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، بهـدف مسـاعدة صـانعي       2001 عام لمعلوماتية و استطالعات الرأي في    ا لألبحاث و  أنشئت ألفا العالمية  

في مؤسسات المجتمع المدني في كيفية االستخدام الفعال للبيانات، و       في القطاع العام و الخاص و        تالقرارا

طـيط  المعلومات وأدوات التحليل اإلحصائي الحديثة التخاذ قرارات صائبة في الوقت الحـالي وفـي التخ               

باالعتماد على خبرة المؤسسة وجودة عملها، يقدم طاقم ألفا خدمات متعددة باستخدام طرق البحث              . للمستقبل

 .المتنوعة و طرق التحليل اإلحصائي

ألفا العالمية لها خبرة واسعة في مجال خدمة إدارة البيانات و التي تشتمل على التعريف بالحاجة إلى البيانات  

طاقم ألفا أيضا له خبرة كبيرة في تصميم و تطـوير    .  تفسيرها و تصميم أدوات جمعها     و جمعها و إدخالها و    

هناك العديد من المجاالت التي تعمل فيها ألفا أهمها     . إدارة أنظمة المعلومات التي تفي باحتياجات المؤسسات      

تحاليل التوجـه و    عمل المسوحات و استطالعات الرأي و األداء و التقييم و الدراسات و بناء المؤسسات و                

 .التنبؤ

شركة االتصاالت الخلوية : لقد قامت ألفا العالمية بعمل دراسات للكثير من الشركات؛ و من أهم هذه الشركات

جوال و شركة االتصاالت الفلسطينية و البنك العربي و بنك القاهرة عمان و سـمارة و يـونيلفر و سـكاي              

مثل معهد الصـحة    ) NGO's(ت للعديد من مؤسسات األهلية      للدعاية و اإلعالم، و أيضا قامت بعمل دراسا       

العامة التابع لجامعة بيرزيت، وطاقم شؤون المرأة  وغيرها من المؤسسات، و أيضا قامت بعمل دراسـات                 

تعنى ألفا دائما بأهمية و صدق و ثبات البيانات و مؤشراتها، و كما تلتزم . UNDPلمؤسسات عالمية مثل ال 

و يبرهن على ذلك كله العدد الكبير من الزبائن و عدد الدراسات التـي           . لبيانات التي تقدمها  بالجودة العالية ل  

 . دراسة منذ تأسيسها60نفذتها حيث نفذت المؤسسة ما يزيد عن 

 

 
 
 
 
 

 



 

iii

 
 

 1...........................................................................................ملخص تنفيذي
 6....................................................................................................مقدمة
 المنهجية: الفصل األول  ¥

 8.............................................................................................أداة الدراسة
 8........................................................................................الدراسة التجريبية

 9....................................................................................................العينة
 9..........................................................................................مجتمع الدراسة
 9............................................................................................اطار المعاينة
 9............................................................................................تصميم العينة

 9.......................................................................................العمـل الميدانـي
 9.....................................................................................فريق العمل الميداني

 10.............................................................................تدريب فريق العمل الميداني
 10......................................................................................الية العمل الميداني

 10............................................................................................جمع البيانات
 11.......................................................................)معالجة البيانات ( جودة البيانات 
 11...........................................................................................تدقيق البيانات
 12..........................................................................................ادخال البيانات

 12......................................................................................الية تحليل البيانات
 تحليل البيانات: الفصل الثاني  ¥

 13....................................................................الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
 14..........................................................................................الموازنة العامة

 16........على الخدمات المقدمة من قبلهاات المختلفة وزارالزنة واولويات الجمهور الفلسطيني في توزيع مأ
 16..............................زنة وزارة الصحة على خدماتهاواأولويات الجمهور الفلسطيني في توزيع م
 22......................زنة وزارة التربية و التعليم على خدماتهاواأولويات الجمهور الفلسطيني في توزيع م
 28................................ة وزارة العمل على خدماتهانزواأولويات الجمهور الفلسطيني في توزيع م
 33...................زنة وزارة الشؤون االجتماعية على خدماتهاواأولويات الجمهور الفلسطيني في توزيع م
 38...................جتماعية على خدماتهازنة وزارة الداخلية االواأولويات الجمهور الفلسطيني في توزيع م

 43..........................................................................................الخدمات العامة
 51........................................................الجهة المسؤولة عن توفير راتب موظف الشرطة

 56....................................................................................ملكية األمالك العامة
 61.......................................................... الوزارات الفلسطينية موظفيتقييم سمعة و أداء

 68.................................................................ترتيب الوزارات من حيث أداء موظفيها

  



 

iv 

 74.............................................الرضا عن جودة خدمات القطاع العام  و مدى الثقة بموظفيه 
 76.............................................و التقدم بشكوىأو مؤسسة عامة حصول مشكلة مع الوزارة 

 88..........................................................................طن بالملفات العامةمعرفة الموا
 100...........................................................الطرق القانونية لإلطالع على الملفات العامة

 103................................................................................... القطاع العاموموظف
 103.......................................................................الشعور بالمسؤولية تجاه الموطن

 104.....................................................................درجة وجود الفساد في القطع العام
 105...................................................................عامأسباب وجود الفساد في القطاع ال

 المالحق ¥
 115..................................................................سيةينتائج الدراسة الرئ: 1ملحق رقم 
 137.......................................................................استمارة الدراسة: 2 ملحق رقم 

























 

v 

 
 

 
 14............................. عن الموازنة العامةهم للمبحوثين حسب سماع لرأيالتوزيع النسبي: 1الشكل
 14..........................معنى الموازنة العامةب تهمثين حسب معرف للمبحولرأي التوزيع النسبي: 2الشكل
 15..........................للمبحوثين حسب معرفتهم  بقيمة الموازنة العامة لرأي التوزيع النسبي : 3الشكل
 16......العامة  علىالموازنة في االطالعالعادي اطنالمو حق حولالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين : 4الشكل
      التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية : 5الشكل

 17........في موازنة وزارة الصحة بالنسبة لهم لصحية الالزمة لذلكوالعالجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات ا
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها : 6الشكل
 18....................................................................زنة وزارة الصحة بالنسبة لهموافي م
مزاولة المهن الطبية و المهن الطبية المساعدة ترخيص التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية : 7الشكل

 19.........................................................زنة وزارة الصحة بالنسبة لهمواومراقبتها  في م

التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية مراقبة و ترخيص األعمال والحرف والصناعات : 8الشكل
 20.............................................. وزارة الصحة بالنسبة لهمزنةوامالغذائية وأماكن بيعها في 

ن الصحي للسكان ضمن اإلمكانيات التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية توفير التأمي: 9الشكل
 21...........................................................المتوفرة في ميزانية وزارة الصحة بالنسبة لهم

التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوياتهم في توزيع موازنة وزارة الصحة على الخدمات : 10الشكل
 22........................................................................................ من قبلهاالمقدمة
 وزارة التربية و زنةوامالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية بناء المدارس وتجهيزها في : 11الشكل

 23.......................................................................................التعليم بالنسبة لهم
 وزارة التربية و زنةوامالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تعيين معلمين مؤهلين في : 12الشكل

 24.......................................................................................التعليم بالنسبة لهم
 وزارة التربية و زنةوام التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تطوير المناهج الدراسية في: 13الشكل

 25.......................................................................................التعليم بالنسبة لهم
 وزارة التربية و زنةوامالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية صندوق إقراض الطالب في : 14الشكل

 26.......................................................................................التعليم بالنسبة لهم
زنة وزارة التربية و التعليم بالنسبة واالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية نظام المنح في م: 15الشكل

 27.....................................................................................................لهم
 في توزيع موازنة وزارة التربية والتعليم على التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوياتهم: 16الشكل

 28............................................................................... من قبلهاالخدمات المقدمة
 وزارة زنةوامالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تطوير برامج التأمينات االجتماعية في : 17الشكل

 29........................................................................................العمل بالنسبة لهم

 



 

vi 

 زنةوامالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تطوير برامج للتدريب المهني في : 18الشكل 
 30.................................................................................وزارة العمل بالنسبة لهم

 وزارة العمل بالنسبة زنةواميع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تطوير برامج التفتيش في التوز: 19الشكل
 31.....................................................................................................لهم

ة التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تطوير برامج البطالة في ميزانية وزارة العمل بالنسب: 20الشكل
 32.....................................................................................................لهم

 التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوياتهم في توزيع موازنة وزارة العمل على الخدمات :21الشكل
 33........................................................................................ من قبلهاالمقدمة
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية ضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح : 22الشكل

 34.... وزارة الشؤون االجتماعية بالنسبة لهمزنةوامفي )  الطفل، المعاق، المسن، األحداث، المرأة(المجتمع 
 وزارة الشؤون زنةوامالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تطوير برامج مكافحة الفقر في : 23الشكل

 35...................................................................................االجتماعية بالنسبة لهم
تأهيل وتدريب (الجرحى التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية االهتمام بأسر الشهداء و: 24الشكل

 36..................................... وزارة الشؤون االجتماعية بالنسبة لهمزنةوامفي ) ورعاية اجتماعية
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية تطوير برامج مكافحة األمية وتأهيل األحداث في : 25الشكل

 37............................................................ة الشؤون االجتماعية بالنسبة لهم وزارزنةوام
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوياتهم في توزيع موازنة وزارة الشؤون االجتماعية على : 26الشكل 

 38............................................................................... من قبلهاالخدمات المقدمة
 وزارة زنةوام في الجوازات حول أولوية الخدمات المتعلقة بالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين: 27الشكل

 39......................................................................................الداخلية بالنسبة لهم
الهويات و (  أولوية الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول: 28الشكل

 40...................................................في ميزانية وزارة الداخلية بالنسبة لهم) شهادات الميالد
 وزارة زنةوام التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية خدمات اإلقامة و شؤون األجانب في: 29الشكل

 41......................................................................................الداخلية بالنسبة لهم
في  )تسجيل جمعية خيرية ( التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوية خدمات الشؤون العامة : 30الشكل

 42....................................................................... وزارة الداخلية بالنسبة لهمزنةوام
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول أولوياتهم في توزيع موازنة وزارة الشؤون الداخلية على : 31الشكل 

 43............................................................................... من قبلهاالخدمات المقدمة
أي المبحوثين حول معرفتهم بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية التوزيع النسبي لر: 32الشكل

 44..........................................................................................كخدمات عامة
 44.........التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول معرفتهم بخدمة التعليم في المدارس كخدمة عامة: 33الشكل
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول معرفتهم بخدمة توصيل خدمة الكهرباء الى البيت كخدمة : 34الشكل
 45....................................................................................................عامة
 46.... بخدمة استخراج هوية شخصية كخدمة عامةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول معرفتهم: 35الشكل
 47....التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول معرفتهم بتوصيل خدمة المياه الى البيت كخدمة عامة: 36الشكل



 

vii 

 48..التوزیع النسبي لرأي المبحوثین حول معرفتهم بخدمة استخراج شهادة میالد كخدمة عامة : 37الشكل  
 49.......مات االتصاالت كخدمات عامة التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول معرفتهم بخد: 38الشكل
 50..........حوثين حول معرفتهم بخدمات وسائط النقل كخدمات عامةالنسبي لرأي المب التوزيع: 39الشكل
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول معرفتهم بخدمة الحصول على رخصة قيادة دولية كخدمة : 40الشكل
 51....................................................................................................عامة
 52.................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة: 41الشكل

 53...التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة حسب الجنس: 42لشكلا
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة حسب الفئة العمرية: 43لشكلا

........................................................................................................54 
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة حسب مكان السكن: 44الشكل

........................................................................................................55 
قطاع العملالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة حسب : 45لشكلا

........................................................................................................56 
 57..........................الجهة التي تملك األمالك العامةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 46الشكل

 58............الجهة التي تملك األمالك العامة حسب الجنسالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 47كلالش
 59......الجهة التي تملك األمالك العامة حسب الفئة العمريةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 48الشكل
 60...... حسب مكان السكنالجهة التي تملك األمالك العامةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 49الشكل
 61....... حسب قطاع العملالجهة التي تملك األمالك العامةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 50الشكل
 62...............................زيع النسبي لرأي المبحوثين حول تعاملهم مع وزارة الصحةالتو: 51الشكل
 62.........................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تقييم اداء موظفي وزارة الصحة: 52الشكل
 63......................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تعاملهم مع وزارة التربية و التعليم: 53الشكل
 64................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تقييم اداء موظفي وزارة التربية و التعليم: 54الشكل
 64................................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تعاملهم مع وزارة العمل: 55الشكل
 65..........................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تقييم اداء موظفي وزارة العمل: 56الشكل
 66...................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تعاملهم مع وزارة الشؤون االجتماعية: 57الشكل
 66.............ء موظفي وزارة الشؤون االجتماعيةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تقييم ادا: 58الشكل
 67...............................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تعاملهم مع وزارة الداخلية: 59الشكل
 68........................بي لرأي المبحوثين حول تقييم اداء موظفي وزارة الداخليةالتوزيع النس: 60الشكل
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول ترتيب وزارة الصحة من حيث أداء موظفيها بالمقارنة مع : 61الشكل

 69.......................................................................................الوزارات األخرى
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول ترتيب وزارة التربية و التعليم من حيث أداء موظفيها : 62الشكل

 70..........................................................................بالمقارنة مع الوزارات األخرى
رأي المبحوثين حول ترتيب وزارة التربية و التعليم من حيث أداء موظفيها التوزيع النسبي ل: 63الشكل

 71..........................................................................بالمقارنة مع الوزارات األخرى
 التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول ترتيب وزارة الشؤون االجتماعية من حيث أداء موظفيها: 64الشكل

 72..........................................................................بالمقارنة مع الوزارات األخرى



 

viii 

التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول ترتيب وزارة الداخلية من حيث أداء موظفيها بالمقارنة : 65الشكل 
 73...................................................................................مع الوزارات األخرى

 74...................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول ترتيب الوزارات حسب أداء موظفيها: 66الشكل 
 75.......................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول مدى تقييمهم لخدمات القطاع العام: 67الشكل
 76.........................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول مدى الثقة بموظفي القطاع العام: 68الشكل
 76..ارات أو المؤسسات العامةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول حدوث مشكلة مع إحدى الوز: 69الشكل
 التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول حدوث مشكلة مع إحدى الوزارات أو المؤسسات العامة: 70الشكل

 77............................................................................................حسب الجنس
 التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول حدوث مشكلة مع إحدى الوزارات أو المؤسسات العامة: 71الشكل

 78......................................................................................فئة العمريةحسب ال
 التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول حدوث مشكلة مع إحدى الوزارات أو المؤسسات العامة: 70الشكل
 79......................................................................................مكان السكنحسب 
 التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول حدوث مشكلة مع إحدى الوزارات أو المؤسسات العامة: 73الشكل

 80......................................................................................حسب قطاع العمل
 81........................التي حدثت معها المشكلةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول الوزارة : 74الشكل
 82..........الوزارة التي حدثت معها المشكلة حسب الجنسالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 75الشكل
 83....فئة العمريةالوزارة التي حدثت معها المشكلة حسب الالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 76الشكل
 84.....مكان السكنرة التي حدثت معها المشكلة حسب الوزاالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 77الشكل
 85.....قطاع العملالوزارة التي حدثت معها المشكلة حسب التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 78الشكل
 85...........................................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول التقدم بشكوى: 79الشكل
 85...........................................شكوىال نتيجةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 80الشكل
 87..........................وىمدى الرضا عن نتيجة الشكالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول : 81الشكل

 87................................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول العلم بحق التقدم بشكوى: 82الشكل 
 88................عمل وزارة الصحة ملفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون خطة : 83الشكل 
 88.. حسب الجنسعمل وزارة الصحة ملفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون خطة : 84الشكل 
 حسب الفئة التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون خطة عمل وزارة الصحة ملفا عاما: 85الشكل 
 90.................................................................................................العمرية
 حسب مكان السكنالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون خطة عمل وزارة الصحة ملفا عاما: 86الشكل 

........................................................................................................91 
 حسب قطاع العملالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون خطة عمل وزارة الصحة ملفا عاما: 87لشكل ا

........................................................................................................91 
 92......التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط الحصول على رخصة قيادة ملفا عاما: 88الشكل 
  حسبقيادة ملفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط الحصول على رخصة : 89الشكل 
 92..................................................................................................الجنس



 

ix

 قيادة ملفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط الحصول على رخصة : 90الشكل  
 92......................................................................................فئة العمرية الحسب

  حسبقيادة ملفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط الحصول على رخصة : 91الشكل 
 92.............................................................................................مكان السكن

  حسبقيادة ملفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط الحصول على رخصة : 92الشكل 
 92.............................................................................................قطاع العمل

 96....................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط تجديد الجواز ملفا عاما: 93الشكل 
 96...... حسب الجنسالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط تجديد الجواز ملفا عاما: 94الشكل 
 97 حسب الفئة العمريةلفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط تجديد الجواز م: 95الشكل 
 98. حسب مكان السكنالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط تجديد الجواز ملفا عاما: 96الشكل 
 99. حسب قطاع العملز ملفا عاماالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون شروط تجديد الجوا: 97الشكل 
 99....................التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول كون استخراج كشف بنكي ملفا عاما: 98الشكل 
 100..........................ع على الملفات العامةالتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول اإلطال: 99الشكل 
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول تعليق الملفات العامة في الدوائر الحكومية كطريقة قانونية : 100الشكل 

 101...........................................................................لإلطالع على الملفات العامة
التوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول طبع الملفات العامة على شكل مطبوعات من جهات : 101الشكل 
 102.......................................كطريقة قانونية لإلطالع على الملفات العامة) بروشور ( رسمية 
لتوزيع النسبي لرأي المبحوثين حول نشر الملفات العامة في الصحف كطريقة قانونية لإلطالع ا: 102الشكل 

 102....................................................................................على الملفات العامة
بالمسؤولية التوزيع النسبي لرأي المبحوثين من القطاع العام حول شعور موظفي القطاع العام : 103الشكل 

 103.........................................................................................تجاه المواطن
 104..........التوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام في درجة وجود الفساد في القطاع العام: 104الشكل

 105.......................التوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام في مجاالت وجود الفساد: 105الشكل 
التوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام في غياب الرقابة المالية و اإلدارية من داخل المؤسسة : 106الشكل

 106................................................................اع العامكسبب في وجود الفساد في القط
التوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام في غياب الرقابة الخارجية كسبب في وجود الفساد في : 107الشكل

 107...........................................................................................القطاع العام
التوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام في عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة كسبب في : 108لشكلا

 108..........................................................................وجود الفساد في القطاع العام
كسبب في وجود  عقوبة الشديدةالتوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام في غياب المحاسبة و ال: 109الشكل

 109.................................................................................الفساد في القطاع العام
عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق حول مدى أهمية التوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام : 110الشكل

 110.........................................العاملين كسبب في وجود الفساد في القطاع العاملألخالق لدى 
 عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق حول مدى أهميةالتوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام : 111الشكل

 111............................ حسب الجنسالعاملألخالق لدى العاملين كسبب في وجود الفساد في القطاع 



 

x

 عدم وجود مدونة سلوك أو حول مدى أهميةالتوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام : 112الشكل 
 112............... حسب الفئة العمريةميثاق لألخالق لدى العاملين كسبب في وجود الفساد في القطاع العام

 عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق حول مدى أهميةالتوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام : 112الشكل
 113...................... حسب مكان السكنلألخالق لدى العاملين كسبب في وجود الفساد في القطاع العام

 114.. ترتيب أسباب وجود الفساد في القطاع العامالتوزيع النسبي لرأي موظفي القطاع العام في: 114الشكل



 

1

 


 
قامت شركة ألفا العالمية لألبحاث و المعلوماتية و استطالعات الرأي بإجراء هذه الدراسة المسحية و ذلـك                 

 إطـالع   مـدى  لمعرفة مفتاح و ذلك     –بتكليف من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية         

 ، حيث  انطباعهم عن خدمات القطاع الحكومي و موظفيه       ةالجمهور الفلسطيني على الموازنة العامة و لمعرف      

 18فراد فوق سن  استهدفت الدراسة األ  و،  17/9/2006 إلى   10/9/2006تم جمع البيانات في الفترة ما بين        

 مبحوثا،  1200، كما و بلغ حجم عينة الدراسة         القدس الشرقية  سنة فأكثر في الضفة الغربية و قطاع غزة و        

 :منهم في قطاع غزة، و كانت أهم النتائج كما يلي% 32منهم في الضفة الغربية و % 68

 من المبحوثين سمعوا بما يسمى الموازنة العامة% 61.8 ¥

  الموازنة العامة يعرفون معناهاسمعوا فيمن الذين % 60.5 ¥

 يعرفون معنى الموازنة يعرفون قيمتهافقط من الذين % 8.7 ¥

من المبحوثين يعلمون انه من الناحية القانونية يحق للمواطن اإلطالع على الموازنة العامة % 64.6 ¥

 ألي وزارة أو مؤسسة حكومية

تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعالجية أن  إلى المبحوثين يشيرونمن % 40.8 ¥

 هي األولوية األولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة لـذلك  والتأهيلية  

منهم إلى أن أولوية األولى بالنسبة إليهم هي % 39.7التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن بينما يشير 

 توفير التامين الصحي للسكان ضمن اإلمكانيات المتوفرة

خدمات الاء المدارس وتجهيزها هي األولوية األولى بالنسبة لهم من بين بنمن المبحوثين يرون أن % 46.3 ¥

أن خدمة تعيين معلمين مؤهلين هي األولوية هم من% 23 يرى مافيوزارة التربية و التعليم    التي تقدمها   

 األولى بالنسبة إليهم

ليهم من بـين    من المبحوثين يرون أن تطوير برامج البطالة هي األولوية األولى بالنسبة إ           % 53.4 ¥

 أن تطـوير بـرامج   هممن% 20.4 بينما يعتبرالخدمات األخرى التي تقدمها وزارة العمل للمواطن     

 األولوية األولى بالنسبة إليهمهي التأمينات االجتماعية 
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 من المبحوثين يفيدون أن تطوير برامج مكافحة الفقر هي األولوية األولى بالنسـبة            % 39.8 ¥ 

منهم أن  % 27.8خرى التي تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية بينما يرى         إليهم من بين الخدمات األ    

 هي األولوية األولى بالنسبة إليهمضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع 

 األولوية) الميالدالهويات و شهادات ( المتعلقة باألحوال المدنية من المبحوثين يفيدون أن الخدمات % 35 ¥

في حـين يـرى    للمواطنمن بين الخدمات األخرى التي تقدمها وزارة الداخلية    النسبة إليهم   األولى ب 

 هي األولوية األولى )مثل إصدار الجوازات و غيرها( منهم أن الخدمات المتعلقة بالجوازات    % 29.4

 بالنسبة إليهم 

 مات عامةمن المبحوثين يرون أن الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية هي خد% 96.3 ¥

 من المبحوثين يعتبرون أن التعليم في المدارس خدمة عامة% 98.8 ¥

 من المبحوثين يشيرون إلى أن خدمة توصيل الكهرباء إلى البيت هي خدمة عامة% 89 ¥

 من المبحوثين يفيدون أن خدمة استخراج هوية شخصية هي خدمة عامة% 86.7 ¥

  البيت هي خدمة عامةمن المبحوثين يرون أن خدمة توصيل المياه إلى% 89.1 ¥

 من المبحوثين يعتبرون خدمة استخراج شهادة الميالد خدمة عامة% 85.8 ¥

 هي خدمات عامة) الهاتف، االنترنت ( من المبحوثين يشيرون إلى أن خدمات االتصاالت % 62.4 ¥

 من المبحوثين يفيدون أن خدمات وسائط النقل تعد خدمات عامة% 73.3 ¥

  الحصول على رخصة قيادة دولية خدمة عامةن المبحوثين يعتبرونم% 34.2 ¥

% 14.3من المبحوثين يعتقدون أن الحكومة هي الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة و              % 66 ¥

يشيرون إلى أن المـواطن  % 13.6تغطي هذا الراتب و هي التي منهم يعتقدون أن موازنة الرئيس     

 دافع الضريبة هو الذي يغطي راتب موظف الشرطة

منهم أن % 32.3لمبحوثين يعتقدون أن الدولة هي التي تملك األمالك العامة بينما يرى من ا% 54.9 ¥

