

 (األثر بعد) العممي لممؤىل تعزى المختصة الجيات قبل من
 الداللة مستوى الفروق متوسط المنطقة البيان

 األثر

 ثانوية منأقل 

 1.000 0.051- ثانوية

 1.000 0.065 دبموم

 0.019 (*) 318. بكالوريوس

 0.997 0.084- عميا دراسات

 ثانوية

 1.000 0.051 ثانوية منأقل 

 0.962 0.116 دبموم

 0.000 (*) 369. بكالوريوس

 1.000 0.033- عميا دراسات

 دبموم

 1.000 0.065- ثانوية منأقل 

 0.962 0.116- ثانوية

 0.078 0.254 بكالوريوس

 0.838 0.149- عميا دراسات

 بكالوريوس

 0.019 (*) 318.- ثانوية منأقل 

 0.000 (*) 369.- ثانوية

 0.078 0.254- دبموم

 0.000 (*) 402.- عميا دراسات

 عميا دراسات

 0.997 0.084 نويةثا منأقل 

 1.000 0.033 ثانوية

 0.838 0.149 دبموم

 0.000 (*) 402. بكالوريوس

 < Levene Statistic الختبـار .sig الداللـة مسـتوى قيمـة كانـت حيـث البيانـات، تجـانس عـدم بسبب) Dunnett T3 اختبار استخدام تم

 (اإلحصائي لمممحق أنظر 0.05
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 مػفأةػؿ  العممػت المؤهؿ ب ف كاف األ ر بعد يت الفركؽ مصدر أف (34) رةـ الجدكؿ مف  تب ف

 ك ػانكم  ػانكم مػفأةػؿ  العممػت المؤهػؿ لصػالح بكػالكر كس كبػ ف جهػ  مػف عم ػا كدراسات ك انك    انك  

 .عم ا كدراسات

 :(45) رقم جدول
 الجيات بلق من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم لمعايير Dunnett T3 اختبار نتائج

 (الفعالية) المختصة
 الداللة مستوى الفروق متوسط المنطقة البيان

 الفعالية

 ثانوية منأقل 

 1.000 0.052 ثانوية

 0.980 0.184 دبموم

 0.000 (*) 563. بكالوريوس

 1.000 0.001- عميا دراسات

 ثانوية

 1.000 0.052- ثانوية منأقل 

 0.999 0.132 دبموم

 0.001 (*) 511. ريوسبكالو 

 1.000 0.054- عميا دراسات

 دبموم

 0.980 0.184- ثانوية منأقل 

 0.999 0.132- ثانوية

 0.218 0.380 بكالوريوس

 0.972 0.185- عميا دراسات

 بكالوريوس

 0.000 (*) 563.- ثانوية منأقل 

 0.001 (*) 511.- ثانوية

 0.218 0.380- دبموم

 0.000 (*) 564.- عميا اتدراس

 عميا دراسات
 1.000 0.001 ثانوية منأقل 

 1.000 0.054 ثانوية
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 الداللة مستوى الفروق متوسط المنطقة البيان

 0.972 0.185 دبموم

 0.000 (*) 564. بكالوريوس

 < Levene Statistic الختبـار sig الداللـة مسـتوى قيمـة كانـت حيـث البيانـات، تجـانس عـدم بسـبب) Dunnett T3 اختبـار اسـتخدام تم

 (اإلحصائي لمممحق نظرأ 0.05

أةػؿ  العممػت المؤهػؿ بػ ف كػاف الفعال ػ  بعػد يػت الفػركؽ مصػدر أف (35) رةػـ الجػدكؿ مف  تب ف

 ك انك ػػ   انك ػػ  مػػفأةػػؿ  لصػػالح بكػػالكر كسال كبػػ ف جهػػ  مػػف عم ػػا كدراسػػات عامػػ  ك انك ػػ   انك ػػ  مػػف

 .عم ا كدراسات

 :(40) رقم جدول
 الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء متقيي لمعايير Dunnett T3 اختبار نتائج

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

 الداللة مستوى الفروق متوسط المنطقة البيان

 األداء تقييم معايير
 لوزارة
 العامة األشغال

 لقب من اإلسكانو 
 المختصة الجيات

 ثانوية منأقل 

 1.000 0.042 ثانوية

 0.965 0.094 دبموم

 0.000 (*) 285. بكالوريوس

 0.968 0.078 عميا دراسات

 ثانوية

 1.000 0.042- ثانوية منأقل 

 1.000 0.052 دبموم

 0.000 (*) 243. بكالوريوس

 1.000 0.036 عميا دراسات

 دبموم

 0.965 0.094- ويةثان منأقل 

 1.000 0.052- ثانوية

 0.086 0.192 بكالوريوس

 1.000 0.016- عميا دراسات

 0.000 (*) 285.- ثانوية منأقل  بكالوريوس
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 0.000 (*) 243.- ثانوية

 0.086 0.192- دبموم

 0.002 (*) 207.- عميا دراسات

 عميا دراسات

 0.968 0.078- ثانوية منأقل 

 1.000 0.036- ثانوية

 1.000 0.016 دبموم

 0.002 (*) 207. بكالوريوس

 < Levene Statistic الختبـار sig الداللـة مسـتوى قيمـة كانـت حيـث البيانـات، تجـانس عـدم بسـبب) Dunnett T3 اختبـار اسـتخدام تم

 (اإلحصائي لمممحق أنظر 0.05

 لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ لمعػػا  ر الكم ػػ  الدرجػػ  يػػت الفػػركؽ مصػػدر أف (36) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

  انك ػػ  مػػفأةػػؿ  العممػػت المؤهػػؿ ذكم بػػ ف كػػاف المختصػػ  الجهػػات ةبػػؿ مػػف اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ

 ك انك ػػ   انك ػػ  مػػفأةػػؿ  لصػػالح بكػػالكر كسال المؤهػػؿ ذكم كبػػ ف جهػػ  مػػف عم ػػا كدراسػػات عامػػ  ك انك ػػ 

 .عم ا كدراسات

 كحممػػػػ  ،عامػػػػ   انك ػػػػ  مػػػػفكأةػػػػؿ  العامػػػػ  ال انك ػػػػ  حممػػػػ  أف إلػػػػى النت جػػػػ  تمػػػػؾ الباحػػػػث ك عػػػػزك

، كالػذم ةػد  ختمػؼ عنػد النت جػ  لهػذم تػؤدم ةػد التػت المشػترك  المزا ػا بعػض تجمعهػـ ةد العم ا الدراسات

 طبلب البكالكر س.

 (α<= 0.05) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فروق توجد ىل :عمى ينص :رابعال التساؤل

ــي ــيم متوســط ف  لممتغيــرات تعــزى اإلســكانو  العامــة األشــغال وزارة ألداء المتضــررين المســتفيدين تقي

 العممي(؟ المؤىل العمل، نوع العمر، )الجنس، التالية

 داللػػػ  ذات يػػركؽ تكجػػد الال نالتال ػػ  الر  سػػػ   الفرضػػ   كضػػع تػػـ التسػػػاؤؿ ذلػػؾ عمػػى كلئلجابػػ 

 األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف   ـتق متكسط يت (α<=0.05) دالل  مستكل عند إحصا   

 مػػف ك تفػػرع ال،(العممػػت المؤهػػؿ العمػػؿ، نػػكع العمػػر، الجػػنس،) التال ػػ  لممت  ػػرات تعػػزلكاإلسػػكاف  العامػػ 

 نالتال   الفرع   الفرض ات الر  س  الفرض  
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ـــة ذات فـــروق توجـــد "ال .8 ـــد إحصـــائية دالل ـــة مســـتوى عن ـــي (α<=0.05) دالل ـــيم متوســـط ف  تقي

 .لمجنس" تعزى اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين تفيدينالمس

 الفػػػركؽ، عمػػػى لمتعػػػرؼ المسػػػتقم  لمع نػػػات t اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الفرضػػػ   تمػػػؾ عمػػػى كلئلجابػػػ 

 .(37) رةـ الجدكؿ يت مكضحا كالنتا ج

 :(47) رقم جدول
 العامة األشغال وزارة داءأل المتضررين المستفيدين تقييم متوسط في لمفروق t اختبار نتائج

 لمجنس تعزى اإلسكانو 

 المتوسط الجنس البيان
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

م يالتقي
 الوظيفي

 0.373 3.571 ذكر
-1.539 0.125 

 0.323 3.629 أنثى

تقييم أداء 
 الموظفين

 0.463 4.198 ذكر
-0.013 0.990 

 0.470 4.199 أنثى

 تقييم عام
 0.535 3.959 كرذ

0.779 0.437 
 0.474 3.917 أنثى

تقييم 
 المستفيدين

 0.344 3.915 ذكر
-0.449 0.653 

 0.305 3.931 أنثى

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

 المسػػػػتف د ف تق ػػػػ ـل الكم ػػػػ  الدرجػػػػ  لمتكسػػػػط الداللػػػػ  مسػػػػتكل أف (37) رةػػػػـ ؿالجػػػػدك  مػػػػف  تبػػػػ ف

 مسػػتكل مػػف أكبػػر كػػاف كاإلنػػاث الػػذككر بػػ ف كأبعػػادم اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ كزارة ألدا  المتضػػرر ف

 ال أنػه  عنػت ممػا ،(الجدكل ػ  t ة مػ  مػف < المحسػكب  t ة مػ ) (0.05) كهك الدراس  يت المقبكؿ الدالل 

 المسػػػػتف د ف تق ػػػػ ـ متكسػػػػط يػػػػت (α<=0.05) داللػػػػ  مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػا    داللػػػػ  ذات يػػػػركؽ تكجػػػػد

 الال ب نه القا م  الفرض   ةبكؿ  مكف سبؽ مما لمجنس، اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف
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 المسػػػػتف د ف تق ػػػػ ـ متكسػػػػط يػػػػت (α<=0.05) داللػػػػ  مسػػػػتكل عنػػػػد إحصػػػػا    داللػػػػ  ذات يػػػػركؽ تكجػػػػد

 .لمجنسال تعزل اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة ألدا  ضرر فالمت

 كزارة بػػه تقػػكـ التػػت كالر  سػػت الح ػػكم لمػػدكر المسػػتف د ف إدراؾ إلػػى النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 بالشػػراك اإلعمػػار  لعمم ػػ  الر  سػػ   الرسػػم   الجهػػات الػػكزارة بػػ ف سػػ ما كال ،اإلعمػػار ةضػػ   يػػت اإلسػػكاف

 يػػت خصكصػػان اإلعمػػار  ممػػؼ يػػت الػػكزارة دكر إنكػػار حػػدأ  سػػتط ع كال ،األخػػرل الجهػػات مػػف العد ػػد مػػع

 لتكجػػػه الر  سػػػت المكػػػاف كتعتبػػػر ،غػػػزة ةطػػػاع عمػػػى المتكػػػررة اإلسػػػرا  م   الحػػػركب بعػػػد السػػػابق  المراحػػػؿ

اإلعمار  برنامج حكؿ لممستف د ف األكلى المراجع  جه  كذلؾ كهت ،منازلهـ بإعمار لممطالب  المكاطن ف

 .هكآل ات

عمػػػى كزارة األشػػػ اؿ العامػػػ  كاإلسػػػكاف العمػػػؿ الػػػدؤكب لتعز ػػػز  قػػػ  المسػػػتف د ف مػػػف برامجهػػػا لػػػذا كجػػػب 

الترك ػػػز عمػػػى مع ػػػار الكفػػػا ة يػػػت العمػػػؿ  ، كػػػذلؾ  كخػػػدماتها لمسػػػتكل اكبػػػر كيػػػؽ خطػػػط عمػػػؿ محػػػددة

سػػتؤدم التػػت  اآلل ػػاتكالمخرجػات كمع ػػار مركػػزم عنػػد عمم ػػ  تق ػػ ـ األدا  مػػف الخػارج، لػػذا كجػػب تبنػػت 

 .دا  المطمكب يت النها   لتحق ؽ مع ار اال

 تقيــــيم متوســــط فــــي(α<=0.05) داللــــة مســــتوى عنــــد إحصــــائية داللــــة ذات فــــروق توجــــد "ال .1

-10 ،سـنة 15-81) لعمـر تعـزى اإلسـكانو  العامـة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين

 ."(سنة 40من أكثر سنة، 45

 One Way) األحػػػادم التبػػػا ف تحم ػػػؿ اختبػػػار تخداـاسػػػ تػػػـ الفرضػػػ   تمػػػؾ عمػػػى كلئلجابػػػ 

ANOVA) (38) رةـ الجدكؿ يت مكضحا كالنتا ج الفركؽ، عمى لمتعرؼ. 
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 :(41) رقم جدول
 وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييم متوسط في لمفروق األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 لمعمر تعزى اإلسكانو  العامة األشغال

 التباين مصدر البيان
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

Fقيمة 
 مستوى
 الداللة

 التقييم الوظيفي

 0.848 2 1.697 بين المجموعات

7.327 

 

0.001 

 
 0.116 347 40.175 داخل المجموعات

  349 41.872 اإلجمالي

أداء  تقييم
 الموظفين

 1.136 2 2.272 بين المجموعات

5.357 

 

0.005 

 
 0.212 347 73.586 داخل المجموعات

  349 75.858 اإلجمالي

 عام تقييم

 1.362 2 2.724 بين المجموعات

5.566 

 

0.004 

 
 0.245 347 84.921 داخل المجموعات

  349 87.646 اإلجمالي

 تقييم
 المستفيدين

 0.954 2 1.908 بين المجموعات

9.651 

 

0.000 

 
 0.099 347 34.299 داخل المجموعات

  349 36.207 اإلجمالي

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

 كزارة ألدا  المتضػػػػرر ف المسػػػػتف د ف تق ػػػػ ـل الداللػػػػ  مسػػػػتكل أف (38) رةػػػػـ الجػػػػدكؿ مػػػػف  تبػػػػ ف

 كهػػػػك الدراسػػػػ  يػػػػت المقبػػػػكؿ الداللػػػػ  مسػػػػتكل مػػػػفأةػػػػؿ  كػػػػاف أبعػػػػادم كلجم ػػػػع اإلسػػػػكافك  عامػػػػ ال األشػػػػ اؿ

(α<=0.05) ( ة م f  ة مػ  مػف > المحسػكب f  الجدكل ػ)، يػت داللػ  ذات يػركؽ كجػكد عمػى  ػدؿ كهػذا 

 لمعمػر،  عػزل أبعػادم كلجم ع اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف تق  ـ متكسط

 داللػػ  مسػػتكل عنػػد إحصػػا    داللػػ  ذات يػػركؽ تكجػػد الال ب نػػه القا مػػ  الفرضػػ   ريػػض  مكػػف سػػبؽ ممػػا

(α<=0.05) تعػػػزل اإلسػػػكافك  العامػػػ  األشػػػ اؿ كزارة ألدا  المتضػػػرر ف المسػػػتف د ف تق ػػػ ـ متكسػػػط يػػػت 

 اسػتخداـ تػـ الفػركؽ مصػدر عمػى كلمتعػرؼ (ال،سػن  36 مػف أك ػر سن ، 35-26 ،سن  25-18) لمعمر
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 دانػػػػت اختبػػػػار اسػػػػتخداـ تػػػػـ الػػػػكظ فت التق ػػػػ ـ بعػػػػد باسػػػػت نا  األبعػػػػاد لجم ػػػػع scheffe شػػػػ ف ه اختبػػػػار

Dunnett T3 (الدالل  مستكل ة م  كانت ح ث الب انات، تجانس عدـ بسبب sig. الختبار Levene 

Statistic > 0.05 االختبػػارات نتػػا ج تكضػػح (43-39) رةػػـ كالجػػداكؿ ،(اإلحصػػا ت لمممحػػؽ أنظػػر 

 .لبعد  ا

 :(42) رقم جدول
 اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييمل Dunnett T3 اختبار نتائج

 (الوظيفي التقييم بعد) لمعمر تعزى
 الداللة مستوى الفروق متوسط العمر البيان

 التقييم الوظيفي

 سنة فأقل 40
26-35 -.14169(*) 0.005 

 1.000 0.005- سن  ي ك ر 36

10-45 
 0.005 (*)14169. سن  ي ةؿ 31

 0.026 (*)13632. سن  ي ك ر 36

 سنة فأكثر 40

 

 1.000 0.005 سن  ي ةؿ 31

26-35 -.13632(*) 0.026 

 < Levene Statistic الختبـار .sig الداللـة مسـتوى قيمـة كانـت حيـث البيانـات، تجـانس عـدم بسبب) Dunnett T3 اختبار استخدام تم

 بػػ ف كانػػت الػػكظ فت التق ػػ ـ بعػػد يػػت الفػػركؽ أف (39) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف (اإلحصــائي لمممحــق أنظــر 0.05
 .سن 35-26 لصالح أخرل جه  مف ي ك ر سن  36ك ي ةؿ سن 31 كب ف جه  مف سن 26-35

 يػػت النسػػبت الػػكعت مػػف بنػػكع تتمتػػع سػػن  35-26 مػػف الف ػػ  فأل النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 ب نمػا ،التعقػؿ عػف بع ػدان  بعػكاطفهـ  حكمػكف كالذ ف ،سن  26 مفأةؿ  هـ ممف بخبلؼ لؤلمكر، نظرتهـ

 .االختبلؼ كاف كهنا األمكر، عمى الحكـ يت خاص  نظرة لهـ 35-26 العمر   الف  

 ب ف يركؽ كجكد لعدـ تكصمتا كالمتاف(. 2119 ك م امز دراس )ك( 2111 بابك) دراس  مع  ختمؼ كهذا
 لمت  ر الف   العمر  . تعزل س الدرا ع ن 
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 :(30) رقم جدول
 لمعمر تعزى اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييمل شيفيو اختبار نتائج

 (الموظفين أداء تقييم بعد)
 مستوى الداللة متوسط الفروق العمر البيان

 تقييم أداء الموظفين

 فأقلسنة  40
26-35 -.19060(*) 0.005 

 0.317 0.109- سن  ي ك ر 36

10-45 
 0.005 (*)19060. ي ةؿسن   31

 0.443 0.081 سن  ي ك ر 36

 سنة فأكثر 40

 

 0.317 0.109 ي ةؿسن   31

26-35 -0.081 0.443 
 

 ي ةػؿ سػن  31 بػ ف كانػت المػكظف ف أدا  تق ػ ـ بعػد يػت الفركؽ أف (41) رةـ الجدكؿ مف  تب ف

 .سن  35-26 لصالح سن  35-26 كب ف

 يػػت النسػػبت الػػكعت مػػف بنػػكع تتمتػػع سػػن  35-26 مػػف الف ػػ  الف النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 ب نمػػا ،التعقػؿ عػػف بع ػدان  بعػكاطفهـ  حكمػػكف كالػذ ف سػػن  26 مػفأةػؿ  هػػـ ممػف بخػػبلؼ لؤلمػكر نظػرتهـ

، كألنهػـ اك ػر االخػتبلؼ كػاف كهنػا األمػكر عمػى الحكػـ يػت خاص  نظرة لهـ سن  35-26 العمر   الف  

ادراكان ككع ان بحكـ السن  كالتجرب  كالتعاطت مػع محكػات ك  ػرة زادت مػف نسػب  كعػ هـ، كمػف  ػـ حكمهػـ 

كاك ر تحمؿ نفس اف لـ  كف لنسب  االدراؾ التػت نقصػدها بالنسػب  لمف ػ  العمر ػ   36، كي   عمى االمكر

 .35-26مف 

اعتمػػدت عمػػى عمم ػػ  تق ػػ ـ االدا   التػػتك  (2112) كآخػػركف الخرابشػػ  دراسػػ  مػػع  ختمػػؼ كهػػذا

 التق ػػ ـ عمم ػػ  يػػت إحصػػا    داللػػ  ذات يػػركؽ تكجػػد ال ب نػػه تكصػػمت كمق ػػاس إلنتاج ػػ  العػػامم ف، ح ػػث

 .العمر لمت  ر تعزم لممستف د ف
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 :(38) رقم جدول  
 لمعمر تعزى إلسكاناو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييمل شيفيو اختبار نتائج

 (عام تقييم بعد)
 مستوى الداللة متوسط الفروق العمر البيان

 تقييم عام

 سنة فأقل 40
26-35 -.18487(*) 0.014 

 0.015 (*)22419.- سن  ي ك ر 36

10-45 
 0.014 (*)18487. سن  ي ةؿ 31

 0.848 0.039- سن  ي ك ر 36

 سنة فأكثر 40

 

 0.015 (*)22419. سن  ي ةؿ 31

26-35 0.039 0.848 

 جهػ  مػف ي ةػؿ سػن  31 بػ ف كانػت عػاـ تق ػ ـ بعػد يػت الفػركؽ أف (41) رةػـ الجػدكؿ مف  تب ف

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

 يػػت النسػػبت الػػكعت مػػف بنػػكع تتمتػػع سػػن  35-26 مػػف الف ػػ  فأل النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 ب نمػا ،التعقػؿ عػف بع ػدان  بعػكاطفهـ  حكمػكف كالػذ ف ،سػن  26 مػفأةػؿ  هػـ ممف بخبلؼ لؤلمكر نظرتهـ

 .االختبلؼ كاف كهنا األمكر، عمى الحكـ يت خاص  نظرة لهـ 35-26 العمر   الف  
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 :(31) رقم جدول
 وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييم)ل لمعمر تعزى المعرفي لألسموب شيفيو اختبار نتائج

 (اإلسكانو  العامة األشغال
 مستوى الداللة متوسط الفروق العمر البيان

 تقييم المستفيدين

 سنة فأقل 40
26-35 -.17521(*) 0.000 

 0.080 0.111- سن  ي ك ر 36

10-45 
 0.000 (*)17521. سن  ي ةؿ 31

 0.334 0.065 سن  ي ك ر 36

 سنة فأكثر 40

 

 0.080 0.111 سن  ي ةؿ 31

26-35 -0.065 0.334 

 ألدا  المتضػرر ف المسػتف د ف تق ػ ـل الكم ػ  الدرجػ  يػت الفػركؽ أف (42) رةػـ الجػدكؿ مف  تب ف

 .سن  35-26 لصالح سن 35-26 كب ف ي ةؿ سن  31 ب ف كانت اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة

 يػػت النسػػبت الػػكعت مػػف عبنػػك  تتمتػػع سػػن  35-26 مػػف الف ػػ  الف النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 ب نمػػا ،التعقػؿ عػػف بع ػدان  بعػكاطفهـ  حكمػػكف كالػذ ف سػػن  26 مػفأةػؿ  هػػـ ممػف بخػػبلؼ لؤلمػكر نظػرتهـ

 .االختبلؼ كاف كهنا األمكر، عمى الحكـ يت خاص  نظرة لهـ 35-26 العمر   الف  

ـــة ذات فـــروق توجـــد "ال .4 ـــد إحصـــائية دالل ـــة مســـتوى عن ـــي (α<=0.05) دالل ـــيم متوســـط ف  تقي

 عامــل، عاطـل،) العمـل نـوع تعـزى اإلســكانو  العامـة األشـغال وزارة ألداء المتضـررين المسـتفيدين

 ."(ذلك منأعمى  مدير، موظف،

 One Way) األحػػػادم التبػػػا ف تحم ػػػؿ اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الفرضػػػ   تمػػػؾ عمػػػى كلئلجابػػػ 

ANOVA) (43) رةـ الجدكؿ يت مكضحا كالنتا ج الفركؽ، عمى لمتعرؼ. 
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 :(34) مرق جدول
 وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييم متوسط في لمفروق األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 العمل لنوع تعزى اإلسكانو  العامة األشغال

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التقييم الوظيفي
 0.218 2 0.435 بين المجموعات

1.822 

 

0.163 

 
 0.119 347 41.437 داخل المجموعات

  349 41.872 اإلجمالي

تقييم أداء 
 الموظفين

 0.476 2 0.953 بين المجموعات

2.206 

 

0.112 

 
 0.216 347 74.906 داخل المجموعات

  349 75.858 اإلجمالي

 تقييم عام

 0.643 2 1.286 بين المجموعات

2.583 

 

0.077 

 
 0.249 347 86.36 داخل المجموعات

  349 87.646 اإلجمالي

 تقييم المستفيدين

 0.485 2 0.97 بين المجموعات

4.774 

 

0.009 

 
 0.102 347 35.237 داخل المجموعات

  349 36.207 اإلجمالي

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

 :التالية النتائج (34) رقم الجدول من يتبين

 التال ػ  اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ كزارة ألدا  المتضػرر ف المستف د ف تق  ـ ألبعاد الدالل  مستكل أف -

