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ملخص: 
الأهلية  املنظمات  يف  ال�سفافية  ممار�سة  م�ستوى  قيا�ض  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
املراأة  حلماية  عاي�سة  جمعية  على  امليداين  التطبيق  خالل  من  غزة  قطاع  يف  الن�سائية 
والطفل، وقد تبنى الباحث املنهج الو�سفي يف معاجلة الظاهرة، وقد متثلت عينة الدرا�سة 
يف اجلمعية العمومية وجمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية. و�سمم منوذج خم�س�ض 
جلمع البيانات الأولية، وتكون من اأربعة حماور ت�سمنت )36 فقرة( ، وقد تو�صلت الدرا�صة 

اإىل العديد من النتائج والتو�صيات اأهمها: 
ال�سفافية . 1 ممار�سة  م�ستوى  عن  ايجابيًا  موؤ�رصاً  اأعطت  ال�ستجابات  ن�سبة  اأن 

�سمن  الأربعة  للمحاور  والدنيا  العليا  الثقة  حدود  وتراوحت  عام،  بوجه  اجلمعية  يف 
اختبار T- Test، كما ياأتي: احلد الأدنى للثقة بني )3.73 - 4.25( ، واحلد الأعلى بني 

 .  )4.53 - 4.20(
كما اأظهر حتليل البيانات اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى للمتغريات . 2

العالقة  ومدة  العلمي،  والتح�سيل  باجلمعية،  والعالقة  )اجلن�ض،  للمبحوثني:  ال�سخ�سية 
باجلمعية( . 

واحلفاظ . 3 وتذليلها،  ال�سعف  نقاط  على  الرتكيز  ل�رصورة  الباحث  اأو�سى  وقد 
وعلى  حد  اأق�سى  اإىل  ال�سفافية  ممار�سة  م�ستوى  رفع  ل�سمان  وتعزيزها  القوة  نقاط  على 

امل�ستويات والأن�سطة كافة يف اجلمعية. 
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The Level of Transparency Practices at Females NGOs 
in Gaza Strip: A Case Study of Aisha Association 

for Woman and Child Protection

Abstract: 
This study aims at measuring the level of transparency practices at females 

NGOs in Gaza Strip throughout field implementation on Aisha Association 
for Woman and Child Protection. The researcher has adopted the descriptive 
approach in dealing with the phenomenon. The study sample represented the 
association’s General Assembly, the Board of Directors and the Executive 
Management. The researcher designed a special model assigned to collect 
the primary data and contains four axes that include 36 items. The study 
came up with the following conclusions and recommendations: 
1. The percentage of the responses gave a positive indication of the level of 

transparency practices in the association in general. Both of the maximum 
and minimum limits of confidence of the four axes ranged within the test 
T- Test as follows: The minimum limit of confidence was (3.73- 4.25) and 
the maximum limit of confidence was (4.20- 4.53) . 

2. The data analysis showed that there are no statistically significant 
variables due to personal differences of the respondents (sex, relationship 
with the Association, educational achievement, the relationship’s duration 
with the association. 

3. The researcher recommended that it is necessary to focus on the points of 
weaknesses and how to overcome them to maintain the points of strength 
to guarantee a high level of transparency practicing at all levels and 
activities in the association. 
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مقدمة: 
تت�سابك املفاهيم وامل�سطلحات امل�سككة يف اأداء املنظمات الأهلية وت�رصفها املايل 
والإداري، على اعتبار اأن م�سادر متويلها هي بالغالب منح وتربعات من جهات حملية اأو 
خارجية لتوزيعها واإي�سالها للفئات امل�ستهدفة، وعليه فقد اختار الباحث واحدة من تلك 
املنظمات الأهلية- جمعية عاي�سة حلماية املراأة والطفل التي تعدُّ امتداداً للج�سم النقابي 
يف برنامج غزة لل�سحة النف�سية حيث كانت تعمل وعلى مدى خم�سة ع�رص عامًا حتت م�سمى 
�سبتمرب  الداخلية يف منت�سف  املراأة، وقد ح�سلت اجلمعية على ترخي�ض من وزارة  دائرة 
حتت رقم )8136( لت�ستهدف الن�ساء واأطفالهن واأ�رصهن على حد �سواء )من�سورات   2009
جمعية عاي�سة، 2014( . وذلك بهدف قيا�ض م�ستوى ممار�سة ال�سفافية يف اأن�سطتها املالية 

والإدارية من خالل اأربعة حماور رئي�سة. 

مشكلة الدراسة: 

ما م�صتوى ممار�صة ال�صفافية يف املنظمات االأهلية الن�صائية يف قطاع 
غزة – جمعية عاي�صة حلماية املراأة والطفل؟ 

ويتفرع من ال�صوؤال الرئي�س االأ�صئلة الفرعية االآتية: 
ما م�ستوى اللتزام بالقوانني واللوائح والإجراءات املعمول بها يف جمعية عاي�سة؟  ●
ما م�ستوى الرقابة الداخلية واخلارجية على الأداء املايل والإداري لن�ساط جمعية  ●

عاي�سة؟ 
العمومية،  ● )اجلمعية  الثالثة:  امل�ستويات  بني  القرارات  يف  امل�ساركة  م�ستوى  ما 

وجمل�ض الدارة والإدارة التنفيذية( جلمعية عاي�سة؟ 
هل يتوافر نظام اأر�سفة م�ستندية وا�سحة ي�سهل الرجوع اإليها من قبل املعنيني يف  ●

جمعية عاي�سة؟ 
والعالقة  ● )اجلن�ض،  اإىل:  تعزى  املبحوثني  ا�ستجابات  يف  اختالفات  هناك  هل 

باجلمعية، والتح�سيل العلمي، ومدة العالقة باجلمعية( ؟ 
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أهداف الدراسة: 
من . 1 م�ستقاه  وا�سحة  ر�سمية  واإجراءات  ولوائح  قوانني  �سمن  العمل  اأهمية  اإبراز 

النظام الأ�سا�سي للحد من الجتهادات ال�سخ�سية ذات الطابع ال�سلبي. 
الداخلية واخلارجية لالأداء املايل . 2 الرقابة  الآليات املتبعة يف عملية  التحقق من 

والإداري وت�سويبها وتعزيزها كلما تتطلب الأمر. 
اإدارة . 3 التاأكيد على اأهمية امل�ساركة للم�ستويات الثالثة: )جمعية عمومية وجمل�ض 

والإدارة التنفيذية( يف القرارات املتعلقة باأن�سطة اجلمعية. 
التاأكد من وجود نظاٍم لأر�سفة امل�ستندات، ومدى �سهولة التعامل معه من قبل اأي . 4

جهة: داخلية كانت اأم خارجية. 
اأن�سطة . 5 يف  وممار�ستها  ال�سفافية  تعزيز  يف  تفيد  قد  وتو�سيات  مقرتحات  تقدمي 

املنظمات الأهلية العاملة يف قطاع غزة. 

حدود الدراسة: 
جلمعية  ● العمومية  واجلمعية  الدارة  وجمل�ض  العاملني  يف  يتمثل  الب�رصي:  احلد 

عاي�سة. 
احلد الزماين: جرى الطالع على واقع اجلمعية من العام 2010 – 2014، وُنفِّذت  ●

الدرا�سة يف الربع الأول من العام 2015. 
احلد املو�سوعي: تركز الدرا�سة على قيا�ض م�ستوى ممار�سة ال�سفافية يف املنظمات  ●

الأهلية الن�سائية. 

