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  الفصل األول

  مقدمة

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على واقع قدرات الوزارة الحالي من خالل التوصل الى نقاط القوة والضعف في أداء الوزارة في 
وذلك من خالل تحلیل إجابات المدراء العامین ومدراء الدوائر (المدراء التنفیذیین) في الوزارة على مختلف مجاالت مهامها، 

  محور فرعي (مجال). 32محاور رئیسیة و 7سؤال تندرج تحت  189توي على استبانة صممت لهذا الهدف، وتح

لقد تم تحدید المدراء التنفیذیین كمجتمع احصائي لهذه الدراسة، ألهمیة مواقعهم في الهیكل اإلداري ونوعیة المهام المنوطة بكل 
یم والتنسیق والمراقبة لكل ما یتعلق باإلدارة منهم في موقعه، حیث تقع على عاتقهم  مجموعة المهام المتعلقة بالتخطیط والتنظ

ویشرفون على ویدیرون كل ما له عالقة بالعمل. كما أنهم یعملون على  اسیاسته، فهم یشاركون في تحدید للوزارةالداخلیة 
مراجعة التقاریر التي ترد إلى إداراتهم ودوائرهم، ویشرفون على عملیة تحلیلها، إضافة إلى دراسة المشاكل التي تبرز ویقومون 

فع كفاءتهم، ویراعون تطبیق اإلداریة بوضع الحلول. كما یباشرون اإلشراف الفني واإلداري على الموظفین ویعملون على ر 
وبالتالي، فإن هذه الفئة من الموظفین هي األنسب لإلجابة على االستبانة المذكورة لما یتمتعون به  والقانونیة على موظفیهم.

اسئلة  ، واللذین یمكن اعتبارهما ضروریین لإلجابة علىاإلشراقیةمن عنصري المؤهل العلمي وخبرة في مجال العمل بالمواقع 
 االستبانة.

وقد تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على دراسة واقع وزارة العمل من وجهة نظر موظفیها في 
الفئتین العلیا واألولى (مجتمع الدراسة) المتواجدین في مقرات الوزارة في الضفة الغربیة، والذین یشكلون فئة المدراء التنفیذیین 

. تم استعادة  129الوزارة. وقد استخدمت االستبانة كأداة لجمع البیانات األولیة من الفئة المستهدفة وعددهم  في  101موظفًا
% من الفئة المستهدفة، وقد تم ترمیز وتدقیق جمیع االستبانات مكتبیًا في مقر الوزارة، حیث تم 78استمارة بنسبة تقرب من 

تها. أما االستمارات األخرى فتم إدخالها الى الحاسوب من خالل ملف إدخال صمم الغاء ثالث استمارات لعدم صالحی
خصیصًا لهذه االستبانة، وبعد االنتهاء من ادخال بیانات جمیع االستمارات، تم تحول هذه البیانات إلى برنامج التحلیل 

دالالت ومؤشرات إحصائیة تدعم  من أجل القیام بالتحلیالت االحصائیة المطلوبة بهدف الوصول الى SPSSاالحصائي 
  موضوع الدراسة.

  مجتمع الدراسة  

یتكون مجتمع الدراسة من كافة موظفي وزارة العمل في الضفة الغربیة ضمن الفئتین الوظیفیتین العلیا واألولى والبالغ عددهم 
، یتوزعون بواقع  129 موظفًا یعملون في مدیریات العمل ومراكز  62موظفًا یعملون في مركز الوزارة في رام اهللا، و 67موظفًا

) توزیع مجتمع الدراسة حسب الجنس ومكان العمل، حیث تظهر بیاناته أن 1ویوضح جدول (التدریب المهني بالمحافظات. 
% من حجم المجتمع، كما تظهر بیاناته، كذلك، أن نسبة الموظفین ضمن 87غالبیته من الذكور الذین اقتربت نسبتهم من 

ا في المحافظات، حیث بلغت نسبتهم في مركز الفئتین العلیا واألولى في مركز الوزارة أعلى من نسبة الموظفین المقابلة له
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% من إجمالي مجتمع الدراسة. علمًا بأن نسبة إجمالي الموظفین العاملین في مركز الوزارة من اجمالي 51.2الوزارة نحو 
  %.  31.7موظفي الوزارة في الضفة الغربیة بلغت 

  ): توزیع مجتمع الدراسة حسب الجنس ومكان العمل1جدول (

  الجنس
  االجمالي  المحافظات  ز الوزارةمرك

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  86.8  112  95.2  59  79.1  53  ذكر
  13.2  17  4.8  4  20.9  13  انثى

  100.0  129  100.0  63  100.0  66  المجموع
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  الفصل الثاني

  االساسیة هامتغیراتاالستبانة و 

قاموا بتعبئة االستمارات،  17بینت النتائج األولیة لالستمارات المستردة التي تم ادخالها الى الحاسوب أن جمیع االناث وعددهم 
ذكر في مجتمع الدراسة قاموا بتعبئة االستمارات، أي أن نسبة تعبئة االستبانات لدى  112ذكرًا من إجمالي  81في حین أن 

% من الذكور في 62.3ط. أما من حیث توزیع هذه النسبة حسب مكان العمل، تبین أن نحو % فق72.3الذكور بلغت حوالي 
% من الذكور في المحافظات قاموا بتعبئة هذه االستبانة، علمًا بأن كتاب رسمي من معالي وزیر 81.4مقر الوزارة، و نحو 

) التالي یوضح توزیع 2بئة االستبانة. الجدول رقم (العمل ارفق مع هذه االستبانة یطلب فیه من الموظفین التعاون التام في تع
  االستبانات الصالحة حسب الجنس ومكان العمل.

  ): توزیع االستبانات الصالحة حسب الجنس ومكان العمل2جدول (

  الجنس
  االجمالي  المحافظات  مركز الوزارة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  82.7  81  92.3  48  71.7  33  ذكر

  17.3  17  7.7  4  28.3  13  انثى

  100.0  98  100.0  52  100.0  46  المجموع
  استبانات لعدم صالحیتها. 3مالحظة: تم الغاء 

) توزیع الموظفین الذین قاموا بتعبئة االستبانات حسب الفئة الوظیفیة التي ینتمون الیها، حیث أظهرت 3ویبین جدول (
موظفًا في الفئة األولى،  77% یعملون في مركز الوزارة، و 364.موظفًا منهم في الفئة العلیا، منهم  14البیانات أن 

 موظفین أجابوا غیر ذلك أو لم یجیبوا أبدًا على هذا السؤال. 7وجد  % یعملون في مقر الوزارة، في حین45.5منهم 

 ): توزیع الموظفین حسب الفئة الوظیفیة ومكان العمل3جدول (

 الفئة الوظیفیة
 المجموع المحافظات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 14.3 14 9.6 5 19.6 9 فئة علیا

 78.6 77 80.8 42 76.1 35 فئة أولى

 4.0 4 1.9 2 4.3 2 غیر ذلك

 3.0 3 5.8 3 0.0 0 غیر مبین
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 100.0 98 100.0 52 100.0 46 المجموع
) أن نحو ربع الموظفین لم یحددوا سنة تعیینهم، حیث نص السؤال على تحدید سنة التعیین بالضبط 4وتظهر بیانات جدول (

ولم یقسم السنوات الى فترات، حیث كان من الممكن أن تنخفض نسبة الذین لم یحددوا سنة التعیین بشكل واضح عن النسبة 
، فكانت غالبیتهم العظمى ممن تعینوا بعد نشوء السلطة  77یینهم، وعددهم الحالیة. أما الموظفون الذین حددوا سنة تع موظفًا

حیث وصلت نسبتهم خالل الفترة المذكورة الى  1999-1994، وخاصة خالل الفترة 1994الوطنیة الفلسطینیة في العام 
  % في المحافظات. 76.9% في مقر الوزارة و68.4% بواقع 72.7

 حسب فئة سنة التعیین ومكان العمل ): توزیع الموظفین4جدول (

 فئة سنة التعیین

 المجموع المحافظات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 2.0 2 1.9 1 2.2 1 فما قبل 1993

1994-1996 9 19.6 18 34.6 27 27.6 

1997-1999 15 32.6 12 23.1 27 27.6 

2000-2002 3 6.5 6 11.5 9 9.2 

2003-2005 1 2.2 1 1.9 2 2.0 

2006-2008 6 13.0 1 1.9 7 7.1 

2009-2011 1 2.2 0 0.0 1 1.0 

 23.5 23 25.0 13 21.7 10 غیر مبین

 100.0 98 100.0 52 100.0 46 المجموع
  

) أن ما یقرب من نصف الموظفین في 5أما من حیث الفئات العمریة للموظفین ضمن الفئتین العلیا واألولى، یوضح جدول (
االربعینات من أعمارهم، یلیهم الموظفون الذین في الخمسینات والذین في الثالثینات من أعمارهم بنسب متقاربة، حیث بلغت 

ن على التوالي. وعند توزیع الفئات العمریة للموظفین حسب مكان العمل، یالحظ % في كال الفئتین العمریتی23.5% و 25.5
تقارب نسبتي الموظفین الذین في األربعینات من أعمارهم في كل من مركز الوزارة والمحافظات، في حین یوجد فارق واضح 

) نحو 39-30ظفین ضمن الفئة العمریة (عند مقارنة النسبتین لفئتي الثالثینات والخمسینات من العمر، حیث بلغت نسبة المو 
%. بالمقابل، ارتفعت نسبة 19.2% في مركز الوزارة، في حین انخفضت هذه النسبة بین موظفي المحافظات الى 28.3

% في المحافظات. ومن خالل 28.8% في مركز الوزارة إلى 21.7) سنة من 59-50الموظفین الذین ضمن الفئة العمریة (
لموظفین ضمن الفئتین العلیا واألولى في كل من مركز الوزارة والمدیریات، یمكن القول أن معدل أعمار حساب معدل أعمار ا
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الموظفین ضمن الفئتین المذكورتین في مركز الوزارة أقل من مثیله في المحافظات بحوالي سنتین، حیث بلغ هذا المعدل حوالي 
  سنة في كال الموقعین على التوالي.     45سنة و  43

 ): توزیع الموظفین حسب الفئة العمریة ومكان العمل5جدول (

 الفئة العمریة
 المجموع المحافظات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

20-29 2 4.3 1 1.9 3 3.1 

30-39 13 28.3 10 19.2 23 23.5 

40-49 21 45.7 26 50.0 47 48.0 

50-59 10 21.7 15 28.8 25 25.5 

 100.0 98 100.0 52 100.0 46 المجموع
  

یحملون مؤهل ثانوي فأقل، في  % منهم7.1وعند توزیع الموظفین المدراء والمدراء العامون حسب مؤهلهم العلمي، تبین أن 
%، فیما بلغت نسبة حملة الدراسات العلیا (دبلوم عالي 56.1حین كانت النسبة األكبر منهم یحملون مؤهل البكالوریوس بواقع 

  %.27.6فأكثر) 
حملة  وعند توزیع المؤهل العلمي على هذه الفئة من الموظفین في كل من مقر الوزارة والمحافظات، یتضح ارتفاع نسبتي

%، 52.2%) عن ذات النسبتین في مركز الوزارة (11.5% و 59.6البكالوریوس والدبلوم المتوسط في المحافظات (
%) مقارنة بنفس النسبة في المحافظات 32.6%). بالمقابل، یوجد ارتفاع لنسبة فئة الدراسات العلیا في مركز الوزارة (6.5

)23.0.(% 

 حسب المؤهل العلمي ومكان العمل ): توزیع الموظفین6جدول (

 المؤهل العلمي

 المجموع المحافظات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 1.0 1 1.9 1 0.0 0 أقل من ثانوي

 6.1 6 3.8 2 8.7 4 ثانوي

 9.2 9 11.5 6 6.5 3 دبلوم متوسط

 56.1 55 59.6 31 52.2 24 بكالوریوس

 3.1 3 3.8 2 2.2 1 دبلوم عالي

 19.4 19 15.4 8 23.9 11 ماجستیر
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 5.1 5 3.8 2 6.5 3 دكتوراه

 100.0 98 100.0 52 100.0 46 المجموع
  

  أداة الدراسة
تم استخدام االستبانة باعتبارها األداة األكثر مالئمة لجمع البیانات من الفئة المستهدفة من الموظفین، والتي صممت من قبل 

)، الذي طبق استبانة شبیهة لها في عدد من دول UNDPوبالتعاون مع البرنامج االنمائي لألمم المتحدة (باحث مختص 
ضافة الى قسم البیانات األساسیة عن الموظف، تحتوي االستمارة على سبعة محاور اساسیة، كل منها یحتوي على  ٕ المنطقة. وا

  عدد من المجاالت، وكل مجال یحتوي على عدد من الفقرات (األسئلة). هذه المحاور هي:
فقرة، ویهدف الى تقییم مدى إشراك األطراف ذات العالقة بمهام الوزارة  27مجاالت و  4المشاركة: یحتوي على  .1

  في نواحي مختلفة ذات صلة.
فقرة ، ویهدف الى التعرف على آراء الفئة المستهدفة بقدرات  24مجاالت و  6الصیاغة والتحلیل: یحتوي على  .2

 رة.الوزارة في عملیات صیاغة الرؤى وتحلیل الوضع الحالي للوزا
فقرة، ویهدف الى التعرف على آراء الفئة  17مجاالت و 3صیاغة السیاسات واالستراتیجیات: یحتوي على  .3

 المستهدفة بقدرة الوزارة في عملیات صیاغة السیاسات والخطط والبیئة القانونیة لعمل الوزارة.
ى تقییم الفئة المستهدفة لقدرات فقرة ، ویهدف ال 61مجاالت و  10: یحتوي على اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة .4

الوزارة في وضع المیزانیات، وتنفیذ الخطط الموضوعة بأهدافها المختلفة، وعملیات التنسیق، وتحدید المعیقات 
 خالل التنفیذ.

فقرة، ویهدف الى معرفة أراء الفئة المستهدفة حول قدرات الوزارة  31مجاالت و  4: یحتوي على المتابعة والتقییم .5
 ید وتنفیذ أسس المتابعة والتقییم ومراقبة أداء الموظفین ومستوى الشفافیة في عمل الوزارة.في تحد

فقرة، ویهدف الى التعرف على صفات متخذي القرار في الوزارة ومدى  14و  مجاالت 3: یحتوي على القیادة .6
 مشاركة الموظفین في عملیات التعدیل والتغییر واتخاذ القرار.

فقرة، ویهدف الى التعرف على مدى استخدام الوزارة للبیانات من مختلف  15و  ى مجالین:  یحتوي علالمعرفة .7
 المصادر وفي قدرتها على نقل المعلومات الى المصادر المختلفة.

وتمیزت جمیع أسئلة االستمارة بأنها ذات الطابع المغلق الذي یحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال، حیث استخدم مقیاس 
ماسي لقیاس العبارات لجمیع الفقرات عدا فقرات الفرع األول من المحور األول الذي استخدم مقیاس لیكرت الثالثي لیكرت الخ

 لقیاس عباراته.

  
  الصدق والثبات



 

 2011زیھ عرمان، وحدة الدعم الفني، وزارة العمل، ن 8

 

تم حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بین كل فقرة في المحور الرئیسي 
  ) النتائج التالیة:7جمیع الفقرات، ویبین جدول (ومتوسط درجات 

أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول المتعلق بالمشاركة والدرجة الكلیة لفقراته دالة احصائیًا عند  -
حور، وبذلك لكل فقرة من فقرات هذا الم 0.05ألن قیمة مستوى الداللة الختبار وجود ارتباط أقل من  0.05مستوى داللة 

  تعتبر جمیع فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقیاسه.
أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني المتعلق بصیاغة رؤیة مستقبلیة والدرجة الكلیة لفقراته دالة  -

لكل فقرة من فقرات هذا  0.05ألن قیمة مستوى الداللة الختبار وجود ارتباط أقل من  0.05احصائیًا عند مستوى داللة 
 المحور، وبذلك تعتبر جمیع فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقیاسه.

أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث المتعلق بصیاغة السیاسات واالستراتیجیات والدرجة الكلیة  -
لكل فقرة من  0.05مستوى الداللة الختبار وجود ارتباط أقل من ألن قیمة  0.05لفقراته دالة احصائیًا عند مستوى داللة 

 فقرات هذا المحور، وبذلك تعتبر جمیع فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقیاسه.
باستثناء فقرات المجال السابع الثالثة و سبع فقرت من المجال الثامن، یمكن القول أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من  -

ألن  0.05والدرجة الكلیة لفقراته دالة احصائیًا عند مستوى داللة  المیزانیةو ، التنفیذ، اإلدارةبمحور الرابع المتعلق فقرات ال
فقرة من فقرات هذا المحور، وبذلك یمكن القول أن معظم  لكل 0.05قیمة مستوى الداللة الختبار وجود ارتباط أقل من 

، 15، 14، 13، 9، 8، 4فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقیاسه عدا فقرات المجال السابع الثالثة والفقرات 
 . من المجال الثامن. 16

والدرجة الكلیة لفقراته دالة  قییمبالمتابعة والتأن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الخامس المتعلق  -
لكل فقرة من فقرات هذا  0.05ألن قیمة مستوى الداللة الختبار وجود ارتباط أقل من  0.05احصائیًا عند مستوى داللة 

 .لقیاسهالمحور، وبذلك تعتبر جمیع فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت 
قضایا تحال إلى عدد قلیل من كبار الموظفین التخاذ القرار بما یتعلق معظم الباستثناء الفقرة الثانیة من المجال األول " -

"، تظهر البیانات أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور السادس المتعلق بوضع وتنفیذ السیاسات والمشاریع
الداللة الختبار وجود ارتباط أقل  ألن قیمة مستوى 0.05بالقیادة والدرجة الكلیة لفقراته دالة احصائیًا عند مستوى داللة 

 .لقیاسهلكل فقرة من فقرات هذا المحور، وبذلك تعتبر جمیع فقرات المحور السادس صادقة لما وضعت  0.05من 
، تظهر البیانات أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور السابع المتعلق بالمعرفة والدرجة الكلیة  - وأخیرًا

لكل فقرة من  0.05ألن قیمة مستوى الداللة الختبار وجود ارتباط أقل من  0.05صائیًا عند مستوى داللة لفقراته دالة اح
 .لقیاسهفقرات هذا المحور، وبذلك تعتبر جمیع فقرات المحور السابع صادقة لما وضعت 

تبانة ككل، اال انه تم االبقاء یفضل احصائیًا حذف الفقرات ذات االرتباط الضعیف من أجل زیادة صدق االتساق الداخلي لالس
  علیها للتعرف على تقییم المدراء التنفیذیین لهذه الفقرات.
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  ): معامالت االرتباط بین كل مجال وكل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلیة لفقراته7جدول (
  معامالت االرتباط لفقرات المجال  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المجال  المحور

1  

1  0.425  0.000  0.342-0.391  
2  0.888  0.000 0.647-0.729  
3  0.867  0.000 0.614-0.745  
4  0.657  0.000 0.455-0.580  

2  

1  0.661 0.000 0.535-0.571  
2  0.787 0.000 .5370-.6860  
3  0.787 0.000 0.639-0.750  
4  0.822  0.000  0.616-0.723  
5  0.829  0.000  0.602-0.764  
6  0.669  0.000  0.578-0.622  

3  
1  0.958  0.000  0.678-0.808  
2  0.674  0.000  0.598-0.656  
3  0.684  0.000  0.511-0.597  

4  

1  0.711  0.000  0.558-0.619  
2  0.771  0.000  0.536-0.640  
3  0.698  0.000  0.309-0.595  
4  0.770  0.000  0.567-0.692  
5  0.666  0.000  0.437-0.633  
6  0.636  0.000  0.490-0.601  
7  0.040  0.699  -0.012 – 0.065  
8  .246* .015 0.002-0.392  
9  0.737  0.000  0.423-0.622  
10  0.663  0.000  0.522-0.615  

5  

1  0.8703  0.000  0.578-0.797  
2  0.843  0.000  0.605-0.738  
3  0.766  0.000  0.595-0.728  
4  0.427  0.000  0.564-0.703  

6  
1  0.557  0.000  0.175-0.443  
2  0.817  0.000  0.619-0.738  
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3  0.895  0.000  0.664-0.763  

7  
1  0.693  0.000  0.419-0.588  
2  0.567  0.000  0.372-0.469  

  

  الصدق البنائي لمحاور االستبانة
عند حساب معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لفقرات كل محور من محاور الدراسة والدرجة الكلیة لجمیع فقرات محاور 
الدراسة مجتمعة، تبین أن هناك ارتباط ذا داللة احصائیة بین الدرجة الكلیة لفقرات كل محور والدرجة الكلیة لجمیع فقرات 

) أن محتوى كل محور من محاور االستبانة له عالقة قویة بهدف 0.05د مستوى داللة ، أي أنه یمكن االستنتاج (عناالستبانة
الدراسة المتعلق بدراسة تقیمیة لقدرات وزارة العمل في المجاالت المختلفة لمهامها، ویمكن االطالع على معامالت االرتباط 

  ).8ومستویات الداللة لهذه المحاور من خالل جدول (

  ت االرتباط بین الدرجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة لجمیع المحاور) قیم معامال8جدول (
  مستوى الداللة معامل االرتباط المحور

 0.000  0.566** المشاركة
 0.000 0.582** صیاغة رؤیة  مستقبلیة

 0.000 0.542** صیاغة سیاسات واستراتیجیات
 0.000 0.651** اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة

 0.000 0.598** المتابعة والتقییم
 0.000 0.577** القیادة

 0.000 0.762** المعرفة
  

  ثبات االستبانة

من خالل معامل كرومباخ الفا الذي تم احتسابه من خالل بیانات الفئة المستهدفة، وذلك من خالل  االستبانة ثبات حساب تم
باستخدام جمیع الفقرات في  قیاسهقیاس هذا المعامل لفقرات كل محور من محاور الدراسة لمعرفة ثباته على حده، ومن ثم 

كرومباخ الفا  بطریقة الثبات معامالت أن التحلیل أظهر قدو  محاور االستبانة السبعة للتعرف على الثبات الكلي لالستبانة.
 تطبیقها یؤكد الثبات من عالیة بدرجة تتمتع )، وهذا یدل على أن االستبانة9(انظر جدول  0.983و 0.872تراوحت بین 

  .الدراسة أفراد على
  ) قیم كرومباخ الفا حسب المحور9جدول ( 

 قیمة كرومباخ الفا عدد الفقرات المحور
 0.931 27 المشاركة

 0.945  24 صیاغة رؤیة  مستقبلیة
 0.931 17 صیاغة سیاسات واستراتیجیات
 0.925 61 اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة

 0.959 31 المتابعة والتقییم
 0.872 14 القیادة
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 0.904 15 المعرفة
 0.983 189 جمیع المحاور

 اإلحصائیة األسالیب :عشر الثاني
 ومن ، الفروض واختبار وتحلیلها لتفریغ البیانات SPSSاإلحصائي  التحلیل برنامج تم استخدام للدراسة العملي اإلطار إلنجاز

 -:یلي مااستخدامها  تم التي اإلحصائیة واألسالیب االختبارات
 .المحتوى صدق لقیاس بیرسون ارتباط معامل 1-
 االستبانة.كرومباخ الفا لقیاس ثبات محاور  معامل 2-
  المئویة. والنسب والتكرار الحسابي المتوسط 3-

   وتحلیل التباین علیها. tالختبار ان البیانات تتوزع طبیعیًا وبالتالي یمكن استخدام اختبارات  K-S اختبار استخدام - 4
  واختبارات تحلیل التباین األحادي. t. اختبارات 5
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  الفصل الثالث
  المعالجات االحصائیة

  التوزیع الطبیعي اختبار
) یبین نتائج اختبار طبیعیة البیانات في كل محور على حدة وللمحاور مجتمعة، حیث تم الوصول الى النتائج في 10جدول (

سمرنوف، والتي أظهرت أن البیانات في كل محور وفي المحاور مجتمعة تتبع  - جروفو الجدول باستخدام اختبار كولم
، وبالتالي فإنه یمكن استخدام االختبارات المعلمیة كإختبار ت واختبار تحلیل التباین 0.05لة التوزیع الطبیعي عند مستوى دال

لعرفة وجود أو عدم وجود فروق بین مستویات المتغیرات األساسیة المختلفة من حیث تقییم الفئة المستهدفة لفقرات المحاور 
  المختلفة. 