 يػػت المقبػػكؿ الداللػػ  مسػػتكل مػػف أكبػػر كانػػت (عػػاـ تق ػػ ـك  ،المػػكظف ف أدا  تق ػػ ـ الػػكظ فت، التق ػػ ـ)

 يػركؽ كجػكد عػدـ عمػى  ػدؿ كهػذا ،(الجدكل ػ  f ة مػ  مػف < المحسػكب  f ة مػ ) 0.05 كهػك الدراس 

 .العمؿ لنكع تعزل األبعاد تمؾ يت دالل  ذات

 هػك المسػتف د ف لجم ػع المسػاعدات كحجػـ االسػتفادة طب عػ  أف إلػى النت جػ  تمؾ الباحث ك عزك

 جمهػػكر عنػػد التق ػػ ـ نظػػرة كانػػت لػػذا ،كاحػػدة تقر بػػان  المسػػتف د ف مػػع لػػكزارةا تعػػاطت آل ػػ  يػػإف كػػذلؾ ،كاحػد

 .كاحدة هت المستف د ف
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 مسػػتكل عنػػد إحصػػا    داللػػ  ذات يػػركؽ تكجػػد الال ب نػػه القا مػػ  الفرضػػ   ةبػػكؿ  مكػػف سػػبؽ ممػػا

 فاإلسػػػكاك  العامػػػ  األشػػػ اؿ كزارة ألدا  المتضػػػرر ف المسػػػتف د ف تق ػػػ ـ متكسػػػط يػػػت (α<=0.05) داللػػػ 

 .ذلؾ(ال مفأعمى  مد ر، مكظؼ، عامؿ، عاطؿ،) العمؿ لنكع تعزل

 هػك المسػتف د ف لجم ػع المسػاعدات كحجػـ االسػتفادة طب عػ  أف إلػى النت جػ  تمؾ الباحث ك عزك

 جمهػكر عنػد التق ػ ـ النظػرة كانػت لػدل كاحػدة تقر بػان  المسػتف د ف مػع الكزارة تعاطت آل   يإف كذلؾ ،كاحد

 .كاحدة هت المستف د ف

ـــة ذات فـــروق توجـــد "ال .3 ـــد إحصـــائية دالل ـــة مســـتوى عن ـــي (α<=0.05) دالل ـــيم متوســـط ف  تقي

 مــنأقــل ) العممــي لممؤىــل تعــزى اإلســكانو  العامــة األشــغال وزارة ألداء المتضــررين المســتفيدين

 ."(عميا دراسات ،بكالوريوس دبموم، ثانوية، ثانوية،

 One Way) األحػػػادم التبػػػا ف تحم ػػػؿ اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ الفرضػػػ   تمػػػؾ عمػػػى كلئلجابػػػ 

ANOVA) (44) رةـ الجدكؿ يت مكضحان  كالنتا ج الفركؽ، عمى لمتعرؼ. 

 :(33) رقم جدول
 وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييم متوسط في لمفروق األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 العممي لممؤىل تعزى اإلسكانو  العامة األشغال

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التقييم الوظيفي
 0.557 4 2.229 بين المجموعات

 0.115 345 39.643 داخل المجموعات 0.001 4.850

  349 41.872 اإلجمالي

تقييم أداء 
 الموظفين

 0.168 4 0.672 بين المجموعات

 0.218 345 75.187 اتداخل المجموع 0.545 0.771

  349 75.858 اإلجمالي

 تقييم عام

 3.958 4 15.834 بين المجموعات

 0.208 345 71.812 داخل المجموعات 0.000 19.017

  349 87.646 اإلجمالي
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 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 تقييم المستفيدين

 0.694 4 2.774 بين المجموعات

 0.097 345 33.433 داخل المجموعات 0.000 7.157

  349 36.207 اإلجمالي

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

 :التالية النتائج (33) رقم الجدول من يتبين

 كهك الدراس  يت المقبكؿ  الدالل مستكل مف أكبر كانت المكظف ف أدا  تق  ـ لبعد الدالل  مستكل أف -

 يػت داللػ  ذات يػركؽ كجػكد عػدـ عمػى  ػدؿ كهػذا (الجدكل   f ة م  مف < المحسكب  f ة م ) 0.05

 .العممت لممؤهؿ  عزل المكظف ف أدا  تق  ـ بعد متكسط

 هػك المسػتف د ف لجم ػع المسػاعدات كحجػـ االسػتفادة طب عػ  أف إلػى النت جػ  تمؾ الباحث ك عزك

 جمهػكر عنػد التق ػ ـ النظػرة كانػت لػدل كاحػدة تقر بػان  المسػتف د ف مػع الكزارة تعاطت آل   يإف كذلؾ ،كاحد

 .كاحدة هت المستف د ف

 تكي رب االهتماـ ضركرة الباحث  رل لذا ةصكر كجكد لمباحث تب ف كالتحم ؿ الدراس  خبلؿ كمف

 بقضػػ   المعن ػػ  الر  سػػ   الجهػػ  بصػػفتها كاإلسػػكاف العامػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة المسػػتك ات كايػػ  مػػف الػػدعـ

 اإلعمار

 العامػػػػػ  األشػػػػػ اؿ كزارة ألدا  المتضػػػػػرر ف المسػػػػػتف د ف تق ػػػػػ ـل الكم ػػػػػ  لمدرجػػػػػ  الداللػػػػػ  مسػػػػػتكل أف  -

 يػت المقبػكؿ الداللػ  مسػتكل مػفأةػؿ  كانػت (عػاـ تق ػ ـك  الكظ فت، التق  ـ) التال   كلؤلبعاد اإلسكافك 

 ذات يػركؽ كجػكد عمػى  ػدؿ كهػذا (الجدكل ػ  f ة مػ  مف > المحسكب  f ة م ) (0.05) كهك الدراس 

 األبعػاد كتمػؾ اإلسػكافك  العامػ  األشػ اؿ كزارة ألدا  المتضػرر ف المسػتف د ف تق ػ ـ متكسػط يػت دالل 

 داللػػػ  ذات يػػػركؽ تكجػػػد الال ب نػػػه القا مػػػ  الفرضػػػ   ريػػػض  مكػػػف سػػػبؽ ممػػػا العممػػػت، لممؤهػػػؿ  عػػػزل

 كزارة ألدا  المتضػػػرر ف المسػػػتف د ف تق ػػػ ـ متكسػػػط يػػػت (α<=0.05) داللػػػ  مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػا   

،  انك ػػػ ،  انك ػػػ ، مػػػفأةػػػؿ ) العممػػػت لممؤهػػػؿ تعػػػزل اإلسػػػكافك  العامػػػ  األشػػػ اؿ  ،بكػػػالكر كس دبمػػػـك
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 الكم ػػ  لمدرجػػ  Dunnett T3 اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ الفػػركؽ مصػػدر عمػػى كلمتعػػرؼ ال،(عم ػػا دراسػػات

 لممركنػ ، شػ ف ه كاختبػار كأبعادم اإلسكافك  عام ال األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف تق  ـل

 .البعد   اختبارات نتا ج  كضح (47- 45) رةـ كالجدكؿ

-  

 :(35) رقم جدول
 اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييمل Scheffe شيفيو اختبار نتائج

 (الوظيفي التقييم بعد) العممي لممؤىل تعزى
 الداللة مستوى الفروق متوسط ةالمنطق البيان

 الوظيفي التقييم

 ثانوية منأقل 

 0.386 0.144  انك  

 0.008 (*)294. دبمـك

 0.799 0.082 بكالكر كس

 0.164 0.188 عم ا دراسات

 ثانوية

 0.386 0.144-  انك   مفأةؿ 

 0.295 0.151 دبمـك

 0.811 0.063- بكالكر كس

 0.974 0.044 عم ا دراسات

 دبموم

 0.008 (*) 294.-  انك   مفأةؿ 

 0.295 0.151-  انك  

 0.015 (*) 213.- بكالكر كس

 0.678 0.107- عم ا دراسات

 بكالوريوس

 0.799 0.082-  انك   مفأةؿ 

 0.811 0.063  انك  

 0.015 (*) 213. دبمـك

 0.413 0.106 عم ا دراسات
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 عميا دراسات

 0.164 0.188-  انك   مفأةؿ 

 0.974 0.044-  انك  

 0.678 0.107 دبمـك

 0.413 0.106- بكالكر كس

 العممػت المؤهػؿ بػ ف كانػت الكظ فت التق  ـ لبعد الفركؽ مصدر أف (45) رةـ الجدكؿ مف  تب ف

 .البكالكر كس لصالحأخرل  جه  مف  انك   مفكأةؿ  البكالكر كس كب ف جه  مف الدبمكـ

 يػػت الكاةع ػػ  مػػف لدرجػػ  غالبػػان   صػػمكف البكػػالكر كس حممػػ  أف إال النت جػػ  تمػػؾ الباحػػث ك عػػزك

 كغ ػػر سػػطح   نظػػرتهـ تكػػكف غالبػػان  الػػذ ف بكػػالكر كس مػػفةػػؿ األ بخػػبلؼ  سػػاعد ممػػا ،لؤلمػػكر نظػػرتهـ

 الكاةع ػ ب  تمتعػكف الػذ ف البكػالكر كس حممػ  بعكػس ،التق ػ ـ يت كاالندياع الحماس  بعامؿ كترتبط كاةع  

 .أك ر

 ؤهؿ العممتكمف خبلؿ الدراس  كالتحم ؿ تب ف لمباحث كجكد ةصكر ب ف ع ن  الدراس  حسب الم

لػذا  ػرل  نظران لحدا   سنهـ كةم  خبراتهـ  كال س ما اصحاب المؤهبلت العمم ػ  الصػ  رة، كصػ ار السػف

 لف ػػػات كالسػػػ ما التكعػػػكم، نػػػبالجا كز ػػػادة برامجهػػػا ياعم ػػػ  كز ػػػادةمػػػف الػػػكزارة  االهتمػػػاـ الباحػػػث ضػػػركرة

 .الكزارة بعمؿ  قتهـ لز ادةالمختمف   العمم   المؤهبلت أصحاب
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 :(30) رقم جدول
 اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييمل Dunnett T3 اختبار نتائج

 (عام تقييم بعد) العممي لممؤىل تعزى
 مستوى الداللة متوسط الفروق المنطقة البيان

 تقييم عام

 أقل من ثانوية

 0.533 0.165  انك  

 0.998 0.078 دبمـك

 0.000 (*) 526. بكالكر كس

 0.844 0.125 دراسات عم ا

 ثانوية

 0.533 0.165- أةؿ مف  انك  

 0.993 0.087- دبمـك

 0.000 (*) 361. بكالكر كس

 1.000 0.040- دراسات عم ا

 دبموم

 0.998 0.078- أةؿ مف  انك  

 0.993 0.087  انك  

 0.000 (*) 448. بكالكر كس

 1.000 0.047 دراسات عم ا

 بكالوريوس

 0.000 (*) 526.- أةؿ مف  انك  

 0.000 (*) 361.-  انك  

 0.000 (*) 448.- دبمـك

 0.000 (*) 401.- دراسات عم ا

 دراسات عميا

 0.844 0.125- أةؿ مف  انك  

 1.000 0.040  انك  

 1.000 0.047- دبمـك

 0.000 (*) 401. بكالكر كس

 أنظـر Levene Statistic > 0.05 الختبـار sig الداللـة مسـتوى قيمـة كانـت حيـث البيانـات، تجـانس عـدم بسـبب) Dunnett T3 اختبـار اسـتخدام تـم
 (اإلحصائي لمممحق
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 ك انك ػ   انك ػ  مفأةؿ  ب ف كاف عاـ تق  ـ لبعد الفركؽ مصدر أف (46) رةـ الجدكؿ مف  تب ف

 كدبمػكـ ك انك ػ   انك ػ  مفأةؿ  لصالح أخرل جه  مف البكالكر كس كب ف جه  مف عم ا دراساتك  كدبمكـ

 .عم ا دراساتك 

 (37) رقم جدول
 اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييمل Dunnett T3 اختبار نتائج
 العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييمل الكمية الدرجة) العممي لممؤىل تعزى

