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 لخصامل

القدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املنظمات التنموية النسائية العاملة في  أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 

موظفة من العامالت في دائرة املتابعة والتقييم وهن ( 43)وقد اعتمد البحث على إجراءات املنهج الوصفي التحليلي. وقد طبقت الدراسة على . قطاع غزة 

امل الدراسة  )مديرة  وتوصلت  النسوية  التنموية  املؤسسات  في  والتقييم(  املتابعة  مديرة  املشروع،  منسقة  املشروع،  مديرة  البرامج،  مديرة   إلى نظمة، 

تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني   فيللمقدرة التنظيمية   (  0.05) مجموعة من النتائج ومن أهمها وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

صت أو وقد  ،دائها لعمليات املتابعة والتقييم أ ة مما يسهل من إلى على النتائج وان املنظمات محل الدراسة تعنى بالقدرة التنظيمية وتتمتع بقدرة قيادية ع

وزيادة ،  ها من تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائجالدراسة بمزيد من االهتمام بتطوير القدرات التنظيمية للمنظمات محل الدراسة لتمكين

 .االهتمام باإلفصاح عن تقارير النواتج واالثر

 . التنموية النسائية العاملة في قطاع غزةاملنظمات  ؛نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج ؛القدرة التنظيمية الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:
  
ً
إطار منهجي منطقي وشفاف وعاكس، وقياس أثرها من   إلىإن املتابعة والتقييم املبني على النتائج هي طريقة منهجية لتتبع النتائج واألداء، استنادا

بيانات  أ يث  ح  .التقييم املتابعة  خالل   يقدم  النظام  هذا  التدخالت  ن  لوضع  الالزمة  التوصيات  وتقترح  الخطط  وضع  حداث إ   إلىتؤدى    التيتوضح 

املطلوبة النظام    التغييرات  للتعرف على    أي حال حصول    فيللتقييم  فاعلة    أداة ويعتبر هذا  املجال  يتيح  الخطط مما  تنفيذ  اثناء  الخلل    أسبابخلل 

 . ومعالجتها

النتائج  يهدفو  املبنى على  املتابعة والتقييم  املتبعة    تعزيز  إلى  نظام  السياسات  النتائج واملسائلة وتقييم مدى مالئمة  القائم على  من خالل النهج 

 وهو يهدف  بين التنفيذ والنتائج املحققة فعال    والتأكدالتحقق  
ً
 االستراتيجبع مستوى تحقيق االهداف على مستوى الخطة  تت  إلى  أيضا

ً
  ية للمنظمة ووفقا

للمنظمة   االستراتيجية  الخطة  في  برنامج  لكل  مؤشرات  وضع  يتم  النظام   لهذا 
ً
وفقا املؤشرات  هذه  النتائج  وتصنف  من  العملية ن  أ وحيث    .لسلسلة 

للمعرفة واالستخدام    يتعانالتنموية   املستخدمة    املتابعة والتقييم للسياسات  ساليبأل من ضعف وافتقار   والبرامج 
ً
للرصد  إلىوجود    فكان ضروريا ات 

 في املنظمات النسوية    املدنيواملتابعة على مستوى العمل  
ً
ن إطار فهذا اإل   وفي.  بوجود التقييم كأساس للقياس  ن املانحين يهتمون ويطالبون أ و   خصوصا

 الحاليالدراسة 
ً
وتطوير  هدافها أ منظمة من أهمية قصوى في تحقيق  يأل القدرات التنظيمية  تمثلهملا بالتعرف على دور القدرة التنظيمية  ة تهتم تحديدا

السياق نفرق بين  وفي.  تمكينهاأدائها و  تعتبر املتابعة عملية مستمرة لرصد وتتبع وتحليل سير البرنامج/ املشروع حيث تركز املتابعة والتقييم حيث    هذا 

املؤشرات   االداء والتعرف على  على متابعة  القائمة  عدمهمن    إنجازه   ما تم وقياس  التقييم عملية مرحلية  ،  وتقدم حلول للمشكالت  ل  تحليتقدم  بينما 

 . واالستدامةثر وتركز على النتائج وقياس األشمل أ عمق و أ 

 املصطلحات: 

طة الفنية عدم تمكنها من تحقيق النتائج في األنش  أولتقدم املحرز  على ا ممارسة راسخة للمراقبة الداخلية توفر باستمرار لإلدارة داللة مبكرة    :املتابعة

  ة على السواء.املاليو 

 .برنامج، وتصميمه وتنفيذه ونتائجه أوالتقييم املنتظم واملوضوعي ملشروع  : التقييم
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 .يحسن العمل ويميز األعمالبشكل جيد  هي قدرة املنظمة على إدارة املوارد  القدرة التنظيمية:

نشطتها وبرامجها أ من خالل  اة والدفاع عن حقوقها  أو وتعمل على تفعيل قضاياها مثل التمكين واملس  املؤسسات املهتمة باملرأة   هي  املنظمات النسوية:

 تخدم املرأة.  التيالتأثير في صنع القرارات التنموية  ل أو وتح

الدراسة: من  التنظيمية  الغرض  القدرة  دور  في   في  اختبار  العاملة  النسوية  التنموية  املنظمات  في  النتائج  على  املبنى  والتقييم  املتابعة  نظام  تطبيق 

 فلسطين.

 مشكلة الدراسة:

األداء نظًرا ملتطلبا املتزايد على تطوير  الطلب  أمًرا ضرورًيا بسبب  املتطلبات  إنشاء نظام للرصد والتقييم قائًما على أساس  املنظمات غير يعد  ت 

النسوية   الناتج عن الحكومية  واألثر  والفوائد  والتحسينات  املانحة  الجهات  تم جمعها من  التي  لألموال  املناسب  االستخدام  لفحص  املانحة  والجهات 

وبالت املنفذة،  تإلىاملشروعات  يمكن  التي  للمشروعات  والتقييم  الرصد  لنظام  إطار  لبناء  قواعد  لوضع  قوية  حاجة  هناك  ملتابعة  ،  الفاعلية طبيقها 

 (.  Kusek, et al, 2004,p.2املهمة في تحقيق النتائج التي يجادل بها ) اإلدارة يعد الرصد والتقييم من أدوات و  والتقدم

املانحون   أدخل  )  اإلدارة مفهوم  حيث  النتائج  الفعRBMالقائمة على  البرامج من  إلى( لتحسين  إدارة وتشغيل وتنفيذ  املنظمات  ة واملساءلة في  قبل 

