


هذا البحث فاز بجائزة النزاهة ألفضل بحث للعام 2020  للباحثين د.خليل ماضي و آية أبو ندا

 

يتقدم ائتالف أمان  بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة الفنية لجائزة أفضل بحث للعام 2020 

على جهودهم في مراجعة وتقييم األبحاث المتنافسة وهم: د. أحمد أبو دية، د. عبد الرحيم 

طه، د. بسام أبو حشيش، أ. نور مطور، أ. عزيز كايد.

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، قام بطباعة ونشر هذا البحث كجـزء مـن 

متطلبـات جائـزة النزاهـة ألفضـل بحـث متخصص في مكافحة الفساد، وال يتحمـل ائتالف 

أمـان مسـؤولية اآلراء أو المعلومـات الـواردة فـي البحـث.

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان



ملخص البحث

التنظيمــي  للتشــخيص  ماكنــزي  منــوذج  أبعــاد  بــن  العالقــة  يف  الصالــح  احلكــم  دور  علــى  التعــرف  إلــى  البحــث  يهــدف 
)McKinsey,7S( وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية، وقــد اســتخدم الباحثــان 
املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومت اســتخدام االســتبانة كأداة جلمــع البيانــات، وبلــغ حجــم املجتمــع )523( مــن الوظائــف اإلشــرافية، 
 وكانــت العينــة بالطريقــة العشــوائية بلغــت )221(، ومت توزيــع )300( اســتبانة ومت اســترداد )266( اســتبانة بنســبة اســترداد
 )88.7 %،(، ومت اســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي )spss( كرزمــة إحصائيــة إلدخــال ومعاجلــة وحتليــل البيانــات. وكانــت 
أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث: أن هنــاك درجــة موافقــة علــى املجــاالت املرتبطــة بأبعــاد منــوذج ماكنــزي للتشــخيص 
ــح مبتوســط  ــم الصال ــات احلك ــى متطلب ــة عل ــت درجــة املوافق ــي مبتوســط حســابي نســبي ) 62.51 %،(، يف حــن كان التنظيم
حســابي نســبي )  64.51 %(، يف حــن كانــت درجــة املوافقــة علــى النزاهــة والشــفافية مبتوســط حســابي نســبي )  60.71 %(، 
ــاد منــوذج  ــن أبع ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة طردي ــة مبتوســط حســابي نســبي ) 66.44 %(، ووجــود عالق والســمعة التنظيمي
ــة  ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة، ووجــود عالقــة طردي ــم النزاهــة والشــفافية، والســمعة التنظيمي ــزي للتشــخيص التنظيمــي وقي ماكن
بــن أبعــاد منــوذج ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي ومتطلبــات احلكــم الصالــح، ووجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن 
متطلبــات احلكــم الصالــح وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة. وأهــم التوصيــات التــي قدمهــا البحــث: دمــج 
مبــادئ وأهــداف احلكــم الصالــح وقيــم النزاهــة والشــفافية ضمــن خطــط وإســتراتيجية وسياســات البلديــات املســتقبلية، وإيجــاد 
ــى املســؤولية  ــى عل ــوم بالدرجــة األول ــي تق ــة الت ــة للبلدي ــاء الســمعة التنظيمي ــع يف بن ــن واملجتم ــات مناســبة ملشــاركة العامل آلي
االجتماعيــة جتــاه العاملــن واملجتمــع والبيئــة، وضــرورة إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة تعبــر عــن رأي الشــارع يف قطــاع غــزة، وتــرك 

احلريــة الكاملــة للمواطنــن يف اختيــار ممثليهــم يف املجالــس البلديــة.

ABSTRACT
 The study aims to identify the role of good governance in the relationship between the dimensions 
of the McKinsey Model of Organizational Diagnosis (McKinsey, 7S) and the activation of Values 
of integrity and transparency and Organizational Reputation. The researchers have also used 
the descriptive analytical method for this purpose, and used as questionnaire as a main tool for t 
data collection, and the volume of the society (523), and the study sample (221), and the sample is 
random way were distributed (300) questionnaire was recovery (266) identifying the rate of recovery 
(88.7%), and was used statistical analysis program (spss) as a package statistical input, processing 
and analysis of data.The most important findings of the research There is a degree of approval of 
the fields related to the dimensions of the McKinsey Model for Organizational Diagnosis with a 
mean relative (62.51%) while the degree of approval on good governance requirements of a mean 
relative (64.51)%. while the degree of approval on Values of integrity and transparency of a mean 
relative (60.71)%. while the degree of approval on Organizational Reputation of a mean relative 
(66.44)%. A statistically significant positive relationship was found between the dimensions of 
the McKinsey Model for Organizational Diagnosis and Values of integrity and transparency and 
Organizational Reputation. In addition, A statistically significant positive relationship was found 
between the dimensions of the McKinsey Model for Organizational Diagnosis and good governance 
, A statistically significant positive relationship was found between the good governance and Values 
of integrity and transparency and Organizational Reputation.Most important recommendations 
made by the research: Integration of the principles and objectives of good governance and values 
of integrity and transparency into the plans, strategy and policies of future municipalities, creating 
appropriate mechanisms for the participation of workers and society in building the municipality’s 
organizational reputation, which is based primarily on social responsibility towards workers, 
society and the environment, and the need to hold free and fair elections that express the opinion of 
the street in the sector Gaza, leaving full freedom for citizens to choose their representatives in the 
municipal councils.
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مقدمة البحث 
تشــهد بيئــة عمــل منظمــات األعمــال اليــوم حتديــات وتطــورات متالحقــة علــى كافــة املســتويات املختلفــة، نتيجــة للتحــوالت 
التكنولوجيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية التــي فرضتهــا األزمــات املتتاليــة التــي متــر بهــا كافــة املنظمــات واحلكومــات 
حــول العالــم، مــا قــد ينعكــس علــى ســمعتها التنظيميــة ومســؤوليتها االجتماعيــة ومنظومــة النزاهــة والشــفافية يف إجــراءات العمــل 
نهــا مــن النجــاح يف تشــخيص كافــة  لديهــا، وبالتالــي أصبــح لزامــاً علــى تلــك املنظمــات اتبــاع أدوات وآليــات تنظيميــة وإداريــة متكِّ
عناصــر الوضــع احلالــي للمنظمــة ســواء كان إســتراتيجيتها أو هياكلهــا التنظيميــة املعتمــدة أو منــط وأســلوب العمــل لديهــا أو 
مهــارات وأعــداد موظفيهــا، وبنــاء القيــم التنظيميــة املشــتركة بــن كافــة األطــراف، وبالتالــي تتمكــن مــن تقويــة أســس ومتطلبــات 
احلكــم الصالــح، الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تعزيــز ســمعتها التنظيميــة وتقويــة أســس النزاهــة والشــفافية يف أســاليب العمــل 

وآليــات التوظيــف وحتســن املــوارد وتعزيــز الشــراكة املجتمعيــة وتقــدمي أفضــل اخلدمــات للمســتفيدين.

كمــا يعــد قطــاع احلكــم احمللــي مــن أهــم قطاعــات العمــل اخلدمــي والتنمــوي، ويتميــز عــن غيــره مــن القطاعــات األخــرى، عبــر 
مــا تقدمــه البلديــات للمجتمــع احمللــي لتحســن الظــروف املعيشــية املختلفــة للمواطنــن، وتنميــة املجتمــع احمللــى وتطويــره وبنــاء 
القــدرات، ال ســيما الفئــات الفقيــرة واملهمشــة، ومــن هــذا املنطلــق، ال بــد مــن البحــث عــن أدوات ومتطلبــات العمــل اإلداري الســليم 

الــذي يحقــق ويعــزز مبــادئ احلكــم الصالــح ويزيــد مــن اإلبــداع والتميــز يف تقــدمي اخلدمــات للمواطنــن.

ويف ضــوء مــا تقــدم، جــاء البحــث احلالــي ليكشــف عــن دور احلكــم الصالــح يف العالقــة بــن أبعــاد التشــخيص التنظيمــي 
التنظيميــة. والســمعة  والشــفافية  النزاهــة  قيــم  وتفعيــل   )McKinsey,7S(

أواًل: مشكلة وتساؤالت البحث

تعتبــر الهيئــات احملليــة مــن أهــم مكونــات وأطــراف الدولــة، ويقــع علــى عاتقهــا الكثيــر مــن املهــام واملســؤوليات، كمــا أن قدرتهــا 
علــى القيــام بواجباتهــا املهمــة واحليويــة جتــاه التطويــر والبنــاء والتنميــة، تتطلــب تعزيــز ونشــر وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية 
واملشــاركة املجتمعيــة وبنــاء مســؤولية اجتماعيــة وســمعة تنظيميــة قويــة مــن شــأنها أن تنعكــس علــى حتســن خدماتهــا املقدمــة 

لفئاتهــا املســتهدفة والقيــام بــاألدوار املطلوبــة منهــا.

وذلــك ال يتحقــق يف ظــل وجــود بعــض جوانــب الضعــف والقصــور وشــبهات فســاد يف بعــض آليــات املشــاركة املجتمعيــة والنزاهــة 
والشــفافية يف اإلجــراءات اإلداريــة والتخطيطيــة واملاليــة وغيرهــا، فقــد بينــت نتائــج بعــض التقاريــر احملليــة الــواردة عــدم إجــراء 
االنتخابــات احملليــة لكافــة الهيئــات احملليــة يف قطــاع غــزة، التــي قــد تعيــق تفعيــل نظــام النزاهــة الوطنــي مــن جانــب، وتعطيــل 
منظومــة املســاءلة يف بعــض اجلوانــب األخــرى، كمــا خلــص التقريــر الســنوي الصــادر عــن ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة )2017( 
ــات  ــار بعــض الهيئ ــا، وافتق ــا املدرجــة يف خططه ــق أهدافه ــى حتقي ــة عل ــات احمللي ــدرة بعــض الهيئ ــاً يف ق ــاك ضعف ــى أن هن إل
احملليــة ملعاييــر الشــفافية والنزاهــة وتكافــؤ الفــرص يف عمليــات التوظيــف والترقيــة ومنــح العــالوات يف بعــض الهيئــات احملليــة، 
كمــا ال تقــوم بعــض الهيئــات احملليــة بكافــة الصالحيــات والوظائــف املنوطــة بهــا، ولــم تعمــل بعــض الهيئــات احملليــة علــى اتخــاذ 

اإلجــراءات القانونيــة بحــق املواطنــن املعتديــن علــى أمــالك الهيئــة احملليــة.