  محاور االستبانة) اختبار التوزیع الطبیعي لبیانات 10جدول (
  مستوى الداللة Zقیمة  المحور

  0.243 1.026 المشاركة
 0.991  0.437 صیاغة رؤیة  مستقبلیة

 0.264 1.006 صیاغة سیاسات واستراتیجیات
 0.975 0.481 اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة

 0.480 0.840 المتابعة والتقییم
 0.994 0.432 القیادة

 0.143 1.149 المعرفة
  0.416  0.884  جمیع المحاور

  
  الدراسةمحاور  تحلیل فقرات

، تبین وجود عدد قلیل من الحاالت التي لم SPSSعند تدقیق بیانات االستمارات المدخلة الى برنامج التحلیل االحصائي 
باعتبارها )، وقد تمت معالجة هذه القیم Missing Valuesوالتي تسمى احصائیًا قیما مفقودة (المحاور، تجب على فقرات 

ً على ذلك سیكون عدد االجابات على  . بناء "، مما یعني أن القیمة المفقودة تحولت الى لست متأكدًا كقیم االجابة "لست متأكدًا
  في المحافظات.  52في مركز الوزارة و  46إجابة موزعة حسب مكان العمل بواقع  98كل فقرة مكتملة وتساوي 

  م استخراج جدول حول كل مجال من مجاالت المحاور السبعة یحتوي على:لقد ت
  التوزیع النسبي إلجابات الموظفین على المستویات المتدرجة من قویة إلى ال یوجد. -
 حساب المعدل والوزن النسبي له لكل فقرة. -
  لتقییم رأي الفئة المستهدفة بالفقرة (ایجابي أو محاید أو سلبي).  tاختبار  -

جت القیم ذات التدریج الخماسي في مقیاس لیكرت الموجودة في االستبانة، حیث أصبحت تتكون من ثالث قیم بدال من كما دم
)، وبقیت الدرجة لست متأكدا 5-4.3حیث دمجت الدرجتان قویة ومتوسطة وأعطیت تقییم "ایجابي" وأخذت القیمة من ( ،خمس
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تقییم )، ودمجت الدرجتان ضعیفة وغیر موجودة وأعطیت 3.39-2.6كما هي واعطیت تقییم "محاید" وأخذت القیمة من (
ً على ذلك یصبح تقییم كل فقرة بالرجوع الى الوزن النسبي على النحو التالي: 2.59-1وأخذت القیمة من ( "سلبي"   ). وبناء

  أو أقل، فإن تقییم الفقرة سلبي. 51.8كان الوزن النسبي للفقرة یساوي  إذا -

 ، فإن تقییم الفقرة محاید.68.0وأقل من  51.8إذا كان الوزن النسبي للفقرة أكثر من  -

  أو أكثر، فإن تقییم الفقرة إیجابي 68.0إذا كان الوزن النسبي للفقرة   -

  
  نیة (الهیئات، المؤسسات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، المانحین): إشراك األطراف المعالمحور األول: المشاركة

للعینة الواحدة للتعرف على اتجاه  t. وقد تم استخدام اختبار فقرة وسبعة وعشرون مجاالت اربعةیحتوي محور المشاركة على 
 14و  12،  11تقییم المدراء التنفیذیین حول مجاالت هذا المحور وفقرات كل مجال، حیث تبین النتائج الواردة في الجداول 

) أن تقییم هؤالء المدراء كان ایجابیًا للمجاالت التي تمثلها الجدول، في حین كان 0.05(وباستخدام مستوى داللة یساوي 
محایدًا (أي متوسطًا بین االیجابي والسلبي). وفي ما یلي تفاصیل أكثر حول تقییم  13تقییمهم للمجال الذي یمثله جدول 

  المدراء التنفیذیین لفقرات كل مجال من مجاالت المشاركة على حده.
  

سیاسة معتمدة ومكتوبة لدى جود تمحور هذا المجال حول التعرف على تقییم الفئة المستهدفة من الموظفین لو ی: المجال األول
المانحون، مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الخاص، ومؤسسات دولیة غیر مانحة. ، األخرى الوزارات :الوزارة مع كل من

)، حیث أظهرت 11في جدول ( tفقرات تم سردها مع تقییمات المدراء التنفیذیین واختبارات  5 المجالیتضمن هذا و 
  المعطیات المتعلقة بإجابات الموظفین حولها النقاط التالیة:

% 77.9، حیث أن متوسط الوزن النسبي لهذا المجال بلغ ككل كانت ایجابیة المجالنظرة المدراء التنفیذیین الى هذا  -
  .0.05والتي هي أقل من  0.000وقیمة مستوى الداللة المحوسب تساوي 

% من المدراء العامون والمدراء بالوزارة (المدراء التنفیذیون) غیر متأكدین من وجود 36لبیانات أن ما یزید عن أظهرت ا -
أو عدم وجود سیاسة مكتوبة مع المؤسسات المذكورة، سیما مع المؤسسات الدولیة غیر المانحة التي وصلت نسبة 

  %.54أكثر من الموظفین غیر المتأكدین من وجود سیاسة مكتوبة معها إلى 
ما یقرب من نصف هذه الفئة من الموظفین یرون أن هناك سیاسة مكتوبة لدى الوزارة مع األطراف المختلفة، حیث ظهر  -

 %..65.3ارتفاع هذه النسبة بشكل واضح بخصوص مؤسسات المجتمع المدني التي وصلت الى 
% للفقرة الخامسة، 54.1% للفقرة الثالثة و 21.4ح بین بالرغم من ارتفاع نسبة المدراء التنفیذیین غیر المتأكدین لتتراو  -

 . ، بینما كان تقییمهم للفقرة الخامسة محایدًا  فإن تقییمهم للفقرات األربعة األولى كان إیجابیًا
ً على الوزن النسبي المبني على مقیاس لیكرت الثالثي، یعتبر تقییم الفقرة األولى " - والفقرة " الوزارات والهیئات الحكومیةبناء

نقابات،....)" إیجابي، فیما تعتبر الفقرات األخرى ذات تقییم محاید. أما  المجتمع المدني (اتحادات، جمعیات،الثالثة "
 المجال ككل فیعتبر ذا تقییم ایجابي.
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 للفقرات التي تقیس وجود سیاسة مكتوبة لدى الوزارة مع االطراف المختلفة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 11جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  ال نعم

 الوزن المتوسط متأكدا
 النسبي

قیمة 
t 

مستوى 
 التقییم الداللة

 ایجابي 000. 4.4 77.9 2.34 31.6 17.3 51.0 الوزارات والھیئات الحكومیة 1
 ایجابي 000. 4.1 76.5 2.30 39.8 15.3 44.9 المانحین 2

3 
 المجتمع المدني (اتحادات، جمعیات،

 نقابات،....)
 ایجابي 000. 7.1 84.0 2.52 21.4 13.3 65.3

 ایجابي 000. 4.2 77.2 2.32 33.7 17.3 49.0 القطاع الخاص 4
 محاید 181. 1.3 69.7 2.09 54.1 18.4 27.6 مؤسسات دولیة غیر مانحة 5

 ایجابي 000. 5.3 77.9 2.34 36.1 16.3 47.6 جمیع الفقرات  
  

تمحور هذا المجال حول التعرف على تقییم الفئة المستهدفة من الموظفین لعملیة اشراك األطراف المختلفة ی :الثاني المجال
المتعلقة بإجابات الموظفین حول  وقد أظهرت المعطیات ).12في تسع تواحي واردة من خالل تسع فقرات مدرجة في جدول (

  هذا المجال النقاط التالیة:
% 68.3، حیث أن متوسط الوزن النسبي لهذا المجال بلغ ككل كانت ایجابیة المجالنظرة المدراء التنفیذیین الى هذا  -

  .0.05والتي هي أقل من  0.000وقیمة مستوى الداللة المحوسب تساوي 
مسة مدراء تنفیذیین في الوزارة ال یستطیعون تأكید أو نفي وجود قدرات للوزارة في یمكن القول أن هناك واحد من كل خ -

في النواحي المختلفة المذكورة في هذا المجال، حیث كانت نسبتهم األعلى عملیة إشراك األطراف المعنیة تنظیم 
جودة لدى الشركاء بشكل بخصوص الفقرة التاسعة والتي تتحدث عن قدرات الوزارة في االستفادة من الموارد المو 

 استراتیجي لتتجاوز ربع المدراء التنفیذیین.
)، بلغت نسبة المدراء التنفیذیین الذین یعتقدون أن للوزارة قدرات ایجابیة في تنظیم عملیة إشراك 9باستثناء الفقرة رقم ( -

هذه النسب أكدت ما نتج % بالمتوسط)، 58% على األقل (50األطراف المعنیة حول كل فقرة من فقرات هذا المجال 
، فیما كان 12من أن تقییم المدراء التنفیذیین لكل فقرة من الفقرات الثمانیة األولى في جدول ( tعن اختبار  ) كان ایجابیًا

.  تقییمهم للفقرة التاسعة محایدًا
ثر إیجابیة، حیث كان تقییم " األكوضع سیاسة واضحة إلشراك األطراف المعنیةیعتقد المدراء التنفیذیون أن الفقرة األولى " -

 %. 65.3" بنسبة تحدید طبیعة ونوعیة دور كل من الشركاء% منهم ایجابي، تلتها الفقرة الثالثة "68.3
" التي االستفادة من الموارد الموجودة لدى الشركاء بشكل استراتیجيأما الفقرات األضعف تقییمًا فكانت الفقرة التاسعة " -

بناء الموارد ضعیفة أو غیر موجودة، تالها الفقرتان الثانیة " هتنفیذیین أن االستفادة من هذ% من المدراء ال36.8اعتقد 
استعمال وسائل متنوعة في عملیة إشراك األطراف " والرابعة "قاعدة بیانات حول األطراف المعنیة في المیادین المختلفة

 تین الفقرتین ضعیف أو غیر موجود.% من الفئة المستهدفة أن تحقق أي من ها31.6" حیث أعتبر المعنیة
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ً باستخدام اختبار  - أو من خالل الوزن النسبي له، علمًا بأن الفقرات التي  tعمومًا یعتبر تقییم هذا المجال ایجابي، سواء
ً على وزنها النسبي هي األولى والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة.  كان تقییمها ایجابیًا بناء

  
 

 للفقرات التي تقیس تنظیم عملیة إشراك االطراف المختلفة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 12جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 
وضع سیاسة واضحة إلشراك 

 األطراف المعنیة
 ایجابي 000. 6.78 74.1 3.70 1.0 17.3 13.3 46.9 21.4

2 

بناء قاعدة بیانات حول 
األطراف المعنیة في المیادین 

 المختلفة
 ایجابي 013. 2.53 66.1 3.31 7.1 24.5 13.3 40.8 14.3

3 
تحدید طبیعة ونوعیة دور كل 

 ایجابي 000. 5.86 72.7 3.63 2.0 18.4 14.3 44.9 20.4 من الشركاء

4 
وسائل متنوعة في  استعمال

 عملیة إشراك األطراف المعنیة
 ایجابي 013. 2.54 65.5 3.28 2.0 29.6 18.4 38.8 11.2

5 
وضع آلیة للتواصل المستمر مع 

 األطراف المعنیة
 ایجابي 001. 3.40 67.3 3.37 2.0 26.5 16.3 42.9 12.2

6 
بلورة اتفاقیات شراكة محلیة 
 (وزارات و مؤسسات مدنیة)

 ایجابي 000. 4.54 69.8 3.49 1.0 23.5 18.4 39.8 17.3

 ایجابي 000. 4.28 69.4 3.47 3.1 19.4 22.4 37.8 17.3 بلورة اتفاقیات شراكة إقلیمیة 7

 ایجابي 000. 5.26 71.4 3.57 1.0 20.4 20.4 36.7 21.4 بلورة اتفاقیات شراكة دولیة 8

9 
االستفادة من الموارد الموجودة 

 بشكل استراتیجيلدى الشركاء 
 محاید 537. 0.62 61.4 3.07 5.1 32.7 25.5 23.5 13.3

 ایجابي 000. 4.64 68.3 3.42 2.7 23.6 18.0 39.1 16.5 جمیع الفقرات  
  

قدرات الوزارة في دعم المؤسسات/الجهات العاملة في : یتعلق هذا المجال بتقییم المدراء العامون والمدراء لالثالث المجال
من خالل تقییمهم لثمان فقرات تمثل ثمان نواحي مختلفة تندرج تحت هذا المجال،  التشغیل، العمل والتدریب المهنيعملیة 

  )، الذي استخدم في استخالص النقاط التالیة:13في جدول ( tحیث تم تلخیص نسب اجاباتهم واختبارات 
حیث بلغ متوسط الوزن النسبي ، (محاید) جابي والسلبيتقییم الموظفین لهذا المجال تراوح في المنطقة المتوسطة بین االی -

 .0.05وهي أعلى من  0.062%، فیما بلغت قیمة مستوى الداللة المحوسب 63.6لهذا المجال 
%) قیموا قدرات الوزارة في دعم المؤسسات ما بین قویة ومتوسطة، فیما قیم 50.4ما یزید عن نصف الموظفین ( -

 ضعیفة وغیر موجودة. % منهم هذه القدرات ما بین35.6
ً على اختبار  - وضع آلیة إلشراك المؤسسات الحكومیة في عملیة التشغیل، العمل والتدریب ، تم تقییم الفقرات األولى "tبناء

" تنسیق دور المؤسسات في عملیة التخطیط الكلي والقطاعي للعمل والتشغیل والتدریب المهني " والثالثة "المهني
" بشكل ایجابي، فیما قیمت الفقرات الخمس وضع أسس التشغیل، العمل والتدریب المهني المساهمة في والخامسة "

 األخرى بأن قدرات الوزارة فیها محایدة (أي أنها متوسطة بین االیجابیة والسلبیة).



 

 2011زیھ عرمان، وحدة الدعم الفني، وزارة العمل، ن 16

 

، حیث كانت الف14.0 - قرة % من هذه الفئة من الموظفین غیر متأكدین من ایجابیة أو سلبیة فقرات هذا المجال عمومًا
% من 22.4األكثر غموضًا لهؤالء الموظفین بواقع  وجود أنظمة داخلیة تحدد كیفیة أشراك األطراف المعنیة"السابعة "

 إجمالي عددهم.
المساهمة في وضع أسس التشغیل، العمل % من الموظفین قالوا أن لدى الوزارة قدرات قویة الى متوسطة القوة في 65.3 -

وضع آلیة واضحة لتصنیف المؤسسات  % من الموظفین أن قدرات الوزارة في43بر نحو ، في حین اعتوالتدریب المهني
 ضعیفة أو معدومة. حسب قدراتها في عملیة التشغیل، العمل والتدریب المهني

ً على الوزن النسبي، یوجد فقرة واحدة فقط في هذا المجال ذات تقییم ایجابي هي الفقرة الخامسة، فیما قیمت باقي  - بناء
 رات والمجال ككل بأنها محایدة.الفق

 للفقرات التي تقیس قدرات الوزارة في دعم المؤسسات t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 13جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 

المؤسسات وضع آلیة إلشراك 
الحكومیة في عملیة التشغیل، 

 العمل والتدریب المھني
 ایجابي 002. 3.20 67.1 3.36 4.1 25.5 12.2 46.9 11.2

2 

وضع آلیة إلشراك األطراف 
األخرى في عملیة التشغیل، العمل 

 والتدریب المھني
 محاید 051. 1.98 64.7 3.23 3.1 35.7 10.2 36.7 14.3

3 

دور المؤسسات في عملیة  تنسیق
التخطیط الكلي والقطاعي للعمل 

 والتشغیل والتدریب المھني
 ایجابي 036. 2.13 64.7 3.23 4.1 28.6 16.3 41.8 9.2

4 

تطویر برامج تعزیز قدرات 
للمؤسسات العاملة في التشغیل، 

 العمل والتدریب المھني
 محاید 339. 0.96 62.2 3.11 7.1 30.6 15.3 37.8 9.2

5 
المساھمة في وضع أسس التشغیل، 

 العمل والتدریب المھني
 ایجابي 000. 4.69 70.8 3.54 4.1 21.4 9.2 46.9 18.4

6 

وضع آلیة واضحة لتصنیف 
المؤسسات حسب قدراتھا في 

عملیة التشغیل، العمل والتدریب 
 المھني

 محاید 867. 0.17 60.4 3.02 10.2 32.7 9.2 40.8 7.1

7 
وجود أنظمة داخلیة تحدد كیفیة 

 أشراك األطراف المعنیة
 محاید 272. 1.10- 57.3 2.87 16.3 23.5 22.4 32.7 5.1

8 
وجود كوادر متخصصة في عملیة 

 إشراك األطراف المعنیة
 محاید 730. 0.35 60.8 3.04 10.2 27.6 17.3 37.8 7.1

 محاید 062. 1.89 63.6 3.18 7.4 28.2 14.0 40.2 10.2 جمیع الفقرات  

  
عن تقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في استعمال تكنولوجیا المعلومات كوسیلة  المجالیتحدث هذا الرابع:  المجال

شراك اآلخرین في خمس نواحي مختلفة،  ٕ حیث تم تلخیص التوزیع النسبي إلجاباتهم حول فقرات هذا المجال للتواصل وا
  )، الذي یبرز ما یلي:14لها من خالل جدول ( tواختبارات 



 

 2011زیھ عرمان، وحدة الدعم الفني، وزارة العمل، ن 17

 

واالیجابي، حیث بلغت قیمة الوزن النسبي له  المحایدیمكن القول أن تقییم المدراء التنفیذیین لهذا المجال تراوح ما بین  -
یعطي اتجاه ایجابي، ألن مستوى الداللة المحوسب یساوي  t، في حین أن اختبار محاید% التي لها اتجاه 64.8

 .0.05وهو أقل من  0.015
، یمكن اعتبار الفقرتین األولى والرابعة ذات تقییم إیجابي، فیما یمكن اعتبار الفقرات الثانیة tباستخدام نتائج اختبار  -

 والثالثة والخامسة ذات تقییم محاید.
هذا المجال األكثر وضوحًا للفئة المستهدفة مقارنة بباقي مجاالت هذا المحور، حیث بلغت من لیس لدیهم  یعتبر -

تخزین المعلومات على قاعدة بیانات یمكن % فقط. وقد كانت الفقرة الرابعة "5.6معلومات كافیة لإلجابة على فقراته 
، حیث وصلت نسبة من أجابوا أكثر فقرا ) داخلي و خارجي"Serverالبحث عنها على سیرفر ( ت هذا المجال غموضًا

" نحو   % من اجمالي الموظفین. 10.2"لست متأكدًا
أكثر  هي تطویر وتحدیث موقع الكتروني خاص بالوزارة أظهرت البیانات أن الفقرة األولى المتعلقة بقدرات الوزارة في -

أن لدى الوزارة قدرات قویة الى متوسطة من هذه  اعتبروا% من الموظفین 78.6، حیث أن فقرات هذا المجال إیجابیة
ً على الوزن النسبي.دالناحیة، كما تعتبر الفقرة ذات التقییم االیجابي الوحی  ة في هذا المجال بناء

" إصدار تقاریر الكترونیة ونشرها على الموقع ومن خالل البرید االلكتروني بشكل دوريبینت النتائج أن الفقرتین الثانیة " -
" األكثر سلبیة بین فقرات هذا المجال، حیث أن ما موظفي الوزارة على هذه المعلومات الطالعتطویر آلیات سة "والخام

 یقرب من نصف الموظفین اعتبروا أن قدرات الوزارة في كل منهما تعتبر ضعیفة إلى معدومة.

 للفقرات التي تقیس قدرات الوزارة في استخدام تكنولوجیا المعلومات في اشراك االخرین t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 14جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 
تطویر وتحدیث موقع الكتروني 

 خاص بالوزارة
 ایجابي 000. 8.07 77.6 3.88 2.0 16.3 3.1 49.0 29.6

2 

إصدار تقاریر الكترونیة ونشرھا 
على الموقع ومن خالل البرید 

 االلكتروني بشكل دوري
 محاید 636. 0.48 61.2 3.06 9.2 37.8 3.1 37.8 12.2

3 

تطویر و تحدیث قواعد بیانات 
الكترونیة وتوفیرھا للشركاء من 
 خالل موقع الوزارة االلكتروني

 محاید 937. 0.08- 59.8 2.99 15.3 27.6 7.1 42.9 7.1

4 

تخزین المعلومات على قاعدة 
بیانات یمكن البحث عنھا، على 

) داخلي و Serverسیرفر (
 خارجي.

