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تقويم أداء اإلدارات المالية في مؤسسات السمطة الفمسطينية

بحث تطبيقي عمى عدد من الو ازرات الحكومية في قطاع غزة
الممخص:

يهددده اددذا البلددث ولددأ تءددويم اداا اادارات اللقليددة حددم الءطددقع اللةددولم ل د

د

د ار ددة وتللي د

لءولددقت اءداا اللددقلم الوعددق وو ددقع تطبيءددط للعرحددة لددد ايطب ددقا اددذ اللءول ددقت ل ددم اداا اادارات
اللقليددة الول ددطييية ول د لددم تللي د العوال د التددم يلة د ا تلددد ل د ةوددقاة وحعقليددة ل د اددذ اادارات

اللةوليددة لتلديددد و ددقع و ددب ت حيهددق سوالةقييددة تل ددييهق وتطويراددق بلددق ي دددم لد اادارات اللقليددة حددم

ال لطة الول طييية وتءديم التوصيقت التم يلة ا ت هم حم تل ي ةوقاة وزيقدة حق ليدة لد اادارات

اللقلية الول طييية بصورة قصة واللةولية بصورة قلة.
وي ددت دم البقلددث اللدديهف الوصددوم التلليلددم واللدديهف اا ددتءراعم حددم الوصددو ولددأ يتددقعف اددذا

البلددث ل ددتعييقال بقا ددتبقية والتءددقرير الر ددلية وغيددر الر ددلية وةددو البقلددث يعل د لدددي ار قلددق ل ددق دا

للشعو اللقلية حم ولد لؤ قت ال لطة الول طييية حءد اتيح لط ولةقيية التعدره د قدرب لدأ طبيعدة
ل اادارات اللقلية واللشقة التم تواجههق اذ اادارات حم للهق.
و يتةو لجتلع البلث ل الللق دبي العدقللي بدقادارات اللقليدة و دقحة ولدأ اللددراا اللدقليي

بدو ازرات ال دلطة الل تلودة الدق ييدة البلدث ديتم ا تيقرادق بطريءدة العييدة العشدواعية لدع ل ار دقة ةبدر لجددم
اليشقط اللقلم ووجود اةبر دد ل الللق بي حيط.
و ي د ددت دم البقلد ددث بريد ددقلف التللي د د االصد ددقعم  )SPSSاللت صد ددص حد ددم د ار د ددة العلد ددوم
ااي ددقيية وااجتلق ي ددة للعقلج ددة البيقي ددقت بق ددت دام التةد د اررات والي ددب اللعوي ددة واللتو ددطقت الل ددقبية
وا تبددقر ا ددلوب تللي د التبددقي اءلددقد ) للعرحددة لددق وذا ةقيددت ايددقي ح ددروا ذات دالددة ولص ددقعية بددي

لتػيرات الد ار ة تعز للتػير الوظيوة وال برة الد حدم ال دروج بلجلو دة لد اليتدقعف والتوصديقت التدم
يلة ا ت قام حم زيقدة ةوقاة وحق لية اداا اادارات اللقلية حم لؤ قت ال لطة الول طييية.
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Abstract:
This research aims to evaluate the performance of financial departments in
the public sector through the study and analysis of the properties of the
effective financial performance and the techniques of its application to know
the extent of similarity of those properties with the performance of the
Palestinian financial departments, and consequently the analysis of the factors
that may limit the efficiency and efficacy of the governmental performance
which may contribute to the improvement and increase the efficiency of the
Palestinian financial performance in particular and the governmental
performance in general.
The researcher has used the descriptive and analytic methods as well as
the inference method to reach the findings of this research, making use of
questionnaires, official and unofficial reports, as well as the researcher works as
assistant general financial director in one of the Palestinian associations which
ease the recognition of the nature of the Palestinian financial departments and
its problems.
The audience of the research consisted of the financial accountants and
financial directors at various departments of the Palestinian Authority.
The sample of the research has been chosen on the basis of an intentional
sample on the strength of the immensity of the financial activity and its
absorption of the greater number of accountants as employees.
The statistical package for social science (SPSS) program has been
utilized to treat the statistics through use of figures and percentages, the
mathematical averages and testing (one way ANOVA) to find whether there are
differences of statistical significance between the variables of the study returns
to the title of the job and the experience.
Finally setting up this research reflects the real picture of the Palestinian
financial performance in general.
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مقدمة-:

و قيقس ةوقاة وحق لية اداا اللؤ قت اللةولية يواجدط صدعوبة ةبيدرة صوصدق لدع وجدود ادده

قم وغير للدد بدقة ولع ايتقج دلقت وليتجقت ل الصدعب قيدقس ةوقاتهدق وحق ليتهدق لد يقليدة الةدم
او الةيه لذلي ةدق ابدد ا
جقذبة ل

تلعدب اللةولدقت دو االر اقلدقال ايجدقد تشدريعقت ليق دبة ت دقام حدم لدا بيعدة

تللقر اللللم واءجيبم تءوم لأ وض تةقليه اا تللقر وتوحير اللرية التيقح دية وتلءيدا

واعد لجزية ح

ويجقد يظقم ق قعم شوقه و د اللػرات للواجهة الو قد.

ولددذلي حددال اااتلددقم بتءددويم اداا اادارات اللقليددة حددم لؤ ددقت ال ددلطة الول ددطييية يددفتم حددم وطددقر ددعم
ال ددلطة لحصد د ح اادار والل ددقلم

لةقح ددة اجهزته ددق اللةولي ددة لتعزي ددز الش ددوقحية ورح ددع ةو ددقاة وحعقلي ددة

واقتصددقدية اداا الجهددقز اللةددولم حددم ظد وجددود

دوابط ا

قيددة ود ددتورية وققيوييددة وتيظيلية وقددد جددقا

تفةيد اللؤتلر العقشر لرجق اء لق والل تللري العرب الجزاعر دي لبر2003م) ولىقللةولقت ب درورة
البدددا بقاص د لقت والددت لص ل د البيروقراطيددة والتعءيدددات ااجراعيددة سوايجددقد ق دوايي تجقريددة وا ددتللقرية
وا ددلة وتعزي ددز جه ددود ا ددتءطقب اا ددتللقرات ول ددأ الءطق ددقت الليتج ددة الليوي ددة ذات اءولوي ددة ويءد د
وتوطي اللعرحة التةيولوجيدة سوايد ا العيصدر البشدر االيدة اةبدر لديعةس بدذلي االيدة تءدويم اءداا حدم
اذ اءجهزة.
ويظ د ار للددق تتلتددع بددط اادارات اللقليددة حددم اددذ اءجه دزة ل د ااتلددقم ليددث ييظددر وليهددق لددأ ايهددق ل د اقددو
اادارات حدم اللؤ ددة اللةوليدة ولد الللةد ا تدؤلر لددأ ةليددر لد االددور حدم اددذ اللؤ ددة ةددق
ابد ل التعره لأ لهقم وا تصقصقت اادارة اللقلية اللةولية.

حقادارة اللقلية حم اللؤ دة اللةوليدة ادم اادارة الل دعولة د ت ديير ةقحدة اا لدق اللقليدة لللؤ دة

وح ددا الله ددقم واا تصقص ددقت الت ددم ل دددداق له ددق الهيةد د التيظيل ددم لللؤ ددة واب ددداا الد د ار واللش ددورة ح ددم
الل قع ذات الطقبع اللقلم التم يلة ا تواجط اللؤ ة.
و تتولأ اادارة العقلة للشعو اللقلية العديد ل اللهقم والل عوليقت تتلل حم:
 -و ددداد وتوزي ددع وتيظ دديم لش ددروع ق ددقيو اللوازي ددة ال دديو

وليققش ددة بي ددود

واللشقرةة حم جل قت ليققشة لشروع اللوازية لع و ازرة اللقلية.
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ل ددأ ل ددتو اللؤ ددة

 لهلة تيويذ اللوازية بعد وقراراق وااشراه لأ تيويذاق وحا الػقيقت اللرصودة لهق. ااشراه لأ الوا االقيقت و دلقت اليء التم تلتقجهق الو ازرة حم اللرةز والليدا . تيظدديم ال ددج ت اللقليددة ل ددب تبويبددقت قددقيو اللوازيددة العقلددة والبددقت ةقحددة اللعددقل ت اللقليددةال قصة بيشقط اللؤ ة حم اذ ال ج ت.

 تءددديم تءددقرير دوريددة و دديوية ل د دارة العليددق ولددو ازرة اللقليددة د يشددقط اللؤ ددة وتءددديم توصدديقتل دارة العليق بقل صوص.
 قددبض جلي ددع اايددرادات بلوج ددب وصددو لءبو ددقت ر ددلية وقي ددداق حددم ال ددج ت اللقلي ددة ذاتالع قة.

 لوددظ الل ددتيدات اللقليددة بعددد وتلددقم لليددقت الصددره والءددبض لللدددة الليصددوص ليهددق حددم اليظددقماللقلم والءوايي العقلة وات حهق بعد ذلي.
 االتودقظ بقلةوددقات اللقليددة اللتعلءددة بلشددقريع اللؤ ددة اللتعقحددد ليهددق وات ددقذ ااجدرااات ال زلددةبقلتلديد او اا قدة او اللصقدرة قب تقريخ ا تلءققهق وبعد ا ذ اللواحءقت ال زلة بقل صوص.
 التفةد ل تفلي الل صصقت ال زلة ل يوقا واقتراح تفلييهق ل الجهقت اللعيية حم لقلة دمةوقية الل صصقت اللرصودة بءقيو اللوازية العقلة.

أهمية الدراسة-:

و ات ددقع اليشددقط اللددقلم حددم الءطددقع اللةددولم قلددة ولؤ ددقت ال ددلطة الول ددطييية قصددة ولددق

صددقلبط ل د صدددور التعليلددقت اللقليددة الليظلددة للعل د بهددذا الءطددقع ددقام بدددور ةبيددر حددم تءلي د ارتةددقب
اء طددقا والل قلوددقت ولةد

دددم وجددود لعددقيير وا ددلة ت ددبط اليشددقط بهددذا الءطددقع والزيددقدة الةبيدرة حددم

دددد لوظويددط ولجددم لصددروحقتط حر ددت وجددود تءيدديم لعلد اددؤاا اللددوظوي الةقييددة تطبيددا لبدددا اللدواب

والعءددقب ويظ د ار ا تءددويم ااداا يلل د

يص د ار اقلددق ل د

يقصددر يجددقح ا يظددقم ةددق ابددد ل د تيقولددط

للتعددره لددأ ل ددتو ااداا حددم لؤ ددقت ال ددلطة الوطييددة سوالةقييددة تطددوير بلددق يزيددد لد ةوددقاة وحعقليددة

اذا ااداا.