كل ذلــك يتطلــب ضــرورة البحــث عــن آليــات وأســاليب وأدوات تنظيميــة داخليــة وخارجيــة لتســتطيع مــن خاللهــا تعزيــز منظومــة 
النزاهــة والشــفافية يف تقــدمي اخلدمــات املناســبة وحتقيــق املســؤولية املجتمعيــة املشــتركة الواقعــة ضمــن مهامهــا ومســؤولياتها 
الوظيفيــة والوطنيــة، فهــل يكــون مــن ضمــن تلــك اآلليــات واألدوات أبعــاد التشــخيص التنظيمــي كأعمــدة رئيســية يف عمــل 
البلديــات؟، وهــل تكــون مــن ضمــن تلــك األدوات متطلبــات احلكــم الصالــح لضمــان تفعيــل النزاهــة والشــفافية وحتقيــق املســؤولية 
االجتماعيــة الصحيحــة جتــاه قضايــا املواطنــن؟، هــذا مــا ســيجيب عنــه البحــث احلالــي الــذي يتمثــل ســؤاله الرئيســي يف اآلتــي: 

مــا الــدور االرتباطــي ملتطلبــات احلكــم الصالــح يف العالقــة بــن أبعــاد التشــخيص التنظيمــي )McKinsey,7S( وتفعيــل قيــم 
النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة؟
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وتتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

ما مدى توافر أبعاد التشخيص التنظيمي )McKinsey,7S( يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث احلالي؟ 	�

ما مدى توافر متطلبات احلكم الصالح يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث احلالي؟	�

ما درجة ممارسة النزاهة والشفافية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث احلالي؟ 	�

ما مستوى السمعة التنظيمية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث احلالي؟	�

مــا العالقــة بــن أبعــاد ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي، وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة يف البلديــات 	�
الفلســطينية املســتهدفة يف البحــث احلالــي؟

ما العالقة بن أبعاد ماكنزي للتشخيص التنظيمي، ومتطلبات احلكم الصالح يف البلديات الفلسطينية؟	�

مــا العالقــة بــن متطلبــات احلكــم الصالــح وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية 	�
املســتهدفة؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول موضوعــات البحــث تعــزى للمتغيــرات الدميغرافيــة 	�
)العمــر، ســنوات اخلدمــة، املؤهــل العلمــي( يف البلديــات الفلســطينية املســتهدفة يف البحــث احلالــي؟

التنظيمــي 	� للتشــخيص  أبعــاد منــوذج ماكنــزي  بــن  العالقــة  الصالــح يف  للحكــم  للــدور االرتباطــي  املقتــرح  مــا اإلطــار 
)McKinsey,7S( وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية املســتهدفة يف البحــث 

ــي؟ احلال

ثانيًا: فرضيات البحث

الفرضية الرئيسية األولى

ــزي للتشــخيص التنظيمــي )اإلســتراتيجية،  ــاد ماكن ــد مســتوى )α ≥ 0.05( بــن أبع ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ال توجــد عالق
الهيــكل التنظيمــي، الثقافــة والقيــم املشــتركة، املوظفــن، املهــارات، منــط اإلدارة، أنظمــة العمــل( وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية 

والســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية محــل البحــث.

الفرضية الرئيسية الثانية

ــزي للتشــخيص التنظيمــي )اإلســتراتيجية،  ــاد ماكن ــن أبع ــد مســتوى )α ≥ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ال توجــد عالق
الهيــكل التنظيمــي، الثقافــة والقيــم التنظيميــة املشــتركة، املوظفــن، املهــارات، منــط اإلدارة، أنظمــة العمــل(، واحلكــم الصالــح يف 

البلديــات الفلســطينية.

الفرضية الرئيسية الثالثة 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≥ 0.05( بــن متطلبــات احلكــم الصالــح وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية 
والســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية محــل البحــث.

الفرضية الرئيسية الرابعة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≥ 0.05( بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول موضوعــات 
البحــث تعــزى للمتغيــرات الدميغرافيــة )العمــر، ســنوات اخلدمــة، املؤهــل العلمــي(.
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ثالثًا: منوذج ومتغيرات البحث

املصدر: جرد بواسطة الباحثن
 الشكل رقم )1(: منوذج توضيحي ملتغيرات البحث والعالقة بينها

رابعًا: أهداف البحث

التعــرف إلــى مــدى توافــر أبعــاد منــوذج ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي )اإلســتراتيجية، الهيــكل التنظيمــي، الثقافــة والقيــم . 1
التنظيميــة املشــتركة، املوظفــن، املهــارات، منــط اإلدارة، أنظمــة العمــل( يف البلديــات الفلســطينية املســتهدفة يف البحــث.

الكشف عن مدى توافر متطلبات احلكم الصالح يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث.. 2

إظهار درجة ممارسة النزاهة والشفافية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث. . 3

الكشف عن مستوى السمعة التنظيمية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث.. 4

اختبار مدى العالقة بن متغيرات البحث يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث.. 5

حتديــد الفــروق بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول موضوعــات البحــث تعــزى للمتغيــرات الدميغرافيــة )العمــر، . 6
ســنوات اخلدمــة، املؤهــل العلمــي( يف البلديــات الفلســطينية املســتهدفة يف البحــث.

خامسًا: أهمية البحث 

األهمية العلمية

ــة التــي تتنــاول املتغيــرات . 1 ــم الباحثــن، فــإن هــذا البحــث مــن احملــاوالت امليدانيــة القليل مــن خــالل االطــالع، ويف حــدود عل
ــة(. ــم النزاهــة والشــفافية، الســمعة التنظيمي ــح، قي ــة )التشــخيص التنظيمــي، احلكــم الصال الهامــة للدراســة احلالي

األصالــة واألهميــة البالغــة ملوضوعــات البحــث باعتبارهــا إضافــة مهمــة نســبّياً، وإلــى حــد مــا مــن الناحيــة املهنيــة واملعرفيــة، . 2
وتعــد إثــراًء للجانــب العلمــي، والبحثــي، واملعــريف يف املكتبــة قــد تفيــد الباحثــن واملهتمــن يف هــذا املجــال.
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األهمية التطبيقية

تســليط الضــوء ولفــت أنظــار املســؤولن حــول مــدى قــوة ومتاســك املكونــات التنظيميــة ومــن ثــم الشــفافية يف ممارســة تلــك . 1
املكونــات يف بيئــة عمــل البلديــات التــي قــد تؤهلهــا للقيــام مبهامهــا وواجباتهــا علــى الوجــه املطلــوب.

رفــع كفــاءة ودور البلديــات الفلســطينية بقطــاع غــزة يف تفعيــل منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، لينعكــس علــى التميــز . 2
واجلــودة يف تقــدمي اخلدمــات للمواطــن الفلســطيني.

مســاهمة نتائــج البحــث احلالــي يف مســاعدة البلديــات حــول فهــم جوانــب القصــور والضعــف يف مكونــات العمــل التنظيمــي . 3
واإلداري والتخطيطــي، وبالتالــي اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة نحــو تفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية والقيــام باملهــام 

والواجبــات وتقــدمي اخلدمــات علــى أكمــل وجــه ممكــن.

سادسًا: حدود البحث

تقتصر حدود البحث على ما يلي:

احلد املوضوعي: يقتصر هذا البحث على دور متطلبات احلكم الصالح يف العالقة بن أبعاد التشخيص التنظيمي . 1
)McKinsey,7S( وتفعيل قيم النزاهة والشفافية والسمعة التنظيمية.

احلد البشري: العاملون يف الوظائف اإلشرافية يف البلديات الفلسطينية الكبرى )غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، . 2
جباليا(.

احلد الزمني: مت تطبيق هذا البحث خالل العام 2020.. 3

احلد املكاني: مت تطبيقه على البلديات الفلسطينية الكبرى يف قطاع غزة.. 4

سابعًا: الدراسات السابقة

دراســة )الســيد، 2020(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر أبعــاد منــوذج ماكنــزي يف إدارة األزمــات بوجــود املرونــة 
اإلســتراتيجية متغيــراً وســيطاً بــوزارة الصحــة، وكانــت أهــم النتائــج: درجــة موافقــة متوســطة علــى أبعــاد منــوذج ماكنــزي مــن قبــل 

أفــراد العينــة، وهنــاك عالقــة بــن أبعــاد منــوذج ماكنــزي وإدارة األزمــات بــوزارة الصحــة الفلســطينية.

ــة  ــر اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعي ــى أث ــى التعــرف عل دراســة )Worokinasih & Zaini ،2020(: هدفــت الدراســة إل
واحلوكمــة الرشــيدة للشــركات علــى قيمــة الشــركة، وكانــت أهــم النتائــج أن احلوكمــة الرشــيدة مبؤشــراتها اخلمســة تؤثــر علــى 

قيمــة الشــركة، وأن اإلفصــاح عــن املســؤولية االجتماعيــة ال يؤثــر بشــكل كبيــر علــى قيمــة الشــركة.

دراســة )عــدوان، 2020(: هدفــت الدراســة إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ احلوكمــة ودورهــا يف فعاليــة اتخــاذ القــرارات 
باملستشــفيات احلكوميــة الفلســطينية، وكانــت أهــم نتائــج الدراســة: أن تطبيــق مبــادئ احلوكمــة جــاءت بدرجــة موافقــة كانــت 
متوســطة، وفعاليــة اتخــاذ القــرارات علــى درجــة موافقــة متوســطة، وكذلــك يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة ملبــادئ احلوكمــة يف 

ــة اتخــاذ القــرارات. فعالي

دراســة )الشــامي، 2020(: كان الهــدف مــن الدراســة الكشــف عــن العوامــل املؤثــرة علــى الســمعة التنظيميــة املدركــة يف القطــاع 
العــام األردنــي، وكانــت أهــم نتائــج الدراســة: أن النزاهــة وأخالقيــات العمــل، وجــودة اخلدمــة، والعدالــة وســيادة القانــون واإلبــداع، 
واملســؤولية املجتمعيــة، والقيــادة اإلداريــة، تؤثــر يف بنــاء الســمعة التنظيميــة يف القطــاع العــام، باســتثناء متغيــر الثقــة التنظيميــة.

ــة يف  دراســة )Lockert, et. al,2019(: كان الهــدف مــن الدراســة البحــث يف أهــم إســتراتيجيات إصــالح الســمعة التنظيمي
احلكومــة احملليــة يف الدمنــارك والنرويــج، وكانــت أهــم نتائــج الدراســة: اســتجابات احلكومــات احملليــة إلصــالح الســمعة تعتمــد 
علــى حجــم البلديــة ونــوع اجلهــات الفاعلــة املشــاركة؛ فكلمــا كانــت البلديــة أكبــر، زادت مشــاركة اإلدارة. وكلمــا زادت مشــاركة 

الفاعلــن اإلداريــن، اســتهدفت اإلســتراتيجيات إصــالح وبنــاء الســمعة التنظيميــة.
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دراســة )قطيشــات؛ أبــو حمــور، 2018(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر تعزيــز املســاءلة والشــفافية يف البلديــات األردنيــة 
علــى حتقيــق التنميــة احملليــة، وكانــت أهــم النتائــج: املســاءلة والشــفافية حــازت علــى درجــة موافقــة متوســطة، ويوجــد أثــر ذو 

داللــة للشــفافية واملســاءلة يف حتقيــق التنميــة احملليــة يف البلديــات األردنيــة.

دراســة )الغالبــي، وحوشــان، 2018(: هدفــت الدراســة إلــى بحــث مــدى اســتخدام إطــار حتليــل ماكنــزي s7 يف معاجلــة إشــكاليات 
تنفيــذ اإلســتراتيجية املرتبطــة باملــوارد البشــرية مبديريــة مجــاري محافظــة البصــرة، وكانــت أهــم النتائــج: وجــود نقــاط ضعــف 
يف أداء الكــوادر البشــرية مــن خــالل أداة التحليــل اإلســتراتيجي وفــق منــوذج ماكنــزي )7S( الــذي أســهم يف حتديــد أهــم جوانــب 
الضعــف التــي تواجــه الكــوادر البشــرية عنــد تنفيــذ اإلســتراتيجية، وكذلــك دور النمــوذج يف عــالج مواطــن الضعــف عبــر العالقــة 

التكامليــة بــن العوامــل اإلداريــة والتنظيميــة للنمــوذج.

دراســة )داوود، 2018(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى حتليــل البيئــة الداخليــة )باســتخدام منــوذج ماكنــزي( ودوره يف إدارة 
األزمــات يف قطــاع غــزة للمديريــة العامــة للدفــاع املدنــي الفلســطيني، وكانــت أهــم النتائــج: أن أبعــاد منــوذج ماكنــزي املؤثــرة يف 

»إدارة األزمــات هــي )اإلســتراتيجية، النظــم، أســلوب اإلدارة، العاملــون، الهيكليــة، املهــارات، القيــم(.