اإلطار النظري للدراسة: 

تعريف الشفافية: 

“و�سوح الت�رصيعات ودقة الأعمال املنجزة  ال�سفافية الإدارية هي:  اأن  اللوزي  اأا�سار 
اتخاذ  اجل  من  ومتقنة  كفوءة  اإدارية  اآليات  واعتماد  التعليمات  واتباع  املنظمات،  داخل 

قرارات على م�ستوى عاٍل من املو�سوعية والر�سانة”. )اللوزي، 2000: 148( 
يف حني اأن برنوطي ترى ال�سفافية باأنها: “ان يكون النظام مك�سوفًا ولي�ض �رصيًا بعيداً 

عن التعتيم”. )برنوطي، 2001: 18( 
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اأو  باملتطلبات  واللتزام  والعقالنية  “الو�سوح  تعني:  ال�سفافية  اأن  اخلناق  ويرى 
الف�ساد،  من  واحلد  الإجراءات  و�سهولة  للجميع،  الفر�ض  وتكافوؤ  للعمل  املرجعية  ال�رصوط 
�سهولة  عن  ف�ساًل  هذا  وفهمها،  �سياغتها  وب�ساطة  و�سوحها  تعني  القوانني  ف�سفافية 
غري  واإطالتها  عليها  باللتفاف  وال�سماح  تعقيدها  وعدم  وب�ساطتها  التنفيذية  الإجراءات 

املربرة وكذلك النزاهة يف تنفيذها”. )اخلناق، 2006: 8( 
و�سهولة  الت�رصيعات  و�سوح  “باأنها  الإدارية:  ال�سفافية  فتعرف  حممود  اأ�سيل  اأما 
كافة  للمتغريات  وفقًا  وتطورها  ومرونتها  لغتها  وو�سوح  بع�سها  مع  وان�سجامها  فهمها 
الإجراءات ون�رص املعلومات والإف�ساح عنها  الع�رص، وكذلك تب�سيط  مبا يتنا�سب مع روح 

و�سهولة الو�سول اإليها. « )حممود، 2008: 6( 
اإىل  اجلمهور  قبل  املقيد من  الو�سول غري   » اإىل:  ت�سري  ال�سفافية  اأن  اإيليا فريى  اأما 
العام«.  القطاع  يف  والأداء  القرارات  على  بها  وموثوق  املنا�سب  الوقت  يف  املعلومات 

 )Elia Armstrong )2005: 4(

أسس الشفافية اإلدارية ومبادؤها:

الو�صوح االإداري: . 1
ن�ساط  يكون  بحيث  الإدارية،  وعملياتها  اإجراءاتها  عن  املنظمة  تك�سف  اأن  ينبغي 
الإدارة وا�سحًا من خالل تو�سيح اأ�سباب القرارات الإدارية، وهو ما يتحقق بالتزام الإدارة 
بالإعالن عن الأ�سباب القانونية والواقعية للقرارات، وذلك عند ممار�سة اأن�سطتها التي تتعلق 
والندب  والنقل  والرتقية  التعيني  كقرارات  باملنظمة،  كافة  و�سوؤونهم  العاملني  مب�سلحة 

ومنح املكافاآت واحلوافز... الخ. )حرب، 2011: 31( 
اإجراءات العمل: . 2

�رصورة ان تكون اإجراءات العمل الإداري يف املنظمات وا�سحة ومعلنة للجميع بحيث 
ب�سكل  العمل  اإجراءات  وتب�سيط   )11  :2012 )احلربي،  واجلهد.  الوقت  من  كثرياً  تكلف  ل 
املعلومات  ن�رص  ذلك  �سمن  ويندرج  املوظفني،  قبل  من  تعقيد  دون  الن�سطة  باأداء  ي�سمح 
املوظفني  متناول  يف  لتكون  العمل،  اإجراءات  عن  الإر�سادية  الأدلة  وتوفري  والبيانات 
املعنيني بالأن�سطة، واخت�سار الإجراءات غري ال�رصورية ما اأمكن. )ال�سبيعي، 2010: 39( 

و�صوح املعايري: . 3
اأي اأن تكون قواعد العمل وا�سحة وتخدم ر�سالة املنظمة بالطريقة املثلى كما يجب 
اأن ل تكون هذه القواعد جامدة حتى ميكن تطويرها وتعديلها لت�سبح ب�سيطة وفاعلة تواكب 
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ثقافة ال�رصعة التي ت�سف بها النظام العاملي اجلديد. )حممود، 2008: 8( 
االت�صال االإداري وتدفق املعلومات: . 4

واإىل  من  واملعلومات  البيانات  و�سول  يكفل  فعال  ات�سال  وجود  ال�سفافية  تتطلب 
املعلومات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  بها،  املحيط  املجتمع  اإىل  منها  ي�سدر  ما  وكذلك  املنظمة، 
والأوامر والتوجيهات بني خمتلف امل�ستويات الإدارية داخل املنظمة مبا ي�سهم يف توفري 
يتطلب  ما  وهو  منها،  وال�ستفادة  اإليها  امل�ستفيدين  و�سول  وي�سهل  وتدفقها،  املعلومات 

وجود نظام فعال للمعلومات يخدم املنظمة. )احلربي، 2012: 12( 
تقومي االأداء: . 5

يعّد التقومي الإداري اأحد العوامل املهمة لقيا�ض م�ستوى اأداء املوؤ�س�سة والعاملني بها، 
لتقومي  اأ�ساليب حمددة  ا�ستخدام  الإنتاجية دون  التفاوت يف  الك�سف عن مدى  اإذ ل ميكن 
الأداء املعريف واملهاري وال�سلوكي ملوظفي املوؤ�س�سة، والتي ت�سهم يف حتديد نقاط القوة 
والو�سوح  الإف�ساح  ويرتبط  منها.  احلد  اأو  لعالجها،  والق�سور  ال�سعف  ونقاط  لتعزيزها، 
على  املوظفني  كاطالع  لالإف�ساح؛  خمتلفة  اأ�ساليب  املديرون  وي�ستخدم  الأداء،  بتقومي 
وم�ستوى  العمل  ات  ومهمَّ للم�سوؤوليات  الر�سمي  والتو�سيف  امل�ستقبلية،  املوؤ�س�سة  خطط 
ترتتب  معينة  واإجراءات  باأمور  قيامه  اأن  م�سبقًا  يعرف  املوظف  اأن  والتاأكد  ال�سالحيات، 
عليها عواقب حمددة، وهذا يعني اأن تكون جميع اأ�ساليب الإف�ساح وا�سحة ومكتوبة، وتبلغ 

بطريقة ر�سمية للموظفني. )احلربي، 2012: 12( 
التفاعل بني االأنظمة وموؤ�ص�صات املجتمع املدين: . 6

وتعني اإيجابية العالقة بني املنظمة وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وموؤ�س�سات املجتمع 
املدين هي الن�سق ال�سيا�سي املتطور الذي تتيح �سريورة متا�سه ومتف�سله يف املوؤ�س�سات من 

مراقبة اأدائها )حممود، 2008: 8( 
العقالنية يف االأنفاق: . 7

الإهدار بهدف و�سع  الأن�سطة والرثوات، وقد يكون هذا  الهدر يف  الق�ساء على  تعني 
القرارات  بع�ض  اتخاذ  اإىل  الأوقات  بع�ض  يف  الهدر  ي�سل  وقد  الإدارة  خدمة  يف  املنظمة 
الرئي�سة يف �سهور عدة مما يعطل م�سرية املنظمة وم�سالح العاملني بها، وي�ستوجب الق�ساء 
املنظمة.  الإدارة يف خدمة  وتاأكيد مفهوم  والأهداف،  الأ�ساليب  الهدر وو�سع  الكامل على 

)حممود، 2008: 7( 



56

مستوى ممارسة الشفافية في املنظمات األهلية النسائية في قطاع غزة.
د. جالل إسماعيل شباتدراسة حالة - جمعية عايشة حلماية املرأة والطفل

احرتام القانون: . 8
تعني تطبيق القانون على اجلميع مبا يف ذلك اأ�سحاب املواقع والنفوذ واملنا�سب 
تقدمها.  وتعزيز  خدمتها  اأجل  من  والقوانني  القرارات  وتكري�ض  املنظمة،  يف  العليا 

 )7 )حممود، 2008: 

أهداف الشفافية: 

للمواطنني . 1 واإعالنها  والإجراءات  والقوانني  الأنظمة  يف  الغمو�ض  وعدم  الو�سوح 
واملوظفني.

