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هدفت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين المساءلة االستراتيجية بأبعادها الخمسة (المساءلة الداخلية،
والمساءلة للجهات الحكومية ،والمساءلة للجهات المانحة ،والمساءلة للجمهور وأصحاب العالقة ،والمساءلة
للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية) ،والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة.
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عينة الدراسة المتمثلة بالعاملين في مستويات اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية المستهدفة
حسب الهيكلية الخاصة بكل منظمة ،وقد بلغت نسبة االسترداد (.)%94.6
وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية قوية بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير
الحكومية التي تم اختيارها والعاملة في القطاع الصحي بنسبة ( ،)%84.4كما أظهرت النتائج تبني المجتمعات
محل الدراسة للمساءلة االستراتيجية بوزن نسبي ( )%74.2وأن واقع النزاهة في هذه المنظمات جاء بوزن نسبي
(.)%79.4
وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات ،أهمها :تعزيز دور المساءلة االستراتيجية من خالل التأكيد على
أهمية الميثاق األخالقي للمنظمات ،وآلية ومضمون اإلفصاح عن المعلومات ،والتأكيد على دور مشاركة
المعلومات على المستوى األهلي والحكومي والجهات المانحة في تنسيق الجهود واالستخدام الفعال للموارد،
باإلضافة لتعزيز التواصل الفعال مع جمهور المستفيدين لتمكين التدخالت الفعالة لخدمتهم ،وتسليط الضوء
على أهمية التزام كل منظمة بخططها االستراتيجية من جهة وأهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية الفعالة
في صياغة الخطط الوطنية االستراتيجية بما يساهم في تعزيز النزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع
الصحي

و

Abstract
This study aimed to identify the relationship between the strategic accountability
with its five dimensions (Internal accountability, accountability to government,
accountability to donors, accountability to beneficiaries and stakeholders,
accountability the national strategic plan) and integrity in the Non-Governmental
Organizations in the health field in the Gaza Strip.
The researcher used the descriptive analytical approch. The study population
consist of (57) Health NGO from those which are officially registered. (8) NGOs
were selected as purposive sample based on several criteria that guarantees more
accurate and representative responses for the studied community. For the purpose of
the study, the researcher designed questionnaire as the data-collecting tool, which
has been judged by academics and specialist in the accountability and NGOs field.
(112) questionnaires were distributed to the targeted population consists of high and
middle management in the selected NGOs, considering the hierarchy of each NGO,
and the respondent rate was (94.6%).
The results revealed a positive relationship between the strategic
accountability and integrity in the selected NGOs that working in the health field in
the Gaza Strip with wghit of (84%) and that (74.2%) of the targeted population are
adopting Strategic accountability, and (79.4%) are adopting Integrity.
The study summarized a number of recommendations, the most important of
which are: Enhancing the role of strategic accountability by emphasizing the
importance of the ethical code of conduct for the NGOs, the mechanism and content
of information disclosure, and emphasizing the importance of information sharing
at the local, governmental and donor’s levels as well as the importance enhancing
the effective communication with the public in-order to ensure efficient
interventions that better serves the needs of the beneficiaries. Moreover, stressed the
importance of the commitment of each organization to its strategic plans, as well as
the importance of the active participation of NGOs in the formulation of strategic
national plans to contribute to enhancing the integrity of non-governmental
organizations in the health sector.
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مقدمة
تلعب المنظمات غير الحكومية دو اًر جوهريا في تفعيل المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع ،والدفاع عن
حقوق المستفيدين من أفراده ،باإلضافة لتمكين الجماعات المستهدفة ،حيث تأخذ المنظمات غير الحكومية
على عاتقها الدفاع عن مصالح الجماعات وحمايتها وجعلها أكثر تمكينا ،بحيث تصبح جماعات فاعلة
اجتماعيا ،فهي تؤهلها لتكون قوة اقتصادية واجتماعية فاعلة تساهم في التأثير على عملية التغير االجتماعي.
حيث أنه من المنظور المؤسسي ،فإن المنظمات غير الحكومية وفي إطار سعيها نحو التنمية ينبغي أن تتبنى
جملة من األهداف بعيدة المدى والتي تصب في اتجاه التغير االجتماعي والتحول الديموقراطي ،باإلضافة
ألهداف قصيرة المدى تعنى بتقديم الخدمات ،مع المحافظة على البعد الثقافي والقيمي (األغا.)2008 ،
ولكي تؤدي هذه المنظمات رسالتها البد وان تتمتع بأسس من القيم والمبادئ والتي تعتبر النزاهة من
أهمها ،حيث تكمن أهمية نزاهة المنظمات غير الحكومية في مدى االلتزام بعرض المعلومات إلى جانب
مضمونها ونطاقها (أمان .)2016 ،حيث عرفها دليل تنمية النزاهة على أنها "مجموعة من المبادئ اإليجابية
التي تعزز السلوك الشريف واألخالقي وتشجع ممارسات العمل اإليجابية" (World Costums
)Organizations, 2014
ومن مبدأ تبني المنظمة لقيم ومبادئ النزاهة يجب أن تبنى هذه القيم على الشفافية والمساءلة ،حيث
أكدت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية " " ANNDعلى أهمية المساءلة على المدى الطويل والذي يندرج
في إطار المساءلة االستراتيجية ،حيث أن التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والتي بالرغم من
كونها تعتبر ملتزمة بالمساءلة اإلدارية تستند على فعالية آلية متابعة المنح والمساعدات الخارجية ،حيث عبرت
في دراساتها عن ضعف آلية قياس أثر أنشطة المجتمع المدني في التنمية ،واعتبرت آليات المساءلة كونها
أدوات للرقابة بواسطة المانحين أكثر من كونها طريقة لتقييم التقدم في نتائج التنمية ) .(ANND, 2016وهذا
يؤكد على أهمية النزاهة في اإل لتزام بتقديم أفضل النتائج بما يتعلق بتنمية المجتمع حيث تلعب المساءلة
االستراتيجية أداة أساسية في تقييم نزاهة المنظمات غير الحكومية.
 1.1مشكلة الدراسة
إن غياب النزاهة وخاصة في خدمات عامة وحيوية مثل الصحة والتعليم يعرض السالمة العامة للخطر
بسبب الفساد وانعدام المساءلة ،باإلضافة للسلوك غير األخالقي وضعف الكفاءة ،حيث يتم فقدان حوالي %17
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من إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية والبلدان التي مزقتها الحروب بسبب الفساد واالحتيال وسوء اإلدارة،
وفي هذا السياق فإن العواقب التي تتحملها المنظمات التي تواجه مشاكل في النزاهة قد تؤثر وبشكل كبير على
سمعتها وتكلفها تبعات قانونية مدمرة ،وذلك حسب ما ورد في موقع ).(IntetrityAction.org
وقد أشارت  (2007) Tiltفي دراستها "  " NGOs: Issues of Accountabilityبشكل مباشر لوجود
مشاكل تتعلق بالشرعية والمصداقية بالمنظمات غير الحكومية نتجت في الغالب من أفعال لهذه المنظمات،
مما أفرز ضغطاً على المنظمات لدفعها للمساءلة ،وقد استفادت  Tiltفي دراستها من دراسة )2003( D’Cruz
كون المساءلة أمر حيوي في المنظمة.
ومن خالل مالحظة الباحثة والمعايشة لواقع العملي األهلي أن قطاع المنظمات غير الحكومية على
اختالف أنواعها في الوطن الفلسطيني يعاني من مشاكل عدة على صعيد النزاهة والشفافية -حيث أن معظم
الدراسات ربطت النزاهة بالشفافية -والتي تعد من أبرز الظواهر السلبية التي أثرت على النمو والتطور بعد ما
خلفه االحتالل من عوائق باإلضافة إلى الواقع السياسي الذي ما زال له أكبر األثر على عجلة التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
وقد أفادت دراسة لمؤشرات النزاهة والشفافية التي أجرتها مؤسسة أمان في العام  2007عن مساءلة
العمل األهلي الفلسطيني أن غالبية المنظمات تمارس نشاطاتها في أجواء من الشفافية حسب المؤشرات المذكورة
في الدراسة ،لكن هذه المؤشرات ليست كافية لقياس مدى ممارسة الشفافية في هذه المنظمات ،فوجود التقرير
السنوي أو المالي مهم بحد ذاته ،لكن األهم مضمون هذه التقارير ،وحدود البيانات المضمنة في هذه التقارير،
خاصة وأن القانون يلزم هذه المنظمات تقديم تقارير سنوية للو ازرة ذات االختصاص (المؤقت وآخرون.)2007 ،
ويؤثر حجم المنظمات حسب أنشطتها في نطاق المجتمع المحلي على مستوى النزاهة والشفافية لهذه
المنظمات ،وفي العادة يكون لدى هذا المجتمع معرفة جيدة بالمنظمة وأنشطتها .لكن هذه المعرفة غير
الرسمية تبقى قاصرة عن وضع المنظمة المحلية تحت مجهر المجتمع المحلي بشكل منصف للمنظمة
ولجمهورها في الوقت نفسه بعيداً عن اإلشاعات والمبالغات اإليجابية والسلبية  .وفي الوقت نفسه ال تغني
عن وجود سياسة نشر تتسم بالشفافية تقوم على توفير البيانات للجمهور (المؤقت وآخرون.)2007 ،
كما تطرقت (أمان) في منشوراتها السنوية للعام  2016عن واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين
على عدة مستويات والتي تناولت فيه عدة مؤشرات مثلت تحديات للنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني،
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حيث لم تحصل أي تطورات جذرية على آليات الرقابة وتنفيذ احكام مدونة السلوك والتي تمثل مرجعية مساءلة
العمل االهلي (أمان.)2016 ،
وفي استطالع لرأي المواطنين الفلسطينيين حول واقع الفساد قامت به مؤسسة أمان في عامي 2014
و 2016أوضحت النتائج زيادة ملحوظة في مستوى الفساد في قطاع العمل األهلي حيث ارتفعت من %16
في العام  2014إلى  %26في العام ( 2016أمان.)2016 ،
كما أشارت مؤسسة أمان في منشورها عن مقياس نظام النزاهة في فلسطين لعام  2017انه ما زال هناك
العديد من الفجوات التي تحد من توفير المناعة لنظام النزاهة الوطني (أمان ا)2018 ،.
وفي تقرير هيئة الرقابة الحكومية الفلسطينية للعام  ،2013الذي تناول واقع المؤسسات والمنظمات
األهلية في فلسطين أشار التقرير ألهم المخالفات المالية واإلدارية في المؤسسات التي خضعت للتدقيق،
باإلضافة لإلشارة لبعض شبهات الفساد في هذا القطاع بشكل عام (هيئة الرقابة الحكومية  -ارم هللا.)2013 ،
في دراسة قام بها مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ( )NDCبعنوان " استراتيجية تطوير قطاع
المؤسسات األهلية الفلسطينية ومن خالل الهدف الرابع من الدراسة في خلق منظمات غير حكومية أكثر فعالية
وخاضعة للمساءلة والشفافية ،أفادت الدراسة أن هناك منافسة متزايدة وازدواجية في العمل وتجزئة للجهود
المبذولة بين المنظمات غير الحكومية ،التي تتميز بتكامل ضعيف فيما بينها ،كما أن المنظمات غير الحكومية
ضعيفة في تنسيق ممارسات وإجراءات الحكم الرشيد ،مما أعطى صورة عامة عن الفساد وعدم كفاءة المنظمات
غير الحكومية (.)2013 ،NDC
باإلضافة لما سبق من مؤشرات تدل على وجود مشكلة في نزاهة المنظمات ،ومن أجل تحديد أدق
لمشكلة الدراسة قامت الباحثة بإجراء مجموعة من المقابالت الشخصية والتي تمت خالل شهر يوليو للعام
 2017مع عدد من المختصين في مجال العمل األهلي في قطاع ومنهم (االستشاري القانوني لمؤسسة أمان)،
و(مدير شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية) ،و(مدير جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية) ،و(مدير قسم المشاريع
في اتحاد لجان العمل الصحي) ،و(مدير جمعية الخدمة العامة) .وقد اشتملت المقابلة على األسئلة في ملحق
رقم (.)1

4

المقابلون على وجود مقومات النزاهة من خطط استراتيجية وأدلة إدارية والعمل على تعزيز
حيث أجمع
َ

جوانب القصور فيها باإلضافة لمقومات المساءلة الخارجية من اإللتزام بتسليم التقارير المالية واإلدارية لذوي
العالقة رغم خصوصية الوضع السياسي في قطاع غزة والذي يؤثر على مستوى النزاهة وخاصة على صعيد
أهداف الخطة الوطنية .ولكن لوحظ قصور في مشاركة هذه الجوانب مع الموظفين ومع المجتمع المحلي.
كما أكد مدير شبكة المنظمات األهلية ،أن النزاهة على مستوى المنظمات األهلية مرتبط بمدى اإللتزام
بالخطط االستراتيجية الخاصة بكل منظمة والتي صيغت على أساس إحتياجات المجتمع ،والتي يجب أن تصب
في بوتقة الخطة الوطنية االستراتيجية والتي تم بلورتها واعتمادها حديثا على المستوى الوطني ،بل أصبحت
من متطلبات تأطير المنح والمساعدات الخارجية بما يتماشى مع الخطط الوطنية .كما أكد على ضرورة البحث
في مدى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في وضع هذه الخطط الوطنية.
وعلى صعيد الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني لمراقبة مستوى النزاهة في العمل األهلي ،فإن
لمؤسسة أمان دور يتمحور في كونها تمثل مرجع لمتطلبات تحقيق النزاهة والشفافية ،ومتابعة مستويات الفساد
على صعيد العمل الفلسطيني.
باإلضافة لما خلصت له العديد من ورش العمل على المستوى المحلي إلتالف أمان وشبكة المنظمات
األهلية خالل الفترة من  2016حتى  2018والتي ناقشت مشكلة النزاهة في قطاع العمل األهلي بشكل مباشر
أو من خالل مناقشة تدخالت تهدف لتعزيز نظم المساءلة لرفع مستوى النزاهة في المجتمع الفلسطيني.
مما سبق يتضح أن هناك ضرورة ملحة للبحث في مشكلة النزاهة والعمل على إيجاد حلول
مناسبة من خالل ربطها بالمساءلة االستراتيجية ،حيث أفادت دراسة )(Abd Aziz et al., 2015
ودراسة ( )2016 ،Mintropبأهمية دراسة العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير
الحكومية .حيث كان رأي األغلبية من الذين تم مقابلتهم بأن هناك قصور لدى اإلدارة العليا والوسطى في
المنظمات غير الحكومية في مستوى تطبيق النزاهة والشفافية على المستوى اإلداري والبرامجي على حد سواء،
والذي يتعلق بالمخرجات التي تهتم باآلثار المجتمعية لبرامج المنظمة على عدة أصعدة تتمثل في اإللتزام
بجهات المساءلة الداخلية والخارجية ،والجهات المانحة والمجتمع المحلي وربط ذلك بخطط التنمية.
مما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة؟
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ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت التالية:
 .1ما واقع تطبيق المساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة؟
 .2ما واقع النزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة؟
 .3ما العالقة بين المساءلة الداخلية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة؟
 .4ما العالقة بين مساءلة الجهات الحكومية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع
الصحي في قطاع غزة؟
 .5ما العالقة بين مساءلة الجهات المانحة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع
الصحي في قطاع غزة؟
 .6ما العالقة بين مساءلة الجمهور والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة؟
 .7ما العالقة بين المساءلة على مستوى األهداف الوطنية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة
في القطاع الصحي في قطاع غزة؟
 .8هل هناك فروق في استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية في
قطاع غزة تعزى للمتغيرات الشخصية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى
الوظيفي)؟
 .9هل هناك فروق في استجابات المبحوثين حول النزاهة في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة
تعزى للمتغيرات الشخصية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي)؟
 2.1فرضيات الدراسة
قامت الباحثة بصياغة مجموعة من الفرضيات بغرض اختبارها ميدانياً وذلك بعد االطالع على موضوع
الدراسة والدراسات السابقة ،مما ساعد على صياغتها بالشكل اآلتي:
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الفرضية الرئيسة األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين المساءلة االستراتيجية بأبعادها (المساءلة
الداخلية ،مساءلة الجهات الحكومية ،مساءلة الجهات المانحة ،مساءلة الجمهور وأصحاب العالقة ،المساءلة
للخطة الوطنية) والنزاهة في المنظمات غير الحكومية قطاع غزة.
ويتفرع منها الفرضيات التالية:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين المساءلة الداخلية والنزاهة في
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين مساءلة الجهات الحكومية والنزاهة
في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين مساءلة الجهات المانحة والنزاهة في
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين مساءلة الجمهور والنزاهة في المنظمات
غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين المساءلة على مستوى الخطة الوطنية
والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى ) )α ≥0.05للمساءلة االست ارتيجية على النزاهة في
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )α ≥0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
المساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تعزى للمتغيرات (الجنس ،الفئة العمرية،
المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي).
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الفرضية الرئيسة الرابعة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) )α ≥ .05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
النزاهة في المنظمات غير الحكومية بمحافظات غزة تعزى للمتغيرات (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي،
سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي).
 3.1متغيرات الدراسة
تتضمن هذه الدراسة العديد من المتغيرات والتي يمكن حصرها بالتالي:
 .1المتغير المستقل :المساءلة االستراتيجية وتشمل:
أ -المساءلة الداخلية للمنظمة
ب -المساءلة للجهات الحكومية
ج -المساءلة للجهات المانحة
د -المساءلة للجمهور
ه -المساءلة على مستوى الخطة الوطنية
حيث اعتمدت الباحثة من خالل تعمقها في الدراسات السابقة في تحديد أبعاد المتغير المستقل على
المصادر من الدراسات السابقة والتي اتفقت على أبعاد المتغير المستقل والمذكورة في ملحق رقم ()2
 .2المتغير التابع :النزاهة
حيث تم االعتماد في تحديد المتغير التابع على المصادر من الدراسات السابقة والتي اتفقت على أبعاد
المتغير التابع والمذكورة في جدول يوضح مصادر أبعاد الدراسة ،ملحق رقم (.)2
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 4.1أنموذج الدراسة

الشكل التالي يوضح نموذج الدراسة المقترح:
شكل رقم ( :)1.1أنموذج الدارسة

الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي
العلمي وسنوات الخبرة

المتغير المستقل :المساءلة االستراتيجية
 المساءلة الداخلية للمنظمة
 المساءلة للجهات الحكومية

المتغير التابع :النزاهة

 المساءلة للجهات المانحة
 المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة
 المساءلة على مستوى الخطة الوطنية

المصدر :جرد بواسطة الباحثة باالعتماد على ()International NGO Journal Vol 7(4) , 2012

 5.1أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة وذلك من خالل تحقيق
األهداف الفرعية التالية:
 .1التعرف على واقع تطبيق المساءلة االستراتيجية في المنظمات محل الدراسة من وجهة نظر المستويات
االشرافية في هذه المنظمات.
 .2تسليط الضوء على واقع النزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع
غزة.
 .3المساهمة في تطوير جودة الخدمات المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع
غزة.
 .4دراسة العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع
الصحي في قطاع غزة.
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 .5الكشف عن أثر المساءلة االستراتيجية على النزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع
الصحي في قطاع غزة.
 .6التوصل إلى توصيات ذات قيمة عملية إصالحية تخدم المنظمات األهلية موضوع الدراسة ،وتلفت
عناية المهتمين والباحثين للتواصل مع مجال هذه الدراسة وموضوعها الحيوي في تعزيز فاعليتها
وقدرتها على االرتقاء والتطور ،وإلقاء الضوء على نقاط قد تكون مقترحات لبحوث مستقبلية.
 6.1أهمية الدراسة
تستمد الدراسة أهميتها من عدة اعتبارات والتي يمكن إيجازها فيما يأتي:
 .1األهمية العلمية:
أ-

تعتبر هذه الدراسة من الدارسات المهمة التي تربط بين المساءلة االستراتيجية بأبعادها المختلفة والنزاهة
في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.

ب -ابراز واقع المساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع
غزة.
ج -إبراز واقع النزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
د -إضافة نوعية للدراسات حول موضوع العالقة بين المساءلة االستراتيجية والن ازهة في المكتبة العربية،
وخاصة الفلسطينية.
 .2األهمية التطبيقية:
أ-

تساعد الدراسة المسؤولين والقائمين على المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة في التعرف على نقاط القوة والضعف في المساءلة االستراتيجية والعمل على تالفيها وتجاوزها
مستقبالً.

ب -تساعد هذه الدراسة متخذي الق اررات في المنظمات محل الدراسة على تطوير إستراتيجيات عمل صحية
تساهم في تطوير األداء في المنظمات الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ج -إبراز أهمية المساءلة االستراتيجية للوصول للنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة
والدور المهم للمجتمع في الرقابة ومكافحة الفساد واهدار الموارد في هذه المنظمات.
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 .3االهمية للباحثة:
أ-

تعزز الدراسة مفهوم أهمية المساءلة االستراتيجية في محيط عمل الباحثة ،وتدعم رؤية ومهمة الشركاء
المحليين مقابل متطلبات المانحين.

ب -تزيد من وعي الباحثة ومعرفتها في هذا المجال مما يرفع ويحسن أدائها بما يخدم مجتمعها.
ج -تعد الدراسة أحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال للباحثة.
 7.1هيكل الدراسة
تحتوي الدراسة على ستة فصول تمثل خطة الدراسة ،وهي كالتالي:
تناول الفصل األول لمشكلة الدراسة ،وفرضياتها ،وأنموذج ومتغيرات الدراسة وأهدافها وأهميتها وخطة الدراسة
والمصطلحات والصعوبات .ويتناول الفصل الثاني (اإلطار النظري) مقسماً إلى أربعة مباحث ،وهي كالتالي:
المبحث األول تعرض للمتغير المستقل المساءلة االستراتيجية ،تعريفها وأهميتها وأبعادها (المساءلة الداخلية،
والمساءلة للحكومة ،والمساءلة للجهات المانحة ،والمساءلة للجمهور وأصحاب العالقة والمساءلة للخطة الوطنية
االستراتيجية الصحية) ،وتطرق المبحث الثاني للمتغير التابع للدراسة ،النزاهة ،من حيث تعريفها وأهميتها ،وواقع
النزاهة في المنظمات محل الدراسة .ثم يتناول المبحث الثالث العالقة بين المتغير المستقل (المساءلة
االستراتيجية) والمتغير التابع (النزاهة) .أما المبحث الرابع يتناول مفهوم المنظمات غير الحكومية بشكل عام
والصحية بشكل خاص من حيث تعريفها وأهميتها ودورها ووصوالً إلى منظمات القطاع الصحي في قطاع غزة
والصعوبات التي توجهها ،وفي ختام المبحث تم التطرق لمجتمع الدراسة.
أما الفصل الثالث فيتناول الدراسات السابقة التي تناولت المساءلة االستراتيجية والنزاهة كالً على حدة
والدراسات التي ربطت بينهما مرتبة من األحدث إلى األقدم ،ثم التعليق على الدراسات السابقة ،والفجوة البحثية.
ويستعرض الفصل الرابع منهجية الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،وأسلوبها ،وفرضياتها ،ومتغيراتها ،وأداة الدراسة،
والعينة االستطالعية ،وتحليل الصدق والثبات ،واألساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة.
أما الفصل الخامس يتناول نتائج تحليل محاور الدراسة وأبعادها ،وتحليل نتائج النموذج الهيكلي لدراسة
العالقة بين متغيرات الدراسة ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها .ويتضمن الفصل السادس خالصة
الدراسة والنتائج باإلضافة إلى التوصيات ،والدراسات المستقبلية ،والمراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
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 8.1مصطلحات الدراسة
ترتكز الدراسة على المصطلحات التالية:
 .1المساءلة االستراتيجية :أنها المسؤولية عن اإلجراءات والنتائج التي وعدت بها المنظمة ،في نطاق
الدور والسلطة المنوطة بها ،وااللتزام باإلبالغ عن النتائج المترتبة على الق اررات االستراتيجية وشرحها
والرد عليها )2018

.(EU,

 .2النزاهة :مجموعة من المبادئ اإليجابية التي تعزز السلوك الشريف واألخالقي وتشجع ممارسات العمل
اإليجابية).(World Costums Organizations, 2014
 .3المنظمات غير الحكومية :مؤسسات وجماعات متنوعة األهداف واالهتمامات مستقلة كليا أو جزئيا
عن الحكومات وتتسم بالعمل اإلنساني والتعاون وليس لها اأهداف تجارية أو ربحية وهي تعمل لتحسين
أوضاع الفئات التي تنضوي تحت لوائها التي في الغالب ما تكون فئات محرومة ومهمشة
). (UIA, 2017
 .4وحدة التنسيق مع المنظمات األهلية والخاصة :دائرة في و ازرة الصحة الفلسطينية لها دور أساسي في
التنسيق بين و ازرة الصحة والمؤسسات االهلية وتبادل المعلومات لتحقيق األهداف المرجوة في تقديم
الخدمات للشعب بشكل تكاملي مع احترام استقاللية العمل األهلي (و ازرة الصحة الفلسطينية.)2018 ،
فردا أو مجموعة منظمة تتأثر وتؤثر بنتائج المشروع ،يكون لديهم
 .5أصحاب العالقة :وحدات مستقلة إما ً
مصلحة في نجاح المشروع ولهم تأثير إما إيجابي أو سلبي على المشروع وأي خلل في توازن العالقة
يؤدي إلى حدوث أضرار قد تؤذي األطراف المشتركة فيها ).(McGrath, 2017
 9.1صعوبات إجراء الدراسة
واجهت الباحثة بعض الصعوبات خالل فترة التحضير وتنفيذ الدراسة ،حيث من الجانب النظري تمثلت
الصعوبات في حداثة الموضوع وصعوبة الوصول لدراسات كافية عن موضوع المساءلة االستراتيجية .ومن
الناحية العملية تمثلت في تصادف فترة الدراسة الميدانية مع فترة مسيرات العودة في قطاع غزة ،والتي نتج عنها
انشغال العاملين في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي محل الدراسة في المشاريع التي تخدم
المتضررين من المسيرات ،وبسبب محدودية العاملين في هذه المنظمات ،ترتب على ذلك صعوبة وطول مدة
متابعة استرداد االستبيانات من الفئة المستهدفة .باإلضافة لمشكلة انقطاع الكهرباء بشكل مزمن في قطاع غزة
في بدايات مرحلة الدراسة والذي كان له انعكاس سلبي على فترة اإلنجاز.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة
المبحث االول :المساءلة االستراتيجية
المبحث الثاني :النزاهة
المبحث الثالث :العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة
المبحث الرابع :المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة
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المقدمة
تعتبر المساءلة عنص اًر حرجاً في كل مؤسسة ،على جميع مستوياتها ،وعلى مستوى النظام ككل .حيث
على سبيل المثال ُيساءل األمناء في مركز رعاية صحية من قبل اإلدارة العامة للمركز ومن قبل المانحين .كما

الحكومة بدورها تُساءل من قبل المواطنين.

فكما هو معروف لتطوير خطة استراتيجية ال يعتبر االستماع للنظام العام وذوي العالقة فقط كافياً،
بناء على هذه الخيارات،
حيث يحتاج الجمهور االطالع على الق اررات والخيارات التي تمت ،والنتائج التي تمت ً
والتعقيدات الناجمة عن خيار معين وأي تأثيرات أخرى .كما يتطلب اتخاذ القرار كالً من التقارير الرسمية
للتخطيط ،وتقارير األداء ،والتبادالت الغير رسمية للمعلومات وتفعيل االتصاالت في كال االتجاهين مما يترتب
عليه المساءلة ،والتي قد تأخذ أشكاالً عدة.
ومن أهم أشكال المساءلة المباشرة هي التي تتم من خالل المجتمعات (المساءلة المجتمعية) ،وهذا
الشكل من أشكال المساءلة يعد من أكثر المفاهيم حرجاً في المساءلة المستمرة ،والتي تصب في مساءلة
المنظمة عن الغاية تدخالتها ،حيث ترتبط بالخدمات المحلية المقدمة للجمهور والتي تحكم على جودة النظام
بشكل عام ومدى االستجابة لالحتياجات األساسية .وتربط األثر الناجم عن تفسير الخيارات من النظام
الحكومي وذوي العالقة ومشاركتهم في عملية صناعة القرار وما ينتج عنه من قبول كبير ومثالي
باإلضافة إلى أن اإللتزام بالمساءلة يساهم بشكل أفضل في صياغة الخطط االستراتيجية
).( Canadian Healthcare Assosiation, 2004
 1.1.2مفهوم المساءلة
ظهر مفهوم المساءلة في المنظمات غير الحكومية للنقاش بداية منذ التسعينيات كتيار رئيسي لعدة
أسباب منها؛ النمو المتسارع للمنظمات غير الحكومية في تلك الفترة ،وزيادة مبالغ المنح المالية للمنظمات غير
الحكومية ،باإلضافة للصوت القوي والنفوذ المتزايد للمنظمات غير الحكومية ،وما نتج عنه من ازمة في الشرعية
والحاجة إلى ممارسة المساءلة من قبل المنظمات غير الحكومية عند شعورها بتقلص مساحتها السياسية.
باإلضافة للتنافس مع الشركات والحكومة ،وتنامي نشاط الديموقراطية ،وإصدار العديد من التقارير حول قلة
المساءلة في المنظمات غير الحكومية ). (Lee, 2004
وفي تعريف المساءلة وردت المساءلة في قاموس ميريام وبستر بمعنى االلتزام أو الرغبة بقبول المسؤولية
بحيث يكون الفرد مسؤوالً عن أعماله ) .(Merriam-Webster, 2018وقد ورد في تعريف المساءلة لغة:
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أهمية
مساءلة أمين االستثمار أو الوصي المسؤول عن حفظ سجالتت دقيقة للدخل واإلنفاق وأمور أخرى ذات ت
وعن إبالغ المستفيد والمحكمة عن إجراءاته وتزويد المعلومات التي يطلبانها ،وفي حالة تقصيره يكون عرضه

للمساءلة (قاموس المعاني.)2018 ،
كما عرف البنك الدولي المساءلة على " أنها واجب على عاتق أصحاب السلطة والنفوذ بالخضوع
للمساءلة أو تحمل المسؤولية عن أعمالهم .ويقصد بأصحاب السلطة والنفوذ ذوو السلطات أو المالية أو األشكال
األخرى للنفوذ بمن في ذلك المسؤولون في الحكومة والشركات الخاصة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات
المجتمع المدني ).(Worldbank, 2018
وعرفت وكالة  DECIDE ACTالمساءلة على أنها اإلجراءات والنتائج التي وعدت بها المنظمة ،في
نطاق الدور والسلطة المنوطة بها ،وااللتزام باإلبالغ عن النتائج المترتبة على الق اررات االستراتيجية وشرحها
والرد عليها ).(DECIDE ACT, 2018
ووردت المساءلة في موقع ويكبيديا االلكتروني بأنها "هي القدرة على تقديم إجابة واستحقاق اللوم
وتحمل المسؤولية وتوقع تقديم حساب"" ،المساءلة هي االعتراف بالمسؤولية عن األفعال والمنتجات والق اررات
والسياسات وتحملها ،وتتضمن اإلدارة والحوكمة والتنفيذ في نطاق الدور أو المركز الوظيفي وتشمل االلت ازم
بتقديم التقارير والتفسير وتحمل مسؤولية العواقب الناجمة" ).(Wikipedia, 2018
وقد تكون الصورة األشمل في تعريف منظمة الصحة العالمية ( )WHOللمساءلة ،فقد ذكرتها على
أنها التزام كل عضو في المنظمة بأن يكون مسؤول عن أفعاله وق ارراته ،وأن يقبل تحمل المسؤولية عنها ،بما
يشمل تحقيق األهداف والنتائج في االستجابة حسب التفويض الخاص بالمؤسسة ووفًقا لبرنامج العمل العام
والميزانية البرامجية ،وتقديم تقارير عادلة ودقيقة ألصحاب المصحلة عن أداء البرنامج ،وإدارة األموال ،وجميع
جوانب األداء وفًقا لألنظمة والقواعد والمعايير في الوقت المناسب وبطريقة شفافة .بحيث تعزز المساءلة شعور
كل موظف بملكية أهداف المنظمة ودوره في المساهمة في نجاحات المنظمة ). (WHO, 2015
كما يعزز ما ذكر سابقاً تعريف المساءلة على أنها "المبادئ التي يكون كل من األفراد
والمنظمات والمجتمع مسؤولين عن أفعالهم وملزمين بإعطاء التفسيرات الالزمة عن هذه األفعال لآلخرين"
).(Benjamin & et al, 2006
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 2.1.2مقارنات لمفهوم المساءلة
ولغرض تفادي الخلط في بعض المفاهيم ،يجب التطرق لعدد من المقارنات والتي توضح الفرق بين
الفاهيم المتقاربة:
 2.1.2.1مفهوم المساءلة مقابل مفهوم الرقابة:
يخلط البعض بين مفهوم المساءلة ومفهوم الرقابة في الوقت الذي يختلف فيه كال المفهومين عن
بعضهما البعض ،حيث أشار كل من الف ار وشاهين في درستهما لتعريف هنري فايول للرقابة وهو أحد مؤسسي
مدرسة اإلدارة العلمية على أنها " التأكد من أن كل شيء في المنظمة يتم وفق الخطط الموضوعة ،والتعليمات
الصادرة ،والمبادئ المعتمدة" ،وذلك بهدف كشف مواطن الضعف وتصحيحها .فمصطلح الرقابة يشير إلى
مطابقة العمل المطلوب انجـازه على ما تم فعالً ،وهو بذلك يعد جزء من المساءلة ،فـضالً عـن أن مفهوم الرقابة
عادة ما يترك أثا اًر سلبية في األذهان كون الرقابة تمارس من مستويات أعلى (الف ار و شاهين .)2009 ،في
الوقت الذي يمكن فيه لمفهوم المساءلة إذا ما أحسن تطبيقه أن ينتج آثا ار إيجابية ترتبط بالمواطن ومؤسسات
النظام السياسي ومنظومة القيم السائدة في المجتمع.
 2.1.2.2مفهوم المساءلة مقابل مفهوم المسؤولية:
يجب التفريق بين المساءلة والمسؤولية ،فهما كلمتين غالبا ما يتم الخلط بينهما بسبب التشابه بين
معانيهما .فكلمة 'المسؤولية' بمعنى 'المسؤولية' أو 'الموثوقية' .فالموظف يتحمل المسؤولية عن العمل والمهام
التي توكل إليه ويصبح مسؤوال عندما ال يسلم المطلوب منه ،ويتم استدعاؤه واستجوابه ،في حين أن كل موظف
مرقبة ومساءلة الموظفين
في المنظمة ُيساءل عن دوره في المساهمة في مهمة المنظمة ،من خالل تمكينه من ا

العموميين من خالل قنوات وأدوات مالءمة ومعلومة وذلك دون تعطيل للعمل أو اإلساءة له (عبوي و أخرون،
 .)2015كما أن المسؤولية تنبع من سلسلة التفويض الرسمي للوظيفة من المدير أو من خالل الوصف
الوظيفي ،في حين أن المساءلة لها حس الملكية للمهام وتوفر اإلرادة لمواجهة عواقب العمل إذا كان بالنجاح
أو الفشل ).(Browning, 2012
 2.1.2.3عالقة مفهوم المساءلة االستراتيجية بالكفاءة والفعالية:
توجهت الدراسات في صدد المساءلة االستراتيجية إلى أنه ال ينبغي النظر إلى المساءلة على أنها قيد،
بل كأداة للتعلم مفيدة لتحسين العمليات التشغيلية والتفكير في سبل تحقيق أداء أفضل .وإذا تم تنظيم عملية
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المساءلة برمتها كعملية روتينية حيث يمكن إنقاذ الموارد وزيادة األنشطة إلى أقصى حد ،فإن المساءلة ستتطور
بطريقة من شأنها أن تكون مفيدة لألداء .ولن يكون المفهومان في حالة منافسة مع تعظيم المفهوم األول الذي
يضعف تح قيق اآلخر .وإذا شرعت في نفس الروتين التشغيلي واعتبرت متساوية ،فإن المساءلة واألداء سوف
يسيران في نفس االتجاه مع تحقيق أقصى قدر ممكن من التعزيز ).(Zumofen, 2015
 3.1.2المساءلة االستراتيجية
تركز المساءلة االستراتيجية على اآلثار بعيدة المدى للمنظمة على البيئة ،وقدرتها على تحسين جودة
الحياة ألعضائها ،التوجهات الحديثة في المساءلة أعادت تعريف المساءلة من المنظور االستراتيجي أنه ومن
أجل االستجابة بشكل مناسب لالستعداد للمساءلة وحسن األداء في نفس الوقت باإلضافة لالستجابة لمتطلبات
المساءلة جنباً إلى جنب مع التطوير المستمر في أداء المنظمة فإنه يجب إلى جانب مفهوم المساءلة التقليدية
التركيز على االستجابة االستراتيجية للمنظمة كجزء من عملية المساءلة .حيث تعتبر االستجابة االستراتيجية
للمنظمة جوهر عملية التحليل تماماً مثل فكرة تحقيق أقصى قدر من استخدام األدوات من أجل وضع آليات
تستجيب لفئات وشرائح معينة ).(Zumofen, 2015
كما يمكن القول أن المساءلة االستراتيجية هي األداة التي تضع كل أعضاء المنظمة على مسار
استراتيجية المنظمة بما يضمن االلتزام بها والنجاح في تحقيقها على المدى الطويل ،بحيث تحدد مسؤولية كل
شخص عن األداء الصحيح والذي يضمن تحقيق المخرجات المطلوبة ) .(DECIDE ACT, 2018ويمكن
ربط نجاح أي منظمة بعدة عناصر أساسية في استراتيجية المنظمة والتي تتضمن وضوح الرؤية والتي تحدد
إلى أين تتجه المنظمة ،واألهداف واالستراتيجيات المشتركة بحيث تحدد كيفية الوصول لهذه األهداف والغايات،
والمساءلة لألشخاص واألفعال ،ووجود قيم متفق عليها باإلضافة إلى التركيز الخارجي والموائمة الداخلية التي
تحدد بقاء المنظمة في مسارها المخطط له ).(OPTIMUS-SBR, 2018
ومن ذلك ظهر تعريف المساءلة االستراتيجية المسؤولية عن اإلجراءات و/أو النتائج التي وعد بها
الفريق ،في نطاق الدور والسلطة المنوطة به .ومن ثم فإن المساءلة االستراتيجية هي التزام باإلبالغ عن
النتائج المترتبة على الق اررات االستراتيجية على مختلف مستويات المنظمة وشرحها والرد عليها (Murtaza,
).2012
وفي حين أن المساءلة المالية تعني اإلجابة عن النتائج المالية ،فإن المساءلة االستراتيجية تتجاوز ذلك
بالتركيز على االستراتيجية واالبتكار واألداء ،والمساءلة االستراتيجية هي المدخل الرئيسي لتحقيق النجاح على
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المدى الطويل ،عن طريق موائمة جميع أعضاء المنظمة ألهدافها االستراتيجية .وتطبيق المساءلة االستراتيجية
بالشكل الصحيح يدفع للتعلم ،ويؤثر على صنع القرار لتأمين العالقات المنطقية بين الق اررات واالستراتيجية،
ويشجع االبتكار في تنفيذ الق اررات لتحقيق أقصى قدر من النجاح ).(DECIDE ACT, 2018
فالمساءلة االست ارتيجية ليست مجرد عمل؛ بل هو حول إنجاز األمور في أنسب وسيلة لتحقيق النتائج
المرجوة ،وبالتالي ،فإن الشخص الخاضع للمساءلة قد ال ينجز بالضرورة بعض المهام المحددة ،ولكن يفوض
وينسق أفضل الموارد لتحقيق النتائج المرجوة .وتحدد المسؤولية من هو المسؤول عن األعمال والنتائج المرجو
تحقيقها (مالياً واستراتيجياً) .وهنا يجب أن نشير إلى اختالف عالقات المساءلة قليال في المنظمات غير
الحكومية الدولية ،التي تمتلك اإللتزامات المزدوجة لمانحيهم والسكان المستفيدين ).(Wardwell, 2012
وعرفت المساءلة في المنظمات غير الحكومية على أنها إلتزام المنظمات غير الحكومية بتقديم
التوضيحات الالزمة حول طبيعة ممارستها للواجبات المنوطة بها ،وفق األهداف المرسومة ،والقوانين واللوائح
المعمول بها في هذه المنظمات ،للتأكد من أن الق اررات واألنشطة المختلفة داخل المنظمات تتوافق مع رؤيتها
ورسالتها وأهدافها والنتائج المرغوبة ،ويتم ذلك من خالل مراقبة ومتابعة أداء المنظمات ،وتصحيح اإلنحراف
وعالجه ،واتخاذ إجراءات بحق المخالفين (الخروصي و عيسان.)2016 ،
وترى الباحثة أن التعريفات التي أتت على ذكر المساءلة وربطها باالستراتيجية تؤكد على موقف
المنظمات في ضرورة تعزيز استراتيجياتها التي قامت عليها لخدمة المجتمع وااللتزام بتنفيذها كما أقرت في
نظامها األساسي ،حيث ُفسرت المساءلة على أنها الوسائل التي بواسطتها يستطيع كل من األفراد والمنظمات
تقديم تقارير لجهات معينة ومحاسبتهم عن أعمالهم.
ومن خالل ما سبق يمكن استخالص التعريف اإلجرائي للمساءلة االستراتيجية على أنها التأكد من
تطابق أنشطة المنظمة مع معايير جودة الخدمات المقدمة حسب نطاق عملها والربط بين أداء المنظمة والمهمة
التي أنشئت من أجلها جنباً إلى جنب لعمل العاملين في المنظمة على تحقيق أهداف المنظمة االستراتيجية.
 4.1.2المساءلة حسب المعايير االنسانية األساسية
لقد أصبحت المساءلة قضية متزايدة األهمية بالنسبة للمنظمات غير الربحية .ووتقعت العديد من
المنظمات غير الحكومية على "ميثاق المساءلة" في عام  .2005وفي المجال اإلنساني ،ظهرت مبادرات ،مثل
الشراكة الدولية لمساءلة المنظمات اإلنسانية (Humanitarian Accountability Partnership
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) International HAPوالذي تطور بعد ذلك ليؤسس للعديد من المعايير المتعلقة بالمساءلة عن التدخالت
).(Wikipedia, 2018
ويعتبر المعيار اإلنساني األساسي المتعلق بالجودة والمساءلة Core Humanitarian ( CHS
 )Standardsمرجعية مهمة في مجال إلتزام المؤسسة المهني واألخالقي والذي يحدد تسعة التزامات من قبل
المنظمات واألفراد المشاركين في االستجابة اإلنسانية والتي يجب مراعاتها لتحسين نوعية وفعالية المساعدة
التي تقدمها المنظمة .كما أنه يزيد من المساءلة أمام المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين من األزمة
ومعرفة ما ستلتزم به المنظمات اإلنسانية لتمكينها من مواجهة المساءلة ).(HAP, 2010
ويعتبر ( )CHSنتيجة لعملية تشاور عالمية ،حيث يجمع العناصر الرئيسية للمعايير واإللتزامات
اإلنسانية القائمة المذكورة في .(HAP, 2010) )Humanitarian Accountability Partnership( HAP
وقد استندت هذه المعايير على سبيل المثال ال الحصر إلى المرجعيات التالية ): (CHS, 2014
 .1مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير
الحكومية في مجال اإلغاثة في حاالت الكوارث.
 .2معايير الشراكة والمساءلة اإلنسانية ) Humanitarian Accountability Partnership (HAPلعام
 2010في إدارة المساءلة والجودة.
 .3مدونة الممارسات الجيدة في إدارة ودعم العاملين في المساعدات الخاصة بمنظمة . People in Aid
 .4المعايير األساسية لميثاق هيئة العمل اإلنساني .Sphere Handbook Core
 .5أداة كومباس ) (COMPASللجودة.
 .6التزامات اللجان المشتركة بين الهيئات بشأن المساءلة تجاه المتضررين )Commitments (CAAPs
on Accountability to Affected People/Populations
 .7معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )Organization for Economic Co- (OECD
 operation and Development’sومعايير لجنة التنمية )(DAC
 Assistance Committeeلتقييم التنمية والمساعدة اإلنسانية.
لخص المعايير االنسانية االساسية ) (CHSفي الشكل التالي:
حيث ُت َ
20

Development

شكل ( :)1.2المعايير االنسانية األساسية:

المصدر(CHS, 2014) :

وترى الباحثة أن المساءلة االستراتيجية تتقاطع مع المعايير االنسانية األساسية ( )CHSعبر التنمية
والعمل اإلنساني ،والتي تهدف إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات عبر هذه المجاالت .ونظ اًر لمحدودية
الدراسات التي تتناول المساءلة االستراتيجية يمكن وباالستدالل بالمعايير اإلنسانية األساسية ربط المساءلة
االستراتيجية بعدة محاور منها:
شكل ( :)2.2تقاطع المساءلة االستراتيجية مع محاور CHS

المستوى
الجمهور

الداخلي

المعيار رقم 5

المعيار رقم7
و9

المستوى
الحكومي

المعيار 8

المستوى
الوطني

المعيار رقم  4و
6

المصدر :تجريد الباحثة باالعتماد على ()CHS, 2014
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المستوى الدولي
(المانحين)
المعيار  1و 2
و3

