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الصورة الذهنية لوزارة الحكم المحلي
لـــدى الهيئات المحلية الفلسطـينية
ومــدى رضاهـــــم عــن أداء الــــوزارة

ملخص الدراسة
هناك اهتمام كبير ومتنامي في العالقة بني وزارة احلكم احمللي والهيئات احمللية ومخرجاتها من
قبل كال الطرفني! وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بهذا املوضوع ،خصوصاً «صورتها الذهنية لدى
الهيئات احمللية» .فقد أصبح التعامل بني الهيئات احمللية والوزارة قائم على أساس هذه الصورة
 النظرة املسبقة -وأصبح سلوك وتصرف الكثير من العاملني في الهيئات التي تتعامل مع الوزارةيتأثر بهذه الصورة الذهنية املعدة مسبقاً ،ويعتمد على كونها إما إيجابية أم سلبية أم بينهما!
من ناحية أخرى أصبحت الصورة الذهنية تُغذي اجتاهاً معيناً لرضا هؤالء العاملني ،إما بزيادة
معدل الرضا أو خفضه بغض النظر عن األداء سواء كان أداء جيداً أم ال.
تهتم هذه الدراسة في معرفة طبيعة الصورة الذهنية املتشكلة لدى العاملني في الهيئات احمللية»:
رؤساء وأعضاء وعاملني ،وتبيان فيما إذا كانت صورة إيجابية أم سلبية أم رمادية! وذلك من خالل
مجموعة مؤشرات مت قياسها باستخدام استمارة كمية وأيضاً من خالل عقد عدة مجموعات
بحثية  -بؤرية مركزة منهم.
وبهذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى تزويد وزارة احلكم احمللي مبعرفة حقيقية حول صورتها
الذهنية لدى الهيئات احمللية من خالل دراسة كمية ونوعية تعطي نتائج باألرقام واحلقائق ،وبشكل
محدد هدفت الدراسة إلى:
-1
-2
-3
-4
-5

1قياس الصورة الذهنية للوزارة من وجهة نظر الهيئات احمللية.
2معرفة أهم العناصر املؤثرة في تكون هذه الصورة الذهنية.
3معرفة أماكن الضعف وأماكن القوة في تشكيل صورة ذهنية معينة عن الوزارة.
4قياس رضا الهيئات احمللية عن أداء وزارة احلكم احمللي.
5احلصول على اقتراحات وتوصيات لتكوين صورة ذهنية إيجابية عن الوزارة لدى الهيئات
احمللية.

ولتحقيق هذه األهداف فقد مت في هذا البحث اعتماد طريقتني إلعداد الدراسة:
-1

1البحث الكمي :وذلك من خالل تصميم استمارة شاملة لكافة املؤشرات املطلوبة ،وقد
مت توزيع هذه االستمارة على عينة عشوائية من الهيئات احمللية في الضفة الغربية بلغ
حجمها ( )288من األعضاء والعاملني في ( )76هيئة.

-2

2البحث النوعي :وذلك من خالل اجملموعات البؤرية املركزة ( ،)Focus Groupsوذلك
لدعم طريقة البحث الكمي ،حيث مت عقد ( )3مجموعات مركزة ،في كل من شمال
ووسط وجنوب الضفة الغربية ،كل مجموعة دعي لها ( )14من األعضاء والعاملني في
الهيئات احمللية.
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وقد إنتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:
فيما يتعلق بالنظرة للعالقة بني الهيئات والوزارة ،أظهرت النتائج أن هذه العالقة متتاز بالتعاون
االيجابي النسبي لكنها ليست كاملة متكاملة ،وحتتل مكانة وسطية في الكثير من السمات .ورغم
أن نسبة ( )%80أشاروا إلى التعاون اإليجابي في العالقة فإن ( )%40أشاروا إلى أن التوتر يشوب
هذه العالقة ،ورأى ( )%45أنها حتتاج إلى تنظيم و ( )%47يؤكدون على احلاجة ملزيد من التفاهم و
( )%40يرون عدم الثقة بشكل أو بآخر وأكثر من النصف يرون ضعف في التواصل ولديهم حججهم
وأسبابهم في ذلك وفي النهاية ( )%32يؤكدون على احلاجة لتطوير تلك العالقة ولديهم مقترحاتهم
أيضاً.
وعلى صعيد النظرة لدور الوزارة بني الفترة املاضية والوقت احلالي بشكل عام ،فقد أظهرت النتائج
أن حوالي ( )%40من العاملني اختلفت نظرتهم جتاه دور الوزارة بني الفترة املاضية والوقت احلالي.
من بني هؤالء كان حوالي ( ،)%88تغيرت نظرتهم من سلبية إلى إيجابية ،وحوالي ( )%12تغيرن
نظرتهم من إيجابية إلى سلبية .وباملقارنة مع الفترة املاضية فقد ارتفعت نسبة النظرة اإليجابية
للوزارة من ( )%57سابقاً إلى حوالي ( .)%88على صعيد آخر وبالسؤال عن أن موظفي الوزارة
كانوا هم من يؤثرون في رأي العاملني في الهيئات كانت النتيجة أن أكثر من ( )%30يؤيدون ذلك.
ومن ضمن النتائج أيضاً أن حوالي ( )%67من العاملني في الهيئات احمللية يشعرون أن الوزارة في
الوقت احلالي تتجه إلى املركزية ،وتبني النتائج أن حوالي ( )%46من العاملني يحصلون على ما
يحتاجون من معلومات بسهولة ،بينما هناك حوالي ( )%19يحصلون على املعلومة بصعوبة.
بشكل عام هناك حترك نحو األفضل في النظرة جتاه دور الوزارة من قبل العاملني في الهيئات
احمللية بني املاضي واحلاضر ،وحتول النظرة من سلبية إلى إيجابية كانت عالية ضمن الفترة
السابقة ويعتبر هذا إجناز كبير للوزارة ويعود للسياسات اجلديدة التي مت العمل عليها في الوزارة.
كما ويالحظ بشكل عام أن هناك تأثير للموظفني في الوزارة بشكل غير قليل على آراء العاملني في
الهيئات جتاه الوزارة.
أما فيما يتعلق بالنظرة إلى الوزارة من واقع التعامل واالتصال معها ،فهناك اتفاق بنسبة ال بأس بها
على تأخر الوزارة في الرد على الهيئات واملصادقة على معامالتها ( )%27وعدم حتديد مدة زمنية
تستغرقها املعاملة للحصول عليها وبضعف تلك النسبة تقريباً ( .)%52يحدث هذا في الوقت الذي
يعاني ( )%19من العاملني في الهيئات احمللية من صعوبة االتصال والتواصل مع اجلهات املعنية
في الوزارة ،األمر الذي ينعكس بنفسية االحباط على ( )%14منهم خصوصاً فئة رؤساء وأعضاء
الهيئات ،مما يجعلهم يتخوفون من طرح بعض مطالبهم على الوزارة ( ،)%14بل وأكثر من ذلك
يشعرون باليأس من تلبية مطالبهم لدى الوزارة وبنسبة (.)%22
وإذ يرى حوالي ( )%10أن الوزارة ال تتمتع بالشفافية في تعامالتها مع الهيئات فإنه من الطبيعي
أن تظهر مؤشرات ضعف الثقة بني الهيئات والوزارة وبنسبة (. )%15.5
ومن الطبيعي في هذه احلالة عدم الشعور بأن العالقة مع الوزارة هي عالقة تكاملية وبنسبة تقارب
النصف ،وبنسبة ( )%12ال يرون وضوح لألدوار فيما يتعلق باملهام واملسؤوليات ،خاصة وأن ()%6
ال يرون أن موظف الوزارة يقوم بالتعامل وفق الصالحيات واملسؤوليات واملهام.
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ويوجد فجوة في فهم العاملني في الهيئات لدور الوزارة ،حيث يشعر ( )%46أن دور الوزارة رقابي
في حني يشعر ( )%35فقط أن دور الوزارة ارشادي في العالقة مع الهيئات احمللية ويشير ()%12
إلى أن الوزارة ال توفر املعلومات الكافية والوسائل الالزمة لعمل الهيئات.
ويقول ( )%72أن الوزارة توفر القوانني واألنظمة والتعليمات التي تنظم عملهم والتي هي ضرورية
للعمل األمر الذي يعني أن حوالي ( )%30منهم يرون أن الوزارة ال توفر هذه القوانني .وبهذا يصبح
من الطبيعي أن يقول ( )%10أن الدور احلالي للوزارة ال يزيد من فاعلية أداءها في الوقت الذي
يرى ( )%27أن هذا األمر يحدث أحياناً فقط.
أما النتائج املتعلقة برضا الهيئات عن الوزارة ،فكانت نسبة الرضا العام ( )%71وتعتبر هذه نسبة
جيدة  -ليست عالية وليست متدنية ،-أما في اجملاالت احملددة فقد كانت نسبة الرضا األعلى هي
( )%74أي جيدة وهي معاملة موظفي املديريات لهم! بينما كانت نسبة الرضا األدنى ( )%60.4أي
مقبولة وهي في جانب تلبية املطالب! وبالنظر إلى الرضا على مستوى املنطقة كانت نسبة الرضا
العام هي األقل في جنوب الضفة الغربية وبلغت ( )%66أي مقبولة  ،بينما حصل وسط الضفة على
( )%73.4أي جيدة وهي النسبة األعلى وقاربه شمال الضفة ليحصل على ( !)%71.5أي جيدة.
ويظهر من النتائج أن نسبة الرضا العام هي األقل ملن عملوا مدراء في الهيئات احمللية وبلغت
( )%67.9أي مقبولة ،بينما كانت نسبة الرضا األعلى بني رؤساء الهيئات وبلغت ( )%75.8أي
جيدة .فيما كانت نسبة الرضا هي األقل في الهيئات التي تصنيفها (د) وبلغت ( )%67.0أي
مقبولة علماً بأن جميع الفئات متقاربة في القيمة.
وبالنظر إلى نسبة الرضا حسب دورية التعامل مع الوزارة كانت نسبة الرضا العام هي األقل ملن
تعاملوا مع الوزارة من فترة ألخرى وبلغت ( )%68.0أي مقبولة ،واألعلى ملن تعاملوا مع الوزارة
بشكل يومي وهي ( )%76أي جيدة.
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استنتاجات الدراسة:

8

)1

1بشكل عام هناك نظرة إيجابية لدور الوزارة وتعتبر نسبة الرضا نسبة جيدة لكنها بشكل
عام ليست عالية لدرجة تدعو لالطمئنان والركون.

)2

2ال شك أن الوزارة قطعت شوطاً جيداً في مجال العمل الفعال مع الهيئات في مجاالت
مختلفة والدليل هو زيادة النظرة اإليجابية لدورها من وجهة نظر الهيئات ،كما أن دور
اإلدارة العليا في رسم السياسات أصبح واضحاً.

)3

3وجود فئة من املستجيبني من تتبنى اإلجابة بأحياناً وبنسب متفاوتة بني مجال وآخر
راض،
راض وغير ٍ
ووصلت في بعضها إلى ما فوق ال ( .)%50وهؤالء تتأرجح آرائهم بني ٍ
بني مؤيد ومعارض...الخ.

)4

4يوجد انتقادات تطال بعض موظفي الوزارة ممن يتعاملوا بشكل مباشر مع الهيئات
تتلخص في التعامل غير احلسن أحياناً ،أو في االهتمام املتحيز لبعض العاملني في
الهيئات الذين لديهم معارف شخصية.

)5

5ميكن القول أن هناك فجوة اتصال بني الهيئات وبني الوزارة ،حيث يشعر العاملون في
الهيئات احمللية أن الوزارة ال تراعي طبيعة وواقع عمل الهيئات ،وأنه ال يوجد هناك في
الوزارة من يستمع ملطالب الهيئات.

)6

6يبدو أن هناك الكثير من األمور التي يراها القائمون على الهيئات ،تقف في وجه تطورهم
وفعالية عمل هيئاتهم ،ومن أهمها املركزية العالية ،القوانني غير املتناسبة مع ظروف
كل جتمع سكاني ،عدم فعالية املديريات ،البطء في الرد من الوزارة على مراسالتهم
وإهمالها أحياناً ،عدم قدرة الهيئات على تنفيذ األحكام القضائية على املواطنني ،مع أن
بعض هذه األمور ليست الوزارة هي السبب فيها.

)7

7الدور الرقابي للوزارة القى استحسان ورضا نسبيياً من العاملني ،بل أن العاملني في
الهيئات يؤيدون وجود دور رقابي أكبر للوزارة ،ويؤيدون وجود دور ارشادي كبير وفعال
للهيئات.

)8

8هناك توجه كبير لدى العاملني في الهيئات احمللية الستخدام الوسائل احلديثة في
التواصل مع الوزارة سواء من خالل املوقع اإللكتروني أومن خالل البريد اإللكتروني
والرسائل القصيرة ).)SMS

)9

9هناك حاجة لعقد اجتماعات ولقاءات وورش عمل ودورات تدريبية بشكل مستمر ودائم.
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توصيات الدراسة
1 .1األخذ بعني االعتبار الكثير من االنتقادات ،التي شكلت صورة سلبية عن الوزارة لدى بعض
العاملني ودراستها وإيجاد احللول العملية لها ومن أهمها:
	-املركزية العالية للوزارة( ،وهذا يحتاج لدور كبير لإلدارة العليا في إيجاد رؤية جديدة للتقليل
من املركزية).
	-طريقة تعامل بعض موظفي الوزارة مع العاملني في الهيئات وخاصة الصغيرة منها.
	-البطء في الرد على املراسالت القادمة من الهيئات وإهمالها أحياناً.
	-عدم وجود وسائل اتصال فعالة أحياناً مع الهيئات.
	-تداخل الصالحيات بني دور الهيئة واملديرية والوزارة (من خالل تدخل اإلدارة العليا في
حتديد املسؤوليات).
	-حل اإلشكاليات القانونية وتوضيح اإلجراءات ،وهذا يوجب على اإلدارة العليا مراقبة آليات
تطبيق السياسات اجلديدة التي مت وضعها.
	-الشفافية في اتخاذ القرارات مع الهيئات.
	-زيادة الثقة بني الهيئات والوزارة.
2 .2إن سعي الوزارة خالل الفترة القادمة ينبغي أن ينصب على االتصال الفعال ،والتواصل املستمر
مع الهيئات احمللية ،وتطوير العالقات العامة معهم ،وإيجاد وسائل اتصال مباشرة وسريعة
مثل البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة ،وعمل جداول زمنية للمراسالت ،باإلضافة لزيادة
االهتمام من قبل اإلدارة العليا في عملية االتصال.
3 .3تطوير الدور الرقابي واالرشادي للوزارة ،وزيادة الطواقم التي تنزل للميدان وتتعامل مع
الهيئات احمللية مع تعزيز الدور االرشادي.
4 .4زيادة االهتمام بالهيئات احمللية التي هي في مواقع اجلدار والقدس واملستوطنات.
5 .5دراسة االحتياجات التدريبية للعاملني في الهيئات احمللية ،وتكثيف ورش العمل والندوات
واللقاءات التثقيفية والدورات الفنية.
6 .6العمل ضمن خطة زمنية تضمن التوجه نحو الالمركزية.
7 .7إشراك البلديات باملشاورات والقرارات اخلاصة بالتجمعات التي يتبعون لها.
8 .8االهتمام مبسألة تعزيز رضا العاملني في الهيئات عن الوزارة.
9 .9االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة السابقة التي أجريت لصالح الوزارة ،والتي هدفت
لتحديد مإذا تريد الهيئات احمللية من معلومات من وزارة احلكم احمللي؟ ،خاصة وأن الدراسة
احلالية تقاطعت مع هذه االحتياجات بشكل كبير.
1010ميكن للمعنيني من الوزارة مراجعة فصول الدراسة اخملتلفة وأخذ ما يخص إداراتهم من نتائج
ومتحيصها والعمل على اإلستجابة لتحديات تلك النتائج .
1111إيجاد بدائل عند تقصير الهيئات القضائية وجهاز الشرطة أو احملافظة بالقيام بواجبهم في
تنفيذ الشكاوى املقدمة من الهيئات احمللية ضد اخملالفني من املواطنني.
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الوحدة األولى
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مقدمة الدراسة ومنهجيتها :

الصورة الذهنية لوزارة الحكم المحلي
لـــدى الهيئات المحلية الفلسطـينية
ومــدى رضاهـــــم عــن أداء الــــوزارة