ــدى  ــي ل ــزام التنظيم ــم الرشــيد، وأثرهــا يف االلت ــر احلك ــق معايي ــع تطبي ــى الكشــف عــن واق ــت إل ــا، 2017(: هدف دراســة )البن
العاملــن يف املستشــفيات غيــر احلكوميــة، وكانــت أهــم النتائــج: أن درجــة املوافقــة علــى تطبيــق معاييــر احلكــم الرشــيد يف 
ــي. ــزام التنظيم ــم الرشــيد ومســتوى االلت ــر احلك ــن معايي ــة ب ــة ذات دالل ــة، وتوجــد عالق ــة مرتفع ــر احلكومي املستشــفيات غي

اإلطار الفلسفي واملفاهيمي ملتغيرات البحث

)McKinsey,7S( أواًل: التشخيص التنظيمي وفق منوذج ماكنزي

مفهوم وأهمية منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي. 1

 Mckinse,( قدمــت مجموعــة االستشــارات اإلداريــة األمريكيــة ماكنــزي أحــد أكبــر بيــوت اخلبــرة األمريكيــة منــوذج ماكنــزي
ــات املختلفــة، وهــي ســبعة أركان  ــة والعملي ــات التنظيمي ــه جمــع املعلومــات الالزمــة عــن كافــة املكون ــم مــن خالل ــذي يت 7S(، ال
أساســية تســاعد يف حتقيــق جناحــات مختلفــة وعلــى كافــة املســتويات، وميكــن عــرض مفاهيــم منــوذج ماكنــزي للتشــخيص 

ــي:  ــة نظــر الباحثــن خــالل اجلــدول التال التنظيمــي )Mckinse, 7S( مــن وجه

جدول رقم )1(
)Mckinsey 7S( مفهوم منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي

املصدراملفهوم
أحــد منــاذج اإلدارة احلديثــة يتكــون مــن )7( أبعــاد تنظيميــة، يســتخدم كأداة تشــخص البيئــة 
التنظيميــة، حيــث تقــوم علــى جمــع البيانــات وتقييــم البيئة الداخلية للمنظمة وتقيــس مدى تكاملها، 
بشــكل ديناميكــي وشــامل، لتســاعد علــى تنفيــذ وإجنــاح جميــع مراحــل اإلدارة اإلســتراتيجية مــن 

)حتليــل– صياغــة– تطبيــق– تقييــم(.

)السيد، 
 )14 :2020

منــوذج يتــم خاللــه حتديــد العناصــر األساســية للمنظمة تســاهم يف حتقيق األهداف اإلســتراتيجية 
للمنظمــة، خاصــة املتعلقــة بعملية التغيير اإلســتراتيجي.

 )Cox et 
al,2019, 

P315(

وتنفيــذ  إعــداد  إلجنــاح  الضروريــة  والتنظيميــة  اإلداريــة  العوامــل  ببيــان  يهتــم  إداري  منــوذج 
اإلســتراتيجية مــن خــالل معاجلــة املنظمــة لســبعة عناصــر رئيســية مترابطــة، فيمــا يصعــب إجــراء 

تغييــر ألحــد العناصــر دون املســاس بالعناصــر األخــرى.

)الغالبي، 
وحوشان، 

)66 :2018

 أداة تشــخيصية مفيــدة لفهــم األعمــال الداخليــة للمنظمــة وميكــن اســتخدامه لتحديــد نقــاط القــوة 
والضعــف لديهــا، ويكشــف عــن مصــادر امليــزة التنافســية للمنظمــة، وحتديــد األســباب التــي جتعــل 

املنظمــة ال تعمــل بشــكل فّعــال.
 )الكرخي،

)220 :2014
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علــى ضــوء مــا تقــدم، ميكننــا القــول إن منــوذج ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي: هــو أحــد أهــم النمــاذج اإلداريــة املعاصــرة ويشــكل 
إطــاراً متكامــل األركان يصــف كافــة جوانــب القــوة والضعــف يف مكونــات املنظمــة )اإلداريــة والتنظيميــة( لتتمكــن املنظمــة مــن 
خاللهــا مــن تنفيــذ سياســاتها وإســتراتيجيتيها وإحــداث التغييــر اإلســتراتيجي املناســب للمنظمــة لضمــان النجــاح اإلســتراتيجي 
املطلــوب وحتقيــق أهــداف كافــة األطــراف ذات العالقــة باملنظمــة، كمــا تتعــدد فوائــد وأهميــة التشــخيص التنظيمــي وفــق منــوذج 
ماكنــزي، ال ســيما أنــه يتضمــن أبعــاداً وأدوات تنظيميــة وإداريــة حتقــق الكثيــر مــن املزايــا للمنظمــة، التــي ميكــن ذكرهــا علــى 

النحــو اآلتــي:

املساهمة يف بناء الثقافة املتميزة إلدارة املنظمة.	 

تساعد يف عمليات صياغة وتنفيذ اإلستراتيجية وسياسات املنظمة.	 

يساهم يف ربط مكونات بيئة املنظمة املختلفة مع خياراتها اإلستراتيجية وأهدافها التنظيمية.	 

يؤدي إلى القدرة على حل املشكالت وحتقيق التميز يف كل مجاالت العمل املختلفة.	 

يرفع من قدرة املنظمة على حتسن سمعتها التنظيمية ومسؤوليتها االجتماعية.	 

أبعاد منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي. 2

تتبلــور الفكــرة الرئيســية لنمــوذج ماكنــزي مــن خــالل ســبعة أبعــاد أساســية تبــدأ بحــرف )S(، حيــث ميثــل كل بعــد جانبــاً معينــاً 
مــن جوانــب األداء يف املنظمــة )القطامــن، 2017(، و)Cox et al,2019(، وميكــن تعريــف كل بعــد مــن أبعــاد منــوذج ماكنــزي 

للتشــخيص التنظيمــي كمــا هــي موضحــة يف اجلــدول التالــي:

جدول رقم )2(

)7S( مفهوم أبعاد منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي

املصدرمفهوم األبعاد الصلبةالبعد#

.1
اإلستراتيجية

)Strategy(

تعبــر عــن أغــراض املنظمــة وتصوراتهــا وتوجهاتهــا املرتبطــة برســالتها 
وقيمهــا احملوريــة التــي يســهم ويشــترك يف تأسيســها العاملــون علــى 

مختلــف املســتويات.
)اجلنابي، 2017: 

 )27

.2
الهيكل التنظيمي
)Structure(

إطــار يوضــح أدوار األفــراد واجلماعــات يف حتقيــق أهــداف املنظمــة، 
ــه كل فــرد مــن ســلطة  ــع ب ــا يتمت ــرد، وم ــه كل ف ــع ل ــذي يتب واملســؤول ال
ــاً  اتخــاذ القــرار، والربــط بــن مختلــف األفــراد واجلماعــات لتعمــل مع

املنظمــة. أهــداف  لتحقيــق  متكاملــة  وحــدة 

 )حرمي، 2016:
)146

.3
األنظمة

)Systems(

تشــير األنظمــة لإلجــراءات الرســمية وغيــر الرســمية املســتخدمة إلدارة 
املنظمــة، مبــا يف ذلــك نظــم الرقابــة اإلداريــة، وقيــاس األداء ونظــم 
املكافــآت والتخطيــط ووضــع امليزانيــة وأنظمــة تخصيــص املــوارد، ونظــم 

املعلومــات اإلدارية.

 )Kaplan,2005 
)MARU,2015;7؛

املصدرمفهوم األبعاد اللينةالبعد#

.4
القيم املشتركة

 )Shared
Values(

منظمــة  أي  يف  لألفــراد  يحــدد  والقيــم،  املعتقــدات  تتقاســمه  منــط 
العمليــات. ترشــيد  بهــدف  املقبولــة  الســلوك  وأشــكال  قواعــد 

)جاد الرب، 2010: 
 )505

.5
املهارات

)Skills(
القــدرة أو القابليــة علــى ترجمــة املعرفــة إلــى أفعــال ينتــج عنهــا أداء 

متميــز.
)العامري، والغالبي، 

)36 :2011

.6
املوظفون
)Staff(

جميــع  يف  تعمــل  التــي  املتوفــرة  العاملــة  اليــد  أو  البشــري  العنصــر 
األنشــطة واألعمــال التــي متارســها املنظمــة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا.

)درة وآخرون، 2016: 
)8

.7
منط اإلدارة

)Style(
ــا إدارة األمــور داخــل املنظمــة وثقافــة  ــم فيه النمــط والطريقــة التــي تت

لديهــا. العمــل 
)الكرخي، 2014 : 

220
املصدر: إعداد الباحثن باالعتماد على املراجع والدراسات السابقة.
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ثانيًا: احلكم الصالح

يلعــب احلكــم الصالــح واملمارســة احلقيقيــة ملبادئــه ومتطلباتــه دوراً رئيســّياً يف حتقيــق التميــز والنجــاح يف ســمعة جيــدة للمنظمــة 
عبــر تطــور أداء العاملــن واملنظمــة معــاً، وتقــدمي أفضــل اخلدمــات، وزيــادة رضــا املســتفيدين مــن مواطنــن ومؤسســات قطــاع 

خــاص، ومنظمــات مجتمــع مدنــي وغيرهــا مــن أصحــاب املصالــح ذات العالقــة باملنظمــة.

مفهوم احلكم الصالح. 1

ــا  ــي يســعى كل طــرف لتحقيقه ــه، واألهــداف الت ــه واملمارســة ل ــح بتعــدد األطــراف املشــاركة في ــم احلكــم الصال تعــددت مفاهي
لتتناســب مــع أنشــطتها وطبيعــة اخلدمــات التــي يقدمهــا كل طــرف مــن األطــراف، وميكننــا عــرض مجموعــة مــن مفاهيــم احلكــم 

الصالــح.

لقــد عــرف االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان، 2013: 9( احلكــم الصالــح بأنــه: منظومــة احلكــم التــي تعــزز وتدعــم 
وتصــون رفــاه اإلنســان وتقــوم علــى توســيع قــدرات البشــر وحياتهــم وفرصهــم وحرياتهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، 
ال ســيما بالنســبة ألكثــر أفــراد املجتمــع فقــراً وتهميشــاً، يف حــن عرفــه أبــو النصــر )2015: 45( بأنــه: اإلدارة الرشــيدة القائمــة 
علــى النزاهــة والشــفافية واملســاءلة واحملاســبية ومكافحــة الفســاد وحتقيــق العالــة دون متييــز، وتطبيــق القانــون علــى اجلميــع، مــع 
توفيــر رقابــة فاعلــة داخليــة وخارجيــة، ويُعــرف بأنــه: منهــج عمــل قابــل للتنفيــذ يف املؤسســات احلكوميــة تســتهدف يف ممارســاتها 
األساســية كافــة الوظائــف التشــريعية والقضائيــة واحلكوميــة التنفيذيــة واحملليــة يف الدولــة، أو هــي إطــار عمــل لقيــادة سياســية 
وإدارة تنفيذيــة مصممــة لتحقيــق التميــز املؤسســي والكفــاءة التنظيميــة )ديــن، 2016: 4(، وميكــن تعريفــه أيضــاً بأنــه: مجموعــة 
مــن اآلليــات والطــرق واملعاييــر الســليمة التــي تتبعهــا املؤسســة مــن أجــل التحكــم بــأداء العاملــن ومخرجاتهــم مــن خــالل اتبــاع 

منظومــة إداريــة متكاملــة )عــدوان، 2020: 16(.

بنــاًء علــى مــا تقــدم، ميكــن القــول إن احلكــم الصالــح ميثــل منظومــة قواعــد ومتطلبــات تقــوم علــى املشــاركة املجتمعيــة 	 
ــي  ــة الت ــة واســتدامة اخلدم ــة، يف ســبيل حتســن القيم ــة والقانوني ــة واالجتماعي وممارســة الســلطة السياســية واالقتصادي

تقدمهــا املنظمــة للمجتمــع.