حيث لخصت )HAP-I( Humanitarian Accountability Partnership International
التدخالت االنسانية بأن المنظمات التي توفر الخدمات اإلغاثية الطارئة مسائلين للجهات المتضررة من األزمات
عن فعالية خدمات اإلغاثة لمساعدة الناس للحياة بكرامة من خالل خلق عدد من اآلليات والنظم الداخلية بهدف
تقوية القطاع اإلنساني وبالتالي تحسين حياة األناس المتضررين) . (Bendell, 2006ومن ناحية أخرى،
والحقا للنقاط السابقة بخصوص نظم المساءلة التي عملت المنظمات اإلنسانية على تعزيزيها ،ربطت العديد
من الدراسات المساءلة بالحوكمة ،مثل:
 دراسة )(Abd Aziz & et al., 2015 ودراسة )(Nadgrodkiewicz & et al., 2012 ودراسة )(Morrel, 2009كما اشار كل من  Bhuiyan & Amagohفي دراستهما  United Nation Human Rightsأن
المساءلة ترتبط دائماً بالحوكمة والذي يدل على أن المنظمات تتصرف في القضايا العامة وتدير المنح وتضمن
إدراك حقوق االنسان بطريقة أساسية بعيدة عن سوء االستخدام والفساد.
 5.1.2محددات المساءلة
تطرقت بعض الدراسات لمحددات المساءلة من حيث تأثيرها على اإليفاء بمتطلبات المساءلة ،فقد
أفادت دراسة  Tweedieفي استراليا حول المعيقات المحتملة التي قد تؤثر على المساءلة بسبب تأثير المساءلة
للمانحين والذي يعيق بشكل أو بآخر أشكال المساءلة للعامة ،حيث أيد المشاركون من الموظفين والمدراء
العاملين في القطاع غير الربحي كون أنهم مساءلين عن قدرة منظمتهم لتوصيل خدماتها الرئيسية أو مهمتها،
ودعمت الدراسة أهمية المساءلة الخارجية لتعزيز جودة الخدمات مع الوعي بأن ليس كل متطلبات المساءلة
تخدم هدف جودة الخدمات ،(Tweedie, 2016) .حيث ذكرت الدراسة المحددات التالية:
 .1ضعف ارتباط التقارير بجودة الخدمات ،حيث أن معظم القطاع غير الربحي يعتمد بشكل أساسي
على المنح الخارجية ،وعليه تتأثر التقارير بشكل قوي بمتطلبات المانحين الواقعية أو المتوقعة.
 .2أن مجالس اإلدارة تفتقر إلى اإلشراف على أدائها ،حيث أن العاملين في المنظمة يفتقرون إلى
المعلومات الكافية لمراجعة ق اررات المجلس أو التوجيهات التشغيلية واالستراتيجية لإلدارة العليا.
 .3الحفاظ على المعاير مع تقليل الروتين وتأثيرها على الخدمات وخاصة للمستفيدين المهمشين.
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وبتسليط الضوء على المحددات السابقة يتم لفت األنظار لضرورة مخاطبة المانحين بتعديل متطلبات
التقارير الخاصة بهم بما يضمن الربط مع مخرجات الخدمات المطلوبة .وفي توضيح لمكونات المساءلة،
تطرقت األدبيات في عرض أربع جوانب أساسية للمساءلة بشكل عام ):(Alnoor, 2010
 .1الشفافية وتضمن جمع المعلومات بحيث تكون متوفرة والحصول عليها سهل للفحص والتدقيق العام.
 .2الجواب أو التبرير ،األمر الذي يتطلب تقديم تفكير واضح لإلجراءات
 .3واالمتثال ،من خالل رصد وتقييم اإلجراءات والنتائج جنبا إلى جنب مع الشفافية في اإلبالغ عن
تلك النتائج بما في ذلك الق اررات التي لم تعتمد ،حتى يمكن استجوابها بشكل معقول
 .4اإلنفاذ أو العقوبات عن أوجه القصور في االمتثال أو التبرير أو الشفافية
وتوضح بعض الدراسات أن المساءلة الداخلية والخارجة وقضايا الشفافية يمكن فهمها من خالل ثالثة
محاور رئيسة وهي(Ali, 2008) :
 المساءلة للشعب (داخلية) المساءلة للقوانين الحكومية (خارجية) المساءلة للمانحين (خارجية)وقد نضيف على ذلك تأثر سياسة المانحين في توجيه استراتيجيات المنظمات غير الحكومية لتنقاد
لمتطلبات المساءلة للمانحين ،حيث اشارت دراسة ) (Natil, 2016في مقالة عن التحديات والفرص في
المساعدات للشباب الالجئين في فلسطين ضمن متطلبات المانحين أنه إذا استمر تخصيص األموال من خالل
األونروا أو المنظ مات غير الحكومية الدولية ،فإن المنظمات غير الحكومية ستستمر في تأثيرها المحدود جدا
على الفلسطينيين والعملية التنموية ،وعلى وجه الخصوص ،ما دام الصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي دون حل.
ومن الجدير بالذكر الدور المنوط بالجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية واألونروا في
مواصلة التعاون مع المنظمات المحلية للحفاظ على تطوير قيم بناء السالم ،وحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
حقوق الالجئين والشباب بصفة خاصة وبالرغم من التحديات المختلفة ،بما في ذلك غياب السالم واألزمة
اإلنسانية التجارية.
وقد اكدت دراسة  Key features of NGO accountability systemsنقال عن دراسة
) (Alnoor, 2003على أنه من الناحية العملية ،تميل المنظمات غير الحكومية إلى اإللتزام بالمساءلة الصاعدة
والمساءلة الخارجية للمانحين ومتابعة اآلليات لضمان المساءلة الداخلية ،باإلضافة لذلك فإن هذه اآلليات
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للمساءلة قد ال تعكس الشبكة المعقدة للعالقات التي تطورها المنظمات غير الحكومية مع أصحاب العالقة
اآلخرين ،ألنهم يميلون إلى تحديد ألويات المساءلة للمانحين على العالقات مع ذوي العالقة اآلخرين
) .(Transperancy International, 2018ومن هنا طرح أنموذج لتعزيز المساءلة االستراتيجية ضمن
اإلطار

االخالقي

لمهمة

المنظمة

بما

يضمن

النزاهة

في

تحقيق

أهداف

المنظمة

).(Cavill and Sohail, 2007
ويصف األنموذج التالي الطريقة التي تعمل بها المنظمات غير الحكومية ،من أجل خلق
موضوع متماسك مركزي يتم عبر مهمة المنظمة في مدونة السلوك الخاصة بها باإلضافة ألهدافها االستراتيجية،
بما يضمن ترجمة هذه الطريقة في السياسات واإلجراءات .كما يهدف هذا األنموذج ليكون ذو صلة بالمنظمات
الجديدة لتصميم سياسات المساءلة ومساعدة أولئك الذين يحاولون دمج األهداف الموجودة واألهداف
االستراتيجية ضمن نظام المساءلة.
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شكل ( :)3.2تعزيز المساءلة االستراتيجية
إعادة النظر في المعتقدات التنظيمية والقيم

إعادة تقييم المهمة

األخالقيات والقيم

الدافع إلنشاء المنظمة

طبيعة العمل التنموي

أولويات  /التزامات /مسؤوليات

رؤية التنمية والتغيير

االلتزام الشخصي

تقييم السياسات واإلجراءات

التأكيد على غايات المنظمة
غايات  /أهداف البرنامج

التركيز على البرنامج/المنظمة

قدرة المنظمة

أهداف المنظمة

المصادر لإليفاء بالمهمة

أداء المنظمة

تشخيص المساءلة الحالية

التأكيد على غايات المنظمة
األهداف التشغيلية

حاملي الواجبات  /المتضررين

األهداف االستراتيجية

المدخالت /المخرجات

التفكير الناقد والتعلم

النتائج االستراتيجية

مراقبة المساءلة
الملكية لجميع أصحاب المصلحة
تغيير في التصرفات والممارسات
قياس التأثير والنتائج

المصدر(Cavill and Sohail, 2007) :
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وتلخص الباحثة الشكل السابق بأنه يمثل عالقة المساءلة االستراتيجية بمهمة المنظمة والتي أُنشئت
المنظمة من أجلها .حيث تبدأ جذور شجرة المساءلة من تقييم مهمة المنظمة بما تتضمنه من دافع إلنشاء
المنظمة واإللتزامات التي نصبت نفسها كمنظمة لإليفاء بها على مستوى المنظمة وعلى مستوى األفراد ،ومن
ثم يتدرج إلى االعتبارات الخاصة بالقيم واعتقادات المنظمة التي تأطر تدخالت المنظمة ورؤيتها للتغيير .وبعد
ذلك يتم التأكيد على غايات المنظمة والتي تتجلى من خالل أهداف البرامج الخاصة بالمنظمة وقدرتها وتوفر
المصادر التي تمكن المنظمة من إيفائها بمهمتها.
ومن المهم للمنظمة تقييم سياساتها وإجراءاتها والتي تركز على برامج المنظمة وأهدافها التشغيلية وأداء
المنظمة .كما يجب أن تعمل المنظمة على تشخيص وضع المساءلة الحالي في المنظمة والتي تقع على كاهل
كل من حاملي الواجبات والمتضررين ،والعمل على تبرير كل من المدخالت إلى البرامج والمخرجات من البرامج
وال تي يهدف من خاللها تحقيق النتائج االستراتيجية للمنظمة .وبعد هذا التشخيص للوضع الحالي للمساءلة
يجب على المنظمة اتخاذ الق اررات الالزمة لتحديد كيفية تحسين المساءلة من للوصول إلى األهداف المرحلية
واألهداف االستراتيجية والتعلم الناقد مما سبق .ليصب كل ذلك في م ارقبة المساءلة من خالل ملكية وسائل
وأدوات المساءلة من جميع أصحاب العالقة والعمل على تغيير االتجاهات والممارسات على جميع األصعدة
وقياس وتحليل أثر التدخالت
 6.1.2الحاجة للمساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية
في إطار المساءلة ،تم التركيز في األعوام األخيرة على قضايا المساءلة والشفافية كعنصر حساس
لإلصالح ،والتقدم نحو نظام حوكمة ديموقراطي .وبالرغم من أن التوجه االكبر كان التركيز على مسائلة السلطة
إلصالحها ،كان هناك ايضا مطالبات لتوجه مشابه بخصوص المنظمات غير الحكومية .حيث أصبح المانحين
أكثر تطلباً لممارسة المساءلة من قبل المنظمات غير الحكومية ،باإلضافة لفرض معايير ومتطلبات صارمة
للتقارير المالية .ولكن هذا التوجه أصبح مثار نقاش بين األكاديميين واالختصاصيين وعلى وجه الخصوص
المساءلة االجتماعية والسياسية ،حيث يأخذ على المنظمات أن توجهها أصبح يوظف العالقة مع المنظمات
القاعدية والمجتمع بما يخدم مصلحة التوافق مع متطلبات المانحين لزيادة المهنية ،وال يغفل هذا التوجه الوضع
السياسي وسياسات المانحين ).(World Bank, 2006
وفي دراسة أجرتها مؤسسة  Oxfamالدولية في العام  2007أشارت إلى أن االعتقاد السائد لدور
المنظمات غير الحكومية والدولية منها خاصة هو جعل التنمية أكثر فعالية ،وأكثر انصافا ،وأكثر تمثيالً
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لالحتياجات .ومع ذلك لم تكن أنشطتها دائماً تحقق النجاح المتوقع ،وقد يعزى ذلك إلى ممارسة التنمية بخبرات
اعتيادية وعدم التنسيق مع القطاع العام واالزدواجية والتنافس على الموارد والعمل دون المستوى المطلوب
باإلضافة لعدم وجود االستدامة ،مما جذب اهتمام األكاديميين والعاملين في مجال التنمية للبحث حول مساءلة
المنظمات غير الحكومية ) .(Cavill and Sohail, 2007وبينت الدراسة كيفية عمل المساءلة لتشجع التغير
في السلوك والقيم .باإلضافة لتوضيح عدة أسباب والتي تؤدي لزيادة المساءلة في المنظمات غير الحكومية
والتي يمكن ان تصنف على النحو التالي:
 .1أزمة الثقة.
 .2مواجهة االنتقاد من االعالم وصانعي القرار.
 .3االهتمام بجودة ممارسات التنمية.
 .4ازدياد المهنية في ممارسات التنمية ونمو القطاع.
 .5ارتفاع في دور المنظمات االجنبية.
 7.1.2أهمية المساءلة االستراتيجية
حيث انبثق من هذا المفهوم العديد من الخدمات االستشارية التي تعمل على انشاء إطار للمساءلة
االستراتيجية مثل  ®Accountability Frameworkوهو عالمة تجارية عملت عليه OPTIMUS-SRB
كجهة استشارية ،ويعمل هذا اإلطار على المنظمة من أعلى ألسفل ،في إطار عمل استراتيجي ،مصمم إلنشاء
منظمات عالية األداء من خالل طريقة مثبتة لمواءمة الموظفين مع أهداف المنظمة .حيث يوفر هذا السياق
اسلوب تواصل سهل يربط بين المساءلة الفردية الخاصة بالموظف ورؤية الشركات أو أي فريق .باختصار،
إنه يترجم الرؤية إلى حقيقة من خالل سد الفجوة بين االستراتيجية والتنفيذ ).(OPTIMUS-SBR, 2018
ومن منطلق التنمية التي تهدف لها المساءلة االستراتيجية ،يجب التفريق بين نموذجين للمساءلة والذي
يعتمد على كيفية فهمهم للتنمية ،وذلك من خالل إما التركيز على إنتاج مخرجات (التنمية) أو إعادة انتاج
نفسها كمنظمة وذلك يعني المحافظة على وجودها في مجال عملها من خالل تبرير شرعية تدخالتها التنموية
باإلضافة إلعادة اختراع مؤسساتها وتقنياتها وعمليات تطويرها كما أشار ) (Ferguson, 1994أن أنواع
المساءلة تتفرع كالتالي:
 .1المساءلة العملية والتي ترتبط باستخدام المدخالت والسياسات وصناعة القرار ،وطريقة تنفيذ النشاطات
والحصول على المخرجات ،ويهتم هذا التوجه بالمساءلة على المدى القريب بحيث يركز على اإللتزام
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بمعايير الجودة وأوجه الصرف المالية بغض النظر عن تحقيق تغيير سياسي واجتماعي مستدام.
 .2المساءلة االستراتيجية والتي تركز على كيفية أداء المنظمة بما يخص رسالتها حيث أنها تعمل على
االسباب واآلثار الخاصة بالفقر والتهميش ،بمعنى أوضح ترتبط المساءلة االستراتيجية بالتغيير
السياسي في عالقة القوى الموجودة وعوامل التركيب االجتماعي واالقتصادي التي ينطوي تحتها
الفقر مثل :قلة األراضي ،عدم عدالة القوانين الخاصة بحقوق الممتلكات ،قلة فرص العمل ،تقسيم
العمل على أساس النوع االجتماعي (الجندر) ،الخدمات التعليمية والصحية غير المناسبة.
ويتضح أن أهمية المساءلة االستراتيجية تنعكس وبخاصة على مستوى التخطيط االستراتيجي
لربط أنشطة المنظمة بما تصرح به من أهداف وخطط استراتيجية باإلهتمام المتزايد من المجتمع الدولي بالخطط
االستراتيجية للمنظمات ،حيث تطرقت نفس الدراسة السابقة ) (Cavill and Sohail, 2007للمساءلة بمختلف
أشكالها وركزت على المساءلة االستراتيجية من حيث تأثيرها على اداء المنظمات وعالقة هذا األداء مع مهمة
واهداف المنظمة.
 8.1.2إتجاهات المساءلة
خرجت كل من دراسة  (2016) Abuiyadaودراسة  (2012) Awashreh and Awashraبأن
مساءلة المنظمة تتم في عدة اتجاهات ،والتي يمكن توضيحها بالبنود التالية:
 .1مساءلة رأسية لألعلى للمانحين ،والمؤسسين ،ومجلس األمناء ،والحكومة وذلك لضمان توصيل قيمة
المنح بما يتالءم مع أهدف التنمية.
 .2مساءلة رأسية لألسفل للمؤسسات الشريكة والمستفيدين من الخدمات لضمان الخدمة بالجودة
المطلوبة.
 .3مساءلة أفقية للمؤسسات المماثلة في مجال الخدمة لتحقيق األهداف المشتركة والمحافظة على
المعايير وسمعة القطاع الخدمي.
 .4مساءلة داخلية للعاملين بما يخص رسالة منظمتهم وقيمها والعمل بما يتماشى مع شؤون الموظفين
واألعراف االجتماعية وتوقعات العاملين.
المساءلة (الجهة التي يتم مساءلتها) هي :المنظمة كشخصية اعتبارية والشخص
في حين أنه الجهات ُ
الذي على أرس هرم المنظمة واالفراد العاملين في المنظمة بشكل جماعي واألشخاص العاملين في المنظمة
بشكل فردي ،وتلخص الباحثة اتجاهات المساءلة في الشكل التالي:
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شكل ( :)4.2اتجاهات المساءلة

المانحين

المؤسسين
الحكومة

لألعلى

رأسية

مزودي نفس
الخدمة

المنظمة

أفقية

رأسية
لألسفل

أفقية

المساءلة
الداخلية في

مزودي نفس
الخدمة

المستفيدين
الجمهور

المصدر :تجريد الباحثة باالعتماد على )(Awashreh and Awashra, 2012

 9.1.2المساءلة في القطاع الصحي
أشارت دراسة مسحية لمؤسسة  BMC Public Healthفي سويس ار والتي اجرتها في العام )،(2014
عن قدرات الحوكمة في المؤسسات الصحية في القطاع العام حيث أن مفهوم الحوكمة قد تولد عنه الكثير من
الدراسات والتي تركز على المساءلة باإلضافة لربطها بالتوجهات االستراتيجية ،حيث عرفت الحوكمة على أنها:
عملية شمولية تتضمن مجموعة من ذوي المصلحة و تحتضن التوجه االستراتيجي و األهداف االستراتيجية
الموضوعة ،وصنع السياسات والقوانين والقواعد واللوائح أو الق اررات و نشر واستخدام الموارد لتحقيق األهداف
والغايات االستراتيجية وضمان تحقيقها.
ن
بناء على المعلومات والدالئل ،مشاركة
وتتكو العناصر الرئيسية للحوكمة الصحية من :صناعة القرار ً

قيم المساواة والعدالة االجتماعية ،الشفافية وشمولية االجراءات ،االستجابة الحتياجات المستفيدين ،مساءلة
صانعي القرار ،الكفاءة والفعالية في تطبيق االهداف االستراتيجية ،الحفاظ على حيوية المنظمة ،وتكمن أهمية
الحوكمة

بما

فيها

المساءلة

االستراتيجية

عن

). (Governance Inistitute of Australia, 2018
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األهداف

والغايات

في

القطاع

الصحي

وقد دفع توجه تحديد جودة ممارسات القطاع الصحي والتي تمكن من تحسين الممارسات الصحية
للناس العديد من المنظمات الصحية العالمية إلى تكوين ائتالفات وتجمعات تدعم في اتجاه تحسين السياسات
الصحية بما يضمن الممارسات الصحية السليمة والتي تنتج عالم صحي ومنتج )(Chauvin et al., 2016
وفي دراسة بعنوان الثقافة المهنية في القطاع الصحي الحكومي في األراضي الفلسطينية عن دور و ازرة
الصحية الفلسطينية في المتابعة من خالل التقارير الدورية التي تقدمها الدوائر المختلفة للو ازرة ،حيث أن هناك
تقارير شهرية وربعية وتقارير سنوية ،لكن أشارت الدراسة إلى وجود قصور في المتابعة الدقيقة من قبل الو ازرة
لمثل هذه التقارير .حيث أشار أحد المسئولين في تقييمه للتعامل مع هذه التقارير أنهـا (ال تستخدم في تقييم
العمل وممارسة الرقابة بقدر ما تستخدم في عملية تعزيز الوالءات وتجاوز الصالحيات مما يؤدي إلى تداخل
الصالحيات بشكل كبير) (لدادوة وشلبي.)2007 ،
حيث تتنوع التقارير التي يتم من خاللها المتابعة والتي يتم رفعها من مختلف األقسام حيث تشمل
تقارير أسبوعية وتقارير دورية (شهرية أو ربعية) والزيارات الميدانية ،باإلضافة لشكاوى الجمهور والتي تتم فقط
من خالل صندوق الشكاوى الموجود في غرف االنتظار ،كما وقد أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من اإلشراف
الذي يتم على صندوق الشكاوى من قبل دائرة الرقابة والتفتيش ،إال أنه لم يحصل أن وجد شكوى في هذا
الصندوق .وهذا يثير تساؤل حول ثقة المواطنين في جدوى تقديم الشكاوى .خاصة أنه ال يوجد هيئة منفصلة
لمتابعة شكاوى الجمهور ،حيث ترى الباحثة ان هذا التساؤل يسلط الضوء على مدى قلة ثقة الجمهور بآلية
التعامل مع الشكاوى أو وجود آلية من األساس ،وبصورة عامة فإن آليات المساءلة في هذا القطاع تعاني من
ضعف شديد ،وينتج هذا الضعف ،بصورة رئيسية ،عن االفتقار إلى وجود هيئة متابعة منفصلة عن مقدم
الخدمة ،فالو ازرة هي الجهة التي تقدم الخدمة ،وهي نفسها التي تتابع عمل دوائرها .المصدر السابق (لدادوة
وشلبي.)2007 ،
ومن منطلق الحاجة الماسة في القطاع الصحي للتركيز على استراتيجيات بعيدة المدى لكونه من أهم
القطاعات الحيوية للناس والتي تعمل على خدمة المواطن وتوفر الكفاءات المتخصصة ،واألجهزة والمعدات
المساندة للخدمة الصحية ،وفي اطار التركيز على اإليفاء بالخدمات الصحية بشكل نوعي وليس كمي وبشكل
مستدام ،تظهر الحاجة إلى التركيز على إرساء فلسفة واسس نظام المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم بشكل
ممنهج وموضوعي ،وفي االتجاه الصحيح ،وذلك من خالل وجود أنظمة إدارية توفر على المواطن الوقت
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والجهد والمال والضغط النفسي لكي يحصل على الخدمة ،باإلضافة بوجود أنظمة للمتابعة والتقييم والشفافية
والتعلم ،تقيس اإلنجازات المحددة خالل فترة زمنية ،باالعتماد على معايير وأهداف موضوعة أصال ،وتعمل
على مراكمة اإليجابيات وسد الثغرات ،لكي يتواصل تراكم االمور اإليجابية والتطورات الصحيحة التي ن ارها
ونوثقها ،بشكل يعزز ثقة المواطن الفلسطيني فيها مما يساهم في إلتزامه من ناحية ودعمه للسياسات الصحية
التي تصب في صالح خدمة المواطن (أبو قرع.)2017 ،
 10.1.2أبعاد المساءلة االستراتيجية
من خالل الدراسات التي تناولت موضوع المساءلة االستراتيجية ،والتركيز على هذه الجزئية حديثا لما
لها من أهمية في توجيه مسار المنظمات غير الحكومية وتعزيز دورها المنوط بها تم تناول األبعاد الرئيسية
حسب ما تطرقت له الدراسات ،حيث قامت الباحثة بتجميع ما تم طرحه في هذا اإلطار ،رغم قلة الدراسات
لحداثة الموضوع والتركيز عليه في األغلب في المجتمعات الغربية لما تم توضيحه سابقاً من فرص االستقرار
بشكل عام والذي أتاح لهم مجال التركيز على المساءلة االستراتيجية لخططهم والتفويض الذي قامت عليه
المؤسسة .فقد تناولت عدد من الدراسات أبعاد المساءلة االستراتيجية كالتالي (الملحق رقم ( :)2جدول يوضح
مصادر مجاالت وأبعاد الدراسة):
 .1المساءلة الداخلية للمنظمة
 .2المساءلة للجهات الحكومية
 .3المساءلة للجهات المانحة
 .4المساءلة للجمهور
 .5المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية
 1.10.1.2 2.1.2.4المساءلة الداخلية:
للمنظمات غير الحكومية هيكلها التنظيمي وعملياتها الخاصة التي " تؤثر على آليات المسؤولية
واإللتزام تجاه اآلخرين" ) .(Tilt, 2018حيث أنهم مسائلون امام أعضائها في أن عدم تلبية احتياجات األعضاء
سيؤدي إلى فقدان الرعاية من حيث العضوية والدعم المالي ،كما تخضع المنظمات غير الحكومية للمساءلة
أمام مجالس إداراتها أو ما يعادلها .فغالبا ما تشمل مجالس المنظمات غير الحكومية خبراء خارجيين وتتألف
من أشخاص ال يشاركون في العمليات اليومية للمنظمة ،مما يتيح لهم منظور أوسع وأكثر موضوعية.
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ويمكن لمجالس اإلدارة أن تزيل المديرين و "تشكل الخطوط العريضة للتدخالت ،وبالتالي تعمل كمراقبين
ومقيمين ومراجعين ،وبالتالي توفر طبقة داخلية إضافية من المساءلة" وكما رأينا المنظمات غير الحكومية أكثر
مهنية في اآلونة األخيرة ،حيث يتم وضع المزيد من آليات المساءلة الداخلية ،و تشير المساءلة الداخلية إلى
الطرائق التي تفي بها المسؤوليات في الهيكل التنظيمي من قبل األطراف الثالثة التي يحددها القانون الساري:
(أ) الجمعية العامة ،و (ب) مجلس اإلدارة ،و (ج) اإلدارة العليا ).(Awashreh and Awashra, 2012
ويستخلص مما سبق إلى أن التعريف اإلجرائي للمساءلة الداخلية أنها مشاركة المعلومات ذات الصلة
مع مجموعات التأثير بطريقة شفافة وسهلة المنال.
 2.10.1.2 2.1.2.5المساءلة للجهات الحكومية:
تستند مساءلة المنظمات غير الحكومية إلى الحكومة أيضا من خالل عالقة قوة رأسية .حيث على المنظمات
غير الحكومية احترام قوانين الدولة والعمل بها ،وتبادل المعلومات مع اإلدارات الحكومية ،وأن تكون منفتحة
وشفافة على أنشطتها .من خالل النظر إليها على أنها شرعية في نظر الحكومة كان من المهم أن تكون
مهنية ،للعمل في الداخل والقوانين ،ولها بحوث قوية تستند إلى األدلة .وشاركت بعض المنظمات غير الحكومية
أيضا في الحكومة واإلدارات في أنشطة لبناء عالقات الثقة ،وتنمية القدرات ،وفي الجهود الرامية إلى ربط
المجتمع المدني بالحكومة (أمان.)2013 ،
وفي إطار تعزيز و ازرة الصحة للحكم الرشيد وضمن العمل على تمكين الدول لتكون قادرة على انجاز
وتحقيق العديد من أمور في مجال الخدمات الصحية ،وتعزيز حق المواطنين والمجتمع المدني في مراقبة عمل
و ازرة الصحة ،فإنها تعمل على تطوير االدارة السليمة في مجال الصحة والتي من أحد ركائزها تأسيس آليات
للمساءلة والمتابعة .كما أن الو ازرة تسعى إلى جعل مبدأ المساءلة المتبادلة مبدأً أساسياً في العمل مع الشركاء
من أجل تحقيق النتائج المتوخاة من استراتيجيتها الصحية ،من خالل نهج التنسيق والتعاون والشراكة على
مستوى القطاعين العام والخاص (و ازرة الصحة الفلسطينية .)2013-2011 ،
كما أن توجهات الحكومة االستراتيجية تم أخذها بعين االعتبار في الخطط االستراتيجية إلطار عمل
األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية والذي يوفر الرؤية الشاملة للمشاركة على نطاق منظومة األمم المتحدة في
األراضي الفلسطينية المحتلة ،والذي سيتم تنفيذه من خالل البرامج القطرية واتفاقات التعاون الخاصة بوكاالت
األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المحددة .حيث سيتم رصد التقدم المحرز مقابل اإللتزامات الشاملة المبينة
في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية بشكل مشترك من قبل حكومة فلسطين واألمم المتحدة على
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أساس سنوي ومراجعتها في منتصف المدة ). (UNDAF, 2018-2022
وترى الباحثة أن ما سبق من وضع خطة استراتيجية للتدخالت األممية والتي تمثل المجاالت التي سيتم
تمويلها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية إن دل فإنه يدل على أهمية المساءلة للجهات الحكومية من قبل
المنظمات واإللتزام باستراتيجياتها المحددة.
 3.10.1.2 2.1.2.6المساءلة للجهات المانحة:
يشير مفهوم المساءلة الصاعدة إلى آليات ضمان المساءلة بين المانحين والمنظمات غير الحكومية .وآليات
المساءلة هذه عادة ما تكون قوية نظ ار لوجود عالقة قوة بين المانحين والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة
بنقل األموال .من أجل الحفاظ على هذه األموال وضمان المستقبل فإنه من مصلحة المنظمات غير الحكومية
أن تكون مسؤولة وتستجيب لإللتزامات التعاقدية التي يطلبها المانحون .وقد ذكرت المنظمات غير الحكومية
التي أجريت معها مقابالت خالل الدراسة االستطالعية ملحق رقم ( )1أن المساءلة للجهات المانحة مهمة.
وكانت تشمل اإلبالغ ،والرصد والتقييم ،ومراجعة الحسابات لجميع جوانب المساءلة أمام الجهات المانحة التي
تعرفها المنظمات غير الحكومية ).(TRENT, 2016
ومع ذلك ،الحظت المنظمات غير الحكومية أيضا أن هناك الكثير التحديات من حيث المساءلة أمام
المانحين .وكان التحدي األكثر شيوعا هو القلق من أن أولويات الجهات المانحة لها تأثير كبير بحيث أنها غالبا
ما تأخذ األولوية على المساءلة بالنسبة لغيرها وخاصة المجتمعات التي تعمل معها المنظمات غير الحكومية.
بسبب قوة العالقة بين المانحين والمنظمات غير الحكومية واعتماد المنظمات غير الحكومية على تناقص األموال
في سوق متنامية فإن المنظمات غير الحكومية غالبا ما تكون خائفة من تحدي المانحين ،لتسليط الضوء على
الصعوبات والفشل وتقديمها أكثر دقة وصدق عن أنشطتهم ).(Oxfam Australia, 2014
 4.10.1.2 2.1.2.7المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة:
تكمن مسؤولية المنظمات غير الحكومية تجاه احتياجات وتطلعات المجتمعات التي تعمل معها ،حيث أن آليات
المساءلة تفرض التزاما على المنظمات غير الحكومية الدولية إلعالم الجمهور عن أنشطتها.
وتعرف المساءلة للجمهور بالمساءلة المجتمعية أو االجتماعية والتي حسب الدليل المرجعي للمساءلة
االجتماعية بالنسبة للبنك الدولي تشير إلى (المجموعة العريضة من اإلجراءات واآلليات التي يمكن للمواطنين
استخدامها في مساءلة الدولة ،وكذلك اإلجراءات التي تتخذها الحكومة والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم
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واألطراف الفاعلة األخرى لتشجيع أو تسهيل هذه الجهود) (البنك الدولي.)2018 ،
هذا النوع من المساءلة غالبا ما يشار إليه بالمساءلة "النازلة أو الهابطة " .ومع ذلك يبدو أنه في حين
من الناحية النظرية المساءلة إلى المجتمعات هو شيء تسعى إليه المنظمات غير الحكومية ،فإنه في واقع
األمر يعتبر واحداً من الجوانب األكثر تحدياً في المساءلة عن المنظمات غير الحكومية ،ومن هذا المنطلق
عملت و ازرة الحكم المحلي الفلسطيني على توفير مرجع يستفيد منه جميع مزويد الخدمات في المؤسسات
الحكومية والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير عالقتهم بالمواطنين وتحسين وتطوير
الخدمات ،باإلضافة لتوعية العاملين في مختلف القطاعات بأهمية المساءلة المجتمعية وأبعادها المختلفة كركيزة
هامة من ركائز الحكم الرشيد (اللجنة الوطنية للمساءلة المجتمعية .)2016 ،
وغالبا ما تكون الطريقة العادية للتعامل مع المساءلة للمجتمعات من خالل العمليات المستمرة وليس من
خال ل األدوات واآلليات الرسمية ،كما هو الحال مع المساءلة الصاعدة .وال تستند المساءلة إلى المجتمعات
المحلية إلى فعل تفويض على عكس العالقة بين المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وإنما عالقة ترتكز
على المصداقية والسمعة (البنك الدولي.)2018 ،
وعلى نفس السياق ،وفي ظل المساءلة األفقية هناك فوائد كثيرة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل
معا بشكل أوثق بخصوص القضايا الرئيسية وتعزيز اإلجراءات الرامية إلى تحقيق األهداف المشتركة ،باإلضافة
للجهات الفاعلة األخرى في المجتمع المدني ،بما في ذلك الشبكات المجتمعية الناشئة والحركات االجتماعية
والتي قد ال تكون في وضع يسمح له بأن يحاسب بعضهما البعض على مسائل من قبيل سوء اإلدارة المالية
وااللتزامات التعاقدية األخرى المطلوبة كجزء من المساءلة الصاعدية ويمكن أن يكون هناك أكثر من ذلك
كالمساءلة بين المنظمات غير الحكومية من حيث قضايا الشفافية والتمثيل فيما يتعلق بالمساءلة أمام المجتمعات
المحلية ).(TRENT, 2016
ويعتبر التعاون والمساءلة بين المنظمات غير الحكومية له أهمية خاصة عندما تكون هناك حاجة إلى
بناء تحالفات قوية ،والتأثير السياسي لتحدي انتهاكات الحقوق ،وإقامة جهات فاعلة في المجتمع المدني بشكل
أقوى.
كما يندرج في مفهوم المساءلة المجتمعية ،المساءلة ألصحاب العالقة من الشركاء العاملين في نفس
مجال القطاع الصحي ،والذين يقع على كاهلهم التنسيق والتعاون في مجال تقديم الخدمات وبالتالي المساءلة
عن دورهم وتحمل المسؤولية المشتركة عن أعمالها .حيث تعتبر المساءلة بين أصحاب المصلحة أو ذوي
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العالقة أكثر من مجرد نشاط في نهاية المرحلة ،ولكن هي عملية مستمرة لتضمن أن تكون الق اررات فعالة في
تلبية االحتياجات المجتمعية .ويعتبر هذا النهج التشاركي عامل مهم للتغير التنظيمي ويفتح مساحة لإلسهام
في تنمية المجتمع ).(Lloyd, 2005
 5.10.1.2 2.1.2.8المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية:
من المهم أن تعمل المنظمات غير الحكومية بالخطط الوطنية والتي يتم صياغتها بالتشارك بين الحكومة
والجهات الفاعلة في المجتمع وضمن إطار التنمية العامة ،وعليه يجب على المنظمات غير الحكومية اإللتزام
بالخطط الوطنية التي تضعها الحكومة وأن تكون أنشطتها منسجمة مع البرنامج الوطني (مدونة السلوك،
.)2008
وترى الباحثة أنه ولخصوصية الوضع الفلسطيني يجب األخذ بعين االعتبار االحتالل المستمر لألراضي
الفلسطينية ،وكونه من الضروري ضمان مساهمة المنظمات الفلسطينية ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية،
أو تبني على األقل "نهجا غير ضار" لألهداف المجتمعية والسياسية الجماعية والتأكد من أن المساءلة موجهة
إلى الجيل الحالي والمستقبل .ومهما كانت الخيارات التي سيأخذها الجيل الحالي وقادته ،فهو سيؤثر حتما على
األجيال القادمة.
ومن الواضح أن هناك إجماعا عاما بين المجتمع الفلسطيني على أنه ينبغي للمنظمات الحكومية الوطنية
أن تنقح أجنداتها وأن تعيد النظر في مسؤولياتها وإدارتها .وبدون وجود جدول أعمال واضح ،ال تزال الحوكمة
والمساءلة غير موجودة في قطاع المنظمات غير الحكومية ،مما يضعف األهداف الوطنية العامة في القطاعات
ذات الصلة ).(Awashreh and Awashra, 2012
وبناء على االهداف الوطنية وضعت السلطة الفلسطينية خطة التنمية الوطنية للعام ( ) 2016-2014
ً
(السلطة الفلسطينية )2014 ،والتي جددت فيها الحكومة التزامها بمبادئ الشفافية والنزاهة ،حيث تبلور عن
هذه خطط للقطاعات المختلفة ،منها االستراتيجية الصحية الوطنية لألعوام ( )2022-2014والتي جاءت
انسجاماً مع اجندة السياسات الوطنية واستجابة لخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة (و ازرة الصحة)2017 ،
بحيث يعمل جميع الفاعلين في القطاع الصحي ضمن منظومة تضمن وحدة الهدف وكفاءة التدخالت بما يخدم
المستفيدين ،وضمان عدم اإلضرار بمصالحهم.
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 11.1.2الملخص
مما سبق ،يمكن تلخيص أن المساءلة االستراتيجية تهدف إلى ضمان أن تحقق المنظمات غير الحكومية
الدولية مهمتها من خالل إحداث تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي دائم في المجتمع ،بالتوافق مع الخطط
االستراتيجية للمنظمة .وقد تطور مفهوم المساءلة والتخصص الذي نمى في جوانب المساءلة بما يضمن فعالية
كل األطراف وعلى كل المستويات .فقد ركزت الدارسات القديمة على مفهوم المساءلة بشكل عام ،ومن ثم
تطور مفهوم المساءلة وخاصة في المنظمات غير الحكومية ليشمل عدة جوانب منها المساءلة المحاسبية
والمساءلة اإلدارية ،وبعد ذلك تطور ليشمل واقع استراتيجي بما يضمن االستم اررية وضمان العمل على تنمية
المجتمع .كما وتطرق المفهوم ليوضح ادوار كل الجهات الفاعلة والتي تمثل محور من محاور المساءلة بما
يضمن التكاملية في تحقيق األهداف في تنمية المجتمع.
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المبحث الثاني :النزاهة

مقدمة
 1.2.2مفهوم النزاهة
 2.2.2أهمية النزاهة في المنظمات غير الحكومية
 3.2.2عناصر النزاهة
 4.2.2واقع النزاهة في المجتمع الفلسطيني
 5.2.2المخلص

37

مقدمة
تعد النزاهة سلوك أخالقي رفيع ال تستقيم الحياة إال به ،وبالرغم من عدم وجود إجماع عالمي متفق عليه
لتعريف األخالق ،يمكن القول إن موضوع األخالق مرتبط بتاريخ البشرية ،حيث ترتبط األخالق باألشخاص
بناء على معايير مطلقة ووضعها في نطاق القيم إما سلبية
والقيام بالسلوكيات الجيدة والصحيحة ،وتقيم األفعال ً

أو إيجابية). (Ssonko, 2010

وتظهر العديد من الدراسات العالقة السلبية بين الفساد وجودة الخدمات الحكومية ،حيث يتم فقدان ما يصل إلى
 ٪17من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان النامية بسبب الفساد واالحتيال وسوء اإلدارة ،مما يؤثر على حقوق
اإلنسان األساسية ونتائج التنمية الحيوية مثل الوصول إلى التعليم والمياه والرعاية الصحية والطرق والخدمات
االجتماعية .وقدرت التقديرات المتحفظة هذه الخسارة بأكثر من تريليون دوالر في السنة ).(Integrity Action, 2018
لقد أصبح موضوع النزاهة حديث الساعة في مختلف دول العالم ،ويبدو أن العالم الحظ الهوة السحيقة
التي اتجه اليها ،فبدأ يعود إلى األخالق والقيم ويبحث عما فاته ويراجع نفسه ،وقد شرعت الكثير من الحكومات
في إنشاء هيئات للنزاهة والشفافية ،حيث تقوم تلك الهيئات بدور الرقابة والحوكمة المؤسسية والتي تشمل بجانب
الحوكمة المالية ،الحوكمة الفنية واإلدارية أيضاً.
 1.2.2مفهوم النزاهة
تعريف النزاهة لغوياً:
مصطلح النزاهة في أصله اللغوي يعني" :البعد عن السوء وترك الشبهات".
اهة لغ ًة :أصل هذه المادة ُيد ُّل على بعد في مكان وغيره ،فالنزاهة مصدر َن ُزَه َنزاه ًة ،وتََنــزَه َتن ُّزًها ،إذا
معنى الن َز َ
فالنا لنزيه كريم :إذا
الب ْعد عن ُّ
السوء .وإن ً
َب ُع َدَ ،
ونــزَه نْف َسه عن القبيح (معجم عربي-عربي ، )2018 ،والنزاه ُة ُ

كان بعيدا عن ُّ
األخ َالق،
الل ْؤم .والـت َن ُّزه :أن يرفع نفسه عن الشيء ُّ
تكرًما ،ورغبة عنه .وفالن يتََنزه عن َم َالئم ْ
ً
أي :يترفع عما ُي َذ ُّم منها (الدرر السنية.)2018 ،
ِّ
ُّ
كل قبح ومعصية) ،وهي بذلك ُّ
تعد ظاهرة
(ومعنى النزاهة في عرف اللغويين( :ترفع النفس وتباعدها عن ت

أفردا ومجتمعات ،وهذه الظاهرة توصل إلى ظاهرة اإلصالح والصالح،
وقي ُمه ً
إنسانية تحكمها قوانين اإلنسان َ
يتداخل مع بعض المصطلحات -مثل مصطلح األمانة ،واألخالق-فإنه أو َسع منها
ورغم أن مصطلح النزاهة قد
َ
قيم الكفاءة ،واالحترام ،والحفاظ على االلتزامات ،وتظهر النزاهة جلية لدى الفرد
بكثير؛ إذ تشتمل النزاهة على َ
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اصطالحا في الدراسات التربوية بأنها:
حين تَصطدم ق ارراته وأفعاله بالمصلحة الشخصية) ،وتعرف النزاهة
ً

القيم للمحافظة
الشر) ،وترتبط بالبعد عن اللومَ ،
ونزاهة الخلق ،وتتحقق النزاهة من خالل َمنظومة من َ
(البعد عن ت
ِّ
الصدق ،واألمانة ،وعدم اإلضرار (الغامدي.)2016 ،
على الموارد والممتلكات ،واستئصال الفساد؛ منها قيمة ت

وقد تناول العلماء األوائل النزاه َة؛ من حيث ترسيخ َمبدأ النزاهة من مصادر الشريعة اإلسالمية ،حيث قال ابن
ِّ
األنفة من الجهل،
الجوزي( :دليل َكمال صورة الباطن ُحسن الطبائع واألخالق؛ فالطبائع :العفة والنزاهة و َ
ِّ
فمن ُرزِّق هذه
وم َباعدة الش َره ،واألخالقَ :
وس ْتر العيوب ،وابتداء المعروف ،والحْلم عن الجاهلَ ،
الك َرم واإليثار َ
ُ
ِّ
أوجبت النقص) (الغامدي.)2016 ،
األشياءَ ،رقته إلى الكمال ،وظهر عنه أشرف الخالل ،وإن نقصت ُخلةَ ،
اهة :اكتساب المال من غير َم َهانة،
اهة
اصطالحا ورد في الدرر السنية قول المناوي( :الن َز َ
وفي معنى الن َز َ
ً

السوء) (الدرر السنية.)2018 ،
الب ْعد عن ُّ
وال ُ
ظْلم ،وإنفاقه في المصارف الحميدة) و(الن َز َ
اهة ُ
تعريف النزاهة العملي:

ويعبر عن ُّ
تمثل النزاهة في السلوك ،وما لهذا
أما الجانب اآلخر للنزاهة ،فهو :الجانب ُّ
السلوكي األخالقي؛ ِّت
التمثل والتطبيق أو االنعكاس على السلوك ،وليتضح هذا الجانب يجب تناول عدة جوانب مهمة للن ازهة تتمثل

في (الغامدي:)2016 ،
تحمل مسؤوليته الدينية
 )1األول :القناعة؛ وهي الشعور والدافع الداخلي عند المرء ،الذي يدفعه إلى ُّ
ٍ
مجال كان ،سواء على
أي
تصرف من
ُّ
واألخالقية والوطنية تجاه ِّفعل من األفعال ،أو ُّ
التصرفات في ِّت
المستوى الشخصي أو الوظيفي أو المجتمعي .وقد أكد على ذلك ابن الجوزي حين اشار أن المسلمين
الخلق المكتسبة من القرآن والسنة( ،ولكن يبقى االلتزام األخالقي من خالل تَدعيم المراقبة
يتحلون بالقيم و ُ

الذاتية بكل جوانب).

ِّ
كموجه للسلوك ت ِّ
تكوِّن المبدأ
القيم
ت
 )2الثانيَ :
بغض النظر عن االختالفات الفلسفية حولها ،وهنا ينبغي أن ت
ٍ
قناعة ومبررات ثابتة ال تقبل الجدل أو ُّ
التردد ،حيث أن القيمة
الذي َينطلق منه الفعل؛ بحيث يكون عن

في سلوك النزاهة ،تعني االلتز َام األخالقي الواجب ،الذي يفصل بين المصلحة الشخصية والنزعة
اإلنسانية حينما تقابل القيمة والمبدأ.