 ایجابي 015. 2.47 65.9 3.30 7.1 25.5 10.2 44.9 12.2

5 
موظفي  الطالعتطویر آلیات 

 الوزارة على ھذه المعلومات
 محاید 636. 0.48- 58.8 2.94 13.3 34.7 6.1 36.7 9.2

 ایجابي 015. 2.47 64.8 3.24 9.4 28.4 5.9 42.3 14.1 جمیع الفقرات  
  

  صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل الوضع الحالي في الوزارةالمحور الثاني: 
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وقد تم  .فقرة ستة مجاالت وأربعة وعشرونعلى  "صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل الوضع الحالي في الوزارة"یحتوي محور 
للعینة الواحدة للتعرف على اتجاه تقییم  tاحتساب نسب االجابات لكل فقرة والمجال بشكل كامل، إضافة إلى استخدام اختبار 

  20إلى  15المدراء التنفیذیین حول مجاالت هذا المحور وفقرات كل مجال، حیث تبین النتائج الواردة في الجداول 
) أن تقییم هؤالء المدراء كان ایجابیًا لجمیع المجاالت تحت هذا المحور عدا المجال 0.05(وباستخدام مستوى داللة یساوي 

الخامس الذي یتحدث عن قدرة الوزارة في االستفادة من الدراسات واألبحاث في تطویر ذاتها، حیث كان تقییم الموظفین في 
حول تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات كل مجال من هذا المحور محایدًا بین االیجابي والسلبي. وفي ما یلي تفاصیل أكثر 

  مجاالت هذا المحور على حده.
: یقیم هذا المجال مدى معرفة المدراء التنفیذیین بالتغیرات التي تحصل في ثالث اتجاهات مختلفة، تتمثل بمهام المجال األول

هیكلیة الوزارة. وتظهر المعطیات الواردة في  الوزارة والتغیرات التي تحصل علیها، إضافة الى التغیرات التي تحدث على
لمعرفة  t) التوزیع النسبي إلجابات الفئة المستهدفة حول كل فقرة والمجال ككل، إضافة الى الوزن النسبي واختبار 15جدول (

  اتجاه تقییم هؤالء الموظفین. من النقاط التي یمكن استخالصها من الجدول المذكور ما یلي:
% أو من خالل 68.9االتجاه العام لهذا المجال ككل إیجابي، حیث یبدو ذلك من خالل الوزن النسبي له والذي یساوي  -

 .  0.05 < 0.000الذي تبین من خالله أن مستوى الداللة المحوسب یساوي  tاختبار 
ً على اختبار  - الفقرتان األولى والثانیة ذات تقییم  ، فیما تعتبرtتعتبر فقرات هذا المحور الثالث ذات تقییم ایجابي بناء

ً على الوزن النسبي.  ایجابي بناء
% من المدراء التنفیذیین في الوزارة اعتبروا معرفتهم بالمعلومات الواردة في فقرات هذا المجال قویة الى متوسطة، 65.3 -

 للفقرة الثالثة.% 54.1% للفقرة الثانیة، و 61.2% للفقرة األولى، 65.3حیث توزعت هذه النسبة بواقع 
% من المدراء التنفیذیین اعتبروا أن معرفتهم بالمعلومات الواردة في فقرات هذا المجال ضعیفة أو معدومة، حیث 31.3 -

  % للفقرة الثالثة.35.7% للفقرة الثانیة، و 30.7% للفقرة األولى، 27.6توزعت هذه النسبة بواقع 

 بمھام الوزارة من النواحي التالیة المدراء التنفیذیین للفقرات التي تقیس معرفة  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 15جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 

تقدمھا  معرفتك األدوار والمھام التي
الوزارة(سیاساتیة، مالیة، تنسیقیة، 

 تنفیذیة، إشرافیة)
 ایجابي 000. 4.55 70.8 3.54 4.1 23.5 7.1 44.9 20.4

2 

معرفتك بالتغیرات التي حدثت على 
نوع المھام التي تقوم بھا الوزارة 

 خالل السنوات الثالث الماضیة؟
 ایجابي 000. 4.00 69.6 3.48 3.1 27.6 8.2 40.8 20.4

3 

معرفتك إذا كانت عملیة إعادة ھیكلة 
الوزارة تشمل تغییر جوھري 

 بالھیكلیة أو لم تخضع ألي تغییر
 ایجابي 027. 2.24 65.5 3.28 6.1 29.6 10.2 38.8 15.3

 ایجابي 000. 4.39 68.9 3.45 4.4 26.9 8.5 41.5 18.7 جمیع الفقرات  
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: یركز هذا المجال على مدى معرفة المدراء التنفیذیین برؤیة الوزارة وترجمة هذه الرؤیة الى أهداف وبرامج الثانيالمجال 
) التوزیع النسبي إلجابات 16ومشاریع، ویحتوي هذا المجال على ست فقرات تتعلق بموضوع المجال. وتبین معطیات جدول (

لمعرفة اتجاه تقییم هؤالء الموظفین. من  tى الوزن النسبي واختبار الفئة المستهدفة حول كل فقرة والمجال ككل، إضافة ال
  النقاط التي یمكن استخالصها من الجدول المذكور ما یلي:

تظهر البیانات أن معرفة المدراء التنفیذین برؤیة الوزارة وما ینبثق عنها من أهداف وبرامج ومشاریع إیجابیة، حیث بلغ  -
  . 0.05 < 0.000%، فیما كانت قیمة مستوى الداللة المحوسب له 73.5نحو الوزن النسبي لهذا المجال ككل 

أن معرفة المدراء التنفیذیین بكل فقرة من الفقرات الخمس األولى في هذا المجال تعتبر إیجابیة،  tأظهرت نتائج اختبار  -
محایدة. النتائج  أهدافها وبرامجها على معرفة برؤیة وخطة الوزارة،فیما تعتبر معرفتهم بأن أغلبیة الموظفین في الوزارة 

 ذاتها تم الوصول الیها من خالل الوزن النسبي.
 % من المدراء التنفیذیین لدیهم معرفة قویة الى متوسطة برؤیة الوزارة وأهدافها وخططها االستراتیجیة.80حوالي  -
ى أهداف محددة، في حین أن متوسطة بترجمة رؤیة الوزارة إل- % من المدراء التنفیذیین لدیهم معرفة قویة63.3 -

 متوسطة بترجمة األهداف إلى مجموعة من البرامج والمشاریع. -% منهم لدیهم معرفة قویة62.2
، أغلبیة موظفي الوزارة على معرفة برؤیة وخطة الوزارة، أهدافها وبرامجهانحو ثلث المدراء التنفیذیین فقط یعرفون بأن  -

  % من المدراء التنفیذیین.47تهم ضعیفة إلى في وصلت نسبة الذین ال یعرفون أو معرف

 برؤیة الوزارة من النواحي التالیة المدراء التنفیذیینللفقرات التي تقیس معرفة  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 16جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 
وجود رؤیة واضحة تحدد مھام 

 الوزارة وقیمھا ودورھا
 ایجابي 000. 10.11 81.02 4.05 2.0 11.2 4.1 44.9 37.8

2 
الفھم الواضح لرؤیة الوزارة 

 ایجابي 000. 10.06 80.82 4.04 1.0 13.3 4.1 43.9 37.8 وأھدافھا

 ایجابي 000. 9.72 80.61 4.03 1.0 13.3 7.1 38.8 39.8 یوجد خطة استراتیجیة للوزارة 3

4 
ترجمة الرؤیة إلى مجموعة محددة 

 من األھداف
 ایجابي 000. 4.89 71.43 3.57 1.0 27.6 8.2 39.8 23.5

5 
ترجمة األھداف إلى مجموعة 
 محددة من البرامج والمشاریع

 ایجابي 000. 4.02 69.18 3.46 2.0 28.6 7.1 45.9 16.3

6 

أغلبیة موظفین الوزارة على 
معرفة برؤیة وخطة الوزارة، 

 أھدافھا وبرامجھا
 محاید 453. 0.75- 58.37 2.92 3.1 43.9 19.6 25.5 8.2

 ایجابي 000. 7.94 73.46 3.67 1.7 23.0 8.4 39.8 27.2 جمیع الفقرات  
  

: یركز هذا المجال على مدى معرفة المدراء التنفیذیین بقدرة الوزارة على جمع البیانات بهدف تطویر كل من الثالثالمجال 
) التوزیع النسبي إلجابات الفئة 17السیاسات، االستراتیجیات، البرامج والمشاریع، والخطط المختلفة. وتبین معطیات جدول (

لمعرفة اتجاه تقییم هؤالء الموظفین. من النقاط  tالوزن النسبي واختبار  المستهدفة حول كل فقرة والمجال ككل، إضافة الى
  التي یمكن استخالصها من الجدول المذكور ما یلي:
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، أأن تقییم المدراء التنفیذیین في الوزارة لقدرتها على جمع البیانات من  tبین اختبار  - جل تطویر عملها عمومًا إیجابیًا
 رة من الفقرات األربعة في هذا المجال.التقییم ذاته حصلت علیه كل فق

تعتبر الفقرة الثانیة المتعلقة بقدرة الوزارة في جمع البیانات من أجل تطویر االستراتیجیات، الفقرة الوحیدة ذات التقییم  -
 . ً على الوزن النسبي، فیما یعتبر تقییم باقي الفقرات والمجال ككل ایجابیًا   "محاید" بناء

المدراء التنفیذیین یعتقدون أن للوزارة قدرات قویة الى متوسطة في جمع البیانات، فیما یعتقد ما یقرب % من 60أكثر من  -
 % منهم أن قدرات الوزارة ضعیفة أو غیر موجودة في هذا المجال.30من 

ة مع الوزن یالحظ تقارب تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات هذا المجال، وذلك من خالل مقارنة الوزن النسبي لكل فقر  -
 النسبي ألي من الفقرات األخرى.

مدراء تنفیذیین غیر المتأكد من معلوماته حول فقرات هذا المجال بالمتوسط، حیث كانت نسبتهم حول  10واحد من كل  -
 %.12.2جمع البیانات لتطویر السیاسات األعلى بواقع 

 لتي تقیس قدرة الوزارة على جمع البیانات لتطویر التالیةللفقرات ا t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 17جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 ایجابي 000. 4.32 69.39 3.47 2.0 24.5 12.2 46.9 14.3 السیاسات 1
 ایجابي 000. 3.64 67.96 3.40 2.0 27.6 11.2 46.9 12.2 االستراتیجیات 2
 ایجابي 000. 4.02 68.57 3.43 0.0 30.6 8.2 49.0 12.2 البرامج والمشاریع 3
 ایجابي 000. 3.87 68.16 3.41 0.0 30.6 9.2 49.0 11.2 الخطط 4

 ایجابي 000. 4.61 68.71 3.44 1.0 28.3 10.2 48.0 12.5 جمیع الفقرات  
  

بتقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في تحلیل البیانات التي تحصل علیها الوزارة من  یهتم هذا المجال المجال الرابع:
) التوزیع النسبي إلجابات الفئة المستهدفة حول كل فقرة والمجال ككل، إضافة 18وتبین معطیات جدول ( مختلف المصادر،

هؤالء الموظفین. من النقاط التي یمكن استخالصها من الجدول المذكور ما لمعرفة اتجاه تقییم  tالى الوزن النسبي واختبار 
  یلي:

یعتقدون أن للوزارة قدرات ایجابیة نوعا ما في تحلیل البیانات الواردة من مصادر ن یالمدراء التنفیذیأن  tیظهر اختبار  -
وانما محاید، حیث ینطبق التقییم ذاته على مختلفة، اال أن قیمة الوزن النسبي لهذا المجال تبین أن تقییمهم غیر ایجابي 

  جمیع فقرات هذا المجال.
 % من المدراء التنفیذیین غیر متأكدین من وجود أو عدم وجود مثل هذه القدرات.12.5نحو  -
أن للوزارة قدرات ما بین قویة ومتوسطة في تحلیل البیانات  %) یعتقدون54.1أكثر من نصف المدراء التنفیذیین بقلیل ( -

  من مصادرها المتعددة، فیما یعتقد حوالي ثلث الموظفین أن قدرات الوزارة على تحلیل البیانات ضعیفة أو غیر موجودة.

 للفقرات التي تقیس قدرة الوزارة على تحلیل البیانات من المصادر التالیة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 18جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 ایجابي 006. 2.80 66.33 3.32 4.1 27.6 12.2 44.9 11.2 تقاریر القطاعات المختلفة 1
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 محاید 070. 1.83 64.08 3.20 4.1 30.6 15.3 40.8 9.2 تقاریر اللجان الوطنیة القطاعیة 2

3 
دراسات وتقاریر المؤسسات 

 محاید 052. 1.97 64.29 3.21 2.0 34.7 11.2 43.9 8.2 المحلیة والدولیة

 ایجابي 001. 3.43 67.55 3.38 2.0 28.6 11.2 45.9 12.2 اإلحصاءات والمؤشرات 4
 ایجابي 003. 3.06 65.62 3.28 3.1 30.4 12.5 43.9 10.2 جمیع الفقرات  

  
: یقیس هذا المجال تقییم المدراء التنفیذیین في الوزارة لقدراتها في االستفادة من الدراسات واالبحاث التي تم المجال الخامس

) التوزیع النسبي إلجابات الفئة 19تنفیذها من قبل جهات مختلفة في تطویر ذاتها في مختلف المجاالت. ویظهر جدول (
لمعرفة اتجاه تقییم هؤالء الموظفین. من النقاط  tالوزن النسبي واختبار المستهدفة حول كل فقرة والمجال ككل، إضافة الى 
  التي یمكن استخالصها من الجدول المذكور ما یلي:

یؤكد المدراء التنفیذیون عدم وجود قدرات ایجابیة لدى الوزارة في تطویر ذاتها باستخدام نتائج وتوصیات  الدراسات  -
 ذات عالقة بمهام الوزارة ووظائفها. واالبحاث التي یتم اعدادها في مجاالت

 والوزن النسبي في تقییم هذا المجال ككل وكل فقرة من فقراته.  tتظهر النتائج التوافق الكامل بین اختبار  -
فقرات في هذا المجال، یعتقد المدراء أن للوزارة قدرات ایجابیة في فقرة واحدة فقط تتعلق بتحدید أولویات  5من بین  -

 .  الوزارة، فیما كان تقییمهم لقدرات الوزارة في مجاالت الفقرات األربعة األخرى محایدًا
وجود أو عدم وجود قدرات للوزارة في االستفادة % من المدراء التنفیذیین في الوزارة غیر متأكدین من 13.7بشكل عام،  -

" إشراك الجهات المناسبة حسب مواضیع الدراسات واألبحاث" 5من الدراسات واالبحاث في تطویر ذاتها، سیما في الفقرة 
 %.18.4التي وصلت نسبة غیر المتأكدین بخصوصها إلى 

اإللمام بجمیع الدراسات واألبحاث التي تقوم بها فًا في مجال حسب تقییم المدراء التنفیذیین، تعتبر قدرات الوزارة أكثر ضع -
  % من المدراء التنفیذین أن قدرات الوزارة في هذا المجال ضعیفة أو غیر موجودة.49، حیث یعتقد الجهات األخرى

 ة من الدراسات واالبحاث في المجاالت التالیةللفقرات التي تقیس قدرة الوزارة على االستفاد t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 19جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

 ایجابي 000. 4.21 69.39 3.47 3.1 23.5 12.2 45.9 15.3 تحدید أولویات الوزارة 1

2 

مواضیع البحث والدراسات  تحدید
الستكمال المعلومات والبیانات غیر 

 المكتملة
 محاید 598. 0.53 61.22 3.06 5.1 38.8 9.2 38.8 8.2

3 
تحلیل مخرجات الدراسات 

 واألبحاث لصیاغة السیاسات
 محاید 339. 0.96 62.24 3.11 5.1 35.7 12.2 36.7 10.2

4 
اإللمام بجمیع الدراسات واألبحاث 

 تقوم بھا الجھات األخرىالتي 
 محاید 239. 1.18- 57.35 2.87 6.1 42.9 16.3 27.6 7.1

5 
إشراك الجھات المناسبة حسب 

 مواضیع الدراسات واألبحاث
 محاید 181. 1.35 63.06 3.15 5.1 30.6 18.4 35.7 10.2

 محاید 155. 1.43 62.81 3.14 4.9 34.3 13.7 36.9 10.2 جمیع الفقرات  
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ً من السادسالمجال  : یحتوي هذا المجال على فقرتین تتعلقان بتقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في تنظیم عملها، سواء
حیث تحدید اختصاصات كل من االدارات والوحدات أو من حیث متابعة الخطط ومدى انسجامها مع المعاییر المقرة من قبل 

  )، والتي من أبرزها:20جدول ( الحكومة. تم تلخیص نتائج هذا التقییم في
ً من خالل النظر الى قیمة الوزن ایجابي بشكل واضح وللمجال ككل تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات هذا المجال - ، سواء

 ).0.000الموجبة ومستوى الداللة ( tالنسبي لهذا المجال أو من خالل قیمة 
تحدید اختصاصات أكثر من ثالثة أرباع المدراء التنفیذیین یعتقدون أن للوزارة قدرات قویة أو متوسطة في مجال  -

التأكد من مدى انسجام الخطط ، في حین انخفضت هذه النسبة لقدرات الوزارة في مجال اإلدارات والوحدات اإلداریة
 %.64نحو  الى التطویریة والمعاییر المقرة من الحكومة بخصوص ذلك

% من المدراء التنفیذیین اجابوا بأنهم غیر متأكدین من قدرات الوزارة التنظیمیة في مجال تحدید 10بالمتوسط، أقل من  -
التأكد من مدى انسجام الخطط التطویریة والمعاییر المقرة من  أو في مجال اختصاصات اإلدارات والوحدات اإلداریة

 .الحكومة
  
  

 للفقرات التي تقیس قدرات الوزارة التنظیمیة في المجاالت التالیة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 20جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 

قدرة الوزارة على تحدید 
والوحدات اختصاصات اإلدارات 

 اإلداریة
 ایجابي 000. 8.94 77.76 3.89 0.0 16.3 5.1 52.0 26.5

2 

التأكد من مدى انسجام الخطط 
التطویریة والمعاییر المقرة من 

 الحكومة بخصوص ذلك
 ایجابي 000. 5.31 71.43 3.57 2.0 20.4 13.3 46.9 17.3

 ایجابي 000. 8.09 75.21 3.76 1.0 18.4 9.2 49.5 21.9 جمیع الفقرات  

  
  سیاسات واستراتیجیاتصیاغة المحور الثالث: 
 تشكل مجتمعة سبعةثالثة مجاالت  الثالث والمتعلق بقدرة الوزارة على صیاغة السیاسات واالستراتیجیات منیتكون المحور 

 t. وكما في باقي المحاور، تم احتساب نسب االجابات لكل فقرة والمجال بشكل كامل، إضافة إلى استخدام اختبار عشر فقرة
للعینة الواحدة للتعرف على اتجاه تقییم المدراء التنفیذیین حول كل فقرة ومجال في هذا المحور، حیث تبین النتائج الواردة في 

) أن تقییم هؤالء المدراء كان ایجابیًا في كل من مجال صیاغة 0.05داللة یساوي (وباستخدام مستوى   23إلى  21الجداول 
تطویر االستراتیجیات والخطط ومجال البیئة القانونیة، فیما كانت قدرة الوزارة محایدة (لیست ایجابیة ولیست سلبیة) في مجال 

ما یلي تفاصیل أكثر حول تقییم المدراء التنفیذیین . وفي الموظفین المسؤولین والمشاركین في وضع السیاسات واالستراتیجیات
  لفقرات كل مجال من مجاالت هذا المحور على حده.
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فقرة لها عالقة بقدرات الوزارة في مجال صیاغة االستراتیجیات ووضع الخطط،  11: یتكون هذا المجال من المجال األول
 إلجابات) یوضح التوزیع النسبي 21سیما في المجاالت ذات العالقة بوظائف الوزارة كالتشغیل والتدریب المهني. جدول (

لمتوسطات االجابات. فیما  tة لمتوسط إجاباتهم لكل فقرة واختبار الفئة المستهدفة على كل فقرة من فقرات هذا المحور، إضاف
  یلي عدد من االستخالصات للبیانات الواردة في هذا الجدول:

والخطط،  االستراتیجیاتبشكل عام، یعتقد المدراء التنفیذیون في الوزارة أن للوزارة قدرات إیجابیة غیر قویة في صیاغة  -
%، في حین كانت قیمة مستوى الداللة 67.87اباتهم على فقرات هذا المجال بلغ حیث أن الوزن النسبي لمتوسط إج

 .0.05<0.000المحوسب 
فقرات، في حین كان هذا التقییم محایدًا  10أن تقییم المدراء التنفیذیین كان ایجابیًا بخصوص  tأظهرت نتائج اختبار  -

الفني للوزارات والمؤسسات المختلفة في عملیة التشغیل،  تقدیم الدعم فیما یتعلق بموضوع الفقرة الخامسة التي نصها "
 ".العمل والتدریب المهني

قیادة % وتعتبر ذات تقییم ایجابي، هي: الفقرة األولى "68فقرات تخطى الوزن النسبي لمتوسطات اجاباتها  5هناك  -
قیادة وتنسیق وضع خطط تتالءم مع "، والفقرة الثانیة "وتنسیق وصیاغة استراتیجیات التشغیل، العمل والتدریب المهني

على التجارب والمعاییر العالمیة في صیاغة سیاسات التشغیل، العمل  االطالع"، والفقرة الثامنة "األولویات الوطنیة
والفقرة "، تحدید الجھات األخرى المعنیة بالتشغیل، العمل والتدریب المھني"، والفقرة العاشرة "والتدریب المهني  واالستفادة منها

 ". باقي فقرات هذا المجال تعتبر ذات تقییم محاید.التشاور والتنسیق مع الجھات المعنیةالحادیة عشرة "
قیادة  % على األقل من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن للوزارة قدرات قویة الى متوسطة في خمسة مواضیع، هي:60 -

قیادة وتنسیق وضع خطط تتالءم مع األولویات ، و المهني وتنسیق وصیاغة استراتیجیات التشغیل، العمل والتدریب
على التجارب والمعاییر العالمیة في صیاغة سیاسات التشغیل، العمل والتدریب المهني  واالستفادة  االطالعو ، الوطنیة

 .لمعنیةالتشاور والتنسیق مع الجهات ا، و تحدید الجهات األخرى المعنیة بالتشغیل، العمل والتدریب المهني، و منها
عدم وجود قدرات للوزارة حول مواضیع  % من المدراء التنفیذیین غیر متأكدین من وجود أو10بالمتوسط، ما یقرب من  -

" األقل غموضًا تقسیم واضح لألدوار والمسؤولیات بما فیها القیادیة داخل الوزارةهذا المجال، حیث كانت الفقرة السادسة "
تقدیم الدعم الفني للوزارات والمؤسسات المختلفة في عملیة التشغیل، العمل خامسة "%، فیما كانت الفقرة ال4.1بنسبة 

 %.14.3" األكثر غموضًا بنسبة والتدریب المهني
تقسیم واضح لألدوار والمسؤولیات بما فیها القیادیة داخل % من المدراء التنفیذیین أن قدرات الوزارة في 41یعتقد نحو  -

تقدیم الدعم الفني للوزارات والمؤسسات المختلفة في عملیة التشغیل، ودة، تلیها قدرتها في ضعیفًة أو غیر موج الوزارة
 %. 37.8بواقع  العمل والتدریب المهني

بشكل عام، ما یقرب من ثلث المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة ضعیفة أو غیر موجودة فیما یخص التعامل  -
  مجال.مع المواضیع الواردة في هذا ال

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة في العملیات التالیة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 21جدول (
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 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 

قیادة وتنسیق وصیاغة 
التشغیل، العمل استراتیجیات 

 والتدریب المھني
 ایجابي 000. 4.73 70.82 3.54 1.0 26.5 11.2 39.8 21.4

2 
قیادة وتنسیق وضع خطط تتالءم 

 مع األولویات الوطنیة
 ایجابي 000. 4.86 71.02 3.55 1.0 26.5 9.2 42.9 20.4

3 

إمكانیات الوزارات  معرفة
والجھات األخرى في عملیة 

 التشغیل، العمل والتدریب المھني.
 ایجابي 005. 2.90 66.94 3.35 2.0 33.7 10.2 35.7 18.4

4 

مواكبة التطور في السیاسات 
الحدیثة إلدارة عملیة التشغیل، 
العمل والتدریب المھني بحسب 

 التقنیات الحدیثة

 ایجابي 015. 2.47 65.92 3.30 4.1 31.6 10.2 38.8 15.3

5 

تقدیم الدعم الفني للوزارات 
والمؤسسات المختلفة في عملیة 

 التشغیل، العمل والتدریب المھني
 محاید 142. 1.48 63.67 3.18 7.1 30.6 14.3 32.7 15.3

6 

تقسیم واضح لألدوار 
والمسؤولیات بما فیھا القیادیة 

 داخل الوزارة
 ایجابي 041. 2.07 65.10 3.26 4.1 36.7 4.1 39.8 15.3

 ایجابي 003. 3.00 66.73 3.34 2.0 30.6 12.2 41.8 13.3 اقتراح سیاسات قابلة للتنفیذ 7

8 

على التجارب والمعاییر  االطالع
العالمیة في صیاغة سیاسات 

التشغیل، العمل والتدریب المھني  
 واالستفادة منھا

 ایجابي 000. 4.91 71.22 3.56 4.1 20.4 9.2 48.0 18.4

9 
ربط السیاسات الوطنیة  

 بالسیاسات القطاعیة
 ایجابي 013. 2.53 65.92 3.30 3.1 32.7 10.2 39.8 14.3

10 
تحدید الجھات األخرى المعنیة 

 بالتشغیل، العمل والتدریب المھني
 ایجابي 000. 3.89 69.18 3.46 2.0 29.6 8.2 40.8 19.4

11 
التشاور والتنسیق مع الجھات 

 ایجابي 000. 3.86 69.39 3.47 5.1 24.5 8.2 42.9 19.4 المعنیة

 ایجابي 000. 4.30 67.87 3.39 3.2 29.4 9.7 40.3 17.4 جمیع الفقرات  
  

: یحتوي هذا المجال على فقرتین تتعلقان بقدرات الوزارة على تطویر الكادر الوظیفي المشارك في وضع المجال الثاني
  ) ما یلي:22أبرز النقاط التي یمكن استخالصها من جدول ( السیاسات. من

 أو في موضوع تقییم قدرات الموظفینتشیر قیم مستوى الداللة لفقرتي هذا المجال أن قدرات الوزارة محایدة في موضوع  -
السالبة  t، اال أن قیم تحدید وتنفیذ برامج تأهیلیة في وضع السیاسات واالستراتیجیات تتماشى مع حاجات الموظفین

 توضح أن قدرات الوزارة المحایدة هي أقرب إلى السلبیة منها إلى اإلیجابیة.
% من إجمالي المدراء التنفیذیین أن للوزارة قدرات قویة الى متوسطة في تطویر الموظفین المشاركین في 41.4یعتقد  -

 أن قدرات الوزارة ضعیفة أو غیر موجودة في هذا المجال. % منهم54.1وضع السیاسات، فیما یعتقد 
یالحظ هنا انخفاض نسبة المدراء التنفیذیین غیر المتأكدین من معلوماتهم في هذا المجال، حیث یظهر ذلك واضحًا في  -

 % فقط.3الفقرة الثانیة التي بلغت نسبة غیر المتأكدین من موضوعها حوالي 
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 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة في تطویر الموظفین المشاركین في وضع السیاسات tمتوسط الحسابي  واختبار ): النسب المئویة وال22جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 
 وضع آلیة لتقییم قدرات الموظفین

 في ھذا المجال
 محاید 380. 0.88- 57.76 2.89 10.2 42.9 6.1 29.6 11.2

2 

تحدید وتنفیذ برامج تأھیلیة في 
وضع السیاسات واالستراتیجیات 

 تتماشى مع حاجات الموظفین
 محاید 196. 1.30- 56.73 2.84 11.2 43.9 3.1 33.7 8.2

 محاید 243. 1.17- 57.24 2.86 10.7 43.4 4.6 31.7 9.7 جمیع الفقرات  
  

فقرات ذات عالقة بهذا  4: یتحدث هذا المجال عن تقییم البیئة القانونیة لعمل الوزارة من خالل االجابة على المجال الثالث
  ) یلخص أراء المدراء التنفیذیین حول هذا المجال وفقراته، والذي یمكن أن نستنتج منه ما یلي:23الموضوع. جدول (

، وبالتالي فإن تقییمهم لهذا تؤكد النتائج أن  - تقییم المدراء التنفیذیین لكل فقرة من فقرات مجال البیئة القانونیة كان ایجابیًا
، ویتضح ذلك من قیم مستوى الداللة (جمیعها تساوي  ) أو من 0.05 <0.000المجال ككل ولفقراته منفردة كان إیجابیًا

 % ألي من هذه الفقرات.70خالل الوزن النسبي لإلجابات الذي كان أكثر من 
% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن البیئة القانونیة لعمل الوزارة قویة إلى متوسطة، حیث تراوحت هذه النسبة بین 71.5 -

 % للفقرة الرابعة.64.3% للفقرة األولى و 76.6الفقرات بین 
ما زالت غیر مكتملة أو غیر القوانین والتشریعات المساندة %) یعتقدون أن  25.5أكثر من ربع المدراء التنفیذیین ( -

  موجودة.