ةلق ا لهذ الد ار ة االية ةبيرة باللراا اللعرحة العللية ل

التعره لأ واقع ااداا اللقلم حدم

لؤ قت ال لطة الول دطييية واللشدقة واللعوقدقت التدم تواجدط تل دييط وزيدقدة جودتدط والةقييدة ا دتوقدة
اصلقب الءرار حم تل ي وتوعي اداا اادارات اللقلية بلق ي قام حم ترشيد اايوقا .
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أهداف الدراسة-:
-6

-5
-3
-2

تهدده ادذ الد ار دة ولدأ التعدره لدأ اءداا اللدقلم حدم لؤ دقت ال دلطة الول دطييية ولد لددم

د ار ددة ا ددذا ااداا سوالةقيي ددة تل ددييط وتط ددوير بل ددق ي دددم لد د اادارات اللقلي ددة ح ددم لؤ ددقت
ال لطة الول طييية .

د ار ة لءولقت اءداا اللقلم الجيد والتعره لأ لد توحراق حم لؤ قت ال لطة الول طييية.
تء ددديم التوص دديقت الت ددم ق ددد ت ددهم ح ددم تل ددي حق لي ددة وزي ددقدة ةو ددقاة اداا اادارات اللقلي ددة ح ددم

لؤ قت ال لطة الول طييية.

د

اتقلدة الورصددة لتطبيدا لبدددا اللدواب والعءددقب لد

لةقحددقة اللوظده اليددقجح حدم للددط لقديددق

ولعيويق ولعققبة الل ما لأ ادعط غير اللر م.

مشكمة الدراسة-:

تتلدد لشةلة الد ار ة حم د ار ة وتللي لد

ال ددلطة الول ددطييية سوالةقييددة تددوحير لددد

ةوقاة وحق لية اداا اادارات اللقلية حم لؤ قت

لتل ددي وتطددوير اءداا اللددقلم حددم اددذ اللؤ ددقت قصددة

والءطقع اللةولم قلة و ليط حال لشةلة الد ار ة تتلدد بقل ؤا اآلتم-:

مامدى كفاءة وفاعمية أداء االدارات المالية في مؤسسات السمطة الفمسطينية؟
ويتورع ل اذا ال ؤا الرعي م العديد ل اا علة الور ية لأ اليلو التقلم-:

 ا يتلتع العقللو بقادارات اللقلية بقلةوقاة العللية والعللية ,ال برة الةقحية لعل اذ اادارات؟ -لقلد ةوقية التشريعقت اللقلية لعل اذ اادارات؟

 ا تطبا اادارات اللقلية حم لؤ قت ال لطة الهيقة التيظيلية اللو و ة ؟ لقلد تطبيا لعقيير ااداا الجيد حم التعيييقت والترقيقت بلؤ قت ال لطة الول طييية؟ ا تءوم ااجهزة الرققبية بدوراق حم تءييم اداا العقللي بقادارات اللقلية حم لؤ قت ال لطة؟ لق لد ل قالة اادارة اللقلية حم ترشيد اليوءقت والللقحظة لأ اللق العقم ؟فرضيات الدراسة-:
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 يتلتع العقللو بقادارات اللقلية بقلةوقاة وال برة ال زلة لت يير ل اداراتهم. توجد قوايي وتعليلقت لقلية وا لة تلةم العل اللقلم حم لؤ قت ال لطة الل تلوة. اتوجد ددد ايةليد ددقت وا ددلة ولعتلد دددة تلد دددد ا تصقصد ددقت وص د د ليقت ل د د ةد د لوظد دده حد ددماادارات اللقلية حم ال لطة.

 اتوجد لعقيير وا لة و قدلة ل بط التعيييقت و الترقيقت بقللؤ قت اللةولية. ااجهزة الرققبية حم اللؤ قت اللةولية اتو تءييم اداا العقللي اااتلقم اللطلوب.-

ت قام اادارة اللقلية بءوة حم ترشيد اليوءقت والللقحظة لأ اللق العقم.

منهجية الدراسة-:

ا تلدددت الد ار ددة لددأ العديددد ل د الد ار ددقت اليظريددة والعلليددة اللرتبطددة بتءددويم اءداا اللددقلم حددم

اللؤ دقت اللةوليددة لد

د

اتبددقع البقلددث اللديهف الوصددوم التلليلددم الدذ يعيددأ بوصدده واقددع اءداا

اللقلم ول لم تللي اذا الواقع ود ار ة صقعصط.

ةلددق ا تلددد اللدديهف اا ددتءراعم الددذ يءددوم لددأ اا ددتيتقج العللددم الءددقعم لددأ ا ددقس الل لظددة
والددذ يرتةددز لددأ ااطددقر اليظددر والتش دريعم ويتددقعف الد ار ددقت الليداييددة الليشددورة د تءددويم اءداا حددم
الجه ددقز اللة ددولم لل ددروج بتوص دديقت ت ددقام ح ددم تل ددي اداا اادارات اللقلي ددة ح ددم لؤ ددقت ال دددلطة
الول طييية.

وقد ققم البقلث بتطبيا ا تبقية تةويت لد

 )62حءدرة تدم توزيعهدق لدأ العدقللي بدقادارات اللقليدة

حم لؤ قت ال لطة الول طييية لتعبعة البيقيقت اللطلوبة حيهق وااجقبة لأ حءراتهق وحا لقاو لطلوب.
مجتمع الدراسة-:

يتةو لجتلع الد ار ة ل الللق بي العقللي بقادارات اللقلية و قحة ولأ لدراا اللقلية بدو ازرات

ال ددلطة الول ددطييية ليددث يوجددد بقل ددلطة الول ددطييية د ددد " "22و ازرة قللددة  )22لؤ ددة وايعددة ر ددلية
لديي ددة الهيع ددة العقل ددة ل
بللقحظقت غزة

ددتع لقت-لرة ددز اللعلول ددقت الول ددطييم-ايتري ددت) يعلد د به ددق  )523للق ددبقال

قم 2005م جلعية الللق بي واللراجعي الول طييية بػزة 2005م).

عينة الدراسة:
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اشددتللت ييددة الد ار ددة لددأ  )77لوظوددق ل د اللددوظوي العددقللي بددقادارات اللقليددة حددم اللؤ ددقت
اللةولية بللقحظة غزة حم العقم  2005والجدو رقم  )2يو ح الو ازرات لل الد ار ة:
جدول رقم ()6

اللؤ قت اللةوية لعيية الد ار ة وا داد الللق بي واللدراا اللقليي بهق و ددام حم العيية وي بة
التللي ل العيية :
عدد

العدد

نسبة

المحاسبين العاممين

في عينة البحث

التمثيل من العينة

6

7779
26788

الرقم

اسم الجهة

.2

و ازرة اللقلية –داعرة الل قبقت

25

.2

و ازرة التربية والتعليم

15

23

.3

و ازرة الصلة

50

16

20778

.4

و ازرة الدا لية

25

23

26788

.5

و ازرة الشعو ااجتلق ية

22

22

25758

.6

ايعة التقلي واللعقشقت

7

7

9709

7

6

7779

و ازرة الشبقب والريق ة

4

4

5729

المجموع

652

77

%600

.7
.8

و ازرة شعو اء ر
والللرري

 اللصدر  :و داد البقلث.

والجدو رقم  )2يو ح احراد يية الد ار ة ل ب التدرج الوظيوم:
*جدول ( ) 5

8

يوضح أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة

حدود الدراسة-:

الوظيفة

العدد

النسبة المئوية

لدير

15

19.48

رعيس ق م

16

20.78

اق ل رعيس ق م

46

59.74

المجموع

77

100.00

* المصدر :اعداد الباحث

اللدود الزلقيية -:الوترة الللتدة ل ييقير2995م ولتأ يهقية قم 2003م وام تلل الت دع ديوات

اءولأ ل

لر ال لطة الول طييية.

اللدود اللةقيية -:لؤ قت ال لطة الوطيية الول طييية ليث تم ا تيقر للقيية لؤ قت ليهق ادم:
و ازرة اللقلية و ازرة الصدلة و ازرة التربيدة والتعلديم و ازرة الدا ليدة و ازرة الشدعو ااجتلق يدة ايعدة التدقلي
واللعقشقت و ازرة شعو اا ر والللرري

و ازرة الشبقب والريق ة.

دراسات سابقة:
 دراسـة عبــد الخــالق(6993م) بعيدوا ا ددت دام اليلدوذج االلد للرققبددة لتءيديم اداا الولدددات العقلددةغيددر الهقدحددة لل دربح-د ار ددة تطبيءيددة وقددد دددد البقلددث جللددة ل د اللشددقة اللتعلءددة بعلليددة تءيدديم
ااداا حم الولدات غير الهقدحة للربح ليهق دم ةوقية اا تلقدات الل صصة اجراا للية تءييم
ااداا و دددم تددوحر البيقيددقت االصددقعية والللق ددبية التددم يلةد اا تلددقد ليهددق حددم لرللتددم ر ددم
ال يق دقت وتءيدديم ااداا ولشددةلة العجددز حددم الةدوادر الوييددة اللددقارة وا ددوقا طددقبع ال درية الشددديد
لأ اا لق اادارية واللي الدأ اللرةزيدة و ددم تءبد العدقللي ل

دقليب وااتجقادقت اللديلدة

ل ااجرااات التيظيلية واادارية واجرااات اللراجعة.
 دراسة شـرب((6991م) بعيدوا تءيديم التجربدة اليلييدة حدم تلءيدا الرققبدة لدأ ااداا بدقلتطبيا لدأول دددات الءط ددقع الع ددقم والل ددتلط وة ددق لد د اب ددرز يت ددقعف ا ددذ الد ار ددة
اللةولم

ج ددز اليظ ددقم الللق ددبم

تءديم البيقيقت واللعلولقت ال زلة للجقيبي الت طيطم والرققبم و قصة حيلق ي دص

يظم التةقليه الوعلية واللعيقرية والترةيز لأ يظقم اللوازيقت التءديرية اللقليةدو الةلية واليءديدة
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و دم توحر طط تيظيلية او ادلة لةتوبدة تلددد ال دلطقت والل دعوليقت و دقحة الدأ ددم تلءدا
الرققبة لأ ااداا حم ظ غيقب البرالف التدريبية وقلة الت صصدقت الليق دبة لدد الءدقعلي

لدأ

تطبيا اذا اليوع ل الرققبة.
 دراســـة االريـــاني(6999م) بعي دوا توعيد د ال دددور الرق ددقبم ل ددلق ش ددوقحية اليظ ددقم اادار والل ددقلمللجهدقز اللةدولم حدم الديل

ولد اادم يتدقعف ادذ الد ار دة وجددود قصدور حدم الهيقةد التيظيليددة او

الوظيويددة للعديددد ل د ولدددات الجهددقز اادار اللةددولم و دددم ا ددداد توصدديه وظيوددم لةليددر ل د

اللهقم و دم وجود حص ل عم ووا ح حم اللهقم والوظقعه الرعي ية و دم توحر و قع الللقية

الةقحيدة للوجدودات وللتلةدقت العديدد لد الولددات اادارية و ددم تلبيدة ل رجدقت اليظدقم الللق ددبم
لتطلبقت ادارة الولدات اللةولية و ددم وجدود اجدرااات وا دلة وللدددة لتودويض الصد ليقت
وتلديد الل عوليقت الأ جقيب غيقب ايظلة اللواحز اللقدية واللعيوية ل ايظلدة تءيديم ااداا حدم

الجهقز اللةولم و دم االتزام بلعقيير اليزااة والتفاي والةوقاة يد شػ الوظقعه الشقغرة.