 الحكومة هي التي تملك األمالك العامة

 يقيمونه بالجيد% 54.3من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الصحة بالجيد جدا و % 13.4 ¥
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% 58.9 بالجيـد جـدا و   من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة التربية و التعلـيم   % 18 ¥ 

 يقيمونه بالجيد

 يقيمونه بالجيد% 46.8من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة العمل بالجيد جدا و % 7.3 ¥

يقيمونه % 43.9من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الشؤون االجتماعية بالجيد جدا و    % 8.6 ¥

 بالجيد

 يقيمونه بالجيد% 56.9داخلية بالجيد جدا و من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة ال% 15.9 ¥

من المبحوثين يصنفون أداء موظفي وزارة التربية و التعليم في المرتبة األولى بينما يصنف % 35.4 ¥

 منهم أداء موظفي وزارة الصحة في المرتبة األولى% 33

يقيمونها % 56.1من المبحوثين يقيمون بشكل عام جودة خدمات القطاع العام بالجيدة جدا و      % 5.6 ¥

 بالجيدة

يثقـون بمـوظفي   % 57.7من المبحوثين بشكل عام يثقون بموظفي القطاع بشكل كبيـر و   % 3.2 ¥

 القطاع العام

  الوزارات أو مؤسسات القطاع العامإحدىمن المبحوثين حدثت لهم مشكلة مع % 13.3 ¥

 ةمن المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة كانت هذه المشكلة مع وزارة الصح% 32.9 ¥

 من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة قدموا شكوى بهذه المشكلة% 38.9 ¥

لم يكـن   أنه   نتيجة الشكوى التي تقدموا بها       تنكامن المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة       % 73.3 ¥

 هناك رد أو حل لهذه المشكلة

وا فقـط  كـان % 8.3فقط من المبحوثين الذين تقدموا بشكوى كانوا راضين جدا عن النتيجة و       % 5 ¥

 راضين

 عند حـدوث مشـكلة مـع أي وزارة أو      شكوى من المبحوثين يعلمون أنه يحق لهم تقديم      % 85.5 ¥

 مؤسسة حكومية

 من المبحوثين يعتبرون خطة عمل وزارة الصحة ملفا عاما% 51.5 ¥

 من المبحوثين يرون أن شروط الحصول على رخصة سياقة تعد ملفا عاما% 81.9 ¥
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  شروط تجديد الجواز تعد ملفا عامامن المبحوثين يرون أن% 83.6 ¥ 

 من المبحوثين يعتقدون أن استخراج كشف حساب بنكي يعد ملفا عاما% 20.7 ¥

من المبحوثين يعتبرون أن تعليق الملفات العامة في الدوائر الحكوميـة طريقـة قانونيـة               % 77.3 ¥

 لإلطالع على الملفات العامة

مة على شكل مطبوعات من جهـات رسـمية         من المبحوثين يفيدون أن طبع الملفات العا      % 68.7 ¥

 هي طريقة قانونية لإلطالع على الملفات العامة) بروشور(

من المبحوثين يرون أن نشر الملفات العامة في الصحف هي طريقة قانونية لإلطالع على            % 72.1 ¥

 الملفات العامة

عام يشعرون أنهم   من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن موظفي القطاع ال           % 80.2 ¥

 مسؤولون أمام المواطن

من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يشيرون إلى أن الفساد موجود بدرجة كبيرة              % 12.5 ¥

 يرون انه موجود بدرجة كبيرة% 22.4جدا في المؤسسات و الوزارات التي يعملون فيها و 

روا إلى وجود فساد يرون أن هذا الفساد من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام و أشا% 55.8 ¥

 موجود في الجوانب المتعلقة بالقرارات اإلدارية

يرون أن غياب الرقابة المالية و اإلدارية من الذين يعملون في القطاع العام  من المبحوثين   % 79.2 ¥

 يرونه سببا مهما% 17.2داخل المؤسسة سببا مهما جدا  في وجود الفساد في  القطاع العام و 

ديـوان  ( يرون أن غياب الرقابة الخارجيـة       الذين يعملون في القطاع العام     من المبحوثين % 69.8 ¥

% 25سببا مهما جدا  في وجود الفساد في  القطاع العـام و              ) الرقابة المالية و اإلدارية، البرلمان    

 يرونه سببا مهما

وجود شفافية فـي عمـل       يعتقدون أن عدم      الذين يعملون في القطاع العام     من المبحوثين % 64.1 ¥

 يرونه سببا مهما% 34.9المؤسسة سببا مهما جدا  في وجود الفساد في  القطاع العام و 

 يشيرون إلى أن غياب المحاسبة و العقوبـة          الذين يعملون في القطاع العام     من المبحوثين % 78.1 ¥

 ا مهمايرونه سبب% 20.3الشديدة سببا مهما جدا  في وجود الفساد في  القطاع العام و 
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من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن عدم وجود مدونة سلوك أو ميثـاق       % 60.2 ¥

 ايرونه سببا مهم% 32.5 العام و في القطاعلألخالق لدى العاملين سببا مهما جدا في وجود الفساد 

لية و اإلدارية من  يرون أن غياب الرقابة الما الذين يعملون في القطاع العام  من المبحوثين % 45.8 ¥

أن غيـاب   % 25.5داخل المؤسسة هو أهم سبب في وجود الفساد في القطاع العام بينمـا يـرى                

 المحاسبة و العقوبة الشديدة هو أهم سبب
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نية من مشروع  مفتاح حاليا بتنفيذ المرحلة الثا–تقوم المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية 

 النزاهة و المساءلة في القطاع العام و التي تركز على القضايا المتعلقة بالموازنـة العامـة و                  تعزيز أنظمة 

 المشروع و ااألولى من هذ في المرحلة إنجازه المرحلة استكماال لما تم    هذه موظفي القطاع العام، حيث تأتي    

طات الثالث ركزت على محوري الصعوبات و الخيارات،        التي تم خاللها تنفيذ دراسة حول الفصل بين السل        

أفضت هذه االجتماعات إلى    . تبعها عقد عدة جلسات لمناقشة نتائج الدراسة مع ممثلين عن السلطات الثالث           

 دراسة أكثر تعمقا حول االعتماد المالي للسلطتين القضائية و التشريعية على إعداد: عدد من التوصيات أهمها

 . ية وتداعيات ذلك على األجسام الثالثةالسلطة التنفيذ

 :و تهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى

المساهمة في تعزيز تجاوب مؤسسات القطاع العام مع مشاركة أطر المجتمع المدني المختلفة بمـا                ¥

 . السياسية و القطاع الخاصاألحزابفيها المؤسسات غير الحكومية، و 

رسمية التي تتبناها مؤسسات القطاع العام الخدماتية و العمل على           ال اإلجراءاتالمساهمة في تيسير     ¥

 .تزويد المواطنين بمعلومات عنها

 .وثائق الرسميةلتسهيل و توضيح أنظمة تبادل المعلومات و ا ¥

 .رفع و عي الجمهور حول حقوقهم و مسؤولياتهم ¥

لعالمية لألبحاث والمعلوماتيـة و  و كجزء من المرحلة الثانية من المشروع قامت مؤسسة مفتاح بتكليف ألفا ا         

 لقياس و معرفة    التي هدفت الى  مسحية على الجمهور الفلسطيني و      الدراسة  هذه ال استطالعات الرأي بإجراء    

 :اآلتية

 .العامةمدى إطالع و معرفة الجمهور الفلسطيني بالموازنة ا ¥

 .اولويات الجمهور الفلسطيني في الموازنة العامة لكل وزارة ¥

 .معرفة الجمهور بالخدمات والملفات العامةمدى إطالع و ¥

 .تقييم الجمهور ألداء موظفي الوزارات ¥

 



 

7

 معـرفتهم   ىاع العام لوجود الفساد في مؤسسات القطاع العام و مد         طمدى إدراك موظفي الق    ¥ 

 .بأسباب وجود هذا الفساد
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وقد كانت أداة .  هذه الدراسة في األساس على مسح ميداني لعينة ممثلة للمجموعة المستهدفةعتمدت     ا

 :، وقد تضمنت االستمارة ثالثة أجزاءللفئة المستهدفة بالدراسةالمسح الرئيسة استمارة خاصة 

ضافة البيانات التعريفية، التي تحتوي على رقم االستمارة والمحافظة والتجمع السكاني وغيرها، باإل ¥

 .إلى بيانات السيطرة النوعية مثل اسم الباحث والمدقق والمشرف الميداني

 ووضعيته األكاديمية االجتماعية، واالقتصادية،خلفية المبحوث، التي تضمنت أسئلة حول حالته  ¥

 .باإلضافة إلى عدد من المتغيرات االجتماعية واالقتصادية للعائلة

 . و موظفي القطاع العامالموازنة العامةمؤشرات الدراسة حول  ¥

 

 

بعد أن صممت االستمارة بصورتها شبه النهائية من خالل النقاش والتشاور مع أصحاب العالقة، تـم                 

 إلى تحديـد  يةلتجريبة اوقد هدفت الدراس. على عينة من مجتمع الدراسة ة تجريبية   إخضاعها إلى دراس  

 أوتوى صدق أداة البحث، إما بسبب غموض لغوي أو مفهومي          البنود التي قد تكون سبباً في خفض مس       

 ومدى مالءمة الفترة الزمنية ،كما هدفت إلى استكشاف مدى وضوح تعليمات تعبئة االستمارة  .غير ذلك 

وبعد االنتهاء من الدراسة . كما تم قياس معامل الثبات الداخلي لمحاور االستمارة وبنودها. المحددة لذلك

   . وإعدادها بشكلها النهائي واعتمادها أداة للدراسة المسحية،ديل االستمارة وتنقيحهاالتجريبية تم تع

 

 

 

 

 ألولالفصل ا 



 

9

 


الضفة ( سنة فأكثر والذين يقيمون في األراضي الفلسطينية 18تكون مجتمع الدراسة من جميع األفراد من سن 
 ).الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة

 



تكون إطار المعاينة من قائمة تشمل كل التجمعات السكانية في األراضي الفلسطينية، وتشمل هـذه القائمـة                 

متغيرات تعريفية بالتجمعات السكانية باإلضافة إلى متغيرات تصنيفية استخدمت في عملية إنشاء الطبقـات،              

 .تمثل في عدد األسرذي يالوأخيراً فقد اشتملت هذه القائمة على مقياس حجم للتجمعات السكانية 

 

                                                                                                                                                                                                                           

تم تصميم عينة طبقية عنقودية عشوائية متعددة المراحل، حيث تم في المرحلة األولى اختيار عينة طبقية 

 تجمعاً سكانيا، وفي المرحلة الثانية تم اختيار عينة 100تظمة من التجمعات السكانية تكونت من عشوائية من

 وفي المرحلة الثالثة فقد تم اختيار فرد ل تجمع سكاني تم اختياره، وأخيراًعشوائية منتظمة من األسر من ك

بلغ حجم .  شوائية لهذا الغرضبشكل عشوائي من كل أسرة تم اختيارها، وقد تم استخدام جداول األرقام الع

 .ا فرد1200العينة اإلجمالي حسب التصميم حوالي 

 



  

بتجنيد نخبة من المشرفين الميدانيين والباحثين المتمرسين في المسوحات الميدانية من " ألفا العالمية"قامت   

تحتفظ بقاعدة بيانات متطورة تتضمن عدداَ كبيراَ " فا العالميةأل"وتجدر اإلشارة إلى أن . مختلف المحافظات

من الباحثين الميدانيين من مختلف المحافظات ويتم إثراء هذه القاعدة بمؤشرات حول آراء الباحثين في 

 .المسوحات التي يعملون بها ليتسنى استخراج معايير مفاضلة موضوعية بينهم مما يعظم من جودة أدائهم
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ها كافة الباحثين الميدانيين فيب للباحثين واحدة في الضفة الغربية، وشارك يلقد تم تنظيم حلقتي تدر 

 .لمحافظات الضفة الغربية، والثانية في غزة وشارك فيها كافة الباحثين الميدانيين لمحافظات غزة

ح معنى المصطلحات والمؤشرات واستعراض  وقد تم في الحلقات التدريبية شرح أهداف الدراسة، وتوضي

" ألفا العالمية"كما قام فريق . مفتاح و تم ذلك بمساعدة فريق من مؤسسة كافة األسئلة التي تضمنتها الدراسة

في بحوثها المسحية، وشرح للمشاركين " ألفا العالمية"باستعراض معايير الجودة والدقة التي تلتزم بها 

ستية واإلدارية والمالية للعمل الميداني، كما بين األهمية القصوى لعدم المساومة المحددات المنهجية واللوج

على جودة عملية جمع البيانات تحت كل الظروف وعلى أهمية التنسيق المستمر مع المشرف الميداني في 

عقيدات المنطقة المعنية إليجاد الحلول ومعالجة أي إشكاالت ميدانية تنجم عن اإلغالقات المتكررة والت

 .الناجمة عنها

 



 تم تعيين منسق خاص للعمل الميداني في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة  كما تم تعيين خمسة 

مشرفين من ذوي الخبرة والدراية بالبحوث الميدانية، حيث كان هناك ثالثة مشرفين في الضفة الغربية تم 

وكان .  الضفة الغربية و وسط الضفة الغربية، وجنوب الضفة الغربيةشمال: توزيعهم على المناطق الثالث

وقد ضم فريق العمل الميداني نخبة من الباحثين الميدانيين الذين يتمتعون . هناك مشرفان ميدانيان في غزة

  باحثاً ميدانياً تم40بالخبرة والمصداقية والمقدرة على التعامل مع ظروف صعبة، حيث بلغ عدد الباحثين 

 .توزيعهم على مجموعات حسب حجم العينة في كل منطقة

 


 .17/9/2006 إلى 10/9/2006تم جمع البيانات بين 
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 تمشياً مع معايير الجودة التي التدقيقالمراجعة و عدة مراحل من إلى خضعت كافة االستمارات والبيانات 

 :بما يليه المراحل ذوتمثلت ه. في جمع البيانات" ألفا العالمية"عتمدها ت

ولية التدقيق الميداني على عاتق منسقي ومشرفي المناطق، حيث يقوم ؤ وتقع مس:التدقيق الميداني .1

المشرفون المنسقون بتدقيق ومراجعة مجموعة من االستمارات يتم اختيارها بشكل عشوائي قبل 

 .ب الرئيسيإرسالها إلى المكت

 في هذه المرحلة تخضع جميع االستمارات للتدقيق من قبل فريق البحث، حيث يقوم :التدقيق المكتبي .2

 .الفريق بمراجعة كافة االستمارات من حيث المصداقية ومنطقية اإلجابات

 

وبعد االنتهاء من عملية التدقيق تم ترميز االستمارات، بالرجوع إلى أدلة  :ترميز االستمارات .3

 .لترميز المعدة مسبقاً، حيث يتم تجهيز االستمارة بشكلها النهائي من اجل إدخال بياناتهاا

 

 ويتم ذلك من خالل برنامج اإلدخال، حيث تم تجهيز البرنامج بقواعد منطقية :التدقيق أثناء اإلدخال .4

ارة التي يقوم احترازية  ال تسمح بإدخال بيانات خاطئة، باإلضافة إلى مراعاة االنتقاالت في االستم

 .بها البرنامج تلقائياً

 

 بعد االنتهاء من عملية إدخال البيانات تم استخراج جداول تكرارية أولية لمؤشرات :تنظيف البيانات .5

الدراسة، وتمت مراجعتها من قبل الفريق اإلحصائي للتأكد من سالمة البيانات المدخلة وعدم وجود 

 .ود أخطاء كانت تتم عملية إدخال االستمارة مرة أخرىحاالت طرفية الفتة للنظر، و في حالة وج

من االستمارات ومقارنة نتائجها % 10 في هذه المرحلة تتم إعادة إدخال ما يعادل :مصداقية البيانات .6

 يتم تدقيق االستمارات وإعادة إدخالها بصورة تمع ما تم إدخاله، وفي حالة وجود أي فروقا

 .صحيحة
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ويتمتع برنامج اإلدخال بالخواص ). Access 2000( تصميم برنامج إدخال البيانات باستخدام   لقد تم

  :التالية

 .على شاشة الحاسوب) باللغة العربية ( إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لألصل  .1

 .المحافظة على الحد االدنى من الخطأ لمدخلي البيانات الرقمية أو خطأ العمل الميداني .2

 .ض البيانات المختلفة ألقسام االستمارة المختلفةسهولة عر .3

 .القدرة على فحص التسلسل المنطقي في بيانات االستمارة .4

 .القدرة على التدقيق الداخلي .5

  ).user-friendly ( مسهولة االستخدا .6

 



استخراج النتائج، تم تحويل     بعد االنتهاء من عملية اإلدخال والتأكد من سالمتها وجاهزيتها للتحليل و

 ،)StatTransfare(باستخدام برنامج ) SPSS(إلى الرزمة اإلحصائية ) Access2000(البيانات من 

ي يضمن عملية تحويل البيانات من قاعدة بيانات إلى أخرى مع المحافظة على نفس السمات التي ذال

ثم تم استخراج الجداول . (SPSS)اإلحصائية وقد تم تحليل النتائج باستخدام الرزمة . تحظى بها البيانات

بمجتمع التكرارية والجداول التقاطعية التي تبين التوزيع النسبي لمؤشرات الدراسة حسب متغيرات خاصة 

 .الدراسة
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و بلغت نسبة . في قطاع غزة% 32فة الغربية و   منهم في الض  % 68 مبحوثا؛   1200بلغ حجم عينة الدراسة     

و فيما يتعلق بالفئات العمرية التي شملتها عينة الدراسة         %. 49.5و نسبة االناث    %  50.5الذكور من بينهم    

 35 و  26و الذين تتراوح أعمارهم بين       % 25.2 سنة   25 و   18لغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين       بفقد  

 55 و   46بين   و الذين تتراوح أعمارهم   % 22.5 سنة   45 و   36ح اعمارهم بين    و الذين تتراو  % 32.6سنة  

 و أما بالنسبة لمكـان السـكن الحـالي          .%7.3 سنة بلغت نسبتهم     55 فوق    أعمارهم و الذين % 12.5سنة  

و الذين يسكنون   % 32و الذين يسكنون في القرى      % 52للمبحوثين فقد بلغت نسبة الذين يسكنون في المدن         

بخصوص المستوى التعليمي للمبحوثين فقد بلغت نسبة الـذين ال يحملـون شـهادة          و  %. 16مات  في المخي 

% 8.3و الذين يحملون شهادة الدبلوم المتوسط % 32.1و الذين يحملون شهادة التوجيهي      % 41.2التوجيهي  

 و نسبة الذين %0.8و نسبة الذين يحملون شهادة الماجستير % 17.3و نسبة الذين يملون شهادة البكالوريوس 

 نسبة الـذين يعملـون   و أما فيما يتعلق بالحالة العملية للمبحوثين فقد بلغت    %. 0.3يحملون شهادة الدكتوراة    

و أما بالنسبة لقطاع %. 31.6و ربات البيوت % 9.7و طالب الجامعة % 13.9و الذين ال يعملون % 44.8

و الذين يعملون في القطـاع  % 35.8طاع الحكومي  نسبة الذين يعملون في الق   بلغت العمل للذين يعملون فقد   

و الذين يعملون % 4.1و الذين يعملون في الوكالة     % 3و الذين يعملون في القطاع األهلي       % 51.2الخاص  

 شيقل 1000بخصوص الدخل الشهري للمبحوثين فقد بلغت نسبة الذين دخلهم الشهري أما و%. 6في اسرائيل 

 3000 و 2001و الذين دخلهم ما بين % 20.4 شيقل 2000 و 1001ا بين و الذين دخلهم م% 62.5أو اقل 

و الذين دخلهم الشهري أكثر من % 3.7 شيقل 4000 و 3001و الذين دخلهم الشهري ما بين % 11.4شيقل 

لغـت  بو أما عن عدد األفراد الذين يعيلهم كل مبحوث في العينة فقد            %. 2.1لغت نسبتهم   ب شيقل فقد    4000

 6 إلـى  4و الذين يعيلـون    % 12.7 أشخاص   3 إلى 1  يعيلون و الذين % 44.7 ال يعيلون أحدا     نسبة الذين 

 يوضـح  1و الجدول رقم %. 21.8 فقد بلغت نسبتهم أشخاص 6و الذين يعيلون أكثر من % 20.8أشخاص  

 .فة الذكرخصائص العينة السال

لثاني    الفصل ا    الثانيالفصل 
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في  % 62.7( ون بما يسمى بالموازنة العامة للحكومة       من المبحوثين يسمع  % 61.8تبين نتائج الدراسة أن     

في الضفة الغربيـة و     % 37.3(يسمعون بها    ال% 38.3مقابل  ) في قطاع غزة    % 59.6الضفة الغربية و    

 . يوضح ذلك1، الشكل )في قطاع غزة % 40.4

1

62.7 59.6 61.8

37.3 40.4 38.3
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40%
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100%

الضفة الغربیة  قطاع غزة المجموع

نعم   ال
% 60.5 الموازنة العامة من الـذين سـمعوا بهـا بلغـت     ى نسبة الذين يعرفون معنأنن النتائج أيضا يو تب 

 الموازنة ى يعرفون معن الينالذفي حين أن نسبة ،  )في قطاع غزة % 51.5في الضفة الغربية و % 64.5(

 .ذلك يوضح 2 الشكل ،) قطاع غزة في% 48.5في الضفة الغربية و % 35.5% (39.5العامة بلغت 

2

64.5
51.5 60.5

35.5
48.5 39.5
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15

 في الضـفة  % 6.1(من الذين يعرفون معنى الموازنة يعرفون قيمتها        % 8.7و تفيد نتائج الدراسة أن       

في الضفة الغربية و % 93.9(منهم % 91.3في حين ال يعرف معناها   ،  )في قطاع غزة    % 16.1الغربية و   

 . يبين ذلك3، الشكل )في قطاع غزة % 83.9

3

6.1 16.1 8.7

93.9 83.9 91.3
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80%
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الضفة الغربیة  قطاع غزة  المجموع 

نعم   ال
 

 على الموازنة   اإلطالع من حق المواطن العادي      من المبحوثين يفيدون بأنه   % 64.6أظهرت النتائج أن    كما و 

 ال يحـق  بأنـه منهم % 23.5، بينما يصرح )في قطاع غزة % 60.3في الضفة الغربية و  % 66.6(العامة  

 و في ،)في قطاع غزة % 30.5في الضفة الغربية و % 20.1( على الموازنة العامة اإلطالعللمواطن العادي 

 علـى   اإلطـالع   المواطن العادي     كان بامكان  إذاوثين أنهم ال يعرفون     من المبح % 11.9الوقت نفسه يفيد    

 . يبين ذلك4، الشكل )في قطاع غزة % 9.1في الضفة الغربية و % 13.3(الموازنة العامة أم ال 



 

16

 4
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13.3 9.1 11.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الض فة الغربی ة   قطاع غ زة  المجم وع 

نعم ال ال أعرف 
 

  



 : و هيأساسيةتقدم وزارة الصحة خمسة خدمات 

ية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسـات الصـحية         تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائ     ¥

 .الالزمة لذلك

 .ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها ¥

 .ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها ¥

 .والصناعات الغذائية وأماكن بيعهااألعمال والحرف مراقبة و ترخيص  ¥

 . للسكان ضمن اإلمكانيات المتوفرةلصحيتوفير التأمين ا ¥

مـن  % 40.8 أن  النتـائج أظهـرت  طلب من المبحوثين ترتيب هذه الخدمات حسب أولوياتهم؛ فقـد         حيث  

تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيليـة وإنشـاء            أن إلىيشيرون  المبحوثين    

  من بين الخدمات التي تقدمها وزارة الصـحة  لهمبالنسبة  األولى األولوية    هي المؤسسات الصحية الالزمة لذلك   

هـي  هذه الخدمـة    أن  منهم ب % 32.6 بينما يفيد    ،  )في قطاع غزة    % 35.2في الضفة الغربية و     % 43.4(

منهم بأن هذه % 11.5في حين يشير ، )في قطاع غزة % 38في الضفة الغربية و % 30( لهم االولوية الثانية



 

17

 و ،  )في قطاع غـزة     % 11.5في الضفة الغربية و     % 11.5(لهم  بالنسبة  مة هي االولوية الثالثة     الخد 

في الضـفة الغربيـة و      % 7.7(لهم  بالنسبة  من المبحوثين بأن هذه الخدمة هي االولوية الرابعة         % 8.3يفيد  