الوحدة األولى :مقدمة الدراسة ومنهجيتها
متهيد
هناك اهتمام كبير ومتنامي في العالقة بني وزارة احلكم احمللي وبني الهيئات احمللية ومخرجاتها
من قبل كال الطرفني! وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بهذا املوضوع ،خصوصاً «الصورة الذهنية
لها لدى الهيئات احمللية» .فقد أصبح التعامل بني الهيئات احمللية والوزارة قائم على أساس هذه
الصورة  -النظرة املسبقة -وأصبح سلوك وتصرف الكثير من العاملني في الهيئات الذي يتعاملون
مع الوزارة يتأثر بهذه الصورة الذهنية املعدة مسبقاً ،ويعتمد على كونها إما إيجابية أم سلبية أم
بينهما!.
من ناحية أخرى أصبحت الصورة الذهنية تغذي اجتاهاً معيناً لرضا هؤالء العاملني ،إما بزيادة
معدل الرضا أو خفضه بغض النظر عن األداء سواء كان أداء جيداً أم ال.
موظفو الوزارة الذين يتعاملون ويحتكون بشكل مباشر مع العاملني في الهيئات احمللية هم واجهة
الوزارة ،وهم من أهم أسباب تشكل صورة ذهنية معينة للوزارة لدى الهيئات احمللية .هذا ال يلغي دور
وأثر  -جملة السياسات والقوانني واإلجراءات التي تتبناها الوزارة وحتكم العالقة بني الطرفني-
في تشكل صورة ذهنية معينة.
تهتم هذه الدراسة في معرفة طبيعة الصورة الذهنية املتشكلة لدى العاملني في الهيئات احمللية:
رؤساء ،أعضاء وعاملني ،وتبيان فيما إذا كانت صورة إيجابية أم سلبية أو رمادية! ،وذلك من خالل
مجموعة مؤشرات مت قياسها باستخدام استمارة كمية ،مت توزيعها على عينة عشوائية مختارة من
العاملني في الهيئات ورؤسائها وأعضائها ،ممن لهم عالقة أو تعامل مع الوزارة بشكل أو بآخر،
وأيضاً من خالل عقد عدة مجموعات بحثية  -بؤرية مركزة منهم.
خلفية نظرية
أهمية الصور الذهنية
من املعروف أن العقل ال ميكن أن يحتفظ بكل ما يتعرض له  -بشكل كامل ،حاضر في الذاكرة
بكل تفاصيله طوال الوقت .وإمنا يحتفظ برموز وصور وانطباعات عن الواقع املوضوعي وبشكل
مجرد ،ويتعامل مع الواقع من خالل اخلبرة اخملتزنة عن األشخاص والدول واملؤسسات واألحداث
واملواقف.
وقد برز في الوقت احلالي اجتاه كبير لدى املؤسسات اخملتلفة لتحقيق هدف سامي يدعم ويعزز
بقاء املؤسسات وجناحها .يرمي هذا الهدف إلى بناء الصورة الذهنية اإليجابية واحلسنة والطيبة
عن هذه املؤسسات .فكلما كانت الصورة الذهنية -عن خدمات أو أداء تلك املؤسسات -إيجابية
لدى اجلماهير ،كلما أدى ذلك إلى وجود مناخ يتيح لها حتقيق أهدافها وأداء رسالتها وتقدمي
خدماتها من خالل تفهم املتعاملني معها لدورها واإلقبال على التعاون معها.
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وقد أصبح االهتمام أيضاً بالصورة الذهنية اإليجابية ضروري لقياس الرضا ،وكمؤشر على مدى
العمل في أجواء إيجابية أم ال .وال يعتبر هذا التوجه لدى املؤسسات مفيداً لها فحسب ،بل تراه
ينعكس على كافة ذوي العالقة طاملا أنه يعمل على خلق التكامل احلقيقي بني جميع األطراف.
تعريف الصور الذهنية
تهتم األدبيات مبفهوم الصورة الذهنية ومعدل الرضا! وبتنوع هذه األدبيات تتنوع تعريفات الصورة
الذهنية .لذا ال يوجد تعريف واحد للصورة الذهنية ،وبهذا سوف نستعرض هنا مجموعة من
التعريفات:
.1
.2
.3
.

.5

.6

1هي الناجت النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند األفراد أو اجلماعات بنا ًء على اخلبرة
املتاحة لهم ،إزاء شخص معني أو نظام/دولة ما أو مؤسسة أو منظمة ،وميكن أن يكون لها
تأثير على حياة اإلنسان من خالل االحتكاك بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2حسب القاموس الفرنسي هي «صورة عقلية ونفسية لشخص أو لشيء غائب».
3حسب املورد “صورة عقلية يشترك في حملها أفراد جماعة ما ومتثل رأياً متشابهاً إلى حد
اإلفراط املشوه أو موقفاً عاطفياً من شخص أو قضية أو حدث”.
“4هي الصورة الفعلية التي تتكون في أذهان الناس عن املنشآت واملؤسسات اخملتلفة ،وقد
تتكون هذه الصورة من التجربة املباشرة أو غير املباشرة وقد تكون عقالنية أو غير رشيدة
وقد تعتمد على األدلة والوثائق أو الشائعات واألقوال غير املوثقة ،لكنها في النهاية متثل واقعاً
صادقاً بالنسبة ملن يحملونها في رؤوسهم”.
5وإذا كان مصطلح الصورة الذهنية ال يعني بالنسبة ملعظم الناس سوى شئ عابر أو غير حقيقي
أو حتى مجرد وهم ،فإن قاموس ويستر في طبعته الثانية قد عرض تعريفاً لكلمة)(image
بأنها تشير إلى التقدمي العقلي ألي شئ ال ميكن تقدميه للحواس بشكل مباشر أو هي إحياء
أو محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة وهي أيضاً استرجاع ملا اختزنته الذاكرة أو
تخيل ملا أدركته حواس الرؤية أو السمع أو الشم أو التذوق.
6الصورة الذهنية هي :اخلريطة التي يستطيع اإلنسان من خاللها أن يفهم ويدرك ويفسر
األشياء .أي أن الصورة الذهنية هي الفكرة التي يكونها الفرد عن موضوع معني وما يترتب
عن ذلك من أفعال سواء سلبية أو إيجابية وهي فكرة تكون عادة مبنية على املباشرة أو على
اإليحاء املركز واملنظم بحيث تتشكل من خاللها سلوكيات األفراد اخملتلفة”.

إذا جتمع كافة التعريفات على أنها صورة تتكون في الذهن (لدى فرد أو جماعة) جتاه شئ ما.
وهذه الصورة حتكم العالقة مع ذلك الشئ وحتكم وتشكل موقف معني جتاهه ينعكس في سلوك
حامله عند التفاعل املستقبلي مع ذلك الشئ.
وقد مت تبني هذا املفهوم عند إجراء التحليالت الكمية والنوعية للمؤشرات التي مت احلصول عليها
من ميدان الدراسة.
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الصورة الذهنية لوزارة الحكم المحلي
لـــدى الهيئات المحلية الفلسطـينية
ومــدى رضاهـــــم عــن أداء الــــوزارة

مصادر تكوين الصورة الذهنية
تتكون الصورة الذهنية من خالل اخلبرة املباشرة أو اخلبرة غير املباشرة كاآلتي:
1 .1اخلبرة املباشرة:
إن احتكاك الفرد اليومي بغيره من األفراد واملؤسسات واألنظمة والقوانني يعد مصدراً مباشراً
ومؤثراً لتكوين االنطباعات الذاتية عن شخص أو منظمة أو فكرة أو دولة ،وهذه اخلبرة املباشرة
قوية في تأثيرها على عقلية الفرد وعواطفه إذا أحسن توظيفها ،األمر الذي يعتبر مهمة القائمني
على التعامل املباشر مثل العالقات العامة ،حيث يقدم موظفو العالقات العامة ومقدمي اخلدمات
في الوزارات واملؤسسات الرسمية وغير الرسمية دوراً مهماً في تكوين هذه االنطباعات التي تشكل
الصورة الذهنية لدى اآلخرين.
2 .2اخلبرة غير املباشرة:
إن ما يتعرض له الفرد من رسائل شخصية يسمعها من أصدقاء أو عبر وسائل اإلعالم عن
مؤسسات وأحداث وأشخاص ودول لم يرهم ولم يسمع منهم مباشرة تعد خبرة منقولة وفي هذا
النوع من اخلبرة تلعب وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية دوراً أساسياً في تكوين االنطباعات التي
يشكل الناجت النهائي لها الصورة الذهنية.
تكون الصورة الذهنية اإليجابية
ال تتكون الصورة الذهنية اإليجابية خالل أيام أو أشهر ،بل تراها تتكون خالل سنوات طويلة من
خالل عمل حقيقي ونتائج ملموسة .وهي تتغذى من تقدمي اخلدمة بأداء فعال يشبع حاجات
املستفيد من خدمة ما .وهي أيضاً يتم بناؤها من خالل تبيان األوجه اإليجابية لعمل ما أو مؤسسة
...الخ .وهي أيضاً تأتي على أرضية العالقة احلسنة بني طرفني.
وقد تتدهور الصورة اإليجابية بسرعة من خالل حمالت إعالمية مضادة أو من خالل ثغرات
ملموسة في عمل املؤسسة،
وأيضاً يتم بناء صورة إيجابية من خالل جهود مضنية وخالل فترة زمنية طويلة ثم تأتي أحداث أو
تصرفات تهز هذه الصورة إن لم تقوضها بالكامل ،وهذا بالطبع يستدعي مالحظة دقيقة ومتابعة
مستمرة لهذه الصورة مع االستمرار في التحسني حتى لو كانت جيدة ابتداء.
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أهداف الدراسة
حتاول هذه الدراسة تزويد وزارة احلكم احمللي مبعرفة حقيقية حول صورتها الذهنية لدى الهيئات
احمللية من خالل دراسة كمية ونوعية تعطي نتائج باألرقام واحلقائق ،وبشكل محدد تهدف الدراسة
إلى:
•قياس الصورة الذهنية للوزارة من وجهة نظر الهيئات احمللية.
•معرفة أهم العناصر املؤثرة في تكون هذه الصورة الذهنية.
•معرفة أماكن الضعف وأماكن القوة في تشكيل صورة ذهنية معينة عن الوزارة.
•قياس رضا الهيئات احمللية عن أداء وزارة احلكم احمللي.
• احلصول على اقتراحات وتوصيات لتكوين صورة ذهنية إيجابية عن الوزارة لدى الهيئات
احمللية.
منهجية البحث
مت في هذا البحث اعتماد طريقتني إلعداد الدراسة:
•البحث الكمي :وذلك من خالل تصميم استمارة شاملة لكافة املؤشرات املطلوبة ،وقد مت توزيع
هذه االستمارة على عينة عشوائية من الهيئات احمللية ،ومت أيضاً إتباع النهج الكمي في حتليل
البيانات.
•البحث النوعي :وذلك من خالل اجملموعات البؤرية املركزة ( ،)Focus Groupsوذلك لدعم
طريقة البحث الكمي.
مؤشرات الدراسة:
متحور موضوع البحث بشكل أساسي على حتديد صورة وزارة احلكم احمللي في أذهان الهيئات
احمللية ،كذلك حتدد الدراسة مدى رضا الهيئات عن أداء الوزارة واملديريات التابعة .فقد مت وضع
مجموعة مؤشرات لقياس الصورة الذهنية للوزارة ورضا الهيئات احمللية عنها في الوقت الراهن
من خالل االستمارة واألسئلة املوجهة في اجملموعات املركزة .وهذه املؤشرات هي:
1 .1صور وزارة احلكم احمللي في أذهان العاملني في الهيئات احمللية مبحتلف مستوياتهم
التنظيمية بدء بالرؤساء ومروراً باألعضاء ووصوالً للمدراء وانتهاء بغيرهم من املوظفني .
2 .2أسباب تشكل صورة ذهنية إيجابية عن الوزارة.
3 .3أسباب تشكل صورة ذهنية سلبية عن الوزارة.
4 .4مدى تغير الصورة الذهنية عن الوزارة بني اإليجابي والسلبي سابقاً وحاضراً وأسباب ذلك.
5 .5مدى فعالية التواصل بني الهيئات احمللية والوزارة.
6 .6مدى التجاوب من الوزارة على متطلبات الهيئات.
7 .7مدى رضا الهيئات احمللية عن أداء الوزارة والسبل الكفيلة بزيادة هذا الرضا.
8 .8أهم اإلقتراحات التي تطور العالقة اإليجابية بني الهيئات والوزارة.
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االستمارة
مت تصميم استمارة البحث لتقيس جميع املؤشرات اخلاصة بالدراسة ،ومت مراجعتها واعتمادها
بشكلها احلالي من قبل القائمني على مشروع الدراسة وهي “اإلدارة العامة للعالقات العامة
واإلعالم في الوزارة”.
تسمح االستمارة بتصميمها بتغطية جميع املواضيع املراد قياسها ،ولذلك كان باإلمكان تبويب
جميع هذه االحتياجات في التحليل ومعرفة ما يراد معرفته من خالل هذه الدراسة.
إطار الهيئات احمللية
مت تزويد فريق البحث بقائمة الهيئات احمللية املصنفة /بلديات (أ ،ب ،ج ،د) ،/مجالس قروية من
قبل اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم في وزارة احلكم احمللي ،وقد كان توزيع هذا اإلطار -
كما ورد من الوزارة -كاآلتي:
جدول ( :)1توزيع إطار الهيئات حسب تصنيف الهيئة واملنطقة
املنطقة

بلدية أ بلدية ب بلدية ج بلدية د مجلس قروي اإلجمالي الكلي

جنوب الضفة الغربية

2

10

14

0

38

64

شمال الضفة الغربية

4

7

24

14

111

160

وسط الضفة الغربية

3

7

12

9

82

113

اإلجمالي الكلي

9

24

50

23

231

337

تصميم عينة املسح الكمي
بدالً من أن يتم زيارة جميع الهيئات احمللية فقد مت اختيار عينة ممثلة لكافة الهيئات ضمن التصميم
اآلتي:
.1
.2

1شمول العينة :تشمل فقط الضفة الغربية ولذلك فالعينة والنتائج تشمل فقط الهيئات
احمللية في الضفة الغربية.
2طبقات العينة :من أجل ضمان متثيل أفضل للعينة مت تقسيم مجتمع الهدف ألجزاء حسب
جتانس هذه األجزاء في اخلصائص ،وهنا مت اعتبار تصنيف الهيئة احمللية/بلديات (أ ،ب،
ج ،د) ،/مجالس قروية متغيراً للطبقات ،وذلك كون الهيئات متجانسة حسب هذا التصنيف.
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.3

.4

3نوع العينة :تسمى العينة هنا ،عينة طبقية عشوائية ذات مرحلتني -1 :املرحلة األولى يتم
اختيار عينة من الهيئات احمللية مقدارها ( )76هيئة -2 .املرحلة الثانية :يتم اختيار عينة
من اجمللس البلدي أو العاملني في الهيئة احمللية من كل هيئة محلية مت اختيارها في املرحلة
األولى.
4حجم العينة :مت تقدير حجم العينة من العاملني في الهيئات احمللية ،وفق املعادلة التالية:

حيث:

t 2 ∗ s2
E2

=n

 s 2هي تباين أهم تقدير ناجت ويتم حسابها باستخدام العالقة ) . s 2 = p (1 − p
 pهي عبارة عن قيمة التقدير الرئيسي وهنا هي عبارة عن مؤشر نسبي نفترض قيمته (.)%50
 tهي عبارة عن القيمة اجلدولية التي تعطي فترة ثقة ( )%95وتساوي (.)1.96
 Eهي قيمة اخلطأ الهامشي املطلق املقبولة في التقديرات الناجتة األساسية ومقداره أقل من
(.)%6
وبعد تطبيق هذه املعادلة كان حجم العينة ( )288من األعضاء والعاملني في الهيئات احمللية.
مت اختيار عينة من الهيئات احمللية للحصول على هذا العدد وهو ( )288من العاملني ليتناسب مع
أهداف الدراسة ،حيث كان هناك عينة مكونة من ( )76هيئة محلية متثل ( )337هيئة وهو اإلطار
الذي مت سحبها منه.
5 .5توزيع العينة :مت توزيع العينة على الطبقات بطريقة تضمن متثيل جميع الفئات ومبا يحقق
نتائج تتسم باملوثوقية واملصداقية واجلدول اآلتي ميثل توزيع العينة.
جدول ( :)2توزيع عينة الهيئات حسب تصنيف الهيئة واملنطقة
بلدية ج

بلدية د

مجلس قروي

اإلجمالي
الكلي

شمال الضفة الغربية

5

4

10

3

11

33

وسط الضفة الغربية

3

4

7

2

11

27

جنوب الضفة الغربية

2

3

3

8

16

اإلجمالي الكلي

10

11

20

30

76

املنطقة

16

بلدية أ بلدية ب
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مت سحب عينة مقدارها ( )5عاملني من البلديات املصنفة (أ ،ب) ومن ( )4-2عاملني من البلديات
املصنفة (ج ،د) واجملالس القروية .وكان توزيع عينة العاملني حسب تصنيف الهيئة واملنطقة كالتالي:
جدول ()3
املنطقة