الحكو  أصبحت  ((Norad, 2008,p8مية  غير  الحصول على   اإلدارة . حيث  في  ترغب  كانت  إذا  الحكومية  املنظمات غير  بين  إلزامية  النتائج  القائمة على 

 املمولين.  أوتمويل من املانحين املحتملين 

قيق  ة ومساءلة املنظمات غير الحكومية عن املوارد املمنوحة لها لتحإلىالقائمة على النتائج إحدى وسائل تعزيز الكفاءة والفع  اإلدارة عد إدخال  وي  

عتقد عموًما أن ممارسات    أوالنتائج املخطط لها في املشروع /   الحكومية غير فعالة   اإلدارة البرنامج. ومع ذلك، ي  النتائج بين املنظمات غير  القائمة على 

رى والبدء في العمل دون مراعاة بسبب اعتماد استراتيجيات خاطئة لإلدارة القائمة على النتائج، السيما عند نسخها بطريقة غير الئقة من املنظمات األخ

القائمة على النتائج بشكل واضح   اإلدارة ليس من الواضح ما إذا كان قد تم شرح أهمية نهج  و   ينالحالية بين املوظفين  الحاليات  مستوى املعرفة واملهار 

 للمنظمات غير الحكومية حتى تتمكن من بذل جهد أكبر لدمجها في البرامج عند بدايتها. 

التح نهج  وحول  لتنفيذ  الحكومية  غير  املنظمات  تواجهها  التي  املانحة    اإلدارة ديات  الجهات  تقدمه  الذي  والدعم  النتائج،  على   لهذهالقائمة 

النتائج بفع  اإلدارة لتنفيذ نهج  املنظمات   أعاله إلىالقائمة على  التي نوقشت  إجراء هذه الدراسة   إلىالحاجة    أظهرت مدى   ة غير معروف. جميع العوامل 

  ( في إدارة املشاريع واملنظمات غير الحكوميةRBMالقائمة على النتائج )  اإلدارة استكشاف وفهم أهمية    إلىالبحثية. لذلك، تهدف هذه الدراسة البحثية  

 .النسوية

مجموعة من املبادئ التي من   إلىت بحاجة  بأن املنظما  2016مان لعام  أالنزاهة والشفافية    أجلمؤسسة االئتالف من    عن  وبناء على تقرير صادر

الطاقم ومجلس   (NGOs) ن تعتمدهاأ املفترض   بين  والدائم  املنظم  واالتصال  داخلية،  رقابة  اعتماد هيئة  والجمهور،    اإلدارة ولكنها ضعيفة، كضرورة 

وإصد بانتظام،  الشفافة  الدورية  التقارير  نظام  واعتماد  املصالح،  تضارب  ملنع  داخلية  وتقييم شفافة، ووضع سياسات  توظيف  ار واعتماد سياسات 

 .ونشر ميزانيات بشكل منتظم لكافة إيرادات ومصروفات املؤسسة، وغيرة من مبادئ الحكم الصالح

واملؤل والدراسات  التقارير  والتقييم  وكشفت  الرصد  نظام  أن  أعاله  املذكورة  الحكوميةفات  املنظمات غير  وفي    في  بشكل عام  النامية  البلدان  في 

من املسلم به أن هذه الحقائق شجعت  و قصورهم.    إلىفلسطين بشكل خاص ال يعمل بشكل جيد. إنهم يواجهون صعوبات وظروف معقدة للغاية تؤدي  

  لة معرفة دور أو ومح  في فلسطينالعاملة    الذي تنفذه املنظمات التنموية النسوية   الحالياسة نظام الرصد والتقييم  ودر   حث على إجراء دراسة لتقييم البا

 .تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائجفي املنظمات القدرات التنظيمية لهذه 

 أسئلة الدراسة:

 العاملة في فلسطين؟ النسائية تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج في املنظمات التنموية على القدرة التنظيمية أثرما  السؤال الرئيس ي:

 الدراسة:   اتفرضي

ذا   يوجد .1 لداللة    أثر  التنظيمية  إحصائية  التنموية  علىلقدرة  املنظمات  في  النتائج  املبنى على  والتقييم  املتابعة  نظام  في   النسائية  تطبيق  العاملة 

 فلسطين؟ 

2. ( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  نظام  α≤0.05يوجد  تطبيق  على  التنظيمية  القدرة  حول  املبحوثين  استجابة  متوسطات  في   )

على   املبني  والتقييم  في املتابعة  العامالت  نظر  وجهة  من  العلمي(  املؤهل  الخبرة،  سنوات  )العمر،  الشخصية  املعلومات  ملتغيرات  تعزي  النتائج 

 املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".
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 هداف الدراسة: أ

 . نموية النسائية العاملة في قطاع غزة في املنظمات التتطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج  على القدرة التنظيمية أثر على التعرف •

 أهمية الدراسة: 

القائمة على النتائج   اإلدارة لنظام    الحاليواملنظمات التنموية عامة في فهم الوضع    نظمات النسوية العاملة في قطاع غزة تساعد هذه الدراسة امل

املرتبطة   نظام  ويتم    بتقييمهوالعوامل  املنظمات من تطبيق  لتمكين هذه  الدراسة  نتائج هذه  بفاع  اإلدارة استخدام  النتائج  لية من خالل القائمة على 

 التركيز على اظهار النتائج بوضوح وتقديمه
ً
الدراسة مهمة تعتبر هذه  كذلك     ،لتمويلملساعدتها في اتخاذ قرارت ا ة  الجهات املانح  ا ملستخدميها خصوصا

 و  وإلدارة املشاريعللمنظمات النسوية محل الدراسة 
ً
 .مهمة للباحثين والراغبين في فهم وتقييم املشاريع أيضا

 متغيرات الدراسة:

 املتابعة والتقييم املبني على النتائج.  وهو نظامواملتغير التابع  .التنظيمية وهو القدرة املتغير املستقل  متغيرات الدراسة فيتتمثل 

 :سابقةالدراسات ال

  إلى التعرف    إلىتهدف الدراسة  :  النتائج في القطاع العام_ زيمبابوي"  إلىاملستندة    اإلدارة: بعنوان "تطبيق نظام  Madhekeni)   ,  (2012   دراسة •

بل نظم  استكشاف املبادئ الرئيسية لإلدارة القائمة على النتائج وفحصها مقادخال مفهوم جديد لإلدارة القائمة على النتائج في زيمبابوي حتى يتم  إ 