الدقة . 2 خالل  من  كفاءتها  وزيادة  والإدارية  املالية  الرقابة  اأجهزة  دور  تعزيز 
والو�سوح يف الإيرادات واملمار�سات الإدارية املعمول بها. 

زيادة ثقة العاملني واملواطنني بالتنظيم الإداري. . 3
منع . 4 و  املوظفني  عمل  يف  والفو�سى  الإرباك  وجتنب  والتكاليف  الوقت  توفري 

املمار�سات الإدارية اخلاطئة. 
التعيني يف الوظائف على اأ�سا�ض الكفاءة املطلقة. . 5
املعلومات . 6 تدفق  وت�سهيل  كافة،  والأق�سام  الدوائر  بني  املعلومات  �سبكة  تطوير 

والرجوع اإليها. 
توفري نظام اأر�سفة م�ستندية موثوقة ي�سهل التعامل معها. . 7

أنواع للشفافية: 

املوؤ�س�سة . 1 عمل  طبيعة  ينا�سب  ل  ن�سخي  باأ�سلوب  مقلدة  وهي  املدبلجة:  ال�سفافية 
بالعك�ض.  اأو  احلكومي  القطاع  اإىل  اخلا�ض  القطاع  من  ال�سفافية  كنقل  وظروفها،  املعنية 

)ال�سبيعي، 2010: 41( 
ال�سفافية املوؤدجلة: تنطلق يف حدمة �سالح واأيديولوجيا ن�سدرها م�سمم الياتها، . 2

ولي�ض امل�ستفيد منها اأو املطلع على اإنتاجها. )قرداغي، 2011: 4( 
وهي . 3 فيه  مبالغ  باأ�سلوب  اجليدة  النتائج  تنتقي  التي  وهي  النتقائية:  ال�سفافية 

م�ساحبة بحملة اإعالنية عندما تكون الأرقام والأحداث اإيجابية وباملربرات اإذا كان هناك 
اإخفاق. )ال�سبيعي، 2010: 41( 
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مستويات الشفافية: 

امل�صتوى الذاتي: وهذه تتطلب �رصورة توافر الأبعاد الآتية: . 1
توعية املوظفني مبهمات الدائرة والواجبات التي ينبغي القيام بها.  �
تثبيت مراحل اإجناز املعامالت على النماذج جميعها.  �
تعميم الإعالن عن حالت التمييز والنجاح وحالت التجاوز والف�سل.  �
امل�صتوى ال�صمويل: وهذه تتطلب �رصورة: . 2
التزام املوؤ�س�سة والإدارة العليا مببداأ املوؤ�س�سة والقانون.  �
ت�سهيل اإجراءات اللقاءات بني الأجهزة العليا والأجهزة الرقابية.  �
تعميم مفهوم التن�سيق امل�سرتك الق�سام يف الفعاليات كافة.  �
الإدارة  � وتقومي  واملوازنات  املالية  الإدارات  على  واملحا�سبة  الرقابة  دور  تفعيل 

العليا. )قرداغي، 2011: 4( 

املشكالت اليت تواجه تطبيق الشفافية وهي: 

�سعوبة حتديد اأولويات الأهداف املراد حتقيقها ب�سبب كرثتها وتداخلها. . 1
ال�ستمرار يف تطبيق اأنظمة القدمية والروتني والتعقيد يف الإجراءات. . 2
بني . 3 التن�سيق  و�سياع  والتطوير،  التحديث  عمليات  يف  والفو�سى  الزدواجية 

الأجهزة الإدارية. )قرداغي، 2011: 5( 
معاملها  وت�سنيف  ال�سفافية  مفهوم  يف  نظريًا  الكتابة  ميكن  اأنه  تقدم  مما  يالحظ 
ومتطلباتها يف املوؤ�س�سات بوجه عام، اإل اأن املمار�سة العملية من قبل العن�رص الب�رصي يف 
حياة املوؤ�س�سة يبقى احلجر الأ�سا�ض يف الو�سول اىل م�ستوى عاٍل اأو منخف�ض من ممار�سة 

ال�سفافية ك�سامن رئي�ض ل�سريورة احلياة، وحتقيق الأهداف يف املوؤ�س�سات. 

الدراسات السابقة: 

درا�سة )�صقور، 2012( 
الإ�سالمية  البنوك  يف  املحا�سبية  ال�سفافية  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ال�سفافية  الباحث  قا�ض  الهدف،  هذا  ولتحقيق  فيها،  املوؤثرة  العوامل  وحتليل  الأردنية، 
املحا�سبية من خالل اأربعة مقايي�ض هي: احلاكمية املوؤ�س�سية وعدم ممار�سة اإدارة الأرباح 
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والإف�ساح املحا�سبي وتطبيق معايري التدقيق الداخلي، وكما هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأهم 
البنك  الأردنية، كحجم  الإ�سالمية  البنوك  ال�سفافية املحا�سبية يف  التي توؤثر على  العوامل 
البنوك الإ�سالمية الأردنية والبالغ  الدرا�سة من جميع  وربحيته ومديونيته، وتتكون عينة 
وبنك  الدويل  الإ�سالمي  العربي  والبنك  الأردين  الإ�سالمي  البنك  هي  بنوك  ثالثة  عددها 
دبي الأردن الإ�سالمي. وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن ال�سفافية املحا�سبية يف البنوك الإ�سالمية 
72%، ودرجة عدم  70%، بينما كانت درجة احلاكمية املوؤ�س�سية  الأردنية ككل ت�ساوي 
ممار�سة اإدارة الأرباح هي 60%، ودرجة الإف�ساح املحا�سبي هي 69%، ودرجة تطبيق 
معايري التدقيق الداخلي هي 77%، كما وجدت الدرا�سة اأن ال�سفافية املحا�سبية تزداد مع 
من  املحا�سبية  بال�سفافية  الهتمام  زيادة  ب�رصورة  الدرا�سة  واأو�ست  البنك،  حجم  زيادة 
الأ�ساليب  ا�ستخدام  للحد من  املنا�سبة  الطرق  اإيجاد  املالية، عن طريق  الأوراق  قبل هيئة 
التي تخف�ض من ال�سفافية املحا�سبية وت�سجيع ا�ستخدام وتطبيق املبادئ واملفاهيم التي 
تزيد من درجة ال�سفافية املحا�سبية يف البنوك وال�رصكات الأردنية، و�رصورة اإن�ساء جمعية 
للمدققني الداخليني تهتم مب�ساحلهم وحتافظ على حقوقهم، وُتعنى بو�سع قواعد لل�سلوك 

املهني ومعايري للتدقيق الداخلي يلزم املدققني الداخليني بتطبيقها. 
درا�سة )حرب، 2011( 

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل واقع ال�سفافية الإدارية ومتطلبات تطبيقها لدى الإدارة 
العليا يف اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة، وحتديد مدى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
الإدارية،  وامل�ساءلة  الإداري،  والت�سال  املعلومات،  نظام  بني  املبحوثني  اإجابات  يف 
وحماولة  اجلامعات،  تلك  يف  الإدارية  ال�سفافية  تطبيق  على  العمل  واإجراءات  وامل�ساركة، 
اخلروج بتو�سيات تعمل على زيادة اللتزام بال�سفافية الإدارية مبا يحقق جتويد خمرجات 