بلدية أ بلدية ب بلدية ج بلدية د مجلس قروي اإلجمالي الكلي

شمال الضفة الغربية

25

19

37

12

42

135

وسط الضفة الغربية

14

16

25

8

28

91

جنوب الضفة الغربية

10

15

12

0

25

62

اإلجمالي الكلي

49

50

74

20

95

288

جمع البيانات
مت جمع البيانات ميدانياً بتوزيع االستمارة من خالل باحثني ميدانيني على الهيئات احمللية التي
وقعت في العينة ،ومت مقابلة من يقع عليهم االختيار شخصياً ووجهاً لوجه.
معاجلة البيانات
مت تصميم برنامج إدخال لالستمارات باستخدام برنامج اإلكسل ،ومت إدخال كافة االستمارات
بكل بياناتها ،ومت مراجعة إدخال البيانات وتدقيق ما مت إدخاله ومراجعة أخطاء اإلدخال ،ثم مت
استخدام اإلكسل وبرنامج ( )SPSSفي استخراج النتائج النهائية.
حتليل البيانات
مت إتباع الطريقة الوصفية في عرض البيانات من خالل اجلداول واألشكال البيانية ،التي ركزت
على التوزيعات التكرارية والتوزيع النسبي ،وهذا النوع من عرض البيانات يتناسب مع الهدف من
هذه الدراسة وهي معرفة الصورة الذهنية للوزارة ومدى رضا الهيئات احمللية عنها ،والتي تعتبر
غير واضحة أو معروفة بشكل حقيقي حتى إعداد هذه الدراسة.
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ومت التعليق بشكل مختصر حول اجلداول واألشكال ،ومت استخدام تصنيف الهيئات احمللية /
بلديات (أ ،ب ،ج ،د) ،مجالس قروية ،/كمستوى لتحليل جزء من البيانات.
أما بالنسبة لألسئلة املفتوحة فتم إعادة تبويبها بعد إدخالها ،ومت صياغتها بشكل قابل للعرض.
عينة اجملموعات املركزة
مت عقد ( )3مجموعات مركزة ،في كل من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية ،كل مجموعة
دعي لها ( )14من األعضاء والعاملني في الهيئات احمللية .وكانت عينة اجملموعات املركزة موزعة
كالتالي:
جدول ()4

رقم اجملموعة

املنطقة

عدد الهيئات احمللية

عدد املدعوين من
الهيئات

عدد احلضور من
الهيئات

بلدية مجلس قروي بلدية مجلس قروي بلدية مجلس قروي

شمال الضفة
الغربية
مجموعة مركزة 1

2

5

4

10

3

9

وسط الضفة
الغربية
مجموعة مركزة 2

3

4

6

8

3

4

جنوب الضفة
الغربية
مجموعة مركزة 3

3

4

6

8

3

5

اجملموع

8

13

16

26

9

18

18
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الوحدة الثانية
النتـــائج الرئيســـية
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الوحدة الثانية :النتائج الرئيسية
نتائج املسح الكمي:
ً
أوال :اخلصائص العامة:
بعد عملية جمع البيانات من عينة العاملني في الهيئات احمللية الذين أجابوا على استمارة املسح
الكمي ،كان هناك مجموعة من اخلصائص التي تظهر مدى متثيل العينة لبعض املتغيرات الضرورية
سواء كانت توزيعات جغرافية أو توزيعات على مستويات أخرى.
وفي اجلدول اآلتي يظهر توزيع العينة على مستوى احملافظة ،وهو يظهر مدى انتشار العينة على
جميع احملافظات الفلسطينية في الضفة الغربية:
جدول ()5
حجم عينة العاملني
احملافظة
املنطقة
في الهيئات
34
جنني
5
طوباس
30
شمال الضفة الغربية طولكرم
36
نابلس
17
قلقيلية
13
سلفيت
135
مجموع شمال الضفة الغربية
40
رام الله
وسط الضفة الغربية
9
أريحا
42
القدس
91
مجموع وسط الضفة الغربية
27
بيت حلم
جنوب الضفة الغربية
35
اخلليل
62
مجموع جنوب الضفة الغربية
288
اجملموع الكلي

النسبة%
11.8
1.7
10.4
12.5
5.9
4.5
46.9
13.9
3.1
14.6
31.6
9.4
12.2
21.5
100.0

عدد الهيئات احمللية
في العينة
8
1
7
10
4
3
33
15
2
10
27
8
8
16
76
21

كانت الفئة املستهدفة في هذه الدراسة كما سبق ذكره هم العاملون في الهيئات احمللية ،وخصوصاً
أولئك الذين يحتكون ويتعاملون مع وزارة احلكم احمللي بشكل دائم أو متقطع ،وبعد اإلنتهاء من جمع
البيانات مت تصنيف املستجيبني في الهيئات إلى عدة فئات :رئيس الهيئة ،مدير في الهيئة ،عضو
الهيئة ،احملاسب في الهيئة ،الفنيون واملهندسون واملوظفون ،وأظهرت النتائج تغطية كل هذه الفئات
في العينة ،وكان توزيعهم في العينة كما يلي:
جدول ()6
موقعه في الهيئة احمللية

حجم عينة العاملني في الهيئات

النسبة %

رئيس الهيئة احمللية

55

19.1

عضو الهيئة احمللية

74

25.7

مدير في الهيئة احمللية

58

20.1

محاسب في الهيئة احمللية

29

10.1

مهندسون ،موظفون ،فنيون

72

25.0

اجملموع

288

100

ومن املعلوم أن العاملني في الهيئات احمللية الذين يتعاملون مع الوزارة أو املديرية يتفاوتون في
دورية التعامل ،فمنهم من يتعامل بشكل يومي أو شبه يومي ،ومنهم من يتعامل بشكل أسبوعي أو
شهري أو من حني آلخر بشكل منتظم أو غير منتظم وحسب احلاجة .وهناك أهمية ملعرفة آرائهم
جميــعاً ألن النظرة للوزارة تختلف حسب دورية التعامل ،وفي اجلدول اآلتي يظهر توزع العينة
حسب دورية التعامل مع الوزارة:
جدول ()7
التعامل مع الوزارة
بشكل يومي
بشكل أسبوعي
بشكل شهري
من فترة إلى أخرى
اجملموع
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حجم عينة العاملني في
الهيئات
54
68
58
108
288

النسبة %
18.8
23.6
20.1
37.5
100
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ثاني ًا :النتائج املتعلقة بالنظرة للعالقة بني الهيئات والوزارة:
٭ ٭يتكون هذا القسم من سبعة أسئلة تشكل سمات للعالقة بني الوزارة والهيئة احمللية .وقد متت
اإلجابة عليها مبستويات تدرجت من دائماً ،إلى غالباً ،إلى أحياناً ،إلى ال! وهذه األسئلة هي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1تعاون إيجابي دائماً.
2عالقة متوترة دائماً.
3عالقة حتتاج للتنظيم.
4هناك حاجة إلى مزيد من التفاهم بني الهيئة والوزارة.
5يوجد عدم ثقة بني الطرفني.
6هناك ضعف في التواصل! وإذا كان اجلواب دائماً أو غالباً ،فما السبب برأيك؟.
7العالقة حتتاج إلى تطوير في طريقة التعامل! وإذا كان اجلواب دائماً أو غالباً ،فكيف
يكون ذلك؟.

٭ ٭في السؤال عن العالقة بني الوزارة والهيئة احمللية أجاب معظم العاملني في الهيئات احمللية
حوالي ( )%80أن هذه العالقة اتسمت بالتعاون اإليجابي ،ونفى أكثر من ( )%60من العاملني
أن يكون هناك توتر بشكل دائم ،مع وجود حوالي ( )%30رأوا أن هناك توتر أحياناً في العالقة
الشكل ( )1و الشكل (.)2

الشكل ()1

23

الشكل ()2
٭ ٭كما تظهر النتائج وجود تشابه كبير بني الهيئات احمللية في النتائج سواء كانت بلديات (أ ،ب،
ج ،د) أو مجالس قروية ،حيث اعتبرت األغلبية أن هناك تعاون إيجابي دائماً أو غالباً .وكان
أعلى هذه النسب في البلديات املصنفة (ج) حيث بلغت نسبة من أجابوا بدائماً وغالباً حوالي
( ،)%86بينما كان أقلها في البلديات املصنفة (د) ،حيث بلغت ( .)%65انظر جدول ()8
جدول ()8
نوع الهيئة احمللية

تعاون إيجابي

دائماً

غالباً

أحياناً

ال

بلدية أ

%40.8

%38.8

%14.3

%6.1

بلدية ب

%32.0

%44.0

%24.0

اجملموع
%100.0
%100.0

بلدية ج

%31.1

%55.4

%12.2

%1.4

%100.0

بلدية د

%50.0

%15.0

%30.0

%5.0

%100.0

مجلس قروي

%37.2

%41.5

%19.1

%2.1

%100.0

اجملموع

%36.2

%43.2

%18.1

%2.4

%100.0

إذا نستنتج من ذلك أن التعاون بني الوزارة والهيئات احمللية إيجابي بنسبة عالية جداً من وجهة نظر
القائمني على الهيئات احمللية ،وهذه من األمور اجليدة والهامة في العالقة بني الطرفني.
٭ ٭وأفاد حوالي ( )%45من العاملني أن العالقة حتتاج إلى تنظيم دائماً وغالباً ،باإلضافة إلى
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( )%43رأوا أن العالقة أحياناً حتتاج لتنظيم ،ونفس النسبة تقريباً أظهرت أن هناك حاجة إلى
مزيد من التفاهم بني الهيئة والوزارة ،الشكل ( )3والشكل ()4

الشكل ()3
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
80.0

60.0
40.0

42.9
23.7

24.0

20.0

9.4

.0

الشكل ()4
إذا يظهر من هذه النتائج أن هناك حاجة لتنظيم العالقة بني الهيئات احمللية والوزارة ،مع وجود
نسبة أيضاً بلغت حوالي ( )%12تعتقد أن العالقة احلالية ال حتتاج لتنظيم .وبهذا نستنتج ضرورة
العمل بشكل فعال لتنظيم العالقة بشكل كامل ،مبا يضمن وضوح العالقة القانونية واإلدارية
واإلشرافية بني الطرفني وخاصة للقائمني على الهيئات احمللية ،رمبا األمور واضحة جداً للوزارة
ولكن ليست كذلك بالنسبة للهيئات.
٭ ٭ وقد نفى حوالي ( )%60من العاملني أنه يوجد عدم ثقة بني الطرفني ،في حني أن ()%12
25

أجابوا أنه غالباً ونادراً ال يوجد ثقة ،بينما أشارت نسبة حوالي ( )%14من العاملني إلى وجود
ضعف في التواصل دائماً وغالباً وتعتبر هذه نسبة متدنية ،الشكل ( )5والشكل ()6
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ
80.0

59.6

60.0
40.0

20.0
.0

28.4

6.0

6.0

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()5

ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
80.0

60.0

40.6

45.1

40.0

11.9

20.0

2.4
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()6
٭ ٭مت حتليل النتائج على مستوى موقع املستجيب في الهيئة احمللية كما في جدول ( ،)9حيث
أظهرت هذه النتائج وجود نسبة عالية بشكل عام تنفي عدم الثقة بني القائمني على الهيئات
وبني الوزارة .وكانت النسبة األقل ممن يعملون مدراء في الهيئات ،حيث بلغت ( )%48.3نفوا
وجود عدم ثقة ،بينما ( )%36.2أجابوا أن هناك أحياناً عدم ثقة بني الطرفني ،أما النسبة
األعلى فكانت ممن يعملون رؤساء للهيئات احمللية وبلغت نسبة من يعتقد أن هناك ثقة بني
الطرفني منهم (.)%70.4
26
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جدول ()9
املوقع في الهيئة

يوجد عدم ثقة بني الطرفني

اجملموع

دائماً

غالباً

أحياناً

ال

رئيس الهيئة احمللية

%3.7

%3.7

%22.2

%70.4

%100.0

مدير في الهيئة احمللية

%8.6

%6.9

%36.2

%48.3

%100.0

عضو الهيئة احمللية

%9.5

%6.8

%28.4

%55.4

%100.0

محاسب في الهيئة احمللية

%3.7

%7.4

%29.6

%59.3

%100.0

مهندسون ،موظفون ،فنيون

%2.8

%5.6

%26.4

%65.3

%100.0

اجملموع

%6.0

%6.0

%28.4

%59.6

%100.0

وعدا عن أن الثقة بني الطرفني حتظى بتقييم متوسط ،فإنه يظهر أيضاً أن هناك تفاوت في النظرة
للثقة بني الهيئة والوزارة من وجهة نظر من يعمل رئيساً للهيئة ومن يعملون غير ذلك ،حيث أن الثقة
بني الهيئة أعلى في نظر رؤساء الهيئات ورمبا يعود ذلك للتعامل الرسمي الدائم بني رؤساء الهيئات
وبني الوزارة.
وقد سئل الذين أجابوا أن هناك ضعف في التواصل مع الوزارة عن أسباب هذا الضعف ،فتعددت
األسباب كاآلتي:
1 .1عدم وضوح قوانني وإجراءات التواصل.
2 .2صعوبة الوصول للوزارة بشكل مباشر ،خاصة للجهة املعنية ودون تدخل املديريات.
3 .3عدم اكتراث موظفي الوزارة والتواصل يتم حسب املعرفة واحملسوبية.
4 .4التواصل يعتمد على أهمية الشخص في الوزارة.
5 .5عدم وجود الثقة.
6 .6ال يوجد كوادر وموظفني كفاية للتواصل مع الهيئات.
7 .7ال يوجد زيارات للهيئة من الوزارة أو اجتماعات مع الوزارة للتواصل معها.
8 .8عدم وجود قنوات اتصال فاعلة مع الوزارة.
9 .9شعور الهيئة بأن الوزارة فقط تعطي التعليمات ودورها رقابي وأنها حتاول السيطرة على
الهيئة.
1010وجود مركزية لدى الوزارة.
1111التأخير في الردود.
1212املديرية تأخذ دور الوزارة.
٭ ٭رأى أكثر من ( )%32من العاملني أن العالقة بني الهيئة والوزارة حتتاج  -دائماً وغالباً  -إلى
تطوير في طريقة التعامل ،في حني أن ( )%48رأوا أن هذه العالقة أحياناً حتتاج لتطوير،
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الشكل ()7
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
80.0

48.4

60.0
40.0

20.0

20.7

18.9

11.9

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()7
وعند سؤال الذين أجابوا أن العالقة حتتاج إلى تطوير في طريقة التعامل عن كيفية إحداث هذا
التطوير كانت اإلجابة أن التطوير يتم من خالل اآلتي:
1 .1عقد ورشات عمل متخصصة لبحث سبل تطوير العالقة.
2 .2إعطاء املزيد من الصالحيات ملديرية احلكم احمللي في احملافظات والتقليل من املركزية.
3 .3إعطاء البلدية صالحيات وثقة أكبر.
4 .4التواصل من خالل ورشات عمل واجتماعات دورية ولقاءات.
5 .5القيام بزيارات للهيئات احمللية.
6 .6تطوير التواصل اإللكتروني من خالل البريد اإللكتروني واألنظمة اإللكترونية والهاتف.
7 .7التنسيق املباشر واملستمر بني الوزارة والهيئات واستشارة الهيئة احمللية قبل اتخاذ
قرارات تتعلق بها.
8 .8االستماع لوجهات نظر الهيئات والرد عليها باهتمام.
9 .9الصبر والتحمل من الوزارة أثناء ضغط العمل.
1010تطوير البريد وحل املشاكل املتعلقة به.
1111تخصيص موظفني في الوزارة للتواصل مع رؤساء الهيئات.
1212إيجاد عالقة بني الوزارة والهيئة ألن العالقة احلالية هي فقط مع املديرية.
1313تطوير اجلوانب اإلدارية في التعامل.
1414توافر إمكانات مادية ومساعدات وجتهيزات في الهيئات احمللية.
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في نهاية هذا التحليل نخلص إلى أن العالقة بني الوزراة والهيئات احمللية ليست كاملة متكاملة،
وحتتل مكانة وسطية في غالبية السمات .حيث أنه ورغم أن نسبة ( )%80أشاروا إلى التعاون
اإليجابي في العالقة فإن حوالي ( )%40أشاروا إلى أن التوتر يشوب هذه العالقة ،ورأى ()%45
أنها حتتاج إلى تنظيم و ( )%47يؤكدون على احلاجة ملزيد من التفاهم و ( )%40يرون عدم الثقة
بشكل أو بآخر وأكثر من النصف يرون ضعف في التواصل ولديهم حججهم وأسبابهم في ذلك ،وفي
النهاية ( )%32يؤكدون على احلاجة لتطوير تلك العالقة ولديهم مقترحاتهم أيضاً.
لعل في ذلك مؤشرات هامة وقوية على ضرورة تصويب العالقة وإعادة هيكلتها من جديد مبا يلبي
طموحات الهيئات احمللية ويشبع حاجاتها ،خاصة وأنها هي سبب وجود الوزارة وأن الوزارة وجدت
لتؤدي رسالتها في أوساط الهيئات احمللية.
من املعروف أن الوزارة بذلت مجهوداً كبيراً من خالل سياسات جديدة للمشاركة والتواصل ،وهذه
السياسات كان لها دور إيجابي في حتسني العالقة ،إ ّال أن ذلك يجب أن يستمر للوصول إلى كل
املستويات في الهيئات احمللية.
ثالث ًا :النتائج املتعلقة بالنظرة لدور الوزارة بني الفترة املاضية والوقت احلالي بشكل
عام:
يتكون هذا القسم من سبعة أسئلة تدور حول احملاور اآلتية:
.1
.2
.3
.4

1النظرة لدور الوزارة  :سابقاً وحالياً ،اختالفها بني املاضي واحلاضر وأسباب ذلك
االختالف.
2دور موظفي الوزارة وأثرهم في تكوين رأي الهيئات جتاه أداء الوزارة.
3الشعور بأن الوزارة تتجه إلى املركزية أم ال؟ وملإذا؟.
4مدى سهولة/صعوبة احلصول على أية معلومة من الوزارة!.