 دراســة البيشــي(5006م) بعيدوا ااجهدزة ااداريددة اللرةزيدة حددم اللللةددة العربيددة ال ددعوديةلع بدايددةالءر الجديد و ب تطويراق وةق لد يتقعجهدق قصدور حدم درجدة و دوح الهدده العدقم وااادداه

الور ية واا تصقصقت واللهقم للجهقز اادار لد قبد بعدض العدقللي حيدط او الل دتويدي ليدط
والتبق ددد بددي قلددة الهية د وقق دتددط وقلددة الص د ليقت اللليولددة ل د قب د اادارة العليددق للتيويددذيي
الددأ جقيددب دددم تدواحر الدددلي التيظيلددم ودليد ااج درااات لددد بعددض ااجه دزة اللةولية.و ددعه
اللتقبعة اادارية حم بعض اذ ااجهزة.
 دراســـة نـــدا(5005م) :بعي دوا تطددوير اليظددقم الللق ددبم اللة ددولم حددم جلهوريددة لصددر العربيددةليتلشددأ لددع لوازيددة الب درالف وااداا ول د ااددم يتددقعف اددذ الد ار ددة ا اليظددقم الللق ددبم اللةددولم
الددذ يءددوم لددأ تطبيددا اا ددقس اليءددد ايلةد لد قيددقس يتيجددة اا لددق اللءيءيددة ال قصددة بةد

حترة لقلية وايلة ل قيقس وجلقلم التةقليه اللءيءية ال قصة بة ولددة لةوليدة ةلدق ايلةيدط
قيددقس وجلددقلم التةددقليه لة د يشددقط ل د ايشددطة الولدددة اللةوليددة وبقلتددقلم حهددو غيددر قددقدر لددأ
تدوحير اللعلولدقت ال زلدة لتءيديم اداا الولددات اللةوليدة وات دقذ الءد اررات الليق دبة لتل دي ااداا
حم الل تءب

ةلق ا الللق بي حدم الولددات اللةوليدة لدديهم الةودقاة وال بدرة واللدؤا ت العلليدة

التددم تلةدديهم ل د تطبيددا ا ددقس اا ددتلءقا ةبدددي ل
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ددقس اليءددد

سوا ةددقيوا قددد يلتددقجو الددأ

بعض البرالف التدريبية التم ت ق دام لأ لواجهة اللشقة التم قد تعتر هم اليقا تطبيا ا قس
اا تلءقا.
 -دراســة(حماد 5003م) :بعي دوا تءددويم لدديهف الرققبددة اللقليددة حددم الءطددقع اللةددولم :د ار ددة لءقريددة

عه ةوقاة اليظدقم الللق دبم اللطبدا حدم لؤ دقت

ول اام لق توصلت وليط الد ار ة ل يتقعف

ال ددلطة الوطييددة الول ددطييية واحتءقر اادارات العليددق حددم لؤ ددقت ال ددلطةالأ ال ب درة حددم اللجددق
اادار

و دددم وجودايةلي ددقت وا ددلة ولعتل دددة لةلي ددر لد د لؤ ددقت ال ددلطة وغيقب التوص دديه

ال ددوظيوم للع ددقللي

وتلرة ددز ال ددلطقت والصد د ليقت بفيد ددد الء ددقعلي

اللو و ية والشوقحية حم ا تيقر الللق بي

لد ددأ اادارة العلي ددق ويءص

و دقحة الدأ ددم تطبيدا العءوبدقت التفديبيدة والجزاعيدة

بلا الل قلوي للءقيو .
 وحدم تقريــر الشــقاقي وصــاي 5003م) بعيدوا اصد ح اللؤ دقت الول ددطييية لدق الجديددد ؟ ةددقلد ابددرز يتددقعف اددذا التءريددر ا العديددد ل د ااصد لقت حددم ال دلددة اللدييددة بقيتظددقر التيويددذ وا

ال ددلطة التيويذيددة لق ازلددت تهدديل
ج ددلق يق دديق رققبيددق ل ددتء

لددأ اللجلددس التش دريعم وتهلشددط للددق ابعددد

د التطددور ليصددبح

اددذا الددأ جقيددب ا ددتلرار ال ددعه حددم اداا اللجلددس التش دريعم وا

ال ددلطة التيويذي ددة ت ددتلةم ح ددم التعييي ددقت وتت ددد

ح ددم لص ددروحقت اللؤ ددقت اللةولي ددة ةل ددق ا

ال لطة الول طييية لم تءترح طوات للددة اصد ح الجهدقز التيويدذ ليبءدأ لجلدس الدوزراا لةقيدق
لليءقش وليس لصيع الء اررات.
ويت ددح ل د الد ار ددقت ال ددقبءة ا الولدددات اللةوليددة حددم الدددو العربيددة تعدديش يوددس اللشددقة اللرتبطددة

ب ددوا اداا ا ددذ الول دددات وايه ددق تلت ددقج ال ددأ ت ددوحر العيصد دري اآلتي ددي للوققي ددة لد د الػ ددش والو ددقد وال ددق

اللؤتلر الدولم ال قدس شر لألجهزة العليق للرققبة اللقلية والللق بة –ايةو ق  -الليعءدد حدم جلهوريدة
اءرغوا حم شهر اةتوبر 2998م)-:
 -ويجقد اءدارة اللقلية الءويدة.

 ةوقاة ويزااة ال دلة العقلة.أوالً -:اإلطار النظري لمدراسة-:

 -6مفهوم وأهداف تقويم األداء -:
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حد ددم ظ د د اد ددذا التو د ددع حد ددم ل د د اادارة اللقليد ددة قصد ددة واادارات اللةوليد ددة قلد ددة وظهد ددور
الت صصددقت الدقيءددة الل تلوددة للددق اقت ددأ لعددط اءلددر توددويض بعددض اا تصقصددقت والل ددعوليقت ولددأ
الل عولي

اادارات لتدأ يتلةيدوا لد اداا اء لدق اللوةولدة لهدم وتلءيدا اادداه اللؤ دة ظهدرت

اللقجددة الددأ تءددويم ااداا واددو لددق اصددطلح الددبعض لددأ ت ددليتط بلراجعددة ااداا او الرققبددة لددأ ااداا

قلعددقو 2998م ص ) 25لددع اء ددذ ح ددم اا تب ددقر ا
تطبيءهق لأ الءطقع اللةولم لةويهق تلل البدي

للي ددة تءددويم اءداا تةت ددب االي ددة قصددة ي ددد

د الدداحع الدذاتم الدذ يلودز اليشدقط ال دقص ويدد م

عم اادارة لتلءيا ااداحهق قلعقو 2998م ص.)62
حءدد رحددت لجيددة اءدلددة واللصددطللقت التقبعددة لللجلو ددة العربيددة لألجهدزة العليددق للرققبددة اللقليددة والللق ددبة

رققبة اءداا بفيهق " تءويم ايشطة ايعدة لدق للتلءدا للدق وذا ةقيدت لواردادق قدد اديدرت بقلصدورة التدم رو يدت
حيهق جوايب التوحير والةوقاة والوق لية ول ا لتطلبقت الل قالة قد تلت اا تجقبة لهدق بصدورة لعءولدة
" لجلة الرققبة اللقلية العدد  28يوييو2996م ص.) 34
ةلق و ع ةلير ل الل تصي واءةقديليي تعريوقت لتءويم اءداا يذةر ليهق -:
 يءصد بتءويم اءداا وص ح اداا اللوظه وتعديلط سوازالة ا وجقلط .اللطير والعلم 2996م). او للية ليظلة تهده الأ تءددير لدد حق ليدة وةودقاة الودرد حدم العلد لد اجد ل دق دة اادارةاللعيية لأ ات قذ ق اررات اقلة ت ص اللوظه وتهم لصير الوظيوم اواية 2992م).
 ا ددم قي ددقس وتص ددليح اداا اءيش ددطة الت ددم يء ددوم به ددق اللرؤو ددو للتفة ددد لد د ا اا ددداه الليظل ددةوال طط اللعدة لبلوغهق يجر تلءيءهق

 -او للية تهده الأ قيقس اليشقط اللؤد

لقر 2982م ص .)60

والوقوه لأ لءيءة يتقعجدط ولد لدم بيدق لدق وذا ةدق

اليشقط لتوءقال حم يتقعجط لع اءاداه التم عأ لتلءيءهق ولق وذا ةق ا لوب اذا اليشقط وو قع
تلءيد ددا يتقعجد ددط تلل د د اح د د واةود ددف لد ددق الة د د اتبق د ددط لتلءيد ددا تلد ددي اليتد ددقعف واءاد ددداه .قلعقو

2998م ص .)26

 -الق رققبة اءداا بلعيقاق العللم حتعيم " تءييم اداا الليظلقت طبءقال ءاداه ولعقيير للددة لءدلقال

تلهيددداال ات ددقذ ااجدرااات الصددليلة الل علددة بلددق ي ددل تطددقبا اءداا لددع لددق اددو ل طددط لددط .
الشريه 2987م ص.)422
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يق دقت اادارة د طريدا لجلو دة ااجدرااات

 -وير البقلث ا تءدويم ااداا ادو حلدص وتلليد

و الو قع الليق بة بهده ترشيد اذ ال يق قت وتل ي الةوقية التم تيوذ بهق.
 -5مقومات األداء الجيد-:

يءصد بلءولقت اءداا الجيد لجلو ة ال صقعص واللتطلبقت التم يلزم توحراق لللةم لدم لدد

جودة وةوقاة وحعقلية اءداا واذ اللءولقت ام -:
اإلدارة االســتراتيجية -:اددم ذلددي اء ددلوب الددذ ل د

أ-

اللؤ ددة بتلدي ددد التوجه ددقت طويل ددة اءجد د

الليق ب والتءييم الل تلر ل

وتلءي ددا اءداا لد د

لددط تءددوم اادارة العليددق ببيددقا ا ددتراتيجيقت
دد

التص ددليم ال دددقيا لةيوي ددة التيويد ددذ

تراتيجيقت اللو و ة ال للم 2995م ).