 (اإلسكانو 
 مستوى الداللة متوسط الفروق المنطقة البيان

 تقييم المستفيدين

 أقل من ثانوية

 0.404 0.122  انك  

 0.241 0.152 دبمـك

 0.000 (*) 267. بكالكر كس

 0.404 0.115 ات عم ادراس

 ثانوية

 0.404 0.122- أةؿ مف  انك  

 1.000 0.030 دبمـك

 0.053 0.145 بكالكر كس

 1.000 0.007- دراسات عم ا

 دبموم

 0.241 0.152- أةؿ مف  انك  

 1.000 0.030-  انك  

 0.402 0.115 بكالكر كس

 1.000 0.037- دراسات عم ا

 بكالوريوس

 0.000 (*) 267.- مف  انك   أةؿ

 0.053 0.145-  انك  

 0.402 0.115- دبمـك

 0.014 (*) 152.- دراسات عم ا

 0.404 0.115- أةؿ مف  انك   دراسات عميا
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 مستوى الداللة متوسط الفروق المنطقة البيان

 1.000 0.007  انك  

 1.000 0.037 دبمـك

 0.014 (*) 152. بكالكر كس

 < Levene Statistic الختبـار sig الداللـة مسـتوى قيمـة كانـت حيـث البيانـات، جـانست عـدم بسـبب) Dunnett T3 اختبـار اسـتخدام تم

 (اإلحصائي لمممحق أنظر 0.05

 المتضػػرر ف المسػػتف د ف تق ػػ ـل الكم ػػ  لمدرجػػ  الفػػركؽ مصػػدر أف (47) رةػػـ الجػػدكؿ مػػف  تبػػ ف

 جهػ  مػف عم ػا دراسػاتك   انك ػ  مػفأةػؿ  العممػت المؤهػؿ بػ ف كػاف اإلسػكافك  العامػ  األش اؿ كزارة ألدا 

 .عم ا كدراسات  انك   مفأةؿ  العممت المؤهؿ لصالح البكالكر كس العممت المؤهؿ كب ف

 مػػف عم ػػا كدراسػػات كدبمػػكـ ك انك ػػ   انك ػػ  مػػفأةػػؿ  بػػ ف الفػػركؽ كانػػت عػػاـ تق ػػ ـ لبعػػد كبالنسػػب 

 ك انك ػػ  انك ػػ   مػػفأةػػؿ  العممػػت المؤهػػؿ لصػػالح أخػػرل جهػػ  مػػف بكػػالكر كس العممػػت المؤهػػؿ كبػػ ف جهػػ 

 البكػالكر كس كبػ ف جهػ  مػف الػدبمكـ بػ ف الفػركؽ يكانػت الػكظ فت التق ػ ـ بعػد أمػا ،عم ا كدراسات كدبمكـ

 . انك   مفكأةؿ  بكالكر كس العممت المؤهؿ لصالحأخرل  جه  مف  انك   مفكأةؿ 
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 :اإلحصائية النتائج خالصة

 ال العامة واالسكان من قبل المستفيدين :النتائج المتعمقة بمستوى تقييم االداء لوزارة االشغ -

 مرتفعػػان  حػػدان  المختصػػ  الجهػػات ةبػػؿ مػػف اإلسػػكافك  األشػػ اؿ لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ معػػا  ر متكسػػط بمػػ  .1

 .(%77) نسبت بكزف

 ةبؿ مف اإلسكافك  األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ معا  ر أبعاد ب ف مف األكؿ الترت ب االرتباط بعد أخذ .2

 .(%84.2) نسبت كزفب المختص  الجهات

 النتائج المتعمقة بمستوى تقييم االداء لوزارة االشغال العامة واالسكان من قبل المستفيدين : -

مستكل  غزة كاإلسكاف العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف لتق  ـ المتكسط بم  .1

 .%(7842) نسبت بكزف متكسط 

 لتق ػػػ ـ أبعػػاد بػػ ف مػػف األكؿ الترت ػػب مسػػتف د فال أدا  تق ػػػ ـ الكفػػا ة البعػػد االكؿ يػػت  ب عػػد أخػػذ .2

 %(84) نسبت بكزف كاإلسكاف العام  األش اؿ كزارة ألدا  المتضرر ف المستف د ف

( α<= 0.05) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروقبمـدى وجـود  المتعمقة النتائج -

ــي  تعــزى المختصــة الجيــات قبــل مــن ســكانواإل األشــغال لــوزارة األداء تقيــيم معــايير متوســط ف

 ( :العممي المؤىل الوظيفة، نوع الخبرة، العمر، الجنس،) التالية لممتغيرات

 تق ػ ـ معػا  ر متكسػط يػت (α<= 0.05) داللػ  مستكل عند إحصا    دالل  ذات يركؽ تكجد ال .1

 كنػػػكع ، الجػػػنس لمت  ػػػرات تعػػػزل المختصػػػ  الجهػػػات ةبػػػؿ مػػػف اإلسػػػكافك  األشػػػ اؿ لػػػكزارة األدا 

 متكسػػط يػت( α<= 0.05) داللػ  مسػػتكل عنػد إحصػا    داللػ  ذات ، كمػا تكجػد يػركؽالكظ فػ 

المؤهؿ  لمت  رات تعزل المختص  الجهات ةبؿ مف كاإلسكاف األش اؿ لكزارة األدا  تق  ـ معا  ر

 العممت، كالعمر، كسنكات الخبرة.
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 ك انك ػ  بكػالكر كس العممػت لمؤهػؿا بػ ف كانػت االرتبػاط بعػد يػت الدراسػ  ع نػ  بػ ف يركؽ هناؾ .2

 .ال انك   لصالح

 فـي( α<= 0.05) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود بمـدى المتعمقة النتائج -

 التاليـة لممتغيـرات تعـزى المستفيدين قبل من واإلسكان األشغال لوزارة األداء تقييم معايير متوسط

 ( :العممي مؤىلال الوظيفة، نوع الخبرة، العمر، الجنس،)

 تق ػػػ ـ متكسػػػط يػػػت (α<= 0.05) داللػػػ  مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػا    داللػػػ  ذات يػػػركؽ تكجػػػد ال .1

 يػػركؽ، كمػػا تكجػػد لمجػػنس تعػػزل اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ كزارة ألدا  المتضػػرر ف المسػػتف د ف

 لػػكزارة األدا  تق ػػ ـ معػػا  ر متكسػػط يػػت( α<= 0.05) داللػػ  مسػػتكل عنػػد إحصػػا    داللػػ  ذات

 ، المؤهؿ العممت، كالعمر.لمت  رات تعزل المختص  الجهات ةبؿ مف كاإلسكاف  اؿاألش
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 :توصياتال

 بصػػفتها اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ لػػكزارة الجهػػات المحم ػػ  كالدكل ػػ  كايػػ  مػػف الػػدعـ تػػكي ر ضػػركرة .1

 .اإلعمار بقض   المعن   الر  س    الجه

 تق ػػ ـ معػػا  ر تعز ػػز عبػػر كالػػدؤكب الفػػكرم عمػػؿال مػػف مز ػػدان  اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ كزارة عمػػى .2

 ممػػؼ إلنجػػاز كالكفػػا ة ،كالتنسػػ ؽ  ، ػػعماكالف كاالسػػتدام ، ،كاأل ػػر ،االرتبػػاط معػػا  ر كالسػػ ما ،األدا 

 .اإلعمار

 كبجػػدكؿ ،كاممػػ  تنسػػ ق   آل ػػات إعػػداد يػػت التكسػػععمػػى  اإلسػػكافك  العامػػ  األشػػ اؿ كزارة أف تعمػػؿ .3

 بممػػػػؼ األخػػػػرل المختصػػػػ  الجهػػػػات مػػػػع بالتنسػػػػ ؽ بػػػػالتزامفعمػػػػار اإل إعػػػػادة عمم ػػػػ  لضػػػػبط زمنػػػػت

 .اإلعمار

 ةضػػػ   تخػػػدـ تراتب ػػػ  تنظ م ػػػ  ه كم ػػػ  تشػػػمؿ فأك  ،الػػػكزارة عمػػػؿ   ػػػعماكي أدا  تحسػػػ ف عمػػػى العمػػػؿ .4

 .أهدايها كتحقؽ ،اإلعمار

 برامجهػػػػا مػػػػف المسػػػػتف د ف  قػػػػ  لتعز ػػػػز الػػػػدؤكب العمػػػػؿب اإلسػػػػكافك  العامػػػػ  األشػػػػ اؿ كزارة أف تقػػػػكـ .5

 .محددة عمؿ خطط كيؽ اكبر لمستكل خدماتهاك 

 مركػزم كمع ػار كالمخرجػات العمػؿ يت الكفا ة مع ار ىعم اإلسكافك  العام  األش اؿ كزارة أف تركز .6

 مع ػار لتحق ػؽ النها ػ  يػت سػتؤدم التت اآلل ات تبنت كجب لذا الخارج، مف األدا  تق  ـ عمم   عند

 .الكفا ة

 كزارة عمػػؿ ؽ ػػتع التػػت العقبػػات تػػذل ؿعمػػى  العمػػؿب القػػرار نعتكصػػا الس اسػػ   المسػػتك ات أف تقػػكـ .7

 .غزة ةطاع عمى الظالـ اإلسرا  مت الحصار استمرار رأسها كعمى اإلسكافك  العام  األش اؿ

 كالسػػػ ما ،التكعػػػكم الجانػػػب كز ػػػادة كزارة األشػػػ اؿ العامػػػ  كاإلسػػػكاف  بػػػرامج ياعم ػػػ  كز ػػػادة االهتمػػػاـ .8

 .الكزارة بعمؿ  قتهـ لز ادة   العمم المؤهبلت أصحاب ف اتمل
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 بػػػ ف الصػػػ  رة العمر ػػػ  الف ػػػات رؤ ػػػ  مػػػع ل ػػػتبل ـ أدا هػػػايػػػت  التنسػػػ ؽ مفهػػػكـ تطػػػك ر الػػػكزارة عمػػػى .9

 كجمهكرها.  الكزارة ب ف المشترؾ التنس ؽ أكجه مختمؼ ل شمؿ الكزارة مع كتنسؽ تتعاطى

 تربطهػا التػت العبلةػات يػت فاعمػ ال المعػا  ر ك حػد االسػتدام  مع ػار عمػى الترك زبػ الكزارة أف تقكـ .11

 كاالسػتمرار المطمػكب، التػكازف تحق ؽ  ضمف بما ،اإلعمار بممؼ المختص  الخارج   الجهات مع

 .المرجكة لؤلهداؼ لمكصكؿ ظم نتم بكت رة بالعمؿ

 المسػتف د ف كحاجػات رغبات مع  تناسب بما كالفاعم   الكفا ة معا  ر تدع ـعمى  الكزارة تعمؿأف  .11

 بمػػػا العممػػػت، كالمؤهػػػؿ كالنػػػكع الجػػػنس ح ػػػث مػػػف خصا صػػػهـ مختمػػػؼ عمػػػىاإلعمػػػار  عمم ػػػ  مػػػف

 .اإلعمار عمم   مف المستف د ف أهداؼ مع تتكازل أف  جب التت الكزارة أهداؼ تحق ؽ  ضمف

 كمؤسسات ،الرسم   كغ ر الرسم   كالدكا ر المؤسسات مختمؼ مع الحق ق   الشراك  مفهكـ تعز ز .12

 .اإلعمار عمم   تنف ذ يت اإلسراع مف ض بما المدنت المجتمع

 كاإلةم مػػػت المحمػػػت المسػػػتكل عمػػػى الداعمػػػ  كالجهػػػات المانحػػػ  بالمؤسسػػػات عبلةػػػ  الػػػكزارة تعز ػػػز .13

  .اإلعمار ممؼ  خص ي ما بالتزاماتها لمكيا  المانح  الجهات عمى كالض ط كالدكلت،

 الدراسات المقترحة:

 زارة التخط ط الفمسط ن   بقطاع غزة.كاةع عمم   تق  ـ االدا  لدل العامم ف بك  .1

 . مدل تطب ؽ معا  ر تق  ـ االدا  الدكل   يت المؤسسات الحككم   الفمسط ن  .2

 . كاةع االدا  االدارم لمعامم ف يت كزارة الصح  الفمسط ن   كةت األزمات.3
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 االختصاص وجيات والتوصيات النتائج أىم بين الربط مصفوفة

 تصاصجية االخ التوصيات م

 بوزن مرتفعاً  حداً  المختصة الجيات قبل من واإلسكان األشغال لوزارة األداء تقييم معايير بم  متوسط النتيجة األولى:
 %(.77) نسبي

1 
ب هم   تعز ز دكر كزارة االش اؿ ضركرة نشر الكعت عبر كسا ؿ االتصاؿ المختمف  
 بصفتها الجه  المركز   يت عمم   اعادة االعمار. 