القائمة على النتائج"   اإلدارة ( "نظام  RBMمجموعة من النتائج من أهمها ان حكومة زيمبابوي تنفذ )  إلىوتوصلت الدراسة    .العامة التقليدية   اإلدارة 

 وموارد وبيئة سياسية مستقرة ، وأكدت الدراسة ان تطبيق مثل هذا النظا2005منذ عام 
ً
ال   RBMان مفهوم   إلىوقد خلصت الدراسة   م يتطلب وقتا

فانه سيكون من الصعب الدخول في أي    ة ه من دونأن  إلىصالحة والتي ال غنى عنها إلدارة البرامج واملشاريع في الدوائر الحكومية، باإلضافة    أداة يزال  

الحكومية. املؤسسات  وإدارة  السياسات  القرار ذات مغزى سواء على مستوى  بضرورة  أو و   عملية صنع  الدراسة  في إ صت  املصلحة  أصحاب  شراك 

ملنهجية   التطبيق  ويجب    إلىاملستندة    اإلدارة عملية  والتقييم  والرصد   أ النتائج 
ً
يكون مصحوبا  من  بنظام معلومات    ن 

ً
جدا تسهيل   أجلإدارة قوي 

 . االستمرار في التنفيذ لهذا النهج أجلالالزم من  املاليتدفق املعلومات من خالل التغذية الراجعة وضرورة توفير الدعم 

تقديم تقرير عن   إلى  تهدف هذه الدراسة  : القائمة على النتائج من خالل نظرية القيمة العامة  اإلدارةبعنوان تطوير فهم  :   ,Zoe) ( 2007  دراسة •

وتم   القائمة على النتائج من تصور املديرين التنفيذيين للقطاع العام في كندا   اإلدارة البحوث التي أجريت لتقييم فائدة نظرية القيمة العامة في فهم  

الحالة البيانات األساس ي  حيث    ، استخدام منهج دراسة  أدى    16كان مصدر  التنفيذيين مما  املديرين  القيمة    إلىمقابلة مع  إطار عمل يدمج  تطوير 

و العام النتائج  اإلدارة ة  على  عل  وركزت  ،القائمة  النظر    نهأ   ىالدراسة  دراسة    إلىيجب  أنه  على  فيه  ليةأو اإلطار  البحث  يتم  لم   
ً

مجاال   .تستكشف 

نظرية القيمة العامة في تطوير فهم تصورات املديرين التنفيذيين وسلوكياتهم واستجاباتهم للتغيرات   ضرورة مساهمة ومشاركة  إلىوأشارت الدراسة  

 . التي أدخلها املديرون القائمون على النتائج

  إلى هدفت الدراسة    : استعراض التجارب"  -التعاون القائمة على النتائج ودورها في تطوير وكاالت    اإلدارة: بعنوان "(binnendijk, 2000)دراسة   •

على   ا التعرف  األداء  أنشطة  نظم  حددت  التي  الجديدة  العمل  مجاالت  من  كواحد  اإلنمائية  للمساعدات  والتقييم  على   اإلدارة   أوملتابعة  القائمة 

قياس  إ وكيفية  النتائج،   نظام  للتقييم. نشاء  مميز  كمكمل  البعدي  الدور  وضمان  النتائج  وتجميع  التحليلية  القضايا  مع  والتعامل  الفعال    األداء 

ن هناك  أ و   ،ةإلىأن هناك ضغوط متزايدة على املنظمات املانحة إلظهار نتائج التنمية إلصالح قطاعاتها العاملة لجعلها أكثر فع   إلىوتوصلت الدراسة  

ضرورة توفير الوقت الكافي واملوارد بصت الدراسة  أو التركيز على النتائج واالثار املترتبة على تنفيذ املشاريع، وقد    إلىخرجات  تحول من التركيز على امل

من   من    أجلالالزمة  النهج  هذا  من    ،اإلدارة تنفيذ  توجه  وجود  من    اإلدارة وضرورة  الالزمة  اإلصالحات  دعم  نحو  أسلوب    أجلالعليا    اإلدارة تبني 

 املبني على النتائج. اإلدارة نهج  إلىالتقليدية  اإلدارة ة على النتائج، وضرورة االنتقال التدريجي من أسلوب املستند

"  (Berezovskyi,2017)دراسة   • بعنوان  النتائج كمفهوم  املبنية    اإلدارة:  رئيس ي أعلى  لتطوير كمفهوم  نموذج اجتماعي حديث  ساس ي   لتطوير 

الدراسة    :"العامة  اإلدارةفي    الرقابة والتقييم املتابعة والتقييم   إلىهدفت  أنشطة  النتائج  التعرف على  كمفهوم رئيس ي لتطوير نموذج    املبنية على 

ضرورة    إلى. وتوصلت الدراسة  كرانياأو جمهورية    في  تطبيقهوللتعرف على النهج الصحيح املطلوب    ،العام  اإلدارة لرقابة والتقييم في  لاجتماعي حديث  

صت الدراسة بضرورة االستفادة من تجربة  أو وقد    في مؤسسات الدولة لضمان الحصول على النتائج املطلوبة  أساس يالتعامل مع املواطن كشريك  

 . لة التعلم منة والبناء عليةأو الواليات املتحدة في تطبيق هذا النهج ومح

الدراسة    :محدداتهالدور الوسيط للقدرات التنظيمية بين االداء التنظيمي و بعنوان "    (Rehman, 2019)دراسة   • تأثير    إلىهدفت هذه  تحديد 

ضحت النتائج وجود تأثيًرا كبيًرا في  أو وقد  صناعة النسيج في باكستان    في  .التنظيميةفي ظل وجود القدرات    التنظيمينظام الرقابة االدارية على االداء  

ضحت الدراسة تأثير القدرات التنظيمية على مستويات االداء أو و  والضوابط اإلدارية على األداء التنظيمي واملكافآت والتعويضات، لىعلم التحكم اإل 
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 العليا فقط على املكافآت الخارجية ولكن يجب أن تركز  اإلدارة ت الدراسة بانة ال ينبغي أن تركز صأو وقد  التنظيمي
ً
على املكافآت الجوهرية ألن   أيضا

 مكافآت ملموسة وغير ملموسة. إلىاملوظفين يحتاجون 

لفهم تنمية هدفت هذه الدراسة  :في سياق املشاريع الصغيرة" ناميكيةلدىبعنوان "فهم القدرات التنظيمية وا (Umit &. Bititci, 2015) دراسة  •