٭ ٭أظهرت النتائج أن حوالي ( )%40من العاملني اختلفت نظرتهم جتاه دور الوزارة بني الفترة
املاضية والوقت احلالي .من بني هؤالء كان حوالي ( ،)%88نظرتهم كانت سلبية في الفترة
املاضية ،وحوالي ( )%12نظرتهم إيجابية ،الشكل ( )8والشكل (.)9
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ﻫﻞ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﺗﻜﻢ ﻟﺪﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﻟﻲ
ﻧﻌﻢ
%40.3

ﻻ
% 59.7

ﻧﻌﻢ
ﻻ

الشكل ()8

ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻌﻢ  :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﺗﻜﻢ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ:
ﻧﻌﻢ

%12.1

ﻻ

%87.9

الشكل ()9
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ﻧﻌﻢ
ﻻ
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٭ ٭وإذ كان هناك جزء من العاملني حوالي ( )%12غيروا نظرتهم من إيجابية إلى سلبية حالياً،
فقد مت االستفسار منهم عن أسباب هذا التغير وكانت إجاباتهم كاآلتي:
1 .1التوجه إلى املركزية وتدخل الوزارة بطريقة عمل الهيئة.
2 .2االصطفاف دائماً ضد الهيئة احمللية لصالح من يشتكي عليها.
3 .3التربص للبلدية باألخطاء.
4 .4عدم النظر بشكل جدي للمشاريع املقدمة للمجلس.
5 .5عدم إجراء انتخابات للمجالس.
6 .6عدم إعطاء الصالحيات الكافية للهيئات.
7 .7عدم قدرة الوزارة على دعم الهيئات في تنفيذ األعمال.
8 .8عدم وجود توجه واحد وواضح للوزارة وغياب التعاون والتنسيق والعمل ملا فيه مصلحة
الهيئات واملواطن.
9 .9عدم وجود تفاهم.
(اإلجابات السابقة هي من وجهة نظر املستجيبني وليس بالضرورة أن تكون دقيقة ،رمبا كانت تعبر
عن جتارب بعض العاملني والقائمني على الهيئات احمللية)
٭ ٭وملا كان هناك ( )%88من الذين غيروا نظرتهم ،تغيرت هذه النظرة من سلبية إلى إيجابية،
فقد مت االستفسار منهم عن األسباب وكانت كاآلتي:
1 .1أصبح هناك تعاون وتنسيق ومتابعة أكثر بني الهيئة والوزارة.
2 .2أصبح لديهم قدرة على تفهم واستيعاب مطالبنا وأكثر تواصل معنا وإيجاد حلول
للصعوبات التي نواجهها.
3 .3أصبحت الوزارة قانونية أكثر.
4 .4أصبح التعامل أكثر سهولة مع الوزارة.
5 .5أصبح عمل الوزارة منظم أكثر من السابق.
6 .6تغير أسلوب اإلدارة والتعامل لألفضل.
7 .7االهتمام أكثر بدور املرأة في الهيئة احمللية.
8 .8وجود دور رقابي جيد من قبل الوزارة على أعمال الهيئات.
9 .9تتعامل الوزارة بشكل شفاف.
1010الالمركزية.
1111املزيد من االهتمام في بناء قدرات الهيئات احمللية وتطويرها.
1212املهنية في العمل ،االلتزام باألنظمة والقوانني.
1313سرعة الرد من الوزارة على الطلبات واملالحظات.
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وباحملصلة يظهر أن سبب تغيير النظرة من سلبية إلى إيجابية كان في معظمه متعلق
بالنواحي التي ميكن تصنيفها ضمن العالقة والتواصل والتعامل ،وهذا يعتبر جناح
واضح لسياسات الوزارة في هذه اجلوانب.
٭ ٭وباملقارنة مع الفترة املاضية فقد ارتفعت نسبة النظرة اإليجابية للوزارة من ( )%57سابقاً إلى
حوالي ( ،)%88الشكل ()10

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﺗﻜﻢ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ:

ﺳﻠﺒﻴﺔ

%12.5

%87.5

ﺳﻠﺒﻴﺔ

ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

الشكل ()10
٭ ٭على صعيد آخر وبالسؤال عن أن موظفي الوزارة كانوا هم من يؤثرون في رأي العاملني في
الهيئات كانت النتيجة أن أكثر من ( )%30أجابوا دائماً أو غالباً .الشكل ()11
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﺛﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ

ﺩﺍﺋﻤ ﹰﺎ
%13.8

ﻻ
%26.1

ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ
%17.0

%43.1
ﺃﺣﻴﺎﻧ ﹰﺎ
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الشكل ()11
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٭ ٭ويظهر في اجلدول ( )10النتائج املتعلقة بأن موظفي الوزارة كانوا هم من يؤثروا في رأي
العاملني في الهيئات حسب املنطقة  :شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية ،وكانت النسبة
األعلى التي أجابت أن املوظفني في الوزارة يؤثروا في نظرتهم دائماً أو غالباً هي في وسط
الضفة الغربية وبلغت أكثر من ( )%39وكان أقلها في شمال الضفة الغربية ،وبلغت حوالي
(.)%24
جدول ()10
املنطقة

موظفو الوزارة الذين نتواصل معهم هم من يؤثروا على
رأينا في أداء الوزارة

شمال الضفة الغربية

دائماً

غالباً

أحياناً

ال

اجملموع

%8.2

%16.4

%44.8

%30.6

%100.0

وسط الضفة الغربية

%22.0

%17.6

%37.4

%23.1

%100.0

جنوب الضفة الغربية

%13.8

%17.2

%48.3

%20.7

%100.0

اجملموع

%13.8

%17.0

%43.1

%26.1

%100.0

٭ ٭ولتوضيح كيف أن موظفي الوزارة كانوا هم من أثروا على رأي العاملني في أداء الوزارة كانت
اإلجابات كاآلتي:
1 .1التعامل اجليد من قبلهم يعطي صورة حسنة.
2 .2العالقة اجليدة مع املوظفني تخلق جو إيجابي نحو التفاهم مع املواضيع املطروحة.
3 .3وجود موظفني ذوي خبرة ونشاط يؤثر إيجابياً.
4 .4األسلوب في التعامل يعكس املضمون دائماً.
5 .5املوظفون هم انعكاس للوزارة وسياستها.
6 .6املوظف وجه الوزارة ويعطي انطباع عنها.
7 .7التدخل الزائد من املوظفني يؤدي إلى اختالفات أكثر.
8 .8املوضوع يحل أو يرفض من قبل املوظف اخملتص الذي تتصل معه.
9 .9تدخل بعض املوظفني بشكل سلبي في أداء البلدية.
1010هناك من يسئ إلى الوزارة بتصرفاته غير املسؤولة وهناك أيضاً تضارب باآلراء في
نفس الوزارة.
1111يحاولون دائماً فرض الرأي وإعطاء القرار بدون مبرر.
ومن الواضح أن اإلجابات كانت منطلقة من جتارب العاملني في الهيئات ،وفي مثل هذه احلاالت
يكفي أحياناً جتربة واحدة سيئة لتسيطر على تفكير اجمليبني على األسئلة ،وبالتالي تعطي انطباعاً
سلبياً عن أداء موظفي الوزارة.
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٭ ٭أظهرت النتائج أن حوالي ( )%67من العاملني في الهيئات احمللية يشعرون أن الوزارة في
الوقت احلالي تتجه إلى املركزية ،في حني أن ( )%33فقط من العاملني يشعرون أن الوزارة
تتجه إلى الالمركزية ،مع العلم أن السؤال يتعلق باالنطباع وليس من خالل املعلومات األكيدة.
الشكل ()12
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺎﻟﻲ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﺠﺔ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
%33
% 67

ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

الشكل ()12
٭ ٭وتبني النتائج أن حوالي ( )%46من العاملني يحصلون على ما يحتاجون من معلومات بسهولة،
بينما هناك حوالي ( )%19يحصلون على املعلومة بصعوبة .وهناك حوالي ( )%35من العاملني
رأوا أنهم عندما يحتاجون أية معلومات من الوزارة يتم حتويلهم بني الدوائر ،ويعتبرون أن هذا
األسلوب من أساليب التهرب من املسؤولية،الشكل ()13
ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻜﻢ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﲢﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻜﻢ
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
% 34.8

% 45.9

 % 19.3ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ

الشكل ()13
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إذا وفي مجال العالقة مع الوزارة بشكلها العام:
هناك حترك نحو األفضل في النظرة جتاه دور الوزارة من قبل العاملني في الهيئات احمللية بني
املاضي واحلاضر ،وحتول النظرة من سلبية إلى إيجابية كانت عالية ضمن الفترة السابقة ويعتبر
هذا إجناز كبير للوزارة ويعود للسياسات اجلديدة التي مت العمل عليها في الوزارة.
كما ويالحظ بشكل عام أن هناك تأثير للموظفني في الوزارة بشكل غير قليل على آراء العاملني في
الهيئات جتاه الوزارة وهو ما رأيناه بشكل أعلى في املنطقة األقرب ملقر الوزارة وهي وسط الضفة
الغربية ،وكما سبق احلديث أن جتربة سيئة واحدة ألحد العاملني في الهيئات مع أحد موظفي
الوزارة سوف تؤثر على حكمه على الوزارة كلها ،باإلضافة إلى ما يسمعه هؤالء العاملني من جتارب
مع اآلخرين في هذا اجملال.
وكما هو معلوم أن وزارة احلكم احمللي تعتبر مرجعية جلميع الهيئات احمللية سواء في النواحي
اإلدارية أو في النواحي االرشادية والقانونية ،لذلك يتطلب األمر أحياناً من الهيئات االستفسار من
الوزارة عن بعض ما يصادفها من مواقف واحتياجات ورمبا كان هذا هو السبب في ارتفاع نسبة من
يرون أن الوزارة تتجه نحو املركزية.
من كل ما سبق نستنتج أنه وفي مجال النظرة لدور الوزارة -في الفترة احلالية -تعتبر النظرة
الذهنية للعاملني في الهيئات احمللية نظرة إيجابية وبنسبة عالية ،ولدى العاملني بشكل عام تصور
جيد عن أداء الوزارة ،إ ّال أنه ال بد من إجراء بعض التطوير في األداء لتالفي العديد من االنتقادات
املبررة التي من أهمها الشعور باالجتاه نحو املركزية ،وتوثيق العالقة والتواصل مع الهيئات والتعامل
معهم باحترام وتقدير وكذلك تسهيل طريقة حصولهم على املعلومات.
رابع ًا :النتائج املتعلقة بالنظرة إلى الوزارة من واقع التعامل واالتصال معها:
مت دراسة موضوع النظرة للوزارة من واقع التعامل واالتصال اليومي مع الوزارة وذلك من خالل
تقييم ( )25مجال محدد في هذا اجلانب هي:
1 .1هل تتأخر الوزارة في اإلجابة على مراسالتكم؟
2 .2هل تعتقد أن دور الوزارة احلالي في تنظيم أمور الهيئات احمللية يزيد من فاعلية أداءها.
3 .3بشكل عام  :نعاني من عدم القدرة على االتصال والتواصل مع اجلهات املعنية في الوزارة.
4 .4تعامل الوزارة معنا يشعرنا باإلحباط.
5 .5هناك تخوف من طرف الهيئة احمللية لطرح بعض املطالب من الوزارة.
6 .6أشعر باليأس أحياناً من تلبية مطالبنا من الوزارة.
7 .7ال يوجد ثقة متبادلة بني الهيئة والوزارة.
8 .8هل تتأخر الوزارة في املصادقة أو املوافقة على معامالتكم؟.
9 .9هل تعلمكم الوزارة بالفترة التي ستستغرقها كل معاملة تقومون بتقدميها للوزارة ؟.
1010هل تشعر بأن العالقة مع الوزارة تكاملية؟.
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1111هل هناك وضوح لدور كل من الوزارة والبلدية فيما يتعلق باملهام واملسؤوليات
والصالحيات؟.
1212يقوم موظفو الوزارة بالتعامل وفق الصالحيات واملسؤوليات واملهام؟.
1313هل تشعر أن تدخل الوزارة في عملكم مناسب أم مبالغ فيه.
1414في الوقت احلالي  :تشعر بأن دور الوزارة رقابي.
1515في الوقت احلالي  :تشعر بأن دور الوزارة ارشادي.
1616برأيك هل تتمتع الوزارة بالشفافية في كامل معامالتها معكم؟.
1717هل توفر الوزارة املعلومات والوسائل الالزمة لعملكم.
1818هل توفر الوزارة القوانني واألنظمة والتعليمات التي تنظم عملكم؟.
1919هل يترتب على هذه القوانني تيسير للعمل؟.
2020هل توفر الوزارة التعليمات لكم بطريقة واضحة منظمة وممنهجة؟.
2121هل تشعرون بأنكم تعرفون ما تقوم به الوزارة؟.
2222هل يوفر املوقع اإللكتروني معلومات كافية عن الوزارة وعملها؟.
2323هل هناك خالف بينكم وبني الوزارة؟ وما هو السبب؟.
2424هل تشعر بأن املديرية والوزارة جسم واحد؟.
2525عند زيارتكم للوزارة ،هل تشعرون بالدفء والترحيب؟.
مت أخذ آراء العاملني في الهيئات احمللية في هذه اجملاالت احملددة كافة ،والتي هي من أهم أسباب
تكون صورة ذهنية معينة لدى العاملني في الهيئات عن الوزارة.
٭ ٭أفاد حوالي ( )%27من العاملني أن الوزارة دائماً أو غالباً تتأخر في اإلجابة على مراسالتهم،
وحوالي ( )%50أفادوا أن الوزارة أحياناً تتأخر في الرد على املراسالت ،الشكل ()14

الشكل ()14
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إن الرد على مراسالت الهيئات من املواضيع الهامة التي انتقدها القائمون على الهيئات واعتبروا
أن التأخير في الرد هو من أسباب عدم رضاهم عن أداء الوزارة .لذلك ال بد من قيام الوزارة بإيجاد
آليات للرد على مراسالت الهيئات تضمن عدم التأخير في اإلجابة على ما ترسله الهيئات ،أو على
األقل معرفة أسباب تأخر الرد وتوضيحها للهيئات احمللية ،حتى ال تعتبر نوعاً من االهمال من
وجهة نظر الهيئات.
٭ ٭كما أفاد ( )%10.5من العاملني أن دور الوزارة احلالي في تنظيم أمور الهيئات احمللية ال يزيد
من فاعلية عملها ،الشكل ( ،)15واذ ال تعتبر هذه النسبة عالية ،إ ّال أنها تعطي مؤشراً حول
ضرورة إعادة النظر في دور الوزارة وتطويره بشكل يضمن فاعلية األداء بني الهيئة والوزارة.
ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ٪
80.0

60.0

36.8
40.0

27.0

25.6

10.5

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()15
٭ ٭وأفاد حوالي ( )%19أنهم يعانون من عدم القدرة على االتصال مع اجلهات املعنية في الوزارة،
وهناك ( )%35لم يعانوا في االتصال ،وأفاد كذلك حوالي ( )%14من العاملني أن تعامل
الوزارة معهم يشعرهم باإلحباط دائماً وغالباً ،وحوالي ( )%45يشعرون باالحباط أحياناً.
الشكل ( )15والشكل ()16
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ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ  :ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ٪
80.0

45.6

60.0

35.1
40.0

20.0

15.1
4.2

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺍﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()16

ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﺎﻻﺣﺒﺎﻁ
80.0

60.0

49.7
36.7

40.0

20.0

3.5

10.1

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()17
٭ ٭وعند النظر للنتائج في ما إذا كان تعامل الوزارة مع الهيئات يشعر القائمني على الهيئات
باإلحباط ،حسب املوقع في الهيئة في جدول ( ،)11فكانت النسبة األعلى التي أجابت بدائماً
أو غالباً هي بني أعضاء اجملالس احمللية وبلغت أكثر من ( ،)%16بينما كانت النسبة األقل بني
من يعملون مهندسني وموظفني وفنيني وبلغت حوالي (.)%11
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جدول ()11
تعامل الوزارة معنا يشعرنا باإلحباط