 ة الداخم  كزار 
 اإلعبلـ الحككمت

2 
 الجه  بصفتها كاإلسكاف العام  األش اؿ لكزارة المستك ات كاي  مف الدعـ تكي ر ضركرة
 اإلعمار بقض   المعن   الر  س  

 ر اس  الكزرا 
 كسا ؿ االعبلـ المختمف 

3 
، كضع الخطط كالبرامج البلزم  لز ادة ياعم   ادا  كزارة االش اؿ العام  كاالسكاف

 مما  ز د مكانتها ، كرضا الجمهكر عف خدماتها. 

كزارة االش اؿ العام  
 كاالسكاف

 مجمس الكزرا 

4 

كضع خط  كطن   إعبلم   منهج   شامم  تعمؿ تحت مظمتها األطر اإلعبلم   
الدكر الحق قت كالفاعؿ لكزارة االش اؿ العام  كاالسكاف لتكص ؿ الرسال  كامم  حكؿ 

 .يت عمم   االعمار

 كسا ؿ االعبلـ المختمف 
 الجهات الرسم  

 األحزاب
 مؤسسات المجتمع المدنت

 تراتب   تنظ م   ه كم   تشمؿ كأف الكزارة، عمؿ كياعم   أدا  تحس ف عمى العمؿ 5
 أهدايها كتحقؽ اإلعمار، ةض   تخدـ

كزارة االش اؿ العام  
 كاالسكاف

 مجمس الكزرا 
 قبل من واإلسكان األشغال لوزارة األداء تقييم معايير أبعاد بين من األول الترتيب االرتباط بعد حققالنتيجة الثانية: 

 %(.13.1) نسبي بوزن المختصة الجيات

8 

العمؿ عمى تعز ز أبعاد تق  ـ االدا  كالكفا ة كاال ر يت الفكر المهنت لئلدار  ف 
شكدة كز ادة العامم ف يت كزارة االش اؿ العام  كاالسكاف، بما  حقؽ االهداؼ المن

 االنتاج   كرضا المستف د ف.

كزارة االش اؿ العام  
 كاالسكاف

 الجهات الرسم  

1 

برامج تكعك   يت مجاؿ تق  ـ االدا  لمعامم ف يت كزارة االش اؿ العمؿ عمى إعداد 
كتطك ر األسال ب المستخدم  لتحق ؽ أعمى درج  مف األهداؼ  العام  كاالسكاف،

 المنشكدة.

ؿ العام  كزارة االش ا
 كاالسكاف

 الجهات الرسم  

4 

 كحاجات رغبات مع  تناسب بما كالفاعم   الكفا ة معا  ر تدع ـ الكزارة عمى
 كالنكع الجنس ح ث مف خصا صهـ مختمؼ عمى اإلعمار عمم   مف المستف د ف
 أهداؼ مع تتكازل أف  جب التت الكزارة أهداؼ تحق ؽ  ضمف بما العممت، كالمؤهؿ

 .اإلعمار عمم   مف المستف د ف

 العام  االش اؿ كزارة
 كاالسكاف
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 تصاصجية االخ التوصيات م

 متوسطة نسبة غزة واإلسكان العامة األشغال وزارة ألداء المتضررين المستفيدين تقييم متوسط بم  النتيجة الثالثة:
 %(...71) نسبي بوزن

8 
ريع نسب  رضا المستف د ف مف برامج كمشار ع كزارة االسكاف لمحد  جب العمؿ عمى 

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

  العام  االش اؿ كزارة
 كاالسكاف

 الرسم   الجهات

1 
ز ادة  ق  المستف د ف مف خدمات العمؿ عمى عمى كزارة االش اؿ العام  كاالسكاف 

  الكزارة، كالتعاكف الكامؿ مع جم ع ي ات المستف د ف.

العام   كزارة االش اؿ
 كاالسكاف

 كسا ؿ االعبلـ

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

 الجيات قبل من واإلسكان األشغال لوزارة األداء تقييم معايير متوسط في( α<= 0.05) داللة توىمس عند إحصائية
 .الخبرة وسنوات والعمر، العممي، المؤىل لمتغيرات تعزى المختصة

8 

ضركرة تحرؾ الكزارة لتقد ـ خدماتها يت جم ع االكةات كلكؿ الف ات ب ض النظر 
الف االستفادة يت النها   هت الفاصؿ عند تقد ـ عف المت  رات المختمف  لممستف د ف 

 الخدم  مع ب اف ذلؾ اعبلم ان.

كزارة االش اؿ العام  
 كاالسكاف

 كسا ؿ االعبلـ

1 

 تعكؽ التت العقبات تذل ؿ عمى العمؿ القرار كصانعت الس اس   المستك ات عمى
 را  متاإلس الحصار استمرار رأسها كعمى كاإلسكاف العام  األش اؿ كزارة عمؿ
 .غزة ةطاع عمى الظالـ

 الحككم 
 الر اس 

 مؤسسات المجتمع المدنت

 لصالح وثانوية بكالوريوس العممي المؤىل بين كانت االرتباط بعد في الدراسة عينة بين فروق ىناكالنتيجة الخامسة: 
 .الثانوية

8 
عمى الكزارة العمؿ عمى استقطاب ت   د مختمؼ شرا ح المستف د ف ب ض  جب 

 نظر عف مؤهمهـ العممت بما  حقؽ اعادة ز ادة ال ق  يت ادا  عمؿ الكزارةال

 كزارة الداخم  
 مؤسسات المجتمع المدنت

1 

 كالدكا ر المؤسسات مختمؼ مع الحق ق   الشراك  مفهـك تعز ز الكزارة عمى  جب
 تنف ذ يت اإلسراع  ضمف بما المدنت المجتمع كمؤسسات الرسم  ، كغ ر كالرسم  

 .اإلعمار  عمم 

 الكزارات
 االعبلـ الحككمت

 مؤسسات المجتمع المدنت

4 

 العمر   الف ات رؤ   مع ل تبل ـ أدا ها يت التنس ؽ مفهـك تطك ر الكزارة عمى
 ب ف المشترؾ التنس ؽ أكجه مختمؼ ل شمؿ الكزارة مع كتنسؽ تتعاطى ب ف الص  رة
 .المختص  الجهات مع الكزارة

كزارة االش اؿ العام  
 االسكافك 
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 المراجع
 المصادر -

 .الكريم القرآنأواًل: 

 المراجع -

 :الكتب :ثانياً 
، المنتػػدل العربػػت إلدارة المػػكارد القاتمــة" األخطــاءتقيــيم أداء المــوظفين " ن(2113) إسػػماع ؿأحمػػد،  -

 البشر  .

 ػػ  ، المؤسسػػ  الكطن5، طمنــاىج البحــث فــي عمــوم التربيــة وعمــوم الــنفس ن(2118تركػػت، محمػػد ) -
 .، الجزا رلمكتاب

دار  ،1ط ناصػر كنػكس، ن، ترجمػ "إسـرائيل"الحرب عمى غزة ونياية  (ن2111) نعػكـ تشكمسكت، -
 .سكر ا الحصاد، دمشؽ،

دار الجامع ػػػ   ،تـــدريبات عمـــى منيجيـــة البحـــث فـــي العمـــوم االجتماعيـــةن (2112زركاتػػػت، رشػػػ د ) -
 لمنشر، دكف ذكر مد ن  النشر.

، دار المعريػ  1، طاالستراتيجية: مفـاىيم وحـاالت تطبيقيـة اإلدارة ن(2111)محمد  إسماع ؿالس د،  -
 .، اإلسكندر  ، مصرالجامع  

لئلحصػا  ، الجهاز المركػزم التركيب األسري في األراضي الفمسطينية ن(2115) صالح ، را د أحمد -
 .الفمسط نت، راـ ا، يمسط ف

ــات،ا اإلدارة ن(2114) كآخػػركفعبػػد البػػارم، درة،  - ــاىيم والعممي ــة المف ــي لحديث ، مــنيج عممــي تحميم
 .، عماف، األردف، المركز القكمت لمخدمات الطبلب  1ط

مركػػز  ،(52، تقػػد ر اسػػترات جت )2012آفــاق تفاىمــات غــزة عــام  ن(2112عبػػد الحػػت، كل ػػد ع. ) -
 .، األردفالز تكن  لمدراسات كاالستشارات، عماف

 .، األردفعماف، دار زهراف لمنشر كالتكز ع ،1ط، قوة العاممةإدارة ال ن(2116عق مت، عمر كصفت ) -

 ، خكارزم   العمم   لمنشر كالتكز ع.4، طإدارة الموارد البشرية ن(2115عبلةت، مدنت عبد القدار ) -
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، اإلسػػكندر  ، الػػدار الجامع ػػ  لمطباعػػ  كالنشػػر ،2ط ،إدارة المــوارد البشــرية ن(2117حمػػد )أمػػاهر،  -
 .مصر

 :دراساتال :ثالثاً 
العاممين دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسـطينية فـي ن (2111ماضت ) كأبكالركس، سامت،  أبك -

، ، مجمػػ  الجامعػػ  اإلسػبلم   )سمسػػم  الدراسػات اإلنسػػان  ( المجمػػد التاسػع عشػػر، العػػدد األكؿقطـاع غــزة
 .غزة، يمسط ف

العــاممين "حالــة  أداءمــى مســتوى ع وأثــرهنظــام تقيــيم األداء  فاعميــة ن(2119حطػػب، مكسػػى ) أبػػك -
، اإلسػػبلم  الجامعػػ   ، رسػػال  ماجسػػت ر غ ػػر منشػػكرة،المــريض الخيريــة" أصــدقاءدراســية عمــى جمعيــة 

 .، يمسط فغزة

تقيــيم بــرامج المنظمــات النســائية الفمســطينية فــي الضــفة الغربيــة بــين  ن(2114) أبػػك ياشػػ ، كسػػ ـ -
 . ، نابمس، يمسط فاجست ر غ ر منشكرة، جامع  النجاح الكطن  ، رسال  م1000 -8225

دجمـة  دراسـة حالـة فـي مصـرف -تقييم وتطوير نظام تقيـيم أداء العـاممين ن(2119األم رم، كل د ) -
 األكاد م   العرب   المفتكح ، الدنمرؾ. ،منشكرة ، رسال  ماجست ر غ روالفرات لمتنمية واالستثمار

، رسػال  في التركيب السكاني وخصائص المسـكنمحافظة بيت لحم دراسة  ن(2111جاسر، معػ ف ) -
 ، ةسـ الج راي ا.اإلسبلم  ماجست ر غ ر منشكرة، الجامع  

 النتائج الرئيسية لمسح أثر الحرب والحصار عمـى قطـاع غـزةن (2119الجهاز المركزم لئلحصا  ) -
2119. 

لتدريسـية بجامعـة تقيـيم األداء الجـامعي مـن وجيـة نظـر أعضـاء الييئـة ان (2111الحجار، را ػد ) -
 .، رسال  ماجست ر غ ر منشكرةاألقصى في ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة

، جر ػدة االةتصػاد  ، تقييم آلية إدخـال مـواد البنـاء إلعـادة إعمـار غـزة ن(2115) حمس، را د محمد -
 .2115 آذار )مارس( 15

بحث تطب قت ، سمطة الفمسطينيةتقويم أداء اإلدارات المالية في مؤسسات ال ن(2115) أكـرحماد،  -
عمػػى عػػدد مػػف الػػكزارات الحككم ػػ  يػػت ةطػػاع غػػزة، بحػػث مقػػدـ إلػػى المػػؤتمر العممػػت األكؿ االسػػت مار 
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كالتمك ػػػؿ يػػػت يمسػػػط ف بػػػ ف آيػػػػاؽ التنم ػػػػ  كالتحد ػػػػات المعػاصػػػػرة، المنعقػػػد بكم ػػػ  التجػػػارة يػػػت الجامعػػػ  
 .ف، غزة، يمسط 2115ما ك  9-8اإلسبلم   يت الفترة مف 

العوامل المؤّثرة في تقييم أداء أعضاء ىيئة التـدريس فـي كميـة  ن(2112الخرابش ، عمر كآخػركف ) -
، 31العػدد ، األميرة عالية الجامعية في جامعة البمقاء التطبيقية في األردن مـن وجيـة نظـر الطالبـات

 المجم  الدكل   لؤلبحاث التربك  ، جامع  اإلمارات العرب   المتحدة.