متطلبات احلكم الصالح. 2

أشــارت العديــد مــن املنظمــات الدوليــة كبرنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي والبنــك الدولــي، وكذلــك املنظمــات واملؤسســات احملليــة، 
ــة  ــات املكون ــر واملتطلب ــى مجموعــة مــن املعايي ــة، ومؤسســة )أمــان(، إل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة مكافحــة الفســاد، ودي كهيئ
 Lestari& et.( ،)2017 ،للحكــم الصالــح، كمــا تبنــت عــدداً مــن املؤلفــات والبحــوث والدراســات )أبــو النصــر، 2015(، )البنــا
al,2019( مجموعــة مــن متطلبــات احلكــم الصالــح التــي كان أهمهــا: )املشــاركة، حكــم القانــون، االســتجابة، التوافــق واإلجمــاع، 
ــة، الرؤيــة اإلســتراتيجية( باإلضافــة إلــى النزاهــة والشــفافية. إال أن هنــاك مــن  املســاءلة، الفعاليــة والكفــاءة، املســاواة والعدال
اعتبــر النزاهــة والشــفافية مفهومــن يحتاجــان لدراســة وتأصيــل تفصيلــي مســتقل عــن معاييــر ومتطلبــات احلكــم الصالــح نظــراً 
لألهميــة الكبيــرة لهمــا والحتــواء كل منهمــا علــى تفاصيــل كثيــرة ميكــن خاللهــا إيجــاد حالــة مــن الربــط والعالقــة بينهمــا وبــن 

مبــادئ ومتطلبــات احلكــم الصالــح األخــرى. 

ثالثًا: النزاهة والشفافية

مفهوم النزاهة والشفافية. 1

بالرغــم مــن التقــارب بــن مفهومــي الشــفافية والنزاهــة، إال أن الثانــي يتصــل بقيــم أخالقيــة مطلوبــة، بينمــا يتصــل األول 
بنظــم وإجــراءات عمليــة، وعليــه، تعــرف النزاهــة بأنهــا: منظومــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــالص يف العمــل، 
ويف حالــة احلكــم احمللــي، فــإن النزاهــة تعزيــز الثقــة مبؤسســات احلكــم احمللــي مــن خــالل بنــاء االتســاق مــع الرســالة وبنــاء 
القــدرات )أمــان، 2013: 10(. أمــا الشــفافية، فهــي: أن تكــون املعلومــات متاحــة لتصــل مباشــرة إلــى أولئــك املتأثريــن بقــرار 

املنظمــة وتنفيــذه، وتعنــي كذلــك إتاحــة معلومــات كافيــة بأشــكال مفهومــة ومــن خــالل اإلعــالم )أبــو النصــر، 2015: 56(.

أهمية وفوائد الشفافية. 2

إن ملنظومــة النزاهــة والشــفافية مجموعــة مــن الفوائــد الكبيــرة والهامــة يف كافــة مؤسســات الدولــة وأنظمــة العمــل فيهــا، وميكــن 
توضيــح أهــم تلــك الفوائــد كمــا أوردهــا كل مــن الراشــدي )2006(، وبحــر )2019(، ومؤسســة أمــان )2019(:
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تسمح للمواطنن بتفحص أعمال املؤسسة العامة بدقة مثل الوزارات واملؤسسات التشريعية والتنفيذية والهيئات احمللية.. 	 
إلخ.

يصبح للمواطن دور نشط يف احلكم ممثل باالهتمام اإلعالمي واملعريف وتكوين الرأي العام والعضوية الفاعلة يف مؤسسات 	 
املجتمع املدني.

إزالة العوائق البيروقراطية والروتينية يف العمل.	 

توفير النجاح واالستمرارية واملساعدة يف اتخاذ القرارات الصحيحة.	 

تعتبر عاماًل مساعداً يف مكافحة الفساد وتشجع على خلق حالة وأجواء من االنفتاح والتواصل مع املجتمع.	 

احترام وقت العمل واألموال العامة وعدم استخدامها للمنافع اخلاصة.	 

رابعًا: السمعة التنظيمية

مفهوم السمعة التنظيمية. 1

ــه املنظمــة لتتكمــن مــن حتقيــق البراعــة والتميــز يف تقــدمي خدماتهــا،  ــر الســمعة التنظيميــة حجــر أســاس تعتمــد علي تعتب
ــال نحــو التعامــل والتعــاون معهــا، كونهــا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً  ــاً للجمهــور للتوجــه واإلقب كمــا تعتبــر مصــدر جــذب حقيقّي
ــا مــن  ــن معه ــا لكافــة املتعامل ــداع والتفــوق يف تقــدمي خدماته ــة واإلب ــى حتمــل مســؤوليتها االجتماعي يف قــدرة املنظمــة عل
ــد مــن الدراســات والبحــوث  ــت العدي ــي، وقــد تناول ــة ومجتمــع مدن ــر حكومي ــة وغي ــن ومســتفيدين ومنظمــات حكومي عامل
مفهــوم الســمعة التنظيميــة، فقــد عرفتهــا البشــيتي )2019: 36( بأنهــا »كافــة املمارســات اإلداريــة امُلطِبقــة جلــودة اخلدمــة 
ــة  ــق اســتجابة إيجابي ــا لتحقي ــا بينه ــي تتكامــل فيم ــل الت ــي، وغيرهــا مــن العوام ــة وجــودة األداء املال واملســؤولية االجتماعي
ــا  ــى أنه ــا عل ــن«، يف حــن مت تعريفه ــن واخلارجي ــل أصحــاب املصلحــة الداخلي ــة مــن ِقب ــرام ومصداقي ــر عــام واحت وتقدي
»احملــرك احلاســم للقيمــة التنظيميــة والســبب الرئيســي الــذي يــؤدي إلــى كفــاءة جيــدة للمؤسســة، تُعتبــر وظيفتهــا مبثابــة آليــة 
.))Huynh,2019,110 ــى ــي تقــدم للعمــالء برضــا أعل ــل الغمــوض بالنســبة للمســتهلكن وحتســن كفــاءة التســويق، الت لتقلي

أبعاد السمعة التنظيمية. 2

تنوعــت أبعــاد الســمعة التنظيميــة للمنظمــات وفقــاً لطبيعــة وحجــم العمــل الــذي تقــوم بــه واخلدمــات التــي تقدمهــا، والفئــات 
التــي تســعى خلدمتهــا، وميكــن عــرض بعــض األبعــاد التــي جــرى تناولهــا يف املراجــع العلميــة والبحــوث الســابقة علــى النحــو 

املوضــح باجلــدول:

جدول رقم )3(: أبعاد السمعة التنظيمية

املصدرأبعاد السمعة التنظيمية
)Feito 2019()األداء، االبتكار، املواطنة، جودة اخلدمات، املناخ التنظيمي يف مكان العمل(

)النجار، 2018()جودة اخلدمات، املسؤولية االجتماعية، اإلبداع(

)الفتالوي، 2017()املسؤولية االجتماعية، اإلبداع، جودة اخلدمة(

ــة،  ــة والبيئي ــن، املســؤولية االجتماعي ــون، جــودة اخلدمــة، جــودة أداء العامل )التوجــه نحــو الزب
ــي( )جميل، 2017(األداء املال

   املصدر: إعداد الباحثن باالعتماد على الدراسات السابقة املذكورة.
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منهجية البحث

مجتمع وعينة البحث

يتمثــل املجتمــع مــن املوظفــن يف البلديــات الكبــرى يف قطــاع غــزة البالــغ عددهــم )521(، ومت اســتخدام طريقــة العينــة العشــوائية 
التــي بلغــت )221( مفــردة حســب اجلــداول اإلحصائيــة العلميــة، ومت توزيــع )300( اســتبانة، لضمــان اســترداد العــدد الــذي ميثــل 
ــاً ودقيقــاً، وقــد مت اســترداد )266( اســتبانة صاحلــة للتحليــل بنســبة %88.7. ويتضــح فيمــا يلــي توزيــع  املجتمــع متثيــاًل حقيقّي

أفــراد عينــة الدراســة:

جدول رقم )4(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية )ن=266(

النسبة املئوية %العددالبيانات الشخصية 

العمر

5821.8أقل من 30 سنة
3010037.6- أقل من 40 سنة
406022.6- أقل من 50 سنة

504818.0 سنة فأكثر

سنوات اخلبرة

6424.1أقل من 5 سنوات
56223.3- أقل من 10 سنوات
104818.0- أقل من 15 سنة

159234.6 سنة فأكثر

املؤهل العلمي

62.3دكتوراة
5621.1ماجستير
15859.4بكالوريوس

4416.5دبلوم متوسط
20.8غير ذلك

أداة الدراســة: مت تطويــر اســتبانة اعتمــاداً علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة، وتكونــت االســتبانة مــن )59( فقــرة موزعــة 
علــى ثالثــة مجــاالت هــي: املجــال األول: أبعــاد منــوذج ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي، املجــال الثانــي: متطلبــات احلكــم الصالــح، 
املجــال الثالــث: النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة. وقــد مت اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلماســي لقيــاس اســتجابات 

املبحوثــن علــى فقــرات االســتبانة.

صدق االستبانة: يوجد العديد من االختبارات التي تقيس صدق االستبانة، أهمها:

الصــدق الظاهــري »صــدق احملكمــن«: مت عــرض االســتبانة يف صورتهــا األوليــة علــى مجموعــة مــن احملكمــن املتخصصــن  -1
يف اإلدارة واحلكــم الصالــح واإلحصــاء، وقــد متــت االســتجابة آلراء احملكمــن مــن حيــث احلــذف والتعديــل يف ضــوء 

ــة. ــا النهائي ــك، خرجــت االســتبانة يف صورته ــة، وبذل املقترحــات املقدم

صــدق االتســاق الداخلــي: مت عمــل االتســاق الداخلــي لفقــرات االســتبانة وذلــك مــن خــالل حســاب معامــالت االرتبــاط بــن  -2
كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه الفقــرة، وقــد تبــن أن قيــم معامــالت االرتبــاط 
تتــراوح بــن )0.545، 0.859(، وهــي دالــة إحصائّيــاً وبدرجــة قويــة عنــد مســتوى معنويــة α ≥ 0.05، وبذلــك تعتبــر فقــرات 

االســتبانة صادقــة ملــا وضعــت لقياســه.

3- الصــدق البنائــي: للتحقــق مــن الصــدق البنائــي، مت حســاب معامــالت االرتبــاط بــن درجــة كل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة 
والدرجــة الكليــة لالســتبانة، وقــد تبــن أن قيــم معامــالت االرتبــاط تتــراوح بــن )0.794، 0.970(، وهــي دالــة إحصائّيــاً وبدرجــة 

قويــة عنــد مســتوى معنويــة α ≥ 0.05، وبذلــك تعتبــر مجــاالت االســتبانة صادقــة ملــا وضعــت لقياســه. 
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 Cronbach’s Alpha كرونبــاخ  ألفــا  معامــل  خــالل  مــن  الدراســة  اســتبانة  ثبــات  مــن  التحقــق  االســتبانة: مت  ثبــات 
مرتفــع. الثبــات  معامــل  أن  يعنــى  وهــذا   ،)0.976( لالســتبيان  قيمتــه  بلغــت  حيــث   ،Coefficient

يســتخلص مــن نتائــج اختبــاري الصــدق والثبــات أن االســتبانة صادقــة يف قيــاس مــا وضعــت لقياســه، كمــا أنهــا ثابتــة بدرجــة 
كبيــرة جــّداً، مــا يؤهلهــا لتكــون أداة قيــاس مناســبة وفاعلــة لهــذه الدراســة وميكــن تطبيقهــا بثقــة.

اختبار التوزيع الطبيعي
ــات  ــار مــا إذا كانــت البيان ــار كوملجــوروف- ســمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S الختب مت اســتخدام اختب
تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه، حيــث تبــن أن قيمــة االختبــار )0.748( والقيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.631(، وهــي 
أكبــر مــن مســتوى الداللــة 0.05، وبذلــك، فــإن توزيــع البيانــات يتبــع التوزيــع الطبيعــي، حيــث مت اســتخدام االختبــارات املعمليــة 

لتحليــل البيانــات واختبــار فرضيــات الدراســة. 