 لهـم    بالنسـبة  ة هذه الخدمة هي االولوية الخامس     أن إلىمنهم يشيرون   % 6.9 و   ،  )في قطاع غزة    % 9.6

 . يوضح ذلك5، الشكل )في قطاع غزة % 35.2في الضفة الغربية و % 43.4(

5
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 ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها       خدمة من المبحوثين يفيدون أن    % 8.9بأن  و تبين النتائج    

% 12.8بينما يشـير  ، )في قطاع غزة % 7.8في الضفة الغربية و % 9.4( لهم  بالنسبةهي األولوية األولى  

في قطـاع   % 10.4في الضفة الغربية و     % 13.8( لهم    بالنسبة خدمة هي األولوية الثانية   أن هذه ال  إلى  منهم  

فـي  % 26.3(  بالنسبة لهم  ةلثأن هذه الخدمة هي األولوية الثا     منهم يعتبرون    % 26.8 في حين أن     ،  )غزة  

 لهم  بالنسبةةمن المبحوثين األولوية الرابع% 26.6فيما يعتبرها  ، )في قطاع غزة % 27.9الضفة الغربية و 

منهم بأن هذه الخدمة هي األولوية % 25 بينما يشير ، )في قطاع غزة % 25.8في الضفة الغربية و     % 27(

  . يبين ذلك6الشكل ، )في قطاع غزة % 28.1في الضفة الغربية و % 23.5(الخامسة بالنسبة لهم 



 

18

 6
 

9.4 7.8 8.9
13.8 10.4 12.8

26.3 27.9 26.8

27 25.8 26.6

23.5 28.1 25

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الضفة الغربیة قطاع غزة المجموع

االولوية االولى االولوية الثانية االولوية الثالثة
االولوية الرابعة االولوية الخامسة

 
 
 
 

ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبيـة  خدمة من المبحوثين يعتبرون أن % 4.8و تظهر النتائج أيضا أن    

التـي تقـدمها وزارة الصـحة    خدمات األخرى من بين البالنسبة لهم  هي األولوية األولى   المساعدة ومراقبتها 

 الثانية بالنسبة ةمنهم أنها األولوي% 12.6، في حين يفيد )في قطاع غزة % 5.5في الضفة الغربية و % 4.4(

 منهم بأنها األولويـة الثالثـة     % 24.8 بينما يشير    ،)في قطاع غزة    % 7في الضفة الغربية و     % 15.2(لهم  

من المبحوثين بأنها % 33.4، و يعتبرها )في قطاع غزة % 25.8الغربية و في الضفة % 24.3( لهم بالنسبة

مـن  % 24.3 و   ،)في قطـاع غـزة      % 32.8في الضفة الغربية و     % 33.7(األولوية الرابعة بالنسبة لهم     

 ،)في قطاع غزة    % 28.9في الضفة الغربية و     % 22.1(المبحوثين يعتبرونها األولوية الخامسة بالنسبة لهم       

 . يوضح ذلك7الشكل 
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األعمـال والحـرف     و تـرخيص     خدمة مراقبة من المبحوثين يعتبرون أن     % 5.9و تشير النتائج أيضا إلى أن       

 هي األولوية األولى بالنسبة لهم من بين الخدمات األخرى التي تقدمها وزارة         والصناعات الغذائية وأماكن بيعها   

مـنهم أنهـا   % 11.5، في حين يفيد     )في قطاع غزة    % 6.8في الضفة الغربية و     % 5.5(الصحة للمواطن   

منهم % 26.4، بينما يشير    )في قطاع غزة    % 13فة الغربية و    في الض % 10.8( الثانية بالنسبة لهم     ةاألولوي

% 24.5، و يعتبرها )في قطاع غزة % 24.7في الضفة الغربية و % 27.2(بأنها األولوية الثالثة بالنسبة لهم 

، و  )في قطاع غـزة     % 26في الضفة الغربية و     % 23.8(من المبحوثين بأنها األولوية الرابعة بالنسبة لهم        

فـي  % 29.4في الضفة الغربية و % 32.6(المبحوثين يعتبرونها األولوية الخامسة بالنسبة لهم  من  % 31.6

 . يوضح ذلك8، الشكل )قطاع غزة 
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 للسكان ضـمن اإلمكانيـات   توفير التأمين الصحيمن المبحوثين يفيدون أن خدمة    % 39.7و توضح النتائج أن     

فـي  % 37.3 (من بين الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمـواطن  هي األولوية األولى بالنسبة لهم  المتوفرة

من المبحوثين على أنها األولوية الثانية      % 30.6، في حين يراها     )قطاع غزة   في  % 44.8الضفة الغربية و    

 مـنهم أنهـا     %10.5، بينما يعتبرهـا     )في قطاع غزة    % 31.5في الضفة الغربية و     % 30.1 (بالنسبة لهم 

منهم أن  % 7.2 و يفيد    ،)في قطاع غزة    % 10.2في الضفة الغربية و     % 10.7(بالنسبة لهم   الثالثة  األولوية  

 و يشير   ،)في قطاع غزة    % 5.7في الضفة الغربية و     % 7.8(األولوية الرابعة بالنسبة لهم     ذه الخدمة هي    ه

 ،)في قطاع غزة % 7.8في الضفة الغربية و % 14.3 ( بالنسبة إليهم األولوية الخامسةأنها إلىمنهم % 12.3

 . يبين ذلك9الشكل 
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و بشكل عام و من خالل النتائج السابقة نستطيع ترتيب الخدمات المقدمة من قبـل وزارة الصـحة حسـب                  

 الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعالجيـة والتأهيليـة         تقديم الخدمات خدمة  : اولويات المبحوثين كما يلي   

 للسكان توفير التأمين الصحي، و خدمة %40.8 في المرتبة األولى بنسبة وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة لذلك

ترخيص المؤسسات الصحية غيـر الحكوميـة   ، و خدمة %39.7 بالمرتبة الثانية بنسبة    ضمن اإلمكانيات المتوفرة  

 بنسـبة   والصناعات الغذائية وأماكن بيعهـا    األعمال والحرف   مراقبة و ترخيص    ، و خدمة    %8.9 بنسبة   مراقبتهاو

، %4.8بنسبة بالمرتبة الخامسة  ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها ، و أخيرا خدمة5.9%

 .10كما هو مبين في الشكل 
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 : خدمات أساسية و هيخمس تقدم وزارة التربية و التعليم

 االمدارس وتجهيزهء بنا ¥

 مؤهلينتعيين معلمين  ¥

 تطوير المناهج الدراسية ¥

 صندوق إقراض الطالب ¥

 نظام المنح ¥

من المبحوثين % 46.3أظهرت النتائج أن ؛ فقد أولويتهمحيث طلب من المبحوثين ترتيب هذه الخدمات حسب 

 ات وزارة التربية و التعليم األخـرى   من بين خدم   ا هي األولوية األولى بالنسبة لهم     المدارس وتجهيزه بناء  يرون أن   

منهم أنها األولوية الثانيـة  % 19.9 بينما يعتبرها ، )في قطاع غزة % 40.1في الضفة الغربية و     % 49.2(

منهم أنها األولوية   % 16.8، في حين يراها     )في قطاع غزة    % 24في الضفة الغربية و     % 18(بالنسبة لهم   

مـنهم أنهـا    % 7.3، و يعتبرها    )في قطاع غزة    % 16.9ة الغربية و    في الضف % 16.8(الثالثة بالنسبة لهم    

مـن  % 9.8، و يـرى     )في قطاع غزة    % 11.2في الضفة الغربية و     % 5.4(األولوية الرابعة بالنسبة لهم     



 

23

في % 8.1في الضفة الغربية و % 10.5 (إليهمالمبحوثين أن هذه الخدمة هي األولوية الخامسة بالنسبة  

 .11بين الشكل  كما ي،)قطاع غزة 

11
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ولى أل خدمة تعيين معلمين مؤهلين هي األولوية اأنمن المبحوثين يعتبرون % 23 أنو توضح نتائج الدراسة 

مـنهم أنهـا   % 34.3، بينما يراهـا    )في قطاع غزة    % 23.2في الضفة الغربية و     % 22.9 ( إليهم بالنسبة

% 21.5، في حين يفيد )في قطاع غزة % 28.4في الضفة الغربية و % 37.1(األولوية الثانية بالنسبة إليهم  

في قطاع غزة % 26.3 الضفة الغربية و في% 19.2(منهم أن هذه الخدمة هي األولوية الثالثة بالنسبة إليهم  

في الضفة الغربيـة و     % 15.7(منهم أن هذه الخدمة هي األولوية الرابعة بالنسبة إليهم            % 15.3، ويشير   )

فـي  % 5.3( بالنسبة إليهم      من المبحوثين أنها األولوية الخامسة    % 6، و يعتبرها    )في قطاع غزة    % 14.3

 .يوضح ذلك12 و الشكل ،)في قطاع غزة % 7.3الضفة الغربية و 
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األولى بالنسبة إليهم من المبحوثين يرون أن تطوير المناهج الدراسية هي األولوية % 10.9 أنو تظهر النتائج 

مـنهم أنهـا    % 18.8، و في الوقت نفسه يعتبرها       )في قطاع غزة    % 11.7في الضفة الغربية و     % 10.6(

منهم % 27.1، بينما يشير )في قطاع غزة % 18في الضفة الغربية و % 19.2(األولوية الثانية بالنسبة إليهم 

 في حين يفيد ،)في قطاع غزة  % 22.4الضفة الغربية و    في  % 29.3(إلى أنها األولوية الثالثة بالنسبة إليهم       

، و )في قطاع غزة % 20.3في الضفة الغربية و % 17.5(منهم أنها األولوية الرابعة بالنسبة إليهم   % 18.4

في % 27.6في الضفة الغربية و % 23.3 (من المبحوثين أنها األولوية الخامسة بالنسبة إليهم   % 24.7يراها  

 .13 يبين الشكل  كما،)قطاع غزة 
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مات التـي    لهم من بين الخـد     األولى األولوية الطالب هو    إقراضمن المبحوثين أن صندوق     % 9.2و يعتبر 

% 13.8، في حين يفيد     )في قطاع غزة    % 7.8في الضفة الغربية و     % 9.8 (تقدمها وزارة التربية و التعليم    

 بينما يشـير    ،)في قطاع غزة    % 14.6في الضفة الغربية و     % 13.5(منهم أنها األولوية الثانية بالنسبة لهم       

، و  )في قطاع غزة    % 17.2 الضفة الغربية و     في% 20.1(منهم أنها األولوية الثالثة بالنسبة إليهم       % 19.2

، )في قطاع غزة % 29.2في الضفة الغربية و  % 36(منهم أنها األولوية الرابعة بالنسبة إليهم       % 33.8يفيد  

في % 31.5في الضفة الغربية و % 20.8(من المبحوثين أنها األولوية الخامسة بالنسبة إليهم % 24.3و يرى 

 .14شكل  كما يوضح ال،)قطاع غزة 
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  من المبحوثين يرون أن نظام المنح هي األولوية األولـى بالنسـبة إلـيهم   % 10.6و تبين نتائج الدراسة أن      

منهم أنها األولوية الثانية بالنسبة % 13.1، و يعتبرها )في قطاع غزة % 17.2في الضفة الغربية و     % 7.5(

منهم أنها األولويـة    % 15.4، في حين يفيد     )في قطاع غزة    % 15.1في الضفة الغربية و     % 12.1(إليهم    

منهم أنها % 25.3 بينما يشير ، )في قطاع غزة % 17.2في الضفة الغربية و     % 14.6  (إليهمالثالثة بالنسبة   

من % 35.3، و يعتبرها )في قطاع غزة % 25في الضفة الغربية و % 25.4(األولوية الرابعة بالنسبة إليهم  

، كما )في قطاع غزة % 25.3في الضفة الغربية و % 40.1(المبحوثين أنها األولوية الخامسة بالنسبة إليهم  

 .15يوضح الشكل 
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و بشكل عام و من خالل النتائج السابقة نستطيع ترتيب الخدمات المقدمة من قبل وزارة التربيـة و التعلـيم                  

تعيين معلمين ، و %46.3 في المرتبة األولى بنسبة االمدارس وتجهيزه بناء  : حسب اولويات المبحوثين كما يلي    

 نظام المـنح  ، و   %10.9 بالمرتبة الثالثة بنسبة     تطوير المناهج الدراسية  ، و   %23 بالمرتبة الثانية بنسبة     مؤهلين

، كما هو مبين فـي  %9.2 بنسبة   بالمرتبة الخامسة  صندوق إقراض الطالب  ، و أخيرا    %10.6بالمرتبة الرابعة بنسبة    

 .16الشكل 
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 :تقدم وزارة العمل أربعة خدمات أساسية و هي

 تطوير برامج التأمينات االجتماعية ¥

 تطوير برامج للتدريب المهني ¥

 تطوير برامج التفتيش وحماية العمل ¥

 تطوير برامج البطالة ¥

من % 20.4و قد طلب من المبحوثين ترتيب اولوياتهم بالنسبة لهذه الخدمات؛ فقد أظهرت نتائج الدراسة أن                

من بين الخدمات التي بحوثين اعتبروا أن تطوير برامج التأمينات االجتماعية األولوية األولى بالنسبة إليهم الم

% 32.9، فيمـا رأى  )في قطاع غزة % 13.5في الضفة الغربية و % 23.7(تقدمها وزارة العمل للمواطن   

في قطاع غزة % 37.5فة الغربية و في الض% 30.8 (إليهم الثانية بالنسبة   األولويةمنهم أن هذه الخدمة هي      

في % 30.2في الضفة الغربية و     % 25.6 (إليهم الثالثة بالنسبة    األولوية أنهامنهم  % 27.1 في حين أفاد     ،)

في الضفة الغربيـة و  % 19.6(منهم أنها األولوية الرابعة بالنسبة إليهم   % 19.3 بينما أوضح    ،)قطاع غزة   

 .يبين ذلك 17، و الشكل )في قطاع غزة % 18.8
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 من المبحوثين يرون أن تطوير برامج للتدريب المهني هي األولويـة    % 17.3و تفيد نتائج الدراسة أيضا أن       

 مـنهم  %28.4، بينما يعتبرها )في قطاع غزة    % 19.3في الضفة الغربية و     % 16.4(األولى بالنسبة إليهم    

% 30.4، في حين يشير )في قطاع غزة % 30.7في الضفة الغربية و % 27.2(األولوية الثانية بالنسبة إليهم 

، و يفيد   )في قطاع غزة    % 26.3ية و   في الضفة الغرب  % 32.3(منهم إلى أنها األولوية الثالثة بالنسبة إليهم        

في الضفة % 24.2(من المبحوثين أن تطوير برامج للتدريب المهني هي األولوية الرابعة بالنسبة إليهم % 24

 .18، كما يبين الشكل )في قطاع غزة % 23.7الغربية و 
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من المبحوثين يعتبرون أن تطوير برامج التفتيش و حماية العمـل األولويـة             % 8.8كما و تظهر النتائج أن      

األولوية منهم أنها % 19، و يراها )في قطاع غزة % 9.6في الضفة الغربية و % 8.5(األولى بالنسبة إليهم    

منهم أنها % 29.9 في حين يفيد ،)في قطاع غزة % 16.4في الضفة الغربية و % 20.2 (إليهمالثانية بالنسبة 

 منهم 42.5 بينما يشير ،)في قطاع غزة % 31.3في الضفة الغربية و % 29.2(األولوية الثالثة بالنسبة إليهم 

 19، الشكل   )في قطاع غزة    % 42.7لضفة الغربية و    في ا % 42.3(إلى أنها األولوية الرابعة بالنسبة إليهم       

 .يوضح ذلك
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ير برامج البطالة هي األولويـة األولـى        من المبحوثين يرون أن تطو    % 53.4و يظهر في النتائج أيضا أن       

في الضـفة الغربيـة و   % 51.5(بالنسبة إليهم من بين الخدمات األخرى التي تقدمها وزارة العمل للمواطن         

في الضـفة   % 21.7(منهم أنها األولوية الثانية بالنسبة إليهم       % 19.7، فيما يراها    )في قطاع غزة    % 57.6

% 12.9(منهم أنها األولوية الثالثة بالنسبة إليهم       % 12.7بينما يعتبرها   ،  )في قطاع غزة    % 15.4الغربية و   

منهم أنها األولوية الرابعة بالنسـبة      % 14.2، في حين يراها     )في قطاع غزة    % 12.2في الضفة الغربية و     

 .20 كما يوضح الشكل ،)في قطاع غزة % 14.8في الضفة الغربية و % 13.9(إليهم 
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و بشكل عام و من خالل النتائج السابقة نستطيع ترتيب الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل حسب اولويات 

تطـوير بـرامج التأمينـات    ، و %53.4 في المرتبة األولى بنسبة  ةتطوير برامج البطال  : المبحوثين كما يلي  

  في المرتبة الثالثـة بنسـبة        تطوير برامج للتدريب المهني   ، و   %20.4 في المرتبة الثانية بنسبة      االجتماعية

 .21، كما هو مبين في الشكل %8.8 في المرتبة الرابعة بنسبة تطوير برامج التفتيش وحماية العمل، و 17.3%
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 : أربعة خدمات أساسية و هيتقدم وزارة الشؤون االجتماعية

 )الطفل، المعاق، المسن، األحداث، المرأة(ضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع  ¥

 تطوير برامج مكافحة الفقر ¥

 )تأهيل وتدريب ورعاية اجتماعية(الهتمام بأسر الشهداء والجرحى ا ¥

 تطوير برامج مكافحة األمية وتأهيل األحداث ¥

مـن  % 27.8ن المبحوثين ترتيب اولوياتهم بالنسبة لهذه الخدمات؛ فقد بينت نتائج الدراسـة أن    و قد طلب م   

الطفل، المعاق، المسن، األحداث،    (ضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع        المبحوثين يرون أن    

في الضفة % 28.4( وزارة الشؤون االجتماعية من بين الخدمات التي تقدمها  هي األولوية األولى بالنسبة إليهم)المرأة

في % 27.1(منهم إلى أنها األولوية الثانية بالنسبة إليهم % 27.3، و يشير )في قطاع غزة % 26.3الغربية و 

فـي  % 29.4(منهم أنها األولوية الثالثة     % 28.4، بينما يعتبرها    )في قطاع غزة    % 27.9الضفة الغربية و    

في % 15.2(منهم أنها األولوية الرابعة % 16.6، في حين يعتبرها )ي قطاع غزة ف% 26.3الضفة الغربية و 

 .22، كما يظهر في الشكل )في قطاع غزة % 19.5الضفة الغربية و 
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 تطوير برامج مكافحة الفقر هي األولوية األولـى          أن من المبحوثين يفيدون  % 39.8و يتضح من النتائج أن      

منهم إلى أنها % 33.2في حين يشير ، )في قطاع غزة % 38.3في الضفة الغربية و % 40.4(بالنسبة إليهم  

منهم % 20.1، بينما يرى )في قطاع غزة % 30.7في الضفة الغربية و  % 34.3(األولية الثانية بالنسبة لهم     

 في حين يعتبرهـا     ،)في قطاع غزة    % 22.4في الضفة الغربية و     % 19 (إليهم الثالثة بالنسبة    األولوية أنها

، كما هو )في قطاع غزة % 8.6في الضفة الغربية و % 6.6(بالنسبة إليهم منهم أنها األولوية الرابعة % 7.3

 .23مبين في الشكل 
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تأهيل وتـدريب  (الهتمام بأسر الشهداء والجرحى امن المبحوثين يرون أن % 21.2تائج أيضا إلى أن و تشير الن 

 هي األولوية األولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات األخرى المقدمة من قبل وزارة الشؤون              )ورعاية اجتماعية 

منهم أنها % 27.2ما يعتبرها  في،)في قطاع غزة % 22.7في الضفة الغربية و % 20.5(االجتماعية للمواطن 

% 30.5، بينما يشـير  )في قطاع غزة % 28.6في الضفة الغربية و    % 26.5(األولوية الثانية بالنسبة إليهم     

، و فـي  )في قطاع غزة % 32.6في الضفة الغربية و   % 29.5(منهم إلى أنها األولوية الثالثة بالنسبة إليهم        

في % 16.1في الضفة الغربية و % 23.2(وية الرابعة بالنسبة إليهم منهم أنها األول% 20.9الوقت نفسه يفيد  

 .24، كما يظهر في الشكل )قطاع غزة 
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من المبحوثين يفيدون أن تطوير برامج مكافحة األمية وتأهيل األحداث هي % 11.3و تظهر نتائج الدراسة أن 

% 10.7( األولوية األولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية للمواطن       

منهم على أنها األولوية الثانية بالنسـبة   % 12.3 بينما يراها    ،)في قطاع غزة    % 12.8في الضفة الغربية و     

منهم أنها األولويـة    % 21، في حين يعتبرها     )في قطاع غزة    % 12.8في الضفة الغربية و     % 12.1(إليهم  

منهم أنهـا   % 55.3و يراها   ،  )في قطاع غزة    % 18.8في الضفة الغربية و     % 22.1(بالنسبة إليهم   الثالثة  

 .25كما هو موضح في الشكل األولوية الرابعة بالنسبة إليهم 
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 شؤون االجتماعية النتائج السابقة نستطيع ترتيب الخدمات المقدمة من قبل وزارة ال         و بشكل عام و من خالل       

ضمان الحقوق ، %39.8 في المرتبة األولى بنسبة تطوير برامج مكافحة الفقر: حسب اولويات المبحوثين كما يلي

في المرتبة الثانية بنسـبة      )الطفل، المعاق، المسن، األحداث، المرأة    (االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع      

، و %21.2  في المرتبة الثالثة بنسبة )تأهيل وتدريب ورعاية اجتماعية(الهتمام بأسر الشهداء والجرحى ا ،27.8%

 .26، كما هو مبين في الشكل %11.3 في المرتبة الرابعة بنسبة مكافحة األمية و تأهيل األحداثتطوير برامج 
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 :تقدم وزارة الداخلية أربعة خدمات أساسية و هي

 . )مثل إصدار الجوازات و غيرها(  المتعلقة بالجوازات الخدمات ¥

 . )الهويات و شهادات الميالد( الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية  ¥

  خدمات اإلقامة و شؤون األجانب ¥

 )تسجيل جمعية خيرية ( خدمات الشؤون العامة  ¥

من % 29.4ت نتائج الدراسة أن     و قد طلب من المبحوثين ترتيب اولوياتهم بالنسبة لهذه الخدمات؛ فقد أظهر           

 هي األولوية األولى بالنسبة )مثل إصدار الجوازات و غيرها( المبحوثين يرون أن الخدمات المتعلقة بالجوازات 

% 25.1في الضفة الغربية و     % 31.4(للمواطن   إليهم من بين الخدمات األخرى التي تقدمها وزارة الداخلية        

في % 40.4( منهم أن هذه الخدمات هي األولوية الثانية بالنسبة إليهم %40.8 في حين يرى ،)في قطاع غزة 

% 20.3(منهم األولوية الثالثة بالنسبة إليهم % 20.9، بينما يعتبرها )في قطاع غزة % 41.5الضفة الغربية و 

إليهم   األولوية الرابعة بالنسبة     منهم إلى أنها  % 9.1، و يشير    )في قطاع غزة    % 21.9في الضفة الغربية و     

 .27، كما هو مبين في الشكل )في قطاع غزة % 11.2في الضفة الغربية و % 8.1(
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 ) الهويات و شهادات الميالد(  المتعلقة باألحوال المدنية أن الخدماتبحوثين يفيدون من الم% 35و تبين النتائج أن 

منهم % 38.9، بينما يرى    )في قطاع غزة    % 36في الضفة الغربية و     % 34.6(األولوية األولى بالنسبة إليهم     

 فيمـا يعتبرهـا    ،)في قطاع غـزة     % 35.5في الضفة الغربية و     % 40.6(أنها األولوية الثانية بالنسبة لهم      

 في ،)في قطاع غزة % 21.4في الضفة الغربية و % 19.5 (إليهممنهم أنها األولوية الثالثة بالنسبة % 20.1

، )في قطاع غزة % 7.3في الضفة الغربية و % 5.4(بالنسبة إليهم الرابعة منهم أنها األولوية   % 6حين يفيد   

 .28كما في الشكل 
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من المبحوثين يرون أن خدمات اإلقامة و شؤون األجانب األولوية األولى % 8.8كما تظهر نتائج الدراسة أن 