املوقع في الهيئة

دائماً

غالباً

أحياناً

رئيس الهيئة احمللية

ال

اجملموع

%1.8

%40.0 %9.1

%49.1

%100.0

مدير في الهيئة احمللية

%3.4

%43.1 %12.1

%41.4

%100.0

عضو الهيئة احمللية

%8.2

%31.5 %8.2

%52.1

%100.0

محاسب في الهيئة احمللية

%3.4

%31.0 %10.3

%55.2

%100.0

مهندسون ،موظفون ،فنيون

%0.0

%36.6 %11.3

%52.1

%100.0

اجملموع

%3.5

%36.7 %10.1

%49.7

%100.0

نستنتج من ذلك هناك نسبة غير قليلة تشعر باإلحباط نتيجة تعامل الوزارة وتركزت بني أعضاء
الهيئات احمللية
٭ ٭وتظهر النتائج أن حوالي ( )%14يخافون من طرح بعض املطالب على الوزارة دائماً وغالباً و
( )%36أحياناً ،في حني عبر حوالي ( )%22عن شعورهم باليأس من الوزارة لتلبية متطلباتهم
دائماً وغالباً و حوالي ( )%42أحياناً .الشكل ( )17والشكل ()18
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
80.0

50.3

60.0

36.1
40.0

20.0

10.1
3.5

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()18
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ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
80.0

41.5

60.0

36.9

40.0

18.1
20.0

3.5

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()19
مع أنه من غير الضروري أن تقوم الوزارة بتلبية جميع مطالب الهيئات ،حيث يعتمد ذلك على
أوليات الوزارة وتوافر اإلمكانات لديها ،إ ّال أن الشعور باليأس من إمكانية تلبية مطالب الهيئات
يعتبر نتيجة غير مشجعة وتتطلب من الوزارة أن تبرر دائماً أسباب عدم القدرة على تلبية املطالب
اخلاصة بالهيئات.
٭ ٭من أهم املواضيع املطروحة بني الهيئة والوزارة هو موضوع الثقة املتبادلة ،حيث أظهرت
النتائج أن حوالي ( )%15.5أفادوا بعدم وجود ثقة متبادلة بني الهيئة والوزارة ،الشكل ()20
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
58.9

80.0

60.0

25.6

40.0

20.0

3.9

11.6

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

الشكل ()20
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وبالنظر إلى الثقة املتبادلة بني الهيئات والوزارة على مستوى نوع الهيئة احمللية ،أظهرت النتائج أن
البلديات املصنفة (أ) بلغت نسبة الذين أجابوا دائماً وغالباً ال يوجد ثقة متبادلة حوالي ()%26.5
جدول ( ،)12وتعتبر هذه نسبة عالية في هذا املوضوع ،وهذا يتطلب في احلقيقة من الوزارة العمل
بشكل كبير على تعزيز الثقة بني الطرفني.
جدول ()12
ال يوجد ثقة متبادلة بني الهيئة والوزارة

نوع الهيئة احمللية

اجملموع

دائماً

غالباً

أحياناً

ال

بلدية أ

%10.2

%16.3

%18.4

%55.1

%100.0

بلدية ب
بلدية ج
بلدية د

%2.0
%1.4

%14.3
%9.5
%15.0

%36.7
%25.7
%15.0

%46.9
%63.5
%70.0

%100.0
%100.0
%100.0

%0.0
%4.3

مجلس قروي
اجملموع

%8.6

%3.9

%25.8

%11.6

%61.3

%58.9

%25.6

%100.0

%100.0

٭ ٭وأظهرت النتائج أن حوالي ( )%27من العاملني أفادوا أن الوزارة تتأخر في املصادقة أو
املوافقة على معامالتهم دائماً وغالباً وحوالي ( )%51أحياناً ،الشكل ( ،)21وهذا يتطابق
تقريباً مع النتائج اخلاصة بأن الوزارة تتأخر في الرد على مراسالت الهيئات كما ورد سابقاً.
ﻫﻞ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ
80.0

50.5
60.0

23.2

40.0

20.0

22.1

4.2

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()21
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٭ ٭حوالي ( )%52من العاملني أفادوا أن الوزارة ال تعلمهم باملدة أو الفترة التي ستستغرقها كل
معاملة دائماً وغالباً وحوالي ( )%26أحياناً  ،الشكل ()22
وهذا يعني أن الوزارة في معظم احلاالت ال تعطي مدة محددة للمعامالت والقائمني على
الهيئات أيضاً ال ميكنهم معرفة املدة التي سينتظرونها لكي يتم الرد على معامالتهم.
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﺒﺔ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ
80.0

51.7

60.0

25.5

40.0

20.0

8.0

14.7

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()22
٭ ٭معظم العاملني رأوا أن العالقة بني الوزارة وبني الهيئات هي عالقة تكاملية دائماً وغالباً
حوالي ( )%55وحوالي ( )%30أحياناً  ،الشكل ()23
ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
80.0

60.0
40.0

31.4

30.0

23.7
15.0

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

الشكل ()23
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موقعه في الهيئة احمللية

هل تشعر أن العالقة مع الوزارة تكاملية

اجملموع

دائماً

غالباً

أحياناً

ال

رئيس الهيئة احمللية

%27.3

%29.1

%27.3

%16.4

%100.0

مدير في الهيئة احمللية

%22.8

%26.3

%24.6

%26.3

%100.0

عضو الهيئة احمللية

%25.7

%29.7

%32.4

%12.2

%100.0

محاسب في الهيئة احمللية

%24.1

%17.2

%51.7

%6.9

%100.0

مهندسون ،موظفون ،فنيون

%19.4

%44.4

%25.0

%11.1

%100.0

اجملموع

%23.7

%31.4

%30.0

%15.0

%100.0

جدول ()13
أكثرية من رأى أن العالقة بني الوزارة والهيئة تكاملية كانوا من يعملون مهندسني وموظفني وفنيني،
حيث بلغت نسبة من أجاب دائماً أو غالباً حوالي ( ،)%64والنسبة األقل كانت بني من يعملون
محاسبني في الهيئات والتي بلغت حوالي ( )%41اجلدول ( ،)13من ذلك نستنتج أن هذا الشعور
في تكاملية العالقة مترسخ إلى حد كبير في الهيئات احمللية ،ولكن مع ذلك يجب أن يتم ترسيخ هذه
املفاهيم بشكل أكبر وتطبيقها على أرض الواقع بشكل فعال وواضح.
٭ ٭رأى حوالي ( )%12من العاملني أنه ال يوجد وضوح لدور كل من الوزارة والبلدية فيما يتعلق
باملهام واملسؤوليات والصالحيات ،وعلى العكس من ذلك كانت النسبة األعلى وهي حوالي
( )%63أجابت أن هناك وضوح دائماً وغالباً ،بينما كان هناك نسبة أقل حوالي ( )%6أن
موظفي الوزارة لم يتعاملوا وفق الصالحيات واملسؤوليات واملهام في حني أن املعظم أجابوا
عكس ذلك الشكل ( ،)24الشكل ()25
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ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺿﻮﺡ ﻟﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
80.0

60.0
40.0

29.8

33.3

25.3
11.6

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()24

ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ
80.0

42.2

60.0

28.9

23.0

40.0

20.0

5.9

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()25
٭ ٭رأى حوالي ( )%46أن دور الوزارة كان دورأ رقابياً دائماً أو غالباً ،وهناك ( )%30أجابوا أحياناً
بينما رأى حوالي ( )%35أن دور الوزارة دور ارشادي دائماً أو غالباً مقابل حوالي ( )%13لم
يشعروا أن دور الوزارة ارشادي .الشكل ( )26والشكل ()27
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الصورة الذهنية لوزارة الحكم المحلي
لـــدى الهيئات المحلية الفلسطـينية
ومــدى رضاهـــــم عــن أداء الــــوزارة
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﻗﺎﺑﻲ
80.0

60.0

35.7
40.0

23.1

31.5

9.8

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()26
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﻟﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﺭﺷﺎﺩﻱ
80.0

60.0

42.2
28.9

40.0

16.0

12.9

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()27
كما تظهر النتائج أن القائمني على الهيئات والذي يعملون محاسبني في الهيئات احمللية كان بينهم
حوالي ( )%14ال يشعرون أن دور الوزارة في الوقت احلالي هو دور رقابي وهي النسبة األعلى ،على
الرغم من أن احملاسبني هم األكثر عرضة للدور الرقابي للوزارة .جدول ()14

45

جدول ()14
موقعه في الهيئة احمللية

في الوقت احلالي :تشعر بأن دور الوزارة رقابي

اجملموع

دائماً

غالباً

أحياناً

ال

رئيس الهيئة احمللية

%24.1

%31.5

%33.3

%11.1

%100.0

مدير في الهيئة احمللية

%17.2

%39.7

%31.0

%12.1

%100.0

عضو الهيئة احمللية

%27.4

%32.9

%32.9

%6.8

%100.0

محاسب في الهيئة احمللية

%27.6

%37.9

%20.7

%13.8

%100.0

مهندسون ،موظفون ،فنيون
اجملموع

%37.5
%35.7

%20.8
%23.1

%8.3
%9.8

%33.3
%31.5

%100.0
%100.0

٭ ٭أظهرت النتائج أن ( )%9.4من العاملني في الهيئات رأوا أن الوزارة ال تتمتع بالشفافية في
كافة تعامالتها معهم ،على عكس معظم اإلجابات حيث أفاد حوالي ( )%52أن الوزارة تتمتع
بالشفافية دائماً وغالباً ،الشكل ()28
ﺑﺮﺃﻳﻚ ﻫﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻌﻜﻢ
80.0

60.0
40.0

36.9
32.8
20.9
9.4

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()28
كما يظهر من البيانات أن ( )%14من البلديات املصنفة (ب) رأت أن الوزارة ال تتمتع بالشفافية
في كامل معامالتها ،اجلدول ( ،)15ومع أن هذه النسبة متدنية ،إ ّال أن هذا يلقي باملسؤولية على
الوزارة لكي تهتم بإظهار الشفافية في تعامالتها مع الهيئات بشكل أوسع.
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جدول ()15
نوع الهيئة احمللية

برأيك هل تتمتع الوزارة بالشفافية في كامل معامالتها معكم؟
دائماً

غالباً

أحياناً

ال

%18.4

%34.7

%38.8

%8.2

بلدية ج
بلدية د
مجلس قروي

%17.6
%45.0
%18.1

اجملموع

%20.9

بلدية أ

بلدية ب

%24.0

%36.0

%26.0

اجملموع
%100.0

%39.2
%15.0
%34.0

%35.1
%30.0
%39.4

%14.0
%8.1
%10.0
%8.5

%100.0

%32.8

%36.9

%9.4

%100.0

%100.0
%100.0
%100.0

٭ ٭كما أفاد ( )%12من العاملني أن الوزارة ال توفر املعلومات والوسائل الالزمة لعملهم ،الشكل
()29
إن توفير هذه املعلومات هو من صلب عمل الوزارة ،لذلك ينبغي إلقاء الضوء على دور الوزارة
في توفير املعلومات للهيئات بشكل يضمن عملها بشكل مهني وصحيح.
ﻫﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼﺗﻜﻢ
80.0

60.0
40.0

35.6
33.5
19.0
12.0

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()29
اتفق معظم العاملني أن الوزارة توفر القوانني واألنظمة والتعليمات التي تنظم عمل الهيئات،
وكذلك اتفق معظمهم أنه يترتب على هذه القوانني تيسير للعمل الشكل ( )30و الشكل ()31
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ﻫﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻜﻢ
80.0

43.2

60.0
40.0

20.0

22.3

20.9

13.6

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()30

ﻫﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ
80.0

60.0

36.5
33.0

40.0

20.0

20.4
10.2

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()31
٭ ٭وقد نفى ( )%9.4أن الوزارة توفر التعليمات لهم بطريقة واضحة ومنظمة وممنهجة ،وحوالي
( )%21يشعرون أنهم ال يعرفون ما تقوم به الوزارة ،ويعتبر هذا طبيعياً كون مهام وطريقة عمل
الوزارة تختلف من حيث األهداف والطريقة عن عمل الهيئات .الشكل ( ،)32الشكل ()33
ومن هنا ال بد من تفعيل التواصل بني الهيئات والوزارة وأن تقوم الوزارة بتعريف القائمني على
الهيئات بدورها وعملها بشكل واضح.
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الصورة الذهنية لوزارة الحكم المحلي
لـــدى الهيئات المحلية الفلسطـينية
ومــدى رضاهـــــم عــن أداء الــــوزارة

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﳑﻨﻬﺠﺔ
80.0

57.5

60.0

34.8
40.0

20.0

5.6

2.1

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()32
ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
80.0

60.0

43.2

40.0

22.3
20.0

20.9

13.6

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()33
٭ ٭وحول املوقع اإللكتروني للوزارة أفاد حوالي ( )%20من العاملني أن هذا املوقع ال يوفر معلومات
كافية عن الوزارة وعملها .الشكل ()34
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ﻫﻞ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻹﻛﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ
80.0

60.0

36.5
33.0

40.0

20.4
20.0

10.2

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()34
٭ ٭وحول ما إذا كان هناك خالفات بني الهيئة والوزارة ،أفاد ( )%57.5أنه ال يوجد أي خالفات
بينهم وبني الوزارة في حني أن هناك ما يقارب ( )%8قالوا إن هناك دائماً أو غالباً خالف
بينهم وبني الوزارة .الشكل ()35
ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
80.0
57.5

60.0
34.8

40.0

20.0
2.1

5.6

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

الشكل ()35
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ﻻ

الصورة الذهنية لوزارة الحكم المحلي
لـــدى الهيئات المحلية الفلسطـينية
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٭ ٭والذين أجابوا أن هناك خالفات دائمة بينهم وبني الوزارة مت االستيضاح عن أسباب هذه
اخلالفات ،حيث تلخصت في كل من اآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1االختالف في وجهات النظر والتفسيرات.
2التداخل في الصالحيات وتدخالت الوزارة في الهيئة.
3بسبب القوانني املتعلقة باخلطط الهيكلية من طرق ومرافق عامة.
4عدم احترام دور اجمللس وصالحياته.
5آلية العمل والتنفيذ.
6لعدم تفهم الوزارة لدور املديرية.
7تعامل الوزارة بازدواجية مع الهيئات.
8أحياناً يستعملون الدسائس وتأخذ بعض املشاكل وقت للمعاجلة والترميم.

٭ ٭أظهرت النتائج أن ( )%19العاملني في الهيئات ال يشعرون أن املديريات والوزارة جسماً
واحداً ،الشكل ()36
ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺍﻥ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺟﺴﻢ ﻭﺍﺣﺪ
80.0

60.0
40.0

27.4

26.0

27.8
18.8

20.0
.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()36
٭ ٭وعند سؤال العاملني فيما إذا كانوا يشعرون بالدفء والترحيب لدى زيارتهم للوزارة ،أجاب
معظم العاملني أنهم يشعرون بالدفء والترحيب ،الشكل (.)37
يعتبر هذا شيء إيجابي وال بد من تطويره ألنه ينعكس على النظرة اإليجابية للوزارة وكذلك عن
الرضا على أداء الوزارة.
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ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻜﻢ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺪﻑﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ
80.0