نتائج الدراسة امليدانية وتفسيرها ومناقشتها
أواًل: نتائج السؤال األول: ما مدى توافر أبعاد منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي؟

متــت اإلجابــة عــن الســؤال مــن خــالل اســتخدام املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري والــوزن النســبي والترتيــب، واجلــدول 
التالــي يوضــح ذلــك:

جدول رقم )5(: حتليل مجاالت »منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي«

الترتيبالوزن النسبياالنحراف املعيارياملتوسط احلسابياملجالم

3.410.8068.211اإلستراتيجية1.
3.210.8764.252الهيكل التنظيمي2.
3.170.7963.463الثقافة والقيم املشتركة3.
2.970.8659.317املوظفون4.
3.030.8360.595املهارات5.
3.020.8060.456منط اإلدارة6.
3.170.8663.364أنظمة العمل7.

حتليل فقرات مجال اإلستراتيجية. 1

مت استخدام املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب، واجلدول التالي يوضح ذلك:
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جدول رقم )6(: حتليل فقرات مجال »اإلستراتيجية«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

تتوافــر لــدى البلديــة رؤيــة تعطــي إجابــات واضحــة حــول مــا ترغــب 1
3.501.0070.081أن تكــون عليــه يف املســتقبل.

تتضمــن إســتراتيجية البلديــة أهدافــاً إســتراتيجية تتميز مبواصفات 2
حتقيقهــا،  ميكــن  واقعيــة،  للقيــاس،  قابلــة  )محــددة،   SMART

مرتبطــة بزمــن(.
3.380.9667.524

تضــع البلديــة إســتراتيجيتها يف ضــوء حتليــل نقــاط القــوة والضعــف 3
ــة،  ــوارد املالي ــة، امل ــوارد البشــرية والتنظيمي ــة )امل ــا الداخلي يف بيئته

تكلفــة اخلدمــات املقدمــة(.
3.301.0466.025

تقــوم البلديــة ببنــاء اإلســتراتيجية املناســبة لهــا بعــد حتليــل الفــرص 4
والتحديــات يف بيئتهــا اخلارجيــة )االســتقرار السياســي، الوضــع 
االقتصــادي، التطــور التكنولوجــي، التنــوع الثقــايف واالجتماعــي(.

3.441.0168.872

حســب 5 وأهدافهــا  إســتراتيجياتها  تعديــل  علــى  البلديــة  تعمــل 
بكفــاءة. املســتجدة  البيئيــة  3.420.9068.483التغيــرات 

فقرات املجال بشكل عام
3.410.8068.21

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال اإلســتراتيجية يســاوي 3.41، وبذلــك، فــإن الــوزن 
النســبي 68.21 %،، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 68.21 %، وقــد حصلــت الفقــرة »تتوافــر 
ــة بنســبة   ــى درجــة موافق ــى أعل ــه يف املســتقبل« عل ــا ترغــب أن تكــون علي ــات واضحــة حــول م ــة تعطــي إجاب ــة رؤي ــدى البلدي ل
70.08 % بينمــا حصلــت الفقــرة »تضــع البلديــة إســتراتيجيتها يف ضــوء حتليــل نقــاط القــوة والضعــف يف بيئتهــا الداخليــة 

ــة بنســبة 66.02 % ــل درجــة موافق ــى أق ــة(« عل ــة اخلدمــات املقدم ــة، تكلف ــوارد املالي ــة، امل ــوارد البشــرية والتنظيمي )امل

حتليل فقرات مجال الهيكل التنظيمي. 2

مت استخدام املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )7(: حتليل فقرات مجال »الهيكل التنظيمي«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

3.141.0162.864تتوافق مستويات الهيكل التنظيمي احلالي مع خطط وإستراتيجيات البلدية.1
3.161.0363.183يوجد انسياب للمعلومات والقرارات صعوداً وهبوطاً بن كافة إدارات وأقسام البلدية.2
3.281.0865.611الهيكل التنظيمي املعتمد يوضح مسؤوليات وسلطات كل وظيفة داخل البلدية.3
يتميز الهيكل التنظيمي للبلدية باملرونة الكافية جتاه التطورات املستجدة يف بيئة عمل 4

3.281.0365.562البلدية ال سيما وقت األزمات.
3.210.8764.25فقرات املجال بشكل عام

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال الهيــكل التنظيمــي يســاوي 3.21، وبذلــك، فــإن الــوزن 
النســبي 64.25 %، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 64.25 %، وقــد حصلــت الفقــرة »الهيــكل 
التنظيمــي املعتمــد يوضــح مســؤوليات وســلطات كل وظيفــة داخــل البلديــة« علــى أعلــى درجــة موافقــة بنســبة 65.61 %، بينمــا 
ــة  ــى أقــل درجــة موافق ــة« عل ــي مــع خطــط وإســتراتيجيات البلدي ــكل التنظيمــي احلال ــت الفقــرة »تتوافــق مســتويات الهي حصل

بنســبة 62.86 %.
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حتليل فقرات مجال الثقافة والقيم املشتركة. 3

مت استخدام املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )8(: حتليل فقرات مجال »الثقافة والقيم املشتركة«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

3.051.0860.904يسود البلدية جو من الترابط والتماسك بن اإلدارة واملوظفن.1
3.190.9263.763تتسم القيم التنظيمية احلالية باملرونة العالية للتعامل مع أي ظروف عمل جديدة.2
3.230.9264.661تشجع إدارة البلدية روح العمل اجلماعي بن املوظفن.3
3.230.9764.512تعد قيم البلدية مرجعاً لتصرفات املوظفن ودستوراً أخالقّياً يسترشد به.4

3.170.7963.46فقرات املجال بشكل عام
تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال الثقافــة والقيــم املشــتركة يســاوي 3.17، وبذلــك، فــإن 
الــوزن النســبي 63.46 %،،  وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 63.46 %، وقــد حصلــت الفقــرة 
»تشــجع إدارة البلديــة روح العمــل اجلماعــي بــن املوظفــن« علــى أعلــى درجــة موافقــة بنســبة 64.66 %، بينمــا حصلــت الفقــرة 

»يســود البلديــة جــو مــن الترابــط والتماســك بــن اإلدارة واملوظفــن« علــى أقــل درجــة موافقــة بنســبة 60.90 % 

حتليل فقرات مجال املوظفن. 4

مت استخدام املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )9(: حتليل فقرات مجال »املوظفن«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

يتوافــق الوصــف الوظيفــي لــكل موظــف بالبلديــة مــع املهــام اإلداريــة وامليدانيــة 1
2.951.0158.943املكلــف بهــا.

يتناســب العــدد احلالــي مــن املوظفــن مــع احتياجــات املســتويات اإلداريــة 2
البلديــة. 2.931.2058.644املختلفــة يف 

2.601.1051.975يوجد ربط بن املكافآت والترقيات ومخرجات تقييم أداء املوظفن.3
يتمتــع املوظفــون بالقــدرة علــى التكيــف مــع املتطلبــات املتغيــرة للبيئــة اخلارجيــة 4

3.291.0365.761والداخليــة البلدية.

متنــح إدارة البلديــة املســاحة للموظفــن يف املشــاركة بوضــع مقترحات تطويرية 5
3.051.0861.052للعمــل وحل املشــكالت.

2.970.8659.31فقرات املجال بشكل عام

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال املوظفــن يســاوي 2.97، وبذلــك، فــإن الــوزن 
النســبي 59.31 %،، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة  59.31، وقــد حصلــت الفقــرة »يتمتــع 
 املوظفــون بالقــدرة علــى التكيــف مــع املتطلبــات املتغيــرة للبيئــة اخلارجيــة والداخليــة البلديــة« علــى أعلــى درجــة موافقــة بنســبة
 65.76 %،، بينمــا حصلــت الفقــرة »يوجــد ربــط بــن املكافــآت والترقيــات ومخرجــات تقييــم أداء املوظفــن يف البلديــة« علــى 

أقــل درجــة موافقــة بنســبة 51.97 %،. 

حتليل فقرات مجال املهارات. 5

مت استخدام املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب، واجلدول التالي يوضح ذلك:
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جدول رقم )10(: حتليل فقرات مجال »املهارات«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

ــف 1 ــات الوظائ ــون مــع متطلب ــا املوظف ــي ميتلكه ــارف والقــدرات الت تتوافــق املع
ــي يشــغلونها. ــة الت ــة وامليداني 3.191.0663.761اإلداري

تقــدم البلديــة برامــج تدريبيــة كافيــة ومالئمــة الكتســاب املهــارات الالزمــة 2
2.921.0358.483للوظيفــة.

تتيــح البلديــة فرصــة التدريــب لكافــة املوظفــن دون متييــز الكتســاب املهــارات 3
2.891.1257.744الالزمــة ألداء األعمــال اإلداريــة وامليدانيــة املطلوبــة.

ــع املوظفــون مبجموعــة مهــارات ناعمــة )العمــل حتــت الضغــط، التفكيــر 4 يتمت
اإلبداعــي، االتصــال والتواصــل( التخــاذ القــرارات املناســبة يف بيئــة العمــل 

ــرة. املتغي
3.111.0162.262

فقرات املجال بشكل عام
3.030.8360.59

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال املهــارات يســاوي 3.03، وبذلــك، فــإن الــوزن النســبي 
60.59 %، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 60.59 %، وقــد حصلــت الفقــرة »تتوافــق املعــارف 
والقــدرات التــي ميتلكهــا املوظفــون مــع متطلبــات الوظائــف اإلداريــة وامليدانيــة التــي يشــغلونها« علــى أعلــى درجــة موافقــة بنســبة 
63.76 %، بينمــا حصلــت الفقــرة »تتيــح البلديــة فرصــة التدريــب لكافــة املوظفــن دون متييــز الكتســاب املهــارات الالزمــة ألداء 

األعمــال اإلداريــة وامليدانيــة املطلوبــة« علــى أقــل درجــة موافقــة بنســبة 57.74 % 

حتليل فقرات مجال منط اإلدارة. 6

مت استخدام املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )11(: حتليل فقرات مجال »منط اإلدارة«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

تتوافــر لــدى املديريــن الرغبــة الدائمــة يف منــح مرؤوســيهم الصالحيــات الالزمــة إلدارة 1
2.971.0459.393النشــاط اإلداري وامليدانــي املنــوط بهم.

تعتمــد إدارة البلديــة علــى أســلوب الرقابــة علــى جميــع مراحل العمــل امليداني واإلداري 2
3.161.0363.161)ســير العمــل يف األســواق واحملــالت التجاريــة، امليــاه، النظافــة، التعديات.. إلخ(.

يتبنــى املديــرون أســلوب )الثــواب والعقــاب( مــع املوظفــن وفقــاً ملــدى التزامهم بسياســة 3
3.151.0463.032البلديــة ولوائحهــا الداخلية.

تتعامــل إدارة البلديــة مــع أخطــاء املوظفــن كفرصــة للتحســن وليــس تصيــداً لألخطــاء 4
2.891.1157.895وإيقــاع اللــوم عليهــم.