 )3الثالث :تحمل المسؤولية والذي يعتبر متمم للجانبين السابقين ،حيث تعتبر المراجعة الذاتية للنفس دليل
وه ْم ِّإن ُه ْم َم ْس ُؤولُو َن ﴾ (الصافات:
على مدى نزاهة اإلنسان؛ فهو المسؤول األول ،قال تعالىَ ﴿:وِّقُف ُ
.)24
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تعريف النزاهة االجرائي:
قامت بعض الدراسات بإعادة تعريف مفهوم النزاهة بحيث ال يقتصر فقط على مكافحة إساءة استعمال السلطة
أو الفساد ،ولكن ليشمل أيضاً التأكد من مدى تطبيق المعايير الموضوعة لتقديم الخدمات كما هو موصى به،
مثل معايير خدمة العميل والوفاء بااللتزامات للعمال وحسن الخدمة .وفي العديد من اإلدارات أصبح مفهوم
النزاهة يعني بتقديم الخدمات لتلبية توقعات العمال والمتعاملين معها.
حيث أن النزاهة هي أكثر من مجرد القضاء على الفساد ولكن بدل من ذلك ،فان النزاهة تضم أيضا تطوير
وصيانة مجموعة من المواقف اإليجابية والقيم التي تعكس أهداف المنظمة أو اإلدارة واستراتيجياتها فيما يخص
النزاهة ،وال تزال النزاهة تواجه تحديات ويعتبر ذلك عقبة رئيسية أمام أي إصالحات فعالة مما له تأثير ضار على
السمعة والفخر العام ،وروح العمل الجماعي وأخالقياته والكفاءة المهنية للمنظمة (دليل تنمية النزاهة.)2014 :
وتعد ظاهرة الفساد من أبرز المشكالت التي تواجه خطط التنمية ،وخاصة في المجتمعات والدول النامية،
والذي اتفقت تقارير الخبراء والمختصين على ضرورة مكافحته وتطويقه للقضاء عليه حيث هناك اتفاق دولي
على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدولية على أنه :كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام
لتحقيق مصلحة خاصة أي أن يستغل المسؤول منصبه وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه
أو لجماعته ). (Transperancy International, 2018
ولمكافحة ظواهر الفساد على الجهات المعنية العمل في اطار من النزاهة والشفافية ،يعرف كتاب نظام
النزاهة العربي الشفافية بأنها "تتعلق بوضوح األنظمة واإلجراءات داخل المؤسسة وفي العالقة بينها وبين
المواطنين المنتفعين من خدماتها ،وعلنية اإلجراءات والغايات واألهداف في عمل المؤسسة العامة " (الشياب
و أبو حمور.)2014 ،
كما وضح أمان في مشروع " نزاهة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل األهلي " تعريفا يشتمل على
مؤشرات الشفافية ،وتتمثل في :التزام قيادة وإدارة المؤسسة ،على جميع المستويات ،بنشر وتعميم ،أو اتاحة،
المعلومات المطلوبة للجمهور حول األمور التي تخص جميع االجراءات والق اررات والخدمات ،ومجمل األعمال
التي تقدم المؤسسة ،وتوفيرها بشكل دوري دون طلب ،أو أثناء الطلب ،من اي شخص أو مهتم (أمان.)2013 ،
ومن هنا يتبن أهمية النزاهة في مدى االلتزام ليس فقط في عرض المعلومات ولكن في مضمونها ونطاقها
(أمان ،)2016 ،ونجد أن معظم الدراسات ربطت النزاهة بالشفافية كون الشفافية نتاج محصل حين الوصول
للنزاهة ،حيث أن تحقيق النزاهة يعني اإلفصاح عن كافة المعلومات بشفافية حين الطلب إلى جانب اإللتزام
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األخالقي.
وقد عرف قاموس  Merriam-Websterالنزاهة على أنها الجودة في الصدق والعدالة واكتمال الحال
).(Merriam-Webster, 2018
كما ورد في تعريف النزاهة على انها فلسفة اتساق اإلجراءات والقيم واألساليب والمبادئ التنظيمية
والتوقعات والنتائج ،كما اشار في تعريفه إلى أن النزاهة هي االلتزام الصارم بقواعد ذات قيم اخالقية او مهنية
خاصة ). (Odrakiewicz & Odrakiewicz, 2014
وقد أعادت بعض اإلدارات تعريف مفهوم النزاهة ليس فقط لتشمل مكافحة إساءة استعمال السلطة أو
الفساد ،ولكن أيضاً لتتوافق مع المعايير في تقديم الخدمات كما هو منصوص عليه في وثائق مثل معايير
الخدمة أو مواثيق العميل .وفي العديد من اإلدارات ،يعني مفهوم النزاهة اآلن تقديم الخدمات لتلبية توقعات
العمالء وأصحاب المصلحة.
ونقال عن تعريف (توريل )2005 ،لمفهوم النزاهة :النزاهة هي نوعية معنوية من الحياة االجتماعية التي
ترث المجهود اإلدراكي ،وأيضاً تحشد المشاعر اإليجابية وتستحضر مفاهيم النزاهة الشائعة الصدق ،التمسك
بمبادئ المرء ،والشجاعة في مواجهة التحديات ،والكمال في مواجهة التجزؤ أو الصراع أو الهشاشة ،بحيث
تكون النزاهة هي جوهر العالقة .حيث تتوقف النزاهة على االتساق الموثوق بين الكلمة والفعل حول النواة والقيم
التربوية ).(Mintrop, 2012
كما ورد في تعريف النزاهة أنها " مجموعة من المواقف التي تعزز السلوك الصادق واألخالقي وممارسات
العمل" ) (WCO, 2012حتى لو لم تكن تحت المراقبة حيث يعني وجود النزاهة أنك صادق لنفسك ولمبادئك
وأنها باألساس تصب في مجال اإللتزام األخالقي.
وفي الخالصة يمكن تلخيص التعريف اإلجرائي للنزاهة على أنها مجموعة من المبادئ اإليجابية التي
تعزز السلوك الشريف واألخالقي وتشجع ممارسات العمل اإليجابية واتباع القناعات األخالقية والقيام بالشيء
الصحيح في جميع الظروف.
 2.2.2أهمية النزاهة في المنظمات غير الحكومية
حظيت المنظمات غير الحكومية باهتمام كبير على المستوى الدولي ،اعترافا بدورها التنموي ،ودورها في مجال
العالقات بين الدول والشعوب .ويالحظ هذا االهتمام ترجمته في المؤتمرات الدولية واإلقليمية التي تشارك فيها
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هذه المنظمات ضمن بنود خاصة بها في البرامج الدولية واإلقليمية المختلفة ،مثل مؤتمر القمة العالمي للتنمية
االجتماعية ،ومؤتمر بكين المعني بالمرأة ،ومؤتمر األمم المتحدة للسكان .وكذلك تظهر الدراسات والتقارير
الدولية هذا اإلهتمام كالتقارير المتعلقة بالتنمية البشرية.
وتعتبر قضية النزاهة في المنظمات مرتبطة بشكل وثيق مع مفهوم األخالق ،حيث أن الهدف بصفة
خاصة بموضوع حل مشكلة المنظمة في كيفية اختيار ق اررات المنظمة ضمن السياق األخالقي .وتكتسب
النزاهة أهميتها في المنظمة بسبب المصالح الداخلية الناتجة ،والسعي إلى زيادة الكفاءة في البحث عن عمالء
جدد ،وشركات متعاونة ،وشركاء .حيث كان من المتوقع زيادة أهمية النزاهة في المنظمات بسبب تصاعد أزمة
سيادة الدولة التي تعمل بها المنظمة باإلضافة لنقص الثقة في العديد من الشركات بسبب األزمات المالية
واالجتماعية-االقتصادية.(Odrakiewicz & Odrakiewicz, 2014) .
ومما سبق تالحظ الباحثة أن توجه المنظمات في تبنى قيم النزاهة يصب في الحاجة إلى تقليل اآلثار
السلبية للفساد ومواصلة التطوير والحفاظ على ثقة الجمهور ومن المهم في هذا التوجه أن يكون النابع ذاتياً
إلعطائه مصدر قوة.
شيوعا .ومع ذلك ،على الرغم من االهتمام
وقد أصبح تدريس األخالقيات في كليات إدارة األعمال أكثر
ً

اإليجابي وكمية الدراسات ،ال تزال هناك أوجه قصور وسلوك غير أخالقي من قبل المنظمات ،حيث أنه عادةً

ما يتم عرض القواعد والمبادئ والقيم والفضائل بطريقة مجزأة ،والتي غالباً ما تربك النظريات األخالقية .وقد
كتب القليل لتوضيح الحكم األخالقي باعتباره جزًءا ال يتج أز من التفكير العملي في اتخاذ الق اررات األخالقية.
ويتمثل العنصر الحاسم الذي تلعبه أخالقيات المنظمة ،فإنها تصبح مقارنة فلسفية بسيطة للنظريات األخالقية
والتي تعزز النزاهة وتوفر عنصر متكامل من الواجبات والقيم والفضيلة وعالقتها بالتنمية والدور المهني والصالح
العام ).(Griffin, 2012
وباألخذ بعين االعتبار خصوصية الوضع السياسي في األراضي الفلسطينية ،تعمل المنظمات المحلية
في قطاع غزة والضفة الغربية في إطار سلطات قانونية وتنظيمية متعددة ،وقد يكون من الصعب تحديد السلطة
القانونية المسيطرة على نحو دقيق من أجل خلق ودعم مبادرات األخالقيات واالمتثال .ويمكن أن يمثل ذلك
تحديا حقيقيا لتحديد ما يجب على المنظمات القيام به على وجه التحديد .باإلضافة لإلجراءات االخالقية
للمنظمة ،وتجنب الفساد ،والحفاظ على الثقافات التنظيمية األخالقية ،واالمتثال للقانون.
وتحديداً في قطاع غزة ،ونظ اًر لمخلفات حالة االنقسام ،نلمس العديد من التحديات وخاصة للمنظمات
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التي تعمل في شقي الوطن ،حيث أنه من الناحية النظرية ،من المفترض كونها جميعا تخضع ضمن إطار
قانوني واحد ومرجعية واحدة أال وهي السلطة الفلسطينية .ولكن عملياً وبسبب حالة اإلنقسام فإن المرجعيات
متعددة.
كما أنه يجب علينا أن ال نغفل الحاجة في بعض األحيان وبما يخص بعض البرامج لبعض المنظمات
الحاجة للعمل ضمن لوائح وقوانين االحتالل االسرائيلي في حال التنسيق لبعض االحتياجات االنسانية ،مما
كما أن النزاهة في المنظمات تضيف منظومة أخرى وتحديات أخر ،حيث أن القيم الشخصية األساسية تأطر
ق اررات وسلوكيات المنظمة في الواقع العملي وتعمل على تطابق القيم (أي التوافق بين القيم المعبرة عن المنظمة
والقيم الشخصية للموظفين) والتي ثبت أنها تساهم في إيجابية مواقف العمل وزيادة األداء التنظيمي في القطاع
الخاص ).(Graham & al., 2016
 3.2.2عناصر النزاهة
من خالل تقيي م حالي للنزاهة في منظمات المجتمع المدني ،حيث أنه يلزم قبل الشروع في أي برنامج
لتنمية أو تعزيز مفهوم النزاهة أو أي مبادرة متعلقة بالنزاهة فإنه من المفيد لإلدارة القيام بعملية تقيم
بسيطة للوضع الخارجي وللبيئة التي يعملون داخلها من حيث تحليل الصراع وتحليل األطراف المعنية
) ، (Integrity Action, 2014وقد تطرقت دراسة  Global Ethics and Benchmarkإلى عناصر
النزاهة كالتالي(Richter, 2015) :
 .1القواعد األساسية في الرؤية والغايات ،والقيادة ،والموارد األخالقية ،واإلمتثال للقانون والقواعد
والسياسات.
 .2الثقافة التنظيمية :والتي تتضمن ثقافة المنظمة ،ومعايير المكافئات ،والمساءلة المجتمعية ،والتواصل
األخالقي ،والتعليم والتدريب األخالقي.
 .3إدارة المخاطر األخالقية :والتي تتضمن تقييم المخاطر األخالقية ،اإلبالغ عن المخالفات
والتحقيقات ،تعارض المصالح ،السرية والشفافية ،الرشوة والفساد.
 4.2.2واقع النزاهة في المجتمع الفلسطيني
نشرت أمان تقريرها السنوي عن " واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام  "2016حيث أفاد التقرير أن العام 2016
قد شهد تطورات إيجابية على نظام النزاهة الوطني وجهود مكافحة الفساد تمثل أبرزها في :حوسبة نظام الشكاوي
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الحكومي وتكثيف الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية على المؤسسات الخاضعة للرقابة وفًقا للقانون وإعداده
سلسة تقارير هاتمة تتعلق بأعمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات األهلية ،كما وفاد التقرير بتحسن في
مجال الوظيفة العامة كالتوسع في التعريف بمدونات السلوك في مؤسسات ودوائر القطاع العام وتعزيز النزاهة
في شغل الوظائف العامة لتحسين بعض جوانب اإلدارة المالية للسلطة الفلسطينية.
إضافة الى ذلك افاد التقرير باتساع نطاق ومجال المساءلة المجتمعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني
لمؤسسات ومسؤولي القطاع العام في مجاالت مختلفة ،وترافق ذلك مع تنامي نشاط وسائل التواصل االجتماعي
كأداة للرقابة المجتمعية ونشر المعلومات ذات العالقة بالفساد وطرح هموم العامة على جدول أعمال المجتمع
والحكومة ،بدء العمل بقانون الشراء العام رقم ) (8لسنة  2014تحقيقا للشفافية والنزاهة في العطاءات
والمشتريات الحكومية .باإلضافة للتحسن على التحويالت الطبية خارج مؤسسات و ازرة الصحة ،والتحويالت
النقدية للمساعدات االجتماعية إضافة الى تحسن في بيئة النزاهة في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
(اونروا) في قطاع غزة.
وتتجلى عالقة النزاهة بالمساءلة في مبدأ :أنها مسؤوليتنا المشتركة لعمل كل ما نستطيع في سبيل االلتزام
بسياسة النزاهة واألمانة من خالل الشفافية ،والمساءلة والشرعية .كما أشار تقرير استدامة منظمات المجتمع
المدني لعام  2013لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا أن المنظمات غير الحكومية واصلت التأثر على
أوليات المانحين مما جعلهم أقل ادراكاً الحتياجات المجتمعات المحلية وأقل قدرة على إشراك هذه المجتمعات
في تطوير الخدمات ،مع التنويه إلى االسترشاد بتقارير اإلتالف من أجل النزاهة في أن نظرة الشعب إلى
المنظمات غير الحكومية على أنها اقل فسادا من األحزاب والحكومة (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.)2013 ،
 5.2.2الملخص
مما سبق يتضح للباحثة أن أهمية دور منظمات المجتمع المدني غير الحكومية تتمثل في كونها شريك أساسي
للجهات الحكومية في تطوير وتنظيم المجتمع ،وتعزيز مشاركة األفراد في الخطط التنموية التي تصب في
خدمة المجتمع ،ولذلك يقع على عاتقها دور مهم في مجال تعزيز النزاهة في المجتمع ومكافحة الفساد.
ويتمثل دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز النزاهة عن طريق العمل من خالل آليات تعمل على
تعزيز انظمة المساءلة والنزاهة والشفافية ،والتي تنظم أعمال المنظمات غير الحكومية بما يمكنها من أن تأخذ
دورها في التأثير في تنمية المجتمع مع ضمان استقالليتها ،باإلضافة للعمل على صياغة استراتيجيات وطنية
لحماية النزاهة وتعزيز دور النزاهة والذي يعتبر خطوة مقدمة للوقاية من الفساد.
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المقدمة
قد تعتبر النزاهة كلمة مشحونة بالعاطفية ،ومع ذلك فإن خرق النظام هو بالضبط المصطلح الذي ينطبق على
تلك الحاالت التي يتم فيها ممارسات منظمة بشكل يتناقض مع قيمها .وعليه فإن السعي لتحقيق النزاهة يتطلب
مقارنة أنشطتنا الحالية مع أهدافنا ،لإلبقاء على الصالح والتخلص من الطالح .كما أن النزاهة يجب أن تكون
في قلب نظام المساءلة). (Mintrop, 2012
ويمكننا القول باستثنائية دور النزاهة في كل منظمة ،حيث أنه غالبا ما يوجد منطلقين لالستراتيجيات،
األول صريح ومعرف من خالل األورق الرسمية للخطط االستراتيجية للمنظمة لتحويل الرؤية التنفيذية إلى
سلسلة من التحركات التنافسية والثاني هو ضمني ومحدد بالتنفيذ ،وينشأ عن نمط الق اررات واإلجراءات التي
تتخذها المنظمة .وتكون النزاهة من خالل موائمة الخطط االستراتيجية مع التنفيذ على جميع مستويات المنظمة.
حيث ترتكز النزاهة على طرق محدد للتنظيم والتخطيط وصنع القرار لتتجاوز بعد انشاء أنظمة القياس التقليدية
التي تقيس األداء لتصل لمطابقة التنفيذ بما يتضمن العديد من المفاهيم والنهج مع االستراتيجية من خالل
مواءمة االستراتيجية والتنفيذ على جميع مستويات المنظمة ).(Sinofsky and Iansiti, 2010
 1.3.2العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة
ويذكر ذات المصدر السابق أن النزاهة في االستراتيجية تذهب بعيداً لحد اعتبار أنه من المهم المطابقة بين
االستراتيجية والتنفيذ ،حيث أن النزاهة في استراتيجيات المنظمة ال تكمن فقط في صياغة خطة استراتيجية رائعة
أو وجود منظمة مثالية ،بل تتمحور حول تطبيق المنظمة لالستراتيجيات بشكل صحيح مع مطابقة المساءلة
الرأسية واالفقية في المنظمة.
وتعتبر نزاهة المنظمة مهمة من الناحيتين :ثقافة المنظمة وبنية المنظمة .حيث إنها تدور حول الصياغة
ككل متماسك ،من الناحية الفنية والمعيارية ،واستجابة أخالقية واعية في إطار األفق األخالقي للمؤسسة،
وااللتزامات األساسية الداخلية للموظفين ،والحاجة إلى تحقيق النتائج ،كما يمكننا أن نفترض أن الن ازهة التنظيمية
تعتمد بشكل مركزي على إدارات المنظمة الذين يتمثل دورهم في تجسيد التزامات المنظمة ودمج القيم األساسية
للمنظمة مع االحتياجات المطلوب حلها ) .(Mintrop, 2012وقد أدخل المعهد الماليزي للنزاهة أنظمة من
أجل الوصول لنتائج قابلة للمساءلة ،والتي يعتبر من األهمية بمكان تنفيذ جميع هذه العوامل وبشكل جدي
لضمان النزاهة في المنظمات).(Atan, 2017
وللتأكيد على عالقة المساءلة االستراتيجية بالنزاهة قد يعتقد البعض بأن تنفيذ المزيد من الشفافية فيما
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يتعلق بصنع القرار االستراتيجي من المرجح أن يقلل من القدرة على االحتيال في وقت مبكر من دورة حياة
المؤسسة .ويكون المهم هنا هو مدى موائمة تطبيق هذا النوع من المساءلة االستراتيجية .وعلى الرغم من أن
معظم رواد األعمال يعترفون بأهمية المساءلة المالية في مشاريعهم ،إال أن المساءلة االستراتيجيةقد حظيت
باهتمام أقل .حيث تم طرح نموذج يشير إلى أن اإلدارات التي تقوم بتطبيق إجراءات المساءلة االستراتيجية قد
يواجهون في البداية اآلثار السلبية للتعقيد الهيكلي اإلضافي ،لكن من المرجح أن يتمتعوا
في النهاية بآثار إيجابية مهمة مثل زيادة الشرعية والثقة والوصول إلى مجمعات الموارد الجديدة .وبالتالي فإن
منع االحتيال عن طريق المساءلة االستراتيجية لن يقلل فقط من خطر الملكية بالنسبة ألصحاب
المصلحة الحاليين والمحتملين ،بل يمكن أن يكون له فوائد اقتصادية إيجابية على المدى الطويل
).(Gangloff and Connelly, 2013
وفي معرض البحث في الدراسات السابقة بما يخص النزاهة فإن العديد من الدراسات تعرضت للنزاهة
من خالل مبادئ الشفافية ،كما ان معظم المراجع ربطت النزاهة مع الشفافية ،حيث تم التأكيد على ذلك في
مدونة السلوك الفلسطيني للعام( .)2008كما يلتزم القطاع بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة واالمتثال مع معايير
الشفافية والنزاهة والمتطلبات على أساس والحق في المعلومات ،ومبدأ المساءلة.
وفي دراسة إلتالف آمان للنزاهة والشفافية " مسائلة العمل الفلسطيني – دراسة تقييمية " التي أوضحت أنه
وبالرغم من هذا االهتمام البحثي الكبير الذي حظيت به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ،إال أنه هناك قلة
في الدراسات التي أجريت على هذه المنظمات من زاوية النزاهة في عملها وسلوك العاملين فيها ،وتعزيز
االنطباعات العامة حول نزاهة هذه المنظمات باإلضافة إلى الحاجة إلى قياس النزاهة في عملها .ستقوم هذه
الدراسة بفحص أولي للنزاهة والشفافية في عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (المؤقت وآخرون.)2007 ،
 2.3.2أهمية النزاهة في أبعاد المساءلة االستراتيجية
أكدت دراسة ) (Lawry, 1995عن المساءلة في المنظمات غير الحكومية على أهمية توضيح المهمة الخاصة
بالمنظمة والذي يساعد على تخفيف المشاكل الصحية ،ويعتبر قضية جوهرية في مجال النزاهة ونقال عن
 Josephsonفإن الدراسة تؤكد على تجذر المساءلة في النزاهة.
باإلضافة لما تطرق له د .عامر الحسيني في مقالته عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز
الحوكمة حيث استند إلى كون الحوكمة أنها تمثل أحد مكونات تعزيز النزاهة والشفافية في قطاعات األعمال،
وبالتالي ربط مبادئ الحوكمة بأداء الشركات واستدامتها (الحسيني .)2017 ،ولتوضيح عالقة المساءلة
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االستراتيجية بالنزاهة في المنظمات غير الحكومية ،يجب ان نتناول العالقة بين مكونات المساءلة االستراتيجية
كما تم مناقشتها وتحديدها سابقاً وبين النزاهة ونوردها كالتالي:
 1.2.3.2عالقة المساءلة الداخلية مع النزاهة
إن المساءلة الداخلية في المنظمات ال تقتصر على ضمان استخدام الموارد المالية بكفاءة وعلى النحو المقصود ،ولكن
تتمثل أيضاً في الحفاظ على الحقوق والسالمة وتوفير الخدمة المناطة بها على أكمل وجه .حيث تعتبر المساءلة
المتمثلة في االجابة للجهات العليا في سلسلة األوامر ،يوضح نقطة مهمة في المساءلة وهي المساءلة لمن؟
كما تضمن المساءلة الداخلية إلتزام المنظمة داخليا بأقسامها المختلفة ،وتقديم المعلومات ذات الصلة
لذوي االختصاص في المنظمة وخارج المنظمة ،وترتبط المساءلة الداخلية ارتباطاً وثيقاً بضمير الفرد الشخصي،
والقيم ،مما ينشئ شعور داخلي بالمسؤولية والخضوع للمساءلة لنتائج السلوك بما يضمن قيم الخدمة العامة
األساسية للمنظمة والنزاهة في العمليات ). (DICKE, 2002
 2.2.3.2عالقة المساءلة للجهات الحكومية مع النزاهة
إن إدراك األهمية االستراتيجية التي تلعبها الحكومة الجيدة في التنمية تتطلب أعلى معايير النزاهة ،في األداء
واستخدام الموارد العامة ،وبالتالي ُينظر بأهمية إلى التعامل مع الفساد في سياق المجتمع العام.(DOIG, 1995) ،
 3.2.3.2عالقة المساءلة للجهات المانحة مع النزاهة

تسعى الجهات المانحة للمساعدات بشكل متزايد إلى ربط المساعدة باإلصالح والتنمية المستدامة ،بما في ذلك
توفير إطار سياسي وقانوني مسؤول ومستجيب ،وتحسين الظروف االجتماعية والصحية والتعليمية للبلدان التي
تتدخل بها.
وقد ركز المانحون بشكل متزايد على الفساد ،وتشجيع الحكومات على مكافحته على حد سواء ،واتخاذ
االجراءات الضرورية كدليل على االلتزام ،وضمان التدخل الفعال ضمن محدودية الموارد المتوفرة ،وعلى
افتراض وجود التنسيق بين المانحين في تدخالتهم ،إال أنه يفترض أخذ االختالف في األهداف بعين االعتبار.
وعليه يجب على كال الجانبين (مانحين ومتلقي المنح) العمل سوياً على تعزيز وتشجيع الحكم الرشيد
).(DOIG, 1995
 4.2.3.2عالقة المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة مع النزاهة
إن النظام الصحي يحتاج لوضوح في العالقة المتشابكة ألدوار الجهات الفاعلية فيه وآلية المساءلة التي تتم
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مراجعتها ،ويكون ذلك من خالل توفير المعلومات وتشاركها على جميع األصعدة وذلك لضمان النزاهة
) .(Brinkerhoff, 2003كما تؤكد ذات الدراسة على أن استراتيجيات تعزيز المساءلة تعمل على بناء الثقة
بين المواطنين والعمل ضمن معايير النزاهة حيث تتمثل هذا االستراتيجيات في التركيز على:
 .1المساءلة المالية للمنظمة والذي يتناول متابعة المخصصات المالية واالستخدام األمثل للمصادر
المالية ،كما يتضمن ممارسة مفهوم الرقابة الداخلية والخارجية ،ودور المنظمات الشريكة والمماثلة في
النشاط.
 .2مساءلة أداء المنظمة بما يخدم مصلحة المستهلك أو المستفيد من الخدمة بالكفاءة والرعاية المطلوبة
لتحقيق اهداف تقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم.
 .3مساءلة النهج الديموقراطي في المنظمة ،والتي يقصد بها العمل لمالئمة توقعات المواطنين حول توفير
الخدمات المطلوبة وخاصة في القطاع الصحي (محل الدراسة) بما يؤدي إلى تحقيق ثقة الجمهور.
 5.2.3.2عالقة المساءلة للخطة الوطنية الصحية مع النزاهة
يقع على عاتق المنظمات غير الحكومية دور مهم في مشاركة مؤسسات السلطة الرسمية في استخدام وتوظيف
الطاقات والمصادرة المتنوعة في إطار رؤية وطنية وخطة عمل متفق عليها ،بحيث يتم تحديد أدوار االطراف
المختلفة .مما يتطلب من المنظمات العمل على تعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة وقيم النزاهة في عملها
(نزاهة.)2007 ،
 3.3.2الملخص
بالنظر إلى عالقة األبعاد السابقة للمساءلة االستراتيجية بالنزاهة والتي تكون من خالل توفر وسائل فعالة لتعزيز
النزاهة في الحكومة وحماية دخل الدولة ونفقاتها ،وبناء أخالقيات الخدمة العامة ومساءلة الجمهور وذوي العالقة
باإلضافة لتعزيز الممارسات الجيدة على جميع األصعدة العامة والخدماتية ،والتشجيع على تحسين اإلجراءات
اإلدارية في المساءلة الداخلية ،وبالتالي البدء في جعل آليات عمل الحكومة بشكل أكثر انتاجية وكفاءة .من
ذلك ترى الباحثة انه يمكن القول أن مكافحة الفساد من خالل المساءلة االستراتيجية قد تقدم حافز ومجموعة
أدوار تكميلية قد توفر في المستقبل القريب استدامة استراتيجية تعزيز النزاهة.
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 1.4.2تعريف المنظمات غير الحكومية
يمثل المجتمع المدني المساحة بين الحكومة والمواطنين والتي يمكن من خاللها العمل محلياً او عالمياً عن
طريق مؤسسات تطوعية لتشكيل القوانين التي تحكم الحياة االجتماعية .كما اورد ذات المصدر أن مصطلح
المنظمات غير الحكومية  )NGO( Non-Governmental Organizationقد وردت في ميثاق األمم
المتحدة في العام  1946مما شكل نقطة تحول في تاريخ المنظمات غير الحكومية حيث تم قبولها بشكل عام
كونها مجذرة وبقوة في المجتمع ).(Wardwell, 2012
كما تم تعريفها في موسوعة الحوكمة بأنها " منظمات غير ربحية ،منفصلة عن الحكومة تسعى إلى
النهوض بمفهوم معين للمصلحة العامة من خالل األنشطة الوطنية" ).(Bevier, 2007
وقد عرفها  Cambridge Dictionaryبأنها منظمة تحاول تحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية وال يتم
التحكم بها من قبل الحكومة ).(dictionary.cambridg.org, 2018
وقد ورد في تعريف المنظمات غير الحكومية حسب  INVESTOPEDIA ACADEMYأنها منظمات
غير ربحية تقوم على أساس المواطنة التي تعمل بشكل مستقل عن الحكومة ،وقد يطلق عليها في بعض
االحيان تسمية المجتمع المدني ،وتكون منظمة على مستوى المجتمع والمستوى المحلي والمستوى الدولي لخدمة
أغراض إجتماعية أو سياسية محددة ،وتكون تعاونية أكثر منها تجارية). (Folger, 2018
وتعرف ويكبيديا مصطلح المجتمع المدني بأنه يشير إلى كل أنواع األنشطة التطوعية التي تنظمها
الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة .وتشمل هذه األنشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط ألجلها وتشمل
العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية ).(wikipedia, 2017
وبحسب مفتي نقالً عن )شكر (2003 ،بخصوص الهدف من بناء مجتمع مدني ،وضح أن قوى العولمة
الغربية دفعت وبشدة لبناء وتعزيز دور المجتمع المدني ليحل محل الدولة ويقلل من حدة المشاكل الناجمة عن
خصخصة قطاعات الدولة المختلفة ،بحيث يعمل المجتمع المدني على دعم الفقراء وتوزيع الدخل والمساهمة
في بناء مجتمع ديموقراطي (مفتي.)2014 ،
وتلعب المؤسسات األهلية في المجتمع الفلسطيني دو ار مركزيا في الحياة االجتماعية واالقتصادية في
األراضي الفلسطينية وبشكل يفوق الدور الذي تلعبه في الدول المجاورة والدول ذات مستوى التنمية المشابه،
وأحد األسباب الرئيسية وراء ذلك يكمن وبال شك في االحتالل الطويل الذي عانى منه الشعب الفلسطيني
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وغياب مؤسسات الحكم القادرة على توفير الخدمات األساسية للجمهور .ولكن وبعد تأسيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ونشوء أشكال أولية من المؤسسات المركزية فان دور المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية لم
يتضاءل وزاد عددها ليصل إلى  1500منظمة في العام  2007كما أنها تشكل دعامة رئيسية للمجتمع المدني
الفلسطيني الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية مصالح المواطنين وتزويدهم بمنابر التعبير عن الذات وإيصال
الخدمات للفقراء والمهمشين منهم (ديفوير و تريتر.)2009 ،
وعرفت مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية المؤسسة األهلية على أنها شخصية معنوية مستقلة
تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون
استهداف جني الربح وتتسم باالستقاللية والطوعية والحرية وتحقيق الصالح العام ،وهي جسم قانوني غير
حكومي مسجل لدى و ازرة الداخلية الفلسطينية حسب قانون الجمعيات الخيرية الفلسطينية لعام  2000يتم
تشكيله بشكل مستقل غايته األساسية تطوير وخدمة المجتمع وليس هادفا للربح بأي شكل من األشكال ويشمل
ذلك الجمعيات الخيرية ،المؤسسات القاعدية ،النوادي الرياضية ،االتحادات والشبكات الممثلة للجمعيات الخيرية
والمؤسسات األهلية الفلسطينية (مدونة السلوك.)2008 ،
كما عرف ديوان الرقابة المالية واإلدارية الفلسطيني المؤسسات األهلية والمنظمات غير الحكومية في
فلسطين على انها (مؤسسات غير ربحية تعمل على تعزيز مبدأ المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي،
حيث تقوم بدور هام وحيوي في المجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات االجتماعية والصحية واالغاثية
واالقتصادية والثقافية) (ديوان الرقابة المالية واإلدارية.)2013 ،
 2.4.2أهمية المنظمات غير الحكومية
تلعب المنظمات غير الحكومية دو ار حيوياً في المجتمع الفلسطيني ،فمنذ بدايات وجودها ،كان قطاع المنظمات
غير الحكومية جزءاً ال يتج أز من الحركة الوطنية الفلسطينية وتطلعاتها الى فلسطين الحرة وذات السيادة .إن
وجود وحيوية المنظمات غير الحكومية هي أساس تطور المجتمع المدني الفلسطينية بكل جوانبه من التعددية
والتنوع .ويشمل قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية حاليا الجمعيات الخيرية والتعاونيات والجمعيات
والمنظمات اإلنمائية وبعض المجموعات األخرى ذات المصلحة االجتماعية ،مثل النقابات التي تمثل المعوقين
والمنظمات النسائية وحركات الشباب .يتم تسجيل الجمعيات الدينية والهيئات األخرى ذات الصلة كمنظمات
غير حكومية على الرغم من أنها تختلف عنها بقدر ما تتجاوز اهتماماتها الجوانب الخيرية البحتة أو التطوعية
).(Jarrar, 2005
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وبناء على ما سبق يمكن القول أن المنظمات غير الحكومية هي مؤسسات غير حكومية أنشئت من
ً
أجل خدمة المجتمع المحلي وتعزيز مشاركة األفراد في صنع ق اررات تتعلق بحياتهم وتنمية مجتمعاتهم  .وتستند
نشأة هذه المؤسسات على واقع حاجة المجتمع المحلي لها .وفي الحالة الفلسطينية ،حيث غياب الدور الوطني
الحكومي بسبب االحتالل ،فقد خدمت هذه المؤسسات طوال فترة االحتالل وقامت بدور أساسي في تقديم
الخدمات وتدعيم تنمية الصمود والمقاومة وتقوم المؤسسات غير الحكومية بنشاطات تنموية مباشرة لتحسين
نوعية الحياة لمئات اآلالف من المواطنين وخصوصا الفئات الفقيرة والمستضعفة .وتشمل نشاطاتها تقديم
الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية االجتماعية إضافة إلى النشاطات الموجهة لخلق فرص العمل ومكافحة
الفقر وتقديم اإلقراض الصغير جدا وتشغيل شبكات األمان لمختلف شرائح وطبقات المجتمع الفلسطيني.
وقد كان للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني دو اًر مهماً في خدمة الوطن والمواطن،
ولتفعيل هذا الدور فإنه ال بد أن تعمل هذه المؤسسات دون تحيز أو تمييز في إرجاء الوطن كافة وفق رؤية
وطنية واضحة ،واعتماد أنظمة رقابة داخلية فاعلة ،ونشر تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها .كما البد
من سن التشريعات التي تسمح لها العمل بحرية دون عوائق ،وأن تكون نشاطاتها وأنظمتها شفافة وغاياتها
خدمة المجتمع وحماية حقوق المواطن.
ولتمكين المنظمات من تحقيق دورها ،يتوجب عليها األخذ بمنهج المساءلة والتي كما تم تعريفها سابقاً
بأنها االعتراف ،وتولي المسؤولية عن األعمال ،والق اررات ،والسياسات بما فيها االدارة والحكم ،وتطبق في نطاق
الدور المناط بالمنظمة ،ويشمل االلتزام بالتبليغ والشرح واالجابة عن كل نتائج وعواقب هذه االعمال والق اررات.
وعليه فإن المساءلة تلعب دو ار مهما في اإللتزام بالخطط الموضوعة لتحقيق األهداف المنشودة ،ولها دور
جوهري في الرقابة والمساءلة والمحاسبة ضمن منظومة التشريعات ذات العالقة بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية
والمساءلة ومكافحة الفساد( .الشهراني)2015 ،
وشهدت السنوات األخيرة تطو ار نوعيا في دخول هذه المنظمات إلى مجاالت عمل جديدة تركز على
حقوق اإلنسان ،والديمقراطية ،وحقوق المرأة والطفل .وقد عملت هذه المنظمات في جميع أنحاء مناطق الضفة
الغربية وقطاع غزة وعلى مستوى جميع المحافظات الفلسطينية مما زاد أعداد المستفيدين منها ،كما تميزت،
بشكل عام ،بقدرات مالية وإداريين وكوادر على مستوى عال .وباإلضافة للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات
في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية فقد لعبت دو ار واضحا في اإلغاثة وتقديم العون للشعب الفلسطيني
في ظل الظروف الصعبة.
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 3.4.2دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع الفلسطيني
لقد ازدادت مسؤوليات المجتمع المدني منذ بداية االنتفاضة األولى في عام  .1987وترافق إنشاء السلطة
الوطنية الفلسطينية في عام  1994مع تغييرات كبيرة في السياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي مما أدى
إلى دفع المنظمات غير الحكومية لتنقيح استراتيجياتها وإعادة تحديد دورها .وأصحبت العالقة بين قطاع
المنظمات غير الحكومية والحكومة متقلبة وغير مستقرة ،واضطرت المنظمات غير الحكومية إلى العمل ضمن
إطار قانوني غامض جعلها عرضة للضغط السياسي .ومع ذلك ،فإن للمنظمات غير الحكومية دور مهم في
سد الثغرات التي خلفها نظام تقديم الخدمات الحكومي .حيث أن حصة قطاع المنظمات غير الحكومية في
تقديم الخدمات تغطي أكثر من  60في المائة من جميع خدمات الرعاية الصحية ،و 80في المائة من جميع
خدمات إعادة التأهيل ،وحوالي  100في المائة من جميع التعليم قبل المدرسي .وينطبق الشيء نفسه على
القطاعات األخرى (.)2005 ،Jarrar
وأشار ( أبو رمضان ) في دراسة " دور المنظمات األهلية والحركات االجتماعية الفلسطينية بتكوين
التيار الثالث" أن إصالح مؤسسات الدولة والمجتمع المدني جعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية يعد ركناً أساسياً
من أركان الحكم الصالح ،ويتطلب اإلصالح الفعال لإلدارة العامة ولعملية التنمية التزاماً سياسياً يجب أن يحظى
بمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص ،على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني من جهتها مؤسسات
ديمقراطية منظمة إدارياً وقابلة للمساءلة ،ويخضع كل من صناع القرار في الحكومة والمجتمع المدني على
السواء للمساءلة من قبل الجمهور ،إضافة إلى مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في مختلف المؤسسات (أبو
رمضان .)2006 ،ومن ذلك يمكننا التطرق للدور الهام لمنظمات المجتمع المدني في توفير الضوابط على
سلطة الحكومة ،وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في عملها.
واستنادا لدور المنظمات غير الحكومية الطوعي وغير الهادف للربح ،كان لزاما عليها السعي للحصول
على التمويل الالزم لضمان استم اررية انشطتها في إطار العمل على تحقيق اهدافها االستراتيجية ،حيث يمثل
الدعم الخارجي أحد مقومات تمويلها إلى جانب بعض اإليرادات الذاتية من مشاريع تشغيلية كمصدر للتمويل.
وعليه ،فإنه من المتوقع للمؤسسات األهلية ألداء مجموعة كبيرة من المسئوليات ،منها أن تشدد على وأن تعزز
السيادة الوطنية بينما تواصل تقديم الخدمات األساسية ،كما من المتوقع منها أن تقوم بتعزيز المجتمع المدني
وتقوية الحوار والتفاعل للمحافظة على النسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيني ،وأن تظل المؤسسات األهلية
أيضا مسئولة عن تمكين الناس في مواجهة الحكم الضعيف ).(NDC, 2006
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 4.4.2المنظمات غير الحكومية الصحية الفلسطينية
يتكون النظام الصحي الفلسطيني من أربعة قطاعات؛ الحكومي والخاص وغير الحكومي والخدمات الصحية
المقدمة من وكالة الغوث لالجئين .حيث تمثل و ازرة الصحة اإلدارة المسؤولة والجسم المنظم للنظام الصحي
الفلسطيني من خالل ستة قواعد رئيسية (World Bank, The Role and Performance of
):Palestinian NGOs in Health, Education and Agriculture, 2006
 .1توفير الخدمات الصحية.
 .2تطوير وتعزيز التشريعات والقوانين واإلرشادات الصحية.
 .3المحافظة على الصحة العامة.
 .4توفير التدريب والتطوير المستمر للطواقم الطبية.
 .5تجميع وتحليل وتوزيع البيانات.
 .6القيام بالدور المركزي لتمويل وتطوير القطاع الصحي.
وللوقوف على آلية العمل في القطاع الصحي ،تناولت دراسة  )2017( Tucktuckدور المنظمات غير
الحكومية في القطاع الصحية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،حيث أوضحت أن غالبية المنظمات غير
الحكومية المحلية ركزت على الرعاية الصحية األولية وإعادة التأهيل ،في حين أن معظم المنظمات الدولية
غير الحكومية عملت على تطوير الصحة واالستجابة للطوارئ .واستكملت المنظمات غير الحكومية
المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية العمل مع و ازرة الصحة الفلسطينية في تقديم الخدمات الصحية.
حيث أن كالهما مقيد باالستراتيجية الصحية الوطنية المحددة سلفا التي وضعتها و ازرة الصحة الفلسطينية
دون مشاركة نشطة من الجهات الفاعلة األخرى -حسب ما ورد في الدراسة -كما أن أنشطة المنظمات الدولية
مقيدة مسبًقا بأجندات الصحة الدولية ،والتمويل المتاح والقيود المتعلقة باالحتالل العسكري
غير الحكومية ت

).(Tucktuck & al., 2017

وتتفق الدراسة السابقة مع الواقع العملي المتمثل في االجتماعات الدورية في القطاع الصحي بين
المنظمات الدولية والمحلية ومنظمة الصحة العالمية وممثلي و ازرة الصحة والتي تؤكد أن آلية التنسيق بين و ازرة
الصحة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات غيرالحكومية الدولية على مجاالت الصحة
والتغذية ،والعمل على توفير االحتياجات واالستجابات المستندة إلى المعطيات الوقتية ،مع تأثير ضئيل على
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السياسات والخطط .وعلى الرغم من الطرق المتاحة لتجنب االزدواجية وتجزئة العمل لسد فجوات توفير
الخدمات ،إال ان المنظمات غير الحكومية اتفقت على أن محدودية التنسيق وعدم االستم اررية لبعض المشاريع
تحد من قدرتها على االستجابة الكاملة لالحتياجات الصحية للسكان الفلسطينيين.
 5.4.2العقبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية
يمكن تشبيه القطاع الصحي في غزة برجل طاعن في السن ال يقوى على شيء ،في حين من المفترض أن
يكون من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات صحية عالجية ووقائية وتأهيلية في المستشفيات والعيادات
والمختبرات ومراكز الفحوصات المختلفة من أجل تلبية احتياجات األفراد في المجتمع ،باعتبار أن حصول الفرد
على القدر الكافي من الخدمات الصحية هو حق تكفله جميع المواثيق المحلية والدولية ).(Declaration, 1948
وقد أشارت سلوى ساق هللا في تقرير نشر لها في موقع اعالميون من أجل الوطن إلى أن تقارير البنك
الدولي عام  2015تشير إلى أن النظم الصحية في البلدان النامية تعاني تحديات سهولة الوصول إلى الخدمات
الصحية بمستوياتها الثالث :األولية ،والثانوية ،والثالثية ،والشك أن عدم كفاية الموارد المالية ،و وكفاءة البشرية
يلعب الدور األكبر في إعاقة تحقيق مبادئ الكفاءة والعدالة في الحقوق والخدمات الصحية المقدمة.
وفي اطار جودة الخدمات الصحية والتي تقاس من خالل منظور المستفيد بمدى الوصول إلى مستوى الرضا
المطلوب ابتداء من االحترام واللطف عند تلقي الخدمة وصوال إلى تلقيها بالكم والنوع والوقت المناسبين .حيث
يعاني مستوى جودة الخدمات الصحية في و ازرة الصحة؛ والمنظمات األهلية غير الربحية من ترهالت كثيرة.
أبرزها ما يلي (ساق هللا:)2016 ،
 .1تدني مستوى جودة الخدمة المقدمة الناتج عن عدم توظيف الكفاءات ونقص الخبرات
ومن الالفت أن الخدمات الصحية الطبية وتحديداً االستشارية المقدمة في القطاع الصحي الخاص
تبقى في نطاق جودة يعتمد على مدى الجهود الفردية للقائمين عليها ،والخبرة الشخصية لكل طبيب
في تقديم االستشارة .ويبقى مستوى الخدمة هنا في نطاق أفضل من القطاع الحكومي ،والمنظمات
األهلية غير الربحية نظ اًر تقديم خدمة على مستوى ٍ
عال من الجودة لضمان استم اررية واستدامة العمل
داخل عيادات األطباء.
 .2الفساد :تتجلى صور الفساد في مجموعة من السلوكيات التي يتوالها أصحاب المناصب كالواسطة
والمحسوبية والمحاباة وعدم المساواة بين المواطنين في فرص االستفادة من هذه الخدمات داخل
المستشفيات وعياداتها ،والدوائر ذات العالقة كدائرة العالج بالخارج.
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 .3تدني مستوى الرضا الوظيفي :إن الرضا الوظيفي وتطور الفرد في وظيفته وحصوله على الترقية عالقة
بمستوى أداء العاملين في القطاع الرعاية الصحية ،وهو ما أثبتته الدراسات العديدة المنشورة في هذا
السياق ،والتي أظهرت عالقة طردية قوية بين مستوى الرضا الوظيفي وجودة الخدمات الصحية ،حيث
أنه كلما كان رضا الموظف واضحاً ،فإنه ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أدائه أثناء تأدية مهامه
الوظيفية.
 .4فقر الموارد ونقص مستمر في األدوية والعالجات على الرغم من الموازنات الضخمة التي تصرف
على هذا القطاع سواء الحكومي أو العيادات الصحية التابعة للمنظمات األهلية غير الربحية مقارنة
بقطاعات أخرى .ال شك أن أعداد المستفيدين الكبيرة -مقارن ًة باإلمكانيات-تشكل العائق األكبر أمام
تقديم الخدمة بالمستوى المهني األمثل.
 .5ضعف خدمات التأمين الصحي.
وعلى الرغم من وجود بعض التنسيق بين و ازرة الصحة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية المحلية
والمنظمات غير الحكومية الدولية للعمل على تلبية احتياجات المجتمع ،إال أنه ال يزال هذا التنسيق محدود
بسبب قيود التمويل باإلضافة لتأثر الوضع السياسي والمشاركة المحدودة ألصحاب المصلحة في تطوير سياسة
الصحة الوطنية ).(Tucktuck & al., 2017
 6.4.2واقع القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة
الجدول التالي يوضح المؤشرات الديمغرافية والسكانية لقطاع غزة حسب تقرير و ازرة الصحة الفلسطينية في
قطاع غزة للعام  2017والذي تم نشره في اغسطس .2018
جدول رقم ( )1.2المؤشرات الديموغرافية والسكانية لقطاع غزة