 األولوية أنهامنهم % 10.8 بينما يعتبرها ،)في قطاع غزة % 7.6في الضفة الغربية و % 9.4(بالنسبة إليهم  

مـنهم  % 29.6 في حين يشير ،)في قطاع غزة % 11.5في الضفة الغربية و % 10.5(الثانية بالنسبة إليهم    

، و يراهـا    )في قطاع غـزة     % 32.6في الضفة الغربية و     % 28.2(إلى أنها األولوية الثالثة بالنسبة إليهم       

 ،)في قطاع غـزة  % 48.3في الضفة الغربية و  % 51.6(منهم أنها األولوية الرابعة بالنسبة إليهم       % 50.5

 .29كما في الشكل 
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األولويـة  ) تسجيل جمعية خيرية    ( خدمات الشؤون العامة    من المبحوثين يعتبرون    % 26.8و توضح النتائج أن     

منهم على أنها % 9.4، بينما يراها )في قطاع غزة % 31.3في الضفة الغربية و % 24.6(األولى بالنسبة إليهم 

% 29.4 في حين يشير ،)في قطاع غزة % 11.5في الضفة الغربية و    % 8.5(بة إليهم   األولوية الثانية بالنس  

، فيمـا   )في قطاع غزة    % 24في الضفة الغربية و     % 32(من المبحوثين أنها األولوية الثالثة بالنسبة إليهم        

 في قطـاع  %33.2في الضفة الغربية و % 34.9(منهم أنها األولوية الرابعة بالنسبة إليهم      % 34.4يعتبرها  

 .30 كما هو مبين في الشكل ،)غزة 
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 حسـب  الخدمات المقدمة من قبـل وزارة الداخليـة  رتيب و بشكل عام و من خالل النتائج السابقة نستطيع ت      

في المرتبة األولـى   الهويات و شهادات الميالد  ( الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية     : اولويات المبحوثين كما يلي   

، %29.4في المرتبة الثانية بنسبة )مثل إصدار الجوازات و غيرها ( الخدمات المتعلقة بالجوازات    ، و   %35بنسبة  

خدمات اإلقامة و شـؤون   ، و %26.8في المرتبة الثالثة بنسبة     ) تسجيل جمعية خيرية    ( خدمات الشؤون العامة    و  

 .31، كما هو مبين في الشكل %8.8في المرتبة الرابعة بنسبة  األجانب
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 العامة حيث تم سـؤالهم  ة الجمهور الفلسطيني ببعض الخدماتفي هذا الجزء من الدراسة حاولنا قياس معرف      

 .ت محددة ومن ثم أخبرونا إذا كانت هذه الخدمات تعتبر خدمات عامة أم الاعن خدم

 



 الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكوميـة هـي          أنأظهرت النتائج أن أغلبية المبحوثين يعرفون       

بينما بلغـت   ) في قطاع غزة% 95.3في الضفة الغربية و % 96.7% (96.3تهم بخدمات عامة و بلغت نس 

فـي  % 4.7في الضفة الغربية و     % 2.9% (3.5دمات عامة   خليست   أن هذه الخدمات       يقولوننسبة الذين   

ـ % 0.3، في حين ال يعرف     )قطاع غزة    فـي  % 0.4 (ة أم المنهم إذا كانت هذه الخدمات هي خدمات عام

 . 32 كما يبينه الشكل ،)في قطاع غزة % 0الضفة الغربية و 
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في الضـفة   % 99(أن التعليم في المدارس هي خدمة عامة        من المبحوثين يعرفون    % 98.8نتائج أن   ال تبين

% 1.1ليست خدمة عامة بينما بلغت نسبة الذين يقولون أن هذه الخدمة      ) في قطاع غزة    % 98.8الغربية و   

 ةمنهم إذا كانت هذه الخدم    % 0.1، في حين ال يعرف      )في قطاع غزة    % 1.6في الضفة الغربية و     % 0.9(

 .33، كما يبينه الشكل )في قطاع غزة % 0في الضفة الغربية و % 0.1( عامة أم ال ةهي خدم

33
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 هي خدمة عامـة   البيت إلىمن المبحوثين يعرفون أن توصيل خدمة الكهرباء        % 89تشير نتائج الدراسة أن     

هذه الخدمة  ليست بينما بلغت نسبة الذين يقولون أن ) في قطاع غزة % 92.2في الضفة الغربية و % 87.5(

منهم % 0.6، في حين ال يعرف  )في قطاع غزة % 7.8في الضفة الغربية و % 11.6% (10.4خدمة عامة 

، كما يبينـه    )في قطاع غزة    % 0في الضفة الغربية و     % 0.9( عامة أم ال     ة هي خدم  ةإذا كانت هذه الخدم   

ة عامة هي األعلى فـي محافظـة رام اهللا          يعتبرونها خدم   و الجدير ذكره هنا أن نسبة الذين ال         .34الشكل  

البيرة و ذلك بسبب أن خدمة الكهرباء في هذه المحافظة تقدم من قبل شركة خاصة و هي شركة كهربـاء                    و

 .القدس
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هـي خدمـة عامـة       استخراج هوية شخصية  من المبحوثين يعرفون أن     % 86.7 نتائج الدراسة أن     وضحت

بينما بلغت نسبة الذين يقولون أن هذه الخدمة  ليست ) في قطاع غزة % 86.5في الضفة الغربية و % 86.8(

منهم % 0.6، في حين ال يعرف ) اع غزة في قط% 13في الضفة الغربية و % 12.6% (12.8خدمة عامة 
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، كما  )في قطاع غزة    % 0.5في الضفة الغربية و   % 0.6(إذا كانت هذه الخدمة هي خدمة عامة أم ال           

 .  35 الشكل يوضح
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هي خدمة عامـة      البيت إلى مياهمن المبحوثين يعرفون أن توصيل خدمة ال      % 89.1تظهر نتائج الدراسة أن     

بينما بلغت نسبة الذين يقولون أن هذه الخدمة  ليست ) في قطاع غزة % 91.1في الضفة الغربية و % 88.1(

منهم % 0.2، في حين ال يعرف ) في قطاع غزة % 8.9بية و في الضفة الغر% 11.6% (10.8خدمة عامة 

 يوضح، كما   )في قطاع غزة    % 0في الضفة الغربية و     % 0.2(إذا كانت هذه الخدمة هي خدمة عامة أم ال          

 .  36الشكل 
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في % 86(من المبحوثين يعرفون أن استخراج شهادة ميالد هي خدمة عامة           % 85.8تبين نتائج الدراسة أن     

بينما بلغت نسبة الذين يقولون أن هذه الخدمة  ليست خدمة عامة            ) في قطاع غزة    % 85.4الضفة الغربية و    

منهم إذا كانت % 0.8، في حين ال يعرف ) في قطاع غزة % 14.1فة الغربية و في الض% %13.1 (13.4

، كما يظهر في الشكل )في قطاع غزة % 0.5في الضفة الغربية و % 0.9(هذه الخدمة هي خدمة عامة أم ال 

37  . 
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هي خدمـة   )الهاتف، االنترنت( من المبحوثين يعرفون أن خدمة االتصاالت     % 62.4تفيد نتائج الدراسة أن     

هذه الخدمة  بينما بلغت نسبة الذين يقولون أن    ) في قطاع غزة    % 61.5في الضفة الغربية و     % 62.9(عامة  

، في حين ال يعـرف      ) في قطاع غزة    % 37.5في الضفة الغربية و     % 34.6% (35.5ليست خدمة عامة    

، )في قطاع غزة % 1في الضفة الغربية و % 2.6(منهم إذا كانت هذه الخدمة هي خدمة عامة أم ال         % 2.1

 .  38 الشكل يظهر فيكما 
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 عامـة   هـي خـدمات   ن أن خدمات وسائط النقل      تبرومن المبحوثين يع  % 73.3أظهرت نتائج الدراسة أن     

  اتلخـدم بينما بلغت نسبة الذين يقولون أن هـذه ا      ) في قطاع غزة    % 78.9في الضفة الغربية و     % 70.6(

، في حين ال يعرف     ) في قطاع غزة    % 20.6في الضفة الغربية و     % 27.5% (25.3 عامة   اتليست خدم 

في قطاع غزة % 0.5في الضفة الغربية و % 2( عامة أم ال ات هي خدماتمنهم إذا كانت هذه الخدم% 1.5

 .  39، كما يظهر في الشكل )
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هـي    أن خدمة الحصول على رخصة قيادة دولية       تبرونمن المبحوثين يع  % 34.2توضح نتائج الدراسة أن     

ما بلغت نسبة الذين يقولون أن هذه       بين) في قطاع غزة    % 39.3في الضفة الغربية و     % 31.8 (خدمة عامة   

، في حين ال    ) في قطاع غزة    % 57.3في الضفة الغربية و     % 61.1% (59.8الخدمة  ليست خدمة عامة      

في قطاع % 3.4في الضفة الغربية و % 7.1(منهم إذا كانت هذه الخدمة هي خدمة عامة أم ال % 5.9يعرف 

 .  40 الشكل يظهر في، كما )غزة 
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؛ فقد تم سؤالهم عن ذلكراتب موظف الشرطة    كان المبحوثين يعرفون من هي الجهة التي تؤمن          إذاو لرؤية   

من المبحوثين يقولون أن المواطن دافع الضريبة هو الذي يوفر راتـب  % 13.6 أن إلىحيث أشارت النتائج   

ة هـي  حكوم الأنمنهم % 66 في حين يرى ،) في قطاع غزة   % 4.2في الضفة الغربية و     % 18(الشرطة  

% 14.3نما يعتقد  بي،) في قطاع غزة % 69في الضفة الغربية و % 64.6(التي توفر راتب موظف الشرطة 

 بينما ،) في قطاع غزة    % 21.4في الضفة الغربية و     % 10.9(منهم أن موازنة الرئيس هي التي توفر ذلك         

في الضفة الغربية % 1.3(أن القطاع الخاص هو الذي يوفر هذا الراتب % 1.4ترى فئة قليلة من المبحوثين     

ين من هي الجهة المسؤولة عن توفير راتب        من المبحوث % 4.3بينما ال يعرف     ،) في قطاع غزة    % 1.6و  

 فئة قليلة من المبحـوثين      أشارت و   ،) في قطاع غزة    % 3.4في الضفة الغربية و     % 4.8(موظف الشرطة   

فـي  % 0.4(أن هناك جهات أخرى غير التي ذكرت هي المسؤولة عن تأمين رلتب موظف الشرطة   % 0.4

 .41بين في الشكل  كما هو م،) في قطاع غزة % 0.5الضفة الغربية و 
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القطاع الخاص ال اعرف أخرى

 
 

من اإلناث يعتقدون أن المواطن دافع الضريبة هو الجهة % 11.4من الذكور و % 15.7النتائج أن ين كما تب

من اإلناث أن % 67.8من الذكور و % 64.1طة، في حين يرى المسؤولة عن تغطية راتب موظف الشر

من اإلناث أن موازنة % 12.3من الذكور و % 16.2الحكومة هي الجهة التي توفر هذا الراتب، فيما يرى 

من اإلناث ان القطاع الخاص هو % 1.2من الذكور و % 1.7الرئيس هي التي تغطي راتب الشرطة، و يرى 

من الذكور أن جهات أخرى هي التي التوفر هذا الراتب، و ال % 0.9بينما يعتقد الذي يغطي هذا الراتب، 

من اإلناث من هي الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة، كما في الشكل % 7.2الذكور و % 1.5يعرف 

42. 
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من الذين أعمـارهم  % 16.6 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 9.3إلى أن   و تشير نتائج الدراسة     

 46من الذين أعمارهم بين % 15.3 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 13.3 سنة و 35 و   26بين  

 يعتقدون أن الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة    سنة 55من الذين أعمارهم فوق     % 12.6 سنة و    55و  

من الذين % 66 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 68.2هي المواطن دافع الضريبة، في حين يرى 

من الذين أعمارهم   % 62 سنة و    45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 65.6 سنة و    35 و   26أعمارهم بين   

 سنة أن الجهة المسؤولة عن تغطية هذا الراتـب  55أعمارهم فوق من الذين   % 66.7 سنة و    55 و   46بين  

من الذين أعمارهم بـين  % 12 سنة و 25 و  18من الذين أعمارهم  بين      % 14.9هي الحكومة، بينما يعتقد     

 و 46من الذين أعمارهم بـين  % 15.3 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 16.7 سنة و 35 و  26

 سنة أن الجهة موازنة الرئيس هي التي توفر هذا الراتـب،         55ين أعمارهم فوق    من الذ % 12.6 سنة و    55

 سنة و 35 و 26من الذين أعمارهم بين % 1.3 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم  بين % 2.3بينما يعتقد 

من % 1.1 سنة و 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 1.3 سنة و 45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 0.7

 سنة أن الجهة المسؤولة عن توفير هذا الراتب هي القطاع الخاص،  فيما ال يعرف                55 أعمارهم فوق    الذين

من % 3.3 سنة و 35 و 26من الذين أعمارهم بين % 3.8 سنة و 25 و   18من الذين أعمارهم بين     % 5.3
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ين مـن الـذ  % 5.7 سنة و 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 4.7 سنة و 45 و 36الذين أعمارهم    

 .43 سنة من هي الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة، الشكل 55أعمارهم فوق 

43
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من الذين يسكنون في القـرى و  % 18.2من الذين يسكنون في المدن و       % 11.5و تظهر الدراسة أيضا أن      

من الذين يسكنون في المخيمات يعتقدون أن المواطن دافع الضريبة هو الجهة التي تغطـي راتـب      % 10.9

من الذين يسكنون في القرى و % 63من الذين يسكنون في المدن و % 67.6موظف الشرطة، في حين يرى 

مـن  % 14.6ي التي تغطي هذا الراتب، فيما يعتقد        من الذين يسكنون في المخيمات أن الحكومة ه       % 66.7

من الذين يسكنون في المخيمات % 18.2من الذين يسكنون في القرى و       % 11.7الذين يسكنون في المدن و      

مـن  % 2.3من الذين يسكنون في المدن و % 1.3أن موازنة الرئيس هي التي توفر هذا الراتب، بينما يشير  

من الذين % 4.5 القطاع الخاص هو الذي يغطي هذا الراتب، كما و ال يعرف الذين يسكنون في القرى إلى أن

من الذين يسكنون في المخيمات من هي % 3.6من الذين يسكنون في القرى  و       % 4.4يسكنون في المدن و     

 .44الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة، كما في الشكل 
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من الذين يعملون % 15.1 أن توضح النتائج، حيث %44.8وقد بلغت نسبة الذين يعملون من بين المبحوثين       

هو الذي من الذين يعملون في القطاعات األخرى يرون أن المواطن دافع الضريبة        % 18في القطاع العام و     

من الذين % 65.8من الذين يعملون في القطاع العام و % 58.9يغطي راتب موظف  الشرطة، في حين يرى 

من الذين يعملون % 23.4في القطاعات األخرى أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير هذا الراتب، بينما يعتقد 

 موازنة الرئيس هي التي تغطي راتب من الذين يعملون في القطاعات األخرى أن% 11.6في القطاع العام و 

من الذين يعملون في القطاعات غير العامة أن القطاع الخاص هو الذي            % 1.7موظف الشرطة، فيما يعتقد     

من الذين يعملـون فـي   % 2من الذين يعملون في القطاع العام و % 1.6يوفر راتب الشرطي، و ال يعرف      

 .45 موظف الشرطة، كما في الشكل القطاعات األخرى من هي الجهة التي تغطي راتب
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رسة الحكومية و شاطئ     العامة مثل المد   األمالكبالجهة التي تملك    و لرؤية مدى معرفة الجمهور الفلسطيني       

البحر و سيارة الوزارة و غيرها من الملكيات العامة فقد تم سؤالهم عن هذه الجهة، فتبين من نتائج الدراسة                   

في الضفة الغربيـة و     % 31(من المبحوثين يعتقدون أن الحكومة هي التي تملك هذه الملكيات           % 32.3أن  

منهم أن الدولة هي التي تملك هـذه الملكيـات      % 54.9 و في نفس الوقت يرى       ،) في قطاع غزة    % 35.2

زارة المعنية هـي  ومنهم أن ال% 7.8 في حين يفيد     ،) في قطاع غزة    % 51في الضفة الغربية و     % 56.7(

أن المسؤول عـن  % 2.9 بينما يشير ،) في قطاع غزة % 9.1في الضفة الغربية و % 7.2(التي تملك ذلك  

منهم أن % 1.5 و يعتقد ،) في قطاع غزة % 2.3في الضفة الغربية و % 3.2( هو الذي يملكها األمالكهذه  

 ،) في قطاع غزة % 2.3في الضفة الغربية و % 1.1(هي التي تملكها  األمالكاللجنة الخاصة التي تدير هذه 

% 0في الضفة الغربية و     % 0.7( األمالكمن المبحوثين أن جهات أخرى هي التي تملك هذه          % 0.5و يفيد   

 .46 كما يوضحه الشكل ،)  غزة في قطاع
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من اإلناث أن األمالك العامة هي ملك الحكومة، و يعتقـد           % 32.2من الذكور و    % 32.6و تفيد النتائج أن     

من الـذكور و    % 8.4اإلناث أن هذه األمالك هي ملك الدولة، بينما يرى          من  % 54.7من الذكور و    % 55

من الذكور و % 2.3من اإلناث أن الوزارة المعنية في األمالك العامة هي التي تملكها، في حين يعتقد % 7.2

ن % 1.7مـن الـذكور و     % 1.3من اإلناث أن المسؤول عن هذه األمالك هو الذي يملكها، ويعتقد            % 3.5

مـن  % 0.7من الذكور و % 0.2 أن اللجنة الخاصة التي تدير األمالك هي التي تملكها، و ال يعرف            اإلناث

 .47اإلناث من هي الجهة التي تملك األمالك العامة، كما يبين الشكل 
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من الذين أعمارهم بين    % 31.7 سنة و    25 و   18من الذين أعمارهم بين     % 29.5 أن   و تظهر النتائج أيضا   

 و 46من الذين أعمارهم بين   % 38.7 سنة و    45 و   36من الذين أعمارهم  بين      % 30.7 سنة و    35 و   26

مة هي التي تملك األمالك العامـة،        سنة يعتقدون أن الحكو    55من الذين أعمارهم فوق     % 39.1 سنة و    55

 سنة 35 و 26من الذين أعمارهم بين % 54.5 سنة و 25 و  18من الذين أعمارهم بين     % 58.6بينما يرى   

% 44.8 سنة و 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 50.7 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 57و 

من الذين  % 6.6تي تملك هذه األمالك، في حين يعتقد         سنة أن الدولة هي ال     55من الذين أعمارهم فوق سن      

من الذين أعمـارهم  % 7.8 سنة و 35 و 26من الذين أعمارهم بين   % 9.2 سنة و    25 و   18أعمارهم بين   

 55من الذين أعمارهم فوق  % 11.5 سنة و    55 و   46من الذين أعمارهم بين     % 4.7 سنة و    45 و   36بين  

 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 3ك هي التي تملكها، فيما يرى سنة أن الوزارة المعنية في األمال

من % 4.7 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 2.6 سنة و 35 و   26من الذين أعمارهم بين     % 2.6

 سنة أن المسؤول عن هذه األمالك       55من الذين أعمارهم فوق     % 2.3 سنة و    55 و   46الذين أعمارهم بين    

 و 26من الذين أعمارهم بين % 1.5 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين   % 2ها، و يشير    هو الذي يملك  

 سنة إلى 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 1.3 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 1.5 سنة و 35

 سنة 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 0.3أن اللجنة التي تدير هذه األمالك هي التي تملكها، و ال يعرف             
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 سنة من هـي     55من الذين أعمارهم فوق     % 2.3 سنة و    35 و   26من الذين أعمارهم بين     % 0.5و   

 .48الجهة المسؤولة عن األمالك العامة،  كما يبين الشكل 
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% 38من الذين يسكنون في القرى و % 34.1من الذين يسكنون في المدن و % 29.5 إلى أن و تشير النتائج

مـن  % 59.5من الذين يسكنون في المخيمات يرون أن الحكومة هي التي تملك األمالك العامة، بينما يشير                

من الذين يسكنون في المخيمات إلى % 46.9من الذين يسكنون القرى و % 51.6الذين يسكنون في المدن و    

من الذين يسكنون % 8.1من الذين يسكنون في المدن و % 7.2أن الدولة هي التي تملك هذه األمالك، و يفيد 

من الذين يسكنون في المخيمات أن الوزارة المعنية في األمالك هي التي تملـك هـذه                % 9.4في القرى و    

% 3.6من الذين يسكنون في القرى و % 3.9 يسكنون في المدن و من الذين% 2.1األمالك،  في حين يرى    

مـن الـذين   % 1.4من الذين يسكنون في المخيمات أن المسؤول عن هذه األمالك هو الذي يملكها، و يعتقد       

من الذين يسكنون في المخيمات أن اللجنة % 1.6من الذين يسكنون في القرى و % 1.6كنون في المدن و يس

من سـكان القـرى و      % 0.5من سكان المدن و     % 0.3التي تدير الممتلكات هي التي تملكها، و ال يعرف          

 .49سكان المخيمات من هي الجهة التي تملك األمالك العامة، كما يظهر في الشكل % 0.5
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من الـذين يعملـون فـي       % 31من الذين يعملون في القطاع العام و        % 29.2 و توضح نتائج الدراسة أن    

من القطاع العام و % 57.8تملك األمالك العامة، بينما يرى القطاعات األخرى يعتقدون أن الحكومة هي التي 

من الذين يعملون في القطاعات األخرى أن الدولة هي التي تملك هذه األمالك، فـي حـين يعتقـد         % 56.2

من الذين يعملون في القطاعات األخرى ان الـوزارة         % 8.4من الذين يعملون في القطاع العام و        % 10.4

من الـذين  % 1.7من الذين يعملون في القطاع العام و % 2.6ي التي تملكها، و يشير      المعنية في األمالك ه   

من الذين يعملون في % 1.7يعملون في القطاعات األخرى أن المسؤول عن األمالك هو الذي يملكها، و يفيد 

من الـذين   % 0.6القطاعات غير العامة أن اللجنة الخاصة التي تدير األمالك هي التي تملكها، و ال يعرف                

 .50يعملون في القطاعات غير العامة من هي الجهة التي تملك األمالك العامة، كما في الشكل 
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 قد تعاملوا مع الوزارات أم ال، و بعد إذا الوزارات؛ تم سؤال المبحوثين     موظفي و لدراسة تقييم سمعة و أداء     

 بناء على ما يسمعه من عندئذذلك تم سؤالهم عن تقيم أداء الوزارات حتى و لو لم يتعامل معها و يكون تقييمه 

الصحة و وزارة التربية و التعليم و وزارة       وزارة:  هي ، و الوزارات التي تم سؤال المبحوثين عنها       اآلخرون

 .العمل و وزارة الشؤون االجتماعية و وزارة الداخلية

 



في % 64.8في الضفة الغربية و % 71.7(من المبحوثين تعاملوا مع وزارة الصحة % 69.5بينت النتائج أن 

في قطاع غزة % 35.2في الضفة الغربية و % 28.3(لم يتعاملوا مع الوزارة % 30.5  مقابل ،) قطاع غزة 

 . يبين ذلك51 و الشكل ،) 
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ين يقيمون من المبحوث% 13.4 النتائج أن أظهرت موظفي وزارة الصحة؛ ألداءو فيما يتعلق بتقييم المبحوثين 

% 54.3، و )في قطاع غـزة  % 20.6في الضفة الغربية و % 9.9( بالجيد جدا  ي وزارة الصحة  أداء موظف 

% 16.5(يقيمونه بالسيئ % 16.8، و )في قطاع غزة % 52.3في الضفة الغربية و % 55.2(يقيمونه بالجيد 

في الضفة الغربية و    % 9.4( بالسيئ جدا    هيقيمون% 8.8، و   )في قطاع غزة    % 17.4في الضفة الغربية و     

فـي  % 2.1في الضفة الغربية و  % 8.4(ال يعرفون عن أداء الموظفين      % 6.3، و   )في قطاع غزة    % 7.6

فـي الضـفة    % 0.6( وزارة الصحة بالمتوسط     ي موظف أداءمن المبحوثين يقيمون    % 0.4، و   )قطاع غزة   

 .52، كما هو موضح في الشكل )في قطاع غزة % 0الغربية و 
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في الضفة الغربيـة و     % 67.3(من المبحوثين تعاملوا مع وزارة التربية و التعليم         % 68أظهرت النتائج أن    