العمل وحل م�سكالته. 
ع�سوائية  عينة  على  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  على  درا�ستها  يف  الباحثة  واعتمدت 
طبقية من جمتمع الدرا�سة البالغ )410( موظفًا من الإداريني والأكادمييني الذين ي�سغلون 
 )205( الأق�سى. بحجم  الأزهر، وجامعة  الإ�سالمية وجامعة  اإدارية يف اجلامعة  منا�سب 
ال�سفافية  مبمار�سة  التزام  وجود  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  املبحوثة.  اجلامعات  يف  موظفني 
يف  اإدارية  منا�سب  ي�سغلون  ممن  والأكادمييني  الإداريني  لدى  مقبولة  بدرجة  الإدارية 
اجلامعات الفل�سطينية. كذلك وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني جمالت الدرا�سة: )نظام 
وواقع  العمل(  واإجراءات  وامل�ساركة،  الإدارية،  وامل�ساءلة  الإداري،  والت�سال  املعلومات، 
ال�سفافية الإدارية يف اجلامعات الفل�سطينية. واأي�سا وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف 
ا�ستجابة املبحوثني حول واقع ال�سفافية الإدارية ومتطلبات تطبيقها يف جمالت الت�سال 
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اإىل  تعزى  الإدارية  وال�سفافية  العمل،  واإجراءات  وامل�ساركة،  الإدارية،  وامل�ساءلة  الإداري، 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اأظهرت  وبالنهاية  الأزهر.  جامعة  ول�سالح  اجلامعة 
اجلامعات  يف  تطبيقها  ومتطلبات  الإدارية  ال�سفافية  واقع  حول  املبحوثني  ا�ستجابة  يف 

الفل�سطينية تعزى اإىل امل�ستوى التعليمي ول�سالح حملة الدكتوراه. 
درا�سة )عبدالرحمن، 2009( 

ال�رصكات امل�ساهمة  ال�سفافية والإف�ساح يف  اإىل م�ستوى  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
حتقيقها،  وكيفية  ال�سفافية  اأهمية  اإىل  للتعرف  املحا�سبية  الأدبيات  وروجعت  ال�سعودية، 
والآليات الواجب اإتباعها لتحقيق ال�سفافية، وما اجلهود املبذولة من قبل هيئة �سوق املال 
مزيد  لتحقيق  ال�سعودية  املحا�سبة  واأهمية �سبط معايري  ال�سفافية  ال�سعودي جتاه حتقيق 
ال�سوق  ال�سفافية يف  ارتفاع م�ستوى  اإىل نتيجة موؤداها  الباحث  ال�سفافية، وقد تو�سل  من 
القطاعات  ال�سفافية بني  النا�سئة الأخرى، وتقاُرب م�ستوى  ال�سعودي باملقارنة بالأ�سواق 

املختلفة، وهذا يعنى التزام ال�رصكات مبا تقرره هيئة �سوق املال ال�سعودي. 
درا�سة )اجلزار، 2005( 

هدفت الدرا�سة اىل التحقق من العوامل املوؤثرة يف عملية الإف�ساح داخل ال�رصكات، 
اأهم املفاهيم امل�ستخدمة يف  هذا املجال،   مثل: مفهوم الإف�ساح  من خالل الرتكيز على 
وقد  الإف�ساح.  درجة   لتحديد  القيا�سي  الرقم  ومفهوم  الإف�ساح،    وم�ستوى   ، )ال�سفافية( 
حددت الدرا�سة �ستة فرو�ض �سيغت ب�سكل ي�سمح حتقيقها اختياريًا.   ثم حددت متغريات 
)ال�سفافية(   وخم�ض متغريات م�ستقلة  وهي  الإف�ساح  تابع وهو درجة  البحث يف متغري 
مكتب  وحجم  ال�سناعة  ونوع  التقارير،  م�ستخدمي  وقرارات  بال�رصكة،  النمو  متغريات 
املراجعة، ومكانة املوقع علي الإنرتنت. وا�ستندت الدرا�سة اإيل عينة مكونة من 58 �رصكة 
تنتمي لقطاعات خمتلفة، وتراجع بو�ساطة مكاتب مراجعة خمتلفة. وخل�ست اإىل تدين درجة 
الإف�ساح  )ال�سفافية( يف التقارير املن�سورة �سواء بال�سحف اأم النرتنت، كذلك لوحظ تولد 
على  بالعتماد  امل�ستثمر  يدفع  مما  املتوافرة،  املعلومات  م�سادر  يف  الثقة  بعدم  �سعور 
خربته ال�سخ�سية يف اتخاذ قراراته ال�ستثمارية، كما اأظهرت تخلف ال�رصكات ال�سعودية عن 
مثيالتها بالدول الغربية يف اإدراك مدى اأهمية ا�ستخدام الإنرتنت كقناة فعالة لن�رص وتوزيع 

التقارير املالية. 

ثالثا- التعليق على الدراسات السابقة: 

امل�ستقلة يف  املتغريات  العديد من  ال�سابقة يف  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية مع  اتفقت 
قيا�ض م�ستوى ال�سفافية )الإف�ساح املايل للمعنيني، والو�سول للمعلومات ب�سهولة وي�رص، 
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اأداء  على  للحكم  منطقيًا  مدخاًل  متثل  التي  القرارات(  يف  وامل�ساركة  الإجراءات،  وو�سوح 
املوؤ�س�سات. 

واختلفت ب�سكل رئي�ض يف اختيار القطاع وجمتمع الدرا�سة وعينتها، حيث اإن الدرا�سة 
اخلارجية  واملنح  التمويل  على  تعتمد  التي  الأهلية  املنظمات  قطاع  على  ركزت  احلالية 
للموؤ�س�سة، وتعد ممار�سة ال�سفافية فيها �سمانًا وموؤ�رصاً لوجودها وموا�سلة تقدمي اخلدمات 

للجمهور امل�ستهدف. 

منهجية الدراسة وحتليل البيانات: 

منهجية الدراسة: 

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي الذي يعتمد على درا�سة الظاهرة كما هي يف الواقع، 
الظاهرة  الكيفي  التعبري  ي�سف  حيث  وكميًا،  كيفيًا  عنها  والتعبري  دقيقا  و�سفًا  بو�سفها 
ويو�سح خ�سائ�سها، بينما يعطي التعبري الكمي رقميًا يو�سح مقدار الظاهرة اأو حجمها، 

ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى. 
كما ل يتوقف عند جمع املعلومات اخلا�سة بالظاهرة ل�ستق�ساء مظاهرها وعالقاتها 
املختلفة، بل لي�سمل التحليل والربط والتف�سري للو�سول اإىل ا�ستنتاجات يبنى عليها الت�سور 

املقرتح )الع�ساف، 2012: 217( . 

جمتمع الدراسة: 

متثل جمتمع الدرا�سة يف امل�ستويات الثالثة جلمعية عائ�سة )اجلمعية العمومية، جمل�ض 
الإدارة والإدارة التنفيذية( . 

عينة الدراسة: 

متثلت عينة الدرا�سة يف امل�سح ال�سامل للم�ستويات الثالثة يف اجلمعية- جميع اأع�ساء 
 10( ا�سرتداد  ، وقد مت   )13( الإداري( وعددهم  )الطاقم  التنفيذية  الإدارة والإدارة  جمل�ض 
البالغ عددها  العمومية  اأع�ساء اجلمعية  ا�ستبانة( من   30( ،%77 اأي بن�سبة  ا�ستبيانات( 

)53 ع�سواً( اأي بن�سبة 57% لي�سل املجموع الكلي اإىل )40 ا�ستبانه( . 