القيمة

المؤشر

القيمة

المؤشر

1,899,291

نسبة األطفال األقل من  5سنوات

15.0

نسبة السكان " ذكور "

50.7

نسبة السكان األقل من  15عاماً

41.8

نسبة السكان “إناث "

49.3

نسبة السكان فوق  60عاماً

4.4

عدد السكان المقدر
بنهاية العام 2016
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القيمة

المؤشر

القيمة

المؤشر

103.3

أعداد المواليد

58,954

توقع البقاء على قيد

ذكور 71.5

معدل المواليد الخام  1000 /من

الحياة

إناث 74.6

السكان

العمر الوسيط

18.4

نسبة المواليد التوائم

3.6

نسبة اإلعالة

82.1

نسبة المواليد األقل من 2500جم

6.9

معدل النمو السكاني

3.3

معدل الزواج الخام 1000/نسمة

9.1

نسبة الجنس ذكور /
إناث

معدل الوفيات الخام  1000 /من
السكان

31.0

2.54

ويتضح للباحثة من البيانات أعاله أن قطاع غزة يشهد ازدياداً مضطردا في الكثافة السكانية حيث يراوح
معدل الزيادة الطبيعية للسكان في محافظات قطاع غزة مكانه بنسبة  3.3للعامين  2010و 2017.وترى
الباحثة أن ذلك يشكل ضغط على المرافق الحياتية وفي مقدمتها الخدمات الصحية والتي تمثل أساس بناء
االنسان في المجتمعات ،حيث من المهم الحفاظ على مستوى خدمات صحية الئقة وميسرة لسكان قطاع غزة.
كما لوحظ من خالل هذه المؤشرات أن المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه مجتمع فتي إذ قدرت نسبة األفراد
في الفئة العمرية من ( )14-0ما نسبته  %41.8وبلغ عدد المواليد الجدد في العام  )58,954( 2017مولوداً
األمر الذي يستدعي رفع قدرة القطاع الصحي على توفير االحتياجات الصحية لهذه الفئة المهمة والكبيرة من
السكان .وتستدعي هذه األوضاع الصحية الوقوف امام التحدي الفريد لمقدمي الخدمات الصحية والتي تتمثل
في ضرورة االرتقاء بمستوى هذه الخدمات وتوزيع األعباء بشكل يضمن الوصول لمنافذ تقديم الخدمات الصحية.
ومما يستدعي أيضا الوقوف عليه هو نسبة االعالة الواردة في التقرير والتي ذكر انها انخفضت من 112.8
في العام  2000إلى ما نسبته  82.1في العام  ،2017وترى الباحثة أن هذه النسبة ال تعبر عن الواقع
الموضوعي بصورة حقيقية ،حيث أن الواقع الفعلي يتمثل في أن هناك آالفاً من األسر بال معيل ،ويعزى ذلك
إلى االستشهاد أو االعتقال أو السجن أو االعاقة جراء االعتداءات االسرائيلية المتتالية على قطاع غزة.
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باإلضافة الستمرار أوضاع الحصار والمعاناة والبطالة وتقليص المساعدات الدولية في الظروف الراهنة
والفقر الناتج عن هذه األوضاع ،ناهيك عن االعداد المتزايدة من الجرحى نتيجة المواجهات المستمرة مع
االحتالل .ونتيجة لهذه المؤشرات واألوضاع التي يعاني منها سكان قطاع غزة فإن القطاع الصحي الحكومي
بحاجة ماسة إلى زيادة الدعم والمساندة ،لما يواجهه هذا القطاع من مسؤولية في تقديم الخدمات الصحية لسكان
القطاع.
ومن هنا تتضح اهمية دور المنظمات غير الحكومية في مساندة ودعم القطاع الصحي للعمل على
اإليفاء بالخدمات الصحية التي يحتاجها سكان المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
 1.6.4.2المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في مجتمع الدراسة
حسب اإلحصائيات المتحصل عليها من و ازرة الداخلية بغزة – في دليل غير منشور – فإن عدد الجمعيات
غير الحكومية والمسجلة في قطاع غزة حتى العام  2018بلغت ( )949جمعية ،منها ( )57جمعية في القطاع
الطبي ،ما يمثل نسبة ( )%6من إجمالي الجمعيات والهيئات في محافظات قطاع غزة (الداخلية.)2018 ،
 2.6.4.2توزيع الجمعيات الطبية في محافظات قطاع غزة
يوضح الجدول التالي توزيع الجمعيات الصحية على محافظات قطاع غزة حسب إحصائيات و ازرة الداخلية في
قطاع غزة للعام :2018
جدول رقم ( )2.4توزيع الجمعيات الصحية على محافظات قطاع غزة

الترتيب

المحافظة

أعداد الجمعيات الصحية

التمثيل النسبي

1

غزة

48

%84

2

الشمال

2

%4

3

خانيونس

3

%5

4

رفح

2

%4

5

الوسطى

2

%4

57

%100

المجموع

ومن البيانات أعاله يتضح تمركز الجمعيات الطبية في مدينة غزة ،ويعزى ذلك للكثافة السكانية في
مدينة غزة باإلضافة إلى أن مدينة غزة تعد مركز لباقي المحافظات األخرى ،حيث أنه يوجد بها الو ازرات
السيادية في القطاع باإلضافة للمؤسسات الدولية واألجنبية.
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ولكن بالرغم من تمركز الجمعيات الطبية في مدينة غزة ،إال أن العديد من الجمعيات الطبية المتواجدة
في محافظة غزة تمتد أنشطتها وبرامجها إلى المحافظات األخرى وبعضها لديه فروع فيها.
من ناحية أخرى ،وعند تحليل بيانات الجمعيات المذكورة في دليل و ازرة الداخلية الفلسطينية في قطاع
غزة للعام  ،2018اتضح أن عدد الجمعيات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي والتي يتجاوز عدد
العاملين فيها  30موظف تمثل ما نسبته ( )%17من مجموع الجمعيات غير الحكومية الصحية المذكورة في
الدليل .وتجدر اإلشارة إلى أن أغلبية الجمعيات الصحية المذكورة في دليل و ازرة الداخلية للعام  2018يتراوح
عدد العاملين المثبتين في كل جمعية ما بين ( )0إلى ( )2عاملين ،وهذا يمثل ما نسبته ( )%67من العدد
اإلجمالي للجمعيات الصحية في قطاع غزة ،حيث يمكن االستدالل من هذه النسب على مدى وجود طاقم يمكن
مساءلته عن أهداف واستراتيجيات الجمعية.
كما ي تضح من البيانات الخاصة بتسجيل كل جمعية ،أنه يوجد العديد من الجمعيات الطبية تدخالتها
مبنية على تدخل عالجي معين ولفئة محددة ،حيث تم االستفادة من هذه البيانات في استهداف الجمعيات
الطبية التي لها تدخالت مجتمعية إلى جانب خدماتها الصحية والتي تدعم رسالتها الصحية في المجتمع.
 7.4.2الملخص
مما سبق يتضح أهمية دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع من دور تكاملي في تقديم الخدمات في
مختلف المجاالت لمختلف فئات الشعب ،باإلضافة لتعزيز الدور الديموقراطي للشعب من خالل رفع مستوى
مشاركة أفراد المجتمع في التشريعات والقوانين الخاصة بمجتمعاتهم .كما تم تسليط الضوء على العقبات التي
تواجه المنظمات غير الحكومية في مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في ظل الظروف االستثنائية وخاصة في قطاع
غزة ،مما يزيد العبئ على المنظمات غير الحكومية ويضعها في تحديات على سياق التدخالت االستراتيجية
واالستم اررية.
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة

مقدمة
 1.3الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (المساءلة االستراتيجية)
 2.3الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (النزاهة)
 3.3الدراسات التي تناولت  /ربطت متغيرات الدراسة
 4.3التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية

61

مقدمة
تمثل الدراسات السابقة المتاحة باللغتين العربية واالنجليزية ذات الصلة بموضوع الدراسة ملخص وشرح
لحالة المعرفة الكاملة والحالية حول موضوع الدراسة ،ومن خالل المراجع ذات الصلة كما هو موجود في الكتب
األكاديمية والبحث في المواقع االلكترونية وقواعد البيانات البحثية المختلفة ،باإلضافة لزيارة المؤسسات ذات
العالقة بالموضوع ،انتقت الباحثة عددا من هذه الدراسات والتي رأت أنها االقرب لموضوع الدراسة ،وذلك من
خالل ارتباطها مع متغيرات الدراسة ،سواء المتغير المستقل (المساءلة االستراتيجية) أو المتغير التابع (النزاهة)
أو كليهما حيث تم االستفادة من هذه الدراسات في تحديد أبعاد متغيرات الدراسة ومشكلتها وفرضياتها بشكل
دقيق ،وكذلك معرفة واستكمال ما أنتهي إليه اآلخرون.
ويحتوي هذا الفصل على عدد من الدراسات مصنفة في ثالثة محاور رئيسة وهي كاآلتي :المحور األول
وتعرض فيه الدراسات التي تناولت المتغير المستقل (المساءلة االستراتيجية) ،أما المحور الثاني فتعرض فيه
الدراسات التي تناولت موضوع المتغير التابع (النزاهة) ،بينما يحتوي المحور الثالث على الدراسات التي ربطت
المساءلة االستراتيجية بالنزاهة ،أي التي ربطت المتغير التابع بالمتغير المستقل.
وأدرجت الباحثة ترتيب الدراسات في كل محور من المحاور الثالثة السابقة ومصنفة ضمن الدراسات
المحلية والعربية واألجنبية ووفقاً للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم .وفي ختام المبحث تم التعليق على
الدراسات السابقة ومدى تميز هذا الدراسة عن الدراسات السابقة .وفي إطار ما سبق ،فإن هذا الفصل يتناول
ما يلي:
أوالً :الد ارســات التي تن ــاولت المساءلة االستراتيجية.
ثانياً :الدراسات التي تناولت النزاهة.
ثالثاً :الدراسات التي ربطت بين المساءلة االستراتيجية وأبعادها والنزاهة.
رابعاً :التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية.

62

 1.3الدراسات التي تناولت المساءلة االستراتيجية
أوالً :الدراسات المحلية
 1.1.3دراسة )(Awashreh & Awashreh, 2012؛ فلسطين ،بعنوان:
“Accountability; Alingering Dilemma for Palestinian non-governmental
”(organizations )NGOs
هدفت الد ارسة إلى استعراض جزء من نتائج بحث ميداني موسع أجري في عام  2011بشأن إدارة
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية ،والذي أجرى تحقيقاً في مساءلة المنظمات غير
الحكومية ،وأنها أكثر مساءلة تجاه الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية عنها لدى الدوائر االنتخابية والمجتمعات
التي يعملون فيها .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عن طريق استبيانات ومقابالت لعدد من أعضاء
مجلس االدارة والمدراء العامون ،والطاقم العامل.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أكدت النتائج أن مجلس اإلدارة والجمعية العامة قد يتمتعان بسلطة
محدودة وال يمكنهما مساءلة إدارة المنظمات غير الحكومية .وقد يكون هذا التأثير التفاضلي مرتبطا بالتطور
التاريخي للمنظمات غير الحكومية في ظل االحتالل ،فضال عن الوضع السياسي الفريد لألراضي الفلسطينية
المحتلة طوال النصف الثاني من القرن العشرين .واحتياج معظم المنظمات غير الحكومية إلى تفعيل جمعياتها
العامة ومجلس إدارتها ،وتحسين صالتها مع القواعد الشعبية بحيث تكون أكثر مساءلة أمام دوائرها ،والمجتمعات
المحلية ،والفلسطينيين عامة.
وأوصت الدراسة بأن على المنظمات غير الحكومية العمل على تعزيز الهوية الوطنية وتقوية الشعب
وصموده عن طريق توصيل الخدمات والتوجه بالمساءلة للقوانين المحلية والمجتمع المحلي والشعب بشكل عام.
ثانياً :الدراسات العربية
 2.1.3دراسة )(Abu Assi & Trent, 2016؛ لبنان ،بعنوان:
“NGO Accountability from and NGO perspective: perceptions, strategies, and
”practices
هدفت الدراسة إلى اختبار الطرق التي تؤثر بها ممارسة المساءلة على عالقة المنظمة مع المانحين،
حيث اجريت الدراسة على المؤسسات غير الحكومية في لبنان باستخدام المنهج االستكشافي عن طريق التحليل
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السردي لتصورات مدراء المنظمات غير الحكومية باالعتماد على المالحظة والمقابلة شبه المهيكلة ،حيث
تكونت عينة الدراسة من مدراء في مختلف المستويات في مجتمع الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أن التصورات واالفتراضات والتوقعات لمدراء المنظمات محل
الدراسة لها تأثير على المساءلة في المنظمات غير الحكومية في لبنان ،كما وفرت دالئل محدودة ولكن واضحة
عن امكانية أن تدير المنظمات بيئاتها ومواردها بشكل أكثر حزما مما يفترض بالعموم ،وأن العالقة في المساءلة
التي تتنوع بين المساءلة الداخلية والخارجية تعطي المنظمة درجات مختلفة من القدرة على التخلي عن التأثر
بتوجهات المانحين.
ثالثاً :الدراسات األجنبية
 3.1.3دراسة )(Agyemang, et al., 2017؛ غانا ،بعنوان:
”“Seeking conversations for accountability
هدفت الدراسة إلى التأكد من أن المساءلة الرأسية قد تكون ممكنة أو معيقة لالنتشار الفعال لتمويل
المعونات .واعتمدت الدراسة منهجية الوصف التحليلي عن طريق المقابالت والمجموعات المركزة لعدد من
العاملين في المنظمات غير الحكومية في شمال غانا.
وخلصت الدراسة إلى ان المساءلة الرأسية عززت المهارة للعاملين باإلضافة لإلحساس بالمسؤولية تجاه
المستفيدين وتقليل النظرة السلبية لفعالية المنح.
 4.1.3دراسة )(Lempert, 2016؛ الوس ،بعنوان:
“A Screening Indicator for Holding International Non-Governmental
”Organizations to Standards of Professionalism and Accountability
هدفت الدراسة إلى تقديم مؤشر سهل االستخدام لقياس ما إذا كانت انواع محددة من المنظمات غير
الحكومية خاصة تلك المنظمات التي تعمل في مجال التنمية الدولية تلتزم بالمعايير المهنية واالنمائية لرسالة
ورؤية المنظمة ،عن طريق مراجعة األدبيات والدراسات عن موضوع الدراسة.
وخلصت الدراسة إلى تقديم أداة لتسهيل هذا الجهد كجزء من القوانين والمعايير التي يمكن أن تكون قابلة
للتنفيذ في نهاية المطاف من قبل المستفيدين النهائيين للتدخالت .هذا المؤشر يستبعد االسباب بأن الرقابة
صعبة للغاية بالنسبة للمواطنين العاديين ،وتحمل أعباء المواطنة لحماية الجمهور واالهتمام بتعزيز المنظمات
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العامة الفعالة والكفؤة والقانونية.
 5.1.3دراسة )(Wordwell, 2012؛ الواليات المتحدة األمريكية ،بعنوان:
”“A Strategic Model for INGO Accountability Systems
هدفت هذه الدراسة إلى بناء مفهوم المنظمة الدولية غير الحكومية عن المستفيدين من خالل وضع
نموذج استراتيجي لمساءلة المنظمات غير الحكومية الدولية عن المستفيدين حول ما إذا كان ينبغي مساءلة
المنظمات غير الحكومية الدولية عن السكان المستفيدين .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل
استبيانات تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من موظفي منظمة  Mercy Corpsالدولية في ( )41دولة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أنه ينبغي توسيع النموذج التقليدي ليكون أكثر استراتيجية ويشمل
عدد أكبر من المستفيدين وأصحاب المصلحة الذين قد يتضرروا ،إما إيجابا أو سلبا ،من خالل إجراءات
المنظمات أو أعضائها ،وأن المساءلة تجاه المستفيدين هي مفهوم يمكن تطبيقه على جميع مشاريع المنظمات
غير الحكومية الدولية بطريقة تتطلب الحد األدنى من الموارد ،مما سوف يحسن في نهاية المطاف نوعية
الخدمات المقدمة.
 6.1.3دراسة )(Murtaza & Austin, 2011؛ الواليات المتحدة األمريكية ،بعنوان:
”“ Strategic Managment of NGOs in developing Countries
هدفت الدراسة إلى إيجاد أدوات تحليل لفهم البيئة الخارجية للمنظمات غير الحكومية في ظل الظروف
المعقدة المحيطة بها ،وإدارة العالقة مع المانحين والحكومة ،وتقييم وتحسين األثر واألداء والتعامل مع اإلدارة
الداخلية من خالل المساءلة والتي أحد أوجهها المساءلة االستراتيجية ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
ومراجعة الدراسات السابقة.
وخلصت الدراسة إلى أن التخطيط االستراتيجي ينعكس على العالقة مع المانحين والحكومة والتنسيق
بين المنظمات غير الحكومية والمساءلة في المنظمات غير الحكومية واألثر االستراتيجي للمنظمات غير
الحكومية.
 7.1.3دراسة )(Alnoor, 2010؛ الواليات المتحدة األمريكية ،بعنوان:
”“The many Faces of Nonprofit Accountability
هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم المساءلة بالنسبة لمنظمة غير ربحية ،حيث يميل القادة في
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المنظمات غير الربحية إلى توجيه االنتباه إلى المساءلة حين تنشأ مشكلة ثقة .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ومراجعة الدراسات السابقة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أن المساءلة تعتبر على حد سواء كالً من تحمل المسؤولية من قبل
الجهات الفاعلة وحسب المعايير الخارجية ،وتحمل المسؤولية الداخلية عن اإلجراءات المتخذة .كما وتشير
النظرة التكاملية للمساءلة ان قادة المنظمات غير الربحية يواجهون عدة مطالب للمساءلة وأحيانا تكون تنافسية
من العديد من الجهات الفاعلة على كل االصعدة ،ألغراض مختلفة (المالية ،والحوكمة ،األداء والرسالة) ،والتي
تتطلب مستويات مختلفة من االستجابة التنظيمية (االمتثال واالستراتيجية).
 8.1.3دراسة )(Cavill & Khan, 2007؛ المملكة المتحدة ،بعنوان:
”“Increasing Strategic Accountability
هدفت الدراسة إلى زيادة المساءلة االستراتيجية للمنظمات غير الحكومية ،وكيفية أدائها بما يخص
رساالتها .واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي من خالل مراجعة الدراسات السابقة والمقابالت شبه المهيكلة
على عاملين في  20منظمة غير حكومية في المملكة المتحدة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ أن الفرق الفيصلي بين المساءلة العملية والمساءلة االستراتيجية
هي مدى مساهمتهم في التنمية .حيث تأتي نتائج المساءلة العملية على المدى القصير ،وتلبي معايير الجودة،
ومحاسبة الموارد المنفقة .في حين تعمل المساءلة االستراتيجية على أسباب وآثار الفقر والتهميش .ويرتبط هذا
مع التغيير السياسي لعالقات القوة القائمة والعوامل الهيكلية االجتماعية واالقتصادية التي تكمن وراء الفقر (مثل
عدم وجود األرض ،القانون الجائر  /حقوق الملكية ،قلة فرص العمل ،والتقسيم للعمل القائم على نوع الجنس،
وعدم كفاية قيام الدولة بتوفير التعليم والرعاية الصحية).
 2.3الدراسات التي تناولت النزاهة
أوالً :الدراسات المحلية
 1.2.3دراسة (آمان)2017 ،؛ فلسطين ،بعنوان:
" مقياس نظام النزاهة في فلسطين للعام "2017
طور ائتالف أمان في فلسطين مقياس النزاهة في فلسطين مقياس لقياس حالة النزاهة وواقع الفساد
سنويا في فلسطين بهدف تحديد مواطن الضعف ومجاالت التدخل الالزمة ،لتحسين وضع النزاهة في المؤسسات
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الفلسطينية ومواجهة الفساد .حيث جاء هذا المقياس نتيجة لنقاشات معمقة شارك فيها طاقم ائتالف أمان
وشركاء وأكاديميون وخبراء في االحصاء ،وتطوير المقياس بشكله النهائي في العام. 2011
وكانت أبرز نتائج المقياس للعام  2017أن نظام النزاهة الوطني مازال يرواح مكانه بسبب غياب الدور الفعال
للمجلس التشريعي ،وقصور بعض التشريعات في تحصين نظام النزاهة باإلضافة غلى ضعف دور المؤسسات
الرقابية والتدابير الالزمة ،ومحدودية حرية الوصول للمعلومات .ومن أهم توصيات التقرير التأكيد على اهمية
القضاء على االنقسام مما يساعد على تبني نظام وطني للنزاهة ،ومتابعة تنفيذ فلسطين التفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد
ثانياً :الدراسات العربية
 2.2.3دراسة (األحمري)2015 ،؛ المملكة العربية السعودية ،بعنوان:
"تصور استراتيجي لدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في المملكة العربية السعودية"
هدفت الدراسة إلى كشف واقع البنية المؤسسية للشفافية في السعودية وتوضيح المعوقات التي تحد من
دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في السعودية ،والمؤثرة في تعزيز الشفافية
والوصول إلى تصور يمكن أن يسهم في بناء استراتيجية لمنظمات المجتمع المدني (العاملة في المملكة العربية
السعودية) لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على
المقابلة لعينة قصدية من الخبراء والمختصين والموظفين من مجتمع الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ محدودية منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الشفافية
ومكافحة الفساد ،وأن هناك معوقات تضعف مساهمة منظمات المجتمع المدني من أداء مسئوليتها تجاه
المجتمع ،مع تعاظم دور منظمات المجتمع المدني في دعم النزاهة والشفافية ،وقلة الوعي في المجتمع بأهمية
المجتمع المدني ومشاركته في بناء دولة مؤسسية.
وتوصلت الدراسة لتوصيات أهمها :إنشاء منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال تعزيز الشفافية
ومكافحة الفساد ،و االستفادة من التجارب الدولية واإلقليمية لتغلب على المعوقات التي تواجه المجتمع المدني
في تعزيز الشفافية ،باإلضافة لضرورة قيام منظمات المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية بدورها في
عملية التطوير واإلصالح وإشراكها في إعداد الكوادر والتأهيل للعمل في جميع المجاالت بجانب مؤسسات
الدولة والقطاع الخاص ،و رفع الوعي الشعبي الستراتيجية مكافحة الفساد والمبنية على تضافر جهود الدولة
ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم.
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 3.2.3دراسة (علي)2014 ،؛ العراق ،بعنوان:
"أثر اعتماد الشفافية في تحجيم الفساد اإلداري"
هدفت الدراسة إلى دراسة أثر اعتماد الشفافية في تحجيم الفساد اإلداري في و ازرة الصحة في بغداد
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على االستبانة التي تم توزيعها على عينة عشوائية من اإلداريين
في مجتمع الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متغيرات الشفافية
ومتغيرات الفساد اإلداري في و ازرة الصحة ،ووجود تأثيرات ذات داللة معنوية بين متغيرات الشفافية ومتغيرات
الفساد اإلداري ما يؤكد على دور واهمية اعتماد مبدأ الشفافية من قبل اإلدارات العليا للو ازرة.
 4.2.3دراسة )(Leigh, 2013؛ المملكة المتحدة ،بعنوان:
” ?“ Integrity: are your leaders up to it
هدفت الدراسة إلى فحص معنى النزاهة ومحاولة ترجمة مفهوم النزاهة لسلوكيات محددة يمكن تعلمها
وتعليمها .حيث اعتمدت منهجية الدراسة على مراجعة األدبيات السابقة.
وتوصلت الدراسة إلى أن المجتمعات بحاجة للتركيز على النزاهة وتوفير طرق لمساعدة القادة لتطوير
أدائهم في هذا المجال على كل من المستويين الفردي والمنظمة.
 5.2.3دراسة (المطيري)2008 ،؛ العراق ،بعنوان:
" معوقات تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد"
هدفت الدراسة إلى بيان المعوقات التي تواجه االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من منظمات عراقية في محافظة بغداد،
وكانت عينة الدراسة عشوائية من مدراء االدارتين العليا والوسطى.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ وجود عالقة ارتباط وتأثير بين الشفافية التنظيمية والحد من الفساد
اإلداري والمالي ،باإلضافة لوجود فروق معنوية بين المنظمات اإلنتاجية والمنظمات الخدمية.

68

ثالثاً :الدراسات األجنبية
 6.2.3دراسة )(Chauvin, et al., 2016؛ سويسرا ،بعنوان:
“A survey of the governance capacity of national public health associations
”to enhance population health
هدفت الدراسة إلى بيان دور الحوكمة وقدرات المنظمة كونهم األدوات الرئيسية في فعالية المؤسسات
الوطنية للصحة العامة  PHAsكمدافعة عن السياسات والممارسات المناسبة للصحة العامة .واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على االستبانة كأدة والتي تم توزيعها على  82عضو من اعضاء االتحاد
العالمي للمؤسسات الصحية العالمية  WFPHAsلتحديد حالة  PHAsوالعوامل التي تؤثر على االدارة التنظيمية
المثلى لها .واشتملت االستبانة على  13سؤال ركزت من خاللهم على العناصر االساسية لحوكمة المنظمات:
تعزيز المساءلة واشراك اصحاب المصلحة وتحديد توجه مشترك وتوفير الموارد واخي ار تعزيز الحوكمة المستمرة.
وكانت نسبة االستجابة %75.6
وتوصلت النتائج إلى ان أكثر عاملين مهمين في فعالية حوكمة المنظمات هما نزاهة والتصرف االخالقي
لقادة المنظمات وكفاءة العاملين في مجال الخدمات المقدمة ،كما اظهرت النتائج ان نقص التمويل يؤثر بشكل
سلبي على فعالية حوكمة المنظمات باإلضافة لنقص الرقابة وضعف الفهم الجيد للممارسات الجيدة في الحوكمة.
 7.2.3دراسة )(Breakey, et al., 2016؛ الواليات المتحدة األمريكية ،بعنوان:
“Conceptualizing Personal and Institutional Integrity: The comprehensive
”Integrity Framework
هدفت الدراسة لتقديم إطار عمل شمولي للنزاهة قابل للتطبيق على المستوى الفردي والمؤسسي ،من
خالل مراجعة األدبيات.
وخلصت الدراسة للتفريق بين ثالثة أنواع للنزاهة ،وهي نزاهة االتساق والتي تقيس ما إذا كانت الوكالة
تعمل حسب قيمها المعلنة ،ونزاهة التوافق والتي تقيس ما إذا كانت شخصية الوكالة ونظامها الداخلي متوافق
حسب قيمها المعلنة ،ونزاهة المضمون والتي تقيس ما إذا كانت بيئة الوكالة تسهل مهامها حسب قيمها المعلنة.
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 3.3الدراسات التي تناولت عالقة المساءلة االستراتيجية بالنزاهة.
أوالً :الدراسات المحلية
 1.3.2دراسة (أمان)2013 ،؛ فلسطين ،بعنوان:
"دراسة تقييمة-النزاهة والشفافية في المنظمات األهلية"
هدفت الدراسة إلى عمل تقييم أولي للنزاهة والشفافية في بناء وعمل هذه المنظمات من خالل رصد
انجازاتها في هذا المجال ،والتعرف على مواطن قصورها وذلك من خالل المساءلة وتقديم توصيات تعالج
مواطن القصور وتعزز من نزاهة هذه المنظمات ،على قاعدة تعزيز دور هذه المنظمات المجتمعي .واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل مراجعة االدبيات ذات العالقة ووثائق منظمات رئيسية وشبكات
فاعلة وباالعتماد على د ارسات ومسوح واستطالعات رأي حول الفساد في المنظمات غير الحكومية ،وحول
بناء هذه المنظمات
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :أن تعتمد المقترحات على المؤشرات السابقة لقياس الشفافية
والمساءلة في المنظمات األهلية الفلسطينية .وتنطلق من االنحياز إلى خيار تطوير عمل وفاعلية هذه المنظمات
من خالل تطوير جوانب الشفافية والمساءلة في هيكليتها ونشاطها.
ثانياً :الدراسات األجنبية
 2.3.3دراسة )(Said, et al., 2016؛ ماليزيا ،بعنوان:
“Relationship between good governance and integrity system: empirical
”study on the public sector of Malaysia
هدفت الدراسة إلى قياس العالقة بين الممارسة الحالية للحوكمة الرشيدة والنزاهة في القطاع العام في
ماليزيا ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانات وزعت على  109مدراء دوائر ووكاالت في
 24و ازرة اتحادية بما فيها ادارة رئيس الوزراء في ماليزيا ،باإلضافة الستخدام اختبارات تشخيصية للتأكد من
مصداقية التحليل
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :أن عوامل الحوكمة الرشيدة وممارسات التخطيط االستراتيجي
والسيطرة على االحتيال يرتبط بعالقة ذات داللة احصائية مع ممارسات النزاهة في القطاع العام في ماليزيا،
باإلضافة إلى أن ممارسات التحالفات االستراتيجية والسيطرة على االحتيال ،والتخطيط االستراتيجي والتدقيق له
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داللة ايجابية على تحسين نظام النزاهة.
 3.3.3دراسة )(Mintrop, 2016؛ الواليات المتحدة األمريكية ،بعنوان:
)“Bridging accountability obligations, professional values and (perceived
”student needs with integrity
هدفت الدراسة إلى استكشاف العالقات بين التزامات المساءلة الخارجية ،والقيم المهنية للمعلمين،
واحتياجات الطالب .واألبعاد االستراتيجية والمعرفية واألخالقية لهذا التوتر يتم التقاطها مع الفئة المركزية من
النزاهة .واستخدمت الدراسة أسلوب مختلط من األساليب التي تقارن بين خمس مدارس متوسطة األداء بشكل
استثنائي مع أربع مدارس متوسطة األداء بشكل استثنائي في والية كاليفورنيا (الواليات المتحدة األمريكية) ،مع
السيطرة على الخصائص الديمغرافية ،وعوامل السياق المدرسي ،وأدنى متوسط من األداء.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ وجد أن المدارس في ظروف مماثلة تختلف في درجة النزاهة.
المدارس ذات النزاهة العالية والتي لديها توازن جيد بين القيم والواقع ،كانت أكثر تماسكا وأكثر انفتاحا على
المعارضة .وفي كل حالة ،ارتبطت النزاهة بتوسع في المؤسسة يجمع بين الجدية األخالقية والحكمة في وضع
االستراتيجيات وبناء األطر المرجعية التي تحافظ على شعور المدرسة باألهمية .حيث ان النزاهة تتطور وتبقى
بجرعة جيدة من القوة الشخصية للقادة التربويين.
 4.3.3دراسة )(Abd Aziz et al., 2015؛ ماليزيا ،بعنوان:
“Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity
”System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study
هدفت الدراسة إلى مراجعة تعزيز المساءلة في القطاع العام من خالل نظام النزاهة ،ونظام المراقبة
الداخلي وممارسة القيادة .حيث تعتبر الحوكمة في الوقت الحالية من القضايا العالمية من حيث سلسلة
االخفاقات في الحوكمة وقضايا االحتيال وانعدام الكفاءة والفساد ،والضعف في نظام الرقابة الداخلية المالية
واإلدارية ،مما ولد الضغط على القطاع العام لحسن استخدام الموارد العامة .واعتبار حقوق العامة في مراقبة
شفافية وكفاءة اإلدارة العامة لضمان الحوكمة الرشيدة وتعزيز المساءلة .واستخدمت الدراسة منهجية مراجعة
األدبيات السابقة الخاصة بعوامل المنظمة الداخلية التي تؤثر على المساءلة ونظام النزاهة والرقابة الداخلية
والصفات القيادية.
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وتوصلت الدراسة إلى امكانية مساعدة صانعي القرار لتأسيس نظام مسائلة في مختلف الدوائر الحكومية.
 4.3التعليق على الدراسات السابقة
الدرسات أشارت إلى أهمية
وجدت الباحثة في ضوء الدراسات التي تم االطالع عليها ،أن أغلب ا
المساءلة بمختلف أشكالها ،حيث تتمثل المساءلة األستراتيجية بأبعادها التي تناولتها الدرسات السابقة أحد
الركائز األساسية للنزاهة في المنظمات بشكل عام .وقد استعرضت الباحثة عدد من الدراسات المحلية والعربية
واألجنبية التي تناولت موضوع المساءلة االستراتيجية وموضوع النزاهة ودراسات تناولت المتغيرين معاً ،وعليه
يمكن تلخيص نتائج مراجعة الدراسات بالشكل التالي:
التعليق على الدراسات المحلية:
واجهت الباحثة مشكلة قلة الدراسات باللغة العربية بالرغم من وجود عدد من الدراسات االجنبية التي
قامت بتنفيذها جهات عربية وفلسطينية وطبقت على المجتمع الفلسطيني ،وقد يعزى ذلك من وجهة نظر
الباحثة إلى اهتمام المجتمع الغربي بمفهوم بناء االستراتيجيات بشكل عام الناتج عن معايشة االستقرار لفترات
طويلة وغياب هاذا الوعي عن المجتمعات العربية بسبب الظروف السياسية وانشغالها بمشكالت مرحلية بشكل
عام ،ورضوخ المجتمع الفلسطيني بشكل خاص تحت االحتالل وظروف االنقسام الداخلي مما عطل فرص
االستدامة والعمل ضمن استراتيجيات طويلة المدى .حيث ركزت الدراسات المحلية المحدودة على اهتمام
المانحين على وجه الخصوص باإللتزام باالستراتيجيات الموضوعة وعالقة ذلك بالمنح في ظل التحديات
المطلوبة للحصول على هذه المنح ،باإلضافة إلى التركيز على إيجاد مقاييس للنزاهة ووسائل تعزز النزاهة في
المحلي

المجتمع
مثل دراسة (أمان )2013 ،ودراسة (آمان )2017 ،ودراسة ).(Awashreh & Awashreh, 2012
التعليق على الدراسات العربية:

من خالل مراجعة الدراسات العربية والتي تم االطالع عليها ،يتضح أن معظم الدرسات التي تناولت المساءلة
بشكل عام ركزت على المساءلة بشقيها الداخلي والخارجي ،واللتين تعتب ار من أبعاد المساءلة االستراتيجية حسب
ما تناولته بعض الدراسات األجنبية ،وركزت هذه الدراسات على ومدى ممارسة ابعاد المساءلة وعالقة هذه
الممارسة ببعض العوامل الداخلية والخارجية في المنظمات ،فهي تلتقي مع هذه الدراسة في المضمون ولكنها
تختلف معها من حيث مجتمع الدراسة الذي اهتمت به.
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كما أن بعض الدراسات تلتقي مع هذه الدراسة من حيث أنها تتصدى أيضا لتأثر المساءلة بشكل
عام والمساءلة االستراتيجية بشكل خاص على نزاهة المنظمات ،ولكن تختلف في مجتمعات الدراسة حيث
أنها تناولت المنظمات غير الحكومية بشكل عام مثل دراسة )(Abu Assi & Trent, 2016
ودراسة (المطيري.)2008 ،
ويتضح للباحثة أن هناك دراسات اهتمت بالممارسات اإلدارية ومعوقات المساءلة اإلدارية في المنظمات
التطوعية أو األهلية وفي قطاع الخدمة المدنية ،كما ربطت المساءلة بشق االفصاح عن المعلومات المالية
وبالتالي الشفافية والتي في أغلب الدراسات تم ربطها بالنزاهة .وبالتالي فهي تلتقي مع هذه الدراسة من حيث
مجتمع الدراسة وتختلف معها من حيث المضمون ذلك أن هذه الدراسات تناولت المساءلة اإلدارية والمحاسبية
بشكل عام في حين أن هذه الدراسة اهتمت فقط بالمساءلة االستراتيجية بشكل خاص (األحمري)2015 ،
ودراسة (علي.)2014 ،
التعليق على الدراسات األجنبية:
عند تفحص الدراسات األجنبية يتضح أنها اشتملت على دراسات اهتمت بالمساءلة بشكل عام و التقت مع
هذه الدراسة في مضمون الموضوع و حيث أنها تطرقت للمسائلة االستراتيجية و اهتمت بالمنظمات غير
الحكومية الدولية وانصبت على نوع المساءلة والمحاسبة المطلوبة لهذه المنظمات وركزت على مدى أهمية
ممارسة هذه القيادة للتخطيط االستراتيجي والمساءلة على أساسه مثل دراسة )(Agyemang et al., 2017
و دراسة ) (Lempert, 2016ودراسة ). (Cavill and Sohail, 2007
كما التقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في ابعاد المساءلة االستراتيجية مثل دراسة
) (Wordwell, 2012ودراسة ) (Murtaza & Austin, 2011ودراسة ).(Alnoor, 2010
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة تمثلت فيما يلي:
 تكوين تصور شامل للموضوع قيد البحث ،مما ساهم في صياغة مشكلة ،أسئلة وفرضيات الدراسة. بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية. تعريف مصطلحات الدراسة. إختيار منهج الدراسة. -إختيار أداة الدراسة.
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تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في:
 إستكماالً للدراسات السابقة التي تناولت أهمية النزاهة وأنواع المساءلة المختلفة في تدعيمها. إستخدام المنهج الوصفي التحليلي. -إستخدام االستبانة كأداة الدراسة.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 .1تعتبر الدراسة األولى في قطاع غزة على حد علم الباحثة ،والتي تربط متغيري الدراسة (المساءلة
االستراتيجية والنزاهة) والخاصة بواقع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.

 .2ركزت الدراسة على أهمية المساءلة االستراتيجية في تعزيز قيم النزاهة.

 .3قدمت الدراسة نتائج وتوصيات قد تساهم في تطوير النزاهة في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.

وتم اعداد الجدول رقم ( )1.3والذي يوضح الفجوة البحثية وذلك من خالل (تناول متغيرات الدراسات السابقة

وعناصرها ،وتناول متغيرات الدراسة الحالية وعناصرها وما يميزها ومن ثم تناول الفجوة البحثية).
جدول رقم ( :)1.3ملخص الدراسات السابقة والفجوة البحثية

الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

أوالً :الدراسات المتعلقة بمتغير المساءلة ما لم تركز عليه الدراسات ركزت الدراسة الحالية على:
السابقة:
االستراتيجية:
 التركيز على مسائلة المنظماتالمستقل
المتغير
أوالً:
 .1دراسة
غير الحكومية في القطاع
(المساءلة االستراتيجية)
الصحي في قطاع غزة عن
(Agyemang,et al, 2017
 ندرة الدراسات العربية فيمدى التزامها بأهدافها
دور المساءلة الرأسية
موضوع المساءلة
االستراتيجية
 .2دراسة
االستراتيجية وتأثيرها على
 تسليط الضوء على أهمالنزاهة بما يخص اإللتزام
)(Lempert, 2016
المعيقات التي تؤثر على إلتزام
مدى االلتزام برسالة ورؤية المنظمة
 .3دراسة
)(Abu Assi & Trent, 2016

برسالة المنظمة.

 -عدم ربط المساءلة

االستراتيجية بمدى اإللتزام
بالمعايير االنسانية

 -عدم ربط المساءلة

المنظمات غير الحكومية في
القطاع الصحي في قطاع غزة
بأهدافها االستراتيجية
 -إختيار عينة الدراسة من

االستراتيجية بالمساءلة

المنظمات الصحية الرئيسة

للخطة الوطنية الصحية

العاملة في قطاع غزة وهكذا
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تنوع المساءلة بين الداخلية والخارجية
يعطي المنظمة درجات مختلفة من القدرة
على التخلي عن تأثر متطلبات المانحين
 .4دراسة

 -عدم وجود دراسات تناولت

تقييم المساءلة االستراتيجية

في المنظمات غير

محدودية سلطة مجلس اإلدارة والجمعية
العامة في مساءلة إدارة المنظمات غير

الحكومية في القطاع

هناك ثالث عينات للدراسة،

الحكومية

األولى من اإلدارة العليا في

ثانياً :المتغير التابع (النزاهة)
 ربط النزاهة بالشفافية بمااالفصاح

يخص

عن

البيانات المالية واإلدارية

 .5دراسة

فقط
)(Wordwell, 2012

النموذج التقليدي للمساءلة تجاه المستفيدين

 القصور في التركيز علىنزاهة المضمون

 .6دراسة
) (Murtaza & Austin, 2011ثالثاً :العالقة بين المتغيرين:
أدوات تحليل األوجه المختلفة للمساءلة

 عدم وجود دراسات تناولتالعالقة بين المساءلة

 .7دراسة )(Alnoor, 2010

االستراتيجية والنزاهة في

متطلبات المساءلة على عدة أصعدة

المنظمات غير الحكومية

(المالية ،والحوكمة ،األداء والرسالة) ،والتي
تتطلب مستويات مختلفة من االستجابة

في القطاع الصحي في

قطاع غزة

التنظيمية (االمتثال واالستراتيجية).
 .8دراسة
)(Cavill & Khan, 2007
نطاق المساءلة االستراتيجية
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مجتمع الدراسة
 -تنوع عينة الدراسة حيث ان

الصحي في قطاع غزة

)(Awashreh & Awashreh, 2012

يمكن تعميم نتائج الدراسة على

المنظمات ،والثانية :من اإلدارة
الوسطى في المنظمات.