60.0
40.0

31.4

32.5

30.7

20.0

5.4

.0

ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ

ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ

ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ

ﻻ

الشكل ()37
إذا هناك اتفاق بنسبة ال بأس بها على تأخر الوزارة في الرد على الهيئات واملصادقة على معامالتها
( )%27وعدم حتديد مدة زمنية تستغرقها املعاملة للحصول عليها وبضعف تلك النسبة تقريباً
( .)%52يحدث هذا في الوقت الذي يعاني ( )%19من العاملني في الهيئات احمللية من صعوبة
االتصال والتواصل مع اجلهات املعنية في الوزارة .األمر الذي ينعكس بنفسية االحباط على ()%14
منهم خصوصاً فئة رؤساء وأعضاء الهيئات ،مما يجعلهم يتخوفون من طرح بعض مطالبهم على
الوزارة ( ،)%14بل وأكثر من ذلك يشعرون باليأس من تلبية مطالبهم لدى الوزارة وبنسبة (.)%22
وإذ يرى حوالي ( )%10أن الوزارة ال تتمتع بالشفافية في تعامالتها مع الهيئات فإنه من الطبيعي
أن تظهر مؤشرات ضعف الثقة بني الهيئات والوزارة وبنسبة (. )%15.5
ومن الطبيعي في هذه احلالة أن ال يشعرون بأن العالقة مع الوزارة هي عالقة تكاملية وبنسبة
تقارب النصف ،وبنسبة ( )%12ال يرون وضوح لألدوار فيما يتعلق باملهام واملسؤوليات خاصة وأن
( )%6ال يرون أن موظف الوزارة يقوم بالتعامل وفق الصالحيات واملسؤوليات واملهام.
ويوجد فجوة في فهم العاملني في الهيئات لدور الوزارة ،حيث يشعر ( )%46أن دور الوزارة رقابي
في حني يشعر ( )%35فقط أن دور الوزارة ارشادي في العالقة مع الهيئات احمللية كيف ال ويشير
( )%12إلى أن الوزارة ال توفر املعلومات الكافية والوسائل الالزمة لعمل الهيئات وبرأي ()%20
أن املوقع اإللكتروني ال يوفر املعلومات الكافية عن الوزارة وعملها ،هذا مع عدم جتاهل نسبة من
أجابوا بأحياناً.
ويقول ( )%72أن الوزارة توفر القوانني واألنظمة والتعليمات التي تنظم عملهم والتي هي ضرورية
للعمل برأي ( )%65منهم ،األمر الذي يعني أن حوالي ( )%30منهم يرون أن الوزارة ال توفر هذه
القوانني .وبهذا يصبح من الطبيعي أن يقول ( )%10أن الدور احلالي للوزارة ال يزيد من فاعلية
أداءها في الوقت الذي يرى ( )%27أن هذا األمر يحدث أحياناً فقط.
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وبالرغم من ذلك فهناك شعور كبير لدى العاملني أنهم يشعرون بالدفء والترحيب لدى زيارتهم
للوزارة ،وفي احلقيقة هذا شيء إيجابي كثيراً ويسجل للوزارة وله أثره في زيادة مستويات الرضا.
وفي احملصلة ال بد من قيام الوزارة بإيجاد آليات للرد على مراسالت الهيئات تضمن عدم التأخير
في اإلجابة على ما ترسله الهيئات ومبواعيد محددة .كما أن الشعور باليأس من إمكانية تلبية
مطالب الهيئات يعتبر نتيجة غير مشجعة وتتطلب من الوزارة أن تبرر دائماً أسباب عدم القدرة
على تلبية املطالب اخلاصة بالهيئات .ومبا أنه توجد فجوة اتصال بني الوزارة وبني الهيئات ،وهو
األمر الذي يؤدي إلى عدم معرفة بعض الهيئات مبا تقوم به الوزارة ،فإنه ال بد من تفعيل التواصل
بني الهيئات احمللية والوزارة وأن تقوم الوزارة بتعريف القائمني على الهيئات بدورها وعملها بشكل
واضح.
خامس ًا :النتائج املتعلقة برضا الهيئات عن الوزارة:
مت االستفسار عن الرضا العام للعاملني في الهيئات عن الوزارة وأداءها ،كما أدرج في االستمارة
مجموعة من النقاط املتعلقة بجوانب مختلفة للعالقة بني الوزارة والهيئات احمللية تستهدف قياس
مدى رضا العاملني في الهيئات عن أداء الوزارة في تلك اجلوانب.
مستويات الرضا مت قياسها كمياً من خالل تدريج من ( 1إلى ، )5ونسبة الرضا العام مت قياسها
كنسبة مئوية ،وسيتم تصنيف هذه القياسات إلى تقييم كاآلتي:
( : )%50 - %0متدني
( : )%60 -%50ضعيف
( : )%70 - %60مقبول
( : )%80 - %70جيد
(: )%90 - %80جيد جداً
( : )%100 - %90ممتاز
٭ ٭كانت نسبة الرضا العام ( )%71وتعتبر نسبة ليست عالية وليست متدنية ،أي أنها تعتبر جيدة.
٭ ٭أما في اجملاالت احملددة فقد كانت نسبة الرضا األعلى هي ( )%74أي جيدة وهي معاملة
موظفي املديريات لهم! بينما كانت نسبة الرضا األدنى ( )%60.4أي مقبولة وهي في جانب
تلبية املطالب! وقد تدرجت اجلوانب األخرى فيما بينهما كما يظهر في اجلدول اآلتي:
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جدول ()16
املوضوع

مستوى الرضا

1 .1بشكل عام كيف تقيم رضاك عن وزارة احلكم احمللي

جيد

2 .2تواصل الوزارة مع الهيئة

مقبول

3 .3اجلانب االرشادي للوزارة

مقبول

4 .4تنظيم عمل الهيئات

مقبول

5 .5اجلانب الرقابي

جيد

6 .6معاملة موظفي الوزارة

جيد

7 .7معاملة موظفي املديرية

جيد

8 .8تلبية املطالب

مقبول

9 .9اجلانب القانوني

مقبول

1010مساندة الهيئة في مواجهة املصاعب

مقبول

1111اجلانب اإلداري

مقبول

1212تنسيق املشاريع

مقبول

٭ ٭وبالنظر إلى الرضا على مستوى املنطقة كانت نسبة الرضا العام هي األقل في جنوب الضفة
الغربية وبلغت ( )%66أي مقبولة  ،بينما حصل وسط الضفة على ( )%73.4أي جيدة وهي
النسبة األعلى وقاربه شمال الضفة ليحصل على ( !)%71.5أي جيدة ويظهر في اجلدول
التالي مستوى الرضا في عدد من اجلوانب حسب املنطقة.
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اجلدول ()17
مستوى الرضا حسب املنطقة
شمال
الضفة
الغربية

وسط
الضفة
الغربية

جنوب
الضفة
الغربية

اجملموع

بشكل عام كيف تقيم رضاك عن وزارة
احلكم احمللي

جيد

جيد

مقبول

جيد

تواصل الوزارة مع الهيئة

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب االرشادي للوزارة

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

تنظيم عمل الهيئات

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب الرقابي

جيد

مقبول

جيد

جيد

معاملة موظفي الوزارة

جيد

جيد

مقبول

جيد

معاملة موظفي املديرية

جيد

جيد

مقبول

جيد

تلبية املطالب

مقبول

ضعيف

ضعيف

مقبول

اجلانب القانوني

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

مساندة الهيئة في مواجهة املصاعب

مقبول

مقبول

ضعيف

مقبول

اجلانب اإلداري

جيد

مقبول

ضعيف

مقبول

تنسيق املشاريع

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

املوضوع

٭ ٭وبالنظر إلى نسبة الرضا حسب موقع اجمليب في الهيئة احمللية كانت نسبة الرضا العام هي
األقل ملن عملوا مدراء في الهيئات احمللية وبلغت ( )%67.9أي مقبولة ،بينما كانت نسبة
الرضا األعلى بني رؤساء الهيئات وبلغت ( )%75.8أي جيدة.
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ويظهر في اجلدول التالي مستوى الرضا في مختلف اجلوانب حسب موقع اجمليب في الهيئة
احمللية.
(جدول )18
مستوى الرضا حسب املوقع في الهيئة احمللية
املوضوع

مهندسون،
رئيس الهيئة مدير في عضو الهيئة محاسب في
موظفون،
احمللية الهيئة احمللية احمللية الهيئة احمللية
فنيون

اجملموع

بشكل عام كيف تقيم
رضاك عن وزارة
احلكم احمللي

جيد

مقبول

جيد

جيد

مقبول

جيد

تواصل الوزارة مع
الهيئة

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب االرشادي
للوزارة

مقبول

ضعيف

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

تنظيم عمل الهيئات

مقبول

ضعيف

مقبول

جيد

مقبول

مقبول

اجلانب الرقابي

جيد

مقبول

جيد

جيد

جيد

جيد

معاملة موظفي
الوزارة

جيد

مقبول

جيد

جيد

مقبول

جيد

معاملة موظفي
املديرية

جيد

مقبول

جيد

جيد جداً

جيد

جيد

تلبية املطالب

ضعيف

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب القانوني

جيد

مقبول

مقبول

جيد

مقبول

مقبول

مساندة الهيئة في
مواجهة املصاعب

مقبول

ضعيف

مقبول

مقبول

ضعيف

مقبول

اجلانب اإلداري

مقبول

مقبول

مقبول

جيد

مقبول

مقبول

تنسيق املشاريع

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول
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٭ ٭وبالنظر إلى نسبة الرضا حسب نوع الهيئة احمللية كانت نسبة الرضا العام هي األقل في
الهيئات التي تصنيفها (د) وبلغت ( )%67.0أي مقبولة علماً بأن جميع الفئات متقاربة في
القيمة .ويظهر في اجلدول التالي مستوى الرضا في عدد من اجلوانب حسب نوع الهيئة
احمللية.
(جدول )19
املوضوع
بشكل عام كيف تقيم
رضاك عن وزارة احلكم
احمللي

مستوى الرضا حسب نوع الهيئة احمللية
بلدية أ بلدية ب بلدية ج بلدية د مجلس قروي

اجملموع

جيد

جيد

جيد

مقبول

جيد

جيد

تواصل الوزارة مع الهيئة مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب االرشادي للوزارة مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

تنظيم عمل الهيئات

مقبول

ضعيف

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب الرقابي

جيد

مقبول

جيد

مقبول

جيد

جيد

معاملة موظفي الوزارة

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

معاملة موظفي املديرية

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

تلبية املطالب

مقبول

ضعيف

ضعيف

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب القانوني

مقبول

مقبول

مقبول

جيد

جيد

مقبول

مساندة الهيئة في مواجهة
املصاعب

مقبول

ضعيف

ضعيف

جيد

مقبول

مقبول

اجلانب اإلداري

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

جيد

مقبول

تنسيق املشاريع

جيد

مقبول

ضعيف

مقبول

مقبول

مقبول

٭ ٭وبالنظر إلى نسبة الرضا حسب دورية التعامل مع الوزارة كانت نسبة الرضا العام هي األقل
ملن تعاملوا مع الوزارة من فترة ألخرى وبلغت ( )%68.0أي مقبولة ،واألعلى ملن تعاملوا مع
الوزارة بشكل يومي وهي ( )%76أي جيدة.
ويظهر في اجلدول التالي مستوى الرضا في بقية اجلوانب حسب دورية التعامل مع الوزارة.
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(جدول )20
املوضوع

مستوى الرضا حسب دورية التعامل مع الوزارة
من فترة
إلى أخرى

اجملموع

بشكل عام كيف تقيم رضاك عن
وزارة احلكم احمللي

جيد

جيد

جيد

مقبول

جيد

تواصل الوزارة مع الهيئة

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب االرشادي للوزارة

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

تنظيم عمل الهيئات

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

اجلانب الرقابي

جيد

جيد

مقبول

جيد

جيد

معاملة موظفي الوزارة

جيد

جيد

جيد

مقبول

جيد

جيد جداً مقبول

جيد

جيد

جيد

تلبية املطالب

مقبول

مقبول

مقبول

ضعيف

مقبول

اجلانب القانوني

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مساندة الهيئة في مواجهة
املصاعب

مقبول

مقبول

مقبول

ضعيف

مقبول

اجلانب اإلداري

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

تنسيق املشاريع

جيد

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

معاملة موظفي املديرية

يومي

أسبوعي شهري

بشكل عام ال توجد فروقات نسبية ذات قيمة تدعو إلى التعامل مع منطقة معينة أو فئة معينة
بخصوصية .لذلك فإن املطلوب من الوزارة هو أن تعمل على رفع نسبة الرضا العام والرضا في
اجملاالت احملددة بنفس القدر في كل املناطق وبني مختلف الفئات وفي مختلف مجاالت الرضا.
إذا حتتاج الوزارة لنهضة شمولية تعمل من خاللها على زيادة نسبة الرضا  -الذي هو يراوح في
مستوى متوسط (جيد ومقبول) -في أوساط الهيئات احمللية خملتلف أوجه العالقة معها.
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سادس ًا  :النتائج املتعلقة مبقترحات الهيئات لزيادة النظرة اإليجابية للوزارة:
من ضمن األسئلة التي وردت باالستمارة الكمية كان الطلب من العاملني في الهيئات احمللية وضع
املقترحات التي تساهم في زيادة النظرة اإليجابية لديهم جتاه الوزارة .وقد كانت كلها تعبر عن
حاجات عملية لدى الهيئات احمللية وتصب في النهاية في مجال تعزيز الرضا إذا ما مت اشباعها.
وقد مت تصنيفها كاآلتي:
٭ ٭النواحي القانونية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1إعادة النظر في القانون اخلاص بالهيئات احمللية.
2إعطاء صالحيات أكثر للهيئات.
3االلتزام بالقوانني واألنظمة السارية.
4أن تكون هناك معايير قانونية لقراراتهم وليس بناء على أهواء بعض األشخاص.
5محاسبة اخملالفني.
6أن يتم وضع الرجل املناسب في املكان املناسب وأن يكون مؤه ً
ال.
7تفعيل دور الرقابة.
8تشكيل جلنة استشارية.

٭ ٭النواحي اإلدارية واملالية والرقابية:
1 .1إشراك البلديات في إعداد أدلة العمل واطالع البلديات على هذه األدلة.
2 .2إعطاء البلديات حرية التعبير وإشراكهم بصنع القرار.
3 .3إيجاد رواتب للموظفني في بعض الهيئات للتفرغ للعمل.
4 .4إيجاد صندوق داخل الوزارة لدعم الهيئات املتعثرة.
5 .5زيادة التواصل على مستويات عليا بني الهيئة والوزارة.
6 .6وضع خطة زمنية ألي معاملة.
7 .7السرعة في إجناز وحتويل املستحقات املالية.
8 .8أن يتم التواصل مع معالي الوزير لالطالع على سير العمل في الهيئات احمللية.
9 .9تسهيل اإلجراءات اإلدارية.
1010إجراء االنتخابات في موعدها.
1111أن يكون رئيس الهيئة متفرغاً.
	 12.البت بسرعة في عملية تسكني املستخدمني.
1313االبتعاد عن املركزية واالجتاه الكامل نحو الالمركزية.
1414إعطاء مزيد من املشاريع للهيئات واملساهمة الفاعلة في توفير التمويل للمشاريع.
1515االلتزام األكثر وبشدة في تسهيل معامالت الهيئات احمللية لدى الوزارة.
1616أخذ املشاريع حسب احتياجات املناطق بعني االعتبار واألهمية.
1717تخصيص مساعدات حكومية للهيئات احمللية.
1818التعرف على املشاريع عن قرب.
1919زيادة كفاءات املوظفني في احلكم احمللي.
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٭ ٭نواحي االتصال والتواصل:
1.1الرد عن االستفسارات بشكل أسرع.
2 .2إيجاد تواصل وتوافق أقوى بني الهيئة الوزارة.
3 .3االتصال الدائم.
٭ ٭نواحي التدريب واالرشاد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1إعطاء دورات مكثفة لتدريب املوظفني في الهيئات احمللية.
2زيادة االرشاد والتوجيه.
3أن تكون لدى الوزارة متابعة للهيئات احمللية كجوالت ارشادية.
4أن تكون هناك ورشات عمل بشكل أكثر.
5أن يتم عقد لقاءات بني موظفي الوزارة والبلديات.
6عمل برنامج توعية وتثقيف ملوظفي الهيئة.
7تزويد واطالع الهيئات على ما هو جديد.