عادة اإلعمار في غزة المؤتمر الـدولي لـدعم إعـادة اإلعمـار فـي  الخطة - الوطنية لإلنعاش المبكر وا 
 .2114/ 1القاهرة، جمهكر   مصر العرب    ،غزة

تصور مقترح لتطوير سياسات إسكانية في قطاع غزة تعزز األمن القومي  ن(2114) أ مفالدك ؾ،  -
 يمسط ف.كالس اس  ، غزة،  اإلدارة أكاد م  ، الفمسطيني

، رسػال  ماجسػت ر دور الحكومات الفمسطينية في مواجية مشكمة اإلسكان ن(2114سمعاف، جهاد ) -
 ، يمسط ف.كالس اس ، غزة اإلدارة أكاد م  غ ر منشكرة، 

 .112، مجم  الدراسات الفمسط ن  ، العدد الحرب عمى غزة ن(2115سك د، محمكد ) -

دراسـة تطبيقيـة  -جارة االلكترونية في تخفيض التكـاليفدور الت ن(2117الشك مت، خد ج  جمع  ) -
كاالةتصػػػػػاد، الجامعػػػػػ   اإلدارةمجمػػػػػ  ، 67 ، العػػػػػددفـــــي الشـــــركة العامـــــة لتجـــــارة الســـــيارات والمكـــــائن

 .العراؽ المستنصر  ،

غ ػػر ، رسػال  دكتػكرام االسـتخدام السـكني لــألرض فـي محافظـات غـزةن (2113صػالح ، را ػد أحمػد ) -
 كث كالدراسات العرب  ، القاهرة.، معهد البحةمنشكر 

مجمػ  جامعػ  دمشػؽ، المجمػد  ، تقـويم األداء فـي المؤسسـات االجتماعيـة ن(2112صد ؽ، حسػ ف ) -
 .، دمشؽ، سكر ا، العدد األكؿ28

، والرقابـة الدوليـة واآللياتورقة عمل بعنوان إعادة اإلعمار بين الحصار  ن(2114الطباع، مػاهر ) -
اؽ إعػػػػػادة إعمػػػػػار ةطػػػػػاع غػػػػػزة بعػػػػػد عػػػػػدكاف، الجامعػػػػػ  اإلسػػػػػبلم   ب ػػػػػزة مقػػػػػدـ  ػػػػػـك دراسػػػػػت حػػػػػكؿ آيػػػػػ

15/12/2114. 

ـــالي لممؤسســـة  ن(2119عباسػػػت، عصػػػاـ ) - ـــيم األداء الم ـــي تقي ـــة ف ـــة المالي ـــأثير جـــودة المعموم ت
 .، دراس  حال  ل نذ لم از، رسال  ماجست ر غ ر منشكرة، الم رباالقتصادية واتخاذ القرارات
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تقــويم أداء الجامعــات وفقــًا لمنظــور األداء المتــوازن "دراســة حالــة ن (2113عبػػد الػػرحمف، مػػدنت ) -
 العدد الرابع.  ،59 ، المجمد، مجم  كم   االةتصاد العمم  "العالمية أفريقياجامعة 

نحــو إعــداد سياســة وطنيــة لإلســكان فــي األراضــي الفمســطينية  ن(2115عبػػد ا سػػم ر، كدكد ػػف ) -
 .، راـ ا، يمسط ف)ماس( سات االةتصاد   الفمسط نتمعهد أبحاث الس ا ،المحتمة

 أداءعمميـة خفـض كمفـة المـزيج التسـويقي فـي تقيـيم  ثـرأ ن(2111العب دم، عمػى ةاسػـ كآخػركف ) -
، اإلنسػان  ، مجمػ  بابػؿ، العمػـك ، دراسة تطبيقية في شركة بغداد لممشـروبات الغازيـةاألعمالمنظمات 
 .، العراؽكاالةتصاد، جامع  كرببل  دارةاإل(، كم   2، العدد )18المجمد 

، ةػػػػرا ات الرؤيــــة التنمويــــة إلعــــادة اإلعمــــار وخطــــة اإلنعــــاش المبكــــر (ن2114) العجمػػػػ ، مػػػػازف -
 استرات ج  ، السن  السابع ، العدد السابع عشر، مركز التخط ط الفمسط نت، نكيمبر.

فــي مراكــز التــدريب المينــي فــي التعــرف إلــى واقــع اســتخدام تقيــيم األداء  ن(2118عػػدكاف، عمػػاد ) -
، بحػث مقػدـ إلػى مػؤتمر التعمػ ـ التقنػت كالمهنػت يػت يمسػػط ف محافظـات غـزة مـن وجيـة نظـر العـاممين

 .13/11/2118-12طمكحات(،  )كاةع/ تحد ات/

، األىمـيالوحدات االقتصادية في قطاع التعمـيم الجـامعي  أداءتقييم  ن(2116العزاكم، عمت غالب ) -
 كم   الم مكف الجامع ، المعهد العربت لممحاسب ف القانكن  ف.بحث تطب قت يت 

-  ، مجمػ  الدراسػات  ،و"الدولة": العجز عن تغيير قواعـد المعبـة 1081حرب غزة  ن(2112حمد )أعـز
 .2113، رب ع 94الفمسط ن  ، العدد 

عــة قيــيم جــودة البيئــة الجامعيــة مــن وجيــة نظــر الخــريجين فــي الجامت ن(2119عم ػػاف، حػػكلت ) -
 .، مجم  جامع  القدس المفتكح  لؤلبحاث كالدراسات، العدد السابع عشراإلسالمية بغزة

مجمػ  تسػامح، العػدد  ،إعادة إعمار غزة: قيود إسرائيمية ومخـاوف فمسـطينية ن(2114) عكدة، رهػاـ -
47. 

عـادةالمبكـر  اإلنعـاشغزة: تقرير ما بعد عام واحد، تقييم احتياجـات  - برنػامج  ،(2115) اإلعمـار وا 
 .اإلنما تاألمـ المتحدة 

فـي عمميـات تنفيـذ مشـاريع وزارة اإلعمـار  اإلداريـةتأثير نظـم المعمومـات  ن(2113كاظـ، محمد. ) -
 ، جامع  كم منتس.ةمنشكر  غ ر ، رسال  دكتكرامواإلسكان في بغداد
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 أداءقيــيم اســتعمال معمومــات إدارة الكمفــة االســتراتيجية فــي ت ن(2115الكبراتػػت، حنػػاف صػػحبت ) -
 .، العراؽ، كم   اإلدارة كاالةتصاد، جامع  ب دادرسال  دكتكرام غ ر منشكرة، الوحدات االقتصادية

 أداءاســتعمال معمومــات إدارة الكمفــة االســتراتيجية فــي تقيــيم  ن(2115الكبراتػػت، حنػػاف صػػحبت ) -
 .، العراؽجامع  ب داد ، كم   اإلدارة كاالةتصاد،رسال  دكتكرام غ ر منشكرة، الوحدات االقتصادية

، الصػػادر عػػف المركػػز الثالثــة عمــى قطــاع غــزة إســرائيلقــراءة فــي حــرب ن (2114كمػػكب، عرابػػت ) -
 .2114أغسطس مف العاـ -الفمسط نت لحقكؽ اإلنساف خبلؿ شهر أب

عــادة  - ــة لإلنعــاش المبكــر وا  ــة الوطني ، دراسػػ  ةػػدمت لممػػؤتمر الػػدكلت لػػدعـ إعػػادة غــزة إعمــارالمجن
 .2114ة، القاهرة، تشر ف أكؿ غز  إعمار

، رسػػال  ماجسػػت ر المــدن الجديــدة ومشــكمة اإلســكان الحضــري فــي الجزائــر ن(2119ل م ػػا، حف ظػػت ) -
 ، جامع  منتكرم، الجزا ر.ةغ ر منشكر 

ضــرار، اإلعمــار األقطــاع غــزة:  ن(2119بكػػدار ) كاإلعمػػارالمجمػػس االةتصػػادم الفمسػػط نت لمتنم ػػ   -
 . أوالً  اإلنسانوالتطوير وضع 

عمــى حافــة الجــرف: قــراءة فــي العــدوان اإلســرائيمي عمــى قطــاع غـــزة  ن(2114مح سػػف، ت سػػ ر ) -
 .98، مؤسس  الدراسات الفمسط ن  ، العدد ونتائجو األولية

 .1/8/2114، حصيمة شاممة لنتائج اليجوم اإلسرائيمي عمى غزةالمرصد األكركمتكسطت،  -

عام عمى العدوان اإلسرائيمي عمى غزة: استمرار إنكار  (ن2113) اإلنسافالمركز الفمسط نت لحقكؽ  -
 .13/11/2113 األربعا ، العدالة لمضحايا الفمسطينيين

 .1083عمى غزة  اإلسرائيميةالحرب (ن 2114) مركز المعمكمات الكطنت الكياال -

، سـية: بـين النتـائج العسـكرية والـدالالت السيا1081العدوان عمـى غـزة ن (2112مصطفى، مهند ) -
 مركز مسارات.

تحديات إعادة اإلعمار واإلنعاش االقتصادي في قطاع  نمعهد أبحاث الس اسات االةتصاد   )مػاس( -
 .1083غزة إثر العدوان اإلسرائيمي القائم 
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، كرةػ  عمػؿ السياسات التنموية في فمسطين بعد العدوان عمـى غـزةن (2114) إبراه ـمقداد، محمد  -
عػػادة اإلعمػػار،  ػػكـ دراسػػت مقدمػػ  إلػػى كرشػػ  بعنػػكاف  أهم ػػ  كدكر الس اسػػات االةتصػػاد   يػػت التنم ػػ  كا 

 .ـ2114-12-15بكم   التجارة، الجامع  اإلسبلم  ، 

دراسـة فـي  –الخصائص السكانية وأثرىـا فـي التنميـة فـي دولـة فمسـطين ن(2111) منصكر، عادؿ -
 السكداف.  ف،، جامع  الن مغ ر منشكرة ، رسال  ماجست رالجغرافيا االجتماعية

ــى غــزة (ن2119) كزارة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف - ــد الحــرب عم ــا بع مػػارس  ،تقريــر عمــل الــوزارة م
2009. 

، زمن غزة الضائع، المركـز الفمسـطيني لمبحـوث والدراسـات االسـتراتيجية (ن2111) أكرف ، فتاح  ػؿ -
 .http://pcrss.org/v427.html، عمى الرابطن 2111كانكف ال انت ) نا ر(  29

، رسػال  ماجسػت ر المعايير التصميمية إلسكان ذوي الـدخل المـنخفض ن(2112 كسؼ، را د محمد ) -
 يمسط ف. نابمس، غ ر منشكرة، جامع  النجاح،

 العـاممين لممـوظفين الفعمـي األداء لقياس األداء تقييم نظام صالحية مدى(. 2115.) طارؽ عكاد، -
 .غزة االسبلم   الجامع  ، التجارة كم   منشكرة، غ ر ماجست ر رسال  ،الفمسطينية الوطنية السمطة في

 

 :وصحف وتقارير ونشرات دوريات :رابعاً 
تحميل وتقيـيم األداء االجتمـاعي فـي المنشـآت الصناعية:دراسـة  ن(2112الفتاح ) خمخـ، كعبد أبك -

مجمػ  العمػـك  ،الدنيا في منشأة صـناعة النسـيج فـي الشـرق الجزائـريالوسطى و  اإلطاراتميدانية عن 
 جامع  منتكرم، ةسنط ن ، الجزا ر. ،اإلنسان  

، بحػث مقػدـ استراتيجيات مواجية تحديات إعادة اإلعمار في قطاع غـزة ن(2114شهبل، عمت ) أبك -
 ، مصر.لمؤتمر اإلعمار بالقاهرة

عمـار فـي مواجيـة االنقسـام والحصـار ة بـين التنميـة واإلقطاع غز  ن(2114أبك ع ش ، أم ف يا ؽ ) -
ةطػػاع غػػزة بعػػد عػػدكاف  إعمػػاريػػاؽ إعػػادة آ)بحػػث مقػػدـ إلػػى ال ػػـك الدراسػػتن  ،والــدمار "خطــة طريــق"