ثانياً :الدراسات المتعلقة بمتغير النزاهة
 .1دراسة (آمان)2017 ،
مقياس النزاهة في فلسطين
 .2دراسة
)(Chauvin, et al :2016
دور الحوكمة في المنظمة.
 .3دراسة
)(Breakey, et al :2016
تقديم إطار عمل شمولي تطبيقي للنزاهة
 .4دراسة (األحمري)2015 ،
محدودية منظمات المجتمع المدني التي
تعمل في مجال الشفافية ومكافحة الفساد
ومعوقات النزاهة.
 .5دراسة (علي)2014 ،
العالقة بين الشفافية والفساد اإلداري.
 .6دراسة ()Leigh, 2009
فحص معنى النزاهة وترجمتها لسلوكيات.
 .7دراسة (المطيري)2008 ،
العالقة بين الشفافية التنظيمية والحد من
الفساد اإلداري والمالي.
ثالثاً :الدراسات المتعلقة بالعالقة بين
المساءلة االستراتيجية والنزاهة
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 .1دراسة
)(Said et al, 2016
قياس العالقة بين ممارسات الحوكمة
والنزاهة.
 .2دراسة
)(Mintorp, 2016
العالقة بين المساءلة والنزاهة
 .3دراسة
)(Abdel Aziz et al: 2015
مراجعة تعزيز المساءلة من خالل النزاهة.
 .4دراسة (أمان)2013 ،
قياس الشفافية والمساءلة في المنظمات
األهلية الفلسطينية من خالل مؤشرات
وتطوير عمل وفاعلية هذه المنظمات من
خالل تطوير جوانب الشفافية والمساءلة في
هيكليتها ونشاطها.
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الفصل الرابع :اإلجراءات المنهجية للدراسة
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المقدمة
ال بحث العلمي المتين يقوم على أساس تحديد طبيعة الظاهرة وتفحصها والتعمق في جوانبها وابعادها،
وكذلك التعرف على عالقاتها بالظواهر األخرى ،والتي تعتبر من جنس الظاهرة المدروسة ،ولدراسة العالقة بين
المساءلة االستراتيجية والنزاهة ،يجب عرض وتوضيح اإلجراءات المنهجية المتبعة في القسم التطبيقي للدراسة،
والضوابط والخطوات العلمية والعملية .ولهذا يتوجب التطرق لما هو أكثر من االفتراضات النظرية حول الظاهرة
المدروسة ،وتدعيم تلك االفتراضات النظرية بدراسة ميدانية للظاهرة قيد الدراسة ،من خالل استخدام األدوات
اء على ذلك يأتي هذا الفصل من الدراسة والفصل الذي يليه بكافة اإلجراءات الميدانية
البحثية المختلفة ،وبن ً
والمنهجية اإلحصائية الوصفية والتحليلية لنموذج الدراسة وما يترتب عليها من مؤشرات وأرقام إحصائية لها
داللتها العلمية.
وتعرض الباحثة في هذا الفصل والفصل الذي يليه ،الخطوات التي اتبعتها والتي تتمثل في تحديد ووصف
المنهج البحثي المالئم لدراسة الظاهرة ،كذلك تحديد مجتمع وعينة الدراسة ،ووصف أداة الدراسة وتحديد محتواها،
وآلية جمع وتنظيم بيانات الدراسة ،صدق وثبات أداة الدراسة ،وأساليب التحليل االحصائي التي تم االعتماد
عليها في تحليل بيانات الدراسة ،ووصف المعلومات الشخصية ألفراد العينة الذين تم استهدافهم في الدراسة
الميدانية ،والتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة ،واختبار فرضيات الدراسة.
 1.4منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على إجراءات المنهج الوصفي التحليلي ،إذ يستخدم هذا المنهج كأسلوب من أساليب
البحث العلمي التي تعتمد على دراسة الظواهر البحثية كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها والتعبير عنها كيفياً
أو كمياً أو بكالهما معاً ،فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة أو السمة المدروسة ويوضح خصائها ،أما التعبير
الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح هذه السمة أو حجمها (المومني وآخرون )2015 ،
وقد استخدمت الباحثه هذا المنهج لدراسة "العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة (دراسة ميدانية
على المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة)".
 2.4مجتمع وعينة الدراسة
 1.2.4مجتمع الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل عام لتسليط الضوء على الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات
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غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،والبالغ عددهم ( )57منظمة صحية حسب
االحصائيات الواردة في دليل و ازرة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (الداخلية.)2018 ،
 2.2.4مبررات اختيار مجتمع الدراسة:
تعتبر الحالة الصحية للمواطن إحدى اهم طرق القياس لمؤشر التنمية البشرية في أي بلد في العالم،
بحيث أنه يعتبر الخطوة األولى في بناء المواطن القادر على اإلسهام في خدمة المجتمع والوطن في كافة
المجاالت ،بما يتناسب مع قدراته وامكانياته .لذلك يجب العمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير
سبل الحصول على خدمة صحية لكافة شرائح المجتمع ،ومن هذا المنطلق فإن أهم اهداف التنمية المستدامة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPالهدف رقم ( )3والذي يتناول "الصحة الجيدة والرفاه" (UNDP,
).2018
ومن المالحظ أن الدول المتقدمة والتي تمتاز باالقتصاديات القوية والمحافظة على مستوى جيد من النمو
المستدام ،ترصد الجزء األكبر من موازناتها للصحة والتعليم ،مما يدلل على تركيزها على بناء الفرد .وتعتبر
العديد من المؤسسات الصحية غير الحكومية جزء ال يتج أز من المجتمع ،والتي تلعب دو اًر مهماً في تعزيز
التكامل االجتماعي ،وبناء المجتمع المدني .كما تعتبر احدى المهام الرئيسية للمنظمات غير الحكومية في
النظام الصحي هي تقديم الخدمات والدفاع عن الصحة .باإلضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والخدمات
االجتماعية والنفسية وكذلك أنشطة التكامل والرعاية والتمريض والدعم المادي والمالي والخدمات التعليمية
واإلعالمية والتدريب.
وعليه يمكن القول أن الوضع الصحي هو مزيج من اإلجراءات الفردية واالجتماعية المصممة الكتساب
اإللتزام السياسي ودعم السياسات والقبول االجتماعي واألنظمة لهدف أو برنامج صحي معين ،والمشاركة في
تشكيل السياسة الصحية) . (Piotrowicz & Cianciara, 2013وهذا الدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية
في تقديم الخدمات االجتماعية والمشاركة في القضايا المجتمعية على مختلف األصعدة يظهر أثره جليا في
مجتمعنا الفلسطيني وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص كونه يعتبر من أهم القطاعات الخدماتية في
تحسين وتعز ٍ
ٍ
يز مستدا ٍم للوضع الصحي آخذا
المجتمع الفلسطيني حيث أن االستثمار في هذا القطاع يساهم في
باالعتبار المحددات والخصوصية في األراضي الفلسطينية.
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 3.2.4عينة الدراسة الفعلية ومبررات اختيار العينة:
من خالل البيانات الخاصة بالجمعيات ،ولغرض االستغالل األمثل لعينة الدراسة ،استندت الباحثة إلى النقاط
التالية العتماد عينة ممثلة من الجمعيات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة:
 .1أن تكون جمعية مسجلة في القطاع الطبي في و ازرة الصحة (وحدة التنسيق مع المنظمات غير الحكومية).
 .2عدد العاملين في الجمعية يتجاوز  50موظف.
 .3مسجلة رسميا في و ازرة الداخلية على األقل قبل العام .2008
 .4نطاق العمل في الجمعية حسب تسجيلها باألساس طبي ،باإلضافة إلى العمل المجتمعي والتنموي
والتأثير في السياسات العامة.
 .5العمل ضمن إطار الخطة الوطنية الفلسطينية.
 .6العمل ضمن منظومة شبكة الجمعيات األهلية الفلسطينية  PNGOوالتشبيك والتكامل مع بقية الجمعيات
العاملة في القطاعات األخرى ،للعمل على تنمية المجتمع والتأثير على توجهات المانحين.
وقد تم اختيار وتحديد المعايير السابقة لضمان كون الجمعيات موضوع عينة الدراسة تمارس التخطيط
االستراتيجي وذلك من خالل وجود مدة تسجيل تزيد عن  10سنوات مما يمكنها من قياس أداء وأثر خططها
االستراتيجية ،باإلضافة لعدد عاملين يضمن وجود طاقم يتابع الخطط االستراتيجية ،ويؤثر بها ،وقائم على
مطابقتها مع العاملين في الميدان .كما يوجد لديها واقع عمل مجتمعي يأخذ بعين االعتبار التنمية المجتمعية
(وغير مقصور على تقديم خدمة صحية فقط) باإلضافة لكون الجمعيات مسجلة في و ازرة الصحة وشبكة
المنظمات األهلية مما يضعها في منظومة العمل المجتمعي في إطار خطة وطنية بما يضمن العمل ضمن
سياسات ناظمة لعمل المؤسسات والجمعيات الصحية.
وقد اعتمدت الباحثة استراتيجية العينة القصدية حيث تم استهداف العاملين في اإلدارات العليا والوسطى
للجمعيات في مجتمع الدراسة حسب المعايير المذكورة ،وذلك بعد مراجعة قوائم القطاع الصحي في شبكة
المنظمات والتواصل مع الجمعيات لتحديث البيانات من خاللها (لمطابقة بيانات و ازرة الداخلية للعام .)2018
باإلضافة إلى أن تحديد عينة الدراسة من العاملين بالجمعيات المستهدفة تم بما يتوافق مع هيكلية كل منظمة
وحسب تحديد كل جمعية لمهام وأدوار العاملين فيها بحيث تشمل عينة الدراسة العاملين في اإلدارة العليا واإلدارة
الوسطى .وذلك لما له من أهمية في تحديد توجهاتهم ومدى إلمامهم بموضوع الدراسة.
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وبعد مراجعة قوائم القطاع الصحي في شبكة المنظمات والتواصل مع الجمعيات لتحديث البيانات من
خاللها فقد تم اعتماد ( )8منظمات غير حكومية عاملة في القطاع الصحي لعينة الدراسة حسب المعايير
المذكورة اعاله والمنظمات الثمانية هم (الهالل األحمر ،اإلغاثة الطبية ،أرض االنسان ،الرعاية الصحية،
الخدمة العامة ،لجان العمل الصحي ،الصحة النفسية ،الوفاء) ،حسب البيانات الواردة في الجدول التالي:
جدول رقم ( )1.4يوضح عدد العاملين في اإلدارة العليا والوسطى

عدد

عدد العينة من العاملين في اإلدارة العليا

العاملين

والوسطى
8

م

المنظمة المستهدفة

.1

جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية

89

.2

اتحاد لجان العمل الصحي

392

31

.3

برنامج غزة للصحة النفسية

67

7

.4

الهالل األحمر الفلسطيني

615

12

.5

جمعية الخدمة العامة

253

20

.6

جمعية الوفاء الخيرية

220

17

.7

جمعية لجان الرعاية الصحية

52

10

 .8جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخيرية

88

7

المجموع

1776

112

المصدر :تجريد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة في تقرير وزارة الداخلية  2018وشبكة المنظمات األهلية

حيث قامت الباحثة باختيار العينة القصدية بتوزيع ( )112استبانة على الموظفين العاملين في اإلدارة العليا
والوسطى وهم (أعضاء مجلس اإلدارة" ،مدراء عام & تنفيذي" ،مدراء مشاريع ،مدراء برامج ،منسقين مشاريع،
ومهنيين "طبيب & فني") على المنظمات الثامنة التي تم ذكرها سابقًا ،وبعد توزيع االستبانات تم استرداد ()106
استبانة ،بنسبة استرداد ( )%94.6حيث تعتبر النسبة مرتفعة جداً ويمكن االعتماد عليها بقوة في تعميم نتائج
الدراسة ،ويرى البعض أن نسبة االسترداد التي تزيد عن  %40أو  %50تعتبر نسبة مقبولة ويمكن االعتماد عليها،
كما أنه وفقاً لما توصل له ( )Sekaran,2000فإنه يعتبر نسبة استرداد  %30كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.
 4.2.4العينة االستطالعية
العينة االستطالعية هي نوع من أنواع العينات التي يستخدمها الباحثون قبل اإلجراء النهائي للدراسة
الميدانية ،ويكون استخدامها ذا أهمية كبيرة عندما تكون معرفة الباحث بسيطة بموضوع بحثه ،مما يساهم في
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تعزيز معرفته حتى يتسنى له التعمق في دراستها والتوسع في جميع جوانبها ،وتمثل العينة االستطالعية نقطة
انطالق في البحث العلمي بشقيه النظري والتطبيقي وتمثل الخطوة األولى للدراسة الميدانية ،وتكون بمثابة
طمأنة للباحث وبمثابة تعزيز لالستمرار في دراسته ،كما ويعتمد عليها غالباً في تحديد مستوى صدق وثبات
أداة الدراسة.
وبناء على ذلك قامت الباحثة بدراسة عينة استطالعية عشوائية مكونة من ( )25مستجيب ومستجيبة
( %36ذكور %64 ،إناث) للتحقق من الصدق والثبات ألداء الدراسة (االستبانة) والتي تعتبر الخطوة الرئيسية
قبل بدء توزيع االستبانات على مجتمع الدراسة المستهدف ،للتحقق والتأكد من الصدق والثبات وبعد ذلك يتم
توزيع االستبانات على مجتمع الدراسة المستهدف.
 3.4جمع وتنظيم بيانات أداة الدراسة
قامت الباحثة بجمع بيانات الدراسة من خالل توزيع االستبانة المعدة خصيصاً لهذا الغرض ،حيث تم
توزيع االستبانة على العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة والتي شملتها عينة الدراسة ،وقام المستجيبين في الدراسة باإلجابة على فقرات االستبانة بمتابعة
وإشراف من الباحثة ،من خالل التواصل مع الجهات المعنية عبر وسائل االتصال المختلفة مثل الزيارة الميدانية
واالتصال الهاتفي والمراسلة االلكترونية ،حيث كانت عملية جمع بيانات أداة الدراسة (االستبانة) من الميدان
في الفترة الواقعة ما بين  17سبتمبر حتى  13اكتوبر للعام  ،2018وخالل هذه الفترة حصلت الباحثة على
العدد المتوفر من االستبانات والبالغ ( )106استبانة ،حيث قامت الباحثة بعد ذلك بتفحص البيانات وتنظيمها
للتأكد من خلوها من أي أخطاء محتملة ،وتم استخدم الجداول التك اررية والمقاييس الوصفية لجميع مجاالت
وأبعاد الدراسة وكانت البيانات سليمة ،وجاهزة إلجراء التحليل اإلحصائي.
 4.4أداة الدراسة
اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة بشكل أساسي على االستبانة كأداة بحثية لجمع بيانات الدراسة من
الميدان ،حيث أن االستبانة تتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الخبرية المتعلقة بموضوع الدراسة والتي
يطلب من المشاركين اإلجابة عليها بغرض قياس مجاالت وأبعاد الدراسة وفقاً لإلجابات ،وتكون اإلجابة على
األسئلة وفق طريقة علمية يحددها الباحث بما يتناسب مع أغراض البحث ).(Bryman, 2016
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أ .خطوات إعداد أداة الدراسة (االستبانة)
بعد مراجعة المنظومة الفكرية المتعلقة بموضوع الدراسة "المساءلة االستراتيجية وعالقتها بالنزاهة" ومراجعة
الدراسات السابقة وباالستناد على ذلك قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة بما يتوافق مع متغيرات الدراسة من
أجل دراسة "العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة" ،ومن ثم قامت بإعداد مسودة أولية لالستبانة بغرض
عرضيها على المشرف من أجل تقييمها ،حيث تم النقاش حول مالئمة فقرات االستبانة ومتغيراتها لقياس العالقة
بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة وقدرتها على التعبير عن مضمون الدراسة ،وبعد مراجعة المشرف لالستبانة
تم إعادة ترتيب مجاالت وأبعاد االستبانة وإعادة صياغة بعض الفقرات وفق التعديالت التي أبداها المشرف.
ومن ثم تم تصميم االستبانة في صورتها األولية وعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة
واالختصاص في مجال األكاديمي واالحصائي ،والملحق رقم ( )3يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم ،وأخي اًر في
ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل لتستقر االستبانة
في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (.)5
ب .محتوى أداة الدراسة
تكونت أداة الدارسة (االستبانة) من قسميين رئيسين ،حيث يتمثل القسم األول البيانات الشخصية ألفراد
عينة الدراسة ،في حين أن القسم الثاني يتمثل في مجاالت الدارسة الرئيسية وأبعادها الفرعية ،التي تستخدم
لقياس العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة ،وتتكون الدراسة من نوعين من المتغيرات ،النوع األول يتمثل
في المتغير المستقل "أبعاد المساءلة االستراتيجية" والذي تم قياسه من خالل ( )37فقرة موزعة على خمسة
أبعاد فرعية (المساءلة الداخلية للمنظمة ،المساءلة للجهات الحكومية ،المساءلة للجهات المانحة ،المساءلة
للجمهور وأصحاب العالقة ،المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية) ،والنوع الثاني ويمثل المتغير التابع
"النزاهة" والذي تم قياسه من خالل ( )18فقرات ،وبذلك تصبح االستبانة مكونة من ( )55فقرة ،والجدول ()2.4
يوضح محتويات مجاالت الدراسة واألبعاد المكونة لها.
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جدول ( :)2.4يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت واألبعاد المكونة لها

المتغير المستقل

متغيرات الدراسة

البعد

عدد الفقرات

المساءلة الداخلية للمنظمة

األول

8

المساءلة للجهات الحكومية

الثاني

6

المساءلة للجهات المانحة

الثالث

8

المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة

الرابع

8

الخامس

7

المجال األول

37

المجال الثاني

18

المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية
الصحية
المجال ككل "المساءلة االستراتيجية"
المتغير التابع "النزاهة"
من إعداد الباحثة إستناداً لالستبانة

ج .مقياس ليكرت ()Likert Scale
حيث تم تصميم هذا المقياس من قبل رنسيس ليكرت ( )Rensis Likertويعتبر هذا المقياس من
مقاييس التقييم الشائعة جداً لقياس البيانات في أبحاث العلوم االجتماعية ،ويتضمن هذا المقياس عناصر
ليكرت التي هي عبارة عن جمل يمكن من خاللها أن يتمكن المشاركين من التعبير عن موافقتهم أو رفضهم
على القياس ذات النقاط الخمس والتي تتراوح اإلجابات بين "الموافقة بشدة ،عدم الموافقة بشدة" (باتشيرجي،
.)2015
د .تصحيح أداة الدراسة (االستبانة)
لتصحيح أداة الدراسة تم استخدام تدريج خماسي وفق مقياس ليكرت ( )Likert Scaleلتصحيح أداة
الدراسة ،بحيث تعرض فقرات االستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم
عليها وتُعطى اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة يستفاد منها في التعبير عن مستوى انخفاض
أو ارتفاع الموافقة على فقرات وبنود االستبانة ،والجدول ( )3.4يوضح ذلك.

85

جدول ( :)3.4تصحيح أداة الدراسة بخمس درجات وفق مقياس ليكرت

اإلجابة

غير موافق
بشدة

الدرجة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

2

3

4

5

1

من إعداد الباحثة استنادًا لمقياس اإلجابة "ليكرت الخماسي"

يتضح من الجدول أعاله أنه كلما انخفضت الدرجة الممنوحة لإلجابة كلما زادت درجة الرفض أو عدم
الموافقة عليها ،حيث نجد أن الفقرة التي يتم الموافقة عليها موافقة بشدة تأخذ الدرجة ( ،)5والفقرة التي يتم الموافقة
عليها بدرجة موافق الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها بدرجة محايد تأخذ الدرجة ( ،)3في
حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها بدرجة غير موافق تأخذ الدرجة ( ،)2وأخي اًر الفقرة التي تتم اإلجابة عليها
بدرجة غير موافق بشدة تأخذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل مجال وكل
بعد ضمن أداة الدراسة (االستبانة) ،تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي والجدول ()4.4
أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لخمسة مستويات (منخفض جداً ،منخفض ،متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).
جدول ( :)4.4مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة

مستوى الموافقة
الوسط الحسابي
الوزن النسبي

منخفض

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع جداً

أقل من

 1.80إلى

 2.60إلى

 3.40إلى

أكبر من

1.80

2.59

3.39

4.19

4.20

أقل من

 %36إلى

 %52إلى

 %68إلى

أكبر من

%36

%51.9

%67.9

%83.9

%84

جداً

الوسط الحسابي( :مجموع اإلجابات ÷ عدد المستجيبين) ،الوزن النسبي( :الوسط الحسابي ÷ 100*)5
من إعداد الباحثة استنادًا لمقياس اإلجابة "ليكرت الخماسي"

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.80تدل على وجود درجة منخفضة
جداً من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من الرفض ،أما المتوسطات
التي تتراوح بين ( )1.80-2.59فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من
الرفض على الفقرات أو األبعاد أو المجاالت ،بينما المتوسطات التي تتراوح بين ( )2.60-3.39فهي تدل
على وجود درجة متوسطة من الموافقة تجاه الفقرة أو البعد أو المجال المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح
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بين ( )3.40-4.19تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساوي أو تزيد
عن ( )4.20تدل على وجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت
الخماسي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
 5.4صدق وثبات أداة الدراسة
صدق وثبات أداة الدراسة هم أسلوبان لقياس مدى صحة أداة الدراسة (االستبانة) ،ويمكن تعريف
الصدق على أنه مدى قدرة المقياس على وصف أو تقدير ما صمم لقياسه ،ووجود درجة عالية من الصدق
يدل على غياب األخطاء المنهجية في أداة الدراسة ،ويعكس المفهوم المفترض والحقيقي للمقياس .في حين أن
الثبات يعني إلى أي درجة يمكن االعتماد على أداة الدراسة لضمان نفس النتائج عند التطبيق المتكرر ألداة
الدراسة ،أي أنه في حال استخدام باحث آخر لنفس أداة الدراسة تحت نفس الظروف سيتوصل لنفس النتائج
تقريباً ،وهذا يعني أن الدراسة التي تتمتع بدرجة عالية من الثبات.)Jonathan Weiner, 2007( .
أ .صدق أداة الدراسة (االستبانة)
 .1الصدق المحتوي ()Content validity
يعتبر الصدق المحتوى الخطوة األولى لقياس صدق أداة الدراسة ،وهي تقييم كيفية توافق مجموعة من
عناصر المقياس مع مجال المحتوى ذي الصلة بالتركيب الذي نحاول قياسه (باتشيرجي .)2015 ،بينما يشير
صدق المحتوى إلى محتوى األداة وشكلها ومدى مالئمة المحتوى وشموله للموضوع قيد الدراسة ،ولتحقيق هذا
النوع من الصدق فال بد من تحديد مجال المحتوى الذي نريد قياسه وبناء أسئلة أو فقرات تمثل الموضوع قيد
الدراسة ومن ثم تقديم المحتوى واألسئلة للخبراء والمختصين ليقوموا بفحص الفقرات منطقياً وتقدير مدى تمثليها
للمحتوى المراد قياسه (البطش واخرون.)2006 ،
وبناء على ذلك قامت الباحثة بعرض االستبانة بشكلها األولي على عدد من المحكمين من مختلف
ً
الجامعات المحلية والمتخصصين بالعلوم اإلدارية وخبراء من المجتمع المدني ،حيث بلغ عدد المحكمين ()12
محكم ،وقدم المحكمين مجموعة من المالحظات على أداة الدراسة ،ومن ثم قامت الباحثة باألخذ بهذه
المالحظات واعادة صياغة االستبانة استناداً الى آرائهم ،للوصول الى تمثيل علمي حقيقي للمحتوى المراد قياسه
وإقرار الشكل النهائي ألداة الدراسة والملحق رقم ( )2يوضح االستبانة النهائية ألداة الدراسة.
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 .2الصدق البنائي واالتساق الداخلي
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة والذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تسعى
األداة للوصول إليها ،وذلك من خالل قياس مدى ارتباط كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية للمحور المنتمي
اليه ،حيث يتم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال مع األبعاد المكونة له وذلك من خالل معامل
ارتباط بيرسون ،بينما يقصد باالتساق الداخلي مدى ارتباط متوسط الفقرات للبعد مع المتوسط العام للبعد الذي
تنتمي اليه الفقرة من خالل حساب معامالت االرتباط بينهما ،بهدف التحقق من مدى صدق مقياس االستبانة.
ويتم التحقق من توافر معايير الصدق البنائي واالتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل توافر معامالت ارتباط
تزيد عن ( )0.400وذات داللة احصائية عند مستوى (.)Sig<0.05
 2.1الصدق للبعد األول "المساءلة الداخلية للمنظمة"
استنادا الى نتائج معامل االرتباط بين البعد األول (المساءلة الداخلية للمنظمة) والمجال الذي ينتمي
اليه (المساءلة االستراتيجية) يتضح ان معامل الصدق البنائي لهذا البعد "المساءلة الداخلية للمنظمة" بلغ
( )0.807وهذه القيمة تزيد عن الحد األدنى لقبول توفر الصدق البنائي ( ،)0.400إضافة الى ذك كانت هذه
القيمة ذات داللة إحصائية عن مستوى  ،0.01وتشير هذه النتيجة الى توفر الصدق البنائي لهذا البعد.
اما فيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي لهذا البعد فقد كانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،0.01بين متوسط فقرات البعد والمتوسط العام للبعد نفسه ،حيث بلغ ادنى قيمة لمعامل
االرتباط بين الفقرة األولى التي تنص على "يطلع العاملون في المنظمة على بنود نظامها األساسي" ()0.606
وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية ،بينما بلغت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين الفقرة الثامنة التي تنص
على" يوجد في المنظمة نظام لمتابعة ممارسة المساءلة االستراتيجية" ( )0.903وقد كان هذا االرتباط ذو داللة
إحصائية ،وقد كانت جميع الفقرات الخاصة بهذا البعد تزيد عن الحد األدنى ،وتشير هذه النتائج الى توفر
صدق االتساق الداخلي لهذا البعد بشكل عام ،والجدول ( )5.4يوضح النتائج.
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جدول ( :)5.4معامل الصدق البنائي ومعامالت صدق االتساق الداخلي للبعد األول "المساءلة الداخلية للمنظمة"

الرقم

االختبار

الفقرة

1

يطلع العاملون في المنظمة على بنود نظامها األساسي.

2

يدرك العاملون في المنظمة مهمتها وقيمها

3

تركز سياسات المؤسسة على بث روح المساءلة في نفوس

الموظفين

4

يوجد للمنظمة خطة استراتيجية معلنة

5

يساهم العاملون في المنظمة في صياغة خطتها االستراتيجية

6

يتم التأكد من تطابق أنشطة المنظمة مع خطتها االستراتيجية

7

يوجد في المنظمة نظام لمتابعة ممارسة المساءلة االستراتيجية

8

يوجد في المنظمة نظام لمتابعة ممارسة المساءلة االستراتيجية

معامل االرتباط

*0.606

مستوى الداللة

0.001

معامل االرتباط

*0.895

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.881

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.826

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.809

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.900

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.757

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.903

مستوى الداللة

0.000

الدرجة الكلية للبعد األول "المساءلة الداخلية للمنظمة" (معامل االرتباط = * ،0.807مستوى الداللة =)0.000
*ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة  ،0.01من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج .SPSS

 2.2الصدق للبعد الثاني "المساءلة للجهات الحكومية"
استنادا الى نتائج معامل االرتباط بين البعد الثاني (المساءلة للجهات الحكومية) والمجال الذي ينتمي
اليه (المساءلة االستراتيجية) يتضح ان معامل الصدق البنائي لهذا البعد "المساءلة للجهات الحكومية" بلغ
( )0.835وهذه القيمة تزيد عن الحد األدنى لقبول توفر الصدق البنائي ( ،)0.400إضافة الى ذك كانت هذه
القيمة ذات داللة إحصائية عن مستوى  ،0.01وتشير هذه النتيجة الى توفر الصدق البنائي لهذا البعد.
اما فيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي لهذا البعد فقد كانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،0.01بين متوسط فقرات البعد والمتوسط العام للبعد نفسه ،حيث بلغ ادنى قيمة لمعامل
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االرتباط بين الفقرة السادسة التي تنص على " تتابع الجهات الحكومية تزويد المنظمات بآلية ارسال المعلومات"
( )0.781وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية ،بينما بلغت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين الفقرة الثالثة التي
تنص على" تراعي المنظمة أهداف الجهات الحكومية ذات االختصاص عند بناء استراتيجيتها" ( )0.892وقد
كان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية ،وقد كانت جميع الفقرات الخاصة بهذا البعد تزيد عن الحد األدنى ،وتشير
هذه النتائج الى توفر صدق االتساق الداخلي لهذا البعد بشكل عام ،والجدول ( )6.4يوضح النتائج.
جدول ( :)6.4معامل الصدق البنائي ومعامالت صدق االتساق الداخلي للبعد الثاني "المساءلة للجهات الحكومية"

الرقم
1
2
3
4
5
6

االختبار

الفقرة

معامل االرتباط *0.878

تقوم الحكومة بدعم سياسات المنظمة

مستوى الداللة

تقوم الجهات الحكومية ذات االختصاص بالرقابة على أنشطة

0.000

معامل االرتباط *0.798
مستوى الداللة

المنظمة ومدى مراعاتها لخطتها االستراتيجية

0.000

تراعي المنظمة أهداف الجهات الحكومية ذات االختصاص عند بناء معامل االرتباط *0.892
مستوى الداللة

استراتيجيتها

يوجد تعاون بين المنظمة والجهات الحكومية ذات االختصاص
يوجد آلية واضحة لدى موظفي المنظمة لمشاركة المعلومات مع

معامل االرتباط *0.793
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.877

جهات االختصاص بالحكومة

تتابع الجهات الحكومية تزويد المنظمات بآلية ارسال المعلومات

0.000

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.781
مستوى الداللة

0.000

الدرجة الكلية للبعد الثاني "المساءلة للجهات الحكومية" (معامل االرتباط =  ،*0.835مستوى الدال لة = )0.000
*ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة  ،0.01من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج .SPSS

 2.3الصدق للبعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة"
استنادا الى نتائج معامل االرتباط بين البعد الثالث (المساءلة للجهات المانحة) والمجال الذي ينتمي اليه
(المساءلة االستراتيجية) يتضح ان معامل الصدق البنائي لهذا البعد "المساءلة للجهات المانحة" بلغ ()0.815
وهذه القيمة تزيد عن الحد األدنى لقبول توفر الصدق البنائي ( ،)0.400إضافة الى ذك كانت هذه القيمة ذات
داللة إحصائية عن مستوى  ،0.01وتشير هذه النتيجة الى توفر الصدق البنائي لهذا البعد.
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اما فيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي لهذا البعد فقد كانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،0.01بين متوسط فقرات البعد والمتوسط العام للبعد نفسه ،حيث بلغ ادنى قيمة لمعامل
االرتباط بين للفقرتين الخامسة والسابعة اللتان تنصان على "يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات بين المنظمة
والمانحين & يقوم المانحين بعمل متابعة ميدانية ألنشطة المنظمة ذات العالقة بالشراكة" ( )0.747وكان هذا
االرتباط ذو داللة إحصائية ،بينما بلغت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين الفقرة األولى التي تنص على" ُت َقِّيم

الجهات المانحة مدى التزام المنظمة بالخطة االستراتيجية" ( )0.904وقد كان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية،

وقد كانت جميع الفقرات الخاصة بهذا البعد تزيد عن الحد األدنى ،وتشير هذه النتائج الى توفر صدق االتساق
الداخلي لهذا البعد بشكل عام ،والجدول ( )7.4يوضح النتائج.
جدول ( :)7.4معامل الصدق البنائي ومعامالت صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة"

الرقم

االختبار

الفقرة

1

تُ َقتيِّم الجهات المانحة مدى التزام المنظمة بالخطة االستراتيجية

2

يوجد اهتمام بمسائلة استراتيجيات المنظمة من قبل المانحين

3

ُيقارِّن المانحين خطة المنظمة االستراتيجية باالحتياجات المحددة
للقطاع ذي العالقة

4

تقوم المنظمة بتغذية المانحين بالمعلومات

5

يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات بين المنظمة والمانحين

6

توفر المنظمة تقارير دورية للمانحين حول انشطتها وتمويلها

7
8

معامل االرتباط *0.904
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.847
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.792
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.869
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.747
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.896
مستوى الداللة

0.000

يقوم المانحين بعمل متابعة ميدانية ألنشطة المنظمة ذات العالقة

معامل االرتباط *0.747

بالشراكة

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.865

يهتم المانحين باستدامة مشاريع المنظمة

مستوى الداللة

0.000

الدرجة الكلية للبعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة" (معامل االرتباط = * ،0.815مستوى الداللة =)0.000
*ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة  ،0.01من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج .SPSS
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 2.4الصدق للبعد الرابع "المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة"
استنادا الى نتائج معامل االرتباط بين البعد الرابع (المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة) والمجال الذي
ينتمي اليه (المساءلة االستراتيجية) يتضح ان معامل الصدق البنائي لهذا البعد "المساءلة للجهات المانحة" بلغ
( )0.682وهذه القيمة تزيد عن الحد األدنى لقبول توفر الصدق البنائي ( ،)0.400إضافة الى ذك كانت هذه
القيمة ذات داللة إحصائية عن مستوى  ،0.01وتشير هذه النتيجة الى توفر الصدق البنائي لهذا البعد.
اما فيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي لهذا البعد فقد كانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،0.01بين متوسط فقرات البعد والمتوسط العام للبعد نفسه ،حيث بلغ ادنى قيمة لمعامل
االرتباط بين للفقرة السابعة التي تنص على " يوجد صندوق الستقبال شكاوي الجمهور" ( )0.700وكان هذا
االرتباط ذو داللة إحصائية ،بينما بلغت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين الفقرة الخامسة التي تنص على" تتوفر
رؤية مشتركة بين المنظمة وذوي العالقة من القطاع الصحي" ( )0.876وقد كان هذا االرتباط ذو داللة
إحصائية ،وقد كانت جميع الفقرات الخاصة بهذا البعد تزيد عن الحد األدنى ،وتشير هذه النتائج الى توفر صدق
االتساق الداخلي لهذا البعد بشكل عام ،والجدول ( )8.4يوضح النتائج.
جدول ( :)8.4معامل الصدق البنائي ومعامالت صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع "المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة"

الرقم
1
2
3
4
5
6

االختبار

الفقرة
تشارك المنظمة معلوماتها مع أصحاب المصالح لتعزيز استدامة

معامل االرتباط

*0.822

البرامج

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.818

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.802

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.835

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.876

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.851

مستوى الداللة

0.000

تقوم المنظمة بتغذية الجمهور بالمعلومات
تعمل المنظمة على تعزيز الثقة بالمعلومات التي يتم نشرها

للجمهور

تتم مشاركة المعلومات مع ذوي العالقة من القطاع الصحي
تتوفر رؤية مشتركة بين المنظمة وذوي العالقة من القطاع

الصحي

يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات مع الجمهور لدى الموظفين

ذوي االختصاص بالمنظمة
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الرقم

الفقرة

7

يوجد صندوق الستقبال شكاوى الجمهور

8

يوجد دليل للتعامل مع الشكاوى

االختبار
معامل االرتباط

*0.700

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط

*0.712

مستوى الداللة

0.000

الدرجة الكلية للبعد الرابع "المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة" (معامل االرتباط = * ،0.682مستوى الداللة =)0.000
*ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة  ،0.01من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج .SPSS

 2.5الصدق للبعد الخامس "المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية"
استنادا الى نتائج معامل االرتباط بين البعد الخامس (المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية)
والمجال الذي ينتمي اليه (المساءلة االستراتيجية) يتضح ان معامل الصدق البنائي لهذا البعد "المساءلة للخطة
الوطنية االستراتيجية الصحية" بلغ ( )0.845وهذه القيمة تزيد عن الحد األدنى لقبول توفر الصدق البنائي
( ،)0.400إضافة الى ذك كانت هذه القيمة ذات داللة إحصائية عن مستوى  ،0.01وتشير هذه النتيجة الى
توفر الصدق البنائي لهذا البعد.
اما فيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي لهذا البعد فقد كانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة
إحصائية عند مستوى  ،0.01بين متوسط فقرات البعد والمتوسط العام للبعد نفسه ،حيث بلغ ادنى قيمة لمعامل
االرتباط بين للفقرة الخامسة التي تنص على "يطلع العاملون في المنظمة على النتائج المتوقعة من االستراتيجية
الوطنية الصحية " ( )0.909وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية ،بينما بلغت اعلى قيمة لمعامل االرتباط
بين الفقرة األولى التي تنص على" تتوافر لدى العاملين في المنظمة معلومات عن وجود استراتيجية وطنية
صحية لو ازرة الصحة الفلسطينية " ( )0.909وقد كان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية ،وقد كانت جميع الفقرات
الخاصة بهذا البعد تزيد عن الحد األدنى ،وتشير هذه النتائج الى توفر صدق االتساق الداخلي لهذا البعد بشكل
عام ،والجدول ( )9.4يوضح النتائج.
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جدول ( :)9.4معامل الصدق البنائي ومعامالت صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس "المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية

الرقم
1
2
3
4
5
6

7

االختبار

الفقرة
تتوافر لدى العاملين في المنظمة معلومات عن وجود استراتيجية

معامل االرتباط *0.909

وطنية صحية لو ازرة الصحة الفلسطينية

مستوى الداللة

0.000

يعلم العاملون في المنظمة الفترة الزمنية لنطاق االستراتيجية الوطنية معامل االرتباط *0.826
الصحية لو ازرة الصحة

مستوى الداللة

يطلع العاملون في المنظمة على أهداف االستراتيجية الوطنية

معامل االرتباط *0.849

الصحية

مستوى الداللة

0.000
0.000

يطلع العاملون في المنظمة على مؤشرات تقييم االستراتيجية الوطنية معامل االرتباط *0.813
الصحية

مستوى الداللة

يطلع العاملون في المنظمة على النتائج المتوقعة من االستراتيجية

معامل االرتباط *0.810

الوطنية الصحية

مستوى الداللة

تشارك المنظمة في وضع االستراتيجية الوطنية الصحية للقطاع

معامل االرتباط *0.826

الصحي

مستوى الداللة

تتقاطع الخطة االستراتيجية للمنظمة مع االستراتيجية الوطنية

معامل االرتباط *0.889

الصحية لو ازرة الصحة الفلسطينية (على اعتبار ان الخطة
االستراتيجية للمنظمة تخص القطاع الصحي)

مستوى الداللة

0.000
0.000
0.000

0.000

الدرجة الكلية للبعد الخامس "المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية" (معامل االرتباط = *،0.845
مستوى الداللة =)0.000
*ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة  ،0.01من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج .SPSS

 2.6الصدق للمجال الثاني "النزاهة"
صدق االتساق الداخلي لهذا المجال فقد كانت جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى
 ، 0.01بين متوسط فقرات البعد والمتوسط العام للبعد نفسه ،حيث بلغ ادنى قيمة لمعامل االرتباط بين للفقرة
التاسعة التي تنص على "تلتزم المنظمة بنظام مالي وإداري سليم" ( )0.671وكان هذا االرتباط ذو داللة
إحصائية ،بينما بلغت اعلى قيمة لمعامل االرتباط بين الفقرة الثامنة عشر التي تنص على "تبذل المنظمة جهد
94

ملموس في خدمة المجتمع والتواصل مع أصحاب المصلحة" ( )0.856وقد كان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية،
وقد كانت جميع الفقرات الخاصة بهذا البعد تزيد عن الحد األدنى ،وتشير هذه النتائج الى توفر صدق االتساق
الداخلي لهذا المجال بشكل عام ،والجدول ( )10.4يوضح النتائج.
جدول ( :)10.4معامالت صدق االتساق الداخلي للمجال الثاني "الن ازهة"

الرقم

االختبار

الفقرة

1

تعمل المنظمة على تعريف العاملين برسالتها

2

يستطيع الجمهور االطالع على رسالة المنظمة

3

تقوم المنظمة بمراجعة رسالتها بشكل دوري

4

تحرص إدارة المنظمة على تطوير دورها في تعزيز أخالقيات النزاهة

5

يوجد ميثاق اخالقي مكتوب للمنظمة

6

تعتبر النزاهة من القيم األخالقية للمنظمة

7

يلتزم العاملون في المنظمة بتطبيق القيم األخالقية

8

تطبق المنظمة القيم المنصوص عليها في رسالتها

9

تلتزم المنظمة بنظام مالي وإداري سليم

10

معامل االرتباط *0.732
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.730
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.829
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.768
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.742
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.770
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.834
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.795
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.671
مستوى الداللة

تعزز اجراءات المنظمة تطبيق اخالقيات المنظمة من خالل آليات

التقييم

0.000

معامل االرتباط *0.861
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.840
11

تقوم المنظمة بمشاركة المعلومات الخاصة بها مع العاملين
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مستوى الداللة

0.000

الرقم

الفقرة

12

يوجد شفافية في صناعة القرار بالمنظمة

13

يوجد عالقة مكاشفة مع االعالم

14

االختبار
معامل االرتباط *0.739
مستوى الداللة

معامل االرتباط *0.812
مستوى الداللة

المنظمة

مستوى الداللة

15
16

يوجد أدوات قياس واضحة للمخرجات االستراتيجية للمنظمة

18

0.000

تتفق مخرجات الخطة االستراتيجية مع الهدف الذي انشئت من أجله معامل االرتباط *0.695

تتوافر المخرجات االستراتيجية للمنظمة بشكل واضح

17

0.000

يشارك العاملون في المنظمة في قياس المخرجات االستراتيجية

معامل االرتباط *0.836
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.819
مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.773

للمنظمة

تبذل المنظمة جهد ملموس في خدمة المجتمع والتواصل مع

0.000

مستوى الداللة

0.000

معامل االرتباط *0.856

أصحاب المصلحة

مستوى الداللة

0.000

*ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة  ،0.01من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج .SPSS

 .3الصدق التمييزي
الصدق التمييزي :ويقصد به هي قدرة االختبار على تمييز الفقرات التابعة لكل بعد ومجال وعدم وجود
تداخل بين المجاالت ويتم حساب قيمه من خالل نتائج التحليل العاملي ،حيث تحسب من خالل حساب الجذر
التربيعي لنسبة التباين التي يشتقها العامل الكامن ( ،)Latent Factorوتعتبر القيم التي تفوق ( )0.650تدل
على وجود درجة عالية من الصدق التمييزي.
والجدول ( )11.4يوضح نتائج الصدق التمييزي ألبعاد ومجاالت الدراسة حيث تراوحت القيم بين
( )0.846 ،0.771وتشير هذه القيم التي تزيد عن الحد األدنى لقبول توفر الصدق التمييزي ( )0.650الى
وجود مستوى عالي من الصدق التمييزي.
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الجدول ( )11.4الصدق التمييزي ألبعاد ومجاالت الدراسة

متغيرات الدراسة

البعد

عدد
الفقرات

الصدق التمييزي

المساءلة الداخلية للمنظمة

األول

8

0.828

المساءلة للجهات الحكومية

الثاني

6

0.838

المساءلة للجهات المانحة

الثالث

8

0.836

المتغيرات

المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة

الرابع

8

0.835

المستقلة

المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية

0.846

الخامس

7

المساءلة االستراتيجية

المجال األول

37

0.771

النزاهة

المجال الثاني

18

0.796

الصحية

من إعداد الباحثة إستنادًا لمخرجات برنامج .SmartPLS

ب .ثبات أداة الدراسة
 .1مؤشرات ألفا كرونباخ وجتمان للتجزئة النصفية
يوضح مفهوم الثبات الى مقدرة األداة التي تستخدمها الباحثة على إعطاء نتائج مطابقة للنتائج التي
تعطيها في المرة األولى في حال تم إعادة تطبيق هذه األداة عدة مرات ،على نفس األشخاص وفي ظروف
متشابهة ،وهو ما يترتب عليه انخفاض تأثير عوامل الصدفة أو العشوائية ،فهذا المؤشر يحدد الدقة التي تقيس
بها أداء أي شيء تخضعه للقياس (هاشم حسن .)2006 ،ويتم قياس الثبات باستخدام مجموعة من المقاييس
والتي من أشهرها مؤشر الفاكرونباخ وهو مؤشر تم تطويره عام  1951من قبل العالم ()lee Cronbach
لقياس ثبات مقياس ما ،حيث يتراوح هذا المؤشر قيمة تتراوح بين ( ،)0-1وكلما اقتربت القيمة من الواحد
الصحيح فان ذلك يشير الى ارتفاع مستوى ثبات المقياس (عودة)2018 ،
واستنادا الى العديد من الدراسات العلمية التي استخدمت هذا المؤشر لقياس الثبات ،فان ادنى حد للقيمة
المقبولة لمعامل الفاكرونباخ تبلغ  0.7وعليه فان القيمة التي تساوي او تزيد عن الحد األدنى للقبول تشير الى
تحقيق المقياس المستخدم لدرجة الثبات المقبولة في نطاق البحث العلمي ،وفي هذه الدراسة استخدمت الباحثة
كل من طريقة ألفاكرونباخ وطريقة جتمان للتجزئة النصفية والثبات المركب لكل بعد ومجال من مجاالت
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الدراسة بغرض التحقق من ثبات أداة الدراسة المستخدمة ،وبالنسبة لمؤشر الثبات المركب ( Composite
 )reliabilityالتي يحسب استناداً إلى نتائج التحليل العاملي ،فإن أدنى حد للقيمة المقبولة لمؤشر الثبات
المركب (.)0.7
وقد تراوحت قيم معامل ألفاكرونباخ بين مجاالت الدراسة ( ،)0.980-0.966وتشير هذه النتائج الى
وجود درجة مرتفعة من الثبات في أداة الدراسة التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة ،بين تراوحت قيم اختبار
جتمان للتجزئة النصفية لمجاالت الدراسة ( )0.911 ،0.911بينما تراوحت قيم اختبار الثبات المركب بين
( )0.961 ،0.960والجدول ( )12.4يوضح النتائج ،وعليه فانه يمكننا االعتماد على أداة الدراسة المستخدمة
وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها.
جدول ( :)12.4نتائج اختبارات ثبات مجاالت وأبعاد أداة الدراسة

المستقلة

للتجزئة

الثبات

النصفية

المركب
0.945

عدد

اختبار

الفقرات

الفاكرونباخ

المساءلة الداخلية للمنظمة

8

0.929

0.948

المساءلة للجهات الحكومية

6

0.909

0.841

0.905

المساءلة للجهات المانحة

8

0.936

0.962

0.924

8

0.937

0.948

0.906

متغيرات الدراسة

المتغيرات

اختبار جتمان

اختبار

المساءلة للجمهور وأصحاب
العالقة
المساءلة للخطة الوطنية
االستراتيجية الصحية
المجال األول ككل "المساءلة
االستراتيجية"

المتغير التابع "النزاهة"

7

0.934

0.911

0.944

37

0.980

0.987

0.960

18

0.966

0.872

0.961

من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج .SPSS
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 6.4التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول االختبارات
المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية ( ،)Non-Parametric Testsويشترط
الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية عليها ،بينما
تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات
ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )30مفردة ،بينما العينات التي يزيد
حجمها عن ( )30مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقاً لما تقره نظرية النهاية المركزية
(ربيع،2007،ص ،)111كما توصل ( )Geoff Norman,2010إلى أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية
مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم المجتمع كبي اًر او صغي اًر ،وبغض النظر عن البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية وفقاً للسببين السابق ذكرهم
دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.
 7.4األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمدت الباحثة الدراسة على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical Package for
 )Social Sciences-SPSS V.25في معالجة وتحليل بيانات الدراسة ،من خالل استخدام مجموعة من
األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية والتي تمثلت فيما يلي:
( )1طريقة ألفاكرونباخ ) ،(Cronbach's Alphaطريقة جتمان للتجزئة النصفية ( Guttman
 ،)Split—Halfوالتحليل العاملي لحساب مؤشر الثبات المركب ( )Composite reliabilityوذلك بغرض
قياس الثبات في البيانات )2( .معامالت ارتباط بيرسون البسيطة ()Pearson Correlation Coefficient
لقياس الصدق البنائي وصدق االتساق الداخلي واختبار عالقة متغيرات أداة الدراسة ،وكذلك التحليل العاملي
لقياس الصدق التمييزي ( )3( .)Discriminant validityالجداول التك اررية والنسب المئوية لوصف عينة
الدراسة حسب المعلومات الشخصية ،وكذلك التحقق من سالمة البيانات والتأكد من خلوها من أخطاء اإلدخال.
( )4الوسط الحسابي ( )Meanوالوزن النسبي وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة
على الفقرات والمجاالت الرئيسة وأبعادها ،واالنحراف المعياري ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى
انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب المجاالت وأبعادها،
فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها ،واختبار ()One Sample T-test
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الختبار متوسطات اإلجابات على مجاالت وأبعاد االستبانة حول القيمة ( )3التي تعبر عن الدرجة المتوسطة.
( )5وتحليل التباين االحادي ( )One way ANOVAواختبار ()Independent Samples T-test
الختبار الفروق في متوسطات إجابات أفراد العينة على متغيرات الدراسة وفقاً للمعلومات الشخصية حيث
يستخدم اختبار ( )ANOVAللمقارنة بين ثالثة مجموعات مستقلة أو أكثر بينما اختبار ( )T-testيستخدم
للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين )6( .طريقة المربعات الصغرى العادية ( Ordinary Least Square -
 )OLSلالنحدار البسيط.
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الفصل الخامس :تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج

 1.5الوصف االحصائي للبيانات الشخصية
 2.5نتائج تحليل مجاالت وأبعاد الدراسة
 3.5نتائج تحليل مجاالت وأبعاد أداة الدراسة
 4.5قياس العالقة بين متغيرات أداة الدراسة
 5.5اختبار فرضيات الدراسة
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 1.5الوصف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة وفقاُ للمعلومات الشخصية

بلغ عدد المستجيبين في تعبئة استبانة الدراسة ( )106مستجيب من الموظفين العاملين في اإلدارة

العليا والوسطى بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،حيث تم تصنيف
المستجيبين في الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي (أعضاء مجلس اإلدارة =  ،%3.8مدراء تنفيذين =
 ،%10.4مدراء مشاريع=  ،%7.5مدراء برامج =  ،%19.8منسقين مشاريع =  ،%11.3مهنين "طبيب،
فني" = .)%47.2
وقد تباينت نسب المسميات الوظيفية بشكل طبيعي حسب األدوار المنوطة بكل مستوى وظيفي مع
مالحظة قلة نسبة مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في اإلجابة على أسئلة الدراسة ،وتعزو الباحثة ذلك لعدم
تواجدهم بشكل مستمر في الجمعيات بحيث تعذر على الباحثة متابعة التواصل معهم في معظم الجمعيات،
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن فكرة أن دور أعضاء مجلس اإلدارة ينحصر في االجتماعات الدورية المتباعدة والذي
تعتبره الباحثة مؤشر على انحصار دورهم على متابعة الخطوط العريضة لعمل الجمعيات فقط ومن فترة ألخرى.
في حين أن نسبة المشاركة تزداد بشكل ملحوظ في مستوى اإلدارة العليا خاص في وظيفة المدير العام/التنفيذي
ومدير البرامج بنسب ( )10.4و ( )19.8على التوالي ،وترى الباحثة أن نسبة اإللتزام العالية في مستوى اإلدارة
العليا باإلجابة على أسئلة الدراسة تدل على مدى حرصهم على االمتثال لتوجه المساءلة وخاصة المساءلة
االستراتيجية حيث تعتبر من المهام الرئيسية للعاملين في اإلدارة العليا مراجعة استراتيجيات منظماتهم بشكل
مستمر والعمل ضمن نطاقها.
وترى الباحثة أن المسمى الوظيفي " مدير مشروع أو منسق مشروع " يظهر بنسب أقل تتمثل في ()7.5
و ( )11.5على التوالي ،كون أن هاتين الوظيفتين جزء من البرامج والتي قد تتسع في الهيكلية بحسب التوسع
في المشاريع ،كما أن النسبة العالية للمشاركة كانت من المهنيين (أطباء وفنيين) بنسبة ( )%47.2تعتبر
منطقية من وجهة نظر الباحثة ،حيث أن مجتمع الدراسة يتمثل في القطاع الصحي وبحكم مجال العمل فإن
العديد من العاملين في اإلدارة الوسطى كرؤساء أقسام ومدراء برامج يحملون تخصصات فنية مثل طبيب ،فني
مختبر ،تمريض ...الخ .والجدول ( )1.5يوضح الوصف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة وفقاً للمعلومات
الشخصية للمستجيبين في الدراسة ،فيما يتعلق بمتغير النوع االجتماعي بلغت نسبة الموظفين العاملين (ذكور=
 ،%59.4االناث=  .)%40.6وحسب متغير العمر بلغت نسبة األعمار كالتالي (-30 ،%23.6 = 30-20
 .)%23.6 =<50 ،%30.2 = 50-40 ،%22.6 = 40وفيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي بلغت نسبة
(دبلوم =  ،%14.2بكالوريوس=  ،%56.6دراسات عليا=  .)%29.2واخي اًر متغير سنوات الخبرة بلغت نسبة
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( 1-4سنوات =  4-8 ،%13.2سنوات =  8-12 ،%28.3سنوات =  <13 ،%18.9سنوات= .)%39.6
جدول ( :)1.5الوصف االحصائي ألفراد عينة الدراسة وفقاُ للمعلومات الشخصية

البيانات
الشخصية

عضو
مجلس إدارة

مدير
(عام،
تنفيذي)

مدير
مشروع

مدير برامج

منسق
مشروع

مهني
(طبيب،

اإلجمالي

فني)

(عدد)% ،

(عدد( )% ،عدد)% ،

(عدد)% ،

(عدد)% ،

(عدد)% ،

(عدد)% ،

ذكور

()50 ،2

()72.7 ،8

()75 ،6

()66.7 ،14

()50 ،6

()54 ،27

()59.4 ،63

إناث

()50 ،2

()27.3 ،3

()25 ،2

()33.3 ،7

()50 ،6

()46 ،23

()40.6 ،43

30-20

()25 ،0

()12.5 ،1( )9.1 ،1

()4.8 ،1

()33.3 ،4

()34 ،17

()23.6 ،25

40-30

()0 ،0

()23.8 ،5

()58.3 ،7

()16 ،8

()22.6 ،24

50-40

()0 ،0

()52.4 ،11( )37.5 ،3( )36.4 ،4

()8.3 ،1

()26 ،13

()30.2 ،32

<50

()75 ،3

()54.5 ،6

()19 ،4

()0 ،0

()24 ،12

()23.6 ،25

دبلوم

()0 ،0

()12.5 ،1( )9.1 ،1

()0 ،0

()8.3 ،1

()24 ،12

()14.2 ،15

بكالوريوس

()100 ،4

()52.4 ،11

()50 ،6

()60 ،30

()56.6 ،60

دراسات عليا

()0 ،0

()41.7 ،5( )47.6 ،10( )37.5 ،3( )45.5 ،5

()16 ،8

()29.2 ،31

4-1

()25 ،1

()18.2 ،2

()4.8 ،1

()16.7 ،2

()16 ،8

()13.2 ،14

8-4

()25 ،1

()37.5 ،3( )9.1 ،1

()19 ،4

()58.3 ،7

()28 ،14

()28.3 ،30

12-8

()25 ،1

()37.5 ،3( )9.1 ،1

()9.5 ،2

()25 ،3

()20 ،10

()18.9 ،20

<13

()25 ،1

()66.7 ،14

()0 ،0

()36 ،18

()39.6 ،42

()0 ،0

()45.5 ،5

()63.6 ،7

()50 ،4
()0 ،0
()50 ،4
()0 ،0

()25 ،2

من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج SPSS

يوضح الجدول رقم ( )1.5أن نسبة الذكور من المستجيبين في تعبئة استبانة الدراسة تزيد عن اإلناث
بنسبة  %18.8وتعزو الباحثة ذلك إلى توجهات المجتمع العامل بشكل عام للتوظيف الذكوري باإلضافة لما
يمثله العمل في القطاع األهلي من مسؤوليات والتزامات.
والحظت الباحثة أن الفروق تتمثل بشكل واضح في نسبة العاملين الذكور عن اإلناث في الوظائف
اإلدارية العاليا (مدير عام/تنفيذي ومدير برامج) حيث مثلت نسبة الفروق على التوالي ( )45.4و ()33.4
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وترى الباحثة أن ذلك يعكس طبيعة مجتمع العمل الفلسطيني بشكل عام والغزي بشكل خاص ،والتي تتمثل في
الميل للسيطرة الذكورية على المستويات اإلدارية العليا وضرورة لفت االنتباء للعمل على تبني مفهوم المساواة
الجندرية واعطاء الفرص العادلة لكل األطراف.
ٍ
متساو
في حين ترى الباحثة أن نسب توزيع الذكور واإلناث في اإلدارة الوسطى-منسق مشروع بشكل
بين الذكور واإلناث بنسبة ( )50.6لكل منهما ،مما يعكس نسب مشابهة للتوزيع النسبي الديموغرافي في
المجتمع بشكل عام حيث تمثل نسبة الذكور ( )50.7ونسبة اإلناث ( (PCBS, 2017) )49.3مما يدل
على العدالة في توزيع الفرص ،وارتفاع مستوى المساءلة للجمهور واحتياجات المجتمع من ناحية والمساءلة
للمانحين ومتطلبات المساواة الجندرية من ناحية اخرى.
وقد كان التمثيل العمري للمشاركين متقارب في اجمالي المشاركة بشكل نسبي بين الفئات العمرية
األربعة المختلفة وبارتفاع بسيط للفئة العمرية بين  40و ،50وترى الباحثة أن ذلك يعكس بشكل منطقي التوزيع
المتساوي للفئات العمرية في المجتمع.
وتجاوزت نسبة العاملين الذين يحملون درجة البكالوريوس من مجتمع البحث أكثر من نصف مجتمع
الدراسة بما يمثله بنسبة  %56.6بينما نسبة من يحملون الدبلوم يمثلون ( ،)14.2في حين أن أكثر من ربع
مجتمع البحث بنسبة ( )29.2حاصلون على درجة الماجستير ،وهذا مدلول إيجابي حيث أن أفراد مجتمع
البحث من ذوي الكفاءات العملية والعملية التي تمكنهم من اتخاذ الق اررات بكفاءة ومهنية عالية ،كما تعكس
القدرة على موائمة احتياجات الواقع العملي في حدود اإلمكانيات المتوفرة مع األخذ بعين االعتبار المحددات
الموجودة في منظماتهم.
وبلغت نسبة العاملين الذين تزيد خبرتهم عن ( )13سنة ما نسبته  %39.6من عينة البحث مما يدل
على توفر خبرة جيدة في مجال العمل في المنظمات األهلية والذي يرتفع بشكل خاص في وظيفة المدير
العام/التنفيذي ومدير البرامج بنسب ( )63.6و ( )66.7على التوالي ،حيث ترى الباحثة أن هاتين الوظيفتين
تمثالن المحور األساسي للمساءلة على المستوى الداخلي والمستوى االستراتيجي ويقع على عاتقهم تحديد
المش اريع والتدخالت التي تعمل عليها الجمعيات األهلية بما يتضمن تحديد االحتياجات المجتمعية وتقديم
مقترحات المشاريع للمانحين .كما أن هذه النسبة المرتفعة من الخبرة وخاصة في مستوى اإلدارة العليا لدى
أفراد العينة يدعم دقة المعلومات المتحصل عليها ،حيث أنه كلما زادت سنوات الخبرة في مستوة اإلدارة العليا
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كلما كان لدى العاملين القدرة الكافية بطبيعة االحتياجات والمحددات ومجاالت التمويل ونظم المساءلة المختلفة،
وهذا يمكنهم بشكل أكبر من اإلجابة على اسئلة الدراسة بوضوح ودقة وبمهنية عالية.
 2.5نتائج تحليل مجاالت وأبعاد أداة الدراسة
يوضح الجدول ( )2.5المقاييس الوصفية لمجاالت وأبعاد الدراسة لدي الموظفين العاملين في اإلدارة
العليا والوسطى بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،حيث يتكون المجال
األول (أبعاد المساءلة االستراتيجية) من ( )37فقرة ،بينما يتكون المجال الثاني (النزاهة) من ( )18فقرة،
وعلى مستوى مجاالت الدراسة بلغ الوسط الحسابي للمجال األول ككل "المساءلة االستراتيجية" (3.71
من  )5بوزن نسبي ( )%74.2وهي تعبر عن مستوى موافقة مرتفعة من قبل الموظفين العاملين في اإلدارة
العليا والوسطى ،بينما بلغ الوسط الحسابي للمجال الثاني "النزاهة" ( 3.94من  )5بوزن نسبي ( )%79.4حيث
تشير النتيجة الى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى
بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بأبعاد المجال األول "المساءلة االستراتيجية" ،احتل البعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة"
في المرتبة األولى بوسط حسابي ( 3.89من  )5بوزن نسبي ( ،)%77.8بينما احتل البعد الخامس "المساءلة
للخطة الوطنية االستراتيجية" المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.71من  )5وبوزن نسبي ( ،)%74.2والشكل
البياني ( )1.5يوضح ذلك  ،حيث يتم التعقيب على نتائج التحليل اإلحصائي لمجاالت وأبعاد أداة الدراسة في
الفقرة الخاصة بنتائج تحليل الوصفي لمجاالت وأبعاد أداة الدراسة.
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جدول ( :)2.5نتائج التحليل اإلحصائي لمجاالت وأبعاد أداة الدراسة

المساءلة
مجاالت
الدراسة

عضو

مجلس إدارة
مدير (عام،
تنفيذي)

الداخلية

المساءلة
للجهات

المساءلة
للجهات

للمنظمة

الحكومية

المانحة

(الوسط)% ،

(الوسط)% ،

(الوسط)% ،

المساءلة
للجمهور
وأصحاب
العالقة

(الوسط)% ،

المساءلة
للخطة

الوطنية

االستراتيجية

المساءلة

االستراتيجية

الصحية

(الوسط)% ،

(الوسط)% ،

()81.4 ،4.07( )82.3 ،4.11( )81.9 ،4.09( )80.6 ،4.03( )75.0 ،3.75( )87.1 ،4.35
()78.6 ،3.93( )78.4 ،3.92( )76.9 ،3.85( )80.2 ،4.01( )74.5 ،3.73( )82.7 ،4.14

مدير مشروع ()71.6 ،3.58( )66.4 ،3.32( )72.6 ،3.63( )74.9 ،3.74( )72.1 ،3.60( )72.2 ،3.61
مدير برامج
منسق

مشروع
مهني

(طبيب،

()73.4 ،3.67( )65.3 ،3.27( )76.7 ،3.83( )81.4 ،4.07( )70.0 ،3.50( )73.7 ،3.68
()72.4 ،3.62( )69.0 ،3.45( )72.3 ،3.61( )77.3 ،3.86( )69.7 ،3.48( )75.2 ،3.76

()74.0 ،3.70( )70.9 ،3.55( )74.2 ،3.71( )76.3 ،3.81( )73.3 ،3.67( )75.5 ،3.78

فني)
اإلجمالي

()74.2 ،3.71( )70.4 ،3.52( )74.8 ،3.74( )77.8 ،3.89( )72.2 ،3.61( )76.0 ،3.80

النزاهة

()78.8 ،3.94( )75.4 ،3.77( )78.5 ،3.93( )79.9 ،3.99( )85.5 ،4.27( )87.3 ،4.37

اإلجمالي

()79.4 ،3.97

مالحظة( :الوسط الحسابي= مجموع اإلجابات÷ عددهم % ،الوزن النسبي = (الوسط الحسابي ÷  ،100* )5من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات
برنامج SPSS
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74.2%

79.4%

74.0%

78.8%

72.4%

73.4%

75.4%

78.5%

71.6%

79.9%

78.6%

81.4%

85.5%

النزاهة

87.3%

المسائلة االستراتيجية

اإلجمالي

مهني (طبيب،
فني)

منسق مشروع

مدير برامج

مدير مشروع

مدير (عام،
تنفيذي)

عضو مجلس إدارة

الشكل البياني ( :)1.5األوزان النسبية لمجاالت الدراسة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي

 3.5نتائج تحليل الوصفي لمجاالت وأبعاد أداة الدراسة
 1.3.5نتائج تحليل المتعلقة بأبعاد المجال األول "المساءلة االستراتيجية"
 1.1.3.5نتائج تحليل المتعلقة بالبعد األول "المساءلة الداخلية للمنظمة"
يوضح الجدول ( )3.5المقاييس الوصفية لفقرات البعد األول "المساءلة الداخلية للمنظمة" التي تندرج
تحت المجال األول (المساءلة االستراتيجية) إلجابات الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات
غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )8فقرات ،حيث بلغ الوسط
الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد األول ( 3.80من  )5وبوزن نسبي ( )%76.1وتشير هذه المؤشرات
الى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
كما تشير نتيجة قيمة اختبار ( )One sample t-testللتحقق من أن متوسط اإلجابات للدرجة الكلية
للبعد “المساءلة الداخلية للمنظمة" حول القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط "الرأي الحيادي" من قبل
أفراد عينة الدراسة على البعد أم ال ،حيث تبين بان قيمة الوسط الحسابي للدرجة الكلية للبعد أكبر من القيمة
( ) 3وذات داللة إحصائية ،وهو ما يشير الى أن متوسط إجابات أفراد العينة في تعبئة هذا البعد "المساءلة
الد اخلية للمنظمة" يميل نحو الموقف اإليجابي ،وهذه النتيجة تعزز من الموافقة المرتفعة فيما يتعلق بالبعد
األول.
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اما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الثانية التي تنص على
"يدرك العاملون في المنظمة مهمتها وقيمها" قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.10من  )5وبوزن
نسبي ( ،)%81.9بينما احتلت الفقرة الثامنة التي تنص على "تقوم المنظمة بإطالع الموظفين على نتائج تقييم
مخرجات الخطة االستراتيجية" المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.44من  )5وبوزن نسبي (.)%68.8
جدول ( :)3.5ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول " المساءلة الداخلية للمنظمة"

الوسط

الفقرة
 .1يطلع العاملون في المنظمة على بنود نظامها األساسي.
 .2يدرك العاملون في المنظمة مهمتها وقيمها

 .3تركز سياسات المؤسسة على بث روح المساءلة في نفوس
الموظفين

 .4يوجد للمنظمة خطة استراتيجية معلنة

 .5يساهم العاملون في المنظمة في صياغة خطتها
االستراتيجية

 .6يتم التأكد من تطابق أنشطة المنظمة مع خطتها
االستراتيجية

 .7يوجد في المنظمة نظام لمتابعة ممارسة المساءلة
االستراتيجية

 .8تقوم المنظمة بإطالع الموظفين على نتائج تقييم مخرجات
الخطة االستراتيجية

الدرجة الكلية للبعد األول "المساءلة الداخلية للمنظمة"

الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

3.85

77.0%

1.02

4

4.10

81.9%

0.86

1

3.90

77.9%

0.92

3

3.94

78.9%

1.09

2

3.64

72.8%

1.06

6

3.85

77.0%

0.85

4

3.70

74.1%

0.93

5

3.44

68.8%

0.98

7

3.80

76.1%

0.73

مالحظة* :دالة إحصائية عند مستوى  .0.01الوزن النسبي = (الوسط الحسابي÷ .%100* )5نتيجة اختبار
"ت" حول متوسط اإلجابات على الدرجة الكلية للبعد األول (.)t = 11.31, Sig. < 0.000
من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج SPSS

وتستخلص الباحثة من جدول ( )3.5ما يلي:
 .1أظهرت المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات بعد " المساءلة الداخلية " في المنظمات غير الحكومية
الصحية العاملة في قطاع غزة ،والمكون من ( )8فقرات ،حيث أن الفقرة الثانية " يدرك العاملون في
المنظمة مهمتها وقيمها " جاءت في المرتبة األولى من بين فقرات البعد بمتوسط حسابي ()4.10
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وبوزن نسبي ( )%81.9وتفسر الباحثة ذلك بأن هذه النسبة المرتفعة تعود إلى تنامي مفهوم المساءلة
الداخلية للعاملين في المنظمات عن مهمة ورسالة المنظمة ،وخاصة العاملين في مجال اإلدارة العليا
والوسطى ،حيث أن المهمة تمثل الغرض أو السبب في إنشاء المنظمة وتفسر طبيعة عملها والخدمات
التي تقدمها ،ومن الناحية العملية عليهم اإللمام بشكل ٍ
كاف عن تفاصيل مهمة وقيم المنظمة لبلورة
مشاريع وتدخالت المنظمة ضمن اطار مهمتها وااللتزام بقيمها وذلك للحفاظ على هوية المنظمة.
 .2وجاءت الفقرة الثامنة في المرتبة األخيرة والتي تنص على أن " تقوم المنظمة بإطالع الموظفين على
نتائج تقييم مخرجات الخطة االستراتيجية " بمتوسط حسابي ( )3.44وبوزن نسبي ( .)%68.8وتفسر
الباحثة أن هذه النتيجة من الناحية العملية تدلل على ضعف متابعة الخطط االستراتيجية خالل الفترة
المقرة لتنفيذها من خالل تقارير رسمية ،أو عدم مشاركة نتائج هذه التقارير مع الموظفين ،وهذا
االستنتاج يتفق مع الدراسات السابقة التي تؤكد على الحاجة لمتابعة الخطط االستراتيجية ومناقشتها
باألسلوب التشاركي مع المستفيدين -حيث ترى الباحثة أن موظفي المنظمة يعتبروا ضمنياً من
المستفيدين -مما يساهم في تحديد أدق لالحتياجات والثغرات وما تتطلبه من تعديالت مستقبلية تساعد
في تحقيق مهمة المنظمة المنوطة بها.
 .3بلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل ( 3.80من  )5بوزن نسبي ( )76.1وهذه القيمة تعبر عن موافقة
بدرجة مرتفعة نسبياً من قبل المبحوثين ،كما تشير النتائج الختبار ( )Tبقيمة تزيد عن ( )3مما يدل
على االتجاه نحو الموقف اإليجابي .ويفسر ذلك جهد الجمعيات في متابعة المساءلة الداخلية بشكل
عام في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحية في قطاع غزة وااللتزام بتطبيقه على عدة
مستويات ،والعمل على االلتزام بالتخطيط االستراتيجي للمنظمة بما يتوائم مع رؤيتها ورسالتها.
 .4وتتفق نتائج هذا البعد مع كل من دراسة (Agyemang, O'Dwyer, Uneman, & Awumbila,
) 2017ودراسة ) (Lempert, 2016ودراسة (Abu Assi & Trent, NGO Accountability
) from and NGO prespective: preceptions, strategies, and practices, 2016و
دراسة ) (Awashreh & Awashreh, 2012ودراسة ) (Alnoor, 2010حيث اكدت هذه الدراسات
على دور المساءلة الرأسية والمساءلة في تعزيز مهارة العاملين باإلضافة لتعزيز اإلحساس بالمسؤولية
كما أن دراسة ) (Cavill & Khan, 2007والتي تؤكد أن الموظفين يساءلون عن مهمتهم التنظيمية
وقيمهم والعمل وفقا للمعايير الشخصية واالجتماعية .في حين اختلفت مع دراسة & (Awashreh
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) Awashreh, 2012والتي كانت اهم نتائجها محدودية المساءلة الداخلية إلدارة المنظمات من قبل
هيئاتها اإلدارية العليا.
 2.1.3.5نتائج تحليل المتعلقة بالبعد الثاني "المساءلة للجهات الحكومية"
يوضح الجدول ( )4.5المقاييس الوصفية لفقرات البعد الثاني "المساءلة للجهات الحكومية" التي تندرج
تحت المجال األول (المساءلة االستراتيجية) إلجابات الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات
غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )6فقرات ،حيث بلغ الوسط
الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الثاني ( 3.62من  )5وبوزن نسبي ( )%72.4وتشير هذه المؤشرات
الى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
كما تشير نتيجة قيمة اختبار ( )One sample t-testللتحقق من أن متوسط اإلجابات للدرجة الكلية
للبعد “المساءلة للجهات الحكومية" حول القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط "الرأي الحيادي" من قبل
أفراد عينة الدراسة على البعد أم ال ،حيث تبين بان قيمة الوسط الحسابي للدرجة الكلية للبعد أكبر من القيمة
( ) 3وذات داللة إحصائية ،وهو ما يشير الى أن متوسط إجابات أفراد العينة في تعبئة هذا البعد "المساءلة
للجهات الحكومية" يميل نحو الموقف اإليجابي ،وهذه النتيجة تعزز من الموافقة المرتفعة فيما يتعلق بالبعد
الثاني.
اما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الرابعة التي تنص على
"يوجد تعاون بين المنظمة والجهات الحكومية ذات االختصاص" قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي (3.90
من  )5وبوزن نسبي ( ،)%78.1بينما احتلت الفقرة األولى التي تنص على "تقوم الحكومة بدعم سياسات
المنظمة" المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.20من  )5وبوزن نسبي (.)%64
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جدول ( :)4.5ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني " المساءلة للجهات الحكومية"

الوسط

الفقرة
 .1تقوم الحكومة بدعم سياسات المنظمة
 .2تقوم الجهات الحكومية ذات االختصاص بالرقابة على
أنشطة المنظمة ومدى مراعاتها لخطتها االستراتيجية

 .3تراعي المنظمة أهداف الجهات الحكومية ذات
االختصاص عند بناء استراتيجيتها

 .4يوجد تعاون بين المنظمة والجهات الحكومية ذات
االختصاص

 .5يوجد آلية واضحة لدى موظفي المنظمة لمشاركة
المعلومات مع جهات االختصاص بالحكومة

 .6تتابع الجهات الحكومية تزويد المنظمات بآلية ارسال
المعلومات

الدرجة الكلية للبعد الثاني "المساءلة للجهات الحكومية"

الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

3.20

64.0%

1.19

6

3.75

75.0%

0.93

3

3.79

75.8%

0.82

2

3.90

78.1%

0.64

1

3.61

72.2%

0.94

4

3.46

69.1%

0.92

5

3.62

72.4%

0.71

مالحظة* :دالة إحصائية عند مستوى  .0.01الوزن النسبي = (الوسط الحسابي÷ .%100* )5نتيجة
اختبار "ت" حول متوسط اإلجابات على الدرجة الكلية للبعد الثاني (.)t = 8.94, Sig. < 0.000
من إعداد الباحثة إستنادًا لمخرجات برنامج SPSS

وتستخلص الباحثة من جدول ( )4.5ما يلي:
 .1أظهرت المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات بعد " المساءلة للجهات الحكومية " في المنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،والمكون من ( )6فقرات ،حيث أن الفقرة الرابعة
" يوجد تعاون بين المنظمة والجهات الحكومية ذات االختصاص " جاءت في المرتبة األولى من بين
فقرات البعد بمتوسط حسابي ( )3.90وبوزن نسبي ( )%78.1وتفسر الباحثة ذلك بأن هذه النسبة
المرتفعة نسبيا تعود إلى زيادة الوعي بأهمية مشاركة المعلومات والتعاون في سبيل التمكن من تقديم
الخدمات المطلوبة لمحتاجيها في المجتمع ،باإلضافة إلى تنامي الدور التمثيلي للجهات الحكومية
ومشاركتها على مستوى مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة .كما أن توجهات الشريحة األكبر من
المانحين الحديثة تتطلب توضيح مدى مشاركة المنظمات المحلية في منظومة مقدمي الرعاية الصحية
وتحديد مستوى خدماتها وتدخالتها ضمن الخطة الوطنية الموضوعة للقطاع المختص بتدخالتها
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والمتمثل في القطاع الصحية لمجتمع الدراسة .كما ترى الباحثة ان هذه النسبة المرتفعة نسبياً تستند
إلى الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية من متابعة للمنظمات غير الحكومية على عدة مستويات
والتي تتمثل في و ازرة الداخلية التي تسجل فيها المنظمة لممارسة نشاطها بشكل رسمي وما يتبعه من
متابعة ورقابة إدارية ومالية على المنظمات غير الحكومية لضمان عملها ضمن اللوائح والقوانين
المعتمدة للجمعيات األهلية (حسب تسجيلها) ،وامتدادا للو ازرة صاحبة االختصاص والمتمثلة في و ازرة
الصحية التي تشرف على القطاع الصحي والذي ينضوي تحته مجتمع الدراسة.
 .2وجاءت الفقرة األولى في المرتبة األخيرة والتي تنص على أن " تقوم الحكومة بدعم سياسات المنظمة"
بمتوسط حسابي ( )3.2وبوزن نسبي ( .)%64وتفسر الباحثة أن هذه النتيجة وبالرغم من كونها تبوأت
المرتبة األخيرة في الترتيب من حيث الموافقة من قبل المبحوثين من الناحية العملية ترى الباحثة ان
هذه النسبة فوق المتوسط والتي تدل على مستوى فوق المتوسط من دعم الحكومة لسياسات المنظمات
غير الحكومية والتي ينضوي تحتها البرامج الصحية ،ولكن هناك ضعف في الدعم المادي خاصة
مخصصات المستلزمات الطبية لمحدوديتها بشكل عام في القطاع ،والتي غالباً ما كانت في السابق
تقوم و ازرة الصحة بتقديمه كدعم للمنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي.
 .3بلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل ( 3.62من  )5بوزن نسبي ( )72.4وهذه القيمة تعبر عن موافقة
بدرجة مرتفعة نسبياً من قبل المبحوثين ،كما تشير النتائج الختبار ( )Tبقيمة تزيد عن ( )3مما يدل
على االتجاه نحو الموقف اإليجابي .ويفسر ذلك أن الدور الذي تقوم به دائرة التنسيق في و ازرة الصحة
مع المؤسسات غير الحكومية – على الرغم من ان المنظمات تولي اهتماماً متمي اًز لتوجهات المانحين
– إال ان ال تواصل والمتابعة مع و ازرة الصحة له جل األثر في تنسيق الخدمات والبرامج والتدخالت
التي تتم في القطاع الصحي بما يساعد على تنسيق الخدمات المقدمة والمساهمة في توحيد الجهود
الصحية حسب اإلمكانيات المتاحة.
 .4وتتفق هذه النتائج مع دراسة (Abu Assi & Trent, NGO Accountability from and NGO
) prespective: preceptions, strategies, and practices, 2016في أن تنوع المساءلة
بين المساءلة الداخلية والخارجية تمثل أحد أوجه االستقاللية عن تدخالت المانحين ،كما تتفق مع
دراسة ) (Awashreh & Awashreh, 2012والتي خلصت إلى أن مساءلة المنظمات للسلطة
الفلسطينية بشكل اقوى من المساءلة لجمهور المستفيدين .باإلضافة لدراسة (Murtaza & Austin,
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) Strategic Managment of NGOs in developing Countries, 2011التي كانت من
نتائجها أن التخطيط االستراتيجي للمنظمات ينعكس على المساءلة والعالقة مع الجهات الحكومية.
 3.1.3.5نتائج تحليل المتعلقة بالبعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة"
يوضح الجدول ( )5.5المقاييس الوصفية لفقرات البعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة" التي تندرج
تحت المجال األول (المساءلة االستراتيجية) إلجابات الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات
غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )8فقرات ،حيث بلغ الوسط
الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الثالث ( 3.89من  )5وبوزن نسبي ( )%77.9وتشير هذه المؤشرات
الى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
كما تشير نتيجة قيمة اختبار ( )One sample t-testللتحقق من أن متوسط اإلجابات للدرجة الكلية
للبعد “المساءلة للجهات المانحة" حول القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط "الرأي الحيادي" من قبل
أفراد عينة الدراسة على البعد أم ال ،حيث تبين بان قيمة الوسط الحسابي للدرجة الكلية للبعد أكبر من القيمة
( )3وذات داللة إحصائية ،وهو ما يشير الى أن متوسط إجابات أفراد العينة في تعبئة هذا البعد "المساءلة
للجهات المانحة" يميل نحو الموقف اإليجابي ،وهذه النتيجة تعزز من الموافقة المرتفعة فيما يتعلق بالبعد الثالث.
اما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الرابعة التي تنص على
"تقوم ال منظمة بتغذية المانحين بالمعلومات" قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.07من  )5وبوزن
نسبي (،)%81.3
بينما احتلت الفقرة األولى التي تنص على "تُ َقتيِّم الجهات المانحة مدى إلتزام المنظمة بالخطة االستراتيجية"

المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.67من  )5وبوزن نسبي (.)%73.4
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جدول ( :)5.5ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة"

الوسط

الفقرة

الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

3.67

73.4%

1.05

8

3.85

77.0%

0.94

5

ُ .3يقارِّن المانحين خطة المنظمة االستراتيجية باالحتياجات
المحددة للقطاع ذي العالقة

3.82

76.4%

0.74

6

 .4تقوم المنظمة بتغذية المانحين بالمعلومات

4.07

81.3%

0.89

1

4.02

80.4%

0.78

3

4.04

80.8%

0.93

2

3.93

78.7%

0.88

4

3.76

75.3%

0.89

7

3.89

77.9%

0.69

 .1تُ َقتيِّم الجهات المانحة مدى إلتزام المنظمة بالخطة
االستراتيجية
 .2يوجد اهتمام بمسائلة استراتيجيات المنظمة من قبل
المانحين

 .5يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات بين المنظمة
والمانحين

 .6توفر المنظمة تقارير دورية للمانحين حول انشطتها
وتمويلها

 .7يقوم المانحين بعمل متابعة ميدانية ألنشطة المنظمة ذات
العالقة بالشراكة

 .8يهتم المانحين باستدامة مشاريع المنظمة
الدرجة الكلية للبعد الثالث "المساءلة للجهات المانحة"

مالحظة* :دالة إحصائية عند مستوى  .0.01الوزن النسبي = (الوسط الحسابي÷ .%100* )5نتيجة
اختبار "ت" حول متوسط اإلجابات على الدرجة الكلية للبعد الثالث (.)t = 13.24, Sig. < 0.000

من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج SPSS

وتستخلص الباحثة من جدول ( )5.5ما يلي:
 .1أظهرت المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات بعد " المساءلة للجهات المانحة " في المنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،والمكون من ( )8فقرات ،حيث أن الفقرة الرابعة
" تقوم المنظمة بتغذية المانحين بالمعلومات " جاءت في المرتبة األولى من بين فقرات البعد بمتوسط
حسابي ( )4.07وبوزن نسبي ( )%81.3وتفسر الباحثة هذه النتيجة المرتفعة نابعة من مدى المتابعة
والرقابة المفروضة من قبل المانحين لضمان االلتزام بلوائح المنح واجراءات مكافحة الفساد ،باإلضافة
لالهتمام بااللتزام بالمعاير اإلنسانية الدولية والمهنية للتدخالت والبرامج التي تتم من خاللها ،باإلضافة
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ن
بناء على تقارير مشاريع
أنه غالبا ما يكو هناك توجه يقود الجهات المانحة لتعزيز تدخالت معينة ً
سابقة وما يتم تحديده من احتياجات المجتمع المعني بالتدخالت وما يكون له من أثر على سمعة
المانحين .وغالبا ما تكون التقارير المرحلية والتغذية بالمعلومات المطلوبة التي تقوم بتوفيرها المنظمات
غير الحكومية للمانحين شرطاً من شروط استحقاق الدفعات المرحلية للمشاريع من قبل المانحين.

 .2وجاءت الفقرة األولى في المرتبة األخيرة والتي تنص على أن " تُ َقتيِّم الجهات المانحة مدى التزام المنظمة
بالخطة االستراتيجية " بمتوسط حسابي ( )3.67وبوزن نسبي ( .)%73.4وتفسر الباحثة أن هذه

فقرت هذا
الفقرة وبالرغم من تبوئها المرتبة األخيرة في الترتيب من حيث موافقة المبحوثين إال أن كل ا
البعد من أبعاد المساءلة االستراتيجية تنحى نحو مستوى ٍ
عال من االلتزام وأنه بالرغم من كون الفقرة
األولى تبوأت المرتبة األخيرة من حيث اهتمام المبحوثين مقارنة بالفقرات األخر ،حيث أن الفقرة األولى
حصلت على مستوى موافقة شبه مرتفع والذي يعكس مستوى اشتراط الجهات المانحة لتوافق الخطة
االستراتيجية للمنظمة بالتدخالت واألنشطة التي تتقدم المنظمات غير الحكومية بمقترحات مشاريع
تخصها وضمن اطار استراتيجياتها .حيث يعتبر المانحين التزام الجمعيات بخططها االستراتيجية من
ضمن الضمانات التي تضمن أن المنظمة المتلقية للمنح تعمل ضمن إطار مهمتها وتهدف إلى تحقيق
غاياتها من خالل المشاريع التي تقدم مقترحاتها.
 .3بلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل ( 3.89من  )5بوزن نسبي ( )77.9وهذه القيمة تعبر عن موافقة
بدرجة مرتفعة من قبل المبحوثين ،كما تشير النتائج الختبار ( )Tبقيمة تزيد عن ( )3مما يدل على
االتجاه نحو الموقف اإليجابي .ويفسر ذلك أن العالقة بين المانحين والمنظمات غير الحكومية العاملة
في القطاع الصحية تنحى نحو مستوى عال من االلتزام والشفافية ،بما يتضمنه من التصريح بكل
المعلومات المتعلقة بالمشاريع واالحتياجات على مستوى القطاع الصحي .وترى الباحثة ان هذا الشكل
من االلتزام والتعاون نابع من عدة عوامل تتطلب بسبب االوضاع السياسية واالقتصادية التي تدفع بقوة
نحو االعتماد بشكل كبير على التمويل الخارجي للمشاريع التي تخدم القطاع الصحي بشكل خاص.
باإلضافة إلى أن الحاجة لكسب ثقة المانح – بسبب التنافسية العالية على التمويل الخارجي – تدفع
باتجاه توفير المعلومات الدقيقة والواضحة من قبل متلقي المنح بما يضمن وصول المساعدات المعطاة
للمستفيدين المحددين بالشكل المطلوب وبالتالي يساعد بشكل أو بآخر على استم اررية التعاون.
 .4وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )(Agyemang, O'Dwyer, Uneman, & Awumbila, 2017
والتي سلطت الضوء على أهمية الحفاظ على النظرة اإليجابية لفعالية المنح ،وكال من دراسة
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) (Awashreh & Awashreh, 2012ودراسة

(Murtaza & Austin, Strategic

) Managment of NGOs in developing Countries, 2011حيث أكدت الدراستين على
درجة مساءلة المنظمات العالية للجهات المانحة ،كما تتفق مع دراسة (Alnoor, Accountability
) in Practice:Mechanisms for NGOs, 2003في تنامي دور المساءلة من الجهات الفاعلة
على مختلف األصعدة المالية واإلدارية وبما يتناسب مع المعايير الخارجية .وان كانت تتفق بشكل
جزئي مع دارسة (Abu Assi & Trent, NGO Accountability from and NGO
)prespective: preceptions, strategies, and practices, 2016
 4.1.3.5نتائج تحليل المتعلقة بالبعد الرابع "المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة"
يوضح الجدول ( )6.5المقاييس الوصفية لفقرات البعد الرابع "المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة" التي
تندرج تحت المجال األول (المساءلة االستراتيجية) إلجابات الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى
بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )8فقرات ،حيث بلغ
الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الرابع ( 3.75من  )5وبوزن نسبي ( )%74.9وتشير هذه
المؤشرات الى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات
غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
كما تشير نتيجة قيمة اختبار ( )One sample t- testللتحقق من أن متوسط اإلجابات للدرجة الكلية
للبعد “المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة" حول القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط "الرأي الحيادي"
من قبل أفراد عينة الدراسة على البعد أم ال ،حيث تبين بان قيمة الوسط الحسابي للدرجة الكلية للبعد أكبر من
القيمة ( )3وذات داللة إحصائية ،وهو ما يشير الى أن متوسط إجابات أفراد العينة في تعبئة هذا البعد "المساءلة
للجمهور وأصحاب العالقة" يميل نحو الموقف اإليجابي ،وهذه النتيجة تعزز من الموافقة المرتفعة فيما يتعلق
بالبعد الرابع.
اما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة السابعة التي تنص على
" يوجد صندوق الستقبال شكاوى الجمهور" قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي ( 4.01من  )5وبوزن
نسبي ( ،)%80.2بينما احتلت الفقرة الثانية التي تنص على "تقوم المنظمة بتغذية الجمهور بالمعلومات" المرتبة
األخيرة بوسط حسابي ( 3.56من  )5وبوزن نسبي (.)%71.1
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جدول ( :)6.5ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة"

الوسط

الفقرة

الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

3.70

73.9%

0.82

5

3.56

71.1%

0.91

8

3.75

74.9%

0.86

4

3.80

76.0%

0.87

2

3.77

75.3%

0.82

6

3.75

75.0%

0.85

3

 .7يوجد صندوق الستقبال شكاوى الجمهور

4.01

80.2%

0.88

1

 .8يوجد دليل للتعامل مع الشكاوى

3.66

73.1%

1.02

7

3.75

74.9%

0.64

 .1تشارك المنظمة معلوماتها مع أصحاب المصالح لتعزيز
استدامة البرامج
 .2تقوم المنظمة بتغذية الجمهور بالمعلومات
 .3تعمل المنظمة على تعزيز الثقة بالمعلومات التي يتم
نشرها للجمهور

 .4تتم مشاركة المعلومات مع ذوي العالقة من القطاع
الصحي

 .5تتوفر رؤية مشتركة بين المنظمة وذوي العالقة من
القطاع الصحي

 .6يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات مع الجمهور لدى
الموظفين ذوي االختصاص بالمنظمة

الدرجة الكلية للبعد الرابع "المساءلة للجمهور وأصحاب
العالقة"

مالحظة* :دالة إحصائية عند مستوى  .0.01الوزن النسبي = (الوسط الحسابي÷ .%100* )5نتيجة
اختبار "ت" حول متوسط اإلجابات على الدرجة الكلية للبعد الرابع (.)t = 12.03, Sig. < 0.000

من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج SPSS

وتستخلص الباحثة من جدول ( )6.5ما يلي:
 .1أظهرت المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات بعد " المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة " في المنظمات
غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،والمكون من ( )8فقرات ،حيث أن الفقرة
السابعة " يوجد صندوق الستقبال شكاوي الجمهور " جاءت في المرتبة األولى من بين فقرات البعد
بمتوسط حسابي ( )4.1وبوزن نسبي ( )%80.2وتفسر الباحثة ذلك بأن هذه النسبة المرتفعة تعود
إلى الوعي بأهمية التغذية الراجعة من الجمهور ،باإلضافة لكونه احد المتطلبات األساسية من العديد
من المانحين ،والتأكيد على التوجه المعاصر في ضرورة مشاركة متلقي الخدمة في التخطيط للبرامج
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واألخذ بآرائهم بما يخص بتلبية احتياجاتهم وطرق تقديم الخدمات لهم.
 .2وجاءت الفقرة الثانية في المرتبة األخيرة والتي تنص على أن " تقوم المنظمة بتغذية الجمهور
بالمعلومات" بمتوسط حسابي ( )3.56وبوزن نسبي ( .)%71.1وتفسر الباحثة أن هذه النتيجة مرتفعة
نسبياً وقد ال تحاكي الواقع ،وقد تكون متأثرة برغبة المبحوثين في اعطاء صورة محسنة عن واقع
المساءلة للجمهور ،حيث أن الباحثة ترى من الواقع العملي لممارسة نظام الشكاوى في المنظمات غير
الحكومية وآلية االستجابة من المنظمات والرد على الشكاوى (اما سلباً أو إيجاباً) يمكن أن يستشف
منها وجود قصور في تغذية الجمهور
 .3بلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل ( 3.75من  )5بوزن نسبي ( )74.9وهذه القيمة تعبر عن موافقة
بدرجة مرتفعة نسبياً من قبل المبحوثين ،كما تشير النتائج الختبار ( )Tبقيمة تزيد عن ( )3مما يدل
على االتجاه نحو الموقف اإليجابي .ويفسر ذلك أنه وان كان هناك قصور في المساءلة للجمهور إال
أن المساءلة والتنسيق بين ذوي العالقة من المنظمات العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة تأخذ
دو اًر أقوى من حيث أن هناك العديد من منصات التنسيق والتشاور مثل شبكة المنظمات الفلسطينية
والقطاع الصحي تحت مظلة منظمة الصحة العالمية.
 .4وتتفق هذه النتائج مع دراسة (Murtaza & Austin, Strategic Managment of NGOs in
) developing Countries, 2011والتي أكدت على أن العالقة والتنسيق بين المنظمات غير
الحكومية تتأثر بالتخطيط االستراتيجي ،وان كانت النتائج المرتفعة للفقرة الثانية ال تتفق مع دراسة
) (Awashreh & Awashreh, 2012ودراسة ( )2012 ،Wardwellوالتي كانت اهم نتائجها
ضعف التواصل مع المستفيدين والمساءلة للجمهور.
 5.1.3.5نتائج تحليل المتعلقة بالبعد الخامس "المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية"
يوضح الجدول ( )7.5المقاييس الوصفية لفقرات البعد الخامس "المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية
الصحية" التي تندرج تحت المجال األول (المساءلة االستراتيجية) إلجابات الموظفين العاملين في اإلدارة العليا
والوسطى بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،ويتكون البعد من ( )7فقرات،
حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول البعد الرابع ( 3.52من  )5وبوزن نسبي ()%70.5
وتشير هذه المؤشرات الى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى
بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
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كما تشير نتيجة قيمة اختبار ( )One sample t- testللتحقق من أن متوسط اإلجابات للدرجة الكلية
للبعد “المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية" حول القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط "الرأي
الحيادي" من قبل أفراد عينة الدراسة على البعد أم ال ،حيث تبين بان قيمة الوسط الحسابي للدرجة الكلية للبعد
أكبر من القيمة ( )3وذات داللة إحصائية ،وهو ما يشير الى أن متوسط إجابات أفراد العينة في تعبئة هذا
البعد "المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية" يميل نحو الموقف اإليجابي ،وهذه النتيجة تعزز من
الموافقة المرتفعة فيما يتعلق بالبعد الخامس.
اما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة السابعة التي تنص على
"تتقاطع الخطة االستراتيجية للمنظمة مع االستراتيجية الوطنية الصحية لو ازرة الصحة الفلسطينية (على اعتبار
ان الخطة االستراتيجية للمنظمة تخص القطاع الصحي)" قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي ( 3.68من
 )5وبوزن نسبي (،)%73.6
بينما احتلت الفقرة الخامسة التي تنص على "يطلع العاملون في المنظمة على النتائج المتوقعة من
االستراتيجية الوطنية الصحية" المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.33من  )5وبوزن نسبي ( .)%66.7ضعف
في مشاركة التقارير من قبل اإلدارة العليا او انه يقتصر على عدد من من يحضرون االجتماعات التنسيقية
مع و ازرة الصحة
جدول ( :)7.5ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الخامس "المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية"