املزايا التنافسية للشركات وكذلك قدرتها على االستجابة و القدرات    . وكيفية دعم روبيو في منطقة االتحاد األ   القدرات التنظيمية في املشاريع الصغيرة 

ن تحكم املالك في  أ ت الدراسة  همية دور الثقافة التنظيمية في تطوير القدرات واضافأ وقد ركزت نتائج الدراسة على    .للتغييرات الداخلية والخارجية

واالبتكار    ش يءكل   التعلم  تطوير قدراتها مثل  الشركات من  يمنع هذه  الصغيرة  والشركات  املنظمات  تولفي  أن  الدراسة  الصغيرة   يوتقترح    الشركات 

 .اهتمام خاص بالتمكين واملكافأة والتقدير وتوليد األفكار ومواصلة التعلم واالنفتاح إجراءات التواصل

 اإلجراءات املنهجية للدراسة

: منهج الدراسةأو 
ً
 ال

البحث العلمي التي تعتمد على دراسة الظواهر    أساليباعتمد البحث على إجراءات املنهج الوصفي التحليلي، إذ يستخدم هذا املنهج كأسلوب من  

  
ً
    أوالبحثية كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها والتعبير عنها كيفيا

ً
، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة  بكالهما    أوكميا

ً
السمة املدروسة ويوضح    أومعا

رقم  
ً
فيعطينا وصفا الكمي  التعبير  أما  السمة  خصائها،  يوضح هذه   

ً
التنظيمية    .حجمها  أويا القدرة  "دور  لدراسة  املنهج  الباحث هذا  استخدم  في  وقد 

 تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج" دراسة تطبيقية على املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين". 

: مجتمع الدراسة
ً
 ثانيا

 (43) عدد شملتقسام التقييم واملتابعة في هذه املؤسسات و أ  -وقد طبقت الدراسة على دوائر .تنموية النسوية العاملة في قطاع غزة املؤسسات ال

 وقد استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل ملجتمع الدراسة.  ،الدوائر بهذه  املوظفات العامالتمن 

: الوصف اإلحصائي ملجتمع الدراسة حسب املعلومات الشخصية 
ً
 ثالثا

( الدراسة  استبانة  املشاركين في تعبئة  العامال 43بلغ عدد  املتابعة  ( موظفة من  التمن    والتقييم وهنت في دائرة  الوظيفية  :إلىاملسميات  )مديرة ة 

)،  املنظمة والجدول  في فلسطين.  العاملة  النسوية  التنموية  باملؤسسات  والتقييم(  املتابعة  املشروع، مديرة  املشروع، منسقة  البرامج، مديرة  ( 1مديرة 

  30أعمارهم تقل عن  ممن      %37.2الدراسة، حيث بلغت نسبة    يوضح الوصف اإلحصائي ملجتمع الدراسة حسب املعلومات الشخصية للمشاركين في

سنة. فيما يتعلق بمتغير    40تزيد أعمارهم عن    ممن   % 14سنة، في حين بلغت نسبة    40-30أعمارهم ما بين    تتراوحممن    % 48.8سنة، بينما بلغت نسبة  

بلغت نسبة   الخبرة  بلغت نسبة    10تقل سنوات خبرتهم عن    %69.8سنوات  بينما  بين    تتراوح  %16.3سنوات،  سنة، في حين    15-10سنوات خبرتهم ما 

، بينما بلغت %4.7اصلين على املؤهل العلمي دبلوم  سنة. وفيما يتعلق بمتغير املؤهل العلمي حيث بلغ الح  15تزيد سنوات خبرتهم عن    %14بلغت نسبة  

 حاصلين على مؤهل علمي دراسات عليا )ماجستير، دكتوراه(. %18.6، في حين بلغت نسبة %76.6نسبة الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس 

 (43(: الوصف االحصائي ألفراد مجتمع الدراسة حسب املعلومات الشخصية )ن = 1جدول )

 املجموع  لشخصية املعلومات ا

 % العدد 

 العمر 

 37.2 16 سنة   30أقل من 

 48.8 21 سنة   40-30من 

 14.0 6 سنة  40أكثر من 

 سنوات الخبرة 

 69.8 30 سنوات  10أقل من 

 16.3 7 سنة  15-10من 

 14.0 6 سنة  15أكثر من 

 املؤهل العلمي 

 4.7 2 دبلوم 

 76.7 33 بكالوريوس 

 18.6 8 دراسات عليا 

 % 100.0 43 املجموع 
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 :
ً
 الدراسة  أداةرابعا

 الدراسة )االستبانة( أداةخطوات إعداد  •

إعداد   التنظيمية    أداة تم  القدرة  " دور  البحث، وذلك لدراسة  بما يوافق موضوع  النتائج"،   فيالدراسة  املبنى على  املتابعة والتقييم  تطبيق نظام 

املال  بالشكل  وترتيب فقراتها وصياغتها  االستبانة  إعداد  وكيفية  الدراسة  بموضوع  تتعلق  التي  السابقة  الدراسات  بمراجعة  الباحث  قام  الذي حيث  ئم 

  أو اإلضافة    أوة تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف  ليو يناسب موضوع الدراسة، ومن ثم قام الباحث بتصميم االستبانة في صورتها األ 

 .التعديل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية

 الدراسة  أداةمحتوى  •

 محاور جتمع، في حين أن القسم الثاني يتمثل في املل املعلومات الشخصية ألفراد و الدارسة من قسميين رئيسين، حيث يمثل القسم األ  أداة تكونت 

التي تستخدم لقياس املتغيراتالدارسة الرئي قدرة التنظيمية" الل يتمثل في املتغير املستقل "و ، حيث تتكون الدراسة من نوعين من املتغيرات، األ سية، 

( فقرات،  7م قياسه من خالل )ما املتغير الثاني ويمثل التابع "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج" والذي تأ ( فقرة،  14والذي تم قياسه من خالل )

 ( فقرة.21وبذلك تصبح االستبانة مكونة من )

 الدراسة )االستبانة( أداةتصحيح  •

الدراسة، بحيث تعرض فقرات االستبانة على مجتمع الدراسة    أداة ( لتصحيح  Likert Scaleاستخدم الباحث تدريج خماس ي وفق مقياس ليكرت )

عطى اإلجابات  
 
زان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة يستفاد منها في التعبير عن أو ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وت