، غػزة، ـ2114كػانكف أكؿ  –/ د سػمبر15بتار     المنعقد بكم   التجارة يت الجامع  اإلسبلم ، (2114
 .يمسط ف

http://pcrss.org/v427.html
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زة( الصادر عف مكتب األمـ المتحدة لتنس ؽ الش كف اإلنسان   يت األراضت تقر ر الكضع )طكارئ غ -
 .2114سبتمبر  -كالذم تـ نشرم خبلؿ شهر أ مكؿ ،المحتم  الفمسط ن  

 .، يمسط ف، مقدـ إلى دكل  ةطر، غزةغزة إعمار إعادةوثيقة  ن(2112الحككم  الفمسط ن   ) -

تشػر ف  19، شػبك  العهػد لئلعػبلـ، حيفة ىـآرتسمقابمة صحفية مع صـ ن(2112) الرمحت، محمػكد -
 .2112ال انت )نكيمبر( 

المعــايير التخطيطيــة فــي التجمــع الســكني المســتدام/  (ن2114) عبػػاس، سػػنا  كغصػػكف عبػػد الزهػػرة -
مػدف سػكن   متكاممػ  الخػدمات/ حمػكؿ  -، بحث مقدـ إلى مؤتمر اإلسػكاف العربػت ال الػثدراسة تحميمية

كزارة اإلعمػػػػار  ،الجامعػػػ  التكنكلكج ػػػ  ، القسػػػـ المعمػػػػارم/18/12/2114-17 إسػػػكان   يػػػت الفتػػػػرة مػػػف
 .لبلستشاراتالمركز الكطنت ، كاإلسكاف

، مجمػػ  جامعػػ  األةصػػى، المجمػػد السػػابع عشػػر، العػػدد تقيــيم األداء ن(2113عب ػػد، شػػاهر كآخػػركف ) -
 .، غزة، يمسط فال انت

، كرةػ  عمػؿ مقدمػ  اإلعمار وخطة اإلنعاش المبكرالرؤية التنموية إلعادة  ن(2114العجم ، مازف ) -
 –إلى كرش  عمؿ بعنػكاف إعػادة إعمػار ةطػاع غػزةن الكاةػع كالتحػد ات، مركػز التخطػ ط الفمسػط نت، غػزة

 يمسط ف.

، كحدة تحم ؿ الس اسات يػت الجديد عمى غزة اإلسرائيميالعدوان  ن(2114العدكاف الجد د عمى غزة ) -
 المركز العربت، ةطر.

عػادة إعمػار ةطػاع غػزة، كزارة التخطػ ط، غػزة ن(2119)  ؽ العمؿ كزارة التخط طير  - ، خط  الت ه ؿ كا 
 .يمسط ف

 ، غزة، يمسط ف.(2116)نجازات المكتب القطرم يت غزة إكت ب تعر فت عف  -

، المركػز إعادة إعمار قطاع غزة: السياقات والتحّديات سمسمة: تقييم حالة ن(2114محمكد، خالد ) -
 ت لؤلبحاث كدراس  الس اسات.العرب

، مجمػػ  قــراءة فــي العــدوان اإلســرائيمي عمــى غــزة "األســباب والتــداعيات" ن(2112مح سػػف، ت سػػ ر ) -
 . 251عدد  ،شؤكف يمسط ن  ، تشر ف ال انت )نكيمبر(
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ورقــة غيــر منشــورة لورشــة عمــل بعنــوان معهػػد أبحػػاث الس اسػػات االةتصػػاد   الفمسػػط نت )مػػاس(،  -
المسػكدة  ،الة اإلعمار واإلنعاش االقتصادي في قطاع غزة اثر العدوان االقتصادي األخير"تحديات إعاد
 .13/18/2114غزة،  -ال ان  ، راـ ا

 .14/12/2112مكةع الجز رة نت،  -

 .http://www.mop.ps، غزة، عمى االنترنت اإلدار  مكةع كزارة التخط ط كالتنم    -

 .27/12/2114 ككال  يمسط ف حرة،مكةع  -

 .21/19/2115البتراال،  األردن   األنبا ككال   -
 

 :المقابالت :خامساً 
 .21/18/2116 ،بالمكتب القطرم ب زة األبن  ر  س ةسـ  ،حمد عسكرأمقابم  مع  -

 .16/14/2116 ،لئلسكافمد ر عاـ المجمس الفمسط نت  ،السعدكام أسام مقابم  مع  -

 .29/18/2116 ،ألش اؿ العام  كاإلسكافمستشار كزارة ا ،األغامقابم  مع جكاد  -

 ،مػػد ر عػػاـ شػػؤكف المحايظػػات بػػكزارة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف األسػػتاذمقابمػػ  مػػع محمػػد عبػػد ا  -
29/18/2116. 

 .29/18/2116 ،مقابم  مع مف د الحسا ن  كز ر األش اؿ العام  كاإلسكاف -

 المراجع االجنبية سادسًا:

McGee, David Wilso, Strategy analysis & practice: 2005: 45- 

Babo ,Ed.D.Gerard(2010)" Principal Evaluation and the ISLLC 2008- 

Standards. ." Dissertation Abstracts , New Jersey Journal of Supervision 

and Curriculum Development – Volume 54 

- Ellen Goldring, Xiu Chen Cravens, Joseph Murphy, Stephen N. Elliott, 

Becca 

- Carson, Andrew C. Porter . (2008). " The Evaluation of Principals: What 

and 
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How do States and Districts Assess Leadership?" , Paper Presented at the 

Annual Meeting of American Educational Research Association, New 

York. 

Williams ,Henry S.(2009)."An evaluation of principal Interns performance-  

on the Interstate School leaders licensure Consortium Standards". National 

Forum Of Education Administration And Supervision Journal. Volume 

26 No 4/2009. 
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 (8ممحق رقم )

 أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 

 ختـــــــــــــصص إدارة الدولــــــــــــــــة

برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدارة 

 والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى

 

 

 االستبانة

 (8) استبانة تحكيم :الموضوع

 المختصة" "الجيات قبل من اإلسكانو  العامة األشغال لوزارة األداء تقييم رمعايي

 األشػػ اؿ كزارة أدا  تق ػػ ـ ال نبعنػػكاف دراسػػ  بإعػػداد ،األسػػتاذ محمػػكد حسػػف ت سػػ ر /الباحػػث  قػػكـ

 درجػػػ  عمػػػى الحصػػػكؿ لمتطمبػػػات اسػػػتكماالن  كذلػػػؾ ،الغػػػزة  ةطػػػاع إعمػػػار حػػػكؿ عمم ػػػ  كاإلسػػػكاف العامػػػ 

 .الرش د كالحكـ الدكل رة إدا يت الماجست ر

 بمكضػػكع  ، االسػػتبان  مجػػاالت يػػت المب نػػ  الفقػػرات جم ػػع عػػف اإلجابػػ  سػػ ادتكـ مػػف نرجػػك لػػذا

 لػػف الباحػػث عم هػػا س حصػػؿ التػػت المعمكمػػات بػػ ف عممػػان ، مناسػػبان  تػػرام مػػا أمػػاـ )×( إشػػارة بكضػػع كذلػػؾ

 .العممت البحث أغراض يت إال تستخدـ
 

 ..تعاونكم حسن لكم شاكرين

 الباحث
 األستاذ حسن تيسير
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 :أساسية بيانات :األول القسم
 سن  ي ك ر 31   سن  ي ةؿ 31   ن. العمر8
 

 أن ى    ذكر   ن. الجنس1
 

 مكظؼ    عامؿ  ننوع الوظيفة .4
 أعمى مف ذلؾ    مد ر    

 

   انك   عام   أةؿ مف  انك   عام   نالمؤىل العممي. 3
 راسات عم اد   بكالكر كس    

  

 سنكات  11-5مف   سنكات 5أةؿ مف   ن. سنوات الخبرة5
 سن  15أك ر مف   سن  15-11مف     

 
 :األداء تقييم معايير :ثانياً 

 

a. االرتباط :األول المعيار: 

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

1. 
 تقػػػػػػػػـك كزارة األشػػػػػػػػ اؿ العامػػػػػػػػ  كاإلسػػػػػػػػكاف

لمكصػػػػػػػكؿ لمخرجػػػػػػػات  األهػػػػػػػداؼبتحق ػػػػػػػؽ 
 .مشار ع اإلعمار المخطط لها

     

2. 
تػػػػػػػكير كزارة األشػػػػػػػ اؿ العامػػػػػػػ  كاإلسػػػػػػػكاف 
مركنػ  يػت اإلدارة ال كم ػػ  يػت التعامػؿ مػػع 

 .اإلعمارالظركؼ المت  رة لمشار ع 

     

3. 
تصػػػػػػػػػم ـ مشػػػػػػػػػار ع اإلعمػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػدل كزارة 
األش اؿ العام  كاإلسػكاف  مبػى احت اجػات 

 ات المستهدي .الف 
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 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

4. 
تقػػػػػػػػـك كزارة األشػػػػػػػػ اؿ العامػػػػػػػػ  كاإلسػػػػػػػػكاف 
بكضع مصفكي  اإلطار المنطقت لمشػار ع 

 .اإلعمار

     

5. 
تراعػػػػػى كزارة األشػػػػػ اؿ العامػػػػػ  كاإلسػػػػػكاف 
تحم ػػػػؿ المخػػػػاطر الخارج ػػػػ  التػػػػت  حتمػػػػؿ 

 .اإلعمارمكاجهتها أ نا  تنف ذ مشار ع 

     

6. 
اإلسػػػػػكاف تراعػػػػػى كزارة األشػػػػػ اؿ العامػػػػػ  ك 

كضػػع ترت بػػات لمتنسػػ ؽ مػػع الجم ػػع حػػكؿ 
 .اإلعمارمشار ع 

     

7. 
تعمؿ كزارة األش اؿ العام  كاإلسكاف عمى 
تحم ػػػػػؿ الػػػػػدركس المسػػػػػتفادة مػػػػػف الخبػػػػػرات 

 .اإلعمارالسابق  لمشار ع 

     

 

b. الكفاءة :الثاني المعيار: 

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 قاً إطال

1. 
تعمؿ كزارة األش اؿ العام  كاإلسكاف عمى 
تحق ػػػػػػػػػػؽ مخرجػػػػػػػػػػات مشػػػػػػػػػػار ع اإلعمػػػػػػػػػػار 

 المخطط لها.

     

2. 
تعمؿ كزارة األش اؿ العام  كاإلسكاف عمى 
تػػػكي ر مركنػػػ  يػػػت اإلدارة ال كم ػػػ  لمتعامػػػؿ 

 .اإلعمارمع الظركؼ المت  رة لمشار ع 

     

3. 
تقػػػػػػػػـك كزارة األشػػػػػػػػ اؿ العامػػػػػػػػ  كاإلسػػػػػػػػكاف 

قارن  تكال ؼ مخرجات مشار ع اإلعمار بم
 .بتكال ؼ مشار ع مشابهه أخرل
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 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 قاً إطال

4. 
تعمػؿ الػػكزارة عمػى تبر ػػر التكػال ؼ بالفكا ػػد 

 .اإلعمارمف مشار ع 
     

5. 
تتبنػػػػػػى كزارة األشػػػػػػ اؿ العامػػػػػػ  كاإلسػػػػػػكاف 
نظػاـ متابعػػ  يعػػاؿ لمشػػار ع اإلعمػػار ك ػػتـ 

 االستفادة منه.

     

6. 
 اؿ العامػػػػ  كاإلسػػػػكاف تسػػػػتط ع كزارة األشػػػػ

 تحق ؽ نتا ج غ ر مخطط لها.
     

 
c. الفاعمية :الثالث المعيار: 

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

1. 
تقػػػػػػػػـك كزارة األشػػػػػػػػ اؿ العامػػػػػػػػ  كاإلسػػػػػػػػكاف 
بتحق ؽ أهداؼ مشػار ع اإلعمػار المخطػط 

 لها.

     

2. 
كاإلسكاف عمى تعمؿ كزارة األش اؿ العام  

تحق ػػػػػػػػؽ التنم ػػػػػػػػ  المخطػػػػػػػػط لهػػػػػػػػا لمف ػػػػػػػػات 
 المستهدي .