 للفقرات التي تقیس تقییم البیئة القانونیة لعمل الوزارة من النواحي التالیة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 23جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

للوزارة قوانین وتشریعات  1
 ایجابي 000. 9.08 78.78 3.94 1.0 13.3 9.2 43.9 32.7 واضحة  

قوانین العمل والتشغیل حدیثة  2
 ایجابي 000. 6.72 74.08 3.70 0.0 22.4 5.1 52.0 20.4 ومناسبة للوضع الحالي

3 
األنظمة والتعلیمات المكملة 

للقوانین حدیثة وحسب المعاییر 
 الدولیة

 ایجابي 000. 6.44 73.67 3.68 1.0 21.4 5.1 53.1 19.4

القوانین والتشریعات المساندة  4
 ایجابي 000. 4.84 70.61 3.53 2.0 23.5 10.2 48.0 16.3 جیدة ومكتملة

 ایجابي 000. 8.56 74.49 3.72 1.0 20.2 7.4 49.3 22.3 جمیع الفقرات  
  

  المحور الرابع: اإلدارة، التنفیذ ووضع المیزانیة
فقرة تتناول العملیات اإلداریة ووضع المیزانیات المرتبطة بالخطط والبرامج  61مجاالت و  10یتكون هذا المحور من 

 t. وفي هذا المحور، كذلك، تم احتساب نسب االجابات لكل فقرة والمجال بشكل كامل، إضافة إلى استخدام اختبار المختلفة
للعینة الواحدة للتعرف على اتجاه تقییم المدراء التنفیذیین حول كل فقرة ومجال في هذا المحور، حیث تبین النتائج الواردة في 

) أن تقییم هؤالء المدراء كان ایجابیًا في كل من مجال إدارة 0.05اللة یساوي (وباستخدام مستوى د 33إلى  24الجداول 
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ومتابعة االتفاقیات الدولیة ومجال التنسیق داخل وبین وحدات الوزارة حول صیاغة السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع، 
الوزارة بتبلیغ األطراف المعنیة حول التقدم ومجال تقییم المعیقات لتنفیذ السیاسات والبرامج بالوزارة، ومجال تقییم نشاط 

واالنجاز في السیاسات والمشاریع، وفي مجال تقییم قدرات الوزارة من ناحیة وجود األدلة والنماذج. كما بینت النتائج أن تقییم 
الت فكان تقییم المدراء التنفیذیین كان سلبیا في مجال تقییم قدرات الوزارة لسیاسات الموارد البشریة. أما باقي المجا المدراء

. وفي ما یلي تفاصیل أكثر حول تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات كل مجال من مجاالت هذا المحور على  التنفیذیین لها محایدًا
  حده.

  

ختلفة نواحي م 4: یقیس هذا المجال تقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في تنفیذ عملیات التخطیط من خالل المجال األول
  )، الذي استخدمت معطیاته في استخالص النقاط التالیة:24واردة في جدول (

بأنها محایدة ما بین االیجابیة والسلبیة، هذا التقییم  تنفیذ عملیات التخطیطمجال المدراء التنفیذیون قدرات الوزارة في  قیم -
ً باستخدام اختبار   أو باستخدام الوزن النسبي. tكان ذاته لكل فقرة من فقرات هذا المجال األربعة، سواء

تي أكثر من خمس المدراء التنفیذیین غیر متأكدین من قدرات الوزارة في هذا المجال، سیما من ناحیة الفقرة الرابعة ال -
، حیث وصلت نسبة غیر المتأكدین من وضع تقاریر االنحرافات المالیة بین التقدیرات والمصاریف الفعلیةتتحدث عن 

 %.30.6وجودها أو عدم وجودها إلى 
% منهم اعتبروا أن قدرات الوزارة في هذا المجال ككل قویة 39حسب تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات هذا المجال، نحو  -

% 49" األكثر إیجابیة، بواقع الوزارة وضع میزانیات تتناسب مع خططة،  حیث كان تقییمهم للفقرة األولى "الى متوسط
 من المدراء التنفیذیین اعتبروها قویة الى متوسطة.

بالمقابل، بلغت نسبة المدراء التنفیذیین الذین یعتقدون أن قدرات الوزارة في هذا المجال ككل ضعیفة إلى غیر موجودة  -
" األكثر سلبیة بواقع  دعم أنظمة وآلیات لمأسسة األنفاق والمصاریف%، حیث كان تقییمهم للفقرة الثانیة "41.3نحو 
  % من المدراء التنفیذیین اعتبروها ضعیفة أو غیر موجودة.45.9

 ي تنفیذ عملیات التخطیط من النواحي التالیةللفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة ف t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 24جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 
وضع میزانیات تتناسب مع 

 خطط الوزارة
 محاید 191. 1.32 62.86 3.14 4.1 32.7 14.3 42.9 6.1

2 
لمأسسة دعم أنظمة وآلیات 

 األنفاق والمصاریف
 محاید 573. 0.56- 58.78 2.94 4.1 41.8 16.3 31.6 6.1

3 

تطویر نظام متكامل لجمع 
ورصد المعلومات حول 

 التمویل الخارجي
 محاید 724. 0.35- 59.18 2.96 6.1 37.8 20.4 25.5 10.2

4 

وضع تقاریر االنحرافات 
المالیة بین التقدیرات 

 والمصاریف الفعلیة
 محاید 590. 0.54- 58.78 2.94 8.2 30.6 30.6 20.4 10.2

 محاید 971. 0.04- 59.93 3.00 5.6 35.7 20.4 30.1 8.2 جمیع الفقرات  
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. ویظهر وضع المیزانیات وتنفیذ المهاممجال في كون هذا المجال من سبع فقرات تتحدث عن قدرات الوزارة : یتالمجال الثاني
) التوزیع النسبي لتقییم المدراء التنفیذیین لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والذي یمكن استخدام المعلومات الواردة 25جدول (

  النقاط التالیة: إلبراز
انها محایدة (لیست ایجابیة أو  وضع المیزانیات وتنفیذ المهامیعتقد المدراء التنفیذیون أن قدرات الوزارة في بشكل عام،  -

سلبیة)، حیث أن تقییمهم كان محایدًا للفقرات الثانیة وحتى السابعة، فیما كان تقییمهم ایجابیًا فیما یتعلق بالفقرة األولى 
ومحایدة باستخدام الوزن النسبي)، والتي تتحدث عن قدرات الوزارة في عملیة  tفقط ( تعتبر ایجابیة باستخدام اختبار 

 لتشاور مع األطراف المعنیة.ا
%) لیسوا متأكدین من ضعف أو قوة قدرات الوزارة في هذا المجال، سیما من 24.5ما یقرب من ربع المدراء التنفیذیین ( -

 %.29.6ناحیة قدرتها في تصمیم مؤشرات قیاس التقدم، حیث بلغت نسبتهم 
تتراوح بین القویة والمتوسطة في مجال وضع المیزانیات وتنفیذ % فقط من المدراء التنفیذیین قالوا ان للوزارة قدرات 37.4 -

 %.49" التي وصلت إلى آلیة التشاور مع األطراف المعنیةالمهام، حیث كانت النسبة التقییم األعلى للفقرة األولى "
ر موجودة، سیما % من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة في المجال المذكور ضعیفة أو غی38.1بالمقابل،  -

 %.41.8في الجدول) التي بلغت  6(الفقرة  تصمیم مؤشرات لقیاس التقدممن ناحیة قدرتها على 
  
  
  
  
 

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة في وضع المیزانیات وتنفیذ المھام t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 25جدول (

 لست متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 
آلیة التشاور مع األطراف 

 ایجابي 011. 2.59 65.51 3.28 1.0 30.6 19.4 37.8 11.2 المعنیة

2 
وضع میزانیات مرتبطة 

 محاید 849. 0.19 60.41 3.02 4.1 34.7 23.5 30.6 7.1 بمخرجات معینة

 محاید 662. 0.44 61.02 3.05 7.1 30.6 23.5 27.6 11.2 إعداد دراسات الجدوى 3

4 
تصمیم آلیة مشاركة في مراقبة 

 وتنفیذ المھام
 محاید 649. 0.46- 58.98 2.95 8.2 30.6 27.6 25.5 8.2

5 

تصمیم برنامج زمني لتنفیذ 
خطط العمل مربوطة بالموارد 

 المتاحة
 محاید 453. 0.75- 58.37 2.92 7.1 33.7 25.5 27.6 6.1

 محاید 219. 1.24- 57.35 2.87 7.1 34.7 29.6 21.4 7.1 تصمیم مؤشرات لقیاس التقدم 6

7 
التنسیق مع اإلدارات األخرى 

 ذات العالقة
 محاید 239. 1.18 62.65 3.13 3.1 33.7 22.4 28.6 12.2

 محاید 742. 0.33 60.58 3.03 5.4 32.7 24.5 28.4 9.0 جمیع الفقرات  
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) یوضح التوزیع النسبي 26فیه، جدول ( مرتبطةفقرات  6: یقیس هذا المجال قدرات الوزارة اإلداریة من خالل المجال الثالث
. وفیما یلي ملخص tإلجابات المدراء التنفیذیین حول كل فقرة من فقرات هذا المجال، مضافًا الیها معدل االجابات واختبار 

  لهذه النتائج:
، علمًا  اإلداريأن تقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في المجال  tبشكل عام، أظهرت نتائج اختبر  - ككل كلن محایدًا

توظیف الكوادر تأخذ بعین االعتبار  و تحدید مهام واضحة للكوادربأن تقییمهم كان ایجابیًا لقدرات الوزارة في كل من: 
 و الكفؤةخلق بیئة مشجعة لجذب الكوادر تقییمهم سلبیًا لقدرات الوزارة في كل من ، فیما كان توازن النوع االجتماعي

صیاغة وتنفیذ ، بینما كان تقییمهم لقدرات الوزارة محایدًا في كل من نظام واضح لتقییم األداء وربطه بنظام الحوافز
 .شاریع التنفیذیةإدارة الموارد المالیة للم و دورات تدریبیة وتوعویة في علم اإلدارة الحدیثة

یمكن القول أن نسبة غیر المتأكدین من اإلجابة على فقرات هذا المجال منخفضة الى حد ما، حیث بلغت بالمتوسط  -
صیاغة وتنفیذ دورات تدریبیة وتوعویة في علم اإلدارة % للفقرة الثانیة "3.1%، وقد تراوحت هذه النسبة بین 8.9

 ".إدارة الموارد المالیة للمشاریع التنفیذیة% للفقرة السادسة "16.3" و الحدیثة
% من المدراء التنفیذیین قیموا قدرات الوزارة بین القویة والمتوسطة، حیث تراوحت هذه النسبة حسب 42.4بالمتوسط،  -

 تحدید% للفقرة األولى "70.4" و نظام واضح لتقییم األداء وربطه بنظام الحوافز% للفقرة الخامسة "24.5الفقرات بین 
 ".مهام واضحة للكوادر

قدرات الوزارة في هذا المجال ما بین ضعیفة وغیر موجودة، حیث تراوحت  قیموا% من المدراء التنفیذیین 48.8بالمعدل،  -
نظام % للفقرة الخامسة "66.5" و تحدید مهام واضحة للكوادر% للفقرة األولى "23.5هذه النسبة حسب الفقرات بین 

 ".وربطه بنظام الحوافزواضح لتقییم األداء 
  
  

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة اإلداریة من النواحي التالیة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 26جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 ایجابي 000. 5.46 71.84 3.59 3.1 20.4 6.1 55.1 15.3 مھام واضحة للكوادر تحدید 1

2 

صیاغة وتنفیذ دورات 
تدریبیة وتوعویة في علم 

 اإلدارة الحدیثة
 محاید 156. 1.43- 56.53 2.83 11.2 42.9 3.1 37.8 5.1

3 

توظیف الكوادر تأخذ بعین 
االعتبار توازن النوع 

 االجتماعي
 ایجابي 042. 2.06 65.31 3.27 8.2 28.6 9.2 36.7 17.3

4 
خلق بیئة مشجعة لجذب 

 سلبي 000. 4.01- 50.61 2.53 17.3 44.9 9.2 24.5 4.1 الكفؤةالكوادر 

5 
نظام واضح لتقییم األداء 

 وربطھ بنظام الحوافز
 سلبي 000. 5.52- 45.92 2.30 33.7 32.7 9.2 19.4 5.1

6 
إدارة الموارد المالیة 

 محاید 084. 1.75- 56.12 2.81 8.2 41.8 16.3 28.6 5.1 التنفیذیةللمشاریع 

 محاید 205. 1.28- 57.75 2.89 13.6 35.2 8.9 33.7 8.7 جمیع الفقرات  
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في هذا المجال، سیتم تحلیل اجابات المدراء التنفیذیین فیما یتعلق بقدرات الوزارة في مجال سیاسات الموارد المجال الرابع: 
) یوضح التوزیع النسبي لهذه االجابات على كل فقرة ضمن 27جدول (فقرات.   6البشریة، وذلك من خالل إجاباتهم على 

  لكل فقرة. فیما یلي بعض النقاط المستخلصة من الجدول المذكور: tهذا المجال، إضافة الى متوسط االجابات واختبار 
بشكل عام، حیث أن  أظهرت البیانات أن تقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في مجال سیاسات الموارد البشریة سلبیاً  -

. وهذا یعني أن المدراء التنفیذی تحدید سیاسة واضحة ون یعتقدون بعدم تقییمهم للفقرات الثانیة والثالثة والخامسة كان سلبیًا
توظیف الكوادر ال یتم بناء على الوصف الوظیفي، ویعتقدون كذلك أن توظیف ، ویعتقدون بأن لتدریب الموظفین الجدد

 .الكوادر ال یتم في أجواء من الشفافیة والمكاشفة بناء على أسس معلنة
% من إجمالي المدراء التنفیذیین، 8.5المتأكدین من قوة أو ضعف قدرات الوزارة في هذا المجال  بلغت نسبة غیر -

% للفقرة السادسة 13.3" و تحدید سیاسة واضحة لتدریب الموظفین الجدد% للفقرة الثانیة "5.1تراوحت هذه النسبة بین 
 ".إدارة الموارد البشریة تتم على أسس علمیة ومهنیة"

سیاسات الموارد مدراء التنفیذیین یعتقدون أن لدى الوزارة قدرات تتراوح ما بین القویة والمتوسطة في مجال % من ال37.1 -
توظیف الكوادر یتم في أجواء من الشفافیة % للفقرة الخامسة "31.6. تراوحت هذه النسبة حسب الفقرات بین البشریة

 تحدید سیاسة واضحة للتوظیف".% للفقرة األولى "50.0و  والمكاشفة بناء على أسس معلنة
% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن لدى الوزارة قدرات تتراوح ما بین ضعیفة وغیر موجودة في المجال المذكور، 54.4 -

% للفقرة 60.2و  تحدید سیاسة واضحة للتوظیف"% للفقرة األولى "42.9حیث تراوحت هذه النسبة حسب الفقرات بین 
 ."ة واضحة لتدریب الموظفین الجددتحدید سیاسالثانیة "

ً على قیمة مستوى الداللة للفقرة السادسة الذي یساوي  - لم یتم اتخاذ قرار تقییمي حول هذه الفقرة، علمًا بأن  0.050بناء
) 2.74) تعطي انطباعًا بأن القرار ما بین محاید وسلبي. أما قیمة متوسط إجابات هذه الفقرة (1.99-السالبة ( tقیمة 
 یقع ضمن مستوى محاید حسب مقیاس لیكرت الثالثي، وبالتالي یمكن اعتبار تقییم الموظفین لهذه الفقرة بأنه محاید. فإنه

  

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة لسیاسات الموارد البشریة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 27جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

 محاید 878. 0.15 60.41 3.02 15.3 27.6 7.1 39.8 10.2 تحدید سیاسة واضحة للتوظیف 1

2 
تحدید سیاسة واضحة لتدریب 

 الموظفین الجدد
 سلبي 003. 3.00- 52.45 2.62 18.4 41.8 5.1 28.6 6.1

3 
توظیف الكوادر بناء على 

 الوصف الوظیفي 
 سلبي 009. 2.66- 53.27 2.66 16.3 42.9 7.1 25.5 8.2

4 
توظیف الكوادر بناء على 

 القدرات الوظیفیة والمؤھالت
 محاید 148. 1.46- 56.33 2.82 12.2 41.8 7.1 29.6 9.2

5 

الكوادر یتم في أجواء  توظیف
من الشفافیة والمكاشفة بناء 

 على أسس معلنة
 سلبي 001. 3.29- 51.63 2.58 22.4 34.7 11.2 25.5 6.1
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6 
إدارة الموارد البشریة تتم على 

 أسس علمیة ومھنیة
 محایدة 050. 1.99- 54.90 2.74 16.3 36.7 13.3 23.5 10.2

 سلبي 016. 2.45- 54.82 2.74 16.8 37.6 8.8 28.8 8.3 جمیع الفقرات  
  

في مجال ادارة ومتابعة فقرات وضعت لتقیس تقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة  5یتكون هذا المجال من : المجال الخامس
  )، تم استخالص النقاط التالیة بخصوص هذ المجال:28. من خالل جدول (االتفاقیات الدولیة

، هذه  ادارة ومتابعة االتفاقیات الدولیةیوجد قدرات إیجابیة لدى الوزارة في مجال  التنفیذیین،حسب تقییم المدراء  - عمومًا
وضع ، متابعة تنفیذ التزامات االتفاقیات الدولیة بالشراكة مع األطراف المعنیةالقدرات موجودة في ثالث اتجاهات هي: 

. اما لتنسیق مع الجهات الدولیة بالشراكة مع األطراف المعنیةالتفاوض وا، و آلیة واضحة للتواصل مع المنظمات الدولیة
 ترجمة االتفاقیات إلى خطط وبرامج قابلة للتنفیذ بالشراكة مع األطراف المعنیةقدرات الوزارة في كل من موضوع 

االیجابیة فهي محایدة ما بین  موضوع صیاغة رؤیة واستراتیجیة الستثمار الموارد الموجودة لدى المؤسسات الدولیةو 
 والسلبیة.

 ادارة ومتابعةأكثر من خمس المدراء التنفیذیین في الوزارة غیر متأكدین من معلوماتهم حول قدرات الوزارة في مجال  -

 ، هذه النسبة توزعت بشكل متقارب على الفقرات الخمس لهذا المجال.االتفاقیات الدولیة
ما بین القویة  ادارة ومتابعة االتفاقیات الدولیة% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة في مجال 46.5 -

صیاغة رؤیة واستراتیجیة الستثمار الموارد % للفقرة "37.8والمتوسطة، هذه النسبة عند احتسابها للفقرات تراوحت بین 
 "."وضع آلیة واضحة للتواصل مع المنظمات الدولیةلفقرة % ل52.0" و الموجودة لدى المؤسسات الدولیة

ضعیفة أو  ما بین ادارة ومتابعة االتفاقیات الدولیة% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة في مجال 32.4 -
امات االتفاقیات متابعة تنفیذ التز % للفقرة  األولى "26.5غیر موجودة، هذه النسبة عند احتسابها للفقرات تراوحت بین 

الرابعة "صیاغة رؤیة واستراتیجیة الستثمار الموارد الموجودة % للفقرة 40.9" و الدولیة بالشراكة مع األطراف المعنیة
 لدى المؤسسات الدولیة". 