٭ ٭نواحي العالقات العامة والتعامل:
1 .1إعطاء فرصة للعاملني في الهيئات للعمل بثقة.
2 .2الغاء الوساطة واحملسوبية.
3 .3احترام أكثر من املديريات للبلديات.
4 .4احترام أكثر من موظفي الوزارة للهيئات.
5 .5االهتمام أكثر بالهيئات احمللية احملاذية ملدينة القدس وجدار الضم والفصل العنصري.
6 .6االهتمام أكثر بدور املرأة.
7 .7التعاون مع الهيئات احمللية دون حتيز.
8 .8الشفافية في التعامل.
9 .9تقدمي حلول عملية للهيئات احمللية.
1010االهتمام مبطالب الهيئات احمللية وخاصة في األشياء الضرورية.
1111املصداقية والتعامل اجليد.
1212االطالع على مشاكل الهيئة احمللية من قبل الوزارة.
1313االستماع لشكاوى املوظفني ومعاجلتها.
1414التخفيف من التعقيدات في التعامل.
1515التعامل املباشر فيما بني الهيئات والوزارة في بعض األمور.
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سابع ًا :النتائج املتعلقة مبقترحات الهيئات لزيادة رضا الهيئات عن الوزارة:
من ضمن األسئلة التي وردت باالستمارة الكمية أيضاً كان الطلب من العاملني في الهيئات احمللية
وضع املقترحات التي تساهم في الرضا عن أداء الوزارة ،وقد مت وضع مقترحات بشكل مباشر من
جملة املقترحات التي رفعت باعتبارها تعزز النظرة اإليجابية ،وقد كانت في حاالت كثيرة تكرار
لبعضه .وقد كانت هذه املقترحات كاآلتي:
1 .1العمل بشفافية أكثر.
2 .2تعزيز الالمركزية.
3 .3إلغاء الواسطة واحملسوبية.
4 .4القيام بدور االرشاد والتوجيه وتعزيزه.
5 .5تعزيز سبل االتصال الفعال وممارسته.
6 .6االستماع ملطالب اجملالس.
7 .7االعتماد على كادر وظيفي مهني مدرب.
8 .8التنسيق والفهم املتبادل.
9 .9السرعة في تصديق املعامالت.
1010العدل واملساواة في التعامل مع الهيئات احمللية.
1111العمل الدائم إلفادة اجملالس.
1212العمل املستمر على رفع مستوى العالقة.
1313املتابعة والتنظيم.
1414حتسني الدعم املادي.
1515تدريب موظفي الهيئة احمللية.
1616تقليل املركزية.
1717تطبيق نظام التقاعد على جميع موظفي هيئات احلكم احمللي.
1818تعزيز الثقة بني الهيئات والوزارة.
1919تقدمي حلول عملية للهيئات احمللية.
2020توفير جميع االحتياجات للهيئات.
2121زيادة اللقاءات مع الهيئات.
2222نشر املعلومات والتعليمات اخلاصة بالتوجيه والرقابة للهيئات للعمل بها ومتابعتها.
2323وضع الشخص املناسب في املكان املناسب.
2424إبعاد الوزارة عن التجاذبات السياسية.
2525التشبيك والتنسيق مع البلديات.
2626تطوير املوقع اإللكتروني.
2727عدم الوقوف وتلمس أخطاء الهيئة وترك اإليجابيات.
2828محاسبة اخملالفني.
2929إلغاء البيروقراطية.
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ثامن ًا :دراسات سابقة
٭

٭رمبا يكون من املفيد لهذه الدراسة أن يتم إعادة عرض بعض من نتائج دراسة سابقة لنا
استهدفت «استكشاف احتياجات ومتطلبات الهيئات في مجال املعلومات من الوزارة»
وأجريت في العام ( )2010وقد متاثلت نتائج تلك الدراسة مع هذه التوصيات إلى حد
كبير كما يظهر في الشكل اآلتي:
شكل ( )38احتياجات الهيئات من املعلومات في مجاالت متعددة

96.9%
84.4%

81.8%
75.0%

71.9%
66.7%

66.7%
65.6%
63.6%
57.6%
100%

75%

50%

25%

0%

من املؤكد أن ينعكس مدى االستجابة لهذه املتطلبات على مستويات النظرة اإليجابية ومعدل رضا
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الهيئات احمللية عن الوزارة ،حيث أن هذه النتائج تعزز ضرورة توجيه انتباه الوزارة للمواضيع التي
ينبغي التركيز عليها الشباع احتياجات الهيئات.
واجلدول اآلتي من ذات الدراسة يُظهر أشكال االحتياجات للهيئات احمللية والتي تظهر نسبة
متقاربة بني كافة أشكال االحتياجات.
جدول ( )21التوزيع النسبي ألشكال االحتياجات للهيئات احمللية بشكل عام
أشكال االحتياجات

النسبة

قوانني

%18.0

أدلة إجراءات العمل

%17.1

سياسات وأنظمة

%16.7

منشورات توضيحية

%16.4

تعاميم توضيحية

%15.6

وثائق مناذج

%14.6

شيء أخر

%1.6

اجملموع

%100

أما الشكل التالي فيظهر بشكل ترتيبي مجاالت االحتياجات املعرفية ،حيث ظهر تقارباً كبيراً
في طلب الكثير منها مع التركيز على موضوع التنظيم والتخطيط العمراني وموضوع الشؤون
اإلدارية واملالية.
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شكل ()39

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ

7.3%
6.6%

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

6.5%

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ

6.4%

ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ

6.1%

ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

6.1%

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻷﻋﻠﻰ

6.0%

ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

6.0%

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

5.9%

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

5.9%

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5.8%

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ

5.7%
5.4%

ﺍﺎﻟﺲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ

5.3%

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

5.3%

ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ
ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺎﺕ

5.1%

ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

4.6%
10.0%
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ثاني ًا :نتائج اجملموعات املركزة
تواصل الهيئات مع الوزارة
من الواضح أنه يوجد سوء اتصال بني دوائر وأقسام الوزارة ومديرياتها والهيئات احمللية ،حيث عبر
املشاركون عن ذلك بقولهم» ال يوجد علم عند الوزارة بواقع عمل الهيئات على أرض الواقع ومعظم
القرارات غير سليمة وبخاصة التي يقومون بتنفيذها مثل مجلس اخلدمات املشترك ،الذي حرمنا
من تقدمي خدمات النفايات للمواطنني وتراجع أدائه إلى درجة أكثر من سيئة وتراكمت الديون
عليه».
كما أضاف املشاركون أنه يوجد خلل كبير في عمل الوزارة من حيث التعامل مع اجلهاز التنفيذي
(الشرطة) ،وهذا يحد من تطبيق اإلجراءات التنفيذية ويحول دون تنفيذ اخلطط والقوانني على
حد سواء ،باإلضافة إلى قصور املنظومة القانونية املتبعة في احملاكم ،إذ أن احملاكم ال تعتبر
الهيئات احمللية شخصيات اعتبارية وتصبح هناك مشكلة في حال لزم الذهاب إلى القضاء لتقدمي
شكاوى ضد اخملالفني ،وهذا في احلقيقة ليس ذنب الوزارة وإمنا يتعلق باملنظومة القضائية وجهاز
الشرطة ،ورمبا ال ميكن للوزارة أن حتل هذه االشكاليات دون التنسيق بني اجلهات القضائية وجهاز
الشرطة.
العالقة مع الوزارة سلبية في غالب األحيان ،إذ أنها تعامل القائمني على الهيئات احمللية وكأنهم
مستخدمني لديها دون إعطاء أي تقدير جملهوداتهم وعملهم التطوعي ،وهناك تقييد لتصرف
الهيئات احمللية املتعلقة بتغطية النفقات التشغيلية جملالسهم ،والعديد من القائمني على الهيئات
احمللية أفادوا أنهم يضطرون إلى تغطية نفقات تنقلهم وعملهم من حساباتهم الشخصية.
عبر املشاركون أيضاً أن االتصال غير الرسمي مع املوظفني أكثر فعالية ،واجلانب الرسمي في
العالقة غالباً سيئ ويشوبه الكثير من التوتر ،وخاصة في مجال التخطيط واملعامالت الرسمية
مبا يخص مصالح املواطنني التي تتعارض معها الكثير من األنظمة والقوانني والتعليمات التي ال
تراعي خصوصية كل قرية ،وهذا واضح في فرض اخملططات الهيكلية التي ال تناسب التجمعات
السكانية ،فهي توضع دون الرجوع إلى الهيئات احمللية ،وغالباً ما تكون صعبة التنفيذ مثل :الطرق
في اخملططات تتطلب هدم العديد من املنازل ،وهذا يصعب تطبيقه ،واستمالك األراضي من قبل
السلطة دون إبالغ الهيئات.
كما ال تسمح الوزارة للبلديات بشراء املعدات الالزمة خلدمة املواطنني ،وعند الطلب من الوزارة
شراء سيارة خلدمات الكهرباء واملاء وعمل البلديات ترفض الوزارة املوافقة على طلباتنا وتسمح
بأقل من املطلوب بالرغم من أن الهيئة احمللية هي من سيدفع التكاليف ،مما يؤدي إلى تقصيرنا
في أداء واجبات العمل املطلوبة منا.

65

أظهر املشاركون أن العالقة مع الوزارة إيجابية على املستوى الشخصي ولكن سلبية على املستوى
الرسمي والسبب تهرب الوزارة من مسؤولياتها من وجهة نظر املشاركني.
بالنسبة للدور الرقابي للوزارة فهو شديد وخاصة في اجملال املالي وهو جامد في كثير من األحيان
ال يأخذ بعني االعتبار االحتياجات األساسية ومتطلبات العمل اليومية.
املشاركون عبروا عن استيائهم بشكل كبير عن عدم الرد على املراسالت الرسمية والكتب املوجهة
إلى الوزارة وضياع غالبية املراسالت ،والعناء الكبير للحصول على موافقات روتينية ،وقال
املشاركون « ال يوجد مهنية في عملية االتصال مع الوزارة ففي غالب األحيان يكون املراسل في
الوزارة أفضل طريق اليصال املراسالت ،فغالبية املعامالت تقوم على العالقة الشخصية مع
املوظفني .كما أنه يوجد تغييب واضح وكبير لدور املديريات التابعة لوزارة احلكم احمللي ،وأقصى
ما ميكن عمله فيها تلقي الكتب الرسمية وإحالتها إلى الوزارة كمكتب بريد .باإلضافة إلى تداخل
الصالحيات بشكل غير مسبوق بني الهيئات احمللية واملديريات والوزارة ،األمر الذي يحملنا على
العمل من خالل عالقات شخصية مع العاملني في الوزارة ومن تكون عالقاته ضعيفة باملوظفني في
الغالب ال يستطيع احلصول على الرد على أدنى املعامالت.
مثال بسيط على سوء االتصال وتداخل الصالحيات» احتاجت إحدى الهيئات احمللية لترخيص
سيارة النفايات وهذا يتطلب موافقة الوزارة ،حيث بعثت هذه الهيئة كتاب للحصول على املوافقة
لترخيص السيارة ولم تأت املوافقة إ ّال بعد ثالثة أشهر ،هذا جعلنا نضطر أن نستخدم سيارة
النفايات غير املرخصة ثالثة أشهر ملنع كارثة صحية ،وكنا خارجني عن القانون باستخدام السيارة».
العديد من رؤساء الهيئات احمللية أوصوا في عدة مناسبات أن يتم تدريب العديد من القيادات
في الوزارة على أساليب التعامل اللبق مع القائمني على الهيئات احمللية وأورد العديد منهم أسماء
بعض املوظفني.
بعض الهيئات لها حتفظ كبير على طريقة منح املشاريع ووصفوها بأنها غير عادلة وغير شفافة.
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الصورة الذهنية للوزارة عند الهيئات احمللية
أهم ما يحدد الصورة الذهنية من وجهة نظر معظم املشاركني هو:
 -موظفو الوزارة. -أداء الوزارة. -الصدق في التعامل.	 -التعامل بفوقية.
 -املديريات التي تعتبر عدمية القرار وال أثر لها وتعمل كساعي بريد فقط. -القيادات أيضاً في الوزارة لها دور غير بسيط في رسم الصورة الذهنية. -عمل الوزارة مركزي لدرجة ال ميكن للهيئات احمللية أن يكون لها أي دور فعال.ومن املالحظ أن نظرة املشاركني لوزارة احلكم احمللي تغيرت من بداية العمل في البلديات إلى ما
بعد انقضاء فترة على هذا العمل ،فبدأت بآمال كبيرة وتوقعات انخفض سقفها يوماً بعد يوم ،وعبر
املشاركون باإلجماع أنهم ليس لديهم رغبة باملشاركة في الهيئات احمللية في املرات القادمة ،إ ّال إذا
وجدوا تغير ملحوظ وسريع في توجه الوزارة وطريقة عملها.
رضا الهيئات عن الوزارة
عبر املشاركني عن عدم رضاهم من تعامل جزء من املوظفني في الوزارة معهم ومع بلدياتهم ،حيث
قال العديد من املشاركني أن» موظفي الوزارة يعاملونهم وكأنهم موظفني لدى الوزارة فقط ،بينما
جزء منهم عملهم تطوعي ،وأن التعامل مع الهيئات احمللية كان بأسلوب فوقي متعالي ،وعدم اظهار
االحترام ملسؤولي الهيئات احمللية ،وانتقد بعض احلضور أن بعض موظفي الوزارة يطلبون منهم
االلتزام بالقوانني والتعليمات ،بينما موظفو الوزارة هم أول من يكسر هذه القوانني ،ويعرضنا
لإلحراج مع املواطنني ،وهذا أدى إلى تشويه صورة الهيئات احمللية أمام اجلمهور ،ومثال على
ذلك ذكره أحد احلضور وهو :إذا كان البناء غير قانوني ويتعدى على الشارع أو يخالف القانون
ال يسمح لنا بإعطاء املوافقة على الترخيص ونطلب من صاحب البناء التوقف وال مننحه موافقة
على الترخيص حسب القوانني والتعليمات التي نتلقاها من الوزارة ،بينما جند أن املواطن توجه إلى
الوزارة وحصل على عدم ممانعة للترخيص منها بالرغم من اخملالفات دون الرجوع للهيئة احمللية
في مكان سكنه وهذا يسبب عداوات شخصية بني العاملني في الهيئات احمللية وبني املوطنني.
عبر معظم املشاركني عن رضا متوسط ألداء الوزارة حيث منحوها ما بني (.)%60-%50
وبشكل عام هناك اجتاهان عبر املشاركون عنهما وهما :مدى رضا جزء منهم من تعامل املوظفني
في الوزارة معهم ومع بلدياتهم ،حيث قال العديد من املشاركني أن تعامل جزء من املوظفني جيد
ولطيف وأنهم مجبرين على التعامل الرسمي في حدود القوانني املفروضة والتعليمات الكثيرة التي
وإن كانوا غير راضني عنها فإنهم يتعاملون مبوجبها! ،بينما قال جزء من املشاركني أن «هناك جزء
من املوظفني يعاملوننا في اجملالس القروية وكأننا موظفني عندهم وال يراعون أننا نعمل طوعاً
ولسنا مبوظفني» .وعبر املشاركون عن عدم رضاهم في حاالت مثل :سوء تعامل بعض املسؤولني
وبخاصة التلفظ بألفاظ غير مقبولة ،وعدم اظهار االحترام ملسؤولي الهيئات احمللية ،وقلة الثقة
التي تبديها الوزارة بالهيئات احمللية.
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مقترحات اجملموعات املركزة لزيادة الرضا وحتسني الصورة الذهنية للوزارة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1إعطاء صالحيات أوسع للبلديات واجملالس القروية.
2التخفيف من العمل املركزي اخلانق واملقيد لعمل الهيئات احمللية في أغلب األحيان.
3إعطاء الهيئات احمللية قيمة اعتبارية وخاصة الذين يعملون طوعاً.
4معاملة القائمني على الهيئات احمللية بطريقة أفضل وعدم النظر إليهم وكأنهم أناس
عدميي الثقة.
5تغيير نظرة موظفي الوزارة جتاه الهيئات لتكون إيجابية.
6حل التشكيالت التي اقترحتها الوزارة مثل شركة كهرباء الشمال ومجلس النفايات التي
عملت على تدني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني وانعدامها في كثير من األحيان
وتراكم الديون عليها لسوء اإلدارة .كما أدت إلى تقويض مصادر الدخل للهيئات احمللية.
7حتويل مخصصات البلديات املستحقة منذ فترة.

8 .8إعادة النظر في القوانني والتعليمات املتبعة والتي هي في واد والواقع على األرض في
واد آخر.
9 .9التخفيف من التعليمات التي تورد باستمرار من الوزارة وخاصة بعد اعتبار الهيئات
احمللية مجالس تسيير أعمال.
1010هناك الكثير من املواضيع املتعثرة في الوزارة لسوء إدارة وغيره من األشياء لم يتم
معاجلتها بالرغم من توصيات جلان التحقيق التي شكلها الوزير.
1111يجب أن يكون للهيئات احمللية دوراً كبيراً في رسم اخملطط الهيكلي والتخطيط ملستقبل
البلدات والقرى.
1212زيادة الشفافية في الوزارة والعمل على حتييد العالقات الشخصية واحترام العالقات
الرسمية.
1313الوصول إلى املناطق املهمشة.
1414العدالة ،زيادة املصداقية.
1515زيادة التواصل مع الهيئات احمللية.
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استنتاجات وتوصيات الدراسة
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الوحد ة الثالثة :استنتاجات وتوصيات الدراسة
االستنتاجات:
1 -1بشكل عام هناك نظرة إيجابية لدور الوزارة ،ونستطيع أن نستنتج أن الصورة الذهنية
بشكل عام للوزارة هي صورة إيجابية نسبياً وأن الكثير من العاملني في البلديات غيروا
نظرتهم السلبية للوزارة لتصبح إيجابية ،ويدل هذا على أن الوزارة سعت خالل الفترة املاضية
إلى حتسني صورتها.
 -2على الرغم من أن نسبة كبيرة من العاملني في الهيئات أصبحت نظرتهم إيجابية للوزارة
ولدورها ،إ ّال أن هناك جزءاً ما زالت لديه نظرة سلبية لدور الوزارة  ،األمر الذي يتوقع
أن تعمل الوزارة مستقب ً
ال عليه وهو “تغيير نظرة هؤالء العاملني بشكل عام والتحقق من
مطالبهم واقتراحاتهم لتحسني الصورة الذهنية والوصول إلى نظرة إيجابية أفضل”.
-3

3برز على الصعيد اإلحصائي وفي الغالبية العظمى من مجاالت البحث والتحليل
اإلحصائي وجود فئة تتبنى اإلجابة بأحياناً وبنسب متفاوتة بني مجال وآخر ووصلت
في بعضها إلى ما فوق ال ( .)%50إن هذا يعني وجود فئة ال بأس بها من العاملني في
واع ملا تقوم
راض وغير ٍ
الهيئات احمللية تتأرجح بني ٍ
راض ،بني مؤيد ومعارض ،بني ٍ
واع...الخ .وهؤالء لهم وزنهم في إضعاف الصورة الذهنية للوزارة
به الوزارة وغير ٍ
وانخفاض معدل الرضى .لذا ال بد من االهتمام بهذه احلاالت والعمل على دفعهم
لتبني املوقف اإليجابي ولكن من خالل االستجابة للمتطلبات واملقترحات التي رفعها
األخرون بشأن سبل حتسني النظرة اإليجابية للوزارة ومقترحات زيادة معدل الرضا.