 -الت طدديط ال ددليم الددذ يءددوم لددأ د ار ددة اداا اللق ددأ وا تش دراه الل ددتءب

وال د الواقددع

الءقعم والت طيط ال ليم يرتةز لأ -:



و وح اءاداه وققبلية تلويلهق ولأ ارققم و الة .
ت والل رج ددقت بقلي ددبة لةد د بري ددقلف او لرة ددز

ولةقيي ددة قي ددقس العلد د الليج ددز وتلدي ددد الل ددد
ل عولية.

 وج ددود ايةد د تيظيل ددم ددليم وليق ددب للجه ددة  :يت ددل تبوي ددب وتوص دديه ددليم للوظ ددقعه وو ددوحال لطقت والل عوليقت وتصييه لأليشطة والبرالف الللددة بقلهية التيظيلم.

 وجود يظقم لللتقبعة وتءويم اءداا الذاتم يلةد لدوات ددقذ ااج درااات ال زلددة للتصددليح اواال بددفو

لدط لتقبعدة تيويدذ اليشدقط وةشده اايل ارحدقت

ورصددد اللظددقار اايجقبيددة حددم اءداا وال ددعم ولددم

تعليلهق وتر يخ ال ب التم دقالت حدم ويجقدادق بلدق يلءدا رققبدة الةودقاة والوعقليدة حدم ادذ الولددة

اادارية .
ب-

الشـــفافية -:ا ددم ل ددا ةد د لد دواط ح ددم الوص ددو ال ددأ اللعلول ددقت ولعرح ددة لي ددقت ات ددقذ الءد درار

اللؤ م ولا الشوقحية لطلدب

درور لو دع لعدقيير ا

ل اللءة والل ق دة حم اةتشقه الو قد.
ت-

قيدة وليلدقا لد لؤ دم للدق تدؤد وليدط

إق ـرار مبــدأ المســاءلة الفعالــة :وللقر ددتط حعلي دقال ل د اادارات العليددق ةلبدددا لةل د لتءيدديم اءداا-:

حقللوظه العقم الذ يعطأ ل دعوليقت وصد ليقت اداا وظيودة للدددة يةدو ل دعوا د اداا لهدقم تلدي
الوظيوة طبءق للق ادو للددد دلوق حعيدد ا دت دام الل دقالة ةتليدة لتءدويم اءداا يةدو الترةيدز لدأ ةد لد
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ل تو اءداا ا لذ تم تلءيءط ولد حعقلية يظقم الل قالة الذ تم اتبق ط حم ظ توحر يقصر تطبيدا
الل قالة الوعقلة.
ث-

تطــوير الــنظم المحاســبية -:وذ ا وجددود يظددقم للق ددبم ددليم ولتطددور يلةد لد اللصددو

لددأ

البيقيقت اللقلية والللق بية ال ليلة التم تعتبر ولد لرتةزات رققبة اءداا ةلق ايط ي قام حم بيدق لدد

تءيد اءجهزة اللةولية بقلءوا د التشريعية اللطبءة وي ه
الل تص ددة اللبي ددي

لليقت التدقيا والرققبدة التدم تلقر دهق الجهدقت

2999م ص )27ا ددذا الدددأ جقي ددب ا ددت دام ا ددذ ال دديظم ح ددم و ددداد اللوازيدددقت

ال قصددة بتلددي اءجه دزة لتزويددد لت ددذ الء درار بقلبيقيددقت واللعلولددقت ال زلددة لللةددم لددأ ةوددقاة ا ددت دام
اللوارد اللقدية والبشرية اللتقلة لتلءيا اءاداه .
 -3تقويم االداء في القطاع الحكومي-:
و

لليددة تءددويم اءداا تةت ددب االيددة قصددة يددد تطبيءهددق لددأ الءطددقع اللةددولم لةويهددق تللد البدددي

د الددداحع الددذاتم الددذ يلوددز اليشددقط ال ددقص قلعددقو 2998م ص )62ويددد م ددعم اادارة لتلءيددا
ااداحهق.
ويرى بعض الباحثين(قمعاوي 6998م)(عميان 5005م) أن تقـويم االداء يرتكـز عمـى ثالثـة مقـاييس
أساسية هي:

 الةوقاة :ويءصد بهق الءدرة لأ ا ت دام اللوارد اللتقلة ايجقز اءداا اللطلوب ةلق يجب. الوق لية :ويءصد بهق ل تو تلءيا اادارة ل اداه التم لددت لهق. -ااقتصقد :التفةد ل ا ت دام اللدوارد اللتقلدة لللصدو

وبفق تةلوة للةية.

لدأ الل رجدقت اللطلوبدة بدقلجودة الليق دبة

وقددد اش ددقرت العديددد ل د الد ار ددقت والتء ددقرير}(اليظ ددقر 2000م ) تءريددر يشددقط دي دوا الللق ددبة لدولددة

االقرات 2998م) ){ التم اجريت لدو تءدويم ااداا الدأ ا ايدقي صدعوبة حدم قيدقس اداا ايدة ليظلدة
لةوليدة ويرجدع ذلدي ولددأ العديدد لد الصدعوبقت التددم لهدق

اللةولية يذةر ليهق:
-6

طبيعة الخدمات الحكومية :وذ ايهق دلقت يصعب و
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قدة بطبيعدة العلد حدم للد تلدي الليظلددقت
ق هق للءيقس الةلم.

 -5تعــدد وتعــارض األهــداف واألولويــات :ددقدة لددق يوجددد للليظلددقت اللةوليددة ااددداه لتعددددة حددم الوقددت
الذ يوجد حيط اده للدد لة ليشدفة قصدة .وبقلتدقلم حدال تعددد اءادداه حدم الولددة اللةوليدة ي ديه

ولأ صعوبة قيقس اءداا وذلي بعدم ولةقيية تلديد الوز الذ يعطأ لة اده ل اءاداه اللتعددة.
 -3غياب التحديد الدقيق لمهام األجهزة الحكومية:

دم و وح لهقم ة ولددة يءدود ولدأ لدا الةليدر لد الصدعوبقت التدم تدؤد ولدأ الت ديب حدم الل دؤولية

وغيقب الل قالة يذةر ليهق لق يلم:
ا ) التدا

حم ا تصقصقت اءجهزة اللةولية.

ب) اازدواجية والت قرب حم اا تصقصقت بقءجهزة.

ج) غيقب التيظيم ال ليم لألجهزة و دم التوصيه الدقيا لواجبقتهق.

 -2الروتين في األجهزة الحكومية:

ةيتيجة طبيعية لػيقب اللعقيير الةلية التم يلة اا تلقد ليهق حم قيقس اءداا حم ظ غيدقب اءادداه

الءقبلة للءيقس الةلم يجد ا اادارة تهتم بتطبيا ااجرااات حم لي ترةز اجهزة الل قالة حم الللق دبة
لأ االتزام بلتقبعة ير تلي ااجرااات.
 -2الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل:

تتلل الصعوبقت واا ت ات اللتعلءة بعيصر العل حم اآلتم:



الت د م ال ددوظيوم و ددلبيقتط العدي دددة لد د ازدواجي ددة ح ددم الل ددعولية ااداري ددة وط ددو ااجد درااات و ل ددا
ل تويقت تيظيلية غير

رورية.

اا تصقصقت الوظيوية.



ازدواجية وتدا



ص ددعوبة تلدي ددد ل ددق يل ددزم لد د

لقل ددة وذل ددي لع دددم وج ددود لع ددقيير يلوذجي ددة ءداا الع ددقللي لت ددت دم

ةلؤشرات ورشقدية حم تلديد العلقلة.


لا وظقعه جديدة دو ا تصقلبهق زيقدة حم با العل الوظيوم.

 -1غياب رقابة الممكية الخاصة:

ت ود حم اءجهزة اللةولية لقلة ل

دم اللبقاة او ااالق حم قيقس اءداا يتيجة دم تدوحر

الرققبة الوق لة التم تلقرس حم الءطقع ال قص.
 -7الضغوط السياسية:
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ددقدة لددق تلددقرس اءجهدزة اللةوليددة ا تصقصددقتهق حددم وطددقر لد الءد اررات ال يق ددية التددم ت ددعأ
اللةولددة ل د وراعهددق ولددأ تعظدديم لةق ددبهق ال يق ددية وااجتلق يددة ا اللددردود ال يق ددم وااجتلددق م
لللةولة الذ يصعب و

ق ط للءيقس الةلم.

 -8التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص.
لءد اد التدا

حم تءديم يوس ال دلة بي الءطق ي ال قص واللةولم قصة يدد وشدراي الءطدقع

ال قص حم اداا جزا ل ال دلة لللواط ولأ صعوبة قيقس اءداا اللؤ م لألجهزة اللةولية.
 -9قياس األداء المضمل:

حددم ظ د غيددقب الشددوقحية يجددد ا اادارة تتبيددأ ازدواجيددة حددم الءيددقس حهيددقي قيددقس دا لددم تعتلددد

اادارة حي ددط ل ددأ اللء ددقعا وقي ددقس ددقرجم تء دددم اادارة حي ددط ص ددورة غي ددر واقعي ددة لت ددلي الءي ددقس
ال قرجم اللتلل حم ال ار العقم او الل تويد ل ال دلة.
 -60غياب المعيار الكمي لممخرجات:

ويت ح ذلي حم دم ققبلية ااداه الءطق قت اللةولية للءيقس الةلدم الدأ جقيدب ددم

اء ذ بلعقيير ا ر اجتلق ية او اقتصقدية لءيقس يتقعف اداا اذ الءطق قت.
ثانياً :الدراسة الميدانية-:

بعددد ااط د ع لددأ اءدب اادار والد ار ددقت ال ددقبءة اللتعلءددة بلشددةلة الد ار ددة وا ددتط ع ار

ييددة ل د لددوظوم اادارات اللقليددة د طريددا اللءددقب ت الش صددية ذات الطددقبع غيددر الر ددلم قددقم
البقلددث ببيددقا اا ددتبقية و ر دهق لددأ دددد ل د الللةلددي اللت صصددي

اوصأ بهق ادؤاا الللةلدو

سواج دراا التعدددي ت التددم

وقدد بلدع ددد حءدرات اا دتبقية بعدد صديقغتهق اليهقعيدة  )62حءدرة لوز دة

لددأ ددتة ابعددقد ليددث ا طددأ لةد حء درة وز لدددرج وحددا ددلم لتدددرج لق ددم لواحددا بشدددة لواحددا

لت ددردد لعدددقرض لعد ددقرض بش دددة ) لتء ددويم اداا العد ددقللي ب ددقادارات اللقلي ددة حد ددم لؤ دددقت ال د ددلطة
بللقحظقت غزة بق ت دام اء دقليب االصدقعية اللتلللدة حدم التةد اررات واللتو دطقت الل دقبية والي دب
اللعوية وبذلي تيلصر درجقت احراد يية الد ار ة لق بدي  )280 56درجدة واللللدا رقدم  )2يبدي
اا تبقية حم صورتهق اليهقعية.
صدق االستبانة:
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تم التلءا ل صدا اا تبقية ل يقلية الوءرات والصيقغة ولدد ايتلدقا الوءدرات ولدأ ةد
ل اءبعقد ال ل ة ل

بعدد

تبقية وةذلي تم التلءا ل صددا اات دقا الددا لم والصددا البيدقعم لللجدقات

بق ت دام البريقلف االصقعم  )SPSSوبذلي تم التفةد ل ا اا تبقية تتلتع بدرجدة قليدة لد اللبدقت
واات قا الدا لم.