 ( يوضح ذلك. 2)ارتفاع املوافقة على فقرات وبنود االستبانة، والجدول  أومستوى انخفاض  

 الدراسة بخمس درجات وفق مقياس ليكرت   أداة(: تصحيح 2جدول )

افق بشدة  اإلجابة  افق  مو افق  محايد مو افق بشدة  غير مو  غير مو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

افقة    مستوى املو
ً
  مرتفع  متوسط  منخفض منخفض جدا

ً
 مرتفع جدا

 4.20أكبر من  4.19  إلى 3.40 3.39 إلى  2.60 2.59 إلى  1.80 1.80أقل من  الوسط الحسابي

 % 84أكبر من  % 83.9 إلى  %68 % 67.9 إلى  %52 % 51.9  إلى %36 % 36أقل من  الوزن النسبي 

عدم املوافقة عليها، حيث نجد أن الفقرة التي    أويتضح من الجدول أعاله أنه كلما انخفضت الدرجة املمنوحة لإلجابة كلما زادت درجة الرفض  

( الدرجة  تأخذ  بشدة  املوافقة عليها  )5يتم  الدرجة  تأخذ  عليها  املوافقة  يتم  التي  والفقرة  تأخذ  4(،  اإلجابة عليها محايد  نتيجة  تكون  التي  الفقرة  أما   ،)

 الفقرة التي تتم عدم املوافقة عليها بشدة تأخذ الدرجة  2ذ الدرجة )(، في حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها بعدم املوافقة تأخ3الدرجة )
ً
(، وأخيرا

الدراسة، تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن  أداة (، ولتحديد مستوى املوافقة على كل فقرة من الفقرات وكل محور وكل بعد ضمن 1)

 وأبعاد الدراسة.  ور محايوضح مستويات املوافقة على أبعاد  النسبي، وكذلك

: صدق وثبات 
ً
 الدراسة )االستبانة( أداةخامسا

 الدراسة )صدق االتساق الداخلي( أداةصدق  •

مع درجات الفقرات املكونة لها. ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من    حاور يقصد باالتساق الداخلي مدى ارتباط درجات األبعاد وامل

للبعد   الكلية  بين درجة كل فقرة والدرجة  االرتباط  تنتمي    أوخالل حساب معامالت  الذي  التحقق من مدى صدق االستبانة إلىاملحور  ه، وذلك بهدف 

ئج معامالت صدق االتساق  ( يوضح نتا3االتساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب األبعاد. والجدول )ككل، وفيما يلي عرض لنتائج التحقق من صدق  

 الداخلي. 

 (: معامالت صدق االتساق الداخلي 3جدول )

 معامل االرتباط  الفقرة املحور الثاني معامل االرتباط  الفقرة حاور امل

املحور الثاني: نظام املتابعة والتقييم املبني   **0.514 1الفقرة  ل: املقدرة التنظيميةو املحور األ 

 على النتائج

 **0.714 1الفقرة 

 **0.880 2الفقرة  **0.648 2الفقرة 

 **0.808 3الفقرة  **0.702 3الفقرة 

 **0.871 4الفقرة  **0.671 4الفقرة 

 **0.899 5الفقرة  **0.670 5الفقرة 

 **0.882 6الفقرة  **0.797 6الفقرة 

 **0.861 7الفقرة  **0.774 7الفقرة 

    **0.759 8الفقرة 
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    **0.648 9الفقرة 

    **0.428 10الفقرة 

    **0.598 11 الفقرة

    **0.680 12الفقرة 

    **0.696 13الفقرة 

    **0.503 14 الفقرة

 . 0.01**معنوية عند مستوى داللة 

فإن ذلك يشير   0.001الدراسة كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى  محاور يوضح الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط )الصدق( لفقرات 

 لوجود درجة مرتفعة من صدق االتساق الداخلي للبيانات التي تم جمعها من أفراد مجتمع الدراسة. 

 الدراسة  أداةثبات  •

  إلىنتائج يجب أال تتأثر بالعوامل التي تعود  ال  أوالثبات يختص بمدى الوثوق بالدرجات التي نحصل عليها من تطبيق االختبار بمعنى أن الدرجات  

الصدفة، فهو يعني دقة االختبار   أعيد تطبيق االختبار على   أوأخطاء  إذا   
ً
النتائج تقريبا الحصول على نفس  الثبات هو ضمان  أن معنى  اتساقه، وكما 

(. 2006الدقة التي تقيس بها أداء أي ش يء تقيسه )هاشم ،    العشوائية، فهو يحدد  أونفس املجموعة من األفراد وذلك يعني قلة تأثير عوامل الصدفة  

الدراسة تم استخدام كل من طريقة ألفا الدراسة، وبلغت قيم معامل   أداة كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لكل محور وذلك لقياس ثبات    وفي هذه 

ما للمحور أ (  0.948ل )و بلغت قيم معامل جتمان للتجزئة النصفية للمحور األ ( بينما  0.926( بينما للمحور الثاني )0.891ل )و كرونباخ للمحور األ   ألفا

( يوضح ذلك. وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة من الثبات 4ملتغيرات الدراسة، والجدول ) الي(، وهذا يدل على الثبات الع0.957الثاني )

( 4وعليه يمكن االعتماد عليها وتحليلها وتفسير نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة، والجدول )  في البيانات التي تم جمعها من أفراد مجتمع الدراسة،

   يوضح ذلك.

 (: نتائج اختبارات ثبات محاور أداة الدراسة 4جدول )
عدد   حاور امل

 الفقرات 

للتجزئة  كرونباخ  الفا جتمان 

 النصفية

 0.948 0.891 14 "املقدرة التنظيمية" ل ويتمثل باملتغير املستقل و املحور األ 

 0.957 0.926 7 املحور الثاني ويتمثل باملتغير التابع " نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج " 
 

: األ دسسا
ً
 اإلحصائية املستخدمة في الدراسة ساليب ا

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  على  الدراسة  وتحليل Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.25اعتمدت  معالجة  في   )

 ة والتي تمثلت فيما يلي: لىاإلحصائية الوصفية واالستدإل ساليببيانات الدراسة، من خالل استخدام مجموعة من األ 

ألفا النصفية )(Cronbach's Alpha)كرونباخ    طريقة  للتجزئة  البسيطة Guttman Split-Half، طريقة جتمان  بيرسون  ارتباط  (، )ب( معامالت 