  
  
  

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة في ادارة ومتابعة االتفاقیات الدولیة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 28جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 

متابعة تنفیذ التزامات 
االتفاقیات الدولیة بالشراكة 

 مع األطراف المعنیة
 ایجابي 000. 3.68 67.76 3.39 0.0 26.5 23.5 34.7 15.3

2 

وضع آلیة واضحة 
للتواصل مع المنظمات 

 الدولیة
 ایجابي 001. 3.41 67.14 3.36 1.0 26.5 20.4 39.8 12.2
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3 

ترجمة االتفاقیات إلى خطط 
وبرامج قابلة للتنفیذ 

بالشراكة مع األطراف 
 المعنیة

 محاید 144. 1.47 63.06 3.15 1.0 34.7 20.4 35.7 8.2

4 

صیاغة رؤیة واستراتیجیة 
الستثمار الموارد الموجودة 

 لدى المؤسسات الدولیة
 محاید 779. 0.28 60.61 3.03 3.1 37.8 21.4 28.6 9.2

5 

التفاوض والتنسیق مع 
الجھات الدولیة  بالشراكة 

 مع األطراف المعنیة
 ایجابي 016. 2.45 65.31 3.27 2.0 29.6 19.4 37.8 11.2

 ایجابي 007. 2.75 64.81 3.24 1.4 31.0 21.0 35.3 11.2 جمیع الفقرات  
  

وحدات فیها حول صیاغة اإلدارات والالتنسیق داخل وبین : یقیس هذا المجال قدرات الوزارة في عملیة المجال السادس
) التوزیع 29، حیث یتكون من ثالث فقرات ذات عالقة بعنوان المجال. ویوضح جدول (السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع

. ومن أبرز النقاط المستخلصة من  tالنسبي إلجابات المدراء التنفیذیین حول كل فقرة، إضافة الى متوسط االجابات واختبار 
  الجدول المذكور ما یلي:

، وذلك ألن الوزن تقییم المدراء التنفیذیون لهذا المجال ككل ایجا - بي رغم أن تقییمهم لفقرتین من ثالث فقرات كان محایدًا
 للمجال ككل تدالن على ایجابیة التقییم. 0.050 <0.001%) وقیمة مستوى الداللة 67.22النسبي (

هنا  % من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة في هذا المجال تتراوح بین قویة ومتوسطة، حیث یالحظ57.8 -
 %.70.4" التي وصلت إلى التنسیق بین الدوائر داخل اإلدارة العامة الواحدةارتفاع النسبة المذكورة للفقرة الثانیة "

% من المدراء التنفیذیین لیسوا متأكدین من وجود أو عدم وجود هذه القدرات التنسیقیة في الوزارة، تراوحت هذه 5.5 -
% 9.2" و التنسیق بین الدوائر داخل اإلدارة العامة الواحدةللفقرة الثانیة " %3.1النسبة حسب فقرات هذا المجال بین 

 ".التنسیق بین المشاریع والبرامج داخل الوزارةللفقرة الثالثة "
% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن عملیة التنسیق بین اإلدارات العامة والوحدات في الوزارة ضعیفة 44ما یقرب من  -

% 26.5، ثم الى المشاریع والبرامج داخل الوزارة% للتنسیق بین 39.8انخفضت هذه النسبة إلى  أو غیر موجودة،
 .تنسیق بین الدوائر داخل اإلدارة العامة الواحدةلل

  
  
  
  

للفقرات التي تقیس تقییم التنسیق داخل وبین وحدات الوزارة حول صیاغة السیاسات  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 29جدول (
 واالستراتیجیات والمشاریع

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 
التنسیق بین اإلدارات العامة و 

 محاید 176. 1.36 63.47 3.17 6.1 37.8 4.1 36.7 15.3 الوحدات
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2 
التنسیق بین الدوائر داخل 

 اإلدارة العامة الواحدة
 ایجابي 000. 5.86 73.47 3.67 1.0 25.5 3.1 45.9 24.5

3 
المشاریع والبرامج داخل 

 محاید 068. 1.84 64.49 3.22 4.1 35.7 9.2 35.7 15.3 الوزارة

 ایجابي 001. 3.36 67.22 3.36 3.7 33.0 5.5 39.4 18.4 جمیع الفقرات  
  

العامة مدى وضوح ادوار ومسؤولیات االدارات : یتم في هذا المجال التعرف على تقییم المدراء التنفیذیین لالمجال السابع
. ویكون هذا المجال من ثالث فقرات مدرجة مع في الوزارة حول صیاغة السیاسات واالستراتیجیات والمشاریعوالوحدات 

)، الذي یمكن استخدام 30في جدول ( tالتوزیع النسبي إلجابات المدراء التنفیذیین، مضافًا الیها متوسط االجابات واختبار 
  النقاط التالیة: الستخالصمعطیاته 

مكن اتخاذه حول قدرات الوزارة في هذا للمجال ككل، یمكن القول بعدم وجود قرار واضح ی tباستخدام نتائج اختبار  -
) في هذا المجال تقع في المنطقة المحایدة  المجال. لكن باستخدام مقیاس لیكرت الثالثي یتضح أن قدرات الوزارة (عمومًا

  بین االیجابیة والسلبیة.
، في حین كان وتداخل في المسؤولیات بین الدوائر في اإلدارة العامة الواحدة یؤكد المدراء التنفیذیون على وجود فجوات -

وجود فجوات وتداخل في " و "تداخل في المسؤولیات بین اإلدارات العامة في الوزارةتقییمهم محایدًا حول كل من " وجود 
 ".المسؤولیات بین العاملین على المشاریع والبرامج

في  ادوار ومسؤولیات االدارات والدوائریؤكدون بشكل قوي إلى متوسط على عدم وضوح  % من المدراء التنفیذیین53.1 -
فجوات وتداخل في % منهم على وجود 58.2، فقد أكد الوزارة حول صیاغة السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع

تداخل في ص وجود % بخصو 54.1، انخفضت هذه النسبة إلى المسؤولیات بین الدوائر في اإلدارة العامة الواحدة
فجوات وتداخل في المسؤولیات بین % بخصوص وجود 46.9، ثم إلى المسؤولیات بین اإلدارات العامة في الوزارة

 . العاملین على المشاریع والبرامج
% من المدراء التنفیذیین أن الفجوات والتداخالت المذكورة في هذا المجال أما موجودة بشكل ضعیف 35بالمقابل، أكد  -

 %. 35أو غیر موجودة. هذه النسبة كانت متقاربة بشكل كبیر بین فقرات هذا المجال الثالثة، وتمحورت حول 
  
  
  
  
  
  

في الوزارة  للفقرات التي تقیس تقییم مدى وضوح ادوار ومسؤولیات االدارات والدوائر tبار ): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واخت30جدول (
 حول صیاغة السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع
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لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

المسؤولیات ھنالك تداخل في  1
 محاید 059. 1.91 65.31 3.27 13.3 22.4 10.2 32.7 21.4 بین اإلدارات العامة في الوزارة

2 
ھنالك فجوات وتداخل في 

المسؤولیات بین الدوائر في 
 اإلدارة العامة الواحدة

 ایجابي 029. 2.22 65.71 3.29 10.2 24.5 7.1 42.9 15.3

3 
ھنالك فجوات وتداخل في 

بین العاملین على المسؤولیات 
 المشاریع والبرامج

 محاید 168. 1.39 63.27 3.16 7.1 27.6 18.4 35.7 11.2

 ال قرار 050. 1.98 64.67 3.23 10.2 24.8 11.9 37.1 16.0 جمیع الفقرات 

  
فقرة صممت لتقیس تقییم المدراء التنفیذیین في الوزارة للمعیقات التي تحد من تنفیذ  16: یتكون هذا المجال من المجال الثامن

) هذه المعیقات والتوزیع النسبي لإلجابات علیها، إضافة الى 31السیاسات والبرامج الخاصة بالوزارة. یبین جدول (
  أبرز النقاط الواردة في الجدول المذكور ما یلي: . منtالمتوسطات واختبارات 

ً على إجابات المدراء التنفیذیین، یشیر اختبار  - تنفیذ معیق واردة في الجدول تحد من  16من بین  13إلى وجود  tبناء
)، في حین أن 16،15،14،13،12،11،10،9،8،4،3،2،1بالوزارة واردة في الفقرات ( السیاسات والبرامج الخاصة

تنفیذ مشاریع والمتعلق ب 5بالوزارة هو الوارد في الفقرة  تنفیذ السیاسات والبرامج الخاصةق الوحید الذي ال یحد من المعی
، أما المعیقات المتعلقة بالمانحین والواردة في الفقرتین السادسة والسابعة فإنها ال تؤثر أیجابًا أو سلبًا في قدرات كثیرة

  برامج الخاصة بها.تنفیذ السیاسات والالوزارة على 
أما من حیث مستوى األهمیة لهذه المعیقات بالنسبة للوزارة ومن وجهة نظر المدراء التنفیذیین فهي حسب الترتیب ألرقام  -

 14،  9، 10،  13، 8،  15،  1،  16،  2،  4،  3الفقرات (من األكثر إعاقة إلى األقل إعاقة) على النحو التالي: 
 ،11  ،12  ،7  ،6  ،5 . 

) بانها تعیق عمل الوزارة 36% من المدراء التنفیذیین اعتبروا كل من الفقرات األربعة األولى في جدول (70أكثر من  -
 (بشكل قوي الى متوسط) في تنفیذ السیاسات والبرامج.

% من المدراء التنفیذیین غیر متأكدین فیما اذا كانت هذه المعیقات لها أثر على تنفیذ البرامج والسیاسات 15بالمتوسط،  -
عدم % لكل من الفقرتین السابعة "26.5" و موظفون بال خبرة% للفقرة الثالثة "1.0في الوزارة، تراوحت هذه النسبة بین 

سهامات متضاربة من األطراف المعنیةرة "" والرابعة عشوجود تنسیق بین المانحین ٕ  ".تغذیة راجعة وا
في تنفیذ % من المدراء التنفیذیین أن تنفیذ مشاریع كثیرة ال یعیق أو یعیق بشكل ضعیف مهمة الوزارة 55.1اعتبر  -

ق بین عدم وجود تنسی%، ثم 44.9بواقع  العمل مع مانحین كثیرین مختلفینبها، یلي ذلك  السیاسات والبرامج الخاصة
 %.35.7بنسبة  المانحین
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 للفقرات التي تقیس تقییم المعیقات لتنفیذ السیاسات والبرامج الخاصة بالوزارة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 31جدول (

 تسلسل
 الفقرة

لست  متوسطة قویة
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 ایجابي 000. 5.00 73.88 3.69 10.2 16.3 3.1 34.7 35.7 نقص في عدد الموظفین 1

تبدل عال في الموظفین في  2
 ایجابي 000. 5.57 74.69 3.73 8.2 16.3 3.1 38.8 33.7 الوزارة

 ایجابي 000. 7.43 78.78 3.94 4.1 18.4 1.0 32.7 43.9 موظفون بال خبرة 3

باللغة  عدم توفر معرفة 4
 ایجابي 000. 6.67 76.73 3.84 3.1 21.4 3.1 33.7 38.8 االنجلیزیة

 سلبي 013. 2.54- 53.67 2.68 16.3 38.8 13.3 23.5 8.2 تنفیذ مشاریع كثیرة 5

العمل مع مانحین كثیرین  6
 محاید 138. 1.49- 56.73 2.84 8.2 36.7 24.5 24.5 6.1 مختلفین

 محاید 346. 0.95 62.24 3.11 6.1 29.6 26.5 22.4 15.3 المانحینعدم وجود تنسیق بین  7

عدم وجود تنسیق بین  8
 ایجابي 000. 3.85 70.00 3.50 5.1 25.5 12.2 28.6 28.6 الوزارات

 ایجابي 003. 3.03 67.76 3.39 9.2 20.4 12.2 38.8 19.4 عدم وجود تنسیق في الوزارة 9

متطلبات وإجراءات معقدة من  10
 ایجابي 001. 3.58 68.37 3.42 5.1 19.4 23.5 32.7 19.4 المانحین

تغیر متطلبات وإجراءات  11
 ایجابي 006. 2.81 66.12 3.31 4.1 22.4 24.5 36.7 12.2 المانحین

التضارب بین قواعد وإجراءات  12
 الھیئات الوطنیة

 ایجابي 012. 2.57 65.51 3.28 3.1 25.5 23.5 36.7 11.2

راجعة وإسھامات بطیئة  تغذیة 13
 من األطراف المعنیة

 ایجابي 000. 3.95 68.57 3.43 2.0 22.4 22.4 36.7 16.3

تغذیة راجعة وإسھامات  14
 متضاربة من األطراف المعنیة

 ایجابي 002. 3.17 66.94 3.35 4.1 20.4 26.5 34.7 14.3

بطء عملیة اتخاذ القرار في  15
 ایجابي 000. 5.32 71.84 3.59 4.1 17.3 12.2 48.0 18.4 المؤسسة

غیاب روح العمل بالفریق  16
 ایجابي 000. 5.61 74.29 3.71 6.1 17.3 8.2 35.7 32.7 الواحد

 ایجابي 000. 5.97 68.64 3.43  6.2  23.0 15.0   33.7 22.1  جمیع الفقرات  
  

في تبلیغ االطراف فقرات تتعلق بتقییم المدراء التنفیذیین في الوزارة لنشاطاتها  6: یتكون هذا المجال من المجال التاسع
) التوزیع النسبي إلجابات المدراء 32. یبین جدول (المعنیة حول التقدم واالنجاز في السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع

  . من أبرز النقاط الواردة في الجدول المذكور ما یلي:tالتنفیذیین على الفقرات، إضافة الى المتوسطات واختبارات 
ارة، بشكل عام، قیم المدراء التنفیذیون هذه النشاطات بأنها موجودة، سیما تبلیغ كل من األطراف المعنیة داخل الوز  -

  الوزارات األخرى، المنظمات الدولیة، ومجلس الوزراء.
% من المدراء التنفیذیین في الوزارة غیر متأكدین من قیام الوزارة بتبلیغ األطراف المذكورة في جدول 15.5بالمتوسط،  -

 ) عن مثل هذه النشاطات.32(
% من المدراء التنفیذیین یعتقدون (بشكل قوي الى متوسط) أن الوزارة تقوم بتبلیغ مجلس الوزراء بنشاطاتها حول 73.4 -

، في حین انخفضت نسبتهم المقابلة لها بخصوص تبلیغ واالنجاز في السیاسات واالستراتیجیات والمشاریعالتقدم 
 %.58.1المنظمات الدولیة ثالثًا بواقع %، فیما حلت 70.4األطراف المعنیة داخل الوزارة إلى 
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أظهرت البیانات أن الجمهور الفلسطیني عمومًا هو آخر اهتمامات الوزارة من حیث تبلیغه بما یتم انجازه في موضوع  -
% من المدراء التنفیذیین في الوزارة أن هكذا نشاط ضعیف أو غیر 52السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع، حیث أكد 

  موجود.   

للفقرات التي تقیس تقییم نشاط الوزارة بتبلیغ االطراف المعنیة حول التقدم واالنجاز في  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 32جدول (
 السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 
األطراف المشاركة داخل 

 ایجابي 000. 5.35 72.65 3.63 6.1 16.3 7.1 49.0 21.4 الوزارة

 محاید 062. 1.89- 55.10 2.76 17.3 34.7 13.3 24.5 10.2 الجمھور عموما 2
 محاید 411. 0.83 62.04 3.10 8.2 31.6 15.3 31.6 13.3 منظمات المجتمع المدني 3
 ایجابي 047. 2.01 64.69 3.23 5.1 27.6 20.4 32.7 14.3 وزارات أخرى 4
 ایجابي 000. 4.74 70.41 3.52 5.1 13.3 23.5 40.8 17.3  منظمات دولیة أخرى 5
 ایجابي 000. 9.05 80.00 4.00 2.0 11.2 13.3 31.6 41.8 مجلس الوزراء (الحكومة) 6

 ایجابي 000. 4.35 67.64 3.38 7.3 22.5 15.5 35.0 19.7 جمیع الفقرات  
  

فقرات تتعلق بقیاس قدرات الوزارة في موضوع توفیر ادلة العمل والنماذج المختلفة  5: یتكون هذا المجال من المجال العاشر
) التوزیع النسبي إلجابات المدراء التنفیذیین على الفقرات، إضافة الى 33وتظهر معطیات جدول ( لتسییر عمل الوزارة.

  . من أبرز النقاط الواردة في الجدول المذكور ما یلي:tالمتوسطات واختبارات 
ابیة نوعًا ما، حیث یعتقد المدراء التنفیذیون أن قدرات الوزارة في مجال توفیر أدلة ونماذج لتسییر عملها بأنها قدرات ایج -

  %.65والوزن النسبي له نحو  0.05 <0.029أن مستوى الداللة لهذا المجال ككل یساوي 
% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة في هذا المجال ما بین قویة ومتوسطة، حیث تراوحت هذه 51.5 -

% للفقرة 69.4أدلة مختلفة لتبسیط، تسهیل وتوحید اإلجراءات في الوزارة" و % للفقرة الخامسة "39.8النسبة ما بین 
 ".الثالثة "نماذج متنوعة لالستخدام الداخلي للوزارة

% من المدراء التنفیذین یعتقدون ان قدرات الوزارة في هذا المجال ضعیفة الى معدومة، حیث تراوحت هذه 26نحو  -
دلیل إجراءات % للفقرة األولى "40.9" و "نماذج متنوعة لالستخدام الداخلي للوزارة% للفقرة الثالثة 24.5النسبة ما بین 

 ".عمل مكتوب للوزارة
، هذه أدلة تسهل وتوحد اإلجراءات في الوزارة% من المدراء التنفیذیین لیس لدیهم معلومات تؤكد أو تنفي وجود 18.4 -

دلیل إجراءات عمل للموارد البشریة  ت تؤكد أو تنفي وجود% للذین لیس لدیهم معلوما16.3النسبة انخفضت قلیًال إلى 
 .في الوزارة

  
  
 

  



 

 2011زیھ عرمان، وحدة الدعم الفني، وزارة العمل، ن 36

 

  

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة من ناحیة وجود األدلة والنماذج t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 33جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 
دلیل إجراءات عمل مكتوب 

 محاید 451. 0.76 62.04 3.10 13.3 27.6 11.2 31.6 16.3 للوزارة

2 
دلیل إجراءات عمل مكتوب 

 لإلدارات والوحدات
 محاید 291. 1.06 62.86 3.14 13.3 25.5 11.2 33.7 16.3

3 
نماذج متنوعة لالستخدام 

 الداخلي للوزارة
 ایجابي 000. 5.91 74.69 3.73 4.1 20.4 6.1 36.7 32.7

4 
دلیل إجراءات عمل للموارد 

 في الوزارة ةالبشری
 ایجابي 041. 2.07 65.10 3.26 7.1 26.5 16.3 33.7 16.3

5 
أدلة مختلفة لتبسیط، تسھیل 

 وتوحید اإلجراءات في الوزارة
 محاید 807. 0.24- 59.39 2.97 12.2 29.6 18.4 28.6 11.2

 ایجابي 029. 2.21 64.92 3.25 10.0 25.9 12.6 32.9 18.6 جمیع الفقرات  
  

  المحور الخامس: التقییم والمتابعة
مجاالت  4یتحدث هذه المحور عن تقییم المدراء التنفیذیین لمواضیع ذات عالقة بمهام التقییم والمتابعة، وذلك من خالل 

، تم احتساب نسب االجابات لكل فقرة والمجال بشكل كامل، إضافة إلى  فقرة. 31تتكون مجتمعة من  وفي هذا المحور، أیضًا
للعینة الواحدة للتعرف على اتجاه تقییم المدراء التنفیذیین حول كل فقرة ومجال في هذا المحور. وتبین  tاستخدام اختبار 

) أن تقییم هؤالء المدراء كان محایدًا في جمیع 0.05داللة یساوي  (وباستخدام مستوى 37إلى  34النتائج الواردة في الجداول 
مجاالت هذا المحور. وفي ما یلي تفاصیل أكثر حول تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات كل مجال من مجاالت هذا المحور على 

  حده.
في الوزارة، تبین نتائج تحلیل إجابات فقرات ذات عالقة بعملیتي التقییم والمتابعة  8: یتكون هذا المجال من المجال األول

  ) ما یلي:34المدراء التنفیذیین بخصوص فقرات هذا المجال، والواردة في جدول (
، حیث یمكن  باإلیجابیةبشكل عام، بینت النتائج أن عملیات التقییم والمتابعة في الوزارة لیست  - ولیست بالسلبیة أیضًا

  لهذا المجال ككل. tاستنتاج ذلك من كل من الوزن النسبي واختبار 
، هي الفقرة األولى  - من بین الفقرات الثمانیة المكونة لهذا المحور، كان تقییم المدراء التنفیذیین لفقرة واحدة فقط ایجابیًا

"، كما كان تقییمهم سلبیًا لفقرة واحدة فقط مؤسسات التابعة للوزارةوضع خطط محددة لجمیع إدارات ووحدات الوزارة وال"
"، أما تقییمهم لباقي الفقرات فكان وضع سیاسة واضحة آللیة التقییم والمتابعة من خارج الوزارةهي الفقرة الخامسة "

.  محایدًا
، حیث تراوحت النسبة % من المدراء التنفیذیین غیر متأكدین من معلوماتهم فیما یخص هذا المجال عم13.0 - ومًا

" و وضع خطط محددة لجمیع إدارات ووحدات الوزارة والمؤسسات التابعة للوزارة% للفقرة األولى "5.1المذكورة بین 
 ".وضع سیاسة واضحة آللیة التقییم والمتابعة من خارج الوزارة% للفقرة الخامسة "23.5
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قدرات للوزارة ما بین قویة ومتوسطة حول موضوع التقییم والمتابعة  أكثر من نصف المدراء التنفیذیون یعتقدون بأنه یوجد -
 في أربع نواحي تمثلها الفقرات األولى والثانیة والثالثة والسابعة.

% من المدراء التنفیذیون یعتقدون بأنه قدرات الوزارة ما بین ضعیفة وغیر موجودة حول موضوع التقییم 40أكثر من  -
  مثلها الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة.والمتابعة في أربع نواحي ت

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة في مجال التقییم والمتابعة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 34جدول (

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 

وضع خطط محددة لجمیع إدارات 
ووحدات الوزارة والمؤسسات 

 التابعة للوزارة
 ایجابي 000. 6.40 74.90 3.74 5.1 15.3 5.1 49.0 25.5

2 

وضع مؤشرات قیاس واضحة 
وقابلة للقیاس لجمیع خطط 
إدارات ووحدات الوزارة 

 والمؤسسات التابعة للوزارة

 محاید 137. 1.50 63.67 3.18 9.2 26.5 12.2 40.8 11.2

3 

قیاس مدى تحقیق الوزارة 
والمؤسسات التابعة لھا للخطط 

 بناء على المؤشرات
 محاید 086. 1.73 64.08 3.20 7.1 27.6 13.3 41.8 10.2

4 

یتم عمل تقییم لمدى تحقیق 
اإلنجازات بشكل دوري (كل شھر 

 اشھر أو سنة الخ..) 6أو 
 محاید 819. 0.23- 59.39 2.97 15.3 28.6 13.3 29.6 13.3

5 
وضع سیاسة واضحة آللیة التقییم 

 والمتابعة من خارج الوزارة
 سلبي 030. 2.21- 54.69 2.73 17.3 28.6 23.5 24.5 6.1

6 
وضع سیاسة واضحة آللیة التقییم 

 والمتابعة داخل الوزارة
 محاید 680. 0.41- 58.98 2.95 10.2 35.7 13.3 30.6 10.2

7 
تنفیذ السیاسة وتطبیقھا على جمیع 

 الوحدات داخل الوزارة
 محاید 261. 1.13 62.86 3.14 10.2 28.6 10.2 38.8 12.2

8 

نشر مفھوم واضح لھذه السیاسة 
لدى جمیع األقسام والوحدات 

 والعاملین فیھا
 محاید 271. 1.11- 57.14 2.86 16.3 30.6 13.3 30.6 9.2

 محاید 357. 0.93 61.92 3.10  11.3  27.7  13.0  35.7 12.2 جمیع الفقرات  
  

اسس التقییم والمتابعة في تنفیذ  : یتكون هذا المجال من سبع فقرات حول موضوع قدرة الوزارة على تحدیدالمجال الثاني
والذي  ) أدناه یوضح نتائج تحلیل إجابات المدراء التنفیذیین بخصوص فقرات هذا المجال، 35جدول ( .الخطط والمشاریع

  استخدمت بیاناته في استخالص النقاط التالیة:
بأنها متوسطة ما  في تحدید اسس التقییم والمتابعة في تنفیذ الخطط والمشاریعبشكل عام، بینت النتائج أن قدرات الوزارة  -

  لهذا المجال ككل. tبین االیجابیة والسلبیة، حیث یمكن استنتاج ذلك من كل من الوزن النسبي واختبار 
متابعة وتقییم أنجاز الوزارة فیما یتعلق بینت النتائج أن قدرات الوزارة قیمت بأنها إیجابیة في موضوع واحد فقط یتعلق ب -

بتأهیل  ، كما أن قدراتها قیمت بأنها سلبیة في موضوع واحد فقط یتعلقبتنفیذ برامجها وأولویتها الواردة في الخطة الوطنیة
 .م وتحلیل أثر تنفیذ برامج وخطط الوزارة على جمیع شرائح المجتمع المستهدفةالكوادر الوطنیة لمتابعة وتقیی
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% من المدراء التنفیذیین لیس لدیهم معلومات مؤكدة حول قدرات الوزارة في هذا المجال، تراوحت هذه 17ما یقرب من  -
یتعلق بتنفیذ برامجها وأولویتها الواردة متابعة وتقییم أنجاز الوزارة فیما % للفقرة األولى "8.2النسبة حسب الفقرات ما بین 

التنسیق مع الهیئات والوزارات األخرى حول اعتماد أسس ومعاییر حول % للفقرة السادسة "28.6"  و في الخطة الوطنیة
 ".تقییم مخرجات البرامج والخطط

متابعة وتقییم أنجاز بخصوص یعتقد أكثر من نصف المدراء التنفیذیین أن للوزارة قدرات تتراوح ما بین قویة ومتوسطة  -
، فیما یعتقد أكثر من نصف المدراء التنفیذیین أن الوزارة فیما یتعلق بتنفیذ برامجها وأولویتها الواردة في الخطة الوطنیة