والجدو اآلتم  )3يبي

دد حءرات اا تبقية  62حءرة) لوز ة لأ ابعقداق:
جدو
يبي

)3

دد حءرات اا تبقية ل ب ة بعد ل ابعقداق
عدد الفقرات

البعد
اللعيقر اءو  :الةوقاة وال برة

22

اللعيقر اللقيم :الءوايي والتشريعقت اللقلية

8

اللعيقر اللقلث :الهية التيظيلم للو ازرة

24

اللعيقر الرابع :لعقيير التعيي والترقية

22

اللعيقر ال قلس :دور اءجهزة الرققبية

9

اللعيقر ال قدس :ااقتصقد

7

الدرجة الكمية

15

المصدر :اعداد االحث
ثبات االستبانة :تم تءدير لبقت اا تبقية بق ت دام طريءتدم لعقلد الودق ةرويبدقخ والتجزعدة اليصدوية
لي د د ددث تب د د ددي ا لع د د ددقل ت الو د د ددق ةرويب د د ددقخ جليعه د د ددق ح د د ددوا  )07869وا لعقلد د د د اللب د د ددقت الةل د د ددم
 )07970بييلددق ةددق لعقل د اللبددقت الةلددم بق ددت دام طريءددة التجزعددة اليصددوية  )0.940واددذا يددد
لأ ا اا تبقية تتلتع بدرجة قلية ل اللبقت تطلع البقلث ولأ تطبيءهق لأ يية الد ار ة.
تحميل الفرضيات:
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الفرض االول :يتمتع العاممون باالدارات المالية بالكفاءة والخبرة الالزمة لتسيير عمل اداراتهم.
او لت الد ار دة التطبيءيدة لمفـرض االول ا لددراا اللقليدة حدم لؤ دقت ال دلطة يتلتعدو بقللؤاد

العللد د ددم الليق د د ددب وبقلةود د ددقاة الليق د د ددبة لعللهد د ددم وا درجد د ددة ايتلد د ددقا لد د ددوظوم اادارات اللقليد د ددة قليد د ددة
للؤ ددقتهم وةقيت اديددأ ي ددبة ءراا اللبلددولي حددم ءددد دورات ليتظلددة للعددقللي بددقادارات اللقليددة ليددث

بلػت ي بة تفييدام لعءد الو ازرات دورات ليتظلة .%56736

واددذا يتوددا لددع د ار ددة يدددا التددم او ددلت ا الللق ددبي لددديهم ال ب درة والةوددقاة واللؤا د العللددم وحءددط
يلتقجو الأ برالف تدريبية لتطورة وذ ةقيدت ي دبة لواحءدة اللبلدولي

لدأ تدوحر يقصدر الةودقاة وال بدرة

واللؤاد العللددم حددم العددقللي بددقادارات اللقليددة بي ددبة تراولددت بددي  %88 %56واددذ اليتيجددة تتوددا لددع

الورض ااو ل حروض الد ار ة والجدو اآلتم  ) 4يو ح يتيجة ا تجقبقت اللبلولي للورض ااو :
الجدول () 2
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المعيار األول "الكفاءة
والخبرة" وكذلك معامل ارتباطها مع الدرجة الكمية ومستوى داللتها (ن =)77
االستجابات

4.195

0.689

83.90

0.707

0.836

82.08

0.733

1.355

56.36

0.558

مجموع

320

4.156

0.844

83.12

0.572

4

يتعقلد د الل دددير الل ددقلم ل ددع لرؤو دديط بش ددة

ددلطو

ا

لجق للتلقور).
جليد ددع العد ددقللي بد ددقادارة اللقليد ددة لد ددديهم اللؤا د د العللد ددم

المتوسط

305

3.961

1.044

79.22

0.546

5

الليق ب للعل بقادارة اللقلية

6

يتلتع العقللو بقادارة اللقلية بقلةوقاة الليق بة لعللهم

323

7

يتلتع العقللو بقادارة اللقلية بقل برة الليق بة لعللهم

316

4.104

8

تعءد د ددد دورات ليتظلد د ددة لتل د د ددي اداا العد د ددقللي وتطد د ددوير

217

2.818

28

المعياري

االنحراف

3

يتلتع اللدير اللقلم بقل برة الليق بة لعللط

331

4.299

0.875

85.97

0.678

النسبي

الوزن

2

يتلتع اللدير اللقلم بقلةوقاة الليق بة لعللط

337

4.377

0.779

87.53

0.676

م

االرتباط

معامل

1

اللؤا العللم لللدير اللقلم يتيق ب لع وظيوتط

341

4.429

0.677

88.57

0.702

الفقرة

قدراتهم دا لية او قرجية)
9

يلتقج العقللو بقادارة اللقلية لللزيد ل الدورات لتطوير

اداعهم.

 10اءجهزة واللعدات ال زلة للعل اللقلم حم الو ازرة ةقحية.
11

يعتلددد العل د حددم اادارة اللقليددة بش دة ةقل د

لددأ يظددقم

للو ب.

 12تعتبر درجة ايتلقعي لللؤ ة التم تعل بهق قلية.

333

4.325

0.595

86.49

0.433

281

3.649

1.109

72.99

0.704

279

3.623

1.298

72.47

0.507

337

4.377

0.726

87.53

0.554

ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07283 = )0702
ويت ح ل الجدو ال دقبا ا
ةقيددت لواحءددة بلعددد

راا اللبلدولي

د تطدور ا دقليب العلد الل دت دلة حدم اادارات اللقليدة

)%73-72تءريبددق واددذ الي ددبة تددولم بلقجددة اادارات اللقليددة قصددة ولؤ ددقت

ال لطة قلة الأ توعي ا ت دام يظم اللعلولقت الللق بية حم لؤ قت ال لطة الول طييية.
الق الفرض الثاني اللتعلدا بمدى كفاية القوانين والتشريعات الماليـة لعمـل هـذال االدارات حءدد او دلت

الد ار ددة التطبيءيددة ا العددقللي بددقادارات اللقليددة يلتزلددو بل ددي ددج ت لقليددة ويلتزلددو بتعليلددقت و ازرة
اللقليددة حددم للهددم وايهددم ي ددتيدو الددأ قدوايي وتعليلددقت وا ددلة ولةتوبددة حددم للهددم وا تبددر%56720

لد اللبددوللي ا الءدوايي والتشدريعقت اللقليددة ةقحيددة لعلد وداراتهددم وا تبددر  )%51.69لد اللبددوللي
ا و ازرة اللقليدة اددم لصددر التلويد الوليددد ايشدطة و لد الدو ازرات بييلددق ةقيددت ي دبة اللؤيدددي الددأ ا
الء اررات اادارية تطبا لأ ة العقللي ب ا تليقا ام  )%47.79وادم ي دبة تعةدس وجدود ت ديب
ادار

والجدو اآلتم  )5يو ح اليتقعف التطبيءية للعيقر ةوقية الءوايي والتشريعقت:

الجدول () 2
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المعيار الثاني
"القوانين والتشريعات" وكذلك معامل ارتباطها مع الدرجة الكمية (ن =)77
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20

اللقلية

و ازرة اللقلي د د د ددة للتزل د د د ددة بتطبي د د د ددا وتيوي د د د ددذ
اللوازيقت اللعتلدة للو ازرة وبقيتظقم
و ازرة اللقلي ددة ا ددم لص دددر التلويد د الولي ددد
ءيشطة و ل الو ازرة
تعتب د ددر الءد د دوايي والتشد د دريعقت اللقلي د ددة ح د ددم

لؤ قت ال لطة الول طييية ةقحية

يدتم تطبيددا ةد الءد اررات ااداريددة لددأ ةد
العقللي ب ا تليقا.

االستجابات

19

تلتددزم اادارة اللقليددة بتطبيددا تعليلددقت و ازرة

مجموع

18

ولواعح وتعليلقت وا لة ولةتوبة

المتوسط

17

يرتةز العل اللقلم حم الو ازرة لأ قوايي

المعياري

16

اللعقل ت اللقلية

االنحراف

15

توجد ددد د ددج ت لقليد ددة ت د ددج حيهد ددق ةقحد ددة

النسبي

14

ل بط العل .