(Pearson Correlation Coefficientالجد )ج(  الداخلي،  االتساق  صدق  لقياس  حسب أو (  الدراسة  مجتمع  لوصف  املئوية  والنسب  التكرارية  ل 

اإلد أخطاء  من  خلوها  من  والتأكد  البيانات  سالمة  من  التحقق  وكذلك  الشخصية،  املعلومات  )متغيرات  الحسابي  الوسط  )د(  والوزن Meanخال.   )

(:  Standard Deviationالرئيسة، واالنحراف املعياري ) حاور انخفاض استجابات مفردات الدراسة على الفقرات وامل أوالنسبي وذلك ملعرفة مدى ارتفاع 

الدراسة، فكلما اقتربت قيمته من   محاور جانب    إلىللتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي،  

االستبانة حول القيمة    محاور ( الختبار متوسطات اإلجابات على فقرات و One Sample T-testالصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها، واختبار )

األ 3) التباين  الحيادية. )هــ( وتحليل  الدرجة  تعبر عن  التي  )(  One way ANOVAحادي )(  الفروق في Independent Samples T-testواختبار  ( الختبار 

( اختبار  يستخدم  حيث  والوظيفية  الشخصية  للعوامل   
ً
وفقا الدراسة  متغيرات  على  مجتمع  أفراد  إجابات  ثالثة ANOVAمتوسطات  بين  للمقارنة   )

)  أومجموعات مستقلة   اختبار  بينما  بين مجموعتين مستT-testأكثر  للمقارنة  يستخدم  طريقة  (  )قلتين،  البسيط  الخطي   Simple linearاالنحدار 

regression ) على املتغير التابع.  املتغير املستقلوذلك الختبار أثر 

 تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج 

: نتائج تحليل أو 
ً
 الدراسة محاور ال

 ل "القدرة التنظيمية"و نتائج تحليل املحور األ  .1

ل "القدرة التنظيمية" في دائرة التقييم واملتابعة في املؤسسات التنموية النسوية العاملة و املقاييس الوصفية لفقرات املحور األ (  5يوضح الجدول )

املحور من ) األ فقرة (  14في فلسطين، ويتكون  املحور  املستجيبين حول  الحسابي إلجابات  الوسط  بلغ  ( 0.59بانحراف معياري    5من    3.79ل )و ، حيث 
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ن املؤشر  %75.8سبي )وبوزن  التنظيمية  أ   يمما يعن  وجود درجة موافقة مرتفعة  إلى( ويشير هذا  بالقدرة  الدراسة تعنى  املنظمات محل  من خالل ن هذه 

 . املناسبةاملتابعة والتقييم  ألدواتاملنظمات وكذلك امتالكها  بهذه ملين ا توافر املهارات والخبرات والكفايات الالزمة لدى الع

د  يتعلق بتحليل الفقرات املكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الثالثة عشر التي تنص على " تتمتع منظمتي بقدرات قيادية" قما فيما أ 

،%86.2( وبوزن نسبي )5من    4.31لى بوسط حسابي )و احتلت املرتبة األ 
ً
درة قوهذا يدل على تمتع هذه املنظمات ب  ( وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جدا

يسهل من    ةاليقيادية ع والتقييم أ مما  املتابعة  لعمليات  في مجال    دائها  دوري منتظم  أحصل على تدريب   " تنص على  التي  الثانية  الفقرة  احتلت  بينما 

  ( وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة%67.9( وبوزن نسبي )5من  3.40املتابعة والتقييم" املرتبة األخيرة بوسط حسابي )
ً
 .نسبيا

 ل )القدرة التنظيمية( و (: نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات املحور األ 5جدول )
الوزن   الوسط الحسابي  الفقرات

 النسبي

 الترتيب  االنحراف املعياري 

 4 0.89 %78.1 3.91 املهارات والخبرات الكافية في مجال املتابعة والتقييم.  لدىيتوافر  

 14 1.03 %67.9 3.40 املتابعة والتقييم. أحصل على تدريب دوري منتظم في مجال 

 10 0.94 %73.5 3.67 هم كفايات املتابعة والتقييم. لدىمنظمتي العدد الكافي من املوظفين ممن  لدىيتوافر  

 11 1.20 %73.3 3.67 يتوافر لدى منظمتي قسم خاص باملتابعة والتقييم. 

 12 1.10 %71.6 3.58 والتنمية.تتوفر موازنة كافية للموظفين ألغراض التدريب 

 7 0.91 %75.8 3.79 املبنية على النتائج.  اإلدارةلدى الكفايات املناسبة في مجال 

 8 0.80 %74.4 3.72 لدى القدرة على تطوير النواتج ومؤشرات االثر. 

 6 0.83 %76.6 3.83 لدى القدرة على تصميم خطط املتابعة والتقييم. 

 3 0.80 %81.4 4.07 مقابلة وتحقيق أهدافي املخططة.اتمكن دائما من 

 9 0.93 %74.1 3.71 لدى القدرة على تحليل البيانات. 

 13 0.90 %67.9 3.40 لدى القدرة على القيام بدراسات التقييم. 

 2 0.83 %82.8 4.14 تقوم املنظمة بشكل دوري بجمع البيانات حول نواتج واثار املشروع  

 1 0.72 %86.2 4.31 تتمتع منظمتي بقدرات قيادية. 

 5 0.92 %78.1 3.91 يطالب املمولين بضرورة تطوير القدرات التنظيمية للمنظمة. 

   %75.8 3.79 التنظيمية" ل "القدرة و الدرجة الكلية للمحور األ 

حسابها   يتم  النسبي:  الوزن  الحسابي،  وسطها  عن  القيم  انحراف  املعياري:  االنحراف  املستجيبين،  إجابات  متوسط  الحسابي:  املتوسط  )املتوسط  مالحظة:  خالل  من 

 (.%100*5الحسابي/ 

 النتائج"نتائج تحليل املحور الثاني "نظام املتابعة والتقييم املبني على  .2

( الجدول  "  6يوضح  النتائج  املبني على  املتابعة والتقييم  " نظام  الثاني  املحور  الوصفية لفقرات  املقاييس  التقييم للموظفات  (  العامالت في دائرة 

( املحور من  ويتكون  في فلسطين،  العاملة  النسوية  التنموية  املؤسسات  في  الحسابي إلجا7واملتابعة  الوسط  بلغ  املستجيبين حول  ( فقرات، حيث  بات 