ثانيا- خصائص جمتمع الدراسة: 

ميكن ت�سنيف جمتمع الدرا�سة وفقًا لأربعة متغريات هي: اجلن�ض- العالقة باجلمعية- 
مدة العالقة باجلمعية- التح�سيل العلمي. 
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اجلن�س. 1
الجدول )1( 

التوزيع االحصائي لعينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس

الن�صبةالتكراراجلن�س

5 .27%11ذكور

72.5%29اناث

100%40الكلي

جاءت  حيث  الذكور  ن�سبة  من  اعلى  كانت  الناث  ن�سبة  ان   )1( يت�سح من اجلدول 
ن�سبة الناث بن�سبة 72.5% بينما جاءت ن�سبة الذكور بن�سبة %27.5

العالقة باجلمعية. 2
الجدول )2( 

التوزيع االحصائي لعينة الدراسة وفقا لمتغير العاقة بالجمعية

الن�صبةالتكرارالعالقة باجلمعية

5 .72%29جمعية عمومية

0 .10%4جمل�ض ادارة

5 .17%7ادارة تنفيذية

100%40الكلي

يت�سح من اجلدول )2( اأن اأعلى ن�سبة من اأفراد جمتمع الدرا�سة تقع �سمن فئة جمعية 
عمومية بن�سبة 72.5%، يليهم اأع�ساء الإدارة التنفيذية بن�سبة 17.5%، وتليها فئة جمل�ض 
اأفراد جمتمع الدرا�سة  89% من  اأن  10%. ويف �سوء تلك البيانات يت�سح  الإدارة بن�سبة 

حم�سورين يف الإدارة التنفيذية واجلمعية العمومية. 
مدة العالقة باجلمعية. 3
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الجدول )3( 
التوزيع االحصائي لعينة الدراسة وفقا لمتغير مدة العاقة بالجمعية

الن�صبةالتكرارمدة العالقة باجلمعية

0 .5%2�سنة واقل

5 .22%9�سنتان

0 .25%10ثالثة �سنوات

5 .47%19اكرث من ذلك

100%40الكلي

يبني اجلدول )3( باأن مدة العالقة باجلمعية تفاوتت بني الفئات املختلفة، وح�سلت 
47.5% وتليها فئة ثالثة �سنوات  اأكرث من ثالث �سنوات على املرتبة الأوىل بن�سبة  الفئة 
�سنة  اأقل من  الأخرية  املرتبة  22.5% وجاءت يف  �سنتان  فئة  وتليها   ،%25 ن�سبة  على 

بن�سبة %5. 
عالقتهم  مدة  تزيد  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  معظم  باأن  ال�سابقة  النتائج  من  يت�سح 

باجلمعية عن �سنتني حيث كانت ن�سبتهم %72. 
التح�صيل العلمي: . 4

الجدول )4( 
التوزيع االحصائي لعينة الدراسة وفقا لمتغير التحصيل العلمي

الن�صبةالتكرارالتح�صيل العلمي

5 .17%7اقل من دبلوم

5 .22%9دبلوم

5 .47%19بكالوريو�ض

5 .12%5درا�سات عليا

100%40الكلي

البكالوريو�ض  درجة  على  حا�سلون  العينة  اأفراد  غالبية  باأن   )4( اجلدول  يو�سح 
الدبلوم  ون�سبة   %47.5 البكالوريو�ض  درجة  على  احلا�سلني  ن�سبة  كانت  دون حيث  وما 
22.5% وبالن�سبة نف�سها ح�سلت اأقل من دبلوم على 17.5%، وجاءت يف املرتبة الأخرية 
اأفراد العينة غري  فئة حملة الدرا�سات العليا بن�سبة 12.5%، ويتبني من النتائج اأن ن�سبة 
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احلا�سلني على درجتي املاج�ستري والدكتوراه %86.5. 

ثالثا - إلجابة على تساؤالت الدراسة: 

ما درجة اللتزام بالقوانني واللوائح والجراءات يف املوؤ�س�سات الهلية الن�سائية؟ . 1
الجدول )5( 

نتائج اختبار T- Test لقياس درجة االلتزام مستوى االلتزام بالقوانين واللوائح واالجراءات. 

متو�صط الفقرة
ح�صابي

الوزن 
الن�صبي

انحراف 
معياري

حدود الثقة
T قيمةSIGالرتتيب

اعلىادنى

تلتزم الدارة العليا يف قراراتها املالية 
3**0.664.144.5612.890.00%4.3587.00والدارية بالنظام الأ�سا�سي

يجري ت�سكيل اللجان لالأن�سطة بناء على 
8**0.664.014.4411.740.00%4.2384.50ما ورد يف النظام ال�سا�سي

يعد النظام ال�سا�سي مرجعا رئي�سيا يف 
6**0.873.974.539.090.00%4.2585.00التعامل مع املوردين

تتوافق قرارات جمل�ض الدارة للموؤ�س�سة 
5**0.894.044.619.430.00%4.3386.50مع ن�سو�ض النظام ال�سا�سي

تعر�ض التقارير املالية والدارية على 
1**0.684.284.7213.960.00%4.5090.00اجلمعية العمومية ب�سكل دوري

تتوافر التقارير املالية والدارية 
للمانحني يف اأي حلظة من عمر امل�رصوع 

املمول
4.2885.50%1.013.954.607.970.00**7

تتم اإجراءات ال�رصف املايل وفق ما ورد 
9**0.963.874.487.760.00%4.1883.50بالنظام ال�سا�سي

تتم عملية التدقيق املايل الداخلي 
2**0.674.194.6113.180.00%4.4088.00واخلارجي ب�سكل دوري

تتم عملية التوظيف من خالل الجراءات 
11**0.993.814.447.170.00%4.1382.50املن�سو�ض عليها بالنظام ال�سا�سي

يجري اإ�سافة اأو اقالة اع�ساء اجلمعية 
العمومية وفق ما ورد يف النظام 

ال�سا�سي
4.1382.50%0.973.824.437.370.00**10

جترى عملية النتخابات ملجل�ض الدارة 
ب�سكل دوري ح�سب ما ن�ض عليه النظام 

ال�سا�سي
4.3386.50%0.664.124.5312.780.00**4
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متو�صط الفقرة
ح�صابي

الوزن 
الن�صبي

انحراف 
معياري

حدود الثقة
T قيمةSIGالرتتيب

اعلىادنى

م�ستوى اللتزام بالقوانني واللوائح 
**0.654.074.4912.390.00%4.2885.59والجراءات. 

α=0.01 دال احصائيا عند مستوى داللة **
α=0.05 دال احصائيا عند مستوى داللة *

يو�سح اجلدول اأعاله )5( اأن املتو�سط احل�سابي العام لدرجة املوافقة على العبارات 
درجات،   5 من  درجة  الدرا�سة=4.28  اأفراد  نظر  وجهة  من  املحور  هذا  حتت  املندرجة 
بانحراف معياري 0.65 درجة، والذي ي�سري اإىل عدم وجود تباين كبري يف الإجابات بني 
اأفراد الدرا�سة، وقد بينت نتيجة T- Test ملجموعة واحدة اأن املتو�سط احل�سابي العام لدرجة 
افراد  العبارات املندرجة حتت هذا املحور بوجه عام من وجهة نظر جميع  املوافقة على 
 )T- Test( الدرا�سة، يزيد ب�سكل ذي دللة اإح�سائية عن القيمة 3، حيث كانت قيمة الإح�ساء
قيمة  وكانت  موجبة،  وهي   )12.39(  =  3 والقيمة  العام  احل�سابي  املتو�سط  بني  للفرق 
اخلطاأ من النوع الأولα=0.00، وهي اأقل من 0.05، وكما هو وا�سح اأي�سًا من حدود الثقة 
للمتو�سط احل�سابي العام يف املجتمع التي تدل على اأن املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة 
على العبارات املندرجة حتت هذا املحور لدى جميع اأفراد الدرا�سة يقع بني )4.07&4.49( 
بالقوانني  بالتزام  غزة  قطاع  يف  الن�سائية  الأهلية  املنظمات  التزام  م�ستوى  يعد  وبذلك   ،
بوزن  الدرا�سة )م�ستوى مرتفع( جداً  اأفراد  واللوائح والإجراءات بوجه عام من وجهة نظر 

ن�سبي قيمته %85.6. 
ما درجة تبني املوؤ�س�سة ملبداأ امل�ساركة يف �سنع القرارات؟ . 2

الجدول )6( 
نتائج اختبار T- Test لقياس درجة تبني المؤسسة لمبدأ المشاركة في صنع القرارات. 