الوزن

13

توجد ددد وج د درااات لد د د وا د ددلة ولةتوب د ددة

اارتبقط

م

لعقل

الفقرة

273

3.545

0.953

70.91

0.708

316

4.104

0.821

82.08

0.523

279

3.623

0.859

72.47

0.714

312

4.052

0.535

81.04

0.639

234

3.039

1.019

60.78

0.601

199

2.584

1.239

51.69

0.403

216

2.805

0.844

56.10

0.594

184

2.390

1.137

47.79

0.676

ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07283 = )0702
وي لظ حم الفرض الثالث اللتعلدا بوجـود هيكميـات واضـحة ومعتمـدة تحـدد اختصاصـات وصـالحيات

عمل كل موظف في اإلدارات المالية في السمطة ا ايقي اي دجقم بدي لددراا اللقليدة واللدوظوي التدقبعي

لهددم وةددذلي بددي لدددراا اللقليددة واادارة العليددق وا لهددقم وا تصقصددقت لدددراا اللقليددة وا ددلة بييلددق ايددد
 )%58.18ل د د اللبلد ددولي ا " اادارة اللقليد ددة ودارة تيويذيد ددة حء د ددط وا تت د ددد

وااجرااات والتعليلقت اللقلية"

20

ح د ددم و د ددع ال يق د ددقت

ويدر  )% 48.83لد اللبلدولي ا " اادارة العليدق تتدد حدم توقصدي لد اادارة اللقليدة للدق يربددي
العلد " وبلػددت ي ددبة اللبلددولي الددذي يددرو ا " اادارة اللقليددة بددقلو ازرة تعلد بشددة لرةددز وا توجددد
اق ددقم لقليددة حددم الولدددات ااداريددة) التقبعددة للددو ازرة اام "  )%48.57والجدددو اآلتددم  ) 6يو ددح راا
اللبلولي لو توحر الهيةليقت الوا لة واللعتلدة حم لؤ قت ال لطة:
الجدول () 1
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المعيار الثالث
"االهياكل التنظيمية" وكذلك معامل ارتباطها مع الدرجة الكمية (ن =)77
االستجابات

مجموع

المتوسط

المعياري

االنحراف

.22
بقادارة اللقلية

النسبي

يوجددد تلديددد ل

تصقصددقت والصد ليقت للعددقللي

الوزن

لل د د ددو ازرة ايةلي د د ددة وا د د ددلة ولعتل د د دددة لد د د د الجه د د ددقت
.56
الل تصة لجلس الوزراا)

االرتباط

م

معامل

الفقرة

253

3.286

1.336

65.71

0.740

286

3.714

1.099

74.29

0.661

اللؤا د د العللد ددم وال ب د درة العلليد ددة للعد ددقللي بد ددقادارة

.23اللقلية لطقبا للوصه الدوظيوم اللعتلدد حدم ايةليدة

267

3.468

1.142

69.35

0.756

الو ازرة
تعلد اادارة اللقليددة بددقلو ازرة بشددة لرةددز وا توجددد
.24
اق قم لقلية حم اللديريقت
د د دددد الع د د ددقللي ب د د ددقادارة اللقلي د د ددة ة د د ددقه لللقر د د ددة

.25
الوظقعه الل تلوة بقادارة

اءق دقم والشددعب اللوجددودة حدم ايةليددة اادارة اللقليددة
.26
ليق بة للجم العل بقلداعرة
اادارة اللقلية ودارة تيويذية حءط وا تتدد
.27
ال يق قت وااجرااات والتعليلقت اللقلية

حدم و دع

.28توجددد لتقبع ددة ل ددتلرة لتيوي ددذ بي ددود اللوازي ددة لد د قبد د

22

187

2.429

1.219

48.57

0.090

278

3.610

1.114

72.21

0.624

271

3.519

1.165

70.39

0.749

224

2.909

1.248

58.18

0.439

283

3.675

1.057

73.51

0.697

ق م ل تص بقادارة اللقلية
لدراا الدواعر اللوجدو دا د اادارة العقلدة للشدعو

.29اللقليددة ل ددديهم له ددقم وا تصقص ددقت وا ددلة يءول ددو

299

3.883

0.858

77.66

0.662

بهق.
اادارة العليد ددق بد ددقلو ازرة لتوهلد ددة لد دددور وااليد ددة اادارة
.30
اللقلية

297

3.857

0.996

77.14

0.708

188

2.442

1.118

48.83

0.357

ايددقي اي ددجقم حددم العلد بددي اللدددير اللددقلم واادارة
.32
بقلوزرة
ا
العليق

303

3.935

0.908

78.70

0.820

ايقي اي جقم حم العل بي اللدير اللقلم والعدقللي
.33
حم اادارة اللقلية

304

3.948

0.930

78.96

0.568

لةد ددق العل د د لد ددحدارة اللقليد ددة ليق د ددب وةد ددقحم لعد دددد
.34
العقللي حيهق

265

3.442

1.219

68.83

0.728

اادارة العليق حم توقصي

تتد
.32
للق يربي العل

لد اادارة اللقليدة

ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07283 = )0702
وي لددظ ل د الجدددو ال ددقبا ا ةليددر ل د لؤ ددقت ال ددلطة اتتددوحر بهددق ايقة د تيظيليددة وا ددلة
ولعتلدددة ليددث ورد بتءريددر التيليددة البش درية 2998م –2999م) تلددت ي دوا ااددم وشددةقليقت ال ددلطة
التيويذية "غيقب ايةليقت لءرة ووا لة للو ازرات والهيعقت العقلة ل قب لجلس الدوزراا " وةدذلي لدق
ورد ب ددقلتءرير ال دديو ال ددقبع للهيع ددة الول ددطييية الل ددتءلة للء ددوا اللد دواط
التيويذيددة واللتلللددة ح ددم "

ددل توص دديقتهق لل ددلطة

ددرورة ويجددقد الهيةليددقت ااداريددة ال ددليلة لللؤ ددقت العقللددة حددم ال ددلطة

الوطييددة الول ددطييية" واددذا لددق اةدتددط د ار ددة الشددءققم وصددقيع وتءريددر و ازرات ال ددلطة للجلددس الددوزراا

لعقم 2998م ول الجدير ذةر ا ةلير ل لؤ قت ال لطة تعتبر الهيقة التيظيليدة الدر ا

قدة

لللوظدده بددط ولدديس ل د لءددط ااط د ع ليهددق واددم لقلددة تعددقيم ليهددق اايظلددة اللةوليددة حددم الدددو
العربية بشة

قم.

22

الق الفرض الرابع اللتعلدا بمدى وجود معايير واضحة وعادلة لضبط التعيينات و الترقيات بالمؤسسـات
الحكوميـــة حءددد او ددلت الد ار ددة ا ايددقي درجددة ل د اللرويددة تتلل د حددم ددلقح اللدددير العددقم للل ددعو
اللبقشد ددر اللشد ددقرةة حد ددم تءيد دديم اءداا وذ ابد ددد

 )%74.81ل د د الللد ددولي تفييد دددام لد ددذلي بييلد ددق ايد ددد

 )%70.91ل اللبلولي لشقرةة اللدير الل تص حم ا تيقر اللوظوي الجدد لحدارة اللقلية " وير
 )%65.97لد اللبلددولي ا " تءيدديم اءداا يعتلددد لددأ اءداا ول د اءداا" ويددر  )%58.18لد
اللل ددولي ا اللوظ دده يف د ددذ لء ددط الطبيعدددم ح ددم الترقي ددقت والعد د وات " بييلدددق اب ددد  )%55.84لد د
اللبلولي ا " اللوظه يشعر بقايصدقه لقليدقال سواداريدق لءقريدة بيظ ارعدط حدم الدو ازرات اء در

ي دبة اللؤيدددي ا اءقدليددة اددم لءيددقس الترقيددة بددقلو ازرة"  )%48.31لد اللبلددولي
يعةس يتيجة الد ار ة التطبيءية لهذ الور ية:

وقدد بلػدت

والجددو اآلتددم ) 7

الجدول () 7
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الرابع "معايير
التعيين والترقي" وكذلك معامل ارتباطها مع الدرجة الكمية ومستوى داللتها (ن =)77
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االستجابات

مجموع

المتوسط

المعياري

االنحراف

النسبي

الوزن

االرتباط

م

معامل

الفقـــــــرة

 35يتم التعي داعلق حم الوظقعه ل

ل قبءة لو و ية.

230

2.987

1.446

59.74

0.651

 36يتم التعي داعلق حم الوظقعه ل

الع ققت الش صية

229

2.974

1.357

59.48

0.542

273

3.545

1.046

70.91

0.643

224

2.909

1.471

58.18

0.779

253

3.286

1.459

65.71

0.529

215

2.792

1.351

55.84

0.792

224

2.909

1.416

58.18

0.845

 42اللهقرة والةوقاة لهلق دور حم ترقأ اللوظه حم الو ازرة

232

3.013

1.333

60.26

0.775

 43اءقدلية ام لءيقس الترقية بقلو ازرة

186

2.416

1.104

48.31

*0.253

 44يعتلد تءييم اءداا لأ الع ققت الش صية

237

3.078

1.365

61.56

0.470

اءداا

254

3.299

1.268

65.97

0.723

288

3.740

0.979

74.81

0.594

37

يشددقري اللدددير الل ددتص حددم ا تيددقر اللددوظوي الجدددد لددحدارة

اللقلية.

 38يف ذ اللوظه لءط الطبيعم حم الترقيقت والع وات
39
40

اللصددو

لددأ الترقيددة يعتلددد لددأ الع قددقت الش صددية لددع

اادارة العليق بقلو ازرة

يش ددعر اللوظ دده بقايص ددقه لقليد دقال سواداري ددق لءقري ددة بيظ ارع ددط ح ددم
الو ازرات اء ر

 41يعتبر اايجقز لعيق االر اقلقال للترقيقت حم الو ازرة

 45يعتلد تءييم اءداا لأ اءداا ول
46

ي د ددلح اللد دددير العد ددقم للل د ددعو اللبقشد ددر اللشد ددقرةة حد ددم تءيد دديم

اءداا.

ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07283 = )0702
*ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07227 = )0705
وي لظ ل الجدو ال قبا ا ا لوب التعيي اللتبع حم لؤ قت ال لطة ايلظأ بقلتفييد ل ي بة
ةبيرة ل اللوظوي حم اذ اللؤ قت ةلق ا الع ققت الش صية لقزالت لهدق دور ادقم حدم التعيدي
والترقددم وقددد اشددقرت لعظددم تءددقرير الددو ازرات د

ددقلم 2997م 2998م ولددأ

ددرورة وجددود لعددقيير

تلةددم لليددة التوظيدده .واددذا لقاةددد تءريددر لجيددة روةددر لعددقم 2996م وةددذلي تءريددر الشددءققم وصددقيع

24

لعددقم 2003م واددم اي ددق لقلددة تعددقيم ليهددق اللؤ ددقت اللةوليددة حددم ةليددر ل د الدددو العربيددة التددم
او لهق ااطقر اليظر

والد ار قت ال قبءة.

الفـــرض الخـــامس :االجهـــزة الرقابيـــة فـــي المؤسســـات الحكوميـــة التـــول تقيـــيم اداء العـــاممين االهتمـــام

المطموب.