تأهیل الكوادر الوطنیة لمتابعة وتقییم وتحلیل أثر تنفیذ برامج وخطط قدرات الوزارة ضعیفة أو غیر موجودة بخصوص 
 .ى جمیع شرائح المجتمع المستهدفةالوزارة عل

للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة في تحدید اسس التقییم والمتابعة في تنفیذ الخطط  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 35جدول (
 والمشاریع

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 

متابعة وتقییم أنجاز الوزارة فیما 
یتعلق بتنفیذ برامجھا وأولویتھا 

 الواردة في الخطة الوطنیة
 ایجابي 012. 2.57 66.12 3.31 6.1 27.6 8.2 45.9 12.2

2 

متابعة وتقییم مخرجات الوزارة 
من ناحیة مالئمتھا مع األھداف 

 القطاعیةوالسیاسات والخطط 
 محاید 145. 1.47 63.27 3.16 4.1 32.7 14.3 40.8 8.2

3 

تصمیم آلیة متابعة وتقییم واضحة 
لدعم عمل الوزارة في تنفیذ 

 البرامج والخطط القطاعیة
 محاید 387. 0.87 62.04 3.10 6.1 33.7 14.3 35.7 10.2

4 

تأھیل الكوادر الوطنیة لمتابعة 
وتحلیل أثر تنفیذ برامج  وتقییم

وخطط الوزارة على جمیع شرائح 
 المجتمع المستھدفة

 سلبي 023. 2.31- 54.69 2.73 10.2 44.9 11.2 28.6 5.1

5 
استعمال نتائج التحالیل التخاذ 

 القرارات المناسبة
 محاید 654. 0.45- 58.98 2.95 9.2 32.7 17.3 35.7 5.1

6 

التنسیق مع الھیئات والوزارات 
األخرى حول اعتماد أسس 

ومعاییر حول تقییم مخرجات 
 البرامج والخطط

 محاید 573. 0.56- 58.78 2.94 6.1 33.7 28.6 23.5 8.2

7 
تطویر نظام مؤشرات حول 

 محاید 243. 1.17- 57.35 2.87 10.2 32.7 23.5 27.6 6.1 المتابعة والتقییم لعموم الوزارة

 محاید 931. 0.09 60.16 3.01  7.4  34.0  16.8  34.0 7.9 جمیع الفقرات  
  

فقرات تتعلق بقدرات الوزارة في توفیر ستة عناصر ضروریة لعملیة المراقبة وتقییم  6یتكون هذ المجال من المجال الثالث: 
هذا المجال، والذي  استخدمت  ) التالي یوضح نتائج تحلیل إجابات المدراء التنفیذیین بخصوص فقرات36األداء. جدول (

  بیاناته في استخالص النقاط التالیة:
االتجاه العام لتقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في توفیر عناصر هذا المجال متوسط بین االیجابي والسلبي، التقییم  -

  ذاته اعطي لكل فقرة من فقرات هذا المجال.
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% من المدراء التنفیذیین لیس لدیهم معلومات كافیة یستندون الیها في عملیة التقییم. تراوحت هذه 12.6بالمتوسط،  -
% للفقرة السادسة "استعمال بیانات 16.3% للفقرة الثانیة "تصمیم أنظمة المراقبة" و 9.2النسبة حسب الفقرات بین 

 المراقبة لتوجیه وتصمیم وتعدیل تنفیذ السیاسات".
أكثر من نصف المدراء التنفیذیین یعتقدون أن للوزارة قدرات (تتراوح ما بین القویة والمتوسطة) في تحدید متطلبات  -

المراقبة، في حین یعتقد أكثر من نصف المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة ضعیفة أو غیر موجودة في ثالث 
 خبرة الموارد البشریة للمراقبة، وجمع وتحلیل بیانات المراقبة. توفرو  وضع جداول زمنیة للمراقبة،مواضیع هي: 

 للفقرات التي تقیس تقییم قدرات الوزارة في مراقبة وتقییم االداء من حیث t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 36جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 محاید 054. 1.95 64.69 3.23 6.1 29.6 12.2 38.8 13.3 تحدید متطلبات المراقبة 1
 محاید 932. 0.09 60.20 3.01 6.1 40.8 9.2 33.7 10.2 تصمیم أنظمة المراقبة 2
 محاید 129. 1.53- 56.53 2.83 8.2 41.8 15.3 28.6 6.1 وضع جداول زمنیة للمراقبة 3

4 
توفر خبرة الموارد البشریة 

 محاید 499. 0.68- 58.37 2.92 6.1 44.9 11.2 26.5 11.2 للمراقبة

 محاید 397. 0.85- 57.96 2.90 6.1 45.9 11.2 25.5 11.2 جمع وتحلیل بیانات المراقبة 5

6 
استعمال بیانات المراقبة لتوجیھ 
 وتصمیم وتعدیل تنفیذ السیاسات

 محاید 475. 0.72- 58.37 2.92 7.1 38.8 16.3 30.6 7.1

 محاید 799. 0.26- 59.47 2.97  6.6  40.3  12.6  30.6  9.9 جمیع الفقرات  
  

بهدف قیاس مدى شفافیة الوزارة في التعامل مع تقاریر المراقبة  فقرات صممت 10یحتوي هذا المجال  المجال الرابع:
) التوزیع النسبي إلجابات المدراء التنفیذیین على فقرات هذا المجال، إضافة 37المختلفة. تبین البیانات الواردة في جدول (

  ذكور.. فیما یلي بعض النقاط التي تم استنتاجها من الجدول المtالى متوسط اإلجابات واختبار 
، اال ان هناك تقریرین تم ال یعتقد المدراء التنفیذیون في الوزارة بوجود شفافیة بتعامل الوزارة مع تقاریر المراقبة عموماً  -

)، وتقریر المراقبة 4تقییمهما بانهما ایجابیین من قبل هؤالء المدراء، هما: تقریر المراقبة حول وضع االستراتیجیات (فقرة 
 ).8ة حول وضع الخطط (فقر 

% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن شفافیة الوزارة تتراوح ما بین قویة ومتوسطة بخصوص التقاریر 40أكثر من  -
%)، ووضع 43.8%)، والموازنة واالنفاق (47.0%)، ووضع االستراتیجیات (47.9المتعلقة بكل من: وضع الخطط (

 %). 41.8المشاریع (
واحد من بین كل خمسة مدراء تنفیذیین لیس لدیه معلومات مؤكدة بخصوص شفافیة الوزارة في التعامل مع تقاریر  -

المراقبة. وقد أظهرت البیانات تقارب نسب هذه الفئة من المدراء عند مقارنتها حسب نوع التقریر (الفقرة)، حیث تراوحت 
% للفقرة الخامسة المتعلقة بتنفیذ 23.5نفیذ السیاسات و % للفقرتین الثانیة والثالثة حول وضع وت19.4بین 

 االستراتیجیات.
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% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن شفافیة الوزارة ضعیفة أو غیر موجودة بخصوص التقاریر المتعلقة 40أكثر من  -
وضع السیاسات %)، و 40.9%)، وتنفیذ االستراتیجیات (42.9%)، وتنفیذ السیاسات (43.9بكل من تنفیذ الخطط (

)40.8.(% 
  
  
  

 للفقرات التي تقیس مدى شفافیة الوزارة بخصوص تقاریر المراقبة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 37جدول (

لست  متوسطة قویة الفقرة تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 محاید 202. 1.29 63.27 3.16 9.2 26.5 20.4 26.5 17.3 واإلنفاقالموازنة  1
 محاید 652. 0.45 61.02 3.05 4.1 36.7 19.4 29.6 10.2 وضع سیاسات 2
 محاید 775. 0.29- 59.39 2.97 4.1 38.8 19.4 31.6 6.1 تنفیذ سیاسات 3
 ایجابي 035. 2.14 64.49 3.22 2.0 29.6 21.4 37.8 9.2 وضع استراتیجیات 4
 محاید 765. 0.30- 59.39 2.97 3.1 37.8 23.5 30.6 5.1 تنفیذ استراتیجیات 5
 محاید 583. 0.55 61.22 3.06 7.1 28.6 22.4 34.7 7.1 وضع مشاریع 6
 محاید 847. 0.19- 59.59 2.98 6.1 32.7 22.4 34.7 4.1 تنفیذ مشاریع 7
 ایجابي 020. 2.36 65.10 3.26 2.0 29.6 20.4 36.7 11.2 وضع الخطط 8
 محاید 779. 0.28- 59.39 2.97 3.1 40.8 21.4 25.5 9.2 تنفیذ الخطط 9

 محاید 649. 0.46 61.02 3.05 4.1 35.7 21.4 28.6 10.2 تقاریر التقییم 10
 محاید 449. 0.76 61.66 3.08  4.5  33.7  21.2  31.6  9.0 جمیع الفقرات  

  

  المحور السادس: القیادة
، صممت لدراسة تقییم المدراء التنفیذیین لخصائص قیادة الوزارة وعملیة فقرات 10هذا المحور من ثالثة مجاالت و یتكون 

اتخاذ القرار فیها، وذلك من خالل تحلیل إجاباتهم على الفقرات ذات العالقة بهذا المحور، حیث تم احتساب نسب االجابات 
للعینة الواحدة للتعرف على اتجاه تقییم المدراء التنفیذیین حول  tخدام اختبار لكل فقرة والمجال بشكل كامل، إضافة إلى است

) أن 0.05(وباستخدام مستوى داللة یساوي  40إلى  38كل فقرة ومجال في هذا المحور. وتبین النتائج الواردة في الجداول 
المجال الثاني من هذا المحور. وفي ما یلي تفاصیل تقییم هؤالء المدراء كان ایجابیًا في المجالین األول والثالث ومحایدًا في 

  أكثر حول تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات كل مجال من مجاالت هذا المحور على حده.
فقرات، صممت بهدف التعرف على تقییم المدراء التنفیذیین لعملیة اتخاذ القرار في  4: یتكون هذا المجال من المجال األول

) التوزیع النسبي إلجابات المدراء التنفیذیین على فقرات هذا المجال، إضافة الى 38یانات الواردة في جدول (الوزارة. وتبین الب
  . فیما یلي بعض النقاط التي تم استنتاجها من الجدول المذكور.tمتوسط اإلجابات واختبار 

تحال إلى الوزیر و / أو الوكیل  معظم القضایاأن یعتقدون (بشكل قوي الى متوسط) ن یالمدراء التنفیذی% من 70.4 -
، بینما النسبة الباقیة االعتقاد% منهم هذا 12.2، فیما ینفي التخاذ القرار بما یتعلق بوضع وتنفیذ السیاسات والمشاریع

 %) لیسوا متأكدین من صحة هذه الفقرة.17.3منهم (
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معظم القضایا تحال إلى عدد قلیل من كبار الموظفین التخاذ القرار بما یتعلق  أن نیالمدراء التنفیذیمن  %65.3یعتقد  -
% غیر متأكدین من صحة أو عدم 15.3% ذلك االعتقاد، و 19.2، فیما ینفي بوضع وتنفیذ السیاسات والمشاریع

 صحة ذلك االعتقاد.
دون الحاجة إلى الحصول  عون أخذ القرار% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن معظم الموظفین في الوزارة یستطی36.7 -

%، وانخفضت نسبة غیر 54.1، في حین ارتفعت نسیة من ال یعتقدون ذلك منهم إلى على موافقة مدیریهم أوال
 %.9.2المتأكدین الى 

%) یعتقدون بوجود تأثیر ألطراف خارجیة ذات عالقة في اتخاذ القرارات 25.5ما یقرب من ربع المدراء التنفیذیین ( -
% من المدراء التنفیذیین بعدم تدخل األطراف الخارجیة في إقرار هذه 56.1حول قضایا تهم الوزارة، بینما یعتقد 

عدم وجود تدخل خارجي في إقرار هذه القضایا إلى  القضایا، في حین وصلت نسبة غیر المتأكدین من وجود أو
18.4.% 

لثانیة، بمعنى أن المدراء التنفیذیین یعتقدون أن محتوى كل هاتین بشكل عام، هناك تقییم ایجابي حول الفقرتین األولى وا -
الفقرتین صحیح على أرض الواقع، في حین أن تقییمهم لمحتوى الفقرة الثالثة كان محایدا، بمعنى أنهم ال یؤكدون على 

، بمعنى أن المدراء التنفیذیی ن یعتقدون بعدم وجود تغذیة صحة محتواها أو عدمه. أما تقییمهم للفقرة الرابعة فكان سلبیًا
 ا في الوزارة.  یراجعة من أطراف خارجیة معنیة تؤثر في إقرار معظم القضا

 للفقرات التي تقیس رأي الفئة المستھدفة لعملیة اتخاذ القرار في الوزارة  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 38جدول (

 متوسطة قویة الفقرة تسلسل
لست 
 ضعیفة متأكدا

غیر 
 المتوسط موجودة

 الوزن
 tقیمة  النسبي

مستوى 
 التقییم الداللة

1 

معظم القضایا تحال إلى الوزیر 
و / أو الوكیل التخاذ القرار بما 
یتعلق بوضع وتنفیذ السیاسات 

 والمشاریع 

 ایجابي 000. 9.32 80.41 4.02 1.0 11.2 17.3 25.5 44.9

2 

عدد  معظم القضایا تحال إلى
قلیل من كبار الموظفین التخاذ 
القرار بما یتعلق بوضع وتنفیذ 

 السیاسات والمشاریع

 ایجابي 000. 6.26 73.88 3.69 2.0 17.3 15.3 39.8 25.5

3 

أخذ  بإمكانھمكثیر من الموظفین 
القرار دون الحاجة إلى 

الحصول على موافقة مدیریھم 
 أوال

 محاید 091. 1.71- 55.92 2.80 10.2 43.9 9.2 29.6 7.1

4 

معظم القضایا یتم إقرارھا من 
خالل تغذیة راجعة من أطراف 

 معنیة خارجیة
 سلبي 000. 3.70- 52.45 2.62 9.2 46.9 18.4 23.5 2.0

 ایجابي 000. 4.43 65.93 3.30 5.6 29.8 15.1 29.6 19.9 جمیع الفقرات  
  

لعملیة اشراك موظفي الوزارة بالتعدیالت المقترحة على التغیرات : یقیس هذا المجال تقییم المدراء التنفیذیین المجال الثاني
) التوزیع النسبي 39وتظهر البیانات الواردة في جدول ( فقرات في هذا المجال. 4، وذلك من خالل اجاباتهم على الداخلیة
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لكل فقرة على حده وللمجال  tإلجابات المدراء التنفیذیین على فقرات هذا المجال، إضافة الى متوسط اإلجابات واختبار 
. فیما یلي بعض النقاط التي تم استنتاجها من الجدول المذكور.   عمومًا

بإشراك الموظفین عند إجراء ة تظهر البیانات الواردة في الجدول أن الفئة المستهدفة ال تقر بعملیة قیام قیادة الوزار  -
تعدیالت على التغیرات الداخلیة في الوزارة، حیث أن التقییم العام لهذا المجال هو محاید لكنه أقرب إلى التقییم السلبي 

 منه إلى اإلیجابي.
-  ، بینت معلومات الجدول المذكور أن تقییم المدراء التنفیذیین للفقرات األولى والثانیة والرابعة في هذا المجال كان محایدًا

الموظفین بخصوص التغیرات الداخلیة  آلراءفي حین كان تقییمهم سلبیًا للفقرة الثالثة، أي أن قیادة الوزارة ال تستجیب 
 المقترحة.

ء التنفیذیین أن هناك استجابة (ما بین قویة ومتوسطة) من قیادة الوزارة ألشراك الموظفین بعملیة % من المدرا39یعتقد  -
% 42.8التغییرات الداخلیة في الوزارة، سیما إشراكهم في المواضیع المتعلقة بالفقرتین األولى والثانیة، حیث بلغت النسبة 

 % على التوالي.43.8و 
نفیذیین یعتقدون استجابة قیادة الوزارة ألشراك الموظفین بعملیة التغییرات الداخلیة في % من المدراء الت53.9بالمقابل،  -

 %.62.3الوزارة انها ضعیفة أو غیر موجودة، سیما ما یتعلق بموضوع الفقرة الثالثة، حیث ارتفعت النسبة المذكورة الى 
حول هذا المجال منخفضة نوعًا ما، حیث بلغت یالحظ هنا أن نسبة المدراء التنفیذیین غیر المتأكدین من معلوماتهم  -

 %، وكانت متقاربة بین الفقرات.7.2بالمتوسط 

للفقرات التي تقیس مدى موافقة الفئة المستھدفة لعملیة اشراك موظفي الوزارة  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 39جدول (
 بالتعدیالت المقترحة على التغیرات الداخلیة 

لست  متوسطة قویة الفقرة لتسلس
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 

تعمیم المعلومات بشكل واسع 
في المؤسسة بخصوص 

 التغییرات المقترحة
 محاید 562. 0.58- 58.37 2.92 16.3 34.7 6.1 26.5 16.3

2 
على تقدیم  تشجیع الموظفین

 آرائھم حول التغییرات المقترحة
 محاید 772. 0.29- 59.18 2.96 15.3 34.7 6.1 26.5 17.3

3 
حول  آلرائھماالستجابة 

 التغییرات المقترحة
 سلبي 008. 2.71- 53.06 2.65 14.3 48.0 8.2 17.3 12.2

4 

تقدیم التدریب للموظفین 
للمساعدة على القیام بوظائفھم 

 الحاصلة وفقا للتغیرات
 محاید 509. 0.66- 58.16 2.91 14.3 37.8 8.2 22.4 17.3

 محاید 236. 1.19- 57.16 2.86 15.1 38.8 7.2 23.2 15.8 جمیع الفقرات  
  

فقرات  6: یقیس هذا المجال تقییم المدراء التنفیذیین لخصائص قیادة الوزارة، وذلك من خالل اجاباتهم على المجال الثالث
) التوزیع النسبي إلجابات المدراء التنفیذیین على فقرات هذا 40وتظهر البیانات الواردة في جدول ( المجال. تنطوي تحت هذا

. فیما یلي بعض النقاط التي تم استنتاجها  tالمجال، إضافة الى متوسط اإلجابات واختبار  لكل فقرة على حده وللمجال عمومًا
  من الجدول المذكور.
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ین الصفات القیادیة للوزارة ایجابیة بشكل عام، حیث كان تقییمهم إیجابیًا للفقرات األربعة األولى اعتبر المدراء التنفیذی -
التي تمثل الوعي للمشاكل واالحتیاجات، وضوح الرؤیة، المعرفة التامة بكیفیة تحقیق أهداف الوزارة، توفیر القدرة 

في الفقرتین الخامسة والسادسة حول موضوعي الشفافیة  واالمكانیات المطلوبة لتحقیق األهداف الموضوعة. أما الصفتین
.   والمقدرة على تحفیز الموظفین فكان تقییم المدراء العامین لهما محایدًا

أكثر من ثلثي المدراء التنفیذیین یعتقدون (بشكل قوي إلى متوسط) أن لقیادة الوزارة كل من الصفات التالیة: لدیها وعي  -
لدیها المعرفة التامة ، و رؤیة واضحة إلى أین ترید أن تصل بالوزارة، ولدیها والفئات المستهدفةلمشاكل واحتیاجات العمال 
 .بكیفیة تحقیق أهداف الوزارة

تفعیل وتحفیز الموظفین إلنجاز %) یعتقدون أن قدرات قیادة الوزارة في 49.0ما یقرب من نصف المدراء التنفیذیین ( -
قیادة الوزارة لعملها أمام % منهم الشفافیة في ممارسة 45في حین یعتقد نحو  ضعیفة أو غیر موجودة، أهداف الوزارة

 ضعیفة أو غیر موجودة. جمیع الموظفین والعامة
  
  
  

 للفقرات التي تقیس مدى موافقة الفئة المستھدفة على الوصف التالي لقیادة الوزارة t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 40جدول (

لست  متوسطة قویة لفقرةا تسلسل
غیر  ضعیفة متأكدا

 الوزن المتوسط موجودة
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

1 

قیادة الوزارة تعبر عن قیادة 
واعیة لمشاكل واحتیاجات 

 العمال والفئات المستھدفة
 ایجابي 000. 5.26 72.45 3.62 4.1 20.4 8.2 43.9 23.5

2 

قیادة الوزارة تعمل ضمن رؤیة 
واضحة إلى أین ترید أن تصل 

 بالوزارة 
 ایجابي 000. 4.94 71.63 3.58 5.1 19.4 8.2 46.9 20.4

3 

قیادة الوزارة لدیھا المعرفة 
التامة بكیفیة تحقیق أھداف 

 الوزارة
 ایجابي 000. 5.68 73.47 3.67 4.1 19.4 7.1 43.9 25.5

4 

القدرة قیادة الوزارة لدیھا 
واإلمكانیات المطلوبة لتحقیق 

 أھداف الوزارة
 ایجابي 036. 2.13 65.10 3.26 6.1 29.6 9.2 42.9 12.2

5 

قیادة الوزارة تمارس عملھا 
بشافیة تامة أمام جمیع 

 الموظفین والعامة
 محاید 747. 0.32 60.82 3.04 8.2 36.7 12.2 28.6 14.3

6 

قیادة الوزارة قادرة على تفعیل 
وتحفیز الموظفین إلنجاز 

 أھداف الوزارة
 محاید 638. 0.47- 58.78 2.94 11.2 37.8 10.2 27.6 13.3

 ایجابي 001. 3.56 67.26 3.36 6.5 27.2 9.2 39.0 18.2 جمیع الفقرات  
  

  المحور السابع: المعرفة
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ة، صممت لدراسة تقییم المدراء التنفیذیین لقدرة الوزارة على استخدام البیانات التي فقر  15و  مجالینیتكون هذا المحور من 
تحصل علیها من مصادر مختلفة أو قدرتها في نقل البیانات والمعلومات بین اإلدارات العامة والوحدات خاصة فیما یتعلق 

اء التنفیذیین على الفقرات ذات العالقة بهذا المحور، بالسیاسات والمشاریع والشركاء االجتماعیین. وقد تم تحلیل إجابات المدر 
للعینة الواحدة للتعرف على  tحیث تم احتساب نسب االجابات لكل فقرة والمجال بشكل كامل، إضافة إلى استخدام اختبار 

(وباستخدام  27و  41 اتجاه تقییم المدراء التنفیذیین حول كل فقرة ومجال في هذا المحور. وتبین النتائج الواردة في الجدولین
) أن تقییم هؤالء المدراء كان ایجابیًا في كال المجالین المكونین لهذا المحور. وفي ما یلي تفاصیل 0.05مستوى داللة یساوي 

  أكثر حول تقییم المدراء التنفیذیین لفقرات كل مجال من مجاالت هذا المحور على حده.
، صممت بهدف التعرف على تقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في فقرات 9: یتكون هذا المجال من المجال األول

) 41استخدام البیانات التي تحصل علیها من مصادر مختلفة داخل الوزارة وخارجها. وتبین البیانات الواردة في جدول (
. فیما یلي بعض tجابات واختبار التوزیع النسبي إلجابات المدراء التنفیذیین على فقرات هذا المجال، إضافة الى متوسط اإل

  النقاط التي تم استنتاجها من الجدول المذكور.
، أي أن للوزارة قدرات جیدة في استخدام البیانات من مصادرها  - تقییم المدراء التنفیذیین لهذا المجال ایجابي عمومًا

من جمیع المصادر المذكورة عدا ) أن للوزارة قدرات ایجابیة في استخدام البیانات 41المختلفة. ویتضح من جدول (
.   مصدرین هما المجلس التشریعي ومنظمات المجتمع المدني اللذین كان تقییمهما محایدًا

أكثر من نصف المدراء التنفیذیین یعتقدون أن للوزارة قدرات قویة إلى متوسطة في استخدام البیانات من خمسة مصادر،  -
%)، 56.2%)، والقطاع الخاص (62.3%)، ومجلس الوزراء (64.2هي: بیانات االدارات العامة في الوزارة (

 %).51.0%)، والمؤسسات الحكومیة غیر الوزاریة (55.1والمؤسسات والمنظمات الدولیة (
% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن قدرات الوزارة في استخدام البیانات ضعیفة أو غیر موجودة إذا كانت 30أكثر من  -

%)، والوزارات األخرى 31.6%)، والمجلس التشریعي (35.8ر التالیة: منظمات المجتمع المدني (البیانات من المصاد
)30.7.(% 

یالحظ هنا ارتفاع نسبة المدراء التنفیذیین غیر المتأكدین من قدرة الوزارة على استخدام أو عدم استخدام البیانات من  -
% للبیانات 8.2ي المدراء التنفیذیین. حیث تراوحت بین % من إجمال21.5المصادر المختلفة، حیث بلغت هذه النسبة 

  % للبیانات التي مصدرها مكتب الرئیس.30.6التي یتم جمعها من قبل االدارات العامة في الوزارة و 

للفقرات التي تقیس رأي الفئة المستھدفة بمدى استخدام الوزارة للبیانات والمعلومات  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 41جدول (
 من المصادر التالیة

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

1 
معلومات وبیانات جمعتھا 

 اإلدارات في الوزارة
 ایجابي 000. 4.57 71.02 3.55 4.1 23.5 8.2 41.8 22.4

 ایجابي 000. 3.87 68.16 3.41 1.0 21.4 30.6 29.6 17.3 مكتب الرئیس 2
 ایجابي 000. 7.29 75.10 3.76 1.0 12.2 24.5 34.7 27.6 مجلس الوزراء 3
 ایجابي 005. 2.86 66.73 3.34 3.1 27.6 21.4 28.6 19.4 الوزارات 4



 

 2011زیھ عرمان، وحدة الدعم الفني، وزارة العمل، ن 45

 

5 
الحكومیة غیر  المؤسسات

 ایجابي 000. 3.64 67.96 3.40 2.0 23.5 23.5 34.7 16.3 الوزاریة

 محاید 147. 1.46 63.47 3.17 7.1 24.5 27.6 25.5 15.3 المجلس التشریعي 6
 محاید 152. 1.44 63.27 3.16 3.1 32.7 22.4 28.6 13.3 منظمات المجتمع المدني 7
 ایجابي 002. 3.19 66.73 3.34 4.1 22.4 17.3 48.0 8.2 القطاع الخاص 8
 ایجابي 001. 3.49 67.55 3.38 3.1 23.5 18.4 42.9 12.2 مؤسسات ومنظمات دولیة 9

 ایجابي 000. 4.42 67.64 3.38  3.2  23.5  21.5  34.9  16.9 جمیع الفقرات  
  
: یقیس هذا المجال تقییم المدراء التنفیذیین لقدرات الوزارة في عملیة نقل البیانات والمعلومات المتعلقة المجال الثاني -

بالسیاسات والمشاریع والشركاء االجتماعیین بین مختلف االدارات العامة والوحدات في الوزارة، وذلك من خالل مجموعة 
وسائل یمكن استخدامها لنقل  6) یوضح مجموعة من 42(من الوسائل التي یمكن استخدامها لهذا األمر. جدول 

لكل فقرة وللمجال  tالبیانات والتوزیع النسبي إلجابات المدراء التنفیذیین علیها، إلضافة إلى متوسط االجابات واختبار 
  ككل. النقاط التالیة تم استخالصها من الجدول المذكور.