     

3. 
تت كػػد كزارة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف مػػف 
تحق ػػػػػؽ صػػػػػح  الفرضػػػػػ ات المخطػػػػػط لهػػػػػا 

 .حسب التصام ـ المكضكع  سمفان 

     

4. 

تحػػػػػاكؿ كزارة األشػػػػػ اؿ العامػػػػػ  كاإلسػػػػػكاف 
ظهكر تجنب المخاطر أ نا  تنف ذ مشػار ع 

 .اإلعمار
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 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

5. 
تراعػػػػػى كزارة األشػػػػػ اؿ العامػػػػػ  كاإلسػػػػػكاف 
تجنػػػػػػػػب ظهػػػػػػػػكر مشػػػػػػػػاكؿ تتعمػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػالنكع 

 االجتماعت أك الفقر.

     

 

d. األثر :الرابع المعيار: 

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

1. 
تحػػػػرص كزارة األشػػػػ اؿ العامػػػػ  كاإلسػػػػكاف 
ؽ مػػف خػػبلؿ مشػػار ع اإلعمػػار عمػػى تحق ػػ

 األهداؼ العام  لمدكل . 

     

2. 
تسػػػاهـ مشػػػار ع اإلعمػػػار يػػػت تحق ػػػؽ هػػػذم 

 األهداؼ.
     

3. 
 كجػػػػػد أ ػػػػػر اةتصػػػػػادم لمشػػػػػار ع اإلعمػػػػػار 
عمػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػكظف ف كمقػػػػػػػػػػدمت الخػػػػػػػػػػدمات 

 كمزكدم البنكد البلزم  لمعمؿ.

     

4. 
تسػػػػاهـ مشػػػػار ع اإلعمػػػػار التػػػػت تقػػػػـك بهػػػػا 

ك ر كزارة األش اؿ العام  كاإلسكاف يت تطػ
 القطاع المستهدؼ.

     

5. 

 كجػػد لمشػػار ع اإلعمػػار التػػت تنفػػذها كزارة 
اإلسكاف أ ار مختمف  نت ج  االختبلؼ يت 
الجنس أك الػكال ات الحزب ػ  أك العرة ػ  أك 

 الطبقات االجتماع  .
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e.  االستدامة :الخامس المعيار: 

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

 غير موافق
 إطالقاً 

1. 
 سػػػػػػعى المػػػػػػانح ف لػػػػػػكزارة األشػػػػػػ اؿ العامػػػػػػ  

 .اإلعماركاإلسكاف لتحق ؽ أهداؼ مشار ع 
     

2. 
تقػػػػػػػػػػـك كزارة األشػػػػػػػػػػ اؿ العامػػػػػػػػػػ  كاإلسػػػػػػػػػػكاف 

 بالتنس ؽ مع المانح ف طكاؿ يترة التنف ذ.
     

3. 
تعمػؿ كزارة األشػ اؿ العامػ  كاإلسػكاف تػػكي ر 
 مكازنػػػػػػ  كاي ػػػػػػ  لمشػػػػػػار ع اإلعمػػػػػػار لتحق ػػػػػػؽ

 المخرجات كاألهداؼ.

     

4. 
تقػػـك كزارة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف بإ جػػاد 
تنػػػػػاغـ بػػػػػ ف أنشػػػػػط  مشػػػػػار ع اإلعمػػػػػار مػػػػػع 

 العكامؿ االجتماع   كال قاي  .

     

5. 
تراعى كزارة األش اؿ العام  كاإلسكاف األخػذ 
بعػػػ ف االعتبػػػار معػػػا  ر الحكػػػـ الرشػػػ د أ نػػػا  

 تنف ذ المشار ع.

     

6. 
كزارة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف بػػإدارة  تقػػكـ 

التكنكلكج ػػا المتػػكيرة بػػدكف الحاجػػ  لمسػػاعدة 
 خارج  .

     

7. 

تعمػػؿ كزارة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف عمػػى 
تحق ػػؽ االسػػتدام  المؤسسػػات   كالتػػت تعكػػس 
مسػػػػتكل التػػػػزاـ المؤسسػػػػ  باسػػػػتمرار مشػػػػار ع 

 اإلعمار كدمجها ضمف ه كم تها.

     

8. 
رة األشػػ اؿ العامػػ  كاإلسػػكاف عمػػى تعمػػؿ كزا

تحق ػػػػؽ االسػػػػتدام  المال ػػػػ  السػػػػتمرار تمك ػػػػؿ 
 مشار عها.
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 أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 

 ختـــــــــــــصص إدارة الدولــــــــــــــــة

برنامج الدراسات العليا املشرتك بني أكادميية اإلدارة 

 جامعة األقصىوالسياسة للدراسات العليا و

 

 

 االستبانة

 (1الموضوع: تحكيم استبانة )

 تقييم المستفيدين )المتضررين( ألداء وزارة األشغال العامة واإلسكان

كزارة األشػػ اؿ تق ػػ ـ أدا  البإعػػداد دراسػػ  بعنػػكافن  ،األسػػتاذت سػػ ر حسػػف محمػػكد  / قػػـك الباحػػث

ماالن لمتطمبػػػات الحصػػػكؿ عمػػػى درجػػػ  إعمػػػار ةطػػػاع غػػػزة ، كذلػػػؾ اسػػػتكحػػػكؿ عمم ػػػ   العامػػػ  كاإلسػػػكاف

 .الماجست ر يت إدارة الدكل  كالحكـ الرش د

لػػذا نرجػػك مػػف سػػ ادتكـ اإلجابػػ  عػػف جم ػػع الفقػػرات المب نػػ  يػػت مجػػاالت االسػػتبان  بمكضػػكع  ، 

عممػػان بػػ ف المعمكمػػات التػػت س حصػػؿ عم هػػا الباحػػث لػػف ، أمػػاـ مػػا تػػرام مناسػػبان )×( كذلػػؾ بكضػػع إشػػارة 

 أغراض البحث العممت. تستخدـ إال يت

 ..شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحث
 األستاذتيسير حسن 
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 القسم األول: بيانات أساسية:
 سن  ي ك ر 31   سن  ي ةؿ 31   ن. العمر8

 

 أن ى    ذكر   ن. الجنس1
 

 عامؿ    عاطؿ  ننوع الوظيفة .4
 مد ر    مكظؼ    
 أعمى مف ذلؾ    

 

  انك   عام    أةؿ مف  انك   عام   ني. المؤىل العمم3
 دراسات عم ا   بكالكر كس    

 

 :اإلسكانو  العامة األشغال وزارة ألداء )المتضررين( المستفيدين تقييم :ثانياً 
 :: التقييم الوظيفياألولالمجال 

 

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

1. 
نجػػػػػػػاز خػػػػػػػدماتها إى تحػػػػػػػرص الػػػػػػػكزارة عمػػػػػػػ

 لممتضرر ف يت أةؿ كةت ممكف.
     

2. 
تسػػػػػػهؿ كزارة األشػػػػػػ اؿ العامػػػػػػ  كاإلسػػػػػػكاف 
 الكصػػػػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػػػػى متطمبػػػػػػػػػػػػػػات الخدمػػػػػػػػػػػػػػ 

 كاإلرشادات البلزم  لممتضرر ف.

     

3. 
تتسػػـ إجػػرا ات تقػػد ـ الخدمػػ  لممتضػػػرر ف 

 يت الكزارة بالكضكح.

     

4. 
الخػػػػػدمات المسػػػػػاندة )تصػػػػػك ر مسػػػػػتندات، 

 .طمبات..( لممتضرر ف متكيرةتعب   

     

5. 
 ػػػػػتـ تحد ػػػػػد مكعػػػػػد لممراجعػػػػػ  لممتضػػػػػرر ف 

 .لمعري  اإلجرا  المتخذ

     

6. 
 ػػتـ االلتػػزاـ بالمكاع ػػد يػػت انجػػاز المعاممػػ  

 .لممتضرر ف
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 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

7. 
 تـ التعامؿ مع المعمكمات كالك ا ؽ بسر   

 .تام 

     

8. 
 ػػػتـ اسػػػتخداـ صػػػندكؽ شػػػكاكل كاةتراحػػػات 

 ضرر ف مف ةبؿ الكزارة.المت

     

9. 
 تـ استقباؿ الشكاكل مػف ةبػؿ المتضػرر ف 

الحمػػػكؿ  إ جػػػادلممد ر ػػػ  المعن ػػػ  كمحاكلػػػ  
 لها.

     

11. 
 مكنػؾ اسػتخداـ المكةػع االلكتركنػت لمػػكزارة 

 لمكصكؿ إلى ما تر د معريته.

     

11. 
هنػػػاؾ تحسػػػ ف مسػػػتمر لمخدمػػػ   أفتشػػػعر 

ا ات المقدمػػػػػػ  مػػػػػػف ح ػػػػػػث تبسػػػػػػ ط اإلجػػػػػػر 
 كسرع  االنجاز.

     

12. 
 تسػػػػػػـ الكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى متطمبػػػػػػات الخدمػػػػػػ  

 كاإلرشادات البلزم  لها بسهكل .

     

 

 :المجال الثاني: تقييم الموظفين والعالقات

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

1. 
سػػػػػهكل  الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى المكظػػػػػؼ المعنػػػػػت 

 ضرر ف.بتقد ـ الخدم  لممت
     

2. 
 عتبر عدد المكظف ف المسؤكل ف عف تقد ـ 

 الخدم  لممتضرر ف كاؼ.
     

3. 
 تعامػػػؿ المكظفػػػكف معػػػؾ ب سػػػمكب لط ػػػؼ 

 كبمهن   عال  
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 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

4. 
 ػػػتـ انجػػػاز المعاممػػػ  بسػػػرع  كدكف تػػػ خ ر 
يػػػػػػػػت حػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػكير كايػػػػػػػػ  الك ػػػػػػػػا ؽ لػػػػػػػػدل 

 المتضرر ف.

     

5. 
تؾ بصػدر  تـ استقباؿ اةتراحاتؾ كاستفسارا

 .رحب
     

6. 
كال  ، تفػػػػػػػرغ المكظػػػػػػػؼ إلنجػػػػػػػاز معاممتػػػػػػػؾ

 شخص   له. أعماؿ نش ؿ عنؾ ألدا  
     

7. 
 بلحػػػػظ اجتهػػػػادات يرد ػػػػ  مػػػػف المػػػػكظف ف 

 ل ا ات تطك ر كتسر ع الخدم .
     

8. 

تتػػػػػػػػػابع معاممتػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف ةبػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػكظف ف 
أك عبػػػر  ،ك ػػػتـ إعبلمػػػؾ هاتف ػػػان  ،المعن ػػػ ف

اؿ كجػػػكد نقػػػص البر ػػػد االلكتركنػػػت يػػػت حػػػ
أك يػػت حػػاؿ انجػػاز  ،يػػت الك ػػا ؽ المطمكبػػ 

 المعامم .

     

 

 :المجال الثالث: توفر المعمومات

 موافق الفقرة م.
موافق 
 جداً 

 ال أدري
غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقاً 

1. 
تكير المعمكمات عف إجرا ات كمسػ كل ات 
 كزمف إنجاز خدمات الكزارة لممتضرر ف.

     

2. 
كمػػػػات البلزمػػػػ  عػػػػف متطمبػػػػات تػػػكاير المعم

 الحصكؿ عمى الخدمات المتنكع .
     

3. 
سػػػػػػػػهكل  الكصػػػػػػػػكؿ لممعمكمػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػ  

 بالكزارة.
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 (1) رقم ممحق

 المحكمين قائمة

 مكان العمل التخصص االسم م.
 مستشار كز ر األش اؿ العام  كاإلسكاف هندس  األغاد. ـ. جكاد سم ـ  .1
 األةصىجامع   أعماؿإدارة  د. أد ب سالـ األغا .2
 الكم   الجمع   لمعمـك كالتكنكلكج ا أعماؿإدارة  ساـ نع ـ النفارحد.  .3
 الكم   الجمع   لمعمـك كالتكنكلكج ا إدارة كاةتصاد د. مراد جابر األغا .4
 األةصىجامع   إدارة تربك   د. را د حس ف الحجار .5
 األةصىجامع   ماؿأعإدارة  د. منصكر عبد القادر منصكر .6
 األزهرجامع   أعماؿإدارة  د. رامز عزمت بد ر .7
 كالس اس   اإلدارةأكاد م    أعماؿإدارة  د. محمكد عبد الرحمف الشنطت .8

 