وذ بر حم الفرض الخامس )%76.36

 )%69.35 )%70.39ل اللبلولي

لدأ التدوالم د

ل دواحءتهم لددأ وجددود" لدددقا دا لددم لهلتددط تدددقيا اللعددقل ت اللقليددة قب د صددرحهق" وايددط " يوجددد لدددقا
دا لم يتولأ تدقيا اللعقل ت اللقلية بعد صرحهق " اي قال وا "ةقحة يوءقت الو ازرة ا يدتم صدرحهق وا بعدد

تدددقيءهق وا تلقداددق ل د الل ارقددب اللددقلم " وابددد  )%54.03ل د اللبلددولي ل دواحءتهم لددأ ا

" حريددا

ايعد ددة الرققبد ددة العقل د ددة يهد ددتم بتءي د دديم اداا العد ددقللي بد ددقادارة اللقلي د ددة اليد ددقا زي د ددقرتهم لللؤ د ددة " .وواح د ددا
 )%53.77ل اللبلولي

لأ ا " حريا رققبة و ازرة اللقلية يهتم بتءييم اداا العقللي بدقادارات اللقليدة

" والجدو اآلتم  ) 8يو ح يتقعف ارا اللبلولي لو دور اءجهزة الرققبيةحم تءييم ااداا:

الجدول () 8

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الخامس "دور
األجهزة الرقابية" وكذلكمعامل ارتباطها مع الدرجة الكمية ومستوى داللتها (ن =)77
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االستجابات

52
53
54
55

يهد ددتم حريد ددا رققبد ددة و ازرة اللقليد ددة حءد ددط بتد دددقيا الل د ددتيدات
وال ج ت اللقلية اليقا زيقرتهم لللؤ ة.
يوجددد ل ارقددب لددقلم ليدددوب د و ازرة اللقليددة) يددداوم دوام
ةقل حم الو ازرة
ةقحة يوءقت الو ازرة ا يتم صرحهق وا بعد تدقيءهق وا تلقدادق
ل اللراقب اللقلم
يه ددتم حري ددا ايع ددة الرققب ددة العقل ددة حء ددط بت دددقيا اللع ددقل ت
وال ج ت اللقلية اليقا زيقرتهم لللؤ ة.

يهتم حريا ايعة الرققبدة العقلدة بتءيديم اداا العدقللي بدقادارة
اللقلية اليقا زيقرتهم لللؤ ة.

مجموع

51

اللقلية

المتوسط

50

يهددتم حريددا رققبددة و ازرة اللقليددة بتءيدديم اداا العددقللي بددقادارة

المعياري

 49ا يوجد لدقا دا لم حم الو ازرة

االنحراف

صرحهق

النسبي

يوجددد ل دددقا دا لددم يتددولأ تدددقيا اللعددقل ت اللقليددة بعددد

الوزن

صرحهق

االرتباط

48

يوجددد لدددقا دا لددم لهلتددط تدددقيا اللعددقل ت اللقليددة قب د

294

3.818

1.085

76.36

0.435

271

3.519

1.199

70.39

0.538

176

2.286

1.234

45.71

*0.236

207

2.688

1.369

53.77

0.677

247

3.208

1.389

64.16

*0.239

262

3.403

1.515

68.05

0.758

267

3.468

1.353

69.35

0.715

261

3.390

1.319

67.79

0.389

208

2.701

1.368

54.03

0.684

ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07283 = )0702
*ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07227 = )0705
وي لددظ ل د الجدددو ال ددقبا ا لعدددات اللواحءددة لددأ ا حريددا رققبددة و ازرة اللقليددة وةددذلي حريددا ايعددة

الرققبة العقلة يهتلق بتءييم اداا العقللي بقادارات اللقلية ةقيت  %54 %5377لأ التوالم وام تدل

26

معامل

م

47

الفقـــــــــرة

لأ دم ااتلقم اجهزة الرققبة ال قرجية بتءيديم اداا العدقللي حدم اادارات اللقليدة حدم ال دلطة ولد واقدع
لعقيشة البقلث لعل اذ ااجهزة حاليهق اتلقرس ا يشقط بهذا ااتجق .
الفرض السادس :تساهم االدارة المالية بقوة في ترشيد النفقات والمحافظة عمى المال العام.

اشددقر الفـــرض الســـادس الددأ دور اادارة اللقليددة حددم ترشدديد اليوءددقت والللقحظددة لددأ اللددق العددقم

حفبددد  )%83.90لد اللبلددولي لدواحءتهم لددأ ا " اادارة اللقليددة ت ددق د الجهددقت الرققبيددة لددأ الءيددقم
بلهقلهق " وايد  )%83.38ل اللبلولي العبقرة الءقعلة بف " اادارة اللقلية ت قام حم ليع اا ت
وال رققت ".بييلق ير

دقت

 )%79.48ل اللبلولي ا " اادارة اللقلية ت دقام حدم الللقحظدة لدأ اللدق

العددقم و ددلق ل د د ا ددتػ لط ".وةقي ددت ادي ددأ درج ددقت اللواحء ددة لد د قبد د اللبل ددولي تتللد د ح ددم ل ددد

ل قالة اادارة اللقلية حم لليقت الت طيط الل تءبلم لد

د

درض يتدقعف التءدقرير الدوريدة وال ديوية

لأ اادارة العليق" ليث بلػدت  )%73.77وادم ي دبة جيددة تعةدس لشدقرةتهم حدم الت طديط الل دتءبلم
لللؤ ددقت الت ددم يعلل ددو به ددق والج دددو اآلت ددم  ) 9يعة ددس يت ددقعف تلليد د

راا اللبل ددولي ل ددو ص ددلة

الور ية ال قد ة-:

الجدول () 9
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المعيار
السادس"االقتصاد" وكذلك معامل ارتباطها مع الدرجة الكمية ومستوى داللتها (ن =)77
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م

56

مجموع

االستجابا المتوسط

الفقرة

و لق ل

ا تػ لط.

 57ت قام اادارة اللقلية حم ليع اا ت
58

ت د د د د ددقام اادارة اللقليد د د د ددة حد د د د ددم

النسبي

االرتباط

306

3.974

0.986

79.48

0.849

321

4.169

0.880

83.38

0.861

293

3.805

1.014

76.10

0.836

323

4.195

0.689

83.90

0.755

ت

ت د ددقام اادارة اللقلي د ددة ح د ددم الللقحظ د ددة ل د ددأ الل د ددق الع د ددقم
قت وال رققت.

د د د د ددبط وترشد د د د دديد اايود د د د ددقا

اللةولم الء قا لأ لظقار البذخ حيط).

 59ت ق د اادارة اللقلية الجهقت الرققبية لأ الءيقم بلهقلهق.

االنحراف
المعياري

الوزن

معامل

تشد د ددقري اادارة اللقليد د ددة حد د ددم تءد د دددير التيقجد د ددقت الول د د دددات
 60اللةوليد ددة ل د د الل صصد ددقت اللقليد ددة لد ددأ ا د ددقس للد ددم

297

3.857

0.899

77.14

0.836

ولو و م.
61

تج ددر اادارة اللقلي ددة د ار ددة لءقري ددة ب ددي ارق ددقم الليزايي ددقت
الوعلية ال يوية وارققم اللوازيقت التءديرية.

302

3.922

0.885

78.44

0.803

ت ددقام اادارة اللقليددة حددم لليددقت الت طدديط الل ددتءبلم ل د
62

ددرض يتددقعف التءددقرير الدوريددة وال دديوية لددأ اادارة

د

284

3.688

0.977

73.77

العليق.
ر الجدولية يد درجة لرية  )75و يد ل تو دالة 07283 = )0702
وي لظ ل الجددو ال دقبا ا العدقللي بدقادارات اللقليدة يتلتعدو بدقللرص لدأ اللدق العدقم واااتلدقم
بترشدديد اليوءددقت وايهددم بلقجددة اش دراةهم حددم الت طدديط الل ددتءبلم للؤ ددقتهم للددق يعلددا اايتلددقا لددديهم
قصة وا اادارات اللقلية ام اادارات التيويذية ااولم لل طط وال يق قت اللو و ة.

وقد او دلت الد ار دة التطبيءيدة ا المعيـار األول" الكفـاءة والخبـرة" قدد التد اللرتبدة اءولدأ بدوز ي دبم
 )%80.52تلم ذلي المعيار السادس :االقتصاد ليث الت اللرتبة اللقيية بوز ي دبم )%78.89

لم جقا المعيار الثالث :الهيكل التنظيمي لموزارة ليلت اللرتبدة اللقللدة بدوز ي دبم  )%68.74لدم جدقا
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0.751

المعيار الثـاني :القـوانين والتشـريعات الماليـة حدم اللرتبدة الرابعدة بدوز ي دبم  )%65.36لدم المعيـار
الخامس :دور األجهزة الرقابية حم اللرتبة ال قل ة بوز ي بم  )%63.29وقد ةق

المعيـار الرابـع:

معايير التعيين والترقي حدم اللرتبدة ال قد دة واء يدرة بدوز ي دبم  )%61.58ولءدد ةدق الدوز الي دبم
لللجلوع الةلم لللعقيير  )%69.55واذ الي دبة الةليدة تعةدس لعدد الةودقاة والوعقليدة وااقتصدقد التدم
يتلتع بهدق العدقللو حدم اادارات اللقليدة وادم ي دبة لءبولدة تددل

لدأ ا تطدو ار لددث حدم اداا العدقللي

بقادارات اللقلية قصدة ولؤ دقت ال دلطة قلدة ة دط تءريدر الشدءققم و صدقيع لعدقم 2003م واةدتدط

اذ الد ار ة التطبيءية حم قم 2005م وام ل جقيب
جوايب الءصور والعل

لأ ت حيهق

ر تد و اللهتلي بتءييم اءداا للتعره لدأ

قصة وا اللبلولي ام ل لجتلع الللق بي العقللي بدقادارات

اللقلية الذي ققلوا بتعبعة بيقيقت اا تبقية
ةلق اظهرت الد ار ة التطبيءية ل

اءبعقد والدرجة الةلية ل

التللي االصقعم ايدط يدد ل دتو دالدة  )0705حدم جليدع

تبقية ا توجد حروا ذات دالة ولصقعية حم اذ اءبعقد تعز للتػيدر الوظيودة

او يوات ال برة.

ثالثاً -:النتائج والتوصيات:
أ -النتائج:

29

الةد د لد د

دد

الد ار ددة الليدايي ددة وااط ددقر اليظد در

لتء ددويم اداا اادارات اللقلي ددة ال ددذ ت ددليتط

الد ار ة ال روج بقليتقعف اآلتية:
-6
-5
-3
-2
-2
-1
-7

ا العقللي بقادارات اللقلية تتوحر لديهم اللؤا ت العللية وال برة الليق بة ولةيهم بلقجة للزيد ل
الدورات التدريبية اللت صصة لتطوير قدراتهم.