متو�صط الفقرة
ح�صابي

الوزن 
الن�صبي

انحراف 
معياري

قيمة حدود الثقة
TSIGالرتتيب

اعلىادنى

يتبنى املدير التنفيذي مبداأ امل�ساركة يف 
4**87.000.664.144.5612.890.00%4.35القرار مع العاملني باملوؤ�س�سة

ي�سري اأداء املوؤ�س�سة اىل تبني الدارة 
التنفيذية �سيا�سة الجتماع الدوري مع 

من�سقي الربامج وامل�ساريع. 
4.35%87.000.624.154.5513.720.00**3
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متو�صط الفقرة
ح�صابي

الوزن 
الن�صبي

انحراف 
معياري

قيمة حدود الثقة
TSIGالرتتيب

اعلىادنى

ت�سارك الدارة التنفيذية يف اجتماعات 
2**88.500.714.204.6512.660.00%4.43جمل�ض الدارة الدوري. 

تتلقى الدارة التنفيذية مالحظات بناءه 
1**89.500.604.284.6715.580.00%4.48لأداء عملها من قبل جمل�ض الدارة. 

يتوا�سل جمل�ض ادارة اجلمعية مع اع�ساء 
اجلمعية العمومية لطالعهم على كل ما 

هو جديد. 
4.03%80.500.923.734.327.050.00**8

ت�سكل اجلمعية العمومية جلان 
متخ�س�سة ت�ساهم يف ا�سناد العمل 

التنفيذي للموؤ�س�سة. 
3.83%76.500.843.564.096.180.00**6

تتبنى املوؤ�س�سة �سيا�سة املكافاآت 
املادية واملعنوية لالأفكار البناءة من 

قبل العاملني
3.65%73.001.103.304.003.740.00**7

تبني املوؤ�س�سة ملبداأ امل�ساركة يف �سنع 
**83.140.563.984.3413.090.00%4.16القرارات

α=0.01 دال احصائيا عند مستوى داللة **
α=0.05 دال احصائيا عند مستوى داللة *

يو�سح اجلدول اأعاله )6( اأن املتو�سط احل�سابي العام لدرجة املوافقة على العبارات 
درجات،   5 من  درجة  الدرا�سة=4.16  اأفراد  نظر  وجهة  من  املحور  هذا  حتت  املندرجة 
بانحراف معياري 0.56 درجة والذي ي�سري اىل عدم وجود تباين كبري يف الجابات بني 
افراد الدرا�سة، وقد بينت نتيجة T- Test ملجموعة واحدة اأن املتو�سط احل�سابي العام لدرجة 
افراد  العبارات املندرجة حتت هذا املحور بوجه عام من وجهة نظر جميع  املوافقة على 
 )T- Test( الدرا�سة، يزيد ب�سكل ذي دللة اح�سائية عن القيمة 3، حيث كانت قيمة الإح�ساء
للفرق بني املتو�سط احل�سابي العام والقيمة 3 = )13.09( وهي موجبة، وكانت قيمة اخلطاأ 
الثقة  حدود  من  اأي�سا  وا�سح  هو  وكما   ،0.05 من  اأقل  وهي   ،α=0.05 الول  النوع  من 
للمتو�سط احل�سابي العام يف املجتمع التي تدل على اأن املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة 
على العبارات املندرجة حتت هذا املحور لدى جميع اأفراد الدرا�سة يقع بني )3.98&4.34( 
، وبذلك يعد م�ستوى التزام املوؤ�س�سة بتبني مبداأ امل�ساركة يف �سنع القرارات بوجه عام من 

وجهة نظر اأفراد الدرا�سة )م�ستوى مرتفع( جداً بوزن ن�سبي قيمته )83.14( . 
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ما م�ستوى الرقابة الداخلية واخلارجية لالأداء املايل والداري؟ . 3
الجدول )7( 

نتائج اختبار T- Test لقياس مستوى الرقابة الداخلية والخارجية لألداء المالي واالداري. 

متو�صط الفقرة
ح�صابي

الوزن 
الن�صبي

انحراف 
معياري

قيمة حدود الثقة
TSIGالرتتيب

اعلىادنى

ي�سري اأداء املوؤ�س�سة اإىل قدرة جمل�ض 
الإدارة على مراقبة الأن�سطة املالية 

والإدارية فيها. 
4.60%92.000.634.404.8016.000.00**3

تتوافر اليات وا�سحة للرقابة الدارية 
واملالية من قبل جمل�ض الدارة على اأداء 

الإدارة التنفيذية. 
4.63%92.500.494.474.7820.960.00**1

يحر�ض املدقق املايل واخلارجي على 
4**91.000.504.394.7119.460.00%4.55متابعة ان�سطة املوؤ�س�سة ب�سكل دوري. 

ميتلك املدير التنفيذي قدارات عالية 
للمراقبة والتدقيق على اأداء الدائرة 

املالية. 
4.35%87.000.704.134.5712.200.00**5

يقدم املدير التنفيذي التقرير املايل 
والإداري من قبل اجلمعية العمومية على 

املوؤ�س�سة. 
4.60%92.000.554.434.7718.560.00**2

ل يوجد مالحظات جوهرية على الأداء 
املايل والإداري من قبل اجلمعية 

العمومية على املوؤ�س�سة
4.20%84.000.723.974.4310.490.00**6

ل يوجد مالحظات جوهرية على 
الأداء املايل والإداري من قبل اجلهات 

احلكومية على املوؤ�س�سة
4.10%82.000.713.874.339.810.00**8

تتم عملية التوظيف يف املوؤ�س�سة من 
خالل جلان م�سرتكة من خارج وداخل 

املوؤ�س�سة
4.10%82.000.673.894.3110.360.00**7

م�ستوى الرقابة الداخلية واخلارجية 
**87.810.434.254.5320.520.00%4.39لالأداء املايل والإداري

α=0. 01 دال احصائيا عند مستوى داللة **
α=0. 05 دال احصائياً عند مستوى داللة *

يو�سح اجلدول اعاله )7( اأن املتو�سط احل�سابي العام لدرجة املوافقة على العبارات 
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درجات،   5 من  درجة  الدرا�سة=4.39  اأفراد  نظر  وجهة  من  املحور  هذا  حتت  املندرجة 
الإجابات  يف  كبري  تباين  وجود  عدم  اإىل  ي�سري  والذي  درجة،   0.43 معياري  بانحراف 
بني اأفراد الدرا�سة، وقد بينت نتيجة T- Test ملجموعة واحدة اأن املتو�سط احل�سابي العام 
لدرجة املوافقة على العبارات املندرجة حتت هذا املحور بوجه عام من وجهة نظر جميع 
 T-( اأفراد الدرا�سة، يزيد ب�سكل ذي دللة اح�سائية عن القيمة 3، حيث كانت قيمة الح�ساء
Test( للفرق بني املتو�سط احل�سابي العام والقيمة 3 = )20.52( وهي موجبة، وكانت قيمة 
اخلطاأ من النوع الولα=0.05، وهي اأقل من 0.05، وكما هو وا�سح اأي�سا من حدود الثقة 
للمتو�سط احل�سابي العام يف املجتمع التي تدل على اأن املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة 
على العبارات املندرجة حتت هذا املحور لدى جميع اأفراد الدرا�سة يقع بني )4.25&4.53( 
من  عام  بوجه  والإداري  املايل  لالأداء  واخلارجية  الداخلية  الرقابة  م�ستوى  يعد  وبذلك   ،

وجهة نظر اأفراد الدرا�سة )م�ستوى مرتفع( جداً بوزن ن�سبي قيمته%87.81. 
ما مدى فاعلية نظام الر�سفة املعمول به داخل املوؤ�س�سة؟ . 4

الجدول )8( 
نتائج اختبار T- Test لقياس فاعلية نظام االرشفة المعمول به داخل المؤسسة. 