2.941.0258.804ينمي املديرون لدى املوظفن مبدأ االلتزام واالنتماء داخل البلدية.5
3.020.8060.45فقرات املجال بشكل عام

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال منــط اإلدارة يســاوي 3.02، وبذلــك، فــإن الــوزن 
النســبي 60.45 %،، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 60.45 %، وقــد حصلــت الفقــرة »تعتمــد 
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إدارة البلديــة علــى أســلوب الرقابــة علــى جميــع مراحــل العمــل امليدانــي واإلداري )ســير العمــل يف األســواق واحملــالت التجاريــة، 
امليــاه، النظافــة، التعديــات.. إلــخ(« علــى أعلــى درجــة موافقــة بنســبة 63.16 %،، بينمــا حصلــت الفقــرة »تتعامــل إدارة البلديــة مــع 
أخطــاء املوظفــن كفرصــة للتحســن وليــس تصيــداً لألخطــاء وإيقــاع اللــوم عليهــم« علــى أقــل درجــة موافقــة بنســبة 57.89  %، 

حتليل فقرات مجال أنظمة العمل. 7

مت استخدام املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )12(: حتليل فقرات مجال »أنظمة العمل«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

توجــد لــدى البلديــة أنظمــة وإجــراءات عمــل تســاعد يف اســتثمار مواردهــا املتاحــة بشــكل 
3.051.0961.064أفضــل.

تعتمــد البلديــة علــى نظــام معلومــات يســمح بتدفــق املعلومــات وإتاحتهــا لكافــة الدوائــر 
3.251.0264.961واألقســام التنظيميــة املختلفــة يف البلديــة.

3.251.1264.962تتوافر إجراءات األمن والسرية يف البيانات الشخصية بكافة أنظمة العمل. 

الشــاملة  إدارة اجلــودة  مبــادئ  إلــى  البلديــة  وإجــراءات عمــل  أنظمــة  كافــة  تخضــع 
اجلــودة(. التكلفــة–  )الوقــت–  املســتمر  3.111.0362.123والتحســن 

3.170.8663.36فقرات املجال بشكل عام

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال أنظمــة العمــل يســاوي 3.17، وبذلــك، فــإن الــوزن 
النســبي  63.36 %، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 63.36 %، وقــد حصلــت الفقــرة »تعتمــد 
البلديــة علــى نظــام معلومــات يســمح بتدفــق املعلومــات وإتاحتهــا لكافــة الدوائــر واألقســام التنظيميــة املختلفــة يف البلديــة« علــى 
أعلــى درجــة موافقــة بنســبة 64.96 %، بينمــا حصلــت الفقــرة »توجــد لــدى البلديــة أنظمــة وإجــراءات عمــل تســاعد يف اســتثمار 

مواردهــا املتاحــة بشــكل أفضــل« علــى أقــل درجــة موافقــة بنســبة 61.06 %. 

ثانيًا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني

ما مدى توافر متطلبات احلكم الصالح يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف الدراسة؟

لإلجابــة عــن الســؤال، مت اســتخدام املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري والــوزن النســبي والترتيــب، واجلــدول التالــي يوضــح 
ذلك:

جدول رقم )13(: حتليل فقرات مجال »متطلبات احلكم الصالح«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

ميتثــل كافــة املوظفــن مبختلــف مســمياتهم ألنظمــة وقوانــن الهيئــات احملليــة يف كافــة 1
3.341.0066.824مرافــق البلديــات دون متييــز بينهــم.

تتوافــر لوائــح قانونيــة معلنــة تلــزم وتوجــه ســلوك كافــة املوظفــن نحــو تقــدمي اخلدمــات 2
3.400.9868.032اإلداريــة وامليدانيــة الســليمة للجمهور.

تُتخــذ القــرارات املتعلقــة بالعمــل اإلداري وامليدانــي للبلديــة باســتقاللية تامــة دون 3
3.091.0561.807الضغــط مــن أي جهــة عليــا خــارج أو داخــل حــدود البلديــة.
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تتوافــر نظــم اتصــاالت فاعلــة تتحقــق خاللهــا الالمركزيــة واالســتقاللية يف اتخــاذ 4
3.321.0266.475القــرارات امليدانيــة املناســبة خاصــًة وقــت األزمــات.

تشــارك البلديــة أصحــاب املصالــح )مؤسســات حكوميــة، قطــاع خــاص، منظمــات 5
3.480.9369.621مجتمــع مدنــي، مواطنــن( يف صنــع القــرارات اخلاصــة بعمــل البلديــة يف احملافظــة.

تتعامــل البلديــة بعدالــة وإنصــاف مــع احلقــوق الوظيفيــة للموظفــن )ترقيــات وتقييــم 6
2.821.1556.3410أداء، وحوافــز(، دون حتيــز ملوظــف علــى حســاب آخــر.

تتابــع وتتعامــل اجلهــات الرقابيــة املختصــة مــع كافــة قضايــا الفســاد املالــي واإلداري 7
ــر. ــة وإنصــاف ودون أي تأخي 3.081.1461.558واألخالقــي بعدال

توقــع إدارة البلديــة العقوبــات اجلزائيــة الالزمــة علــى كل موظــف تثبــت عليــه أي 8
3.341.0366.873مخالفــة إداريــة أو ماليــة أو أخالقيــة.

ــالف يف 9 ــدة والســاخنة رغــم االخت ــا املعق ــاع حــول القضاي ــدأ اإلجم ــة مب ــى البلدي تتبن
ــكل طــرف مــن األطــراف املشــاركة بالنقــاش. ــم واألهــداف ل 3.270.9665.506القي

تســعى البلديــة إلــى توفيــر منــاذج دقيقــة واقعيــة لقيــاس كفــاءة وفاعليــة األداء الفــردي 10
3.041.0360.769واملؤسســي يف البلديــة.

3.230.7464.51فقرات املجال بشكل عام

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال متطلبــات احلكــم الصالــح يســاوي 3.23، وبذلــك، فــإن 
ــرة  ــت الفق ــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 64.51 %، وقــد حصل ــة عل ــاك موافق ــي أن هن ــوزن النســبي 64.51 %، وهــذا يعن ال
»تشــارك البلديــة أصحــاب املصالــح )مؤسســات حكوميــة، قطــاع خــاص، منظمــات مجتمــع مدنــي، مواطنــن( يف صنــع القــرارات 
ــة  ــت الفقــرة »تتعامــل البلدي ــى درجــة موافقــة بنســبة  69.62 %، بينمــا حصل ــى أعل ــة يف احملافظــة« عل اخلاصــة بعمــل البلدي
بعدالــة وإنصــاف مــع احلقــوق الوظيفيــة للموظفــن مــن ترقيــات وتقييــم أداء، وحوافــز.. إلــخ دون حتيــز ملوظــف علــى حســاب 

اآلخــر« علــى أقــل درجــة موافقــة بنســبة 56.34 %

ثالثًا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث

ما درجة ممارسة النزاهة والشفافية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف الدراسة؟

لإلجابــة عــن الســؤال، مت اســتخدام املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري والــوزن النســبي والترتيــب، واجلــدول التالــي يوضــح 
ذلك:

جدول رقم )14(: حتليل فقرات مجال »النزاهة والشفافية«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

يتعــاون املوظفــون مــع جهــات الرقابــة والتحقيــق بجديــة وصــدق وأمانــة يف 1
3.271.0065.417حالــة قضايــا الكســب غيــر املشــروع.

يخــدم املوظفــون ضمــن مواقعهــم الوظيفيــة يف البلديــة مــن أجــل خدمــة 2
3.621.0172.331املصلحــة العامــة للجميــع.

ــة وإخــالص، 3 ــاد وأمان ــكل جــد واجته ــم ب ــن واجباته ــع املوظف ــؤدي جمي ي
ــل. ــارات شــخصية تخــل بالعم ــداً عــن أي اعتب 3.420.9368.333بعي

3.391.0267.824يحافظ املوظفون على أسرار وممتلكات البلدية املالية واملعلوماتية.4
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5
تلتــزم إدارة البلديــة باحلياديــة والنزاهــة يف عمليــات التعيــن والترقيــات 

2.901.1458.0210وتقــدمي اخلدمــات دون تدخــل سياســي.

تســمح البلديــة بحريــة وحــق احلصــول علــى املعلومــات الدقيقــة ألنشــطتها 6
إعــالم،  )مواطنــن،  املعنيــن  ولكافــة  قيــود  دون  املناســب  الوقــت  ويف 

موظفــن، مجتمــع مدنــي(.
3.231.1164.708

وفلســفة عملهــا 7 أهدافهــا  حــول  واضحــة  دوريــة  وثائــق  البلديــة  توفــر 
للجميــع. إتاحتهــا  علــى  وتعمــل  3.231.0464.519وبرامجهــا، 

ــس 8 ــات املختصــة )مجل ــة للجه ــة والدقيق ــات الكافي ــة املعلوم ــدم البلدي تق
إســاءة  ومكافحــة  الرقابــة  بغــرض  الرقابــة(  هيئــة  حكومــة،  تشــريعي، 

الســلطة. اســتعمال 
3.341.1566.726

توفــر البلديــة للمواطنــن وســائل فاعلــة لتقــدمي الشــكاوى واالعتراضــات 9
3.381.0367.675دون تكاليــف أو أعبــاء ماليــة جديــدة.

تفصــح البلديــة بشــفافية وعدالــة عــن اخلطــوات الواجــب اتباعهــا )الوقت، 10
املســتفيدين  قبــل  مــن  إلــخ(  الالزمــة..  األوراق  االســتجابة،  التكلفــة، 

ــات. ــك اخلدم ــى تل للحصــول عل
3.451.1469.022

3.320.7566.44فقرات املجال بشكل عام

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال النزاهــة والشــفافية يســاوي 3.32، وبذلــك، فــإن الــوزن 
النســبي 66.44 %، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة  66.44 %، وقــد حصلــت الفقــرة »يخــدم 
املوظفــون ضمــن مواقعهــم الوظيفيــة يف البلديــة مــن أجــل خدمــة املصلحــة العامــة للجميــع« علــى أعلــى درجــة موافقــة بنســبة     
72.33 %، بينمــا حصلــت الفقــرة »تلتــزم إدارة البلديــة باحلياديــة والنزاهــة يف عمليــات التعيــن والترقيــات وتقــدمي اخلدمــات 

دون تدخــل سياســي« علــى أقــل درجــة موافقــة بنســبة 58.02 %. 

رابعًا: نتائج السؤال الرابع

ما مستوى السمعة التنظيمية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة؟

لإلجابــة عــن الســؤال، مت اســتخدام املتوســط احلســابي واالنحــراف املعيــاري والــوزن النســبي والترتيــب، واجلــدول التالــي يوضــح 
ذلك:

جدول رقم )15(: حتليل فقرات مجال »السمعة التنظيمية«

املتوسط الفقرة م
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

تنفذ البلدية أنشطة وبرامج جديدة تتوافق مع برامج التنمية املجتمعية 1
3.530.9770.531احلديثة )الصحة العامة، املياه، الصرف الصحي(.

تتبنى البلدية املبادرات اإلبداعية الفردية املقدمة من املوظفن التي تساهم 2
3.180.9863.664يف تقدمي خدمات متميزة للمجتمع.

3.311.0166.153تقدم البلدية خدماتها للجمهور بالطريقة الصحيحة من أول مرة.3
يتمتع كافة املوظفن بالبلدية باللباقة واللطف يف التعامل مع رؤسائهم 4

3.181.0263.664ومرؤوسيهم وجمهور املستفيدين.

حتصل البلدية مردوداً مالّياً عالياً يفوق حجم املصروفات على الرواتب 5
2.281.2245.658واملكافآت والنفقات التشغيلية.

2.651.0652.937تبادر البلدية يف إنشاء مشروعات ريادية للحد من الفقر والبطالة.6
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توفر البلدية كافة اإلمكانات الالزمة )احلوافز، األمان واالستقرار الوظيفي، 7
2.711.1054.296الترقي والتقدم الوظيفي( لتسهيل عمل املوظفن وتطورهم املهني يف العمل.

8
تشارك البلدية يف أعمال تطوعية وأنشطة تثقيفية خلدمة املجتمع وضمن 

3.431.0468.552مسؤوليتها االجتماعية وسمعتها التنظيمية.