اللقجددة الددأ تطددوير لعدددات وو ددقع وا ددقليب العل د حددم اادارات اللقليددة لتواةددب التطددور حددم يظددم
اللعلولقت الللو بة حم البلدا اا ر .
غيددقب ةليددر لد الءدوايي والتشدريعقت والتعليلددقت اللقليددة الوا ددلة واللةتوبددة التددم يلةد ا ت ترشددد
بهق اادارات اللقلية حم للهق.

ا الهيقة التيظيلية اللوجودة بقلو ازرات غير وا لة وغير لعتلدة وايطلع ليهق اللوظوو .
دم و وح اا تصقصقت والص ليقت للعدقللي بدقادارات اللقليدة وتلرةدز الصد ليقت حدم ايدد

الل عولي حم اذ اادارات.
ااحتءددقر ولددم الشددوقحية والو ددوح حددم التعيييددقت والترقيددقت و دددم ت ددوحر العدالددة وتة ددقحؤ الو ددرص حددم
التوظيه.

دم تطبيا لبدا اللواب والعءدقب لدأ ةد العدقللي

عه تطبيا لبدا للق بة الل عولية ل

ب ا تليقا .

ب -التوصيات:

-6
-5
-3
-2

ددرورة تو دديح اا ددداه اللؤ ددة وايةله ددق التيظيل ددم لجلي ددع الع ددقللي به ددق ورب ددط ا ددذ اءا ددداه

بقءاداه العقلة لل لطة ليةويوا لأ دراية بفلوا لؤ قتهم ويتعلا ايتلقاام لهق.
و ع قوايي وتشريعقت وا لة تلو دو تلةي اصلقب الءرار ل الت

اللةولية وحءقال ءاواعهم.

يوصأ البقلث بق تلقد لبدا الجدارة واا تلءقا حدأ تعيدي اللدوظوي

الوااات واللصقلح.
اااتلددقم برققبددة اءداا بعيقصددراق الل لددة ااقتصددقد والةوقيددة والوعقليددة ل د

حعليقال لع لق او ل طط لط.

30

ب بهيةليقت اللؤ قت

وتجيدب التعيدي ا تلدقداال لدأ
د

لءقريددة اءداا الليوددذ

-2
-1
-7
-8

-9

اااتلقم بجوايب التفاي والتدريب للعيقصر البشرية لرحع ةوقاة العقللي حأ اادارات اللقلية بقلءطقع
اللةولم.
توعيد د لب دددا لي ددقد الوظيو ددة اللةولي ددة لد د
اللةولية.
العل

لأ و

دد

د دوابط لو ددو ية تلي ددع ت ددييس الوظيو ددة

و ددع

قع التعيييقت والترقيقت لءوايي لو و ية وا لة وايظلة ولواعح يقحذة.

اااتلد ددقم بتلءيد ددا ااي د ددبقط الد ددوظيوأ والتءيد دديم الد دددور ءداا اللد ددوظوي حد ددأ ل تلد دده اللؤ د ددقت
اللةوليددة وربددط الل دواحز اللقديددة واللعيويددة بلؤش درات يتددقعف التءيدديم بلددق يددؤل تطددوير اءداا وزيددقدة
اايتقج.

التلو ل اللرةزية الأ ال لرةزية بلق يتيق ب وطبيعة اا لق الليوطة بقللوظوي .

 -60وش دراي الءددقعلي

لددأ اادارات اللقليددة حددم و ددع ال يق ددقت وااج درااات والتعليلددقت اللقليددة اللتعلءددة

بعللهم اللقلم.

 -66تلديد دد العقللي بقادارات اللقلية بلق يتيق ب والهية التيظيلم ولجم اا لق اللطلوب تيويدذاق
حم اادارة اللقلية.

 -65اللقجددة الددأ تلديددد اا تصقصددقت والص د ليقت للعددقللي بددقادارات اللقليددة وتوددويض الص د ليقت
لهؤاا العقللي ة بلق يتيق ب وطبيعة للط وبلق يلة العقللي ل ايتقج التءدقرير اللقليدة ال زلدة

للت طيط الل تءبلم ال ليم.
-63

رورة ااتلقم و ازرة اللقلية بصورة قصة واادارات العليق حم و ازرات ال دلطة بصدورة قلدة بتلدديث

وتط ددوير و ددقع وا ددقليب العلد د ب ددقادارات اللقلي ددة لد د

الللو بة حيهق وتطوير اليظقم الللق بم اللةولم بشة

-6

الشريه

المراجع

لم لبقدئ اادارة العقلة 2987م .
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ود ددق يظ ددم اللعلول ددقت الللق ددبية

دد

قم.

-5

ليظقر لللد بد الرلل

ات قذ الء اررات لد الءقدة ااداريي حم الجلهورية اليليية :لد حق ليتهق

والعوالد د الل ددؤلرة حيه ددق ر ددقلة دةتو ار :جقلع ددة ال رطوم ةلي ددة الد ار ددقت العليق ش ددعبة ودارة اء ل ددق
دي لبر 2000م.

-3

البيشم د.لللد ب يقصر اءجهزة اادارية اللرةزية حدم اللللةدة العربيدة ال دعودية لدع بدايدة الءدر

الجديد د د د د ددد و د د د د د ددب تطويراق الريد د د د د ددقض :لجلد د د د د ددة اادارة العقلة اللجلد د د د د ددد الوالد د د د د ددد واءربعو العد د د د د دددد
اللقلث اةتوبر2002م.

-2

اءريقيم د.لللد ح
حد د ددم الد د دديل

توعي الدور الرقدقبم ل دلق شدوقحيةاليظقم اادار واللدقلم للجهدقز اللةدولم

جقلعد د ددة صد د دديعقا :لجلد د ددة ةليد د ددة التجد د ددقرة وااقتصد د ددقد العددا اللد د ددقد

شر بتلبر 98لقرس2999م.

-2

شد د ددر واللد د ددقيم

الشد ددءققم و صد ددقيع د .لي د.يزيد وص د د ح اللؤ د ددقت الول د ددطييية:لق الجديد ددد ؟ لجلد ددس الع قد ددقت
ال قرجي ددة بقللوو ددية اءوروبي ددة :لش ددروع الواي ددقت اللتلد دددة والشدددرا اءو دددط تءري ددر حريدددا العل د د
الل تء لتءوية لؤ قت ال لطة الول طييية ييقير 2003م.

-1
-7
-8
-9

اللددؤتلر الدددولم ال ددقدس شددر لألجهددزة العليددق للرققبددة اللقليددة والللق ددبة ايةو ددق ) الليعء ددد حددم

جلهورية اءرغوا
الهيعة العقلة ل

اةتوبر 2998م.

تع لقت-لرةز اللعلولقت الول طييم-ايتريت.

اللطير والعلم رجق الجي

د.اللد بد اهلل تءويم ةوقاة اللوظه بي اليظرية والتطبيا الءدقارة:

لرةز الةتقب لليشر طبعة اولأ 2996م.

اللددؤتلر العقشد ددر ل ددرجق اء لددق والل ددتللري العددرب "اا ددتللقر حددم ال دددلقت" الجد دزاعر20-9 :

دي لبر  2003جقلعة الدو العربية وااتلقد العقم لػره التجقرة والصيق ة والز ار دة للدب د العربيدة
.

 -60ال ددللم د .لددم ال يق ددقت ااداريددة حددم صددر اللعلولددقت دار غريددب للطبق ددة واليشددر والتوزيددع
الءقارة 2995م.

 -66الهيعة الول طييية الل تءلة للءوا اللواط

التءرير ال يو ال قبع لعدقم 2002م طبعدة اولدأ رام اهلل

لقرس2002م.
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 -65جقلعة بيرزيت بقلتي يا والتعقو لع بريقلف االم اللتلدة اايلقعم وو ازرة الت طيط والتعدقو الددولم
وبتلوي ل لةولة اليقبق

حل طي  :تءرير التيلية البشرية 2999/2998م بتلبر2999م.

 -63جلعية الللق بي واللراجعي الول طييية بيقيقت والصقعيقت الجلعية 2005م.

 -62للد ددقد د.اةد ددرم اب د دراايم تءد ددويم لد دديهف الرققبد ددة اللقليد ددة حد ددم الءطد ددقع اللةولم:د ار د ددة لءقرية ر د ددقلة
دةتو ار جقلعة الجزيرة ال ودا 2003م.

 -62ديوا الللق بة لدولة االقرات العربية اللتلدة تءرير يشقط اليوا
 -61ش دربة

2998م.

بددد اهلل لددم صددقلح تءيدديم التجربددة اليلييددة حددم تلءيددا الرققبددة لددم اءداا بددقلتطبيا لددم

ولدات الءطقع العقم والل تلط ر قلة لقج تير  :جقلعة الجزيرة 2996م.

 -67قلعقو

غ ق

رققبة اءداا الشقرقة :الل قر للد ار قت واا تشقرات واليشر 2998م.

-68

بددد ال ددقلا طددقرا حتلددم لددر ا ددت دام اليلددوذج االل د للرققبددة لتءيدديم اداا الولدددات العقلددةغير

-69

ليق د .بد ددد الرلل لوازيد ددة الب د درالف والللق د ددبة د د اءداا -الءوا د ددد والتطبيد ددا الءد ددقارة :لد ددؤتلر

-50

الهقدحة للربح ر قلة لقج تير غير ليشورة لةتبة جقلعة الءقارة 2993م.
تلديث يظم اللوازية والرققبة لأ اءداا اةتوبر2002م.
لقر ل ي ل

العللية اادارية الريقض:لعهد اادارة العقلة 2982م.

 -56ليظلد ددة التلريد ددر الول طييية ال د ددلطة الوطييد ددة الول د ددطييية لجلس الوزراا تءد ددقرير الد ددو ازرات -2997
2998م

بتلبر 2998م.

 -55لجل ددة الرققب ددة اللقلي ددة اللجلو ددة العربي ددة ل جهد دزة العلي ددق للرققب ددة اللقلي ددة والللق ددبة ت ددويس :ال ددية
ال قل ة شرة –العدد  28يوييو.2996

 -53يدددا د.لللددد صددبر ابراايم تطددوير اليظددقم الللق ددبم اللةددوليوم جلهوريددة لصددر العربيددة ليتلشددأ لددع
لوازية البرالف واءداا الءقارة :لؤتلر تلديث يظم اللوازية والرققبة لأ اءداا اةتوبر2002م.

 -52اواية د.وليد بد اللطيه تءويم اءداا بي الذاتية واللو و ية الريقض :لجلة اادارة العقلة العدد.
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