على تطبيق املنظمات محل   وجود درجة موافقة مرتفعة  إلى( ويشير هذا املؤشر  %80.1( وبوزن نسبي )0.72بانحراف معياري    5من    4.00املحور الثاني )

 .الدراسة لنظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج

تساعد في صنع  ما فيما يتعلق بتحليل الفقرات املكونة لهذا البعد فقد أظهرت النتائج بان الفقرة الثالثة التي تنص على " تقارير املتابعة والتقييم  أ 

،  %85.7( وبوزن نسبي )5من    4.29لى بوسط حسابي )و القرارات في املنظمة" قد احتلت املرتبة األ 
ً
  إلى وهذا يشير  ( وتعبر عن درجة موافقة مرتفعة جدا

بينما احتلت الفقرة السادسة التي تنص على "  في عملية صنع القرارات في هذه املنظمات  تقارير املتابعة والتقييم    بأهميةقناعة املنظمات محل الدراسة  

( وتعبر عن درجة موافقة %75.8( وبوزن نسبي )5من    3.79املنظمة عن تقارير النواتج واالثر" املرتبة األخيرة بوسط حسابي )  زاد التمويل نتيجة افصاح

 مرتفعة. 

 (: نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات املحور الثاني )نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج( 6جدول )
الوزن   الوسط الحسابي  الفقرات

 النسبي

 الترتيب  االنحراف املعياري 

 5 0.84 %79.1 3.95 يتوافر ملنظمتي مؤشرات واضحة لقياس النتائج على مستوى النواتج واالثر. 

 3 0.87 %80.9 4.05 يتوافر ملنظمتي تقارير عن النواتج واالثر. 

 1 0.64 %85.7 4.29 تقارير املتابعة والتقييم تساعد في صنع القرارات في املنظمة.

 4 0.83 %80.5 4.02 يتم استخدام نتائج املتابعة والتقييم في املنظمة. 

 6 0.89 %78.1 33.91 تحسن مستوى االداء في املنظمة بسبب زيادة الطلب واالعتماد على نتائج املتابعة والتقييم على مستوى النواتج واالثر. 

 7 0.94 %75.8 3.79 النواتج واالثر. زاد التمويل نتيجة افصاح املنظمة عن تقارير 

 2 0.86 %81.4 4.07 االهتمام بالنتائج على مستوى النواتج واالثر حسن من مستوى املسائلة داخل املنظمة.

   %80.1 4.00 الدرجة الكلية للمحور الثاني "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج" 

متوسط   الحسابي:  املتوسط  )املتوسط  مالحظة:  خالل  من  حسابها  يتم  النسبي:  الوزن  الحسابي،  وسطها  عن  القيم  انحراف  املعياري:  االنحراف  املستجيبين،  إجابات 

 (.%100*5الحسابي/ 
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ً
 : اختبار صحة فرضيات الدراسة ثانيا

املراد دراستها، وتم اختبار فرضيات الدراسة كما  ( حول الظاهرة  Hypothesesي وضع فروض )الجانب العملي ألي دراسة بحثية ف  تتمثل نقطة البدء في

 يلي:

 لى و الفرضية الرئيسية األ  .1

األ  الرئيسية  الفرضية  )و تنص  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  "وجود  على  التنظيمية  (  α≤ 0.05لى  املتابعة  في  للمقدرة  نظام  تطبيق 

 املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".والتقييم املبني على النتائج من وجهة نظر العامالت في 

املتمثل   التنظيمية"  "القدرة  تأثير  دراسة  تم  حيث  البسيط،  الخطي  االنحدار  أسلوب  حساب  خالل  من  الفرضية  من صحة  التحقق  تم  حيث 

اعتمد بشكل  الن الباحث  استخدامهوقد تم  دار البسيطـ،  املتغير التابع "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج" باستخدام االنح  فيباملتغير املستقل  

 يتم اختبار الفرضية العدمية )  كمحور رئيس ي بدون التطرق ألبعاد املتغير املستقل ةيرئيس ي على القدرة التنظيم
ً
( التي تفترض عدم H0حيث إحصائيا

( البديلة  الفرضية  أثر ذو داللة إحصائية مقابل  أثH1وجود  التي تفترض وجود  بناًء على قيمة  (  نتيجة االختبار  الحكم على  ر ذو داللة إحصائية، ويتم 

( أقل من مستوى  Sig( حيث يتم رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة الفرضية البديلة في حال كانت قيمة )Sigمستوى الداللة املحسوبة لالختبار )

( أعلى Sigجوهري وذو داللة إحصائية، ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة )ويقال عندها أن االختبار معنوي ويعني ذلك وجود أثر    0.05

 عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية.ونستنج عندئذ  0.05من 

التنظيمية   للمقدرة  أثر  وجود  من  للتحقق  الرئيسية  الفرضية  اختبار  نتائج  يلي  النت  علىوفيما  على  املبنى  والتقييم  املتابعة  نظام  ائج، تطبيق 

 : لىو ( يوضح نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األ 7والجدول )

 (: نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط 7جدول )

 املتغير التابع "نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج" املتغير التابع 

معامل ارتباط    

 ( rبيرسون )

 ( R2التحديد )معامل  ( Bمعامل االنحدار ) ( aالحد الثابت )

 0.553 0.905 0.573 **0.774 القدرة التنظيمية  املتغير املستقل 

F – Test 58.81** 

 0.000 (.Sigمستوى الداللة )

 . 0.01**دالة إحصائية عند مستوى 

( نستنتج وجود ارتباط خطي طردي ذو داللة احصائية بين )القدرة التنظيمية( وتطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني  7من خالل نتائج الجدول )

االنحدار الخطي البسيط )0.744على النتائج حيث بلغ معامل ارتباط ) القدرة الت0.905(، حيث بلغ معامل  نظيمية  ( وهذا يعني أن الزيادة في مستوى 

واحدة سيؤدي   درجة  )  إلىبمقدار  بمقدار  النتائج  املبني على  والتقييم  املتابعة  نظام  تطبيق  باقي 0.905زيادة مستوى  تأثير  في ظل غياب  وذلك  درجة   )

االنحدار ) التحديد لنموذج  التنظيمية تفسر )0.553املتغيرات األخرى، كما وبلغ معامل  القدرة  أن متغير  من تباين متغير تطبيق (  %55.3( وهذا يعني 

 نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج. 