فقرات املجال بشكل عام
3.040.7160.71

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن املتوســط احلســابي جلميــع فقــرات مجــال الســمعة التنظيميــة يســاوي 3.04، وبذلــك، فــإن الــوزن 
النســبي  60.71 %، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة علــى فقــرات هــذا املجــال بنســبة 60.71 %، وقــد حصلــت الفقــرة »تنفــذ 
البلديــة أنشــطة وبرامــج جديــدة تتوافــق مــع برامــج التنميــة املجتمعيــة احلديثــة )الصحــة العامــة، امليــاه، الصــرف الصحــي(« علــى 
أعلــى درجــة موافقــة بنســبة 70.53 %،، بينمــا حصلــت الفقــرة »حتصــل البلديــة مــردوداً مالّيــاً عاليــاً يفــوق حجــم املصروفــات 

علــى الرواتــب واملكافــآت والنفقــات التشــغيلية« علــى أقــل درجــة موافقــة بنســبة 45.65 %. 

خامسًا: نتائج السؤال اخلامس

لإلجابة عن السؤال اخلامس، متت صياغة الفرضية التالية:

ــزي للتشــخيص التنظيمــي )اإلســتراتيجية،  ــاد ماكن ــن أبع ــد مســتوى )α ≥ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ال توجــد عالق
الهيــكل التنظيمــي، الثقافــة والقيــم التنظيميــة املشــتركة، املوظفــن، املهــارات، منــط اإلدارة، أنظمــة العمــل( وتفعيــل قيــم النزاهــة 

والشــفافية والســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية. 

الختبار هذه الفرضية، مت استخدام اختبار »معامل بيرسون لالرتباط«، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )16(: معامل االرتباط بن أبعاد ماكنزي للتشخيص التنظيمي وتفعيل قيم النزاهة والشفافية، والسمعة التنظيمية

معامل االرتباط )قيم املجالم
النزاهة والشفافية(

معامل االرتباط )السمعة 
التنظيمية(

القيمة 
)SIG.)االحتمالية

0.000*496.*585.اإلستراتيجية1

0.000*544.*604.الهيكل التنظيمي2

0.000*706.*725.الثقافة والقيم التنظيمية املشتركة3

0.000*690.*630.املوظفون4

0.000*664.*608.املهارات5

0.000*703.*653.منط اإلدارة6

0.000*643.*704.أنظمة العمل7

0.000*763.*771.أبعاد ماكنزي للتشخيص التنظيمي

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائّياً عند مستوى داللة

ــم النزاهــة والشــفافية  ــل قي ــزي للتشــخيص التنظيمــي وتفعي ــاد ماكن ــاط بــن أبع تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن معامــل االرتب
يســاوي 771.، وأن القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي 0.000 وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة 0.05، وهــذا يــدل علــى وجــود 

ــات.  ــم النزاهــة والشــفافية يف البلدي ــل قي ــزي للتشــخيص التنظيمــي وتفعي ــاد ماكن ــة بــن أبع ــة إحصائي عالقــة ذات دالل
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كمــا تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن معامــل االرتبــاط بــن أبعــاد ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي والســمعة التنظيميــة يســاوي 763، 
وأن القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي 0.000، وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة 0.05، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة 

إحصائيــة بــن أبعــاد ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي وتفعيــل قيــم الســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية.

سادسًا: نتائج السؤال السادس

لإلجابة عن السؤال السادس، متت صياغة الفرضية التالية:

ــزي للتشــخيص التنظيمــي )اإلســتراتيجية،  ــاد ماكن ــن أبع ــد مســتوى )α ≥ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ال توجــد عالق
الهيــكل التنظيمــي، الثقافــة والقيــم التنظيميــة املشــتركة، املوظفــن، املهــارات، منــط اإلدارة، أنظمــة العمــل( واحلكــم الصالــح يف 

البلديــات الفلســطينية. 

الختبار هذه الفرضية، مت استخدام اختبار »معامل بيرسون لالرتباط«، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )17(: معامل االرتباط بن أبعاد ماكنزي للتشخيص التنظيمي وتفعيل قيم النزاهة والشفافية

القيمة االحتمالية (.SIG( معامل االرتباط )احلكم الصالح(املجالم

0.000*661.اإلستراتيجية1

0.000*655.الهيكل التنظيمي2

0.000*813.الثقافة والقيم التنظيمية املشتركة3

0.000*721.املوظفون4

0.000*694.املهارات5

0.000*751.منط اإلدارة6

0.000*708.أنظمة العمل7

0.000*857.أبعاد ماكنزي للتشخيص التنظيمي

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائّياً عند مستوى داللة

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن معامــل االرتبــاط يســاوي857.، وأن القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي 0.000، وهــي أقــل مــن 
مســتوى الداللــة 0.05، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن أبعــاد ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي واحلكــم 

الصالــح يف البلديــات الفلســطينية. 

سابعاً: نتائج السؤال السابع

لإلجابة عن السؤال السابع، متت صياغة الفرضية التالية:

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≥ 0.05( بــن متطلبــات احلكــم الصالــح وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية 
والســمعة التنظيمية يف البلديات الفلســطينية. 

الختبار هذه الفرضية، مت استخدام اختبار »معامل بيرسون لالرتباط«، واجلدول التالي يوضح ذلك:
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جدول رقم )18(: معامل االرتباط بن متطلبات احلكم الصالح وتفعيل قيم النزاهة والشفافية يف البلديات الفلسطينية

الفرضية
معامل االرتباط 
)قيم النزاهة 

والشفافية
معامل االرتباط 

)السمعة التنظيمية(
القيمة 

االحتمالية 
)Sig.(

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( بن متطلبات 
0.000*759.*811.احلكم الصالح وتفعيل قيم النزاهة والشفافية يف البلديات الفلسطينية

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائّياً عند مستوى داللة*

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن معامــل االرتبــاط بــن متطلبــات احلكــم الصالــح وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية يســاوي 811.، 
وأن القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي 0.000، وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة 0.05، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة 

إحصائيــة بــن متطلبــات احلكــم الصالــح وتفعيــل قيــم النزاهــة والشــفافية يف البلديــات الفلســطينية. 

ــة يســاوي 759.، وأن  ــح والســمعة التنظيمي ــات احلكــم الصال ــاط بــن متطلب كمــا تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن معامــل االرتب
القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي 0.000، وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة 0.05، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة 

إحصائيــة بــن متطلبــات احلكــم الصالــح وتفعيــل قيــم الســمعة التنظيميــة يف البلديــات الفلســطينية. 

ثامناً: نتائج السؤال الثامن

لإلجابة عن السؤال الثامن، متت صياغة الفرضية التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α ≥ 0.05( بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول موضوعــات 
الدراســة تعــزى للبيانــات الشــخصية )العمــر، ســنوات اخلدمــة، املؤهــل العلمــي(.

الختبار هذه الفرضية، مت استخدام اختبار »التباين األحادي«، واجلدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم )19(: نتائج اختبار »التباين األحادي«– البيانات الشخصية 

القيمة االحتمالية ).Sig(قيمة االختبارالبيانات الشخصية 
1.2570.289العمر

3.0120.031سنوات اخلدمة
5.0210.001املؤهل العلمي

تبــن مــن اجلــدول الســابق: أن القيمــة االحتماليــة ).Sig( أقــل مــن مســتوى الداللــة 0.05 لســنوات اخلبــرة واملؤهــل العلمــي، 
وبذلــك، ميكــن اســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن تعــزى إلــى ســنوات اخلدمــة 
واملؤهــل العلمــي. أمــا متغيــر العمــر، فقــد تبــن أن القيمــة االحتماليــة ).Sig( أكبــر مــن مســتوى الداللــة 0.05، وبذلــك، ميكــن 

اســتنتاج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن تعــزى إلــى العمــر. 
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النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج

خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، حيث مت تقسيم النتائج إلى ثالث نتائج رئيسية )نتائج التحليل الوصفي، ونتائج اختبار 

الفرضيات، ونتائج حتقيق أهداف البحث(، التي ميكن تلخيصها من خالل اجلداول التوضيحية التالية:

جدول رقم )20(

نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة

نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة:
هناك درجة موافقة متوســطة من قبل أفراد العينة على توافر أبعاد منوذج ماكنزي للتشــخيص التنظيمي )اإلســتراتيجية، 	 

الهيــكل التنظيمــي، الثقافــة والقيــم املشــتركة، املوظفــن، املهــارات، منــط اإلدارة، أنظمــة العمــل( يف البلديــات الفلســطينية 
محل الدراســة.

هنــاك درجــة موافقــة متوســطة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى توافــر متطلبــات احلكــم الصالــح يف البلديــات الفلســطينية 	 
محــل الدراســة. 

هنــاك درجــة موافقــة متوســطة مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة علــى توافــر قيــم النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيميــة 	 
يف البلديــات الفلســطينية محــل الدراســة.

جدول رقم )21( تلخيص لنتائج اختبار فرضيات البحث 
نتائج اختبار فرضيات البحث:

النتيجةالفرضيةم
ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α ≥ 0.05( بــن أبعــاد األولى

ماكنــزي للتشــخيص التنظيمــي )اإلســتراتيجية، الهيــكل التنظيمــي، الثقافــة والقيــم 
التنظيميــة املشــتركة، املوظفــن، املهــارات، منــط اإلدارة، أنظمــة العمــل( وتفعيــل قيــم 

ــات الفلســطينية. ــة يف البلدي النزاهــة والشــفافية والســمعة التنظيمي

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة 
إحصائية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( بن أبعاد ماكنزي الثانية
للتشخيص التنظيمي )اإلستراتيجية، الهيكل التنظيمي، الثقافة والقيم التنظيمية 

املشتركة، املوظفن، املهارات، منط اإلدارة، أنظمة العمل( واحلكم الصالح يف 
البلديات الفلسطينية.

داللــة  ذات  ارتباطيــة  عالقــة  توجــد 
ئيــة  حصا إ

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( بن متطلبات الثالثة
داللــة احلكم الصالح وتفعيل قيم النزاهة والشفافية يف البلديات الفلسطينية. ذات  ارتباطيــة  عالقــة  توجــد 

ئيــة حصا إ

الرابعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≥ 0.05( بن 

متوسطات استجابات املبحوثن حول موضوعات الدراسة تعزى للمتغيرات 
الدميغرافية )العمر، سنوات اخلدمة، املؤهل العلمي(.

)ســنوات  ملتغيــري  فــروق  توجــد 
اخلدمــة، واملؤهــل العلمــي(، بينمــا ال 

العمــر. ملتغيــر  فــروق  توجــد 

املصدر: من إعداد الباحثني.
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جدول رقم )22(

النتائج املتعلقة بتحقيق أهداف البحث

مجال حتققهالهدفم

)1(
التعــرف إلــى مــدى توافــر أبعــاد منــوذج ماكنــزي التشــخيص التنظيمــي )اإلســتراتيجية، الهيــكل 
ــة  ــارات، منــط اإلدارة، أنظم ــن، امله ــة املشــتركة، املوظف ــم التنظيمي ــة والقي ــي، الثقاف التنظيم

العمــل( يف البلديــات الفلســطينية املســتهدفة يف البحــث.

حتليل النتائج من اجلدول رقم 
)5( إلى اجلدول رقم )12(. 

الكشــف عــن مــدى توافــر متطلبــات احلكــم الصالــح يف البلديــات الفلســطينية املســتهدفة يف )2(
البحــث.

نتائج التحليل الوصفي املوضح 
يف جدول رقم )13(.

إظهار درجة ممارسة النزاهة والشفافية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث. )3(
نتائج التحليل الوصفي املوضح 

يف جدول رقم )14(.

الكشف عن مستوى السمعة التنظيمية يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث.)4(
نتائج التحليل الوصفي يف جدول 

رقم )15(.