في % 30.5في الضفة الغربية و % 32.7(املوا مع الوزارة لم يتع% 32  مقابل ،) في قطاع غزة % 69.5

 . يبين ذلك53 و الشكل ،) قطاع غزة 
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مـن  % 18 النتـائج أن     أظهـرت   فقد ؛التعليم و   ةتربي موظفي وزارة ال   ألداءو فيما يتعلق بتقييم المبحوثين      

في % 21.9في الضفة الغربية و % 16.2( بالجيد جدا ي وزارة التربية و التعليمموظفالمبحوثين يقيمون أداء 

% 9.9، و )في قطاع غزة  % 57.8في الضفة الغربية و     % 59.4(يقيمونه بالجيد   % 58.9، و   )قطاع غزة   

% 3.1( بالسيئ جدا هيقيمون% 3.7، و )في قطاع غزة % 12.5غربية و في الضفة ال% 8.6(يقيمونه بالسيئ 

في الضفة  % 12.5(ال يعرفون عن أداء الموظفين      % 9.4، و   )في قطاع غزة    % 4.9في الضفة الغربية و     

 متربيـة و التعلـي     وزارة ال  ي موظف أداءمن المبحوثين يقيمون    % 0.1، و   )في قطاع غزة    % 2.9الغربية و   

 .54، كما هو موضح في الشكل )في قطاع غزة % 0 في الضفة الغربية و %0.1(بالمتوسط 
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% 43.2في الضفة الغربية و     % 40.2(من المبحوثين تعاملوا مع وزارة العمل       % 41.2أظهرت النتائج أن    

في قطاع % 56.8في الضفة الغربية و % 59.8(لم يتعاملوا مع الوزارة  % 58.8  مقابل    ،) في قطاع غزة    

 . يبين ذلك55 و الشكل ،) غزة 
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من المبحوثين % 7.3 النتائج أن أظهرت موظفي وزارة العمل؛ فقد    ألداءيتعلق بتقييم المبحوثين    و فيما    

، و  )في قطـاع غـزة      % 13.5في الضفة الغربية و     % 4.3(يقيمون أداء موظفي وزارة العمل بالجيد جدا        

ونه بالسيئ قيمي% 16.5، و )في قطاع غزة % 47.1في الضفة الغربية و    % 46.6(يقيمونه بالجيد   % 46.8

في الضفة  % 5.5( بالسيئ جدا    هيقيمون% 6.1، و   )في قطاع غزة    % 20.1في الضفة الغربية و     % 14.7(

في الضفة الغربية و % 28.8(ال يعرفون عن أداء الموظفين    % 23.2، و   )في قطاع غزة    % 7.6الغربية و   

 .56، كما هو موضح في الشكل )في قطاع غزة % 11.7
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في الضفة الغربية % 31.6( ن المبحوثين تعاملوا مع وزارة الشؤون االجتماعيةم% 33.3أوضحت النتائج أن 

% 63.3في الضفة الغربية و % 68.4( الوزارة لم يتعاملوا مع% 66.8  مقابل ،) في قطاع غزة % 36.7و 

 . يبين ذلك57 و الشكل ،) في قطاع غزة 

 

 

 

 



 

66

 57

33.3 36.7
31.6

66.8 63.3
68.4

0

20

40

60

80

نعم ال
الضفة الغربیة  قطاع غزة المجموع

 
 

مـن  % 8.6 النتائج أن    أظهرت؛ فقد   ية موظفي وزارة الشؤون االجتماع    ألداء المبحوثين   و فيما يتعلق بتقييم   

% 12.8في الضفة الغربية و     % 6.6( بالجيد جدا    ةاالجتماعيشؤون  المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة ال     

% 15، و )في قطاع غزة % 47.9في الضفة الغربية و % 42(يقيمونه بالجيد % 43.9، و )في قطاع غزة    

% 3.9(يقيمونه بالسيئ جـدا  % 5، و )في قطاع غزة % 17.2في الضفة الغربية و  % 14(يقيمونه بالسيئ   

في الضفة % 33.5(ال يعرفون عن أداء الموظفين % 27.4، و )في قطاع غزة % 7.3في الضفة الغربية و 

 .58كما هو موضح في الشكل ،  )في قطاع غزة % 14.8الغربية و 
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% 60.2في الضفة الغربية و     % 66.8( داخليةمن المبحوثين تعاملوا مع وزارة ال     % 66أوضحت النتائج أن    

في قطـاع  % 39.8في الضفة الغربية و     % 31.3(لم يتعاملوا مع الوزارة     % 34  مقابل    ،) في قطاع غزة    

 . يبين ذلك59 و الشكل ، ) غزة
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من المبحـوثين   % 15.9 النتائج أن    أظهرت؛ فقد   ةيداخل موظفي وزارة ال   ألداءو فيما يتعلق بتقييم المبحوثين      

، و )في قطاع غزة   % 16.4في الضفة الغربية و     % 15.7(   بالجيد جدا  يةداخليقيمون أداء موظفي وزارة ال    

يقيمونه بالسيئ  % 8.6، و   )في قطاع غزة    % 58.3في الضفة الغربية و     % 56.3(يقيمونه بالجيد   % 56.9

في الضـفة   % 3.5(يقيمونه بالسيئ جدا    % 4.1، و   )في قطاع غزة    % 11.7في الضفة الغربية و     % 7.2(

في الضفة الغربية و % 17.2(ال يعرفون عن أداء الموظفين    % 14.3، و   )في قطاع غزة    % 5.2الغربية و   

فـي  % 0.1( بالمتوسـط  داخلية وزارة ال  ي موظف أداءمن المبحوثين يقيمون    % 0.1 )في قطاع غزة    % 8.3

 .60 كما هو موضح في الشكل ، )في قطاع غزة % 0الضفة الغربية و 
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الجزء من الدراسة طلب من المبحوثين أن يرتبوا الوزارات بناءا على أداء موظفيها بحيث الـوزارة         هذا  في  

ومن ثم التي تليها تأخذ المرتبة الثانية و هكذا؛ و هـذه    لى  التي يرى المبحوث أنها األفضل تأخذ المرتبة األو       

وزارة الصحة و وزارة التربية و التعليم و وزارة العمل و وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة  : الوزارات هي 

 .الداخلية



 أداء موظفيها من المبحوثين يرون أن وزارة الصحة هي في المرتبة األولى من حيث  % 33تظهر النتائج أن    

 فـي حـين يشـير    ،)في قطاع غزة % 37.5في الضفة الغربية و    % 30.4(مقارنة مع الوزارات األخرى     

 بينما يفيـد  ،)في قطاع غزة % 25في الضفة الغربية و % 30.7( أنها في المرتبة الثانية     إلىمنهم  % 28.6

، فيما يراها )في قطاع غزة % 15.4و في الضفة الغربية   % 14( الثالثةمنهم أنها تأتي في المرتبة      % 14.5

% 14، و يشير    )في قطاع غزة    % 11.5في الضفة الغربية و     % 8.8(منهم أنها في المرتبة الرابعة      % 9.8

، كما )في قطاع غزة % 10.7في الضفة الغربية و % 16(منهم إلى أنها تأتي في المرتبة الخامسة و األخيرة 

 .61يبينه الشكل 
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من المبحوثين يرون أن وزارة التربية و التعليم هي في المرتبة األولى من حيث              % 35.4توضح النتائج أن    

، في حين   )في قطاع غزة    % 29.4في الضفة الغربية و     % 39(ها مقارنة مع الوزارات األخرى      أداء موظفي 

، بينما )في قطاع غزة % 39.1في الضفة الغربية و % 31.9(منهم إلى أنها في المرتبة الثانية % 34.6يشير 

، فيما )ي قطاع غزة ف% 17.2في الضفة الغربية و % 16.8( الثالثةمنهم أنها تأتي في المرتبة % 16.9يفيد 

، و يشـير    )في قطاع غزة    % 9.4في الضفة الغربية و     % 8.3(منهم أنها في المرتبة الرابعة      % 8.7يراها  

في قطاع غزة % 4.4في الضفة الغربية و % 4.8(منهم إلى أنها تأتي في المرتبة الخامسة و األخيرة % 4.6

 .62، كما يبينه الشكل )
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من المبحوثين يرون أن وزارة العمل هي في المرتبة األولى من حيث أداء % 5.4 أن إلىتشير نتائج الدراسة 

، في حين يشير )في قطاع غزة    % 8.9في الضفة الغربية و     % 3.4(مع الوزارات األخرى    موظفيها مقارنة   

، بينما يفيد )في قطاع غزة % 12.8في الضفة الغربية و % 11.1(منهم إلى أنها في المرتبة الثانية % 11.7

، فيمـا   )في قطاع غـزة % 24.5في الضفة الغربية و % 29.4( الثالثةمنهم أنها تأتي في المرتبة  % 27.6

، و يشير )في قطاع غزة % 30.5في الضفة الغربية و % 33.1(منهم أنها في المرتبة الرابعة % 32.1يراها 

في قطاع % 23.7في الضفة الغربية و % 22.8(منهم إلى أنها تأتي في المرتبة الخامسة و األخيرة % 23.1

 .63، كما يبينه الشكل )غزة 
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الشؤون االجتماعية هي في المرتبة األولى    وزارة  من المبحوثين يرون أن     % 8.4تبين نتائج الدراسة إلى أن      

، ) في قطاع غزة     %9.4في الضفة الغربية و     % 7.9( مقارنة مع الوزارات األخرى      من حيث أداء موظفيها   

في قطـاع   % 11.7في الضفة الغربية و     % 12.8(منهم إلى أنها في المرتبة الثانية       % 12.4في حين يشير    

قطاع في % 26.8في الضفة الغربية و % 23.4(منهم أنها تأتي في المرتبة الثالثة % 24.7، بينما يفيد )غزة 

في قطاع  % 27.3في الضفة الغربية و     % 32.8(منهم أنها في المرتبة الرابعة      % 30.8، فيما يراها    )غزة  

في الضفة الغربيـة و  % 23.3(منهم إلى أنها تأتي في المرتبة الخامسة و األخيرة      % 23.8، و يشير    )غزة  

 .64، كما يبينه الشكل )في قطاع غزة % 24.7
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من المبحوثين يرون أن وزارة الداخلية هي في المرتبة األولى من حيث % 17.7تظهر نتائج الدراسة إلى أن 

، فـي   ) في قطاع غزة     %14.8في الضفة الغربية و     % 19.4(ها مقارنة مع الوزارات األخرى      أداء موظفي 

، )في قطاع غزة % 11.5في الضفة الغربية و % 13.6(منهم إلى أنها في المرتبة الثانية % 12.8حين يشير 

، ) في قطاع غزة %16.1في الضفة الغربية و % 16.3(منهم أنها تأتي في المرتبة الثالثة % 16.3بينما يفيد 

، و )في قطاع غزة % 21.4في الضفة الغربية و % 16.9(منهم أنها في المرتبة الرابعة % 18.6فيما يراها 

في % 36.5في الضفة الغربية و % 33.1(منهم إلى أنها تأتي في المرتبة الخامسة و األخيرة % 34.4يشير 

 .65، كما يبينه الشكل )قطاع غزة 

 

 

 

 



 

73

 65
 

19.4 14.8 17.7

13.6
11.5 12.8

16.3
16.1 16.3

16.9 21.4 18.6

33.1 36.5 34.4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الض فة الغربی ة   قطاع غ زة  المجم وع 

المرتبة االولى  المرتبة الثانية  المرتبة الثالثة 
المرتبة الرابعة  المرتبة الخامسة 

 
 
 

و بشكل عام و من خالل النتائج السابقة نستطيع ترتيب الوزارات مـن حيـث أداء موظفيهـا حسـب رأي            

، و وزارة الصحة في المرتبة      %35.4تعليم في المرتبة األولى بنسبة      وزارة التربية و ال   : المبحوثين كما يلي  

، و  وزارة الشؤون االجتماعية فـي      %17.7، و وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة بنسبة         %33الثانية بنسبة   

، كما هـو    %5.4 األخيرة بنسبة  العمل في المرتبة الخامسة و       أخيرا وزارة ، و   %8.4المرتبة الرابعة بنسبة    

 .66مبين في الشكل 
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يقيمون من المبحوثين   % 5.6 أنأظهرت النتائج   جودة خدمات القطاع العام ف    عام  و قد قيم المبحوثون بشكل      

فيمـا يقيمهـا   ، )في قطاع غـزة    % 8.9في الضفة الغربية و     % 4(جودة الخدمات في القطاع بالجيدة جدا       

منهم % 23، في المقابل قيمها )في قطاع غزة % 51.8في الضفة الغربية و % 58.2(منهم بالجيدة % 56.1

في الضفة  % 6.1(بالسيئة جدا   % 9.8، و   )غزة  في قطاع   % 21.9في الضفة الغربية و     % 23.6(بالسيئة  

في قطاع غزة   % 0.0في الضفة الغربية و     % 0.6(بالمتوسطة  % 0.4،  )في قطاع غزة    % 17.4الغربية و   

فـي  % 7.5( جيدة أم سيئة      العام من المبحوثين إذا كانت جودة خدمات القطاع      % 5.1، في حين ال يعرف      )

 .67ا في الشكل كم، )في قطاع غزة % 0الضفة الغربية و 
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في الضفة الغربية و % 1.6( بموظفي القطاع العام كثيرامن المبحوثين يثقون % 3.2و تشير النتائج أيضا أن 

في % 51في الضفة الغربية و     % 60.9(منهم يثقون بهؤالء الموظفين     % 57.7، و   )في قطاع غزة    % 6.5

في الضـفة الغربيـة و    % 29.9(منهم ال يثقون بموظفي القطاع العام       % 30.8، و في المقابل     )قطاع غزة   

في قطاع غزة % 9.9في الضفة الغربية و % 4.4( ال يثقون بهم بالمرة% 6.2،  و )في قطاع غزة % 32.6

في الضفة الغربيـة و     % 3.2(لمبحوثين ال يعرفون و لم يتعاملوا مع موظفي القطاع العام           من ا % 2.2 و   ،)

 . يوضح ذلك68 ، و الشكل)في قطاع غزة % 0
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 المؤسسات العامـة    أومن المبحوثين قد حصلت معهم مشكلة مع إحدى الوزارات          % 13.3 النتائج أن    بينت

لم يحدث معهم مشكلة مع أي % 86.7، في المقابل    )في قطاع غزة    % 12.2في الضفة الغربية و     % 13.8(

، كما هو مشار    )في قطاع غزة    % 87.8 و   في الضفة الغربية  % 86.2(من الوزارات أو المؤسسات العامة      

 .69إليه في الشكل 
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إحدى من اإلناث يفيدون بأنه حصل معهم مشكلة مع    % 9.1من الذكور و    % 17.5و تظهر النتائج أن      

من اإلناث بأنه لم يحدث معهـم       % 90.9من الذكور و    % 82.5الوزارات أو المؤسسات العامة بينما يشير       

 .70مشكلة مع أي من الوزارات أو المؤسسات العامة، كما في الشكل 
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 و 26من الذين أعمارهم بين % 12 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 14.2النتائج أيضا أن و تبين 

 سنة 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 18.7 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 11.1 سنة و 35

فيدون بأنه حصل معهم مشكلة مع إحـدى الـوزارات أو            سنة ي  55من الذين أعمارهم أكبر من      % 13.8و  

من الـذين   % 88 سنة و    25 و   18من الذين أعمارهم بين     % 85.8المؤسسات العامة، و في المقابل يشير       

من الذين أعمارهم % 81.3 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 88.9 سنة و 35 و 26أعمارهم بين 

 سنة بأنه لم يحدث معهم مشكلة مع أي مـن    55ن أعمارهم أكبر من     من الذي % 86.2 سنة و    55 و   46بين  

 .71الوزارات أو المؤسسات العامة، كما في الشكل 
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% 12.5من الذين يسكنون في القرى و    % 16.1من الذين يسكنون في المدن و       % 11.9لنتائج أن   و تظهر ا  

بأنه حصل معهم مشكلة مع إحدى الوزارات أو المؤسسات العامة، من الذين يسكنون في المخيمات يصرحون 

من % 87.5 من الذين يسكنون في القرى و% 83.9من الذين يسكنون في المدن و % 88.1وفي المقابل يفيد 

 المؤسسات العامة، كما فـي  بأنه لم يحدث معهم مشكلة مع أي من الوزارات أوالذين يسكنون في المخيمات     

 .72الشكل 
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من الذين يعملون فـي     % 16.5من الذين يعملون في القطاع العام و        % 19.3كما و تبين نتائج الدراسة أن       

القطاعات األخرى يفيدون بأنه حصل معهم مشكلة مع إحدى الوزارات أو المؤسسات العامة، وفي المقابل يفيد 

بأنه لم يحدث  ي القطاعات األخرىمن الذين يعملون ف% 83.5و من الذين يعملون في القطاع العام % 80.7

 .73معهم مشكلة مع أي من الوزارات أو المؤسسات العامة، كما في الشكل 
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من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة كانت هـذه المشـكلة مـع وزارة      % 32.9لدراسة أن   و تفيد نتائج ا   

منهم كانت مشكلتهم   % 18.4، في حين أن     )في قطاع غزة    % 27.7في الضفة الغربية و     % 35.1(الصحة  

 منهم كان % 17.7، بينما   )في قطاع غزة    % 19.1في الضفة الغربية و     % 18(مع وزارة التربية و التعليم      

، و )في قطاع غـزة  % 10.6في الضفة الغربية و % 20.7(الطرف الثاني في المشكلة هي وزارة الداخلية   

% 6.3، و   ) في قطاع غـزة      %12.8في الضفة الغربية و     % 7.2(كانت مشكلتهم مع وزارة العمل      % 8.9

% 15.8 و ، )في قطـاع غـزة   % 14.9في الضفة الغربية و % 2.7(منهم مع وزارة الشؤون االجتماعية     

 74 و الشكل ،)في قطاع غزة % 14.9في الضفة الغربية و % 16.2(كانت مع وزارات و مؤسسات أخرى 

 .يبين ذلك
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من اإلناث الذين حدثت معهم مشكلة كانت هـذه         % 23.1من الذكور و    % 37.7و تظهر نتائج الدراسة أن      

من اإلناث أن هذه المشكلة كانت مع وزارة % 26.9من الذكور و % 14.2المشكلة مع وزارة الصحة، ويفيد 

من اإلناث أن هذه المشـكلة  كانـت مـع وزارة            % 17.3من الذكور و    % 17.9التربية و التعليم، ويشير     

% 4.7من اإلناث أن المشكلة كانت مع وزارة العمل، ويفيد % 11.5ور و  من الذك % 7.5الداخلية، ويوضح   

مـن  % 18من اإلناث أن المشكلة كانت مع وزارة الشؤون االجتماعية، في حين يشير  % 9.6من الذكور و    

 .75من اإلناث أن المشكلة كانت مع وزارات و مؤسسات عامة أخرى، كما يبين الشكل% 11.6الذكور و 
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 و 26 بين أعمارهممن الذين % 39.1 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 21.4و توضح النتائج أن 

 سـنة و  55 و 46 أعمارهم بين من الذين% 25 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين   % 40 سنة و    35

 سنة من الذين حدثت معهم مشكلة كانت هذه المشكلة مع وزارة الصحة،             55من الذين أعمارهم فوق     % 50

 سنة 35 و 26من الذين أعمارهم بين % 13 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 38.1في حين يشير 

 أن إلى سنة 55 و   46من الذين أعمارهم بين     % 10.7 سنة و    45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 13.3و  

 سـنة و    25 و   18من الذين أعمارهم بـين      % 19المشكلة كانت مع وزارة التربية و التعليم، بينما يصرح          

% 21.4 سنة و    45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 20 سنة و    35 و   26من الذين أعمارهم بين     % 15.2

 سنة أن المشكلة كانت مع      55 من الذين أعمارهم أكبر من       %8.3 سنة و    55 و   46من الذين أعمارهم بين     

 و 26من الذين أعمارهم بين % 8.7 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 4.8وزارة الداخلية، و يفيد  

 سنة  55 و   46من الذين أعمارهم بين     % 21.4 سنة و    45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 6.7 سنة و    35

مـن  % 10.9 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين     % 7.1ارة العمل، و يشير     بأن المشكلة كانت مع وز    

 أعمارهممن الذين % 3.6 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 3.3 سنة 35 و 26الذين أعمارهم بين 

 بين  أعمارهممن الذين   % 9.6 سنة أن المشكلة كانت مع وزارة الشؤون االجتماعية، و يشير            55 و   46بين  

 45 و 36من الذين أعمارهم بـين  % 16.7 و 35 و 26 بين  أعمارهممن الذين   % 13.1 سنة و    25  و 18
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 سنة 55من الذين أعمارهم أكبر من % 41.7 سنة و 55 و 46 بين أعمارهممن الذين % 17.9سنة و  

 .76 أن المشكلة مع وزارات و مؤسسات عامة أخرى، كما في الشكل إلى
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% 33.3من الذين يعيشون في القرى و    % 41.7من الذين يعيشون في المدن و       % 25.7و تظهر النتائج أن     

من الذين % 23ي حين يفيد من الذين يعيشون في المخيمات يوضحون أن المشكلة حدثت مع وزارة الصحة، ف

من الذين يسكنون فـي المخيمـات أن        % 12.5من الذين يسكنون في القرى و       % 15يسكنون في المدن و     

من % 21.7من الذين يسكنون في المدن و       % 14.9المشكلة حدثت مع وزارة التربية و التعليم، بينما يشير          

خيمات بأن المشكلة حدثت مع وزارة الداخلية، و من الذين يسكنون في الم% 16.7الذين يسكنون في القرى و 

من الذين في   % 12.5من الذين يسكنون في القرى و       % 8.3من الذين يسكنون في المدن و       % 8.1يصرح  

من الذين % 3.3من الذين يسكنون في المدن و % 6.8المخيمات أن المشكلة حدثت مع وزارة العمل، و يشير

 يسكنون في المخيمات بأن المشـكلة حـدثت مـع وزارة الشـؤون     من الذين% 12.5يسكنون في القرى و    

من % 12.5من الذين يسكنون في القرى و % 10من الذين يسكنون في المدن و% 21.5االجتماعية، و يفيد    

 .77 أخرى، كما في الشكل  عامةالذين يسكنون في المخيمات أن المشكلة حدثت مع وزارات و مؤسسات
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من الـذين يعملـون فـي    % 35.1من الذين يعملون في القطاع العام و % 45.9نتائج الدراسة أن    و تظهر   

من الذين يعملون % 21.6د  أن المشكلة حدثت مع وزارة الصحة، في حين يفيإلى يشيرون األخرىالقطاعات 

 أن المشكلة حدثت مع وزارة التربيـة و     األخرىمن الذين يعملون في القطاعات      % 10.5في القطاع العام و   

من الذين يعملون في القطاعات     % 17.5من الذين يعملون في القطاع العام و        % 10.8التعليم، بينما يصرح    

% 10.5من الذين يعملون في القطاع العام و % 2.7يصرح ، و  بأن المشكلة كانت مع وزارة الداخليةاألخرى

مـن الـذين   % 5.4من الذين يعملون في القطاعات األخرى أن المشكلة حدثت مع وزارة العمل، و يوضح               

 المشكلة حـدثت مـع وزارة       أن األخرىمن الذين يعملون في القطاعات      % 5.3يعملون في القطاع العام و      

من الذين يعملـون فـي      % 21.1من الذين يعملون في القطاع العام و        % 13.6الشؤون االجتماعية، و يفيد     

 .78، كما في الشكل أخرىالقطاعات األخرى أن المشكلة حدثت مع وزارات و مؤسسات عامة 
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قد تقدموا بشكوى بشـان     % 38.9و حول ما إذا ما كان المبحوث قد تقدم بشكوى أم ال فقد بينت النتائج أن                 

% 61.1، في المقابل لم يتقدم )في قطاع غزة % 34في الضفة الغربية و   % 40.9(المشكلة التي حدثت لهم     

 .79، انظر الشكل ) قطاع غزة في% 66في الضفة الغربية و % 59.1(منهم بأي شكوى بخصوص المشكلة 
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من المبحوثون يفيدون أنه % 73.3و حول نتيجة الشكوى التي تقدم بها المبحوثون؛ أظهرت النتائج أن            

، فـي  )في قطاع غزة  % 68.8 في الضفة الغربية و      %75(لم يكن هناك أو نتيجة للشكوى التي تقدموا بها          