دام الوزارة للوسائل المختلفة في نقل البیانات والمعلومات بین اإلدارات قیم المدراء التنفیذیون قدرات الوزارة في استخ -
العامة والوحدات بأنها إیجابیة بشكل عام، علمًا بأن وسیلتي نقل للبیانات فقط من بین ست وسائل تم تقییمهما بشكل 

 .   ایجابي، فیما كان تقییم الوسائل األربعة األخرى محایدًا
المجال السابق، أظهرت البیانات أن نسبة غیر المتأكدین من قدرات الوزارة على نقل البیانات صغیرة، حیث  بخالف -

% لوسیلة االتصال غیر 15.3% لوسیلة البرید االلكتروني و 2.0%. تراوحت هذه النسبة بین 5.8بلغت بالمتوسط 
 الرسمي.

اوح ما بین قویة ومتوسطة للوزارة في استخدام الوسائل المختلفة % من المدراء التنفیذیین یعتقدون بوجود قدرات تتر 54.3 -
% الستخدام 65.3% لموضوع تعریف الموظفین بالمعلومات الجدیدة و 42.9لنقل البیانات. تراوحت هذه النسبة بین 

 وسیلة اللوحات والمذكرات الداخلیة.
 بالمعلومات الجدیدةعلومات بین الموظفین لتعریفهم % من المدراء التنفیذیین أن قدرات الوزارة في نقل الم54.1یعتقد  -

% بخصوص قدرة الوزارة في كل من: نقل المعلومات 41.8ضعیفة أو غیر موجودة، هذه النسبة انخفضت إلى 
رسمیة (ورشات عمل، ندوات، اجتماعات، دورات  االجتماعاتباستخدام البرید االلكتروني، أو نقل المعلومات المتعلقة ب

  بین االدارات العامة والوحدات داخل الوزارة. تدریبیة، ...)

للفقرات التي تقیس رأي الفئة المستھدفة بقدرة الوزارة في نقل المعلومات بین االدارات  t): النسب المئویة والمتوسط الحسابي  واختبار 42جدول (
 لمشاریع والشركاءالعامة حول السیاسات وا

 الفقرة تسلسل
لست  متوسطة قویة

غیر  ضعیفة متأكدا
 الوزن المتوسط موجودة

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

 ایجابي 027. 2.24 65.31 3.27 4.1 33.7 6.1 43.9 12.2 الموقع االلكتروني 1
 محاید 059. 1.91 64.90 3.24 6.1 35.7 2.0 39.8 16.3 البرید اإللكتروني 2

3 
تعریف الموظفین بالمعلومات 

 محاید 147. 1.46- 56.53 2.83 10.2 43.9 3.1 38.8 4.1 الجدیدة
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4 

اجتماعات رسمیة (ورشات 
عمل، ندوات، اجتماعات، 

 دورات تدریبیة، ...)
 محاید 128. 1.54 63.88 3.19 7.1 34.7 3.1 41.8 13.3

 محاید 079. 1.78 64.29 3.21 7.1 27.6 15.3 36.7 13.3 اتصال غیر رسمي 5

6 
إعالنات على لوحات داخلیة 

 ایجابي 000. 4.58 71.43 3.57 4.1 25.5 5.1 39.8 25.5 ومذكرات داخلیة

 ایجابي 021. 2.35 64.35 3.22  6.5  33.5  5.8  40.1  14.1 المحاورجمیع   
  

، لكن الوزن النسبي لجمیع  ، یمكن القول أن تقییم المدراء التنفیذیین لجمیع محاور الدراسة كوحدة واحدة كان ایجابیًا عمومًا
%)، مما یعني أن على قیادة الوزارة بذل جهود أكبر 60%) یظهر أن هذا التقییم قریب من المتوسط (66.77المحاور (

قیام بالمهام المختلفة الموكلة الیها بشكل أفضل. أما من حیث المحاور منفردة، فقد وبشكل مستمر في اتجاه تطویر عملها وال
) وجود تقییم ایجابي لكل من المحاور الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع. 43الواردة في جدول ( tأظهرت نتائج اختبار 

. ومع ذلك، یبین الوزن النسبي أما المحورین األول المتعلق بالمشاركة والخامس المتعلق المتابعة و  التقییم فكان تقییمهما محایدًا
، حیث كان التقییم األفضل للمحور الثاني الذي یتحدث عن قدرات  أن تقییم المدراء التنفیذیین لهذه المحاور منفردة كان متقاربًا

قدرات  یھ المحور الثالث الذي یتحدث عن %، یل68.81بواقع  صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل الوضع الحالي في الوزارةالوزارة في 
الخامس المتعلق  %. بالمقابل، كان أضعف المحاور تقییمًا المحور68.23بنسبة  صیاغة سیاسات واستراتیجیاتالوزارة في 

  %. 62.39%، یلیه المحور األول المتعلق بالمشاركة بواقع 60.76بقدرات الوزارة في مجال المتابعة والتقییم بنسبة 
سبق، یمكن القول أن على قیادة الوزارة االهتمام بجمیع محاور هذه الدراسة للنهوض بمهامها المختلفة الواردة في محاور  مما

  هذه الدراسة، مع التركیز بشكل أكبر على المهام الواردة في محوري المشاركة والمتابعة والتقییم.

  لكل محور من محاور الدراسة t): المتوسط والوزن النسبي واختبار 43جدول (

 الوزن المتوسط المحورعنوان  المحور
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 محاید 080. 1.77 62.39 3.12 األول: المشاركة 1

 ایجابي 000. 6.13 68.81 3.44 الثاني: صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل الوضع الحالي في الوزارة 2

 ایجابي 000. 5.15 68.23 3.41  سیاسات واستراتیجیاتالثالث: صیاغة  3

 ایجابي 000. 3.68 63.79 3.19 الرابع: اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة 4

 محاید 631. 0.48 60.76 3.04 الخامس: المتابعة والتقییم 5

 ایجابي 008. 2.69 64.13 3.21 السادس: القیادة 6

 ایجابي 000. 4.77 67.88 3.39 السابع: المعرفة 7

 ایجابي 000. 6.24 66.77 3.34 جمیع المحاور
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  خالصة الفصل
، یمكن القول ان تقییم المدراء التنفیذیین لمحتویات االستبانة تقییم القدرات لوزارة العمل بأنها ایجابیة وذلك t الختباركنتیجة 

موجبة، في حین أن تقییم هؤالء المدراء من خالل الوزن النسبي لمتوسط اجاباتهم ینتج  tوقیمة  0.000ألن مستوى الداللة 
  عنه ان قدرات الوزارة ضمن المنطقة المحایدة بین االیجابیة والسلبیة.

محاور، تم تقییم خمسة محاور منها بشكل ایجابي، في حین تم تقییم المحورین اآلخرین بشكل  7تحتوي االستبانة على 
% وهما ضمن المنطقة 68.81% و 60.76، علمًا بأن الوزن النسبي لهذه المحاور متقارب ویقع بین القیمتین محاید

ً على مقیاس لیكرت.   المحایدة بناء
مجال تم تقییمها بشكل ایجابي تشكل نحو  19مجال موزعة على المحاور السبعة، من بینها  32تحتوي االستبانة على 

%، فیما تم تقییم مجال واحد فقط 37.5مجال تم تقییمها بشكل محاید ونسبتها  12الت، و % من اجمالي عدد المجا59.4
  %.3.1بشكل سلبي ونسبته 

% من اجمالي عدد الفقرات، فیما بلغ 49.7فقرة منها بشكل ایجابي ونسبتها  94فقرة، تم تقییم  189تحتوي االستبانة على 
فقرات  10%، والفقرات التي تم تقییمها بشكل سلبي 45.0قرة ونسبتها ف 85عدد الفقرات التي تم تقییمها بشكل محاید 

  %.5.3ونسبتها 
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  الفصل الثالث
  المتغیرات األساسیة على محاور الدراسة أثر

، سنة التعیین، فئات العمر والمؤهل العلمي على كل الجنسالفئة الوظیفیة، مكان العمل، عند دراسة اثر كل من متغیرات 
، وذلك من خالل استخدام اختبار  للمتغیرات األربعة األولى واختبار تحلیل  tمحور من محاور الدراسة السبع المذكورة سابقًا

  ، تبین ما یلي:0.05التباین الحادي للمتغیرین الخامس (فئات العمر) والسادس (المؤهل العلمي)، وباستخدام مستوى معنویة 
ال یوجد فرق بین تقییم موظفي الفئة العلیا وتقییم موظفي الفئة األولى فیما یتعلق بقدرات الوزارة في كل محور من  -

  ).44المحاور السبعة (جدول 
یوجد فرق بین تقییم موظفین العاملین في مركز الوزارة وتقییم الموظفین العاملین في المدیریات فیما یتعلق بقدرات  ال -

 ).45الوزارة في كل محور من المحاور السبعة (جدول 
المحاور  ال یوجد فرق بین تقییم الموظفین الذكور وتقییم الموظفات االناث فیما یتعلق بقدرات الوزارة في كل محور من -

 ).46السبعة (جدول 
ال یوجد فرق بین تقییم الموظفین العاملین في مركز الوزارة وتقییم الموظفین العاملین في المدیریات فیما یتعلق بقدرات  -

 ).47الوزارة في كل محور من المحاور السبعة (جدول 
ربعینـات أو الخمسـینات فیمـا یتعلـق بقـدرات ال یوجد فـروق بـین تقیـیم المـوظفین ضـمن فئـة العشـرینات أو الثالثینـات أو األ -

 ).48الوزارة في كل محور من المحاور السبعة (جدول 
ال یوجــد فــرق بــین تقیــیم المــوظفین الــذین لــدیهم ثانویــة فأقــل أو الــذین لــدیهم دبلــوم متوســط أو الــذین لــدیهم بكــالوریوس أو  -

  ).49ي كل محور من المحاور السبعة (جدول الذین مؤهلهم أعلى من بكالوریوس فیما یتعلق بقدرات الوزارة ف

 الوظیفیة والفئة المحور بحسب المستھدفة الفئة رأي تقیس التي للفقرات t واختبار  الحسابي المتوسط): 44( جدول

 عنوان المحور المحور

 المتوسط
مستوى  tقیمة 

 النتیجة الداللة
 فئة أولى فئة علیا

 ال یوجد فروق 838. 0.21- 3.13 3.09 األول: المشاركة 1

2 
الثاني: صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل الوضع 

 ال یوجد فروق 974. 0.03- 3.47 3.46 الحالي في الوزارة

 ال یوجد فروق 753. 0.32- 3.44 3.36 الثالث: صیاغة سیاسات واستراتیجیات 3
 ال یوجد فروق 384. 0.88- 3.21 3.07 الرابع: اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة 4
 ال یوجد فروق 053. 1.96- 3.09 2.64 الخامس: المتابعة والتقییم 5
 ال یوجد فروق 692. 0.40 3.20 3.30 السادس: القیادة 6
 ال یوجد فروق 464. 0.74 3.38 3.56 السابع: المعرفة 7

 ال یوجد فروق 530. 0.63 3.34 3.44 جمیع المحاور
  

 العمل ومكان المحور بحسب المستھدفة الفئة رأي تقیس التي للفقرات t واختبار  الحسابي المتوسط): 45( جدول

 عنوان المحور المحور
 المتوسط

 tقیمة 
مستوى 
 المحافظات مقر الوزارة النتیجة الداللة

 ال یوجد فروق 696. 0.39- 3.14 3.09 المشاركة 1
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2 
وتحلیل الوضع الحالي  صیاغة رؤیة  مستقبلیة

 في الوزارة
3.38 3.50 -0.84 .403 

 ال یوجد فروق
 ال یوجد فروق 926. 0.09- 3.42 3.40 صیاغة سیاسات واستراتیجیات 3
 ال یوجد فروق 760. 0.31- 3.20 3.17 اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة 4
 ال یوجد فروق 263. 1.13- 3.12 2.94 المتابعة والتقییم 5
 ال یوجد فروق 571. 0.57- 3.25 3.16 القیادة 6
 ال یوجد فروق 314. 1.01 3.31 3.48 المعرفة 7

 ال یوجد فروق 657. 0.44 3.32 3.36 جمیع المحاور
  

 والجنس المحور حسب المستھدفة الفئة إلجابات t واختبار  الحسابي المتوسط): 46( جدول

 عنوان المحور المحور
 المتوسط

 tقیمة 
 مستوى
 أنثى ذكر النتیجة الداللة

 ال یوجد فروق 124. 1.55- 3.35 3.07 األول: المشاركة 1

2 
الثاني: صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل الوضع 

  الحالي في الوزارة
3.44 3.46 -0.14 .888 

 ال یوجد فروق
 ال یوجد فروق 147. 1.46- 3.66 3.36 الثالث: صیاغة سیاسات واستراتیجیات 3
 ال یوجد فروق 345. 0.95- 3.30 3.17 الرابع: اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة 4
 ال یوجد فروق 999. 0.00 3.04 3.04 الخامس: المتابعة والتقییم 5
 ال یوجد فروق 198. 1.30- 3.42 3.16 السادس: القیادة 6
 ال یوجد فروق 196. 1.30- 3.63 3.34 السابع: المعرفة 7

 ال یوجد فروق 644. 0.46- 3.39 3.33 جمیع المحاور
  

 التعیین وسنة المحور حسب المستھدفة الفئة إلجابات t واختبار  الحسابي المتوسط): 47( جدول

 عنوان المحور المحور
 المتوسط

 tقیمة 
مستوى 
 فأكثر 2000 فأقل 1999 النتیجة الداللة

 یوجد فروق ال 684. 0.41 3.06 3.13 األول: المشاركة 1

2 
الثاني: صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل 

 الوضع الحالي في الوزارة
3.47 3.30 0.94 .348 

 ال یوجد فروق
 ال یوجد فروق 227. 1.22 3.21 3.46 الثالث: صیاغة سیاسات واستراتیجیات 3
 ال یوجد فروق 409. 0.83 3.10 3.21 الرابع: اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة 4
 ال یوجد فروق 270. 1.11 2.85 3.08 الخامس: المتابعة والتقییم 5
 ال یوجد فروق 712. 0.37 3.15 3.22 السادس: القیادة 6
 ال یوجد فروق 595. 0.53 3.30 3.42 السابع: المعرفة 7

 ال یوجد فروق 921. 0.10 3.33 3.34 جمیع المحاور
  

 العمر وفئات المحور حسب المستھدفة الفئة إلجابات األحادي التباین تحلیل واختبار  الحسابي المتوسط): 48( جدول

 عنوان المحور المحور
قیمة  المتوسطات

F 
مستوى 
 59- 50 49- 40 39- 30 29- 20 النتیجة الداللة

 ال یوجد فروق 072. 2.40 3.36 2.95 3.19 3.24 األول: المشاركة 1

2 
وتحلیل  الثاني: صیاغة رؤیة  مستقبلیة

 الوضع الحالي في الوزارة
3.56 3.37 3.40 3.56 0.39 .761 

 ال یوجد فروق
 ال یوجد فروق 753. 0.40 3.52 3.32 3.46 3.51 الثالث: صیاغة سیاسات واستراتیجیات 3
 ال یوجد فروق 639. 0.57 3.30 3.13 3.19 3.11 الرابع: اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة 4



 

 2011زیھ عرمان، وحدة الدعم الفني، وزارة العمل، ن 50

 

 ال یوجد فروق 923. 0.16 3.11 2.99 3.07 2.91 الخامس: المتابعة والتقییم 5
 ال یوجد فروق 284. 1.28 3.09 3.25 3.14 3.95 السادس: القیادة 6
 ال یوجد فروق 792. 0.35 3.42 3.31 3.50 3.60 السابع: المعرفة 7

 ال یوجد فروق 558. 0.69 3.44 3.27 3.36 3.52 جمیع المحاور
  

 العلمي والمؤھل المحور حسب المستھدفة الفئة إلجابات األحادي التباین تحلیل واختبار  الحسابي المتوسط): 49( جدول

 عنوان المحور المحور

 المتوسطات

قیمة 
F 

مستوى 
 النتیجة الداللة

ثانوي 
 فأقل

دبلوم 
أعلى من  بكالوریوس متوسط

 بكالوریوس

 ال یوجد فروق 162. 1.75 3.03 3.07 3.35 3.57 األول: المشاركة 1

2 
الثاني: صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل 

 الوضع الحالي في الوزارة
 ال یوجد فروق 908. 0.18 3.36 3.46 3.55 3.46

 ال یوجد فروق 749. 0.41 3.40 3.40 3.28 3.70 الثالث: صیاغة سیاسات واستراتیجیات 3
 ال یوجد فروق 729. 0.43 3.24 3.14 3.27 3.30 الرابع: اإلدارة ،التنفیذ وضع المیزانیة 4
 ال یوجد فروق 311. 1.21 2.86 3.05 3.42 3.10 الخامس: المتابعة والتقییم 5
 ال یوجد فروق 908. 0.18 3.28 3.16 3.20 3.31 السادس: القیادة 6
 ال یوجد فروق 512. 0.77 3.46 3.31 3.41 3.78 السابع: المعرفة 7

 ال یوجد فروق 774. 0.37 3.39 3.29 3.46 3.35 جمیع المحاور
  
الستة المذكورة على مستوى المجال في كل محور من محاور الدراسة السبع، من خالل عند دراسة اثر كل من متغیرات و 

واختبار تحلیل التباین األحادي)، تبین انه ال یوجد فروق بین  tاستخدام ذات االختبارات االحصائیة المذكورة سابقًا (اختبار 
  على جمیع مجاالت المحاور عدا التالیة: 0.05مستویات هذه المتغیرات عند مستوى داللة 

یوجد فرق بین تقییم الذكور وتقییم اإلناث للمجال األول من المحور األول الذي ینص على وجود سیاسة مكتوبة لدى  -
 جهات الخارجیة الوطنیة وغیر الوطنیة لصالح االناث.الوزارة مع ال

یوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال األول من المحور األول الذي ینص على وجود سیاسة مكتوبة  -
 لدى الوزارة مع الجهات الخارجیة الوطنیة وغیر الوطنیة لصالح الفئة األولى.

قدرة الوزارة في استعمال من المحور األول الذي ینص على  الرابعللمجال  مریة في تقییمهمالفئات العیوجد فرق بین  -
شراك اآلخرین ٕ  LSD )Least Significance، حیث أظهر اختبار فشر تكنولوجیا المعلومات كوسیلة للتواصل وا

Difference فئة الخمسینات في كلتا ) أن هذه الفروق بین فئة الخمسینات وفئتي العشرینات واألربعینات لصالح
 الحالتین.

لصالح  بالبیئة القانونیة لعمل الوزارة المتعلق الثالثمن المحور  الثالثللمجال  الجنسین في تقییمهمیوجد فرق بین   -
 االناث.

ا التنسیق داخل وفي میوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال السادس من المحور الرابع بخصوص  -
 .  لصالح الفئة األولى بین الوحدات اإلداریة للوزارة فیما یتعلق بصیاغة السیاسات، واالستراتیجیات والمشاریع
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معیقات تنفیذ السیاسات من المحور الرابع بخصوص  الثامنیوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال  -
 .  العلیاوالبرامج الخاصة بالوزارة لصالح الفئة 

قدرات الوزارة من ناحیة من المحور الرابع بخصوص  العاشریوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال  -
 .  األدلة والنماذج لصالح الفئة األولى وجود

لمحور الرابع من ا العاشرللمجال  العاملین في المحافظاتوتقییم  العاملین في مركز الوزارةیوجد فرق بین تقییم  -
 األدلة والنماذج لصالح العاملین في المحافظات. قدرات الوزارة من ناحیة وجودبخصوص 

قدرة الوزارة على مراقبة بخصوص  الخامسمن المحور  الثالثیوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال  -
 . وتقییم األداء لصالح الفئة األولى

  

  االستخالصات
 :   االستبانة ومتغیراتها األساسیةاوًال
اسـتمارة، اسـترجع منهـا  129بلغ عدد االستمارات التي تم توزیعها على الفئة المستهدفة (المدراء العامون ومدراء الدوائر)  -

.76استمارات غیر صالحة، نسبة االستمارات الصالحة تساوي  3استمارة من بینها  101   % تقریبًا
المدققـة والمدخلـة للحاسـوب قیـام جمیـع االنـاث فـي الفئـة المسـتهدفة بتعبئـة االسـتمارات بشـكل سـلیم، تبین مـن االسـتمارات  -

 %.72.3فیما بلغت نسبة االستمارات الصالحة لدى الذكور 
%، ارتفعـــت هـــذه النســـبة لهـــم بـــین 69.7بلغـــت نســـبة االســـتمارات الصـــالحة لمـــوظفي الفئـــة المســـتهدفة فـــي مركـــز الـــوزارة  -

 %.82.5ات بشكل واضح لتبلغ موظفي المحافظ
% إنـــاث)، الفئـــة الوظیفیـــة 17.3% ذكـــور، و 82.7تـــوزع المســـتجیبون حســـب المتغیـــرات األساســـیة بالشـــكل:  الجـــنس ( -

% 19.4، 2000% قبــل عــام 57.1% غیــر ذلــك/غیر مبــین)، ســنة التعیــین (7.1% أولــى، و 78.6% علیــا، 14.3(
سـنة فـأكثر)، 40% 73.5سنة، و 40% أقل من 26.5فئة العمریة (% غیر مبین)، ال23.5فما بعد،  2000منذ العام 

 % أعلى من بكالوریوس).27.6% بكالوریوس، و 56.1% دبلوم متوسط، 9.2% ثانوي فأقل، 7.1المؤهل العلمي (
  

: محاور الدراسة    ثانیًا
  المحور األول: المشاركة

وجـدت سیاسـة معتمـدة ومكتوبـة بـین الـوزارة والمؤسسـات % مـن المـدراء التنفیـذیین ال یعلمـون فیمـا إذا 36بالمتوسط، نحو  -
  %.54األخرى ذات العالقة، سیما مع المؤسسات الدولیة غیر المانحة، حیث تجاوزت نسبتهم 

قیم المدراء التنفیذیون مجال إشراك الوزارة لألطراف األخرى ذات العالقـة فـي النـواحي المشـتركة بأنـه إیجـابي بشـكل عـام،  -
 من الموارد الموجودة لدى األطراف الشركاء. باالستفادةقرات هذا المجال تقییمًا تلك المتعلقة علمًا بأن أضعف ف
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% من المدراء التنفیذیین قیموا قدرة الوزارة على دعم المؤسسات العاملـة فـي مجـاالت التشـغیل، العمـل، والتـدریب 50نحو  -
 المهني بأنها ما بین قویة ومتوسطة.