الوسط

الفقرة
 .1تتوافر لدى العاملين في المنظمة معلومات عن وجود
استراتيجية وطنية صحية لو ازرة الصحة الفلسطينية

 .2يعلم العاملون في المنظمة الفترة الزمنية لنطاق االستراتيجية
الوطنية الصحية لو ازرة الصحة

 .3يطلع العاملون في المنظمة على أهداف االستراتيجية الوطنية الصحية

 .4يطلع العاملون في المنظمة على مؤشرات تقييم االستراتيجية
الوطنية الصحية

 .5يطلع العاملون في المنظمة على النتائج المتوقعة من
االستراتيجية الوطنية الصحية

 .6تشارك المنظمة في وضع االستراتيجية الوطنية الصحية للقطاع الصحي
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الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

3.55

70.9%

0.98

3

3.51

70.2%

0.96

4

3.50

70.0%

1.00

5

3.43

68.7%

1.01

6

3.33

66.7%

0.95

7

3.65

73.0%

0.99

2

الوسط

الفقرة

الحسابي

الوزن

النسبي

االنحراف
المعياري

الترتيب

 .7تتقاطع الخطة االستراتيجية للمنظمة مع االستراتيجية
الوطنية الصحية لو ازرة الصحة الفلسطينية (على اعتبار ان

الخطة االستراتيجية للمنظمة تخص القطاع الصحي)
الدرجة الكلية للبعد للخامس "المساءلة للخطة الوطنية
االستراتيجية الصحية"

3.68

73.6%

0.93

3.52

70.5%

0.82

1

مالحظة* :دالة إحصائية عند مستوى  .0.01الوزن النسبي = (الوسط الحسابي÷ .%100* )5نتيجة
اختبار "ت" حول متوسط اإلجابات على الدرجة الكلية للبعد الرابع (.)t = 6.57, Sig. < 0.000

من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج SPSS

وتستخلص الباحثة من جدول ( )7.5ما يلي:
 .1أظهرت المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات بعد " المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية"
في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،والمكون من ( )7فقرات،
حيث أن الفقرة السابعة " تتقاطع الخطة االستراتيجية للمنظمة مع االستراتيجية الوطنية الصحية لو ازرة
الصحة الفلسطينية (على اعتبار ان الخطة االستراتيجية للمنظمة تخص القطاع الصحي)" جاءت في
المرتبة األولى من بين فقرات البعد بمتوسط حسابي ( )3.68وبوزن نسبي ( )%73.6وتفسر الباحثة
ذلك بأن هذه النسبة المرتفعة تعود إلى التوجه من قبل و ازرة الصحة لوضع خطة وطنية بمشاركة جميع
الفاعلين في القطاع الصحي على المستوى الوطني والدولي ،وأن المنظمات غير الحكومية من ضمن
معايير تسجيلها يجب عليها العمل ضمن نطاق القطاع المسجلة التي سجلت فيه ،وتستلزم مراجعة
وأخذ الموافقات من الجهات ذات االختصاص ،ودعم المجتمع الدولي لدعم التدخالت  -وخاصة في
القطاع الصحي  -التي تنضوي ضمن الخطة الوطنية .وترى الباحثة أن ذلك يتماشى مع المحددات
المعاصرة بسبب توجه التمويل لمناطق صراعات أخرى غير األراضي الفلسطينية على اعتبار ان
االحتياجات الحالية في القطاع الصحي في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة تصب في ناحية األزمات
المزمنة والتي تحتاج لعمل تنموي مما يتطلب العمل ضمن خطة ممنهجة تأخذ بعين االعتبار جهود
كل الفاعلين في هذا القطاع.
 .2وجاءت الفقرة الثانية في المرتبة األخيرة والتي تنص على أن " يطلع العاملون في المنظمة على النتائج
المتوقعة من االستراتيجية الوطنية الصحية" بمتوسط حسابي ( )3.33وبوزن نسبي ( .)%66.7وتفسر
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الباحثة أن هذه النتيجة بسبب حداثة هذه الخطة الوطنية الموضوع في العام  ،2017باإلضافة إلى
عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي والذي تنعكس أثاره بشكل أو بآخر على التطبيق
المستقر للخطة الوطنية .كما ترى الباحثة أن هناك محدودية في معرفة المبحوثين الذين يمثلون العاملين
في اإلدارة العليا والوسطى بمعرفة وجود خطة وطنية لو ازرة الصحة الفلسطينية ،واالطالع على بنود
هذه الخطة.
 .3بلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل ( 3.52من  )5بوزن نسبي ( )70.5وهذه القيمة تعبر عن موافقة
بدرجة مرتفعة نسبياً من قبل المبحوثين ،كما تشير النتائج الختبار ( )Tبقيمة تزيد عن ( )3مما يدل
على االتجاه نحو الموقف اإليجابي .ويفسر ذلك دعم المبحوثين في المنظمات محل مجتمع الدراسة
للعمل ضمن إطار الخطة الوطنية لو ازرة الصحة والوعي إلى ضرورة توحيد الجهود بما يساعد في
توصيل الخدمات الصحية المطلوبة للمستفيدين في قطاع غزة وخاصة في ظل الظروف الراهنة
ومحدودية الموارد.
 .4وقد اتفقت هذه النتائج مع كل من دراسة ) (Lempert, 2016ودراسة & (Awashreh
) Awashreh, 2012والتي اكدت على أهمية دور المواطنة لحماية الجمهور وأهمية تعزيز الهوية
الوطنية ،كما اتفقت مع دراسة (Murtaza & Austin, Strategic Managment of NGOs in
) developing Countries, 2011في أن األثر االستراتيجي للمنظمات غير الحكومية يتأثر بعدة
عوامل منها العالقة والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية األخرى والحكومة والمانحين.
 2.3.5نتائج تحليل المتعلقة بالمجال الثاني "النزاهة"
يوضح الجدول ( )8.5المقاييس الوصفية لفقرات المجال الثاني "النزاهة" إلجابات الموظفين العاملين في
اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،ويتكون المجال
من ( )18فقرة ،حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين حول المجال الثاني ( 3.97من  )5وبوزن
نسبي ( )%79.5وتشير هذه المؤشرات الى وجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل الموظفين العاملين في
اإلدارة العليا والوسطى بالمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
كما تشير نتيجة قيمة اختبار ( )One sample t-testللتحقق من أن متوسط اإلجابات للدرجة الكلية
للمجال “النزاهة" حول القيمة ( )3التي تعبر عن الموقف المتوسط "الرأي الحيادي" من قبل أفراد عينة الدراسة
على المجال أم ال ،حيث تبين بان قيمة الوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال أكبر من القيمة ( )3وذات داللة
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إحصائية ،وهو ما يشير الى أن متوسط إجابات أفراد العينة في تعبئة هذا المجال "النزاهة" يميل نحو الموقف
اإليجابي ،وهذه النتيجة تعزز من الموافقة المرتفعة فيما يتعلق بالمجال الثاني.
اما فيما يتعلق بتحليل الفقرات المكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة التاسعة التي تنص على
"تعزز اجراءات المنظمة تطبيق اخالقيات المنظمة من خالل آليات التقييم" قد احتلت المرتبة األولى بوسط
حسابي ( 4.19من  )5وبوزن نسبي ( ،)%83.8بينما احتلت الفقرة السابعة عشر التي تنص على "يشارك
العاملون في المنظمة في قياس المخرجات االستراتيجية للمنظمة" المرتبة األخيرة بوسط حسابي ( 3.59من
 )5وبوزن نسبي (.)%71.8
جدول ( :)8.5ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني "النزاهة"

الوسط

الفقرة

الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

 .1تعمل المنظمة على تعريف العاملين برسالتها

4.17

83.4%

0.86

3

 .2يستطيع الجمهور االطالع على رسالة المنظمة

4.03

80.6%

0.88

8

 .3تقوم المنظمة بمراجعة رسالتها بشكل دوري

3.96

79.2%

0.85

9

4.14

82.8%

0.80

5

 .5يوجد ميثاق اخالقي مكتوب للمنظمة

3.92

78.5%

0.94

11

 .6تعتبر النزاهة من القيم األخالقية للمنظمة

 .7يلتزم العاملون في المنظمة بتطبيق القيم األخالقية

4.16

83.2%

0.89

4

4.14

82.8%

0.77

6

 .8تطبق المنظمة القيم المنصوص عليها في رسالتها

4.08

81.7%

0.82

7

 .9تلتزم المنظمة بنظام مالي وإداري سليم

4.19

83.8%

0.87

1

3.95

79.1%

0.86

10

 .11تقوم المنظمة بمشاركة المعلومات الخاصة بها مع العاملين

3.85

77.0%

0.87

13

.12

يوجد شفافية في صناعة القرار بالمنظمة

3.82

76.4%

0.90

15

.13

يوجد عالقة مكاشفة مع االعالم

3.71

74.2%

0.95

16

.14

تتفق مخرجات الخطة االستراتيجية مع الهدف الذي

3.90

78.1%

0.77

12

3.84

76.8%

0.87

14

 .4تحرص إدارة المنظمة على تطوير دورها في تعزيز
أخالقيات النزاهة

.10

تعزز اجراءات المنظمة تطبيق اخالقيات المنظمة

من خالل آليات التقييم

انشئت من أجله المنظمة
.15

تتوافر المخرجات االستراتيجية للمنظمة بشكل واضح
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الوسط

الفقرة
.16

يوجد أدوات قياس واضحة للمخرجات االستراتيجية للمنظمة

.18

تبذل المنظمة جهد ملموس في خدمة المجتمع

 .17يشارك العاملون في المنظمة في قياس المخرجات االستراتيجية للمنظمة
والتواصل مع أصحاب المصلحة
الدرجة الكلية للمجال الثاني "النزاهة"

الوزن

االنحراف

الترتيب

الحسابي

النسبي

المعياري

3.85

77.0%

0.82

13

3.59

71.8%

0.94

17

4.18

83.7%

0.84

2

3.97

79.5%

0.65

مالحظة* :دالة إحصائية عند مستوى  .0.01الوزن النسبي = (الوسط الحسابي÷ .%100* )5نتيجة
اختبار "ت" حول متوسط اإلجابات على الدرجة الكلية للبعد الرابع (.)t= 15.29, Sig. < 0.000

من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج SPSS

وتستخلص الباحثة من جدول ( )8.5ما يلي:
 .1أظهرت المقاييس اإلحصائية الوصفية لفقرات المتغير التابع " النزاهة " في المنظمات غير الحكومية
العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،والمكون من ( )18فقرة ،حيث أن الفقرة التاسعة " تلتزم
المنظمة بإطار مالي وإداري سليم" جاءت في المرتبة األولى من بين فقرات البعد بمتوسط حسابي
( )3.68وبوزن نسبي ( )%73.6وتفسر الباحثة ذلك بأن هذه النسبة المرتفعة تعود إلى المتابعة
الحثيثة من قبل الجهات الحكومية ذات االختصاص والمتمثلة في اإلدارة العامة للشؤون العامة
والمنظمات غير الحكومية في و ازرة الداخلية وعمليات التدقيق الدورية التي تقوم بها باإلضافة للمتطلبات
الصارمة من قبل الغالبية من المانحين بإبراز وااللتزام باللوائح المالية واإلدارية للمنظمات المتلقية
للمنح.
 .2وجاءت الفقرة السابعة عشر في المرتبة األخيرة والتي تنص على أن " يشارك العاملون في المنظمة
في قياس المخرجات االستراتيجية للمنظمة" بمتوسط حسابي ( )3.59وبوزن نسبي ( .)%71.8وتفسر
الباحثة أن هذه النتيجة في ضعف مشاركة العاملين في المنظمات غير الحكومية في قياس نتائج
المشاريع ومدى مطابقتها مع الخطط االستراتيجية ،حيث يمثل المبحوثين العاملين في اإلدارة العليا
والوسطى فئات من المفترض انها مطلعة على االستراتيجيات العامة للمنظمة ،وبالتالي لها دور في
متابعة نزاهة المنظمة ضمن إطار الخطة االستراتيجية.
 .3بلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل ( 3.97من  )5بوزن نسبي ( )79.5وهذه القيمة تعبر عن موافقة
بدرجة مرتفعة نسبياً من قبل المبحوثين ،كما تشير النتائج الختبار ( )Tبقيمة تزيد عن ( )3مما يدل
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على االتجاه نحو الموقف اإليجابي .ويفسر ذلك بالتوجه العام لتعزيز أخالقيات النزاهة في المنظمات
بشكل عام وبين العاملين في اإلدارات العليا وبما ينعكس على العاملين في المنظمات على كافة
األصعدة .باإلضافة للتوجه الحكومي في تعزيز النزاهة عن طريق وجود اجسام تراقب التجاوزات والتبليغ
عنها مثل هيئة مكافحة الفساد ،ووجود أطر فاعلة لتعزيز ممارسات النزاهة مثل االئتالف من أجل
النزاهة والمساءلة -أمان.
 .4وتتفق هذه النتائج مع الدراسات التي أكدت على أهمية تعزيز دور النزاهة وضرورة تعزيز دور المؤسسات
المراقبة
ودراسة

والمدافعة

للنزاهة

في

المجتمعات

مثل

دراسة

(آمان،

)2017

) (Chauvin, Shukla, Rice, & Rispel, 2016ودراسة (األحمري)2015 ،

ودراسة (علي )2014 ،ودراسة ) (Leigh, 2013ودراسة (المطيري)2008 ،
 4.5قياس العالقة بين متغيرات أداة الدراسة
يوضح الجدول ( )9.5نتائج العالقة بين متغيرات المستقلة التي تمثل أبعاد "المساءلة االستراتيجية"
على المتغير التابع "النزاهة" باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،وبعد اختبار العالقة بين أبعاد المتغير المستقل
(المساءلة الداخلية للمنظمة ،المساءلة للجهات الحكومية ،المساءلة للجهات المانحة ،المساءلة للجمهور
وأصحاب العالقة ،المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية) والمتغير التابع "المساءلة االستراتيجية"
تبين بأنه يوجد عالقة طردية ايجابية وذات داللة إحصائية بين أبعاد المساءلة االستراتيجية والنزاهة ،والشكل
البياني ( )5.2يوضح ذلك.
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الجدول ( )9.5نتائج العالقة بين المتغيرات الدراسة

المتغير التابع "النزاهة"
البعد

نتائج االختبار (عدد = )106

المتغيرات

المتغيرات المستقلة

معامل االرتباط

مستوى

األول

المساءلة الداخلية للمنظمة

*0.806

0.000

الثاني

المساءلة للجهات الحكومية

*0.603

0.000

الثالث

المساءلة للجهات المانحة

*0.658

0.000

الرابع

المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة

*0.729

0.000

الخامس

المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية

*0.678

0.000

المجال األول

المساءلة االستراتيجية

*0.844

0.000

الصحية

من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج SPSS

شكل ( )2.5العالقة بين أبعاد المساءلة االستراتيجية والنزاهة

املسائةل ادلاخلية
للمنظمة
=*0.806
املسائةل للجهات
احلكومية=
*0.603

الزناهة

املسائةل
الاسرتايتيجية=
*0.844

املسائةل للخطة
الوطنية الاسرتاتيجية
الصحية = *0.678

املسائةل للجهات
املاحنة=*0.658
املسائةل للجمهور
وأحصاب العالقة=
*0.729
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الداللة

 5.5نتائج تحليل فرضيات الدراسة
تتمثل نقطة البدء في الجانب العملي ألي دراسة بحثية في وضع فروض ( )Hypothesesحول
الظاهرة المراد دراستها ،وتم اختبار فرضيات الدراسة كما يلي:
 1.5.5الفرضية الرئيسية األولى والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع
غزة" ويتفرع من الفرضية الرئيسية األولى خمسة فرضيات فرعية التالية:
 1.1.5.5الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين المساءلة الداخلية للمنظمة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة"
من نتائج الجدول ( )9.5نالحظ بوجود عالقة ارتباطية خطية طردية بين المساءلة الداخلية للمنظمة
والنزاهة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( )R=0.806بمستوى داللة إحصائية ()Sig= 0.000
ويشير هذا المؤشر الى أن قيمة المستوى الداللة أقل من  0.05وجود ارتباط ذات داللة إحصائية ،وهذا يعني
وجود مسائلة داخلية للمنظمة واضحة سيؤدي الى زيادة مستوى النزاهة للمنظمات.
وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى .وعليه نقبل الفرضية التي تنص على "توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية
في القطاع الصحي في قطاع غزة".
 2.1.5.5الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين المساءلة للجهات الحكومية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة"
من نتائج الجدول ( )9.5نالحظ بوجود عالقة ارتباطية خطية طردية بين المساءلة للجهات الحكومية
والنزاهة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( )R=0.603بمستوى داللة إحصائية ()Sig= 0.000
ويشير هذا المؤشر الى أن قيمة المستوى الداللة أقل من  0.05وجود ارتباط ذات داللة إحصائية ،وهذا يعني
وجود نظام رقابة ومساءلة من قبل الجهات الحكومية سيؤدي الى زيادة اد مستوى النزاهة للمنظمات.
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وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية .وعليه نقبل الفرضية التي تنص على "توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للجهات الحكومية والنزاهة في المنظمات غير
الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة".
 3.1.5.5الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين المساءلة للجهات المانحة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة"
من نتائج الجدول ( )9.5نالحظ بوجود عالقة ارتباطية خطية طردية بين المساءلة للجهات المانحة
والنزاهة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( )R=0.658بمستوى داللة إحصائية ()Sig= 0.000
ويشير هذا المؤشر الى أن قيمة المستوى الداللة أقل من  0.05وجود ارتباط ذات داللة إحصائية ،وهذا يعني
وجود مساءلة من قبل الجهات المانحة سيؤدي الى زيادة مستوى النزاهة للمنظمات.
وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة .وعليه نقبل الفرضية التي تنص على "توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للجهات المانحة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية
في القطاع الصحي في قطاع غزة".
 4.1.5.5الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع
الصحي في قطاع غزة"
من نتائج الجدول ( )9.5نالحظ بوجود عالقة ارتباطية خطية طردية بين المساءلة للجمهور وأصحاب
العالقة والنزاهة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( )R=0.729بمستوى داللة إحصائية ( =Sig
 )0.000ويشير هذا المؤشر الى أن قيمة المستوى الداللة أقل من  0.05وجود ارتباط ذات داللة إحصائية،
وهذا يعني وجود مساءلة من قبل الجمهور وأصحاب العالقة سيؤدي الى زيادة مستوى النزاهة للمنظمات.
وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية الرابعة .وعليه نقبل الفرضية التي تنص على "توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة والنزاهة في المنظمات
غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة".
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 5.1.5.5الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05بين المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في
القطاع الصحي في قطاع غزة"
من نتائج الجدول ( )9.5نالحظ بوجود عالقة ارتباطية خطية طردية بين المساءلة للخطة الوطنية
االستراتيجية الصحية والنزاهة حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( )R=0.678بمستوى داللة إحصائية
( )Sig= 0.000ويشير هذا المؤشر الى أن قيمة المستوى الداللة أقل من  0.05وجود ارتباط ذات داللة
إحصائية ،وهذا يعني وجود مساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية سيؤدي الى زيادة مستوى النزاهة
للمنظمات.
وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية الخامسة .وعليه نقبل الفرضية التي تنص على "توجد عالقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية والنزاهة
في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة".
من نتائج الجدول ( )9.5نالحظ بوجود عالقة ارتباطية خطية طردية بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة
حيث بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين ( )R=0.844بمستوى داللة إحصائية ( )Sig= 0.000ويشير هذا
المؤشر الى أن قيمة المستوى الداللة أقل من  0.05وجود ارتباط ذات داللة إحصائية ،وهذا يعني وجود
مساءلة االستراتيجية سيؤدي الى زيادة مستوى النزاهة للمنظمات.
وهذا يؤكد صحة الفرضية الرئيسية األولى .وعليه نقبل الفرضية التي تنص على "توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية
في القطاع الصحي في قطاع غزة".
 2.5.5الفرضية الرئيسية الثانية:
تنص الفرضية الرئيسية الثانية على "أنه يوجد ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05للمساءلة
االستراتيجية على النزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
حيث قامت الباحثة بدراسة تأثير أبعاد المتغير المستقل المتمثلة ب (المساءلة الداخلية للمنظمة ،المساءلة
للجهات الحكومية ،المساءلة للجهات المانحة ،المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة ،المساءلة للخطة الوطنية
االستراتيجية الصحية) على المتغير التابع "المساءلة االستراتيجية باستخدام نموذج االنحدار البسيط ،حيث
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إحصائياً يتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود أثر ذات داللة إحصائية مقابل الفرضية
بناء على قيمة
البديلة ( )H1التي تفترض وجود أثر ذات داللة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة االختبار ً
مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث يتم رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة الفرضية البديلة
في حال كانت قيمة ( )Sigأقل من مستوى  0.05ويقال عندها أن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود أثر
جوهري وذو داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة ( )Sigأعلى من  0.05ونستنج
عند إذن عدم وجود أثر ذات داللة إحصائية.
ومن خالل نتائج الجدول ( )10.5يوضح تأثير أبعاد المتغير المستقل على المتغير التابع ،حيث توضح
النتائج وجود تأثير ذات داللة إحصائية بين أبعاد المساءلة االستراتيجية كالً على حد على النزاهة في المنظمات
غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة" ،بحيث أنه يرتفع مستوى النزاهة مع ارتفاع مستوى كل من
المساءلة الداخلية في المنظمة ،والمساءلة للجهات الحكومية ،والمساءلة للجهات المانحة ،والمساءلة للجمهور
باإلضافة للمساءلة للخطة الوطنية.
جدول ( :)10.5يوضح نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير أبعاد المساءلة االستراتيجية على النزاهة

المتغير التابع "النزاهة"

#

1
2
3
4

المتغيرات المستقلة

الحد

الثابت
()a

المساءلة الداخلية
للمنظمة
المساءلة للجهات
الحكومية
المساءلة للجهات
المانحة
المساءلة للجمهور
وأصحاب العالقة

 5المساءلة للخطة

معامل

االنحدار
()B

معامل
ارتباط

بيرسون
()r

معنوية النموذج عند مستوى
0.05

معامل

التحديد
()R2

F

مستوى
الداللة

()Sig.

النتيجة

0.000 191.51 0.650 *0.806 *0.729 1.203

معنوية

0.364 *0.603 *0.559 1.952

58.86

0.000

معنوية

0.432 *0.658 *0.620 1.559

79.20

0.000

معنوية

0.000 118.27 0.532 *0.729 *0.749 1.167

معنوية

0.0.00

معنوية

0.460 *0.678 *0.542 2.062
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88.68

الوطنية االستراتيجية
الصحية

 6المساءلة االستراتيجية

0.000 256.52 0.712 *0.844 *0.935 0.498

معنوية

مالحظة * :ذات داللة إحصائية (معنوية عند )0.01
 3.5.5الفرضية الرئيسية الثالثة:
تنص الفرضية الرئيسية الثانية على "وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في
متوسطات استجابة المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي
في قطاع غزة تعزي للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي
تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار
الفروق التي تعزى للمتغيرات (العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة) التي تتكون من أكثر
من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفقاً للبيانات الشخصية والجدول ( )11.5يوضح
ذلك.
جدول ( :)11.5يوضح نتائج اختبار الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية تعزي للبيانات الشخصية

"المساءلة االستراتيجية"
البيانات الشخصية

الجنس

العمر

الوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

ذكور

3.70

74.0%

0.58

اناث

3.72

74.4%

0.60

30-20

3.73

74.6%

0.72

40-30

3.59

71.8%

0.60

50-40

3.71

74.2%

0.61

<50

3.81

76.2%

0.35
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Test -

statistic

Sig.

النتيجة

s
T= -

0.176

ال
0.861

يوجد

فروق
ال

0.621 F= 0.593

يوجد

فروق

"المساءلة االستراتيجية"
البيانات الشخصية

المؤهل العلمي

الوسط

الحسابي

النسبي

المعياري

دبلوم

3.77

75.4%

0.57

بكالوريوس

3.67

73.4%

0.60

دراسات عليا

3.76

75.2%

0.57

3.96

79.2%

0.38

مدير مشروع

3.58

71.6%

0.83

مدير برامج

3.67

73.4%

0.74

منسق مشروع

3.62

72.4%

0.78

مهني

3.70

74.0%

0.76

4-1

3.84

76.8%

0.64

8-4

3.71

74.2%

0.66

12-8

3.54

70.8%

0.69

<13

3.75

75.0%

0.45

عضو مجلس
1

إدارة

المسمى

الوظيفي

سنوات الخبرة

الوزن

االنحراف

 Teststatistic
s

Sig.

النتيجة

ال
0.333 F= 0.718

0.474 F=0.888

يوجد

فروق

ال

يوجد

فروق

ال
0.393 F=0.940

يوجد

فروق

 1دمج فئة (عضو مجلس إدارة & مدير "عام وتنفيذي") وذلك لقلة عددهم* ،دالة إحصائية عند مستوى
( ،0.05من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج )SPSS
يوضح الجدول ( )11.5نتائج اختبار الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة
االستراتيجية ،وإذا كانت مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من  0.05نستنتج بعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية تعزي للبيانات الشخصية ،بينما إذا
كانت مستوى الداللة اإلحصائية أقل من  0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات
استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية تعزي للبيانات الشخصية.
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سيتم مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية تبعاً للبيانات الشخصية كما يلي:
 1.2.5.5بالنسبة لمتغير الجنس :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.861 > 0.05نستنتج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية تعزى
لمتغير الجنس.
 2.2.5.5بالنسبة لمتغير العمر :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.621 > 0.05نستنتج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية تعزى لمتغير
العمر.
 3.2.5.5بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.333 > 0.05نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية
تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
 4.2.5.5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي :بلغت قيمة مستوى الداللة ()Sig=0.474 < 0.05
نستنتج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة
االستراتيجية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 5.2.5.5بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.393 < 0.05نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية
تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 4.5.5الفرضية الرئيسية الرابعة:
تنص الفرضية الرئيسية الثالثة على "وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال لة ( )α≤0.05في
متوسطات استجابة المبحوثين حول النزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة
تعزي للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق
التي تعزى لمتغير الجنس ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالختبار
الفروق التي تعزى للمتغيرات (العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة) التي تتكون من أكثر
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من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وفقاً للبيانات الشخصية والجدول ( )12.5يوضح
ذلك.
جدول ( :)12.5يوضح نتائج اختبار الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزي للبيانات الشخصية

"النزاهة"
البيانات الشخصية

الجنس

العمر

المؤهل العلمي

الوسط

الحسابي

النسبي

ذكور

3.99

79.8%

0.63

=T

اناث

3.94

78.8%

0.69

0.395

30-20

3.86

77.2%

0.78

40-30

3.83

76.6%

0.70

=F

50-40

3.95

79.0%

0.65

1.437

<50

4.18

83.6%

0.39

دبلوم

3.91

78.2%

0.70

بكالوريوس

3.90

78.0%

0.69

دراسات عليا

4.13

82.6%

0.53

1

4.29

إدارة

الوظيفي

سنوات الخبرة

Sig. statistic

المعياري

عضو مجلس
المسمى

الوزن

االنحراف

Test -

85.8%

s

=F

1.292

0.694

0.236

0.279

النتيجة
ال يوجد
فروق

ال يوجد
فروق

ال يوجد
فروق

0.42

مدير مشروع

3.99

79.8%

0.88

مدير برامج

F=0.94

3.92

78.4%

0.86

0

منسق مشروع

3.76

75.2%

0.76

مهني

3.94

78.8%

0.52

4-1

4.12

82.4%

0.43

8-4

3.87

77.4%

0.80

12-8

3.83

76.6%

0.73

<13

4.05

81.0%

0.54

F=1.29
1

0.393

0.279

ال يوجد
فروق

ال يوجد
فروق

 1دمج فئة (عضو مجلس إدارة & مدير "عام وتنفيذي") وذلك لقلة عددهم ،دالة إحصائية عند مستوى ،0.05
(من إعداد الباحثة إستناداً لمخرجات برنامج )SPSS
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يوضح الجدول ( )12.5نتائج اختبار الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة ،وإذا
كانت مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من  0.05نستنتج بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات
استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزي للبيانات الشخصية ،بينما إذا كانت مستوى الداللة اإلحصائية أقل من
 0.05نستنتج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزي للبيانات
الشخصية.
سيتم مناقشة نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة تبعاً للبيانات الشخصية كما يلي:
 1.3.5.5بالنسبة لمتغير الجنس :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.861 > 0.05نستنتج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزى لمتغير الجنس.
 2.3.5.5بالنسبة لمتغير العمر :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.621 > 0.05نستنتج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزى لمتغير العمر.
 3.3.5.5بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.333 > 0.05نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.
 4.3.5.5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.474 < 0.05نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي.
 5.3.5.5بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة :بلغت قيمة مستوى الداللة ( )Sig=0.393 < 0.05نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول النزاهة تعزى لمتغير سنوات
الخبرة.
 6.5ملخص نتائج الدراسة
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة
االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة الداخلية
للمنظمة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة
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قبول

قبول

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للجهات
الحكومية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للجهات
المانحة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة

قبول

قبول

 .5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للجمهور
وأصحاب العالقة والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع

قبول

غزة
 .6توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين المساءلة للخطة
الوطنية االستراتيجية الصحية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي

قبول

في قطاع غزة
 .7تأثير أبعاد المتغير المستقل على المتغير التابع ،حيث توضح النتائج وجود تأثير ذات
داللة إحصائية بين أبعاد المساءلة االستراتيجية كالً على حد على النزاهة في المنظمات

قبول

غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة
 .8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابة
المبحوثين حول المساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي
في قطاع غزة تعزي للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى

عدم قبول

الوظيفي ،سنوات الخبرة).
 .9وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابة
المبحوثين حول النزاهة في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة
تعزي للبيانات الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخبرة).
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عدم قبول

الفصل السادس :النتائج والتوصيات

مقدمة
1.6

تحقيق أهداف الدراسة

2.6

نتائج الدراسة

3.6

توصيات الرسالة

4.6

خطة تنفيذ التوصيات

5.6

الدراسات المستقبلية
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مقدمة
يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل فرضيات الدراسة ،واالستفادة من
اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع المساءلة االستراتيجية ،والنزاهة بإظهار مدى التوافق
فيما بين نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري ونتائج الدراسة الحالية ،حيث يسعى هذا الفصل إلى تلخيص
نتائج الدراسة للتمكن من الوصول إلى توصيات ومقترحات خاصة بالدراسة ووضع مقترحات عملية لالستفادة
منها ،والتي تعمل على تعزيز المساءلة االستراتيجية في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة ،باإلضافة إلى أبحاث مستقبلية استناداً على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها .وعليه ،تتناول
الدراسة في هذا الفصل الجوانب األساسية التالية:
 1.6تحقيق أهداف الدراسة
يوضح الجدول التالي مدى قدرة الدراسة على تحقيق أهدافها على النحو الموضح بالجدول التالي:
جدول ( :)1.6تحقيق أهداف الدراسة

الرقم

مضمون الهدف

وسائل التحقق

نتيجة

.1

التعرف على واقع تطبيق المساءلة االستراتيجية في

الدراسة الميدانية

تم تحقيقه

المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في

الفصل الخامس

قطاع غزة ،محل الدراسة من وجهة نظر المستويات
االشرافية في هذه المنظمات.
.2

الجدول رقم )(5.2

تسليط الضوء على واقع النزاهة في المنظمات غير

الدراسة الميدانية

الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.

الفصل الخامس

تم تحقيقه

الجدول رقم ()5.8
.3

بيان العالقة بين المساءلة االستراتيجية وتحقيق النزاهة في

الدراسة الميدانية

المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في

الفصل الخامس

قطاع غزة محل الدراسة.

الجدول رقم ()5.9
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تم تحقيقه

الرقم

مضمون الهدف

وسائل التحقق

نتيجة

.4

الكشف عن أثر المساءلة االستراتيجية على النزاهة في

الفصل الخامس

تم تحقيقه

المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في

الجدول رقم ()5.10

قطاع غزة محل الدراسة
.5

تم تحقيقه

التوصل إلى توصيات ذات قيمة عملية إصالحية تخدم
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة موضوع الدراسة ،وتلفت عناية المهتمين
والباحثين للتواصل مع مجال هذه الدراسة وموضوعها
الحيوي في تعزيز فاعليتها وقدرتها على االرتقاء والتطور،

الفصل السادس
توصيات الدراسة

وإلقاء الضوء على نقاط قد تكون مقترحات لبحوث
مستقبلية.
 2.6نتائج الدراسة
 1.2.6النتائج العامة للدراسة:
بعد االطالع على تحليل النتائج واختبارات الفرضيات ،جاءت نتائج الدراسة كما يلي:
جدول رقم ( )2.6تحليل النتائج واختبار الفرضيات

نتائج الدراسة
وجود درجة مرتفعة من الموافقة على المساءلة الداخلية للمنظمة من وجهة نظر الموظفين
العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة
وجود درجة مرتفعة من الموافقة على المساءلة للجهات الحكومية من وجهة نظر الموظفين
العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة
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موافقة
مرتفعة

موافقة
مرتفعة

نتائج الدراسة
وجود درجة مرتفعة من الموافقة على المساءلة للجهات المانحة من وجهة نظر الموظفين
العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة
وجود درجة مرتفعة من الموافقة على المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة من وجهة نظر
الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية في القطاع
الصحي في قطاع غزة
وجود درجة مرتفعة من الموافقة على المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية من
وجهة نظر الموظفين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية
في القطاع الصحي في قطاع غزة
وجود درجة مرتفعة من الموافقة على المساءلة االستراتيجية من وجهة نظر الموظفين
العاملين في اإلدارة العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في
قطاع غزة

موافقة
مرتفعة

موافقة
مرتفعة

موافقة
مرتفعة

موافقة
مرتفعة

وجود درجة مرتفعة من الموافقة على النزاهة من وجهة نظر الموظفين العاملين في اإلدارة

موافقة

العليا والوسطى في المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي في قطاع غزة

مرتفعة

حيث يمكن تلخيص النتائج من الجدول أعاله كما يلي:
 .1فيما يتعلق بأثر المساءلة االستراتيجية كمتغير مستقل:
أ .أظهرت نتائج الدراسة أن المساءلة االستراتيجية في أبعادها (المساءلة الداخلية ،والمساءلة للحكومة،
والمساءلة للمانحين ،والمساءلة للجمهور وذوي العالقة ،والمساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية
الصحية) في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة تتجه نحو
الموقف اإليجابي بوزن نسبي %74.2
ب .حظي بعد المساءلة الداخلية على وزن نسبي  ،%76.1مما يدل على سعي المنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة لتعزيز المساءلة الداخلية داخل المنظمات
وتعزيز وسائل واجراءات المساءلة الداخلية.
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ت .حظي بعد المساءلة للجهات الحكومية على وزن نسبي  ،%72.4مما يدل على التزام كل من
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة والجهات ذات االختصاص
في الحكومة بإجراءات المساءلة ومتابعة ممارستها بشكل يضمن نوع من التواصل بين الجهتين
وخلق ارضية من المساءلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ث .حظي بعد المساءلة للجهات المانحة على وزن نسبي  ،%77.9مما يدل على التزام المنظمات
بالمساءلة للجهات المانحة حسب معايير التعاون المشترك وبما يضمن استم اررية التمويل للخدمات
التي تهدف لمساعدة الفئات المستهدفة.
ج .حظي بعد المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة على وزن نسبي  ،%74.9مما يدل على وجود
اع من قبل المنظمات غير الحكومية ألهمية دور المساءلة للجمهور من المستفيدين وأصحاب
فهم و ٍ
العالقة لما في ذلك من دور في تحسين الخدمات المقدمة واالستفادة من الدروس.
ح .حظي بعد المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية على وزن نسبي  ،%70.5مما يعطي
مؤشر على فهم اهمية الخطط االستراتيجية بالرغم من الخلط الذي قد يكون بين مفهوم الخطة
الوطنية والخطة السنوية للمنظمة.
فيما يتعلق بالنزاهة كمتغير تابع:
أظهرت ال نتائج أن النزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة تتجه نحو
الموقف اإليجابي بوزن نسبي  ،%79.5وهذا يدل على السعي المستمر من المنظمات غير الحكومية العاملة
في القطاع الصحي في قطاع غزة على تعزيز قيم النزاهة على أسس من الشفافية والمساءلة.
 2.2.6النتائج العلمية
استنادا للنتائج التي تم التوصل إليها في العالقة بين المساءلة االستراتيجية بأبعادها الخمس والنزاهة تم التوصل
لعدد من النتائج العلمية والتي تتمثل في:
 .1اظهرت النتائج توافق مرتفع بين المبحوثين لمفهوم المساءلة االستراتيجية ،وذلك ناتج عن اتفاق على
أساسيات مشتركة من موظفي اإلدارة العليا للمنظمة.
 .2أظهرت نتائج الدراسة أهمية المساءلة االستراتيجية وخاصة بما يصب في التنمية المجتمعية وبمشاركة
العديد من الفاعلين في منظومة العمل األهلي بداية من المنظمات غير الحكومية في القطاع الصحي
وصوالً للصعيد الفردي من العاملين في اإلدارة العليا والوسطى.
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 .3أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك العديد من العوامل التي ساعدت على نمو اهمية المساءلة االستراتيجية
كزيادة وعي المنظمات بأهمية التزامهم بخططهم االستراتيجية والمبنية على قيم ورسالة المنظمة والهدف
من انشاءها.
 .4أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك العديد من العوامل التي ساعدت على نمو وتدعيم المساءلة االستراتيجية
كزيادة وعي المانحين وبالتالي أصبحوا يفضلون التعامل مع المنظمات الملتزمة باستراتيجياتها
الموضوعة من قبلها مما يساهم في استم اررية البرامج التي تدعمها ماليا ومصداقية تدخالتها ،باإلضافة
إلمكانية قياس األثر من التدخالت على المدى البعيد ،واعطاء مبرر الستمرار المنح.
 .5كشفت الدراسة عن أن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في مستوى تبني وتطبيق المساءلة
االستراتيجية كالنظام السياسي ،ومستوى التمويل الداخلي ،والذي يؤثر على مدى استقاللية القرار
وااللتزام بالخطط االستراتيجية
 .6أظهرت الدراسة تفاوت في مستويات مشاركة المعلومات على مستوى المنظمات محل الدراسة والذي
اتضح من مدى االطالع على الخطط االستراتيجية واإللمام بآلية التقارير على مختلف المستويات في
المنظمة.
 .7بينت الدراسة وجود العديد من المعيقات التي تؤثر على تطبيق المساءلة االستراتيجية مثل المعيقات
المالية وقلة الدعم المالي والتي تمثل العائق األكبر لتطبيق المساءلة االستراتيجية للمنظمات باإلضافة
إلى ضعف الوعي لمفهوم المساءلة االستراتيجية ،كمفهوم نابع من االلتزام الداخلي على المستوى
الفردي من قبل كل فرد بالمنظمة وعلى مستوى المنظمة ككل.
 3.2.6النتائج التطبيقية (العملية):
قدمت الباحثة تحليالً لكيفية االستفادة من أبعاد المساءلة االستراتيجية (المساءلة الداخلية ،المساءلة
للحكومة ،المساءلة للجهات المانحة ،المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة ،المساءلة للخطة الوطنية
الصحية):
 .1وجود عالقة مرتفعة بين أبعاد المساءلة االستراتيجية والنزاهة في المنظمات غير الحكومية العاملة في
القطاع الصحي في قطاع غزة ،األمر الذي يدلل على أن تبني أبعاد المساءلة االستراتيجية في
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة محل البحث يسهم في تعزيز
النزاهة وكانت النتائج كتالي:
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أ .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المساءلة االستراتيجية ،والنزاهة في المنظمات غير الحكومية
العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،وهذه العالقة القوية تعني أن تطبيق المنظمات ألبعاد
المساءلة االستراتيجية تعمل على زيادة مصداقية وشفافية أنشطتها ،بالتالي سيزيد من ثقة المحيط
بها وسيعزز من نزاهتها
ب .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المساءلة الداخلية ،والنزاهة في المنظمات غير الحكومية
العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،وهذه العالقة القوية تعني أن التزام المنظمات إلجراءات
المساءلة الداخلية تعزز النزاهة في المنظمة.
ت .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المساءلة للجهات الحكومية ،والنزاهة في المنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،وهذه العالقة القوية تعني أن التزام المنظمات
بالمساءلة تجاه الحكومة يعزز النزاهة في المنظمة.
ث .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين للجهات المانحة ،والنزاهة في المنظمات غير الحكومية
العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،وهذه العالقة القوية تعني أن االلتزام بالمساءلة تجاه
الجهات المانحة ،يعزز النزاهة.
ج .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة ،والنزاهة في المنظمات
غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،وهذه العالقة القوية تعني أن االلتزام
بالمساءلة تجاه الجمهور وأصحاب العالقة يعزز النزاهة.
ح .وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية ،والنزاهة في
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة ،وهذه العالقة القوية تعني أن
االلتزام بالمساءلة تجاه الخطة الوطنية االستراتيجية الصحية يعزز النزاهة.
 .2توصلت الباحثة إلى أن مستوى تبني أبعاد المساءلة االستراتيجية من قبل المنظمات غير الحكومية
العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة مرتفعة بدرجة كبيرة وبوزن نسبي ( )%74.2وهذا يدل على
وجود إدراك من المنظمات ألهمية المساءلة االستراتيجية كمبدأ في ظل التحديات المعاصرة التي
تشهدها بيئة المنظمات غير الحكومية في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل أخص ،مما
يتطلب االلتزام بالخطط والعمل على رفع الكفاءة والنزاهة.
 .3توصلت الباحثة إلى أن مستوى التنسيق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع
الصحي تحتاج للتعزيز والمتابعة.
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 .4توصلت الباحثة إلى أن مستوى التنسيق بين المنظمات العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة يحتاج
لتعزيز المشاركة وتوحيد الجهود
 .5توصلت الباحثة إلى أن مستوى مشاركة البيانات مع الجمهور وأصحاب العالقة من قبل المنظمات غير
الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة في حاجة للتعزيز لضمان وصول المعلومات
بالشكل الصحيح لضمان االستفادة من الخدمات المقدمة بشكل واضح.
 .6توصلت الباحثة إلى ضعف اعتماد الخطة الوطنية االستراتيجية الصحية كمرجع للخطط االستراتيجية
للمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة والحاجة لتعزيز اهمية هذه الخطة
على صعيد التنمية المستدامة.
 3.6توصيات الدراسة
خرجت الدراسة بمجموعة توصيات كمقترحات لتطبيقها من خالل المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع
الصحي في قطاع غزة والتي من شأنها تعزيز النزاهة:
المتغير المستقل :المساءلة االستراتيجية:
 .1المساءلة الداخلية:


التأكيد على أهمية الميثاق األخالقي في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة ،والترويج له بين العاملين في المنظمة بشكل يظهر الشفافية والعدالة.



إنشاء دليل تقارير مالية وإدارية دورية للمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في
قطاع غزة بشكل يساعدها من اإلفصاح عن بياناتها المالية واإلدارية بشكل منظم.



ضرورة قيام إدارة المنظمات باإلفصاح عن البيانات العامة ضمن آلية واضحة لكل الموظفين داخل
المنظمة



تشجيع وتنمية االنتماء المؤسسي مما ينشر روح المساءلة كفرد وكجزء من منظومة أكبر كالمنظمة.



تشجيع وتفعيل الدور االجتماعي بشكل أكبر بين العاملين وذلك لزيادة وتقوية الروابط فيما بينهم
حيث انه سينعكس بشكل إيجابي على بيئة العمل.

 .2المساءلة للجهات الحكومية:


تعزيز التواصل عبر آليات محددة وواضحة لكل من المستويين اإلداري والفني بين الجهات الحكومية
والمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة.
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مشاركة التقارير الدورية وخاصة السنوية في كال االتجاهين بين المنظمات غير الحكومية والجهات
الحكومية ذات االختصاص.

 .3المساءلة للجهات المانحة:


أن تقوم اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة بتفعيل
دور الخطط االستراتيجية لمنظماتها.



أن تقوم اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة
بمشاركة الخطط االستراتيجية لمنظماتها مع المانحين ،وبيان تدخالتهم ضمن اإلطار العام للخطة
االستراتيجية.