% 6.7، و   )في قطاع غـزة     % 0في الضفة الغربية و     % 13.6(منهم أنها كانت ايجابية     % 10المقابل أفاد   

 بأشياءأفادوا % 10، )في قطاع غزة % 12.5في الضفة الغربية و % 4.5(أفادوا بأنه قد تم رفض الشكوى       

 .80، كما في الشكل )في قطاع غزة % 18.8و في الضفة الغربية % 6.8(أخرى 

80 
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ال نتيجة أو رد ايجابية  رفضت الشكوى  أخرى

 
مـن  % 5و قد تم سؤال المبحوثين الذين تقدموا بشكوى عن مدى رضاهم عن نتيجة هذه الشكوى، فتبين أن            

في % 11.4(راضين% 8.3،  و    )في قطاع غزة    % 0غربية و   في الضفة ال  % 6.8(المبحوثين راضين جدا    

في % 12.5في الضفة الغربية و % 18.2(غير راضين% 16.7،  و )في قطاع غزة % 0الضفة الغربية و 

 الشكل ،)في قطاع غزة % 87.5في الضفة الغربية و % 63.6(غير راضين بالمرة % 70،  و )قطاع غزة 

 . يوضح ذلك81
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مـنهم  % 85.5 كان المبحوثين يعلمون انه يحق لهم التقدم بشكوى أم ال فقد بينت النتـائج أن              إذاو حول ما    

 المؤسسات العامة أويعلمون انه يحق لهم التقدم بشكوى إذا حصلت معهم مشكلة مع أي موظف من الوزارات 

منهم انه يحق له التقدم % 14.5،  في المقابل ال يعلم )في قطاع غزة % 81.4في الضفة الغربية و % 87.5(

 .82،  كما في الشكل )في قطاع غزة % 18.6في الضفة الغربية و % 12.5(بشكوى 
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هدف هذا الجزء من الدراسة إلى قياس معرفة المواطنين ببعض الملفات العامة حيث تم تعريف الملف العام 

 .على انه الملف الذي يحق للمواطن العادي اإلطالع عليه


في الضـفة   % 49.9( تعد ملفا عاما     صحة خطة وزارة ال   أن المبحوثين يفيدون    من% 51.5 أنبينت النتائج   

في الضفة % 40.2( ملفا عاما أنهامنهم % 40.7،  في المقابل ال يعتبرها )في قطاع غزة % 54.9الغربية و 

فة في الض% 9.9( كانت ملفا عاما أم ال إذامنهم % 7.8،  بينما ال يعرف )في قطاع غزة % 41.7الغربية و 

 . يبين ذلك83الشكل ،  )في قطاع غزة % 3.4الغربية و 
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من اإلناث يشيرون إلى أن خطة عمل وزارة الصحة تعد ملفا % 47.5من الذكور و % 55.5بينت النتائج أن 

% 5من اإلناث أنها ملفا عاما، بينما ال يعرف         % 41.8من الذكور و    % 39.5عاما، في المقابل ال يعتبرها      

 . يبين ذلك84من اإلناث إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل % 10.8من الذكور و 
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 و 26من الذين أعمارهم بين % 54.5 سنة و 25 و 18من الذين أعمارهم بين % 52.6و أظهرت النتائج أن 

 سنة و 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 44.7 سنة و45 و 36من الذين أعمارهم بين % 50.7 سنة و 35

رون إلى أن خطة عمل وزارة الصحة تعد ملفا عاما، و في  سنة يشي55من الذين أعمارهم أكبر من % 48.3

و 26من الذين أعمارهم بين       % 38.4 سنة و    25 و   18من الذين أعمارهم بين     % 41.4المقابل ال يعتبرها    

 سنة و 55 و 46من الذين أعمارهم بين    % 46 سنة و  45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 43.3 سنة و    35

 و 18من الذين أعمارهم بين % 6 سنة أنها ملفا عاما، بينما ال يعرف 55 من من الذين أعمارهم أكبر% 31

 سـنة  45 و 36من الذين أعمارهم بين     % 5.9 سنة و    35 و   26من الذين أعمارهم بين     % 7.2 سنة و    25

 سنة إذا كانت ملفا 55من الذين أعمارهم أكبر من % 20.7 سنة و 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 9.3و

 . يبين ذلك85م ال،  الشكل عاما أ
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من الذين يسكنون فـي القـرى و   % 54.2من الذين يسكنون في المدن و % 47.9 أن إلىو أشارت النتائج    

 أن خطة عمل وزارة الصحة تعد ملفا عامـا، وفـي            إلىين يسكنون في المخيمات يشيرون      من الذ % 57.8

% 35.9من الذين يسكنون في القرى و       % 39.1من الذين يسكنون في المدن و       % 43.1المقابل ال يعتبرها    

من % 6.8من الذين يسكنون في المدن و % 9من الذين يسكنون في المخيمات أنها ملفا عاما، بينما ال يعرف 

 يبين 86من الذين يسكنون في المخيمات إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل % 6.3الذين يسكنون في القرى و 

 .ذلك



 

91

 86


47.9
54.257.8

43.1
39.1

6.8
9 6.8

6.3

0

10

20

30

40

50

60

نعم ال ال أعرف
مدینة قریة مخیم

 
من الذين يعملون في القطاعات   % 56.5من الذين يعملون في القطاع العام و        % 55.7 النتائج أن    أظهرتو  

من الذين  % 40.1 أن خطة عمل وزارة الصحة تعد ملفا عاما، في المقابل ال يعتبرها              إلى يشيرون   األخرى

ـ األخرىمن الذين يعملون في القطاعات % 39.1يعملون في القطاع العام و    رف  أنها ملفا عاما، بينما ال يع

 إذا كانت ملفـا  األخرىمن الذين يعملون في القطاعات      % 4.3من الذين يعملون في القطاع العام و        % 4.2

 . يبين ذلك87عاما أم ال،  الشكل 
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% 80.8( تعد ملفا عاما من المبحوثين يرون أن شروط الحصول على رخصة قيادة% 81.9بينت النتائج أن  

% 15.3(منهم أنها ملفا عاما     % 15،  في المقابل ال يعتبرها       )في قطاع غزة    % 84.4في الضفة الغربية و     

% 3.9(منهم إذا كانت ملفا عاما أم ال % 3.1ال يعرف ،  بينما )في قطاع غزة % 14.3في الضفة الغربية و 

 . يبين ذلك88،  الشكل )في قطاع غزة % 1.3في الضفة الغربية و 

88

80.884.4 81.9

15.314.3 15
3.9 1.3 3.1

0

20

40

60

80

100

نعم ال ال أعرف
الضفة الغربیة قطاع غزة المجموع

 


 تعد يرون أن  شروط الحصول على رخصة قيادةمن اإلناث % 78.5  و ذكورمن ال% 85.5بينت النتائج أن 

من اإلناث  أنها ملفا عاما،  بينما ال يعرف % 16.5من الذكور و % 13.4ملفا عاما،  في المقابل ال يعتبرها 

 . يبين ذلك89من اإلناث إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل % 5.1من الذكور و % 1.2



 

93

 89


85.5
78.5

13.4 16.5

1.2 5.1

0

20

40

60

80

100

نعم ال ال أعرف
ذكر أنثى

 
 

 و  26من الذين أعمارهم بين     % 82.6  سنة  و   25 و   18ذين أعمارهم بين    من ال % 84.8 النتائج أن    و تفيد 

 سنة و 55 و 46 الذين أعمارهم بين    من% 80 سنة و    45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 81.9 سنة و  35

 تعد ملفا عاما،  يرون أن  شروط الحصول على رخصة قيادة  سنة     55من الذين أعمارهم أكبر من      % 72.4

 26من الذين أعمارهم بين % 15.6  سنة  و25 و 18ذين أعمارهم بين من ال% 13.6في المقابل ال يعتبرها 

 سنة 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 14.7 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 17 سنة و 35و 

ذين أعمارهم  المن  % 1.7 سنة  أنها ملفا عاما،  بينما ال يعرف           55من الذين أعمارهم أكبر من      % 11.5و  

 و 36من الذين أعمارهم بين     % 1.1 سنة و  35 و   26من الذين أعمارهم بين     % 1.8  سنة  و   25 و   18بين  

 سنة  إذا 55من الذين أعمارهم أكبر من % 16.1 سنة و 55 و 46 أعمارهم بين من الذين% 5.3 سنة و 45

 . يبين ذلك90كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل 
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% 89.1من الذين يسكنون في القرى و % 83.6 ذين يسكنون في المدن ومن ال% 78.7نتائج أن  الو توضح

 تعد ملفا عاما،  في المقابل ال يرون أن  شروط الحصول على رخصة قيادة   من الذين يسكنون في المخيمات      

لـذين  مـن ا  % 9.9من الذين يسكنون في القرى و       % 12 ذين يسكنون في المدن و    من ال % 18.4يعتبرها  

من الذين % 4.4 ذين يسكنون في المدن ومن ال% 2.9يسكنون في المخيمات أنها ملفا عاما،  بينما ال يعرف 

 . يبين ذلك91من الذين يسكنون في المخيمات إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل % 1يسكنون في القرى و 
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من الذين يعملون فـي     % 84.3ذين يعملون في القطاع العام و       من ال % 89.1أن   إلى النتائج   و تشير  

 تعد ملفا عاما،  في المقابـل ال يعتبرهـا           يرون أن  شروط الحصول على رخصة قيادة        األخرىالقطاعات  

 أنها ملفا عاما،  األخرىمن الذين يعملون في القطاعات % 14.5ذين يعملون في القطاع العام و  المن% 10.9

 يبـين  92 إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل          األخرىمن الذين يعملون في القطاعات      % 1.2بينما ال يعرف    

 .ذلك

92


89.1
84.3

10.9 14.5

0 1.2
0

20

40

60

80

100

نعم ال ال أعرف
القطاع العام  القطاعات األخرى 






في الضـفة   % 83.3(تجديد الجواز تعد ملفا عاما       أن شروط من المبحوثين يرون    % 83.6بينت النتائج أن    

في الضفة  % 13(منهم أنها ملفا عاما     % 13.3،  في المقابل ال يعتبرها       )في قطاع غزة    % 84.1الغربية و   

في الضفة % 3.7(منهم إذا كانت ملفا عاما أم ال % 3.1،  بينما ال يعرف )في قطاع غزة % 14.1الغربية و 

 . يبين ذلك93،  الشكل )في قطاع غزة % 1.8الغربية و 
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تجديد الجواز تعد ملفا عامـا،    يرون أن شروط من اإلناث% 82.3ذكور و من ال % 85 النتائج أن    وأظهرت

مـن  % 1.5من اإلناث أنها ملفا عاما،  بينما ال يعرف          % 13ذكور و   من ال % 13.6في المقابل ال يعتبرها     

 . يبين ذلك94إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل  من اإلناث% 4.7ذكور و ال
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من الذين أعمارهم بين % 85.2 سنة و 25 و18ذين أعمارهم بين من ال% 82.8النتائج أن و توضح  

 و 46من الذين أعمارهم بين % 83.3 سنة و 45 و 36  بينأعمارهممن الذين % 84.8 سنة و 35 و 26

تجديد الجواز تعد ملفا عاما،  في  يرون أن شروط  سنة55من الذين أعمارهم  أكبر من % 75.9 سنة و 55

 و 26من الذين أعمارهم بين % 12.5 سنة و 25 و18ذين أعمارهم بين من ال% 14.9المقابل ال يعتبرها 

 سنة 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 10.7 سنة و 45 و 36 بين عمارهمأمن الذين % 14.8 سنة و 35

ذين أعمارهم من ال% 2.3 سنة أنها ملفا عاما،  بينما ال يعرف 55 من أعمارهم أكبرمن الذين % 11.5و 

 و 36 بين أعمارهممن الذين % 0.4 سنة و 35 و 26من الذين أعمارهم بين % 2.3 سنة و 25 و18بين 

 سنة إذا 55 من أعمارهم أكبرمن الذين % 12.6 سنة و 55 و 46 من الذين أعمارهم بين %6 سنة و 45

 . يبين ذلك95كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل 
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من % 91.1من الذين يسكنون في القرى و       % 87ذين يسكنون في المدن و    من ال % 79.2أن  نتائج  و تبين ال  

من % 17تجديد الجواز تعد ملفا عاما،  في المقابل ال يعتبرها  يرون أن شروط الذين يسكنون في المخيمات  

 المخيمات ملفا من الذين يسكنون في% 8.3من الذين يسكنون في القرى و    % 9.9ذين يسكنون في المدن و    ال
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من الذين يسكنون فـي القـرى و       % 3.1ذين يسكنون في المدن و    من ال % 3.8عاما،  بينما ال يعرف       

 . يبين ذلك96من الذين يسكنون في المخيمات إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل % 0.5
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من الذين يعملون في القطاعات     % 86.1ذين يعملون في القطاع العام و     من ال % 89.1أن   إلىوتشير النتائج   

ذين يعملون في من ال% 10.4تجديد الجواز تعد ملفا عاما،  في المقابل ال يعتبرها           يرون أن شروط     األخرى

ذين من ال% 0.5من الذين يعملون في القطاعات األخرى ملفا عاما،  بينما ال يعرف             % 12.8القطاع العام و  

من الذين يعملون في القطاعات األخرى إذا كانت ملفا عاما أم ال،  الشكل              % 1.2يعملون في القطاع العام و    

 . يبين ذلك97
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فـي  % 17(استخراج كشف حساب بنكي تعد ملفا عامـا  من المبحوثين يرون أن   % 20.7بينت النتائج أن    

في % 75.5(منهم أنها ملفا عاما % 73.3،  في المقابل ال يعتبرها )في قطاع غزة % 28.4الضفة الغربية و 

في % 7.5(منهم إذا كانت ملفا عاما أم ال        % 6،  بينما ال يعرف      )في قطاع غزة    % 68.8ضفة الغربية و    ال

 . يبين ذلك98،  الشكل )في قطاع غزة % 2.9الضفة الغربية و 
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سبق لهم اإلطالع على احد الملفـات العامـة السـابقة    من المبحوثين  % 38.3 تشير النتائج إلى أن      و 

منهم لم يسبق أن اطلعـوا  % 61.7،  و في المقابل )في قطاع غزة % 38.6في الضفة الغربية و   % 38.1(

  كما في الشكل ،)في قطاع غزة % 61.4في الضفة الغربية و % 61.9(على أي من الملفات العامة السابقة 

99. 
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حكومية هي من المبحوثين يشيرون إلى أن تعليق الملفات العامة في الدوائر ال% 77.3الدراسة أن تفيد نتائج 

،  بينما )في قطاع غزة % 72.7في الضفة الغربية و % 79.5(طريقة قانونية لإلطالع على الملفات العامة 

 .100، كما في الشكل )في قطاع غزة % 27.3في الضفة الغربية و % 20.5(منهم كذلك % 22.7ال يراها 
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شكل مطبوعات من  من المبحوثين يرون أن طبع الملفات العامة على% 68.7الدراسة أن نتائج كما و تظهر 

في الضـفة الغربيـة و      % 69(مة  هي طريقة قانونية لإلطالع على الملفات العا      ) بروشور  ( جهات رسمية   

في قطاع  % 32في الضفة الغربية و     % 30.9(منهم كذلك   % 31.3،  بينما ال يراها      )في قطاع غزة    % 68

 ،)في قطاع غـزة  % 0في الضفة الغربية و % 0.1( كانت كذلك أم الإذامنهم ال يعرفون   % 0.1 و   ،)غزة  

 .101كما في الشكل 
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من المبحوثين يعتبرون أن نشر الملفات العامة في الصحف هي طريقة قانونية % 72.1الدراسة أن تفيد نتائج 

% 27.9،  بينما ال يراها )في قطاع غزة % 74في الضفة الغربية و % 71.2(لى الملفات العامة لإلطالع ع

 .102، كما في الشكل )في قطاع غزة % 26في الضفة الغربية و % 28.8(منهم كذلك 
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 استطالع رأي المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام  الذين بلغت نسبتهم  فقطفي هذا الجزء من الدراسة تم

ود  مع المواطن و عن وج موظفي القطاع العامتعامل، حيث تم سؤالهم عن نظرتهم ل%16من حجم العينة 

 .الفساد في القطاع العام و أسبابه


من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن موظفي القطاع العام % 80.2 أنتظهر نتائج الدراسة 

 ، و في المقابل ال)في قطاع غزة % 73في الضفة الغربية و % 84.7(يشعرون أنهم مسؤولون أمام المواطن 

منهم % 1، في حين ال يعرف )في قطاع غزة % 27في الضفة الغربية و % 13.6(منهم ذلك % 18.8يرى 

 .103، كما في الشكل )في قطاع غزة % 0في الضفة الغربية و % 1.7(ذلك 
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 من موظفي القطاع العام يفيدون أن درجة وجود الفساد في القطاع العام كبيرة جدا% 12.5توضح النتائج أن 

ربية في الضفة الغ% 28(يرونها كبيرة% 22.4 و  ،)في قطاع غزة    % 16.2في الضفة الغربية و     % 10.2(

في الضفة الغربيـة و     % 29.7(إلى أنها صغيرة    % 28.6، و في المقابل يشير      )في قطاع غزة    % 13.5و  

، في )في قطاع غزة  % 13.5في الضفة الغربية و     % 12.7(صغيرة جدا   % 13، و   )في قطاع غزة    % 27

% 28.4غربية و في الضفة ال% 17.8(من المبحوثين أنه يوجد فساد في القطاع العام      % 21.9حين ال يرى    

في قطاع % 1.4في الضفة الغربية و % 0.8(ن هناك فساد أم ال      كاال يعرفون إذا    % 1، و   )في قطاع غزة    

في قطـاع   % 0في الضفة الغربية و     % 0.8(يعتقدون أن الفساد موجود بدرجة متوسطة       % 0.5،  و    )غزة  

 .104، كما في الشكل )غزة 

104 

10.2 16.2 12.5

28 13.5 22.4

29.7
27

28.6

12.7
13.5

13

17.8 28.4 21.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

الضفة الغربیة قطاع غزة المجموع

كبيرة جدا كبيرة صغيرة صغيرة جدا

ال يوجد فساد ال اعرف متوسط
 

 
 



 الفساد  هذاوجود الفساد من موظفي القطاع العام في القطاع العام أنيرون أن هناك من الذين   % 18.4يشير  

 بينما ،)في قطاع غزة % 11.5ة الغربية و في الضف% 22.1( موجود في الجوانب المتعلقة بالقرارات المالية

في % 59.6في الضفة الغربية و % 53.7( انه موجود في الجوانب المتعلقة بالقرارات اإلدارية% 55.8يرى 
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منهم إلى انه موجود عن طريق االستفادة من الوثائق و المعلومات السرية % 6.1 و يشير ،)قطاع غزة  

يفيدون انه موجـود عـن      % 8.8 و   ،)في قطاع غزة    % 7.7ربية و   في الضفة الغ  % 5.3( في مكان العمل  

في قطاع غزة % 11.5في الضفة الغربية و % 7.4(  دوام العمل الرسميأثناء الخاصة باألعمالطريق القيام 

في الضفة % 11.6(رافق اإلدارة العامة لمصالح خاصة ميرون انه موجود من خالل استخدام % 10.9 و ،)

 .105 ، كما في الشكل)ي قطاع غزة ف% 9.6الغربية و 
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  العام يرون أن غياب الرقابة المالية و اإلدارية من داخل المؤسسةمن موظفي القطاع% 79.2تبين النتائج أن 

، و  )في قطاع غزة    % 79.7في الضفة الغربية و     % 78.8(سبب مهم جدا في وجود الفساد في القطاع العام        

، و في المقابل يـراه      )في قطاع غزة    % 16.2في الضفة الغربية و     % 17.8(انه سبب مهم    % 17.2يراها  

يرون انه سـبب  % 0.5، و )في قطاع غزة % 4.1في الضفة الغربية و % 1.7(غير مهم   انه سبب   % 2.6

 ال يعرفون إذا كان سببا مهما أم 0.5، و )في قطاع غزة % 0في الضفة الغربية و    % 0.8(غير مهم بالمرة    

 .106، كما في الشكل )في قطاع غزة % 0في الضفة الغربية و % 0.8(ال 
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الخارجية سبب مهم جدا في وجود      ام يرون أن غياب الرقابة      من موظفي القطاع الع   % 69.8تبين النتائج أن    

انه سبب مهم % 25، و يراه  )في قطاع غزة    % 75.7في الضفة الغربية و     % 66.1(الفساد في القطاع العام   

انه سبب غيـر مهـم      % 4.2، و في المقابل يراه      )في قطاع غزة    % 21.6في الضفة الغربية و     % 27.1(

في % 0.8(يرون انه سبب غير مهم بالمرة % 0.5، و )في قطاع غزة % 2.7في الضفة الغربية و % 5.1(

في الضفة الغربية % 0.8( ال يعرفون إذا كان سببا مهما أم ال 0.5، و )في قطاع غزة % 0الضفة الغربية و 

 .107، كما في الشكل )في قطاع غزة % 0و 
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الخارجية سبب مهم جدا في وجود      من موظفي القطاع العام يرون أن غياب الرقابة         % 64.1تبين النتائج أن    

انه سبب مهم % 34.9، و يراه )في قطاع غزة % 71.6ربية و في الضفة الغ% 59.3(الفساد في القطاع العام

في % 0.8(انه سبب غير مهم % 1، و في المقابل يراه )في قطاع غزة % 27في الضفة الغربية و % 39.8(

 .108، كما في الشكل )في قطاع غزة % 1.4الضفة الغربية و 
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 سبب مهم جدا    من موظفي القطاع العام يرون أن غياب المحاسبة و العقوبة الشديدة          % 78.1تبين النتائج أن    

انه % 20.3، و يراه )في قطاع غزة % 85.1في الضفة الغربية و % 73.7(العامفي وجود الفساد في القطاع 

انه سبب غيـر  % 1، و في المقابل يراه    )في قطاع غزة    % 12.2في الضفة الغربية و     % 25.4(سبب مهم   

% 0(يرون انه سبب غير مهم بالمرة       % 0.5و   ،)في قطاع غزة    % 1.4في الضفة الغربية و     % 0.8(مهم  

 .109 كما في الشكل ،)في قطاع غزة % 1.4غربية و في الضفة ال
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عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق لألخالق لـدى    من موظفي القطاع العام يرون أن       % 60.2تبين النتائج أن    

في قطاع  % 70.3في الضفة الغربية و     % 53.8( سبب مهم جدا في وجود الفساد في القطاع العام           العاملين

، و في المقابل )اع غزة في قط% 25.7في الضفة الغربية و % 36.8(انه سبب مهم % 32.5، و يراه )غزة 

يرون انه سبب % 1.6و  ،)في قطاع غزة % 1.4في الضفة الغربية و % 6(انه سبب غير مهم % 4.2يراه 

 ال يعرفون إذا كان سببا مهما 1.6و ،  )في قطاع غزة    % 2.7في الضفة الغربية و     % 0.9(غير مهم بالمرة    

 .110ما في الشكل ، ك)في قطاع غزة % 0في الضفة الغربية و % 2.6(أم ال 
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مهم جدا مهم  غير مهم  غير مهم بالمرة   ال أعرف 

 
 
 
 

ظفي القطاع العام يرون أن عدم وجود مدونـة         من اإلناث من مو   % 61الذكور و   من  % 60تبين النتائج أن    

مـن  % 32سلوك أو ميثاق لألخالق لدى العاملين سببا مهم جدا في وجود الفساد في القطاع العام، و يـراه           

من اإلناث انه سبب % 4.9الذكور و من % 4من اإلناث انه سبب مهم، و في المقابل يراه % 34.1الذكور و 

الذكور إذا كـان سـببا   من % 2 انه سبب غير مهم بالمرة ، و ال يعرف الذكور يرون من  % 2و   غير مهم، 

 .111مهما أم ال، كما في الشكل 
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 35 و 26من الذين أعمارهم بين % 59.3 سنة و 25 و 18ذين أعمارهم بين    من ال % 56 النتائج أن    و تشير 

% 80 سنة و 55 و 46من الذين أعمارهم بين % 70 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 56سنة و 

 العام يرون أن عدم وجود مدونة سلوك أو ميثـاق      من موظفي القطاع    سنة 55من الذين أعمارهم  أكبر من       

ذين أعمارهم بين   من ال % 36لألخالق لدى العاملين سببا مهم جدا في وجود الفساد في القطاع العام، و يراه               