متو�صط الفقرة
ح�صابي

الوزن 
الن�صبي

انحراف 
معياري

حدود الثقة
T قيمةSIGالرتتيب

اعلىادنى

يتوافر يف املوؤ�س�سة موظفني خمت�سني 
1**87.500.634.174.5813.850.00%4.38بعمل ال�سكرتارية والر�سفة

يتوافر يف املوؤ�س�سة نظاما معتمدا من 
5**82.000.593.914.2911.780.00%4.10قبل الدارة التنفيذية لأر�سفة امللفات

يتوافر اماكن خا�سة للملفات وال�سجالت 
4**83.500.753.944.419.950.00%4.18وامل�ستندات داخل املوؤ�س�سة

تعمل الإدارة العليا على تطوير نظام 
احلفظ للملفات وال�سجالت وامل�ستندات 

من حني لآخر وح�سب احلاجة لذلك
4.38%87.500.833.764.297.800.00**2

ت�ستعني املوؤ�س�سة بخرباء متخ�س�سني 
10**74.501.063.394.064.320.00%3.73للم�ساهمة يف ترتيب نظام الأر�سفة

ت�ستخدم املوؤ�س�سة اماكن احتياطية امنه 
للملفات وال�سجالت وامل�ستندات خارج 

املوؤ�س�سة. 
3.80%76.001.243.404.204.070.00**6

ميكن الرجوع لل�سجالت وامل�ستندات 
اخلا�سة باملوؤ�س�سة ب�رصعة وي�رص يف اأي 

حلظة. 
4.28%85.500.784.024.5310.290.00**3
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متو�صط الفقرة
ح�صابي

الوزن 
الن�صبي

انحراف 
معياري

حدود الثقة
T قيمةSIGالرتتيب

اعلىادنى

تعمل املوؤ�س�سة بنظام الر�سفة 
9**74.001.203.324.083.680.00%3.70اللكرتونية احلديثة. 

تعمل املوؤ�س�سة بنظام ار�سفة خمتلط 
7**75.001.213.364.143.910.00%3.75)الكرتوين ويدوي( 

يوفر نظام الر�سفة ن�سخا الكرتونية من 
جميع امل�ستندات اخلا�سة باملوؤ�س�سات 

ن�سخا الكرتونية
3.73%74.501.223.344.113.760.00**8

فاعلية نظام الأر�سفة املعمول به داخل 
**79.300.723.734.208.470.00%3.97املوؤ�س�سة

α=0. 01 دال احصائيا عند مستوى داللة **
α=0. 05 دال احصائيا عند مستوى داللة *

يو�سح اجلدول اأعاله )8( اأن املتو�سط احل�سابي العام لدرجة املوافقة على العبارات 
درجات،   5 من  درجة  الدرا�سة=3.97  اأفراد  نظر  وجهة  من  املحور  هذا  حتت  املندرجة 
الجابات  يف  كبري  تباين  وجود  عدم  اىل  ي�سري  والذي  درجة،   0.72 معياري  بانحراف 
بني اأفراد الدرا�سة، وقد بينت نتيجة T- Test ملجموعة واحدة اأن املتو�سط احل�سابي العام 
لدرجة املوافقة على العبارات املندرجة حتت هذا املحور بوجه عام من وجهة نظر جميع 
 T-( اأفراد الدرا�سة، يزيد ب�سكل ذي دللة اإح�سائية عن القيمة 3، حيث كانت قيمة الإح�ساء
Test( للفرق بني املتو�سط احل�سابي العام والقيمة 3 = )8.47( وهي موجبة، وكانت قيمة 
اخلطاأ من النوع الأولα=0.05، وهي اأقل من 0.05، وكما هو وا�سح اأي�سا من حدود الثقة 
للمتو�سط احل�سابي العام يف املجتمع التي تدل على اأن املتو�سط احل�سابي لدرجة املوافقة 
على العبارات املندرجة حتت هذا املحور لدى جميع اأفراد الدرا�سة يقع بني )3.73&4.20( 
، وبذلك يعد م�ستوى فاعلية نظام الأر�سفة املعمول به داخل املوؤ�س�سة بوجه عام من وجهة 

نظر اأفراد الدرا�سة )م�ستوى مرتفع( جداً بوزن ن�سبي قيمته )%86.19( . 
العالقة . 5 اأو  )اجلن�ض،  اإىل  تعزى  املبحوثني  ا�ستجابات  يف  اختالفات  هناك  هل 

باجلمعية، اأو التح�سيل العلمي، اأو مدة العالقة باجلمعية( ؟ 
Ú  اأول: الفروقات ذات الدللة الإح�سائية يف اآراء اأفراد الدرا�سة جتاه ال�ستبانة ككل

باختالف اجلن�ض
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الجدول )9( 
نتائج اختبار T- Test لدراسة الفروقات في اراء افراد الدراسة تجاه االستبيان ككل باختاف الجنس

املتو�صط اجلن�ساال�صتبيان
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الفرق بني 
م�صتوى الداللة قيمة Tالو�صطني

Sig

م�ستوى ممار�سة ال�سفافية يف 
املنظمات الهلية الن�سائية

3.980.457ذكر
0.2931.8990.065

4.270.429انثى

افراد  اآراء  يف  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  لي�ض  باأن   )9( اجلدول  من  تبني 
الدرا�سة )جمعية عاي�سة( جتاه م�ستوى ممار�سة ال�سفافية يف املنظمات الهلية الن�سائية( 

باختالف اجلن�ض. 
Ú  ال�ستبيان الدرا�سة جتاه  افراد  اراء  الدللة الح�سائية يف  الفروقات ذات  ثانيا- 

باختالف العالقة باجلمعية. 
الجدول )10( 

F- Test لدراسة الفروقات في اراء افراد الدراسة تجاه االستبيان باختاف العاقة بالجمعية

جمموع م�صدر التبايناال�صتبيان
املربعات

درجات 
احلرية

معدل 
املربعات

F .Sig

م�ستوى ممار�سة ال�سفافية 
يف املنظمات الهلية 

الن�سائية

6502.3251.654.205.بني املجموعات

7.26937.196خارج املجموعات

7.91939الكلي

يتبني من اجلدول )10( باأنه ل يوجد هناك اختالفات ذات دللة اح�سائية يف اآراء افراد 
الدرا�سة )جمعية عاي�سة( جتاه الدرجة الكلية ملو�سوع الدرا�سة: “م�ستوى ممار�سة ال�سفافية 
يف املنظمات الأهلية الن�سائية- قطاع غزة” باختالف العالقة باجلمعية حيث كانت قيمة 
F=1. 654، وهي اأقل من القيمة اجلدولية 3.20 بخطاأ من النوع الأول α=0.205 اأي اأكرب 

من م�ستوى الدللة النظري املفرت�ض م�سبقا 0.05. 
Ú  ال�ستبانة جتاه  الدرا�سة  افراد  اراء  يف  الح�سائية  الدللة  ذات  الفروقات  ثالثا- 

باختالف مدة العالقة باجلمعية
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F- Test )11( الجدول
لدراسة الفروقات في اراء افراد الدراسة تجاه محاورها الرئيسية باختاف مدة العاقة بالجمعية

جمموع م�صدر التبايناال�صتبيان
املربعات

درجات 
احلرية

معدل 
املربعات

F .Sig

م�ستوى ممار�سة ال�سفافية 
يف املنظمات الهلية 

الن�سائية

7533.2511.260.303.بني املجموعات

7.16736.199خارج املجموعات

7.91939الكلي

اآراء  يتبني من اجلدول )11( باأنه ل يوجد هناك اختالفات ذات دللة اح�سائية يف 
ممار�سة  »م�ستوى  الدرا�سة:  ملو�سوع  الكلية  الدرجة  جتاه  عاي�سة(  )جمعية  الدرا�سة  اأفراد 
باجلمعية  العالقة  مدة  باختالف  غزة«  قطاع  الن�سائية-  الأهلية  املنظمات  يف  ال�سفافية 
الأول  النوع  3.20 بخطاأ من  القيمة اجلدولية  اأقل من  F=1. 260 وهي  حيث كانت قيمة 