-4

4مقترحات العاملني في البلديات ميكن تصنيفها إلى جزأين :جزء يتناول تطوير األداء
لألفضل في املسائل العامة مثل التواصل والنواحي القانونية ومركزية الوزارة ،وجزء
يتناول مسائل خاصة بالهيئات لها عالقة بالتعامل من قبل موظفي الوزارة أو عدم الثقة
بأشخاصهم أو إهمال الهيئات الصغيرة غير البلديات.

-5

5تعتبر نسبة الرضا نسبة جيدة ،لكنها بشكل عام ليست عالية لدرجة تدعو لالطمئنان
وأنها لن تتدنى أكثر ،والنظرة اإليجابية العالية للوزارة ال تتناقض مع أن الرضا كان
بنسبة أقل ،بل بالعكس فهو يوحي بأن رضا العاملني في الهيئات أقل من ما يطمحون
له في دور الوزارة ،وهذا يعطي تفاؤالً أنه من املمكن أن تزيد نسبة الرضا مستقب ً
ال.

-6

6يوجد الكثير من االنتقادات التي تطال بعض موظفي الوزارة ممن يتعاملوا بشكل مباشر
مع الهيئات تتلخص في التعامل السيئ أحياناً ،أو في االهتمام املتحيز لبعض العاملني
في الهيئات الذين لديهم معارف شخصية في الوزارة ،أوفي التهرب من املسؤولية
وعدم إعطاء ردود على العاملني في الهيئات ،وهذا ناجت عن جتارب شخصية أو عن
سماع بعض هذه التجارب من آخرين ،ولكن لم يثبت أنها ظاهرة سائدة في الوزارة ،ولم
يظهر أنها سياسة لدى اإلدارة العليا في الوزارة ،بل على العكس فالسياسات املتبعة في
الوزارة ترفض هذه التصرفات.
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-7

7ميكن القول أن هناك فجوة اتصال بني الهيئات وبني الوزارة ،حيث يشعر العاملون في
الهيئات احمللية أن الوزارة ال تراعي طبيعة وواقع عمل الهيئات ،وأنه ال يوجد هناك في
الوزارة من يستمع ملطالب الهيئات ،وأن ذلك انعكس على اجلوانب القانونية والتنفيذية،
وأدى إلى تداخل كبير في الصالحيات.

-8

8أصبح لدى العاملني في الهيئة شعور وإحساس أن الوزارة ال تثق فيهم ،وأنها ال تساندهم
في ما يواجهون من إشكاليات ،بل العكس هو الصحيح ،أصبحوا يشعرون أن الوزارة
حترجهم وتقف ضدهم في الكثير من القضايا.

9 -9يبدو أن هناك الكثير من األمور التي يراها القائمون على الهيئات ،تقف في وجه تطورهم
وفعالية عمل هيئاتهم ،ومن أهمها املركزية العالية ،القوانني غير املتناسبة مع ظروف
كل جتمع سكاني ،عدم فعالية املديريات ،البطء في الرد من الوزارة على مراسالتهم
وإهمالها أحياناً ،عدم قدرة الهيئات على تنفيذ األحكام القضائية على املواطنني ،مع
أن بعض هذه األمور لم تكن الوزارة هي السبب.
1010الدور الرقابي للوزارة القى استحسان ورضا نسبيياً من العاملني ،بل أن العاملني في
الهيئات يؤيدون وجود دور رقابي أكبر للوزارة ،ويؤيدون وجود دور ارشادي كبير وفعال
للهيئات ،وهو ما يظهر مدى اقتناع الهيئات بالدور الريادي املنشود للوزارة.
1111هناك توجه كبير لدى العاملني في الهيئات احمللية الستخدام الوسائل احلديثة في
التواصل مع الوزارة سواء من خالل املوقع اإللكتروني أومن خالل البريد اإللكتروني
والرسائل القصيرة ) ،)SMSوهذا يتطلب تزويد الهيئات وخاصة الصغير منها ببعض
الوسائل احلديثة من أجهزة حاسوب واتصاالت وغير ذلك.
1212هناك حاجة لعقد اجتماعات ولقاءات وورش عمل بشكل مستمر ودائم ،بحيث تشمل
جميع العاملني في الوزارة ،والقيام بعقد دورات تدريبية متخصصة للعاملني في الهيئات
ملن يحتاج لذلك ،وبناء القدرات الوظيفية للموظفني في الهيئات ،وزيادة الكفاءة الفنية
واإلدارية لهم ،وفي احلقيقة أن استحداث اإلدارة العامة لالستثمار شكل نقلة جيدة
للتواصل مع الهيئات ،وسيكون له بالتأكيد أثر إيجابي مستقب ً
ال على معظم جوانب
االتصال والعالقة بني الهيئات والوزارة.
1313ال شك أن الوزارة قطعت شوطاً جيداً في مجال العمل الفعال مع الهيئات في مجاالت
مختلفة والدليل هو زيادة النظرة اإليجابية لدورها من وجهة نظر الهيئات ،كما أن دور
اإلدارة العليا في رسم السياسات أصبح واضحاً وكان له أثره اإليجابي ،لكن هناك حاجة
لتقييم أداء الوزارة في كل من النواحي القانونية ،والنواحي اإلدارية ،والنواحي الرقابية
واالرشادية ،وهذا يؤدي ملعرفة أين الثغرات التي حتتاج لعالج وحتسني وتطوير.
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التوصيات
1 .1األخذ بعني االعتبار الكثير من االنتقادات التي شكلت صورة سلبية عن الوزارة لدى بعض
العاملني ودراستها وإيجاد احللول العملية لها ومن أهمها:
	-املركزية العالية للوزارة( ،وهذا يحتاج لدور كبير لإلدارة العليا في إيجاد رؤية جديدة للتقليل
من املركزية).
	-طريقة تعامل بعض موظفي الوزارة مع العاملني في الهيئات وخاصة الصغيرة منها.
	-البطء في الرد على املراسالت القادمة من الهيئات وإهمالها أحياناً.
	-عدم وجود وسائل اتصال فعالة مع الهيئات.
	-تداخل الصالحيات بني دور الهيئة واملديرية والوزارة (من خالل تدخل اإلدارة العليا في
حتديد املسؤوليات).
	-حل اإلشكاليات القانونية وتوضيح اإلجراءات ،وهذا يوجب على اإلدارة العليا مراقبة آليات
تطبيق السياسات اجلديدة التي مت وضعها.
	-الشفافية في اتخاذ القرارات مع الهيئات.
	-زيادة الثقة بني الهيئات والوزارة.
1 .1إن سعي الوزارة خالل الفترة القادمة ينبغي أن ينصب على االتصال الفعال ،والتواصل املستمر
مع الهيئات احمللية ،وتطوير العالقات العامة معهم ،وإيجاد وسائل اتصال مباشرة وسريعة
مثل البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة ،وعمل جداول زمنية للمراسالت ،باإلضافة لزيادة
االهتمام من قبل اإلدارة العليا في عملية االتصال.
2 .2تطوير الدور الرقابي واالرشادي للوزارة ،وزيادة الطواقم التي تنزل للميدان وتتعامل مع
الهيئات احمللية مع تعزيز الدور االرشادي مع العلم أن استحداث الوزارة لإلدارة العامة
لالستثمار هي خطوة كبيرة في هذا اجملال.
3 .3زيادة االهتمام بالهيئات احمللية التي هي في مواقع القدس وجدار الضم والفصل العنصري
واملستعمرات اإلسرائيلية.
4 .4دراسة االحتياجات التدريبية للعاملني في الهيئات احمللية ،وتكثيف ورش العمل والندوات
واللقاءات التثقيفية والدورات الفنية.
5 .5العمل ضمن خطة زمنية تضمن التوجه نحو الالمركزية ،وتفعيل دور املديريات والرقابة
عليها.
6 .6إشراك البلديات باملشاورات والقرارات اخلاصة بالتجمعات التي يتبعون لها ،وخاصة عند
إقرار دمج اخلدمات لهذه التجمعات ،وأخذ مالحظاتهم بعني االعتبار ،ويعتبر هذا تطبيق
مباشر لسياسات اإلدارة العليا اخلاصة بالدمج واملشاركة اجملتمعية.

73

7 .7االهتمام مبسألة تعزيز رضا العاملني في الهيئات عن الوزارة ،وخاصة أولئك الذين يعملون
بشكل طوعي ودون أية مرتبات.
8 .8االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة السابقة التي أجريت لصالح الوزارة والتي هدفت
لتحديد مإذا تريد الهيئات احمللية من معلومات من وزارة احلكم احمللي ،خاصة وأن الدراسة
احلالية تقاطعت مع هذه االحتياجات بشكل كبير.
9 .9ميكن للمعنيني من الوزارة مراجعة فصول الدراسة اخملتلفة وأخذ ما يخص إداراتهم من نتائج
ومتحيصها والعمل على االستجابة لتحديات تلك النتائج .
1010إيجاد بدائل عند تقصير الهيئات القضائية وجهاز الشرطة أو احملافظة بالقيام بواجبهم في
تنفيذ الشكاوى املقدمة من الهيئات احمللية ضد اخملالفني من املواطنني ،ومن املمكن أن تكون
إحدى هذه البدائل إيجاد جهاز شرطة خاص بالبلديات الكبيرة ،لكي تقوم بتنفيذ أحكام
القضاء املتعلق بالهيئات احمللية.
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ملحق 1
استمارة الدراسة

استمارة حول قياس الصورة الذهنية لوزارة احلكم احمللي ومدى رضا الهيئات احمللية عن أداء
الوزارة
السيد/ة الفاضل/ة
تقوم وزارة احلكم احمللي  -اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم -بإجراء دراسة لقياس الصورة
الذهنية لوزارة احلكم احمللي في أذهان الهيئات احمللية اخملتلفة! ويتم ذلك من خالل مؤسسة
خبراء اإلدارة االستراتيجية والتخطيط ( .)PLANنرجو من حضراتكم التعاون مع الباحثات في
اإلجابة على هذه االستمارة مؤكدين لكم سرية املعلومات وعدم استخدامها ،إ ّال ألغراض الدراسة
فقط.
 .أاحملافظة......................................................................................:
 .ب اسم الهيئة احمللية.............................................................................:
.ت تاسم الشخص الذي استوفى االستمارة (اختيري)...............................................:
 .ثموقعه في الهيئة احمللية:
 -1رئيس الهيئة احمللية  -2مدير في الهيئة احمللية (حدد) -3 .......عضو
 -4موقع آخر حدد...............:
 .جتاريخاالستيفاء................................................................................:
 .حنوع الهيئة احمللية:
بلدية أ

بلدية ب

بلدية ج

بلدية د

مجلس قروي

مجلس محلي
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1 .1أتعامل مع الوزارة بشكل .1 :يومي
حدد......

 .2أسبوعي

 .3شهري

 .4من فترة إلى أخرى :

2 .2اجلهات التي أتعامل معها في الوزارة (تشمل املديريات) هي:
................................................ 2 ................................................1
................................................4 ................................................3
3 .3عالقة الهيئة احمللية حالياً مع وزارة احلكم احمللي تتسم مبا يأتي:
تعاون إيجابي دائماً.
عالقة متوترة دائماً.
عالقة حتتاج للتنظيم.
هناك حاجة إلى مزيد من التفاهم بني
الهيئة والوزارة.
يوجد عدم ثقة بني الطرفني.
هناك ضعف في التواصل .
 6.Aإذا كان اجلواب دائماً أو غالباً ،ما
السبب برأيك؟
--------------------------------------------------------العالقة حتتاج إلى تطوير في طريقة
التعامل،
 7Aإذا كان اجلواب دائماً أو غالباً ،كيف؟
---------------------------------------------------------

 .1دائماً
 .1دائماً
 .1دائماً
 .1دائماً

 .2غالباً
 .2غالباً
 .2غالباً
 .2غالباً

 .3أحياناً
 .3أحياناً
 .3أحياناً
 .3أحياناً

 .1دائماً  .2غالباً
 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال
 .3أحياناً  .4ال

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

 .4هل اختلفت نظرتكم لدور وزارة احلكم احمللي بني الفترة املاضية والوقت احلالي:
 .1نعم

 .2ال

 .5إذا كان اجلواب نعم :ما هي نظرتكم لدور الوزارة في الفترة املاضية:
 .1إيجابية
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 .2سلبية

.4
.4
.4
.4

ال
ال
ال
ال
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 .6إذا كان اجلواب نعم :ما الذي غير نظرتكم .................................................... :
.....................................................
 .7ما هي نظرتكم لدور الوزارة في الفترة احلالية :
 .1إيجابية

 .2سلبية

1 .1موظف والوزارة الذين نتواصل معهم هم من يؤثروا على رأينا في أداء الوزارة.
 . 1دائماً .2غالباً

.3أحياناً

 .4ال

إذا كانت اإلجابة دائماً أو غالباً ،يرجى توضيح ذلك:
..........................................................................................
....
 .9في الوقت احلالي :تشعر بأن الوزارة تتجه إلى :
.1املركزية

 .2الالمركزية

 . 9ملإذا؟..................................................
 .10عند احتياجكم أية معلومة من الوزارة حتصلون عليها :
 .1بسهولة  .2بصعوبة  .3يتم حتويلكم بني الدوائر اخملتلفة
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 .11أرجو اإلجابة على األسئلة التالية :
هل تتأخر الوزارة في اإلجابة على
مراسالتكم؟

 .1دائماً  .2غالباً

هل تعتقد أن دور الوزارة احلالي في تنظيم أمور
الهيئات احمللية يزيد من فاعلية
أداءها؟.
اداءها عمل الهيئة؟

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

بشكل عام  :نعاني من عدم القدرة على
االتصال والتواصل مع اجلهات املعنية في
الوزارة.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

تعامل الوزارة معنا يشعرنا باإلحباط.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هناك تخوف من طرف الهيئة احمللية لطرح
بعض املطالب من الوزارة.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

أشعر باليأس أحياناً من تلبية مطالبنا من
الوزارة.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

ال يوجد ثقة متبادلة بني الهيئة والوزارة.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل تتأخر الوزارة في املصادقة أو املوافقة على
معامالتكم؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل تعلمكم الوزارة بالفترة التي ستستغرقها كل
معاملة تقومون بتقدميها للوزارة ؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل تشعر بأن العالقة مع الوزارة تكاملية؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل هناك وضوح لدور كل من الوزارة والبلدية
فيما يتعلق باملهام واملسؤوليات؟ والصالحيات؟

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

يقوم موظفو الوزارة بالتعامل وفق الصالحيات
واملسؤوليات واملهام؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال
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 .3أحياناً  .4ال
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هل تشعر أن تدخل الوزارة في عملكم مناسب
أم مبالغ فيه.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

في الوقت احلالي :تشعر بأن دور الوزارة رقابي.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

في الوقت احلالي :تشعر بأن دور الوزارة ارشادي.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

برأيك هل تتمتع الوزارة بالشفافية في كامل
معامالتها معكم؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل توفر الوزارة املعلومات والوسائل الالزمة
لعملكم؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل توفر الوزارة القوانني واألنظمة والتعليمات
التي تنظم عملكم؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل يترتب على هذه القوانني تيسير للعمل؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل توفر الوزارة التعليمات لكم بطريقة واضحة
منظمة وممنهجة؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل تشعرون بأنكم تعرفون ما تقوم به الوزارة؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل يوفر املوقع اإللكتروني معلومات كافية عن
الوزارة وعملها؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل هناك خالف بينكم وبني الوزارة؟ إذا دائماً
وغالباً فما هوالسبب؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

هل تشعر بأن املديرية والوزارة جسم واحد؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

عند زيارتكم للوزارة ،هل تشعرون بالدفء
والترحيب؟.

 .1دائماً  .2غالباً

 .3أحياناً  .4ال

.....................................................
...............................
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 .12ما مدى الرضا في كل مما يلي ( اخليارات من  1ال  5حيث الدرجة  5هي الرضا الشديد و1
عدم الرضا الشديد):
تواصل الوزارة مع الهيئة
اجلانب االرشادي للوزارة
تنظيم عمل الهيئات
اجلانب الرقابي
معاملة موظفي الوزارة
معاملة موظفي املديرية
تلبية املطالب
اجلانب القانوني
مساندة الهيئة في مواجهة املصاعب
اجلانب اإلداري
تنسيق املشاريع

. 13بشكل عام كيف تقيم رضاك عن وزارة احلكم احمللي كنسبة مئوية ( :من  %0إلى ....:)%100
............................................
 14إذا كانت النسبة متدنية فلمإذا؟ ...............................................................
 .15ما هي مقترحاتك لتكون نظرتك إيجابية أكثر لوزارة احلكم احمللي:
................................................ 2 ................................................1
................................................4 ................................................3
 .16ما هي مقترحاتك لزيادة الرضا عن وزارة احلكم احمللي:
................................................ 2 ................................................1
................................................4 ................................................3
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