 45 و   36من الذين أعمارهم بين     % 34 سنة و    35 و   26من الذين أعمارهم بين     % 33.3 سنة و    25 و 18

انـه    سنة 55من الذين أعمارهم  أكبر من       % 20 سنة و    55 و   46م بين   من الذين أعماره  % 26.7سنة و   

 26من الذين أعمارهم بين % 3.7 سنة و 25 و18ذين أعمارهم بين من ال% 4سبب مهم، و في المقابل يراه 

انه   سنة55 و 46من الذين أعمارهم بين % 3.3 سنة و 45 و 36من الذين أعمارهم بين % 6 سنة و 35و 

 45 و 36من الذين أعمارهم بـين  % 2 سنة و    35 و   26من الذين أعمارهم بين     % 2.5و   ،سبب غير مهم  

من % 1.2 سنة و    25 و 18ذين أعمارهم بين    من ال % 4سنة يرون انه سبب غير مهم بالمرة ، و ال يعرف            

، كما  سنة إذا كان سببا مهما أم ال45 و 36من الذين أعمارهم بين % 2 سنة و 35 و 26الذين أعمارهم بين 

 .112في الشكل 
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% 66.7من الذين يسكنون في القرى و    % 51.9سكنون في المدن و     الذين ي من  % 62.1 النتائج أن    ظهرتو  

من الذين يسكنون في المخيمات من موظفي القطاع العام يرون أن عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق لألخالق 

الذين يسكنون في المدن و من % 30.5لدى العاملين سببا مهم جدا في وجود الفساد في القطاع العام، و يراه    

من الذين يسكنون في المخيمات انه سبب مهم، و في المقابل % 26.2ن الذين يسكنون في القرى و م% 40.7

% 1.1و  من الذين يسكنون في القرى انه سبب غير مهم،% 5.6الذين يسكنون في المدن و من  % 5.3يراه  

م بالمرة ، و ال من الذين يسكنون في المخيمات يرون انه سبب غير مه% 4.8الذين يسكنون في المدن و من 

من الذين يسكنون % 2.4من الذين يسكنون في القرى و % 1.9الذين يسكنون في المدن و من % 1.1يعرف 

 .113في المخيمات إذا كان سببا مهما أم ال، كما في الشكل 
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 غياب الرقابـة     هو  في وجود الفساد في القطاع العام       العام  أهم سبب يراه موظفي القطاع      النتائج أن  و تظهر 

في % 40.5في الضفة الغربية و % 49.2(% 45.8المالية و اإلدارية من داخل المؤسسة حيث بلغت النسبة  

في % 25.4(% 25.5، و من ثم غياب المحاسبة و العقوبة الشديدة كسبب ثاني في األهمية بنسبة )قطاع غزة 

% 10.9، و غياب الرقابة الخارجية في المرتبة الثالثـة بنسـبة            )في قطاع غزة    % 25.7الضفة الغربية و    

و عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة في المرتبة          ،)في قطاع غزة    % 16.2في الضفة الغربية و     % 7.6(

و عدم وجود مدونة سـلوك أو       ،  )في قطاع غزة    % 6.8في الضفة الغربية و     % 9.3(% 8.3الرابعة بنسبة   

في قطاع % 6.8في الضفة الغربية و % 5.1( %5.7 بنسبة ميثاق لألخالق لدى العاملين في المرتبة الخامسة

في الضفة  % 1.7(% 1.6 ضعف الوازع الديني و الرقابة الذاتية في المرتبة األخيرة بنسبة            اأخيرو  ،  )غزة  

 .114كما في الشكل ، )في قطاع غزة % 1.4الغربية و 
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 النسبة
 المؤشر

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 الجنس

 50.5 50.5 50.4 ذكر

 49.5 49.5 49.6 أنثى

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 العمر بالسنوات الكاملة
18 - 25 25.2 25.0 25.2 

26 - 35 30.6 36.7 32.6 

36 - 45 23.0 21.4 22.5 

46 – 55 13.1 11.2 12.5 
<  55 8.0 5.7 7.3 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

  الحاليمكان السكن
 52.0 65.6 45.6 مدينة      

 32.0 9.4 42.6 قرية          

 16.0 25.0 11.8     مخيم

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 الحالة االجتماعية
 26.2 21.9 28.2         أعزب    

 70.6 73.7 69.1 متزوج             

 0.8 1.3 0.6 مطلق             

 2.3 2.9 2.0 أرمل          

 0.2 0.3 0.1 منفصل

 100.0 100.0 100.0 المجموع

 المالحق 
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 المؤشر النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 المستوى التعليمي
 41.2 31.8 45.6 أقل من ثانوي    

 32.1 36.7 29.9          ثانوي   

 8.3 7.3 8.7        دبلوم متوسط   

 17.3 23.4 14.5 بكالوريوس  

 0.8 0.5 0.9 ماجستير               

 0.3 0.3 0.4 دكتوراة

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 الحالة العملية
 44.8 41.8 46.3 يعمل    

عجز، التقاعد، يبحث عن عمل، بسبب ال( ال يعمل 
( ......... 13.6 14.4 13.9 

 9.7 11.0 9.1 طالب جامعة        

 31.6 32.9 31.0 ربة منزل

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 :قطاع العمل
 35.8 46.3 31.3 حكومي

 51.2 43.8 54.4 خاص

 3.0 1.9 3.4  )مؤسسات أهلية أو دولية( أهلي 

 4.1 8.1 2.4 وكالة

 6.0 0.0 8.5 إسرائيل

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المؤشر النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 ):مجال العمل ( إذا كان يعمل في القطاع الحكومي، ففي أي وزارة يعمل 

 8.9 10.8 7.6 الصحة       

 32.3 21.6 39.0 التعليم                

 3.1 2.7 3.4 تماعية       الشؤون االج

 0.5 0.0 0.8 االتصاالت

 1.0 1.4 0.8 المواصالت      

 1.0 1.4 0.8 السياحة               

 0.5 0.0 0.8 الخارجية                 

 14.1 14.9 13.6 الداخلية

 19.8 24.3 16.9 األمن            

 4.2 4.1 4.2 مؤسسة الرئاسة     

 4.2 2.7 5.1 افوزارة األوق

 2.1 1.4 2.5 وزارة الحكم المحلي

 8.3 14.9 4.2 غير ذلك

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

  بالشيقلمبحوثالدخل الشهري لل
 62.5 68.2 59.8  شيقل أو أقل1000

1001 - 2000 21.4 18.1 20.4 

2001 - 3000 11.7 10.8 11.4 

3001 - 4000 4.8 1.3 3.7 

 2.1 1.6 2.3 شيقل 4000أكثر من 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 بالشيقلالدخل الشهري لألسرة 
 32.8 41.4 28.8  شيقل أو أقل1000

1001 - 2000 31.4 29.3 30.7 

2001 - 3000 18.0 17.3 17.8 

3001 - 4000 9.2 7.1 8.5 

 10.1 5.0 12.6  شيقل4000أكثر من 

 100.0 100.0 100.0  المجموع
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 شرالمؤ النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 عدد األفراد الذين تعيلهم

 44.7 43.2 45.3 ال أحد

1 – 3 12.6 12.8 12.7 

4 - 6 21.2 20.1 20.8 

 21.8 24.0 20.8  أشخاص6أكثر من 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 هل سمعت بما يسمى الموازنة العامة للحكومة؟
 61.8 59.6 62.7 نعم

 38.3 40.4 37.3 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 هل تعرف ما معنى الموازنة العامة؟  
 60.5 51.5 64.5 نعم

 39.5 48.5 35.5 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 ؟ )2005سنة ( هل تعرف قيمة الموازنة العامة للسنة الماضية 
 8.7 16.1 6.1 نعم

 91.3 83.9 93.9 ال              

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

من الناحية القانونية، هل يحق للمواطن العادي اإلطالع على الموازنة العامة ألي وزارة أو مؤسسة 
 ؟)مؤسسة تعمل في القطاع العام(حكومية 
 64.6 60.3 66.6 نعم    

 23.5 30.5 20.1 ال           

 11.9 9.1 13.3 ال اعرف       

 100.0 100.0 100.0 موعالمج
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 المؤشر النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 : أولوياتك  الرجاء ترتيب الخدمات التالية حسب ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،لدى وزارة الصحة موازنة محددة

 ية األولى واألول
صية تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخي

 .والعالجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة لذلك
43.4 35.2 40.8 

 8.9 7.8 9.4 .ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها

ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة 
 ومراقبتها

4.4 5.5 4.8 

ة والصناعات الغذائياألعمال والحرف مراقبة و ترخيص 
 .وأماكن بيعها

5.5 6.8 5.9 

 39.7 44.8 37.3  للسكان ضمن اإلمكانيات المتوفرةتوفير التأمين الصحي

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

  ثانيةية الواألول
تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية 

 .والعالجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة لذلك
30.0 38.0 32.6 

 12.8 10.4 13.8 .ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها

ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة 
 ومراقبتها

15.2 7.0 12.6 

والصناعات الغذائية األعمال والحرف مراقبة و ترخيص 
 .وأماكن بيعها

10.8 13.0 11.5 

 30.6 31.5 30.1 ن اإلمكانيات المتوفرة للسكان ضمتوفير التأمين الصحي

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

  ثالثةية الواألول
تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية 

 .والعالجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة لذلك
11.5 11.5 11.5 

 26.8 27.9 26.3 .ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها

ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة 
 ومراقبتها

24.3 25.8 24.8 

والصناعات الغذائية األعمال والحرف مراقبة و ترخيص 
 .وأماكن بيعها

27.2 24.7 26.4 

 10.5 10.2 10.7  للسكان ضمن اإلمكانيات المتوفرةتوفير التأمين الصحي

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المؤشر النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
  الرجاء ترتيب الخدمات التالية حسب ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،لدى وزارة الصحة موازنة محددة

 : أولوياتك
  رابعةية الواألول

تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية 
هيلية وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة والعالجية والتأ

 .لذلك
7.7 9.6 8.3 

 26.6 25.8 27.0 .ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها

ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة 
 ومراقبتها

33.7 32.8 33.4 

والصناعات الغذائية األعمال والحرف مراقبة و ترخيص 
 .وأماكن بيعها

23.8 26.0 24.5 

 7.2 5.7 7.8  للسكان ضمن اإلمكانيات المتوفرةتوفير التأمين الصحي

 100.0 100.0 100.0 المجموع
  خامسةية الواألول 

تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية 
والعالجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة 

 .لذلك
7.5 5.7 6.9 

 25.0 28.1 23.5 .لمؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتهاترخيص ا

ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة 
 24.3 28.9 22.1 ومراقبتها

والصناعات الغذائية األعمال والحرف مراقبة و ترخيص 
 .وأماكن بيعها

32.6 29.4 31.6 

 12.3 7.8 14.3 فرة للسكان ضمن اإلمكانيات المتوتوفير التأمين الصحي

 100.0 100.0 100.0 المجموع

  الرجاء ترتيب الخدمات التالية ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،لدى وزارة التربية والتعليم موازنة محددة 
  :حسب أولوياتك

 ية األولى واألول
 46.3 40.1 49.2 االمدارس وتجهيزهبناء 

 23.0 23.2 22.9 .مؤهلينتعيين معلمين 

 10.9 11.7 10.6 تطوير المناهج الدراسية

 9.2 7.8 9.8 .صندوق إقراض الطالب

 10.6 17.2 7.5 نظام المنح

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المؤشر النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 تقدمها، الرجاء ترتيب الخدمات لدى وزارة التربية والتعليم موازنة محددة ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي

  :التالية حسب أولوياتك
 األولوية الثانية 

 19.9 24.0 18.0 بناء المدارس وتجهيزها

 34.3 28.4 37.1 .تعيين معلمين مؤهلين

 18.8 18.0 19.2 تطوير المناهج الدراسية

 13.8 14.6 13.5 .صندوق إقراض الطالب

 13.1 15.1 12.1 نظام المنح

 100.0 100.0 100.0 عالمجمو
 

 األولوية الثالثة 

 16.8 16.9 16.8 بناء المدارس وتجهيزها

 21.5 26.3 19.2 .تعيين معلمين مؤهلين

 27.1 22.4 29.3 تطوير المناهج الدراسية

 19.2 17.2 20.1 .صندوق إقراض الطالب

 15.4 17.2 14.6 نظام المنح

 100.0 100.0 100.0 المجموع
  الرابعة األولوية 

 7.3 11.2 5.4 بناء المدارس وتجهيزها

 15.3 14.3 15.7 .تعيين معلمين مؤهلين

 18.4 20.3 17.5 تطوير المناهج الدراسية

 33.8 29.2 36.0 .صندوق إقراض الطالب

 25.3 25.0 25.4 نظام المنح

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 األولوية الخامسة 
 9.8 8.1 10.5 بناء المدارس وتجهيزها

 6.0 7.6 5.3 .تعيين معلمين مؤهلين

 24.7 27.6 23.3 تطوير المناهج الدراسية

 24.3 31.5 20.8 .صندوق إقراض الطالب

 35.3 25.3 40.1 نظام المنح

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المؤشر النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها، الرجاء ترتيب الخدمات التالية لدى وزارة العمل موازنة محددة ال

 حسب أولوياتك
 األولوية األولى 

 20.4 13.5 23.7 . تطوير برامج التأمينات االجتماعية

 17.3 19.3 16.4 . تطوير برامج للتدريب المهني

 8.8 9.6 8.5 . تطوير برامج التفتيش وحماية العمل

 53.4 57.6 51.5 .البطالةتطوير برامج 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 األولوية الثانية
 32.9 37.5 30.8 . تطوير برامج التأمينات االجتماعية

 28.4 30.7 27.2 . تطوير برامج للتدريب المهني

 19.0 16.4 20.2 . تطوير برامج التفتيش وحماية العمل

 19.7 15.4 21.7 .تطوير برامج البطالة

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 األولوية الثالثة
 27.1 30.2 25.6 . تطوير برامج التأمينات االجتماعية

 30.4 26.3 32.3 . تطوير برامج للتدريب المهني

 29.9 31.3 29.2 . تطوير برامج التفتيش وحماية العمل

 12.7 12.2 12.9 .تطوير برامج البطالة

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

لرابعةاألولوية ا  

 19.3 18.8 19.6 . تطوير برامج التأمينات االجتماعية

 24.0 23.7 24.2 . تطوير برامج للتدريب المهني

 42.5 42.7 42.3 . تطوير برامج التفتيش وحماية العمل

 14.2 14.8 13.9 .تطوير برامج البطالة

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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فة الغربيةالض  المجموع قطاع غزة 
التالية   الرجاء ترتيب الخدمات ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،لدى وزارة الشؤون االجتماعية موازنة محددة

 : حسب أولوياتك
  ألولىية اواألول

ضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع 
 27.8 26.3 28.4 ). ث، المرأةالطفل، المعاق، المسن، األحدا(

 39.8 38.3 40.4 .تطوير برامج مكافحة الفقر
تأهيل وتدريب ورعاية (الهتمام بأسر الشهداء والجرحى ا

 21.2 22.7 20.5 ) .اجتماعية

 11.3 12.8 10.7 .تطوير برامج مكافحة األمية وتأهيل األحداث
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
لثانيةية اواألول  
مان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع ض
 27.3 27.9 27.1 ). الطفل، المعاق، المسن، األحداث، المرأة(

 33.2 30.7 34.3 .تطوير برامج مكافحة الفقر
تأهيل وتدريب ورعاية (الهتمام بأسر الشهداء والجرحى ا

 27.2 28.6 26.5 ) .اجتماعية

 12.3 12.8 12.1 . وتأهيل األحداثتطوير برامج مكافحة األمية
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
لثالثةية اواألول  

ضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع 
 28.4 26.3 29.4 ). الطفل، المعاق، المسن، األحداث، المرأة(

 20.1 22.4 19.0 .تطوير برامج مكافحة الفقر
تأهيل وتدريب ورعاية (الجرحى الهتمام بأسر الشهداء وا

 30.5 32.6 29.5 ) .اجتماعية

 21.0 18.8 22.1 .تطوير برامج مكافحة األمية وتأهيل األحداث

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
  الرجاء ترتيب الخدماتيع الخدمات التي تقدمها، ال تكفي لتنفيذ جملدى وزارة الشؤون االجتماعية موازنة محددة

 : التالية حسب أولوياتك
لرابعةية اواألول  

ضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع 
 16.6 19.5 15.2 ). الطفل، المعاق، المسن، األحداث، المرأة(

 7.3 8.6 6.6 .تطوير برامج مكافحة الفقر
تأهيل وتدريب ورعاية (اء والجرحى الهتمام بأسر الشهدا

 20.9 16.1 23.2 ) .اجتماعية

 55.3 55.7 55.0 .تطوير برامج مكافحة األمية وتأهيل األحداث
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
التالية حسب   الرجاء ترتيب الخدمات ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،موازنة محددةلدى وزارة الداخلية 

 : وياتكأول
  ألولىية اواألول

مثل إصدار الجوازات و ( الخدمات المتعلقة بالجوازات 
 29.4 25.1 31.4 . )غيرها

الهويات و شهادات ( الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية 
 35.0 36.0 34.6 . )الميالد

 8.8 7.6 9.4  .خدمات اإلقامة و شؤون األجانب
 26.8 31.3 24.6 .)عية خيرية تسجيل جم( خدمات الشؤون العامة 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

لثانيةية اواألول  
مثل إصدار الجوازات و ( الخدمات المتعلقة بالجوازات 

 40.8 41.5 40.4 . )غيرها

الهويات و شهادات ( الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية 
 38.9 35.5 40.6 . )الميالد

 10.8 11.5 10.5  .انبخدمات اإلقامة و شؤون األج
 9.4 11.5 8.5 .)تسجيل جمعية خيرية ( خدمات الشؤون العامة 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
الية حسب الت  الرجاء ترتيب الخدمات ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،موازنة محددةلدى وزارة الداخلية 

 : أولوياتك
 األولوية الثالثة

مثل إصدار الجوازات و ( الخدمات المتعلقة بالجوازات 
 20.9 21.9 20.3 . )غيرها

الهويات و شهادات ( الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية 
 20.1 21.4 19.5 . )الميالد

 29.6 32.6 28.2  .خدمات اإلقامة و شؤون األجانب
 29.4 24.0 32.0 .)تسجيل جمعية خيرية ( عامة خدمات الشؤون ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 األولوية الرابعة
مثل إصدار الجوازات و ( الخدمات المتعلقة بالجوازات 

 9.1 11.2 8.1 . )غيرها

الهويات و شهادات ( الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية 
 6.0 7.3 5.4 . )الميالد

 50.5 48.3 51.6  . شؤون األجانبخدمات اإلقامة و
 34.4 33.2 34.9 .)تسجيل جمعية خيرية ( خدمات الشؤون العامة 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 :أي الخدمات التالية تعد خدمات عامة من وجهة نظرك
 الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية

 96.3 95.3 96.7       نعم
 3.5 4.7 2.9 ال

 0.3 0.0 0.4                   فال اعر
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 التعليم في المدارس

 98.8 98.4 99.0       نعم
 1.1 1.6 0.9 ال

 0.1 0.0 0.1                   ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 : الخدمات التالية تعد خدمات عامةأي من وجهة نظرك

  إلى البيتتوصيل خدمة الكهرباء
 89.0 92.2 87.5       نعم
 10.4 7.8 11.6 ال

 0.6 0.0 0.9                   ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 استخراج هوية شخصية

 86.7 86.5 86.8       نعم
 12.8 13.0 12.6 ال

 0.6 0.5 0.6                   ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
  إلى البيتتوصيل خدمات المياه

 89.1 91.1 88.1       نعم
 10.8 8.9 11.6 ال

 0.2 0.0 0.2                   ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 استخراج شهادة ميالد

 85.8 85.4 86.0       نعم
 13.4 14.1 13.1 ال

 0.8 0.5 0.9                   ال اعرف

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 )الهاتف، اإلنترنت(خدمات االتصاالت 
 62.4 61.5 62.9       نعم
 35.5 37.5 34.6 ال

 2.1 1.0 2.6                   ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 :أي الخدمات التالية تعد خدمات عامة من وجهة نظرك

 خدمات وسائط النقل
 73.3 78.9 70.6       نعم
 25.3 20.6 27.5 ال

 1.5 0.5 2.0                   ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 الحصول على رخصة قيادة دولية

 34.2 39.3 31.8       نعم
 59.8 57.3 61.1 ال

 5.9 3.4 7.1                   ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 )اختر إجابة واحدة فقط ( : أي من الجهات التالية تغطي راتب موظف الشرطة

 13.6 4.2 18.0    المواطن دافع الضريبة
 66.0 69.0 64.6                الحكومة 

 14.3 21.4 10.9 موازنة الرئيس
 1.4 1.6 1.3                        القطاع الخاص 

 4.3 3.4 4.8 ال أعرف
 0.4 0.5 0.4 أخرى

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 : هي ملك ألي من الجهات التالية)  الوزارة سيارةشاطئ البحر،،  حكوميةمثل مدرسة(األمالك العامة 
 32.3 35.2 31.0 الحكومة           

 54.9 51.0 56.7             لدولةا
 7.8 9.1 7.2 الوزارة المعنية          
 2.9 2.3 3.2 المسؤول عن هذه األمالك

 1.5 2.3 1.1 لجنة خاصة تديرها
 0.5 0.0 0.7 أخرى

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 هل سبق أن تعاملت مع وزارة الصحة؟ 

 69.5 64.8 71.7 نعم
 30.5 35.2 28.3 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 :   وزارة الصحة مع الجمهوري موظفأداءكيف تقيم 

 13.4 20.6 9.9 جيدة جدا     
 54.3 52.3 55.2             جيدة 

 16.8 17.4 16.5 سيئة          
 8.8 7.6 9.4 سيئة جدا          

 6.3 2.1 8.4 رفال أع
 0.4 0.0 0.6 متوسط

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 هل سبق أن تعاملت مع وزارة التربية و التعليم؟ 

 68.0 69.5 67.3 نعم
 32.0 30.5 32.7 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 :   مع الجمهورتربية و التعليم وزارة الي موظفأداءكيف تقيم 
 18.0 21.9 16.2 جيدة جدا     

 58.9 57.8 59.4             جيدة 
 9.9 12.5 8.6 سيئة          

 3.7 4.9 3.1 سيئة جدا          
 9.4 2.9 12.5 ال أعرف
 0.1 0.0 0.1 متوسط

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 هل سبق أن تعاملت مع وزارة العمل؟ 

 41.2 43.2 40.2 نعم
 58.8 56.8 59.8 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 :   مع الجمهورعمل وزارة الي موظفكيف تقيم أداء
 7.3 13.5 4.3 جيدة جدا     

 46.8 47.1 46.6             جيدة 
 16.5 20.1 14.7 سيئة          

 6.1 7.6 5.5 سيئة جدا          
 23.2 11.7 28.8 ال أعرف

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 هل سبق أن تعاملت مع وزارة الشؤون االجتماعية؟

 33.3 36.7 31.6 نعم
 66.8 63.3 68.4 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 :   مع الجمهورشؤون االجتماعية وزارة الي موظفأداءكيف تقيم 
 8.6 12.8 6.6 جيدة جدا     

 43.9 47.9 42.0             جيدة 
 15.0 17.2 14.0 سيئة          

 5.0 7.3 3.9 سيئة جدا          
 27.4 14.8 33.5 ال أعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 هل سبق أن تعاملت مع وزارة الداخلية؟

 66.0 60.2 68.8 نعم
 34.0 39.8 31.3 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 :   مع الجمهورداخلية وزارة الي موظفأداءكيف تقيم 
 15.9 16.4 15.7 جيدة جدا     

 56.9 58.3 56.3             جيدة 
 8.6 11.7 7.2 سيئة          

 4.1 5.2 3.5 سيئة جدا          
 14.3 8.3 17.2 ال أعرف
 0.1 0.0 0.1 متوسط

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة  الغربيةالضفة
 :   من األفضل لألسوأمع الجمهور  موظفي الوزارات التالية أداءكيف ترتب 

  األولىالوزارة
 33.0 37.5 30.4              وزارة الصحة

 35.4 29.4 39.0 وزارة التربية والتعليم  
 5.4 8.9 3.4       وزارة العمل

 8.4 9.4 7.9       وزارة الشؤون االجتماعية 
 17.7 14.8 19.4 وزارة الداخلية                 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