اأكرب من م�ستوى الدللة النظري املفرت�ض م�سبقا 0.05.  اأي   α=0.303
Ú  ال�ستبيان جتاه  الدرا�سة  افراد  اراء  يف  الح�سائية  الدللة  ذات  الفروقات  رابعا: 

باختالف التح�سيل العلمي
F- Test )12( الجدول

لدراسة الفروقات في اراء افراد الدراسة تجاه محاورها الرئيسية باختاف التحصيل العلمي

جمموع م�صدر التبايناال�صتبيان
املربعات

درجات 
احلرية

معدل 
املربعات

F .Sig

م�ستوى ممار�سة ال�سفافية 
يف املنظمات الهلية 

الن�سائية

3723.1240.591.625.بني املجموعات

7.54836.210خارج املجموعات

7.91939الكلي

يتبني من اجلدول )12( باأنه ل يوجد هناك اختالفات ذات دللة اح�سائية يف اأراء اأفراد 
الدرا�سة )جمعية عاي�سة( جتاه الدرجة الكلية ملو�سوع الدرا�سة: »م�ستوى ممار�سة ال�سفافية 
يف املنظمات الأهلية الن�سائية- قطاع غزة« باختالف التح�سيل العلمي حيث كانت قيمة 
F=0. 591 وهي اأقل من القيمة اجلدولية 3.20 بخطاأ من النوع الأول  α=0.625 اأي اأكرب 

من م�ستوى الدللة النظري املفرت�ض م�سبقا 0.05. 
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نتائج  فاإن  عائ�سة،  جلمعية  الثالثة  امل�ستويات  خ�سائ�ض  يف  الباحث  علم  ح�سب 
التحليل الإح�سائي لفح�ض الفروق بني ا�ستجاباتهم حول متغريات الدرا�سة منطقيًا، وذلك 

يرجع للتقارب والتجان�ض يف تلك اخل�سائ�ض. 

نتائج الدراسة: 
�سكلت ن�سبة الإناث 72.5 % من عينة الدرا�سة، وهذا بدوره يعك�ض هوية اجلمعية، . 1

والتي يغلب علي اأن�سطتها الطابع الن�سائي متا�سيًا مع ر�سالتها الأ�سا�ض. 
العالقة باجلمعية من ثالثة �سنوات فاأقل كانت )52.5 %( من عينة الدرا�سة، وهذا . 2

يدلل على حداثة ن�ساط اجلمعية يف قطاع غزة. 
اأن )40%( حا�سلني . 3 الدرا�سة  العلمي لعينة  البيانات للتح�سيل  اأظهر حتليل  وقد 

ن�سبيًا  املتوا�سع  امل�ستوى  على  يدلل  وهذا  بكالوريو�ض،  درجة  من  اأقل  علمية  درجة  على 
للتح�سيل العلمي داخل اجلمعية. 

بلغ املتو�سط احل�سابي ملحور اللتزام بالقوانني واللوائح والإجراءات )%85.59( . 4
جهة  من  و�سوحها  مدى  اإىل  وت�سري  الأهلية،  املنظمات  اأو�ساط  يف  عالية  الن�سبة  وهذه 

ومتابعة اللتزام بها من قبل املعنيني من اجلهة الأخرى. 
بلغ املتو�سط احل�سابي تبني اجلمعية ملبداأ امل�ساركة يف �سنع القرارات )%83.14( . 5

والتنفيذي  ال�ست�ساري  امل�ستوى  الوا�سح بني  والن�سجام  التفاهم  اإىل  ي�سري بو�سوح  وهذا 
للعاملني باجلمعية. 

اأي�سا عك�ض املتو�سط احل�سابي مل�ستوى الرقابة الداخلية واخلارجية لالأداء املايل . 6
والإداري طبيعة اللتزام والتدقيق يف ن�ساطات اجلمعية من حيث الت�رصف املايل والإداري 
بامل�ساريع املمولة من جهة اأمني ال�سندوق مبجل�ض الإدارة واملحا�سب واملدقق اخلارجي 
بلغ  حيث  الداخلية،  وزارة  من  الرقابة  اإىل  بالإ�سافة  العمومية  اجلمعية  قبل  من  املعني 

املتو�سط احل�سابي )87.81%( من ا�ستجابات العينة. 
اأما ا�ستجابة عينة الدرا�سة ملحور فاعلية نظام الأر�سفة املعمول به داخل اجلمعية، . 7

فكان الأقل ن�سبة للمتو�سط احل�سابي حيث بلغ )79.30%( ، وهذا ي�سري اإىل حاجة املوؤ�س�سة 
اأهمية يف احلفظ وال�سرتجاع للملفات  لتطوير نظام الأر�سفة اللكرتونية واليدوية ملا له 

والوثائق املتعلقة بالأن�سطة. 
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كما اأظهر التحليل ل�ستجابات املبحوثني اأنه ل يوجد فروق دالة اإح�سائية تعزى . 8
اإىل )اجلن�ض، والعالقة باجلمعية، ومدة تلك العالقة وكذلك التح�سيل العلمي( ، وهذا منطقي 

لكرب حجم التجان�ض بني خ�سائ�ض الأفراد العاملني يف امل�ستويات الثالثة للجمعية. 

توصيات الدراسة: 

رغم اأن الن�سبة الأكرب من العاملني باجلمعية هم من الن�ساء وعالقتهن باجلمعية . 1
ا�ستقطاب  يو�سى ب�رصورة  فالباحث   )52.5( اإىل  وو�سلت  فاقل،  �سنوات  كانت من ثالث 

الكفاءات العالية للعمل �سمن فريق الإدارة التنفيذية بغ�ض النظر عن نوع اجلن�ض. 
والإجراءات . 2 واللوائح  بالقوانني  باللتزام  العايل  امل�ستوى  على  احلفاظ  �رصورة 

%( وذلك من خالل رفع �سعار  اإىل )85.59  البيانات، والتي و�سلت  اأظهرها حتليل  التي 
الو�سول اإىل اللتزام بن�سبة 100%، والعمل على حتقيق ذلك يف كل اأن�سطة اجلمعية. 

�رصورة رفع م�ستوى اللتزام مببداأ امل�ساركة يف �سنع القرار من خالل تعميق هذا . 3
ال�سلوك الإداري يف اأو�ساط العاملني باجلمعية من جهة، وجمل�ض الإدارة واجلمعية العمومية 

من اجلهة الثانية، من خالل اللقاءات املنتظمة ك�سامن اأ�سا�سي لتعزيز مبداأ امل�ساركة. 
�رصورة اللتزام والتعاون مع املدقق الداخلي واخلارجي على �سري الأن�سطة الإدارية . 4

واملالية ملا له اأثر اإيجابي على �سريورة اجلمعية يف امل�ستقبل القريب والبعيد، على قاعدة 
اأن الرقابة املالية والإدارية وت�سحيح الإعوجاج هي ال�رصيان املغذي حلياة املوؤ�س�سات. 

اجلمعية، . 5 داخل  به  املعمول  الأر�سفة  بنظام  والهتمام  بالتطوير  الباحث  يو�سي 
حيث اإن هذا املحور كان الأقل ن�سبة من ا�ستجابات املبحوثني، وذلك من خالل ال�ستعانة 

مبتخ�س�سني يف ت�سميم نظام الأر�سفة للجمعية. 
اأن�سطة . 6 يف  ال�سفافية  ممار�سة  يف  اأعلى  م�ستويات  اإىل  للو�سول  ال�سعي  �رصورة 

اجلمعية، من خالل تطوير اأدوات واآليات اإبداعي للحد من نقاط ال�سعف وتعزيز نقاط القوة. 
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