قدرات الوزارة في مجـال اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات كوسـیلة للتواصـل مـع الشـركاء اآلخـرین بأنـه قیم المدراء التنفیذیون  -
، حیــث اعتبــر نحــو أكثــر مــن  % مــن الفئــة المــذكورة أن قــدرات الــوزارة فــي هــذا المجــال مــا بــین قویــة 56ایجــابي عمومــًا

 ومتوسطة.
% 62.4ي االتجـاه االیجـابي، حیـث بلـغ الـوزن النسـبي لـه بشكل عام، قیم المدراء هذا المجـال ككـل عمومـًا بأنـه محایـد فـ -

 .0.080ومستوى الداللة 
  صیاغة رؤیة  مستقبلیة وتحلیل الوضع الحالي في الوزارةالمحور الثاني: 

% من المدراء التنفیذیین على درایة بمهام الوزارة وأي تغیرات تحصل علیها، انخفضت هذه النسبة الى نحو 60أكثر من  -
 تعلق بمعرفتهم بأي تغیرات جوهریة تحصل على هیكلیة الوزارة.% فیما ی55

% من المدراء التنفیذیین معرفتهم بوجود رؤیة واضحة ومفهومة للوزارة أو بوجود خطة استراتیجیة لها، 80أقر أكثر من  -
ف إلى برامج % منهم أن قدرات الوزارة ضعیفة أو غیر موجودة في تحویل الرؤیة إلى أهداف واألهدا30لكن یرى نحو 

 ومشاریع. 
% من المدراء التنفیذیین أن قدرات الوزارة ضعیفة أو معدومة في جمع البیانات من أجل تطویر 30یرى أكثر من  -

 الخطط والبرامج والمشاریع.
% من المدراء التنفیذیین أن للوزارة قدرات جیدة (قویة الى متوسطة) في مجال تحلیل البیانات التي یتم 54یعتقد نحو  -

 جمعها من مصادر مختلفة، في حین یعتقد أكثر من ثلثهم أن قدرات الوزارة في هذا المجال ضعیفة.
أقل من نصف المدراء التنفیذیین یرون ان للوزارة قدرات جیدة في االستفادة من االبحاث والدراسات المنجزة في مجال  -

 ضعیفة أو غیر موجودة.% منهم أن قدرات الوزارة في هذا المجال 40عملها، بینما یرى نحو 
% من المدراء التنفیذیین یعتقدون أن للوزارة قدرات جیدة في تحدید اختصاصات اداراتها ووحداتها، 79ما یقرب من  -

 %.16انخفضت هذه النسبة للذین ال یعتقدون بوجود هذه القدرات الى نحو 
، یرى المدراء التنفیذیون ان قدرات الوزارة ایجابیة في هذا ال -  محور ككل. عمومًا

  
  سیاسات واستراتیجیاتصیاغة : الثالثالمحور 

كانـت فـي الجوانـب ذات االتجـاه النظـري، حیـث وجـدت  اظهرت البیانات ان قدرات الوزارة األكثر ایجابیـة فـي هـذا المجـال -
 في الفقرات التي تحتوي كلمات مثل قیادة وتنسیق، االطالع على، تحدید الجهات، التشاور، اقتراح.

للــوزارات والمؤسســات المختلفــة فــي  م الفنــيدعالــبالمقابــل، أقــل الفقــرات ایجابیــة تلــك التــي تتحــدث عــن قــدرات الــوزارة فــي  -
 عملیة التشغیل، العمل، والتدریب المهني.
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بینت اجابات المـدراء التنفیـذیین ان (حسـب تقیـیمهم) للـوزارة قـدرات متوسـطة المسـتوى فـي مجـال تطـویر قـدرات المـوظفین  -
 المشاركین في وضع السیاسات والخطط المختلفة.  

ً مــن حیــث وضــوح التشــر  - یعات قــیم المــدراء التنفیــذیون قــدرات الــوزارة فــي المجــال القــانوني عمومــًا بأنهــا ایجابیــة جــدًا ســواء
والقــوانین، أو مــن حیــث حــداثتها ومالئمتهــا للوضــع الحــالي، أو مــن حیــث اكتمــال االنظمــة والتشــریعات المســاندة، حیــث 

 %.70تجاوزت نسبة الذین اعتبروا هذا القدرات قویة الى متوسطة القوة حاجز 
    

  اإلدارة، التنفیذ ووضع المیزانیة: الرابعالمحور  -
، سیما من ناحیة إعداد بعدم وجود قدرات ایجابیة للوزارة في مجال تنفیذ عملیات التخطیطیعتقد المدراء التنفیذیون  -

% منهم فقط بأن قدرات 30.6التقاریر المالیة المتعلقة بقیاس االنحرافات بین التقدیرات والمصاریف الفعلیة، حیث اعتبر 
من خمسهم بعدم امكانیة تأكید أو نفي وجود مثل الوزارة في إعدادها تتراوح ما بین قویة ومتوسطة، في حین أكد أكثر 

  هكذا قدرات.
، بعدم وجود قدرات ایجابیة للوزارة في مجال وضع المیزانیات وتنفیذ المهام، حیث  - بالمثل، یعتقد المدراء التنفیذیون، أیضًا

و ربع المدراء من وجود % منهم أن قدرات الوزارة في هذا المجال ما بین قویة ومتوسطة، في حین لم یتأكد نح37.4أكد 
 أو عدم وجود مثل هذه القدرات لدى الوزارة.

كذلك، قیم المدراء التنفیذیون قدرات الوزارة في مجال النواحي اإلداریة بأنها محایدة لكن في االتجاه السلبي، حیث أظهر  -
لجذب الكوادر الكفؤة وقدرتها في تحلیل إجاباتهم أن قدرات الوزارة سلبیة في ناحیتین، هما: قدرتها في خلق بیئة مشجعة 

وضع نظام واضح لتقییم األداء وربطه بالحوافز. بالمقابل، بینت التحلیالت وجود قدرات إداریة ایجابیة للوزارة في 
 ناحیتین، هما: تحید مهام واضحة للكوادر وتوظیف الكوادر یأخذ بالحسبان توازن النوع االجتماعي.

، حیث أكد أكثر أظهرت النتائج أن تقییم المدرا - ء التنفیذیین لقدرات الوزارة في مجال سیاسات الموارد البشریة سلبي عمومًا
% منهم أن قدرات الوزارة في هذا المجال تتراوح ما بین ضعیفة وغیر موجودة. وقد ظهرت هذه السلبیة في ثالث 54من 

ً على الوصف الوظیفي للموقع،  نواحي، هي: تحدید سیاسة واضحة لتدریب الموظفین الجدد، وتوظیف الكوادر یتم بناء
ً على أسس معلنة.  وتوظیف الكوادر یتم في أجواء من الشفافیة والمكاشفة وبناء

% منهم أن 46.5أكد المدراء التنفیذیون وجود قدرات ایجابیة للوزارة في مجال إدارة ومتابعة االتفاقیات الدولیة، حیث أكد  -
% منهم أنهم غیر متأكدین من قدرات الوزارة في هذا 21والمتوسطة، في حین قال هذه القدرات تتراوح ما بین القویة 

 المجال.
كما أكد المدراء التنفیذیون ایجابیة قدرات الوزارة في مجال التنسیق داخل وبین الوحدات فیها فیما یتعلق بصیاغة  -

ر ضمن اإلدارة العامة الواحدة، حیث أقر السیاسات واالستراتیجیات والمشاریع، خصوصًا القدرات التنسیقیة بین الدوائ
 % من المدراء التنفیذیین بوجود هذه القدرات التنسیقیة داخل اإلدارة العامة بشكل قوي أو متوسط.70أكثر من 
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% من المدراء التنفیذیین أن هناك تداخل في األدوار والمسؤولیات بین الموظفین في الوزارة بخصوص 53قال نحو  -
% منهم بوجود هذا التداخل بین موظفي الدوائر ضمن 58.2والمشاریع، حیث أقر  االستراتیجیاتصیاغة السیاسات و 

% منهم 46.9% منهم وجود هذا التداخل بین اإلدارات والوحدات المختلفة، فیما أقر 54.1اإلدارة الواحدة، كما أقر 
 وجود هذا التداخل بین الموظفین العاملین على المشاریع والبرامج.

عقبات تعیق تنفیذ السیاسات والبرامج في الوزارة، هي: وجود موظفین  5كثر من ثلثي المدراء التنفیذیین على وجود أكد أ -
%)، نقص في 72.5%)، نقص المعرفة باللغة االنجلیزیة (72.5%)، تبدل عالي في مواقع الموظفین (76.6بال خبرة (

 %).68.4حد (%)، وغیاب العمل بروح الفریق الوا70.4عدد الموظفین (
أما من حیث األطراف الخارجیة التي تهتم الوزارة بتبلیغها في مجال التقدم واالنجاز في السیاسات واالستراتیجیات  -

% من المدراء 73.4والمشاریع، فقد بینت النتائج أن مجلس الوزراء هو األكثر أهمیة في هذا المجال، حیث أكد نحو 
%. أما أقل هذه األطراف أهمیة فكان الجمهور الفلسطیني، 58.1ت الدولیة بنسبة التنفیذیین هذا األمر، یلیه المنظما

 % من المدراء التنفیذیین على أن الوزارة تقوم بتبلیغ الجمهور الفلسطیني.34.7حیث أكد 
مختلفة، أشار اكثر من نصف المدراء التنفیذیین إلى وجود قدرات ایجابیة للوزارة في مجال استخدام األدلة والنماذج ال -

% منهم وجود قدرات قویة الى متوسطة في 70سیما تلك النماذج المعدة لالستخدام الداخلي في الوزارة، حیث ذكر نحو 
 استخدام هذه النماذج.

-   
  المحور الخامس:  التقییم والمتابعة -
نوعًا في ناحیة واحدة فقط  بینت النتائج ان قدرات الوزارة في مجال المتابعة والتقییم متوسطة، حیث اعتبرت قدراتها قویة -

تتعلق بقدرة الوزارة على وضع خطط محددة لجمیع اإلدارات والوحدات داخل الوزارة، كما اعتبرت قدراتها ضعیفة في 
 ناحیة واحدة فقط أیضًا تتعلق بقدرة الوزارة في وضع سیاسة واضحة آللیة التقییم والمتابعة من خارج الوزارة.

ء التنفیذیین أن للوزارة قدرات قویة نوعًا ما في أربع نواحي تتعلق بالتقییم والمتابعة، هي:  یعتقد أكثر من نصف المدرا -
لجمیع خطط إدارات وضع مؤشرات قیاس واضحة وقابلة للقیاس ددة لجمیع إدارات ووحدات الوزارة، وضع خطط مح
وتطبیقها على جمیع الوحدات  اتالسیاستنفیذ ، و قیاس مدى تحقیق الوزارة للخطط بناء على المؤشراتووحدات الوزارة، 

 .داخل الوزارة
بأنها متوسطة  تنفیذ الخطط والمشاریع تحدید اسس التقییم والمتابعة في مجالفي أظهرت النتائج أن قدرات الوزارة  -

 ، ، تتعلق بمتابعة وتقییمعمومًا أنجاز الوزارة  حیث كان تقییم المدراء التنفیذیین لناحیة واحدة فقط في هذا المجال ایجابیًا
تأهیل ، كما كان تقییمهم لناحیة واحدة فقط سلبیًا تتعلق بفیما یتعلق بتنفیذ برامجها وأولویتها الواردة في الخطة الوطنیة

 .الكوادر الوطنیة لمتابعة وتقییم وتحلیل أثر تنفیذ برامج وخطط الوزارة على جمیع شرائح المجتمع المستهدفة
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للوزارة قدرات متوسطة في توفیر أي من عناصر المراقبة والتقییم االساسیة، حیث تراوح الوزن  أنیعتقد المدراء التنفیذیون  -
%. وقد اعتبروا قدرتها في تحدید متطلبات التقییم والمراقبة األفضل، فیما 64.7% و 56.5النسبي لهذه العناصر بین 

 ناصر.  اعتبروا قدرتها في وضع جداول زمنیة للمراقبة األضعف بین هذه الع
أكثر من خمس المدراء التنفیذیین غیر متأكدین من مدى شفافیة الوزارة في التعامل مع تقاریر المراقبة المختلفة، حیث  -

%، فیما كانت األعلى لتقاریر تنفیذ االستراتیجیات 19.4كانت هذه النسبة األقل لتقاریر وضع أو تنفیذ السیاسات بواقع 
 %. 23.5بنسبة 

ر مراقبة مختلفة، تم تقییم قدرات الوزارة في تقریرین فقط بأنها إیجابیة (وضع االستراتیجیات، ووضع تقاری 10من بین  -
الخطط)، فیما قیمت قدرات الوزارة في تقاریر المراقبة األخرى بأنها محایدة، سیما تلك المتعلقة بعملیات التنفیذ (تنفیذ 

 سیاسات، استراتیجیات، خطط، مشاریع).
-   
  : القیادةالمحور السادس -
معظم القضایا تحال إلى الوزیر و / أو الوكیل التخاذ القرار بما یتعلق بوضع ن أن یالمدراء التنفیذی% من 70.4یعتقد  -

معظم القضایا تحال إلى عدد قلیل من كبار الموظفین التخاذ  منهم أن %65.3، فیما یعتقد وتنفیذ السیاسات والمشاریع
 .القرار بما یتعلق بوضع وتنفیذ السیاسات والمشاریع

دون الحاجة إلى الحصول  أخذ القرار % من المدراء التنفیذیین أن معظم الموظفین في الوزارة ال یستطیعون54أكد نحو  -
 .  على موافقة مدیریهم أوالً 

ن المدراء التنفیذیین یعتقدون بعدم وجود تأثیر أو تدخل ألطراف خارجیة ذات عالقة في اتخاذ % م56ما یقرب من  -
عدم وجود تدخل خارجي في إقرار  القرارات حول قضایا تهم الوزارة، في حین وصلت نسبة غیر المتأكدین من وجود أو

 %.18.4هذه القضایا إلى 
بإشراك الموظفین عند إجراء تعدیالت على التغیرات الداخلیة في  ال تقوم زارةقیادة الو  یعتقد غالبیة المدراء التنفیذیین أن -

% فقط 39الوزارة، حیث أن التقییم العام لهذا المجال هو محاید لكنه أقرب إلى التقییم السلبي منه إلى اإلیجابي، كما أن 
 اء تعدیالت على التغیرات الداخلیة في الوزارة.من الفئة المذكورة یعتقدون أن قیادة الوزارة تقوم بإشراك الموظفین عند إجر 

الموظفین على تقدیم آرائهم حول  یرى نصف المدراء التنفیذیین وجود ضعف واضح لدى قیادة الوزارة في تشجیع -
% من المدراء التنفیذیین یرون أن قیادة الوزارة ال 62في حین أن أكثر من  التغییرات داخلیة المقترحة في الوزارة، 

 الموظفین حول التغیرات الداخلیة المقترحة. آلراءتستجیب 
انها تعبر عن قیادة واعیة لمشاكل أكثر من ثلثي المدراء التنفیذیین یرون وجود ثالث صفات ایجابیة بقیادة الوزارة، هي:  -

 تعمل ضمن رؤیة واضحة إلى أین ترید أن تصل بالوزارة%)، انها 67.4( فئات المستهدفةواحتیاجات العمال وال
 %).69.4( لدیها المعرفة التامة بكیفیة تحقیق أهداف الوزارة%)، و 67.3(
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تفعیل وتحفیز الموظفین إلنجاز %) یعتقدون أن قدرات قیادة الوزارة في 49.0ما یقرب من نصف المدراء التنفیذیین ( -
أمام بشفافیة قیادة الوزارة لعملها % منهم أن ممارسة 45ضعیفة أو غیر موجودة، في حین یعتقد نحو  الوزارةأهداف 

 ضعیفة أو غیر موجودة. جمیع الموظفین والعامة
 

  المحور السابع: المعرفة
أكد المدراء التنفیذیون ان للوزارة قدرات ایجابیة في استخدام البیانات التي تحصـل علیهـا مـن سـبع مصـادر مختلفـة، هـي:  -

االدارات العامــة فــي الــوزارة، مكتــب الــرئیس، مجلــس الــوزراء، الــوزارات، مؤسســات حكومیــة غیــر وزاریــة، القطــاع خــاص، 
زارة في استخدام البیانات التي مصدرها كًال من المجلـس التشـریعي ومؤسسات ومنظمات دولیة. في حین قیمت قدرات الو 

 ومنظمات المجتمع المدني بأنها متوسطة.
أكد أكثر من نصف المدراء التنفیذیین أن للوزارة قدرات تتراوح ما بـین قویـة ومتوسـطة فـي اسـتخدام البیانـات التـي تحصـل  -

%)، القطـاع 62.3%)، مجلـس الـوزراء (64.2لعامـة فـي الـوزارة (علیها من أي من المصادر الخمسة التالیة: اإلدارات ا
 %).51.0%)، المؤسسات الحكومیة غیر الوزاریة (55.1%)، المؤسسات والمنظمات الدولیة (56.2الخاص (

یالحــظ هنــا ارتفــاع نســبة المــدراء التنفیــذیین غیــر المتأكــدین مــن قــدرة الــوزارة علــى اســتخدام أو عــدم اســتخدام البیانــات مــن  -
% للبیانـات 8.2% من إجمـالي المـدراء التنفیـذیین. حیـث تراوحـت بـین 21.5المصادر المختلفة، حیث بلغت هذه النسبة 

 % للبیانات التي مصدرها مكتب الرئیس.30.6التي یتم جمعها من قبل االدارات العامة في الوزارة و 
تتراوح ما بین قویة ومتوسطة في استخدام الوسائل  % من المدراء التنفیذیین بوجود قدرات للوزارة54یعتقد ما یزید عن  -

المختلفة لنقل البیانات والمعلومات المتعلقة بالسیاسات والمشاریع والشركاء االجتماعیین بین مختلف االدارات العامة 
% 65.3% لموضوع تعریف الموظفین بالمعلومات الجدیدة و 42.9والوحدات في الوزارة. تراوحت هذه النسبة بین 

 ستخدام وسیلة اللوحات والمذكرات الداخلیة في نقل البیانات.ال
% من المدراء التنفیذیین أن قدرات الوزارة في نقل البیانات والمعلومات المتعلقة بالسیاسات والمشاریع 40یعتقد نحو  -

والشركاء االجتماعیین بین مختلف االدارات العامة والوحدات في الوزارة بأنها ضعیفة أو غیر موجودة، هذه النسبة كانت 
% بخصوص قدرة الوزارة في 41.8%، انخفضت إلى 54.1ات الجدیدة بنسبة األعلى لوسیلة تعریف الموظفین بالمعلوم

رسمیة (ورشات عمل،  االجتماعاتكل من: نقل المعلومات باستخدام البرید االلكتروني، أو نقل المعلومات المتعلقة ب
ت النسبة األقل لوسیلة بین االدارات العامة والوحدات داخل الوزارة، فیما كان تدریبیة، ...) ندوات، اجتماعات، دورات

  %.29.6بواقع  اإلعالنات على لوحات داخلیة ومذكرات داخلیة
  

  المتغیرات األساسیة على محاور الدراسة أثر .1
عدم وجود أثر ألي من المتغیرات: الفئة الوظیفیة، مكان العمل،  0.05عند مستوى داللة  tأظهرت نتائج اختبارات  .2

.، سنة التعیین، فئات العمر الجنس  والمؤهل العلمي على كل محور من محاور الدراسة السبع المذكورة سابقًا
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لمعرفة أثر المتغیرات المذكورة في البند السابق على كل مجال من  0.05عند مستوى داللة  tوعند استخدام اختبار  .3
  المجاالت الموجودة في محاور الدراسة السبع، تبین وجود فروق في الحاالت التالیة:

بین تقییم الذكور وتقییم اإلناث للمجال األول من المحور األول الذي ینص على وجود سیاسة مكتوبة  یوجد فرق .4
 لدى الوزارة مع الجهات الخارجیة الوطنیة وغیر الوطنیة لصالح االناث.

سیاسة  یوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال األول من المحور األول الذي ینص على وجود .5
 مكتوبة لدى الوزارة مع الجهات الخارجیة الوطنیة وغیر الوطنیة لصالح الفئة األولى.

قدرة الوزارة في استعمال من المحور األول الذي ینص على  الرابعللمجال  الفئات العمریة في تقییمهمیوجد فرق بین  .6
شراك اآلخرین ٕ  LSD )Least Significanceار فشر ، حیث أظهر اختبتكنولوجیا المعلومات كوسیلة للتواصل وا

Difference أن هذه الفروق بین فئة الخمسینات وفئتي العشرینات واألربعینات لصالح فئة الخمسینات في كلتا (
 الحالتین.

لصالح  بالبیئة القانونیة لعمل الوزارة المتعلق الثالثمن المحور  الثالثللمجال  الجنسین في تقییمهمیوجد فرق بین   .7
 االناث.

التنسیق داخل وفي یوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال السادس من المحور الرابع بخصوص  .8
 .  لصالح الفئة األولى ما بین الوحدات اإلداریة للوزارة فیما یتعلق بصیاغة السیاسات، واالستراتیجیات والمشاریع

معیقات تنفیذ من المحور الرابع بخصوص  الثامنلیا وتقییم الفئة األولى للمجال یوجد فرق بین تقییم الفئة الع .9
 .  السیاسات والبرامج الخاصة بالوزارة لصالح الفئة العلیا

قدرات الوزارة من من المحور الرابع بخصوص  العاشریوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة األولى للمجال  .10
 .  لنماذج لصالح الفئة األولىاألدلة وا ناحیة وجود

من المحور الرابع  العاشرللمجال  العاملین في المحافظاتوتقییم  العاملین في مركز الوزارةیوجد فرق بین تقییم  .11
 األدلة والنماذج لصالح العاملین في المحافظات. قدرات الوزارة من ناحیة وجودبخصوص 

قدرة الوزارة على بخصوص  الخامسمن المحور  الثالثاألولى للمجال  یوجد فرق بین تقییم الفئة العلیا وتقییم الفئة .12
 . مراقبة وتقییم األداء لصالح الفئة األولى

  