أن تستفيد المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة من الخطط التنموية
الدولية الموضوعة بالمشاركة مع و ازرة الصحة للتمكن من االستفادة من الموارد المخصصة لها
ضمن هذا القطاع وخاصة خطة .UNDAF



أن تقوم اإلدارة العليا في المنظمات غير الحكومية العاملة القطاع الصحي في قطاع غزة بتقديم
آليات واضحة ومحددة لمشاركة البيانات مع الجهات المانحة وتحدي الجهة المسؤولة داخل المنظمة،
مع الحرص على أن يكون الشخص المرجعي معروف على مستوى المنظمة.



أن تقوم إدارة المنظمات بعمل ورشات تدريبية عن كيفية تنمية روح المساءلة االستراتيجية في
المنظمة وتشجيع البيئة المناسبة لذلك من خالل تطبيق نظم تضمن روح المساءلة والنزاهة.

 .4المساءلة للجمهور وذوي العالقة:


تعزيز مفهوم أهمية التواصل مع جمهور المستفيدين.



أن تقوم إدارة المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة بتقديم آليات
واضحة ومحددة لمشاركة البيانات مع المجتمعات المحلية.



إنشاء دليل مرجعي للتغذية الراجعة من قبل الجمهور (سلباً أو ايجاباً) ،تحدد فيه قنوات التواصل
وآلية المعالجة ،والرد على الجمهور.



تعزيز مفهوم التواصل مع المنظمات الشريكة ،لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.



المشاركة بفعالية في قواعد البيانات التي يتم متابعتها من الجهات المسؤولة عن التنسيق القطاعي.

 .5المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية:

144



توعية الموظفين العاملين في اإلدارة العليا خاصة عن الخطة الوطنية الصحية ليتمكنوا من صياغة
خططهم االستراتيجية لمنظماتهم بما يتالءم معها.



المشاركة في تعزيز الخطة الوطنية بالتواصل المستمر مع القطاعات الفاعلة في صياغة الخطة
والتأثر على السياسات العامة بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق األهداف الوطنية.

 4.6خطة تنفيذ التوصيات
يوضح الجدول التالي آلية تنفيذ توصيات الدراسة ،والجهات المعنية في التنفيذ كما يلي:
جدول ( :)3.6خطة تنفيذ التوصيات

المحور

التوصيات

آلية التنفيذ

الجهة المعنية

الفترة الزمنية

بالتنفيذ

المتوقعة

عقد ورشة عمل للتوعية
الترويج للميثاق األخالقي
بين العاملين في المنظمة

بالميثاق األخالقي
للمنظمات غير الحكومية
وتوقيع العاملين بالموافقة

إدارة الموارد
البشرية بالمنظمة

شهر

على بنود الميثاق األخالقي

المساءلة الداخلية

إنشاء دليل تقارير مالية
دورية للمنظمة

إنشاء دليل تقارير إدارية
دورية للمنظمات

اإلفصاح عن البيانات
العامة داخل المنظمة

عقد ورشة عمل لتحديد
المعلومات المطلوب توفرها
حسب اللوائح والقوانين
عقد ورشة عمل لتحديد
المعلومات المطلوب توفرها
حسب اللوائح والقوانين
توزيع نشرات دورية بالبريد
اإللكتروني للموظفين في
المنظمة

145

اإلدارة المالية
بالمنظمة

إدارة المشاريع
بالمنظمة

دائرة العالقات
العامة بالمنظمة

اسبوعين

اسبوعين

بشكل دوري
ربع أو نصف
سنوي

المحور

التوصيات
تفعيل الدور االجتماعي
داخل المنظمة

آلية التنفيذ

تشجيع انشاء كتلة عمالية

الجهة المعنية

الفترة الزمنية

بالتنفيذ

المتوقعة

التنظيم غير
الرسمي بالمنظمة

مرة سنوياً

التواصل عبر آليات محددة

المساءلة للجهات الحكومية

وواضحة لكل من
المستويين اإلداري والفني
بين الجهات الحكومية

عقد اجتماع من الجهات

دائرة المشاريع

الحكومية للتشاور

بالمنظمة

مرة سنوياً

والمنظمات
مشاركة التقارير مع

مراجعة متطلبات التقارير

الجهات الحكومية المعنية

الحكومية

بتفعيل دور الخطة

المساءلة للجهات المانحة

االستراتيجية للمنظمة

عقد اجتماعات سنوية
لمراجعة الخطط من حيث
التنفيذ أو التعديل المطلوب

اإلدارة المالية
بالمنظمة والدوائر
المختصة فنياً
اإلدارة العليا
للمنظمة

بمشاركة الخطط
االستراتيجية لمنظماتها مع

االجتماع مع المانحين

دائرة المشاريع

المانحين
مراجعة وثائق UNDAF

عقد ورش عمل لمناقشة

اإلدارة العليا

للعمل ضمن اطارها

الوثيقة

ودائرة المشاريع
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مرة سنوياً

مرة سنوياً

بداية
المشاريع

مرة سنوياً

المحور

التوصيات

آلية التنفيذ

الجهة المعنية

الفترة الزمنية

بالتنفيذ

المتوقعة

وضع آليات واضحة
ومحددة لمشاركة البيانات
مع الجهات المانحة وتحدي عقد اجتماع توعوي للعاملين
الجهة المسؤولة داخل

في المنظمة

دائرة المشاريع

مرة سنوياً

المنظمة ،وتحديد الشخص
المرجعي في المنظمة
تنمية روح المساءلة
االستراتيجية في المنظمة
وتشجيع البيئة المناسبة
لذلك من خالل تطبيق نظم

عقد ورشة عمل

إدارة شؤون
الموظفين

مرة سنوياً

تضمن روح المساءلة
والنزاهة
انشاء آليات واضحة

المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة

ومحددة لمشاركة البيانات

عقد ورش عمل توعوية

مع المجتمعات المحلية.

قسم العالقات
العامة

مرة سنوياً

إنشاء دليل مرجعي للتغذية
الراجعة من قبل الجمهور
(سلباً أو ايجاباً) ،تحدد فيه
قنوات التواصل وآلية

قسم العالقات
عقد ورش عمل

العامة وإدارة
شؤون الموظفين

المعالجة ،والرد على
الجمهور.
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مرة سنوياً

المحور

التوصيات

آلية التنفيذ

الجهة المعنية

الفترة الزمنية

بالتنفيذ

المتوقعة

تعزيز مفهوم التواصل مع
المنظمات الشريكة ،لتبادل

عقد ورش عمل

إدارة المشاريع

مرتين سنوياً

الخبرات وتوحيد الجهود.
المشاركة بفعالية في قواعد
البيانات التي يتم متابعتها

متابعة االجتماعات

من الجهات المسؤولة عن

القطاعية الدورية

إدارة المشاريع

بشكل دوري

التنسيق
توعية الموظفين العاملين
في اإلدارة العليا خاصة
عن الخطة الوطنية
الصحية ليتمكنوا من

عقد ورش عمل

اإلدارة العليا

مرة سنوياً

صياغة خططهم
االستراتيجية لمنظماتهم بما
يتالءم معها.
المشاركة في تعزيز الخطة
الوطنية بالتواصل المستمر
مع القطاعات الفاعلة في

عقد ورش عمل

صياغة الخطة والتأثر على
السياسات العامة
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مرة سنوياً

 5.6الدراسات المستقبلية
بناء على اطالع الباحثة على اإلطار النظري ومن خالل نتائج الدراسة التي خرجت بها هذه الدراسة،
ً
توصي الباحثة بعدد من األفكار المستقبلية ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة بالدراسة الحالية التي لم
يتسن للباحثة مناقشتها أو التطرق إليها:
 دراسة تأثير اإللتزام بالمساءلة االستراتيجية على التنمية المستدامة في القطاع الصحي. دراسة مدى فاعلية عملية إدارة الشكاوى بمختلف أشكالها في المنظمات غير الحكومية العاملة فيالقطاع الصحي.
 دراسة واقع إلتزام المنظمات الدولية بالمعايير االنسانية األساسية في تدخالتها في قطاع غزة.وأخي اًر ،ال بد من التأكيد على أن هذه الدراسة أتت كمحاولة متواضعة من الباحثة للمساهمة في تعزيز دور
المنظمات غير الحكومية في المجتمع ،وأملنا بأن تحظى باهتمام جميع األطراف المعنية بها وأن الباحثة تعرب
عن ترحيبها بأي مالحظة جدية أو مساهمة من شأنها أن تثري البحث مستقبالً ،وتعمل على تطويره.
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المالحق
الملحق رقم ( :)1أسئلة المقابلة االستطالعية
السؤال:

PMRS

HWUC

PAS

جمعية اإلغاثة الطبية

اتحاد لجان العمل الصحي

جمعية الخدمة العامة

الفلسطينية

هل تتوفر مقومات النزاهة
على مستوى المساءلة
الداخلية للمنظمة

 -وجود أدلة تشارك على

مستوى اإلدارات المعنية

 وجود أدلة تشارك علىمستوى اإلدارات المعنية

 -وجود خطة استراتيجية

 -كما نعمل على تعزيز

النسخة النهائية مع

االستراتيجية

العمل حسب الخطة

ولكن لم يتم مشاركة

 وجود أدلة مالية -يتم العمل على

خطة استراتيجية

الموظفين في اإلدارات

الوسطى والتشغيلية
هل تتوفر مقومات النزاهة
والشفافية على مستوى

 -هناك معوقات بسبب

هناك معوقات بسبب

الوضع السياسي

الوضع السياسي

تعمل على نشر التقارير
المالية واإلدارية

المساءلة للجهات الحكومية
تعد أحد متطلبات استمرار

تعد أحد متطلبات استمرار

تعد أحد متطلبات استمرار

هل تتوفر مقومات النزاهة
المساءلة للجهات المانحة

الدعم الخارجي وعليه
ملتزمين بها

الدعم الخارجي وعليه

الدعم الخارجي وعليه

هل تتوفر مقومات النزاهة

 -يتم العمل على تعزيز

يتم العمل على تعزيز هذا

يتم العمل على تعزيز هذا

والشفافية على مستوى

والشفافية على مستوى

هذا الجانب

ملتزمين بها

الجانب من خالل وجود

صندوق شكاوى للجمهور

المساءلة للجمهور

ملتزمين بها
الجانب

ونظام للعمل على متابعته
هل تتوفر مقومات النزاهة
والشفافية على مستوى

المساءلة للخطة الوطنية

-هناك معوقات بسبب عدم

-هناك معوقات بسبب عدم

-هناك معوقات بسبب عدم

استدامة الدعم المالي

استدامة الدعم المالي

استدامة الدعم المالي

(التنمية المجتمعية)
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الملحق رقم ( :)2جدول يوضح مصادر مجاالت وأبعاد الدراسة
رقم

المصادر

المجاالت
المجال األول :المساءلة االستراتيجية

البعد األول :المساءلة الداخلية للمنظمة
1

يطلع العاملون في المنظمة على بنود نظامها األساسي.

2

يدرك العاملون في المنظمة مهمتها وقيمها

3

تركز سياسات المؤسسة على بث روح المسائلة في نفوس الموظفين

4

يوجد للمنظمة خطة استراتيجية معلنة

 .4دراسة ( )2010:Ebrahim

5

يساهم العاملون في المنظمة في صياغة خطتها االستراتيجية

 .5دراسة (2012:Awashreh & Awashreh

6

يتم التأكد من تطابق أنشطة المنظمة مع خطتها االستراتيجية

7

يوجد في المنظمة نظام لمتابعة ممارسة المساءلة االستراتيجية

8

 .1دراسة ( Agyemang, O’Dwyer,
)2017 :Unerman, Awumbila
 .2دراسة ( )2016 : Lembert
 .3دراسة ( )2015 : Abou Asi & Trent

)

تقوم المنظمة بإطالع الموظفين على نتائج تقييم مخرجات
الخطة االستراتيجية

البعد الثاني :المساءلة للجهات الحكومية
1
2

3
4
5

6

تقوم الحكومة بدعم سياسات المنظمة
تقوم الجهات الحكومية ذات االختصاص بالرقابة على أنشطة
المنظمة ومدى مراعاتها لخطتها االستراتيجية

 .1دراسة ( 2012:Awashreh & Awashreh
)

تراعي المنظمة أهداف الجهات الحكومية ذات االختصاص عند
بناء استراتيجيتها
يوجد تعاون بين المنظمة والجهات الحكومية ذات االختصاص
يوجد آلية واضحة لدى موظفي المنظمة لمشاركة المعلومات
مع جهات االختصاص بالحكومة
تتابع الجهات الحكومية تزويد المنظمات بآلية ارسال
المعلومات.
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 .2دراسة ()2011:Murtaza & Austin

البعد الثالث :المساءلة للجهات المانحة
1

ُت َقِّيم الجهات المانحة مدى إلتزام المنظمة بالخطة االستراتيجية

 .1دراسة ( )2015 :Abou Asi & Trent

2

يوجد اهتمام بمسائلة استراتيجيات المنظمة من قبل المانحين

 .2دراسة ( 2012:Awashreh & Awashreh

3

ُيقارن المانحين خطة المنظمة االستراتيجية باالحتياجات
المحددة للقطاع ذي العالقة

4
5

يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات بين المنظمة والمانحين

6

توفر المنظمة تقارير دورية للمانحين حول انشطتها وتمويلها

8

 .3دراسة ()2011:Murtaza & Austin
4.

تقوم المنظمة بتغذية المانحين بالمعلومات

7

)

يقوم المانحين بعمل متابعة ميدانية ألنشطة المنظمة ذات
العالقة بالشراكة
يهتم المانحين باستدامة مشاريع المنظمة

البعد الرابع :المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة
1
2
3
4
5

6

تشارك المنظمة معلوماتها مع أصحاب المصالح لتعزيز
استدامة البرامج
تقوم المنظمة بتغذية الجمهور بالمعلومات
تعمل المنظمة على تعزيز الثقة بالمعلومات التي يتم نشرها

) 2012:

للجمهور
تتم مشاركة المعلومات مع ذوي العالقة من القطاع الصحي
تتوفر رؤية مشتركة بين المنظمة وذوي العالقة من القطاع
الصحي
يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات مع الجمهور لدى
الموظفين ذوي االختصاص بالمنظمة

7

يوجد صندوق الستقبال شكاوى الجمهور

8

يوجد دليل للتعامل مع الشكاوى.

 .1دراسة ( Awashreh & Awashreh
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 .2دراسة () 2012 :Wordwell

البعد الخامس :المسائلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية
1

2

3

4

5

6

تتوافر لدى العاملين في المنظمة معلومات عن وجود
استراتيجية وطنية صحية لوزارة الصحة الفلسطينية
يعلم العاملون في المنظمة الفترة الزمنية لنطاق االستراتيجية
الوطنية الصحية لوزارة الصحة
يطلع العاملون في المنظمة على أهداف االستراتيجية الوطنية
الصحية
يطلع العاملون في المنظمة على مؤشرات تقييم االستراتيجية
الوطنية الصحية

 .1دراسة ( Awashreh & Awashreh
) 2012:

يطلع العاملون في المنظمة على النتائج المتوقعة من
االستراتيجية الوطنية الصحية
تشارك المنظمة في وضع االستراتيجية الوطنية الصحية للقطاع
الصحي
تتقاطع الخطة االستراتيجية للمنظمة مع االستراتيجية الوطنية

7

الصحية لوزارة الصحة الفلسطينية (على اعتبار ان الخطة
االستراتيجية للمنظمة تخص القطاع الصحي)

المجال الثاني :النزاهة
1

تعمل المنظمة على تعريف العاملين برسالتها

2

يستطيع الجمهور االطالع على رسالة المنظمة

3

تقوم المنظمة بمراجعة رسالتها بشكل دوري

4

تحرص إدارة المنظمة على تطوير دورها في تعزيز أخالقيات
النزاهة

5

يوجد ميثاق اخالقي مكتوب للمنظمة

6

تعتبر النزاهة من القيم األخالقية للمنظمة

7

يلتزم العاملون في المنظمة بتطبيق القيم األخالقية

( Global Ethics and Integrity .1
) Benchmarks, 2015
( TRANSPARANCY .2
INTERNATIONAL, Problems of
)Governance in the NGO Sector
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(Union of International .3

8

تطبق المنظمة القيم المنصوص عليها في رسالتها

9

تلتزم المنظمة بنظام مالي وإداري سليم

10

تعزز اجراءات المنظمة تطبيق اخالقيات المنظمة من خالل

Associations, The Transparency of

آليات التقييم

( policyinnovations.org ) .4
 ( .5مجلة اإلدارة واالقتصاد ،أثر اعتماد الشفافية

11

تقوم المنظمة بمشاركة المعلومات الخاصة بها مع العاملين

12

يوجد شفافية في صناعة القرار بالمنظمة

13

يوجد عالقة مكاشفة مع االعالم

14

تتفق مخرجات الخطة االستراتيجية مع الهدف الذي انشئت من

في تحجيم الفساد اإلداري العدد ) 2014 :98
( .6أمان ،مساءلة العمل الفلسطيني)2007 ،

أجله المنظمة
15

تتوافر المخرجات االستراتيجية للمنظمة بشكل واضح

16

يوجد أدوات قياس واضحة للمخرجات االستراتيجية للمنظمة

17

يشارك العاملون في المنظمة في قياس المخرجات االستراتيجية
للمنظمة

81

)NGOs: Lessons from experience

تبذل المنظمة جهد ملموس في خدمة المجتمع والتواصل مع
أصحاب المصلحة
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الملحق رقم ( :)3قائمة المحكمين
اسم المحكم

مكان العمل

.1

أ.د .يحيى عابد

جامعة القدس أبو ديس

.2

د .آمال الحيلة

كلية فلسطين التقنية

.3

د .بسام أبو حمد

جامعة القدس أبو ديس

.4

د .خليل ماضي

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

.5

د .علي شاهين

جامعة فلسطين

.6

د .عبد الكريم المدهون

جامعة فلسطين

.7

د .محمود الشنطي

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

.8

د .محمد أبو عودة

الجامعة االسالمية

.9

د .نبيل اللوح

مدير عام التخطيط – ديوان الموظفين

.10

د .عبد الناصر صبح

منظمة الصحة العالمية

.11

السيد أمجد الشوا

شبكة المنظمات األهلية

.12

السيد عبد المنعم الطهراوي

مركز الديموقراطية وحل النزاعات

#
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الملحق رقم ( :)4تحكيم االستبانة
جـــــــــــــــــــــــــــــامعة األزهــــــــــــــــــــــــر-غزة
عمــــــــادة الدراســـــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــا
كلية االقتصــــــــــــاد والعلــــــــــــوم اإلدارية
قســـــــــــــــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــــال
تحكيم استبانة
عناية الدكتور ........................................................./المحترم…
تحية طيبة وبعد،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة – دراسة ميدانية على المنظمات

غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة" ،وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزهر – غزة.

صممت هذه اإلستبانة المكونة من أربعة أجزاء:
ولتحقيق أهداف الدراسة ُ
 -الجزء األول :يتكون من ستة عوامل تعكس الخصائص الديمغرافية لمجتمع الدراسة.

 الجزء الثاني :يقيس المتغير المستقل – المساءلة االستراتيجية – ويتكون من ( )18فقرة موزعة على خمسةأبعاد باالعتماد على المراجع التالية:

(،)Taylor & Francis Group, 2007(،) Awarsha&Awarsha, 2012
()Issues of Accountability, Tilt ( ،)Al Noor Ibrahim, 2010

(مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية( ،)2008 ،أمان ،مساءلة العمل الفلسطيني)2007 ،

 الجزء الثالث :يقيس المتغير التابع -النزاهة -ويتكون من ( )21فقرة باالعتماد على:)(Global Ethics and Integrity Benchmarks, 2015
(أمان ،مساءلة العمل الفلسطيني)2007 ،

لذا أرجوا التفضل بقراءة هذه الفقرات وإبداء الرأي بمدى مناسبة هذه الفقرات لموضوع الدراسة ،ومدى انتمائها للبعد
الذي ادرجت فيه ،ومدى وضوحها لغوياً.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
الباحثة/أسماء المدهون
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أوالً :البيانات الشخصية:
يرجى وضع اشا ةر ( )Xبين القوسين مقابل ما يناسبك من البيانات التالية:
 .1المحافظة:
الشمال

(

)

غزة

(

)

خانيونس

(

)

رفح

(

)

(

الوسطى

 .2النوع االجتماعي:
ذكر

(

)

(

أنثى

)

 .3العمر:
(

)

من  – 30اقل من  40سنة (

)

اقل من  30سنة

من  – 40اقل من  50سنة (

)

(

)

من  50فأكبر

 .4المؤهل العلمي:
دبلوم

(

)

دراسات عليا

(

)

بكالوريوس

)

(

 .5المسمى الوظيفي:
مدير تنفيذي

(

)

مدير برامج

(

)

مدير مشروع

(

)

منسق مشروع

(

)

مهني (طبيب ،فني )

(

)

أخرى

(

)

الرجاء التحديد:
 .6سنوات الخبرة في المنظمة:
أقل من  3سنوات

(

)

 8سنوات حتى أقل من  13سنة

(

)

من  3حتى أقل من  8سنوات
 13سنة فأكثر
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(

)

(

)

)

ثانياً :المساءلة االستراتيجية:
والمقصود بها :المسؤولية عن اإلجراءات والنتائج التي وعدت بها المنظمة ،في نطاق الدور والسلطة المنوطة بها،
وااللتزام باإلبالغ عن النتائج المترتبة على الق اررات االستراتيجية وشرحها والرد عليها.

المجال

رقم

فقرات قياس المساءلة االستراتيجية:

الفقرة
المساءلة الداخلية للمنظمة
.1

يطلع العاملون في المنظمة على بنود نظامها األساسي.

.2

يدرك العاملون في المنظمة مهمتها وقيمها

.3

1

تركز سياسات المؤسسة على بث روح المساءلة في نفوس
الموظفين

.4

يوجد خطة استراتيجية للمنظمة

.5

يساهم العاملون في المنظمة في صياغة خطتها االستراتيجية

.6
.7
.8

يوجد في المنظمة شخص للتأكد من تطابق أنشطة المنظمة مع
خطتها االستراتيجية
يوجد في المنظمة نظام لمتابعة ممارسة المساءلة االستراتيجية
تقوم المنظمة بإطالع الموظفين على نتائج تقييم مخرجات الخطة
االستراتيجية

المساءلة للجهات الحكومية
.1
.2
2

تقوم الحكومة بدعم سياسات المنظمة
يوجد نظام رقابة من قبل الجهات الحكومية على مسائلة ارتباط
انشطة المنظمة باستراتيجياتها

.3

تتقاطع أهداف المنظمة االستراتيجية مع أهداف الحكومة

.4

تقوم المنظمة بتقديم المعلومات للجهات الحكومية

.5
.6

يوجد آلية واضحة لدى موظفي المنظمة لمشاركة المعلومات مع
جهات االختصاص بالحكومة
تتابع الجهات الحكومية تزويد المنظمات بآلية ارسال المعلومات
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غير

موافق
بشدة

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

.7

تشارك المنظمة في وضع استراتيجيات القطاعات مع الحكومة

المساءلة للجهات المانحة
.1

تشارك المنظمة خططها االستراتيجية مع المانحين

.2

يوجد اهتمام بمسائلة استراتيجيات المنظمة من قبل المانحين

.3
3

.4
.5

تقارن الجهات المانحة خطة المنظمة االستراتيجية باالحتياجات
المحددة للقطاع ذي العالقة
تقوم المنظمة بتغذية المانحين بالمعلومات
يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات لدى الموظفين ذوي
االختصاص بالمنظمة مع المانحين

.6

توفر المنظمة تقارير دورية حول انشطتها وتمويلها

.7

تقوم الجهات المانحة بعمل متابعة ميدانية ألنشطة المنظمة

.8

تهتم الجهات المانحة باستدامة مشاريع المنظمة

المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة
.1

4

يتم مشاركة المعلومات من قبل اصحاب المصلحة للتأثير في
استدامة البرامج

.2

تقوم المنظمة بتغذية الجمهور بالمعلومات

.3

يثق الجمهور بالمعلومات التي يتم نشرها من قبل المنظمة

.4

تتم مشاركة المعلومات مع ذوي العالقة من القطاع الصحي

.5

تتوفر رؤية مشتركة بين المنظمة وذوي العالقة من القطاع الصحي

.6

يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات مع الجمهور لدى الموظفين
ذوي االختصاص بالمنظمة

.7

يوجد صندوق تستقبل فيه الشكاوى

.8

يوجد دليل للتعامل مع الشكاوى

المساءلة للخطة الوطنية
5

.1

تتوافر لدى العاملين في المنظمة معلومات عن وجود خطة
استراتيجية وطنية للصحة
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.2

.3

.4

.5

.6

يعلم العاملون في المنظمة الفترة الزمنية لنطاق الخطة االستراتيجية
الوطنية للصحة
يطلع العاملون في المنظمة على أهداف الخطة االستراتيجية
الوطنية للصحة
يطلع العاملون في المنظمة على مؤشرات تقييم الخطة االستراتيجية
الوطنية للصحة
يطلع العاملون في المنظمة على النتائج المتوقعة من الخطة
االستراتيجية الوطنية للصحة
تشارك المنظمة في وضع الخطة االستراتيجية الحكومية للقطاع
الصحي
تتقاطع الخطة االستراتيجية للمنظمة مع الخطة الوطنية لو ازرة

.7

الصحة الفلسطينية (على اعتبار ان الخطة االستراتيجية للمنظمة
تخص القطاع الصحي)

ثالثاً :النزاهة:
والمقصود بالنزاهة“ :جودة االلتزام األخالقي للمنظمة واتباع القيم األخالقية والقيام بما هو صحيح "
فقرات قياس محور النزاهة:
المجال

رقم
الفقرة

()Global Ethics & Integrity Benchmarks

غير

)( Integrity Action, 2015

بشدة

(أمان -مصادر معلومات مقياس نظام النزاهة)2017 ،

7

.1

يدرك العاملون في المنظمة رسالتها

.2

يستطيع العامة االطالع على رسالة المنظمة

.3

تقوم المنظمة بمراجعة رسالتها بشكل دوري

.4

تساءل إدارة المنظمة عن دورها في تعزيز أخالقيات النزاهة

.5

يوجد ميثاق اخالقي مكتوب للمنظمة

.6

تعتبر النزاهة من القيم األخالقية للمنظمة

.7

يلتزم العاملون في المنظمة بتطبيق القيم األخالقية
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موافق

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

فقرات قياس محور النزاهة:
المجال

رقم

الفقرة

()Global Ethics & Integrity Benchmarks

غير

)( Integrity Action, 2015

بشدة

(أمان -مصادر معلومات مقياس نظام النزاهة)2017 ،
.8

تطبق المنظمة القيم المنصوص عليها في رسالتها

.9

تلتزم المنظمة بنظام مالي وإداري

.10

تعزز اجراءات المنظمة تطبيق اخالقيات المنظمة من خالل
آليات التقييم

.11

تقوم المنظمة بمشاركة المعلومات الخاصة بالمنظمة مع العاملين

.12

يوجد شفافية في صناعة القرار

 .13يوجد عالقة مكاشفة مع االعالم
.14

تتفق مخرجات الخطة االستراتيجية مع التكليف الذي انشئت له
المنظمة

.15

تتوافر المخرجات االستراتيجية للمنظمة بشكل واضح

.16

يوجد أدوات قياس للمخرجات االستراتيجية للمنظمة

.17

.18

يشارك العاملون في المنظمة في قياس المخرجات االستراتيجية
للمنظمة
تبذل المنظمة جهد في خدمة المجتمع والتواصل مع أصحاب
المصلحة
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موافق

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

الملحق رقم ( :)5االستبانة النهائية
جـــــــــــــــــــــــــــــامعة األزهــــــــــــــــــــــــر-غزة
عمــــــــادة الدراســـــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــا
كلية االقتصــــــــــــاد والعلــــــــــــوم اإلدارية
قســـــــــــــــــــــــــــــم إدارة األعمـــــــــــــــــــــــــــال

السيد /ة ...........................................

المحترم/ة …

تحية طيبة وبعد،
تسعى الباحثه في هذه االستبانة لدراسة " العالقة بين المساءلة االستراتيجية والنزاهة – دراسة ميدانية
على المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في قطاع غزة " ،وذلك كبحث أكاديمي تكميلي
للحصول على درجة الماجستير في إدارة اإلعمال من جامعة األزهر ،حيث إنني أؤمن بأنكم خير مصدر
للحصول على المعلومات المطلوبة؛ كونكم ذوي خبرة واختصاص ،وأملي كبير في أنكم لن تدخروا جهداً في
تقديم المعلومات الالزمة ،علماً بأن إجاباتكم ستكون موضع العناية ،واالهتمام ،والسرية التامة ،ولن تستخدم إال
ألغراض البحث العلمي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم،

إشراف :د .وائل ثابت
الباحثة :أسماء ياسين المدهون
جامعة األزهر -غزة
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أوالً :البيانات الشخصية:
يرجى وضع اشا ةر ( )Xبين القوسين مقابل ما يناسبك من البيانات التالية:
 .7النوع االجتماعي:
ذكر

(

)

(

أنثى

)

 .8العمر:
من  -20اقل من  30سنة

(

)

من  – 30اقل من  40سنة (

)

من  – 40اقل من  50سنة

(

)

(

)

من  50فأكثر

 .9المؤهل العلمي:
دبلوم

(

)

دراسات عليا

(

)

بكالوريوس

)

(

 .10المسمى الوظيفي:
عضو مجلس إدارة

(

)

مدير تنفيذي

(

)

مدير مشروع

(

)

مدير برامج

(

)

منسق مشروع

(

)

مهني (طبيب ،فني )

(

)

 .11سنوات الخبرة في المنظمة:
من  - 1أقل من  4سنوات

(

)

 8سنوات حتى أقل من  12سنة

(

)

من  4حتى أقل من  8سنوات
 13سنة فأكثر
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(

)

(

)

ثانياً :المساءلة االستراتيجية:
والمقصود بها :هي التزام باإلبالغ عن النتائج المترتبة على الق اررات االستراتيجية على مختلف مستويات المنظمة
وشرحها والرد عليها(Murtaza, 2012) .

المجال

رقم

فقرات قياس المساءلة االستراتيجية:

الفقرة
المساءلة الداخلية للمنظمة
.1

يطلع العاملون في المنظمة على بنود نظامها األساسي.

.2

يدرك العاملون في المنظمة مهمتها وقيمها

.3
1

تركز سياسات المؤسسة على بث روح المساءلة في نفوس
الموظفين

.4

يوجد للمنظمة خطة استراتيجية معلنة

.5

يساهم العاملون في المنظمة في صياغة خطتها االستراتيجية

.6

يتم التأكد من تطابق أنشطة المنظمة مع خطتها االستراتيجية

.7

يوجد في المنظمة نظام لمتابعة ممارسة المساءلة االستراتيجية

.8

تقوم المنظمة بإطالع الموظفين على نتائج تقييم مخرجات الخطة
االستراتيجية

المساءلة للجهات الحكومية
.1
.2

2

.3
.4
.5
.6

تقوم الحكومة بدعم سياسات المنظمة
تقوم الجهات الحكومية ذات االختصاص بالرقابة على أنشطة
المنظمة ومدى مراعاتها لخطتها االستراتيجية
تراعي المنظمة أهداف الجهات الحكومية ذات االختصاص عند
بناء استراتيجيتها
يوجد تعاون بين المنظمة والجهات الحكومية ذات االختصاص
يوجد آلية واضحة لدى موظفي المنظمة لمشاركة المعلومات مع
جهات االختصاص بالحكومة
تتابع الجهات الحكومية تزويد المنظمات بآلية ارسال المعلومات

175

غير

موافق
بشدة

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

المساءلة للجهات المانحة
.1

تُ َقتيِّم الجهات المانحة مدى إلتزام المنظمة بالخطة االستراتيجية

.2

يوجد اهتمام بمسائلة استراتيجيات المنظمة من قبل المانحين

.3
3

ُيقارِّن المانحين خطة المنظمة االستراتيجية باالحتياجات المحددة للقطاع

ذي العالقة

.4

تقوم المنظمة بتغذية المانحين بالمعلومات

.5

يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات بين المنظمة والمانحين

.6

توفر المنظمة تقارير دورية للمانحين حول انشطتها وتمويلها

.7
.8

يقوم المانحين بعمل متابعة ميدانية ألنشطة المنظمة ذات العالقة
بالشراكة
يهتم المانحين باستدامة مشاريع المنظمة

المساءلة للجمهور وأصحاب العالقة

4

.1

تشارك المنظمة معلوماتها مع أصحاب المصالح لتعزيز استدامة البرامج

.2

تقوم المنظمة بتغذية الجمهور بالمعلومات

.3

تعمل المنظمة على تعزيز الثقة بالمعلومات التي يتم نشرها للجمهور

.4

تتم مشاركة المعلومات مع ذوي العالقة من القطاع الصحي

.5

تتوفر رؤية مشتركة بين المنظمة وذوي العالقة من القطاع الصحي

.6

.5

يوجد آلية واضحة لمشاركة المعلومات مع الجمهور لدى الموظفين ذوي
االختصاص بالمنظمة

.7

يوجد صندوق الستقبال شكاوى الجمهور

.8

يوجد دليل للتعامل مع الشكاوى

المساءلة للخطة الوطنية االستراتيجية الصحية
.1

.2
.3

تتوافر لدى العاملين في المنظمة معلومات عن وجود استراتيجية وطنية
صحية لو ازرة الصحة الفلسطينية
يعلم العاملون في المنظمة الفترة الزمنية لنطاق االستراتيجية الوطنية
الصحية لو ازرة الصحة
يطلع العاملون في المنظمة على أهداف االستراتيجية الوطنية الصحية
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.4

.5
.6

يطلع العاملون في المنظمة على مؤشرات تقييم االستراتيجية الوطنية
الصحية
يطلع العاملون في المنظمة على النتائج المتوقعة من االستراتيجية
الوطنية الصحية
تشارك المنظمة في وضع االستراتيجية الوطنية الصحية للقطاع الصحي
تتقاطع الخطة االستراتيجية للمنظمة مع االستراتيجية الوطنية الصحية

.7

لو ازرة الصحة الفلسطينية (على اعتبار ان الخطة االستراتيجية للمنظمة
تخص القطاع الصحي)

ثالثاً :النزاهة:
والمقصود بالنزاهة :فلسفة فلسفة اتساق اإلجراءات والقيم واألساليب والمبادئ التنظيمية والتوقعات والنتائج ،وااللتزام
الصارم بقواعد ذات قيم اخالقية او مهنية خاصة ).(Odrakiewicz & Odrakiewicz, 2014

6

.1

تعمل المنظمة على تعريف العاملين برسالتها

.2

يستطيع الجمهور االطالع على رسالة المنظمة

.3

تقوم المنظمة بمراجعة رسالتها بشكل دوري

.4

تحرص إدارة المنظمة على تطوير دورها في تعزيز أخالقيات النزاهة

.5

يوجد ميثاق اخالقي مكتوب للمنظمة

.6

تعتبر النزاهة من القيم األخالقية للمنظمة

.7

يلتزم العاملون في المنظمة بتطبيق القيم األخالقية

.8

تطبق المنظمة القيم المنصوص عليها في رسالتها

.9

تلتزم المنظمة بنظام مالي وإداري سليم

.10

تعزز اجراءات المنظمة تطبيق اخالقيات المنظمة من خالل آليات التقييم

 .11تقوم المنظمة بمشاركة المعلومات الخاصة بها مع العاملين
.12

يوجد شفافية في صناعة القرار بالمنظمة

 .13يوجد عالقة مكاشفة مع االعالم
.14

تتفق مخرجات الخطة االستراتيجية مع الهدف الذي انشئت من أجله
المنظمة
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.15

تتوافر المخرجات االستراتيجية للمنظمة بشكل واضح

.16

يوجد أدوات قياس واضحة للمخرجات االستراتيجية للمنظمة

 .17يشارك العاملون في المنظمة في قياس المخرجات االستراتيجية للمنظمة
.18

تبذل المنظمة جهد ملموس في خدمة المجتمع والتواصل مع أصحاب
المصلحة
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الملحق رقم ( :)6مخاطبة تسهيالت بحثية

179

المحلق رقم ( :)7مجتمع الدراسة

نطاق العمل

تلفون الجمعية

العنوان

تاريخ التسجيل

2864750

غزة شارع الثالثيني مقابل األزهر من الشمال

1/1/1972

114

غزه الرمال شارع الناصرة

5/13/1971

21

4/7/1980

220
185
-

الرقم

اسم الجمعية

1901

جمعية الهالل األحمر

قطاع غزة

1910

جمعية بنك الدم المركزي

قطاع غزة

2845101

1977

جمعية الوفاء الخيرية

فلسطين

2804140

غزه مدينة الزهراء مبنى الوفاء

1984

جمعية أصدقاء المريض

قطاع غزة

2866336

الشهداء خلف نادي غزة الرياضي

1/1/1980

2042

جمعية إتحاد لجان العمل الصحي

فلسطين

2824272

غزة الرمال ش الشفاء عمارة الصوراني جوار

7/25/1996

2077

جمعية الوقاية والسالمة

فلسطين

2849055

3003

جمعية الخدمة العامة ألحياء مدينة غزة

قطاع غزة

2845744

الجغرافي

عدد
العاملين

الوالده
غزة الرمال الجنوبي نهاية ش الصناعة بناية

8/3/1992

-

الغاليين
عمر المختار الخدمة العامة مقابل سينما
النصر
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4/1/1993

-

4054

جمعية مركز الطفل واألسرة لإلرشاد

غزة

2889219

والتدريب

غزه الرمال شارع فلسطين عمارة الشيخ

2/26/1997

-

موسى ثابت

5004

جمعية إنقاذ المريض الخيرية

رفح

2138163

رفح الشابوره بجوار مسجد الفاروق دوار

9/7/1997

5

الدخني
5030

جمعية الصخرة المشرفة الخيرية

قطاع غزة

2848424

غزة تل الهوى ش برشلونة مبنى الصخرة

11/29/1997

-

5047

جمعية مركز التدريب المجتمعي وإدارة

غزة

2848404

شارع الثالثيني مفرق الطيران منزل غازي

3/19/1998

-

األخشم

األزمات
5071

جمعية لجان الرعاية الصحية

قطاع غزة

2863211

شارع طارق بن زياد -خلف برج الشعاع بناية

7/21/1998

52

أبوصبحه
6004

جمعية الجراحين الفلسطينيين

قطاع غزة

2623812

غزه أنصار شارع القدس عمارة األوقاف

2/6/1999

-

6037

جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخيرية

قطاع غزة

2868138

غزه شارع النصربناية ممدوح الخالدي

7/14/1999

88

6050

جمعية مستشفى يافا

قطاع غزة

2530950

دير البلح

9/17/2003

-

6060

جمعية أصدقاء الستوما

قطاع غزة

2841911

الرمال الشمالي شارع يوسف العظمة

2/12/2000

-

6071

جمعية رعاية المريض غزه

فلسطين

2855860

النصر دوار التوام مستشفى الكرامة

5/24/2000

78

181

7025

جمعية برنامج غزه للصحة النفسية

قطاع غزة

2641511

7142

جمعية مركز الشرق للصحة النفسية

خانيونس

2052778

غزة الشيخ عجلين ش الشيخ عجلين بناية

1/14/2001

-

عكيلة وكح
خانيونس البلد ش جالل عمارة عاشور ط3

11/25/2001

2

والمجتمعية
7188

جمعية نداء الحياة الخيرية

قطاع غزة

2140575

7319

جمعية مجمع الصحابة الطبي

قطاع غزة

2833566

7331

جمعية الطفل الجريح الخيرية

الوسطى

2531429

رفح حي الجنينه شارع المحكمة بناية ابو

7/14/2002

2

عبيد
غزه الدرج شارع الصحابة مجمع الصحابة

8/9/2003

122

الطبي
دير البلح وادي السقا ش العام بجوار البلدية

9/16/2003

-

عمارة محمد ابو مغصيب
7379

جمعية مركز بحوث اإلدمان

قطاع غزة

2843435

تل الهوى برج القاهرة

6/30/2004

2

7391

جمعية المنتدى الطبي الفلسطيني

0

599626233

غزه السودانية شارع مسجد الخالدين مبنى

10/20/2004

-

الجمعية
7403

جمعية أصدقاء مستشفى غزه األوروبي

0

9417650

خانيونس

10/20/2004

-

7481

جمعية الجنوب لصحة المرأة

رفح

2132390

ررفح خربة العدس شارع جنين عمارة عيسى

10/1/2005

2

182

النحال
7653

جمعية التوبة الخيرية

قطاع غزة

2082826

7750

الجمعية الفلسطينية لطب الحاالت

فلسطين

9730184

عبسان الكبيرة حي الشواف -شارع الرحمة

11/7/2006

30

عمارة التوبه
غزه شارع عبد القادر الحسيني

12/10/2006

-

الحرجة
7791

جمعية مركز فلسطين لرعاية ضحايا

فلسطين

2886804

شارع اللبابيدي " خليل الوزير " قرب مفترق

1/14/2007

21

الغفري عمارة حماده

الصدمات النفسية
8015

جمعية المستقبل الصحية

شمال غزة

2458070

جباليا تل الزعتر مقابل الشيخ زايد

6/10/2007

8

8100

جمعية أصدقاء مرضى السرطان

قطاع غزة

2863301

غزة تل الهوى شارع برشلونة مركز الهدى

5/10/2009

-

الفلسطينية
8131

جمعية مسك الجراح الخيرية

0

599797985

غزة الدرج

8/25/2009

-

8179

جمعية مركز حيفا الطبي الخيري

قطاع غزة

2808333

التفاح شارع صالح الدين خلف مجمع

4/27/2010

22

الصخرة مبنى حيفا
8205

جمعية دار السالم الخيرية

قطاع غزة

2054260

خانيونس السطر الشرقي شارع صالح الدين

7/28/2010

63

8249

جمعية أصدقاء المستشفيات والمراكز

قطاع غزة

2471843

غزة الرمال شارع ابن سينا بناية ابو ايمن

2/8/2011

39

183

عرفات

الصحية للتنمية والتطوير
8279

جمعية أصدقاء الصحة النفسية

قطاع غزة

2865175

غزه شارع الوحده عمارة األمل

7/25/2011

-

8303

جمعية حيفا ألطفال مرضى السكري

قطاع غزة

2878962

غزه الرمال الشمالي شارع حميد مقابل مخيم

1/23/2012

-

8343

الجمعية الفلسطينية للتنمية والتأهيل

قطاع غزة

597801233

الشاطئ
بيت الهيا الشارع العام قرب استراحة كنعان

10/8/2012

8

النفسي والمجتمعي
8362

جمعية ضياء الغد

خانيونس

2072250

8363

جمعية األيدي الوفية للتنمية الصحية

قطاع غزة

0

خانيونس عبسان الكبيرة الفراحين عمارة

1/20/2013

4

رياض ابو طير
خانيونس حي الشيخ ناصر شارع صالح

والمجتمعية
8403

الجمعية الفلسطينية للقلب واألوعية

2/11/2013

7

الدين عمارة عدنان االغا
فلسطين

2423940

غزه شارع الوحدة مركز غزه التخصصي

11/10/2013

-

الدموية
8454

الجمعية الوطنية الفلسطينية لألمراض

قطاع غزة

9157907

الجلدية وابحاث الجلد
8483

جمعية سما للرعاية الصحية والتأهيل

غزة شارع مجمع الصحابة الطبي بجوار برج

10/19/2014

-

القدس
فلسطين

2855066
184

غزة النصر أبراج المخابرات البرج الخامس

1/22/2015

-

والتنمية المجتمعية
8484

جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي

قطاع غزة

2141026

رفح البلد مبنى البريد

1/22/2015

1

8498

جمعية ساهم لرعاية مرضى السرطان

قطاع غزة

599304640

رفح البلد حي الجنينه نهاية شارع الداخلية

3/18/2015

-

8501

جمعية الشفاء لرعاية مرضى السرطان

قطاع غزة

599625872

خانيونس المحطة شارع أبو حميد عمارة

4/5/2015

-

8521

جمعية دعم مجمع الشفاء الطبي

فلسطين

595727273

خالل االغا
النصر جوار السويدي عمارة عبدو الطابق

6/23/2015

-

األول
8530

جمعية أتمكن للتنمية والتأهيل الصحي

قطاع غزة

0

جمعية أتمكن للتنمية والتأهيل

8/24/2015

-

8543

جمعية نحو األمل والسالم الخيرية

0

599255075

غزة الميناء بناية فندق القدس

10/13/2015

-

8554

جمعية كرامة للصحة النفسية المجتمعية

قطاع غزة

599698770

دير البلح شارع يافا بجوار المحكمة الشرعية

12/14/2015

-

8562

الجمعية الفلسطينية لرعاية مرضى

فلسطين

2532225

دير البلح البركه شارع صالح خلف

2/9/2016

-

السرطان
8564

جمعية أصدقاء مرضى الكلى الخيرية

قطاع غزة

8855143

8575

جمعية الهالل األخضر -فلسطين

فلسطين

599742702

رفح حي الشعوت شارع المستشفى الكويتي

2/21/2016

6

جوار مسجد السالم

185

غزه الرمال شارع النصر عمارة الصفا الطابق

5/16/2016

-

الثالث
8604

الجمعية الفلسطينية لمكافحة العدوى

قطاع غزة

597526660

محافظة غزة تل الهوى شارع بيروت برج مهنا

1/3/2017

-

طابق ثالث
8616

جمعية الرعاية الصحية والتنموية

غير متوفر

0

النصيرات جوار نادي الخدمات

4/18/2017

-

8617

جمعية رعاية مرضى الدم والكلى الخيرية

فلسطين

0

دير البلح

4/18/2017

-

8655

جمعية اإلغاثة الطبية العربية الخيرية

0

0

غزة

12/6/2017

-

186