اختبار مدى العالقة بن متغيرات الدراسة يف البلديات الفلسطينية املستهدفة يف البحث. )5(
النتائج املتعلقة باختبار فرضيات 
العالقة من جدول رقم )16( إلى 

جدول رقم )18(. 

)6(
حتديــد الفــروق بــن متوســطات اســتجابات املبحوثــن حــول موضوعــات الدراســة تعــزى 
للمتغيــرات الدميغرافيــة )العمــر، ســنوات اخلدمــة، املؤهــل العلمــي( يف البلديــات الفلســطينية 

املســتهدفة.

النتائج املتعلقة باختبار فرضيات 
الفروق يف جدول رقم )19(.

املصدر: من إعداد الباحثني.

ثانيًا: توصيات البحث

يف ضــوء النتائــج التــي توصــل لهــا هــذا البحــث، مت وضــع مجموعــة مــن التوصيــات ترتبــط بنتائــج كل بعــد مــن أبعــاد البحــث 
ــى النحــو املوضــح يف اجلــدول التالــي: ــي، التــي ميكــن عرضهــا عل احلال

جدول رقم )23( 

التوصيات واإلجراءات املقترحة للتنفيذ

أواًل: التوصيات اخلاصة بأبعاد منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي

اإلستراتيجية:. 1
العمــل علــى اختيــار أدوات حتليــل إســتراتيجي دقيقــة للبيئــة الداخليــة ووضــع خطــط للمــوارد البشــرية والتنظيميــة حتقــق األهــداف، 	 

وتكــون قابلــة للتنفيــذ بشــكل يتــالءم مــع طبيعــة العمــل وحجــم اخلدمــات املطلــوب تقدميهــا للجمهــور.

استخدام أسلوب اإلدارة باألهداف، بحيث تكون األهداف واضحة محددة قابلة للقياس، يشارك فيها اجلميع لضمان حتقيقها.	 

الهيكل التنظيمي:. 2
إعــادة النظــر يف بنــاء الهيــاكل التنظيميــة وآليــات التســكن علــى هيكليــة البلديــات بالتعــاون مــع متخصصــن داخــل البلديــة وخبــراء مــن 	 

خارجهــا، مــع حتديــد دقيــق حلجــم العمــل واملســؤوليات واألدوات املطلــوب اســتخدامها لــكل وظيفــة يف الهيكليــة، مــع ضــرورة توافــر 
املرونــة الكافيــة للتعديــل والتحديــث حســب احلاجــة لذلــك.

الثقافة والقيم املشتركة:. 3

ضــرورة قيــام إدارة البلديــات بعقــد اجتماعــات دوريــة مســتمرة جلســر الهــوة بــن اإلدارة العليــا والعاملــن مــن جانــب، والعاملــن 	 
ــب آخــر. ــم يف العمــل مــن جان وأقرانه

ــاً وإعطــاء 	  ــدارة ذاتّي ــل اجلماعــي وامل ــرق العم ــاء ف ــي إســتراتيجية بن ــن خــالل تبن ــل اجلماعــي م ــى روح العم ــز والتشــجيع عل التحفي
الصالحيــات الكافيــة للفريــق لضمــان التعــاون والعمــل بــروح الفريــق الواحــد وحتقيــق األهــداف.
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املوظفون:. 4
بنــاء نظــام للمكافــآت والترقيــات يتســم بالعدالــة والشــفافية يف تقــدمي املكافــأة والترقيــة ملــن يســتحق وعلــى أســاس اجلــدارة والتميــز 	 

يف األداء الفــردي واجلماعــي للعاملــن يف البلديــة، مــع ضمــان الشــفافية يف آليــات تقييــم أداء العاملــن والتعاطــي مــع مخرجــات 
التقييــم دون النظــر العتبــارات شــخصية أو حزبيــة.

املهارات:. 5

ضــرورة االســتعانة بخبــراء التدريــب، لتحديــد وحتليــل االحتياجــات التدريبيــة املطلوبــة لرفــع كفــاءة أداء ومهــارات العاملــن املختلفــة 	 
ــة  ــام بالعملي ــة للقي ــة كافي ــة مالي ــا، مــع ضــرورة اعتمــاد موازن ــام املنوطــة به ــة وامله ــات الوظيف ــا مبتطلب ــة، والناعمــة(، وربطه )الصلب

التدريبيــة علــى أكمــل وجــه.

اعتمــاد التدويــر الوظيفــي بعدالــة وإنصــاف ليكــون وســيلة تدريبيــة لكســب مهــارات جديــدة وليــس ليكــون أداة عقابيــة تزيــد مــن حالــة 	 
الترهــل اإلداري يف البلديــات.

منط اإلدارة:. 6
ضــرورة ابتعــاد املســؤولن عــن االعتبــارات الشــخصية والفئويــة يف تصيــد األخطــاء لبعــض املوظفــن دون غيرهــم، وتبنــي األســلوب 	 

التشــاركي الدميقراطــي يف العمــل والتعامــل مــع املوظفــن، ومنــح الصالحيــات الكافيــة لهــم إلجنــاز املهــام املوكلــة لهــم بكفــاءة وفاعليــة. 
أنظمة العمل:. 7
مراجعــة أنظمــة وإجــراءات العمــل املعمــول بهــا يف البلديــة ملنــع الترهــل وهــدر املــوارد واألمــوال عبــر تفعيــل أدوات الرقابــة املختلفــة 	 

ملنــع ومكافحــة حــاالت الفســاد املالــي واإلداري.

تبنــي وتطبيــق مبــادئ إدارة اجلــوة الشــاملة )TQM(، واإلدارة الرشــيقة يف العمــل لضمــان النجــاح يف تقــدمي اخلدمــات بالوقــت 	 
والتكلفــة واجلــودة املناســبة جلميــع فئــات املجتمــع الفلســطيني.

ثانياً: التوصيات اخلاصة مبتطلبات احلكم الصالح
وضع سياسات واضحة وملزمة للجميع حُتدد فيها أسس الترقيات على أساس اجلدارة والتميز يف األداء.	 

تطبيق القانون على اجلميع دون أي تدخل خارجي أو سياسي لضمان حكم وسيادة القانون على اجلميع.	 

شراء أو بناء برنامج لتقييم األداء يتسم بالعدالة والشفافية ويقيس األداء الفعلي للعاملن يف البلديات.	 

ضــرورة اعتمــاد البلديــات مبــدأ االســتقاللية يف اتخــاذ القــرارات دون التأثيــر مــن أي قــوى خارجيــة، ويتــم حتقيــق ذلــك مــن خــالل 	 
وجــود قيــادة وإدارة عليــا للبلديــة منتخبــة مــن قبــل املواطنــن وليــس بالتعيــن، لتمتلــك الشــجاعة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بحريــة 

واســتقاللية تامــة وملصلحــة البلديــة واملواطنــن.

ثالثًا: التوصيات اخلاصة بقيم النزاهة والشفافية والسمعة التنظيمية

النزاهة والشفافية:. 1

اتبــاع إجــراءات عمليــة ســليمة يف االختيــار والتعيــن والترقيــات تقــوم علــى الكفــاءة دون أي تدخــالت سياســية أو قبليــة، مثــل اســتقطاب 	 
أوائــل كليــات اجلامعــات الفلســطينية وفــق حاجــة البلديــة ودون أي اعتبــارات أخــرى، وكذلــك ترقيــة العاملــن ذوي األداء واإلنتاجيــة 

العاليــة يف إجنــاز األعمــال واملهــام.

ضــرورة توفيــر موازنــة ماليــة كافيــة لنشــر سياســات وأهــداف البلديــة، مثــل توافــر مواقــع إلكترونيــة تراعــي فيهــا مؤشــرات الشــفافية 	 
واإلفصــاح ونشــر املعلومــات وضمــان حــق الوصــول للمعلومــات، وإصــدار الكتيبــات وتفعيــل العمــل اإلعالمــي والعالقــات العامــة عبــر 

مواقــع التواصــل والوســائل اإلعالميــة املختلفــة والتواصــل امليدانــي مــع املواطنــن ومؤسســات املجتمــع.

ــة املختصــة للكشــف عــن حــاالت الفســاد 	  ــات الرقابي ــع اجله ــاون م ــى التع ــن عل ــر حــث وتشــجيع العامل ــة النزاهــة عب ــز منظوم تعزي
بأنواعــه املختلفــة، مــع ضمــان الســرية التامــة يف التعــاون ورصــد املكافــآت لذلــك، وذلــك ملنــع حــاالت الفســاد املختلفــة، املاليــة واإلداريــة 

واألخالقيــة.

تطبيق اجلزاءات العادلة على كل من تثبت عليه جرمية فساد مالي أو إداري أو خطأ فني جسيم أحلق الضرر باملواطنن.	 

السمعة التنظيمية:. 2
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ــات 	  ــة يف البلدي ــة واخلارجي ــات العام ــف دور العالق ــح، مســاعدات، مشــروعات( وتكثي ــة )من ــدة خارجي ــل جدي ــوارد متوي البحــث عــن مصــادر وم
لضمــان ذلــك، أو مــن خــالل زيــادة اإليــرادات الداخليــة عبــر حتســن حالــة اجلبايــة وضمــان الشــفافية والنزاهــة يف عمليــات التحصيــل 
والقيــام بنشــرات وحمــالت توعويــة للمواطنــن باســتمرار حــول ضــرورة وأهميــة دفــع الفواتيــر، لضمــان توفيــر مســتلزمات البلديــة 

املاليــة والتشــغيلية وتقــدمي اخلدمــات.

تعزيــز وتفعيــل املســؤولية االجتماعيــة للبلديــة جتــاه املجتمــع مــن خــالل عقــد شــراكات محليــة وإقليميــة ودوليــة جللــب مشــاريع تخــدم 	 
اخلريجــن والفئــات املهمشــة يف املجتمــع.

ــن للتعامــل بلباقــة وأدب بعضهــم مــع 	  ــارات االتصــال والتواصــل للعامل ــة لرفــع مســتوى مه ضــرورة عقــد ورش عمــل ودورات تدريبي
بعــض، ومــع جمهــور املتعاملــن معهــم.

رابعًا: توصيات عامة

دمج مبادئ وأهداف احلكم الصالح وقيم النزاهة والشفافية ضمن خطط وإستراتيجية وسياسات البلديات املستقبلية.	 

ــى 	  ــى عل ــي تقــوم بالدرجــة األول ــة والت ــة للبلدي ــاء الســمعة التنظيمي ــن واملجتمــع يف بن ــات مناســبة ملشــاركة العامل ضــرورة إيجــاد آلي
ــات. ــداع بتقــدمي اخلدم ــة، واإلب ــع والبيئ ــن واملجتم ــة جتــاه العامل املســؤولية االجتماعي

ضــرورة إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة تعبــر عــن رأي الشــارع يف قطــاع غــزة، وتــرك احلريــة الكاملــة للمواطنــن يف اختيــار ممثليهــم يف 	 
املجالــس البلديــة، لتكــون هنــاك نزاهــة وشــفافية واســتقاللية ومســاءلة ومســؤولية حــول كل مــا تقدمــه البلديــات يف خدمــة املجتمــع.

املصدر: إعداد الباحثن بناًء على نتائج البحث.

اإلجابة عن السؤال الثامن	 

 )McKinsey,7S( ما اإلطار املقترح للدور االرتباطي للحكم الصالح يف العالقة بن أبعاد منوذج ماكنزي للتشخيص التنظيمي
وتفعيل قيم النزاهة والشــفافية والســمعة التنظيمية يف البلديات الفلســطينية املســتهدفة يف البحث احلالي؟

لإلجابة عن السؤال الثامن، ميكن عرض اإلطار املقترح الذي يوضح كيفية ممارسة التشخيص التنظيمي بوجود احلكم 	 
الصالح لتفعيل منظومة النزاهة والشفافية والسمعة التنظيمية كما هو مبن بالشكل رقم )2(:
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