الثانية الوزارة  
 28.6 25.0 30.7              وزارة الصحة

 34.6 39.1 31.9 وزارة التربية والتعليم  
 11.7 12.8 11.1       وزارة العمل

 12.4 11.7 12.8       وزارة الشؤون االجتماعية 
 12.8 11.5 13.6 وزارة الداخلية                 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

الثالثة الوزارة  
 14.5 15.4 14.0              وزارة الصحة

 16.9 17.2 16.8 وزارة التربية والتعليم  
 27.6 24.5 29.4       وزارة العمل

 24.7 26.8 23.4       وزارة الشؤون االجتماعية 
 16.3 16.1 16.3 وزارة الداخلية                 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 :   من األفضل لألسوأمع الجمهور  موظفي الوزارات التالية أداءكيف ترتب 

الرابعة الوزارة  
 9.8 11.5 8.8              وزارة الصحة

 8.7 9.4 8.3 وزارة التربية والتعليم  
 32.1 30.5 33.1       وزارة العمل

 30.8 27.3 32.8       وزارة الشؤون االجتماعية 
 18.6 21.4 16.9 وزارة الداخلية                 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

الخامسة الوزارة  
 14.0 10.7 16.0              وزارة الصحة

 4.6 4.4 4.8 وزارة التربية والتعليم  
 23.1 23.7 22.8       وزارة العمل

 23.8 24.7 23.3       وزارة الشؤون االجتماعية 
 34.4 36.5 33.1 وزارة الداخلية                 

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 مقدمة من قبل القطاع العامبشكل عام، ما مدى رضاك عن جودة الخدمات ال
 5.6 8.9 4.0 جيدة جدا     

 56.1 51.8 58.2             جيدة 
 23.0 21.9 23.6 سيئة          

 9.8 17.4 6.1 سيئة جدا          
 5.1 0.0 7.5 ال أعرف
 0.4 0.0 0.6 متوسط

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 ؟بشكل عام هل تثق بموظفي القطاع العام
 3.2 6.5 1.6 أثق بهم كثيرا     

 57.7 51.0 60.9 أثق بهم            
 30.8 32.6 29.9 ال أثق بهم  

 6.2 9.9 4.4 ال أثق بهم بالمرة
 1.8 0.0 2.6 ال أعرف

 0.4 0.0 0.6 لم أتعامل معهم

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية

  ؟)مؤسسة عامة (  أو مؤسسة حكومية هل حصلت لك مشكلة مع أي وزارة
 13.3 12.2 13.8 نعم
 86.7 87.8 86.2 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 .التي حصلت لك مشكلة معها؟أو المؤسسة ما اسم الوزارة 
 32.9 27.7 35.1 وزارة الصحة

 18.4 19.1 18.0 وزارة التربية و التعليم

 17.7 10.6 20.7 رة الداخليةوزا

 8.9 12.8 7.2 وزارة العمل

 6.3 14.9 2.7 وزارة الشؤون االجتماعية

 15.8 14.9 16.2 أخرى

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 ؟مشكلةهل تقدمت بشكوى حول ال
 38.9 34.0 40.9 نعم
 61.1 66.0 59.1 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 صلت عليها عند تقديم الشكوى؟ما النتيجة التي ح
 73.3 68.8 75.0 ال يوجد شيء، ال يوجد نتيجة

 10.0 0.0 13.6 ايجابية

 6.7 12.5 4.5 رفض الشكوى

 10.0 18.8 6.8 أخرى

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 ما مدى رضاك عن نتيجة الشكوى؟
 5.0 0.0 6.8 راض جدا      

 8.3 0.0 11.4 راض             
 16.7 12.5 18.2 غير راض           

 70.0 87.5 63.6 غير راض بالمرة
 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
  هل تعلم بأنه لك الحق في تقديم شكوى عند حدوث مشكلة معك مع أي وزارة أو مؤسسة عامة؟

 85.5 81.4 87.5 نعم

 14.5 18.6 12.5 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 )الملف العام هو الملف الذي يحق للمواطن العادي اإلطالع عليه : ( أي من التالية تعد ملفات عامة
 خطة عمل وزارة الصحة

 51.5 54.9 49.9 نعم

 40.7 41.7 40.2 ال

 7.8 3.4 9.9 ال اعرف

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

  رخصة سياقةشروط الحصول على
 81.9 84.4 80.8 نعم

 15.0 14.3 15.3 ال

 3.1 1.3 3.9 ال اعرف

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 شروط تجديد الجواز
 83.6 84.1 83.3 نعم

 13.3 14.1 13.0 ال

 3.1 1.8 3.7 ال اعرف

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 استخراج كشف حساب بنكي
 20.7 28.4 17.0 نعم
 73.3 68.8 75.5 ال

 6.0 2.9 7.5 ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 هل سبق وأن اطلعت على أي من الملفات السابقة؟ 

 38.3 38.6 38.1 نعم
 61.7 61.4 61.9 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 ؟رق القانونية لإلطالع على الملفات العامةأي من الطرق التالية تعد من الط

    في الدوائر الحكومية المعنيةأن تعلق
 77.3 72.7 79.5 نعم
 22.7 27.3 20.5 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

   )بروشور (  جهات رسمية  منمطبوعاتأن تطبع على شكل  
 68.7 68.0 69.0 نعم
 31.3 32.0 30.9 ال

 0.1 0.0 0.1 ال أعرف

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

     بالصحفأن تنشر 
 72.1 74.0 71.2 نعم

 27.9 26.0 28.8 ال

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

  المواطن؟أمام مسئولون أنهم المؤسسة التي تعمل فيها يشعرون أوالوزارة  ي موظفأنهل ترى 
 80.2 73.0 84.7 نعم
 18.8 27.0 13.6 ال

 1.0 0.0 1.7 ال اعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 ):إن وجدت ( في المؤسسة أو الوزارة التي تعمل فيها، ما هي درجة وجود الفساد من وجهة نظرك، 

 12.5 16.2 10.2 كبيرة جدا           
 22.4 13.5 28.0 كبيرة               

 28.6 27.0 29.7 صغيرة        
 13.0 13.5 12.7 صغيرة جدا     

 21.9 28.4 17.8 ال يوجد فساد
 1.0 1.4 0.8 ال أعرف
 0.5 0.0 0.8 متوسط

 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 )اختر إجابة واحدة فقط (  :هذا الفساد الذي أشرت إليه في أي مجال موجود أكثر

 18.4 11.5 22.1 لمالية  الجوانب المتعلقة بالقرارات 
... رشاوى، واسطة،  ( الجوانب المتعلقة بالقرارات اإلدارية

 55.8 59.6 53.7   ) الخ

االستفادة من اإلطالع على الوثائق و المعلومات السرية في 
 6.1 7.7 5.3 مكان العمل

 8.8 11.5 7.4  دوام العمل الرسمي    ت أوقاالعمل الخاص أثناء
 10.9 9.6 11.6 فق اإلدارة العامة لمصالح خاصةاستخدام مرا

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 :ماع الفساد في القطاع ال التالية في وجودسبابما مدى أهمية األمن وجهة نظرك 
 ؤسسةم من داخل الواإلداريةغياب الرقابة المالية 

 79.2 79.7 78.8 مهم جدا       
 17.2 16.2 17.8 مهم           

 2.6 4.1 1.7 غير مهم
 0.5 0.0 0.8 غير مهم بالمرة

 0.5 0.0 0.8 ال أعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 )ديوان الرقابة المالية واإلدارية، البرلمان (الخارجيةغياب الرقابة 
 69.8 75.7 66.1 مهم جدا       
 25.0 21.6 27.1 مهم           

 4.2 2.7 5.1 غير مهم
 0.5 0.0 0.8 مهم بالمرةغير 

 0.5 0.0 0.8 ال أعرف

 100.0 100.0 100.0 المجموع
 

 عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة
 64.1 71.6 59.3 مهم جدا       
 34.9 27.0 39.8 مهم           

 1.0 1.4 0.8 غير مهم
 0.0 0.0 0.0 غير مهم بالمرة

 0.0 0.0 0.0 ال أعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 المؤشر النسبة

 المجموع قطاع غزة الضفة الغربية
 المحاسبة والعقوبة الشديدة غياب

 78.1 85.1 73.7 مهم جدا       
 20.3 12.2 25.4 مهم           

 1.0 1.4 0.8 غير مهم
 0.5 1.4 0.0 غير مهم بالمرة

 0.0 0.0 0.0 ال أعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 ود مدونة سلوك أو ميثاق لألخالق لدى العاملينعدم وج

 60.2 70.3 53.8 مهم جدا       
 32.5 25.7 36.8 مهم           

 4.2 1.4 6.0 غير مهم
 1.6 2.7 0.9 غير مهم بالمرة

 1.6 0.0 2.6 ال أعرف
 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
 عام؟ الفساد في القطاع ال في وجودباعتقادك، ما هو أهم سبب من األسباب التي ذكرت سابقا

 45.8 40.5 49.2 ؤسسةم من داخل الواإلداريةغياب الرقابة المالية 
 10.9 16.2 7.6    غياب الرقابة الخارجية

 8.3 6.8 9.3 عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة
 25.5 25.7 25.4 المحاسبة والعقوبة الشديدة غياب

 5.7 6.8 5.1  لألخالق لدى العاملينعدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق
 1.6 1.4 1.7 ضعف الوازع الديني و الرقابة الذاتية

 2.1 2.7 1.7 غير ذلك
 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 لألبحاث و المعلوماتية و استطالعات الرأي ألفا العالمية

 
 
 

 ع رأي حول أولويات الجمهور في الموازنة العامة و موظفي القطاع العاماستطال
 

 .............. في التجمعرقم االستمارة 

 : .......................................اسم مجري المقابلة 

 ............................:التجمع السكانياسم  

 ..………….………………:رقم الخلية 

 : ........../........./............. المقابلةإجراءتاريخ  

 التدقيق الميداني
 : ......../........../...........ريخ مراجعة االستمارة من قبل الباحثتا 
 : ........./........../...........تاريخ تدقيق االستمارة من قبل المشرف 
 : ...........................توقيع المشرف 

 التدقيق المكتبي
 ....: ........./........../........تاريخ استالم االستمارة 
 : ........./........../...........تاريخ تدقيق االستمارة من قبل المشرف 

 
 

 لم تكتمل. 2اكتملت             . 1:    نتيجة االستمارة
 : ...............................................السبب 

 : ...........................توقيع المشرف 

 
 

Tel: 02/ 2987278 
Fax: 02/ 2988690 
E-mail: alpha@palnet.com 
www.alpha.ps 

mailto:alpha@palnet.com
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 المبحوثخلفية : الجزء األول

 1B .أنثى. 2ذكر               . 1      :الجنس 

 2B .سنة أو أكثر 18(  ........................العمر بالسنوات الكاملة ( 

 B3 .مخيم. 3قرية          . 2مدينة         . 1:    الحاليمكان السكن     

 B4 .المحافظة:........................      

 
B5.الحالة االجتماعية : 

 منفصل. 5أرمل          .4مطلق             . 3متزوج             . 2أعزب               . 1     

 
6B .التعليميالمستوى : 

 بكالوريوس  . 4       دبلوم متوسط   . 3         ثانوي   . 2أقل من ثانوي           . 1     
 دكتوراة. 6ماجستير                . 5     

 
7B. الحالة العملية:  

 ......... )ل، بسبب العجز، التقاعد، يبحث عن عم( ال يعمل . 2يعمل                . 1      
 ربة منزل. 4طالب جامعة        . 3      

B8.قطاع العمل : 
  )مؤسسات أهلية أو دولية ( أهلي . 3 خاص. 2  حكومي. 1
 إسرائيل. 5 وكالة. 4

 

B9.  مجال العمل ( إذا كان يعمل في القطاع الحكومي، ففي أي وزارة يعمل:( 
 االتصاالت . 4الشؤون االجتماعية       . 3التعليم                . 2الصحة           . 1     
 الداخلية . 8الخارجية                 . 7السياحة               . 6المواصالت      . 5     
 ء         مجلس الوزرا. 11مؤسسة الرئاسة     . 10األمن            . 9     
 ................ي /غير ذلك، حدد. 12     

 B10.بالشيقلمبحوث الدخل الشهري لل :........................................... 

 B11 . بالشيقلالدخل الشهري لألسرة :......................... 

 B12 . عدد األفراد الذين تعيلهم................ 
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 أسئلة االستمارة: الجزء الثاني

 
Q1:يسمى الموازنة العامة للحكومة؟ هل سمعت بما  

  )Q4انتقل إلى ( ال  . 2نعم                   . 1      

 
Q2:  يه يوضح معنى الموازنة /إذا أجاب المبحوث بنعم دعه: للباحث(  هل تعرف ما معنى الموازنة العامة؟( 

 ) Q4انتقل إلى  ( ال . 2نعم                   . 1      

     

 
Q3: ؟ )2005سنة (  هل تعرف قيمة الموازنة العامة للسنة الماضية 

 ال . 2..................                  نعم ، حدد قيمتها التقريبية. 1      

 
Q4:  ،ي وزارة أو مؤسسة حكوميةأل  العامةموازنةالعادي اإلطالع على هل يحق للمواطن المن الناحية القانونية  

 ؟)مؤسسة تعمل في القطاع العام      ( 
 ال اعرف. 3ال                . 2          نعم        . 1  

 
 
 
 
 

Q5:الرجاء ترتيب الخدمات التالية حسب ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،ارة الصحة موازنة محددة لدى وز  
 :  أولوياتك    

 تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة . 1  
 .لذلك      

 .حية غير الحكومية ومراقبتهاترخيص المؤسسات الص. 2  
 .ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها. 3  
 .والصناعات الغذائية وأماكن بيعهااألعمال والحرف مراقبة و ترخيص . 4  
 .توفير التأمين الصحي للسكان ضمن اإلمكانيات المتوفرة. 5  

 
 
 
 
 

Q6:الرجاء ترتيب الخدمات التالية ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها، لدى وزارة التربية والتعليم موازنة محددة  
  : حسب أولوياتك     

 . المدارس وتجهيزهابناء . 1      

 .مؤهلينتعيين معلمين . 2      

 . تطوير المناهج الدراسية. 3      

 . صندوق إقراض الطالب. 4      

 . نظام المنح. 5      

 
 
 
 

Q7:حسب  الرجاء ترتيب الخدمات التالية ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها، لدى وزارة العمل موازنة محددة  
 : أولوياتك      
 . تطوير برامج التأمينات االجتماعية .1

 . لتدريب المهنيلتطوير برامج  .2

 . تطوير برامج التفتيش وحماية العمل .3

 . ير برامج البطالةوتط .4
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Q8 : الرجاء ترتيب الخدمات ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،محددةلدى وزارة الشؤون االجتماعية موازنة  
 :  التالية حسب أولوياتك     

 ). الطفل، المعاق، المسن، األحداث، المرأة(ضمان الحقوق االجتماعية األساسية لمختلف شرائح المجتمع  .1

 . تطوير برامج مكافحة الفقر .2

 ) .وتدريب ورعاية اجتماعيةتأهيل (االهتمام بأسر الشهداء والجرحى  .3

 . تطوير برامج مكافحة األمية وتأهيل األحداث .4

 
 
 
 

Q9 : الرجاء ترتيب الخدمات ال تكفي لتنفيذ جميع الخدمات التي تقدمها،موازنة محددةلدى وزارة الداخلية  
 : ب أولوياتك التالية حس     

 . )مثل إصدار الجوازات و غيرها( الخدمات المتعلقة بالجوازات  .1

 . )الهويات و شهادات الميالد( الخدمات المتعلقة باألحوال المدنية  .2

  .خدمات اإلقامة و شؤون األجانب .3

 . )تسجيل جمعية خيرية ( خدمات الشؤون العامة  .4

Q10: ات عامةأي الخدمات التالية تعد خدم من وجهة نظرك : 

 
Q10_1 : الخدمات الصحية في المستشفيات 
 الحكومية         

 ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1

 Q10_2: ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1  التعليم في المدارس 

 Q10_3:فال أعر. 3 ال. 2 نعم. 1  إلى البيت توصيل خدمة الكهرباء 

 Q10_4:ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1   استخراج هوية شخصية 

 Q10_5 :ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1  إلى البيتتوصيل خدمات المياه 

 Q10_6 :ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1 استخراج شهادة ميالد 

 Q10_7 :ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1 )الهاتف، اإلنترنت(تصاالت خدمات اال 

 Q10_8 :ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1 خدمات وسائط النقل 

 Q10_9 :ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1 الحصول على رخصة قيادة دولية 

 
Q11 : اختر إجابة واحدة فقط ( : الشرطةأي من الجهات التالية تغطي راتب موظف( 

  موازنة الرئيس. 3               الحكومة . 2                المواطن دافع الضريبة. 1         
 ال أعرف. 5                       القطاع الخاص . 4         
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Q12: هي ملك ألي من الجهات التالية)  الوزارةارة سيشاطئ البحر،،  حكوميةمثل مدرسة( األمالك العامة : 
  المسؤول عن هذه األمالك. 4الوزارة المعنية          . 3            الدولة. 2الحكومة             . 1      
 لجنة خاصة تديرها . 5      

 
Q13:هل سبق أن تعاملت مع وزارة الصحة؟  

 ال. 2         نعم         . 1        

 
Q14: وزارة الصحة مع الجمهوري موظفأداء كيف تقيم   : 

 ال أعرف. 5سيئة جدا          . 4سيئة          . 3            جيدة . 2جيدة جدا          . 1

 
Q15:هل سبق أن تعاملت مع وزارة التربية و التعليم؟  

 ال. 2عم                  ن. 1        

 
Q16: مع الجمهورتربية و التعليم وزارة الي موظفأداء كيف تقيم   : 

 ال أعرف. 5سيئة جدا          . 4سيئة          . 3            جيدة . 2جيدة جدا          . 1

 Q17:هل سبق أن تعاملت مع وزارة العمل؟  
 ال. 2نعم                  . 1        

 Q18:مع الجمهورعمل وزارة الي موظف كيف تقيم أداء   : 
 ال أعرف. 5سيئة جدا          . 4سيئة          . 3            جيدة . 2جيدة جدا          . 1

 Q19:جتماعية؟ هل سبق أن تعاملت مع وزارة الشؤون اال 
 ال. 2نعم                  . 1        

 
Q20: مع الجمهورشؤون االجتماعية وزارة الي موظفأداء كيف تقيم   : 

 ال أعرف. 5سيئة جدا          . 4سيئة          . 3            جيدة . 2جيدة جدا          . 1

 
Q21:املت مع وزارة الداخلية؟ هل سبق أن تع 

 ال. 2نعم                  . 1        

 
Q22: مع الجمهورداخلية وزارة الي موظفأداء كيف تقيم   : 

 ال أعرف. 5سيئة جدا          . 4سيئة          . 3            جيدة . 2جيدة جدا          . 1

 
 
 
 
 

Q23:  من األفضل لألسوأمع الجمهور  موظفي الوزارات التالية أداءكيف ترتب   : 
       وزارة العمل. 3وزارة التربية والتعليم          . 2                   وزارة الصحة. 1
 ال أعرف. 6وزارة الداخلية                 . 5      وزارة الشؤون االجتماعية . 4
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 Q24:بشكل عام، ما مدى رضاك عن جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام؟  
 ال أعرف. 5سيئة جدا          . 4سيئة          . 3            جيدة . 2جيدة جدا          . 1       

 
Q25:بشكل عام هل تثق بموظفي القطاع العام؟  

 ال أثق بهم بالمرة. 4ال أثق بهم               . 3أثق بهم            . 2أثق بهم كثيرا      . 1       

 
Q26: ؟)مؤسسةعامة (  أو مؤسسة حكومية هل حصلت لك مشكلة مع أي وزارة  

  )Q31انتقل إلى  (  ال  .2                         نعم. 1

 Q27 : التي حصلت لك مشكلة معها؟أو المؤسسة ما اسم الوزارة............................................ 

 Q28 :؟ مشكلةهل تقدمت بشكوى حول ال 
  )Q31انتقل إلى ( ال . 2                  نعم. 1        

 Q29:  ما النتيجة التي حصلت عليها عند تقديم الشكوى؟............................................................... 

 Q30 :ما مدى رضاك عن نتيجة الشكوى؟  
 ير راض بالمرةغ. 4غير راض           . 3راض             . 2راض جدا           . 1        

 
Q31 : ؟ عند حدوث مشكلة معك مع أي وزارة او مؤسسة عامةتقديم شكوىهل تعلم بأنه لك الحق في  

 ال . 2                   نعم. 1        

Q32:الملف العام هو الملف الذي يحق للمواطن العادي اإلطالع عليه ( :  أي من التالية تعد ملفات عامة( 

 Q32_1: ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1 وزارة الصحةعمل  خطة 

 Q32_2:ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1  شروط الحصول على رخصة سياقة 

 Q32_3:ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1  شروط تجديد الجواز 

 Q32_4: ال أعرف. 3 ال. 2 نعم. 1 ساب بنكياستخراج كشف ح 

 
Q33: ؟ من الملفات السابقة هل سبق وأن اطلعت على أي 

 ال . 2نعم                       .  1        

 Q34: ؟ أي من الطرق التالية تعد من الطرق القانونية لإلطالع على الملفات العامة 

 Q34_1:ال. 2 نعم . 1         في الدوائر الحكومية المعنية أن تعلق 

 
Q34_2:  جهات  منمطبوعات  أن تطبع على شكل  

    )بروشور ( رسمية             
 ال. 2 نعم . 1
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 Q34_3: ال. 2 نعم . 1                            بالصحف أن تنشر 

 ****هذه األسئلة خاصة بموظفي القطاع الحكومي **** 

 
Q35: المواطن؟أمام مسئولون أنهم المؤسسة التي تعمل فيها يشعرون أوالوزارة  ي موظفأن هل ترى  

 ال أعرف. 3ال             . 2نعم                 . 1       

 
Q36: إن وجدت ( في المؤسسة أو الوزارة التي تعمل فيها، ما هي درجة وجود الفساد ، من وجهة نظرك:( 

 صغيرة جدا     . 4صغيرة        . 3كبيرة               . 2كبيرة جدا               . 1
             )Q38انتقل إلى (  ال أعرف. 6                )Q38انتقل إلى (  ال يوجد فساد. 5

 

Q37:اختر إجابة واحدة فقط (  : هذا الفساد الذي أشرت إليه في أي مجال موجود أكثر( 
   ) الخ... رشاوى، واسطة،  (  الجوانب المتعلقة بالقرارات اإلدارية.2لمالية         لجوانب المتعلقة بالقرارات اا. 1      

  علومات السرية في مكان العملاالستفادة من اإلطالع على الوثائق و الم. 3      
 استخدام مرافق اإلدارة العامة لمصالح خاصة.5 دوام العمل الرسمي    ت أوقاالعمل الخاص أثناء. 4      

Q38: ماع الفساد في القطاع ال التالية في وجودسبابما مدى أهمية األ  من وجهة نظرك: 

 
Q38_1:  ؤسسةم من داخل الإلداريةواغياب الرقابة المالية 

 ال أعرف. 5غير مهم بالمرة      . 4غير مهم          . 3مهم           . 2مهم جدا         . 1           

 
Q38_2:  ديوان الرقابة المالية واإلدارية، البرلمان (الخارجيةغياب الرقابة   ( 

 ال أعرف. 5غير مهم بالمرة      . 4غير مهم          . 3           مهم. 2مهم جدا         . 1           

 
Q38_3: عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة 

 ال أعرف. 5غير مهم بالمرة      . 4غير مهم          . 3مهم           . 2مهم جدا         . 1           

 
 Q38_4: لمحاسبة والعقوبة الشديدةا غياب 

 ال أعرف. 5غير مهم بالمرة      . 4غير مهم          . 3مهم           . 2مهم جدا         . 1           

 
Q38_5 :عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق لألخالق لدى العاملين 

 ال أعرف. 5غير مهم بالمرة      . 4مهم          غير . 3مهم           . 2مهم جدا         . 1           

 
 

Q38_6:ي/ غير ذلك حدد.............................. 
 غير مهم بالمرة      . 4غير مهم          . 3مهم           . 2مهم جدا         . 1           

 

Q39:عام؟ الفساد في القطاع الدك، ما هو أهم سبب من األسباب التي ذكرت سابقا في وجود باعتقا 
 ؤسسةم من داخل الواإلداريةغياب الرقابة المالية . 1        
    غياب الرقابة الخارجية. 2        
 عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة. 3        
 المحاسبة والعقوبة الشديدة غياب. 4        

 عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق لألخالق لدى العاملين. 5        
 .............................................ي/غير ذلك، حدد. 6        

 