( وهي قيمة أقل من مستوى 0.000( لنموذج االنحدار الخطي البسيط بلغت )F-Testكما ويالحظ من خالل الجدول أن مستويات داللة اختبار )

 ير القدرة التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج. معنوية نماذج االنحدار الخطي البسيط الذي تقيس تأث إلى، وهذا يشير 0.05

ا   صحة  تؤكد  النتيجة  األ   لفرضيةوهذه  )و الرئيسية  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود   " على  تنص  التي  للمقدرة (  α≤0.05لى 

 النتائج من وجهة نظر العامالت في املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".التنظيمية على تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على 

 الفرضية الرئيسية الثانية  .2

( داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  "وجود فروق  الثانية على  الرئيسية  الفرضية  املبحوثين حول  α≤0.05تنص  استجابة  في متوسطات   )

ملتابعة والتقييم املبني على النتائج تعزي ملتغيرات املعلومات الشخصية )العمر، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي( من  القدرة التنظيمية على تطبيق نظام ا 

 وجهة نظر العامالت في املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين".

( اختبار  استخدام  تم  الفرضية  هذه  من صحة  املستقلتين الخTوللتحقق  العينتين  حاالت  في  تم  (  بينما  املؤهل،  ملتغير  تعزى  التي  الفروق  تبار 

( األحادي  التباين  تحليل  اختبار  الفرضية One Way ANOVAاستخدام  اختبار  يلي  وفيما  الخبرة،  العمر وسنوات  ملتغير  تعزى  التي  الفروق  ( الختبار 

 للمعلومات الشخصية والجدول )
ً
 ( يوضح ذلك. 8الرئيسية الثانية وفقا
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 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانيةيوضح  (:8جدول )

 تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج  القدرة التنظيمية  الدراسة  محاور 

مستوى   قيمة االختبار  لية و البيانات األ 

 الداللة

 النتيجة  مستوى الداللة  قيمة االختبار  النتيجة 

 ال يوجد فروق  F = 0.159 0.853 ال يوجد فروق  F = 0.890 0.419 العمر 

 ال يوجد فروق  F = 0.649 0.528 ال يوجد فروق  F = 1.875 0.167 سنوات الخبرة 

 ال يوجد فروق  T = 1.858 0.070 ال يوجد فروق  T = 1.496 0.142 املؤهل العلمي 

 

املوظفات العامالت في املؤسسات التنموية النسوية    لدى ( نتائج اختبار الفروق في استجابات املبحوثين حول القدرة التنظيمية  8يوضح الجدول )

 العاملة في فلسطين تعزي للمعلومات الشخصية )العمر، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي(، وكانت نتائج الفرضية كما يلي:

 متغير العمر:  •

عدم    إلى(، وتشير هذه النتيجة  Sig=0.419، فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة )0.05أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من    إلىالنتيجة    وتشير

التنظيمية   القدرة  املبحوثين حول  العاملة في   لدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  النسوية  التنموية  املؤسسات  العامالت في  املوظفات 

 فلسطين تعزى ملتغير العمر.

 متغير سنوات الخبرة:  •

عدم    إلى(، وتشير هذه النتيجة  Sig=0.167، فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة )0.05أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من    إلىوتشير النتيجة  

التنظيمية   القدرة  املبحوثين حول  العاملة في املوظفا  لدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  النسوية  التنموية  املؤسسات  العامالت في  ت 

 فلسطين تعزى ملتغير سنوات الخبرة.

 متغير املؤهل العلمي:  •

عدم    إلى(، وتشير هذه النتيجة  Sig=0.142، فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة )0.05أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من    إلىوتشير النتيجة  

التنظيمية   القدرة  املبحوثين حول  العاملة في   لدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  النسوية  التنموية  املؤسسات  العامالت في  املوظفات 

 ملتغير املؤهل العلمي.فلسطين تعزى 

النتائج   على  املبني  والتقييم  املتابعة  نظام  تطبيق  حول  املبحوثين  استجابات  في  الفروق  اختبار  بنتائج  يتعلق  في   لدى فيما  العامالت  املوظفات 

 ، وكانت نتائج الفرضية كما يلي:املؤسسات التنموية النسوية العاملة في فلسطين تعزي للمعلومات الشخصية )العمر، سنوات الخبرة، املؤهل العلمي(

 متغير العمر:  •

عدم    إلى(، وتشير هذه النتيجة  Sig=0.853، فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة )0.05أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من    إلىوتشير النتيجة  

املوظفات العامالت في املؤسسات    ى ملبني على النتائج لدوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول تطبيق نظام املتابعة والتقييم ا 

 التنموية النسوية العاملة في فلسطين تعزى ملتغير العمر. 

 متغير سنوات الخبرة:  •

عدم    إلى(، وتشير هذه النتيجة  Sig=0.528، فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة )0.05أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من    إلىوتشير النتيجة  

املوظفات العامالت في املؤسسات    ى وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج لد

 النسوية العاملة في فلسطين تعزى ملتغير سنوات الخبرة. التنموية 

 متغير املؤهل العلمي:  •

عدم    إلى(، وتشير هذه النتيجة  Sig=0.070، فقد بلغت قيمة الداللة املحسوبة )0.05أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من    إلىوتشير النتيجة  

املوظفات العامالت في املؤسسات    ى طبيق نظام املتابعة والتقييم املبني على النتائج لدوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املبحوثين حول ت

 التنموية النسوية العاملة في فلسطين تعزى ملتغير املؤهل العلمي. 

 النتائج:  

 ن أ   ىمما يعن  حول امتالك املنظمات للقدرة التنظيمية  (%75.8)  وجود درجة موافقة مرتفعة    "القدرة التنظيمية"  ل و املحور األ تحليل  أظهرت نتائج   •

ك امتالكها املنظمات محل الدراسة تعنى بالقدرة التنظيمية من خالل توافر املهارات والخبرات والكفايات الالزمة لدى العاملين بهذه املنظمات وكذل

االداء التنظيمي  قدرات التنظيمية على مستويات  تأثير لل  وجود    إلىأشارت    والتي   Rehmanوهذا يتفق مع دراسة    ألدوات املتابعة والتقييم املناسبة

تركز  و  أن  ينبغي  ال  تركز    اإلدارة بانة  أن  يجب  ولكن  الخارجية  املكافآت   العليا فقط على 
ً
يحتاجون    أيضا املوظفين  الجوهرية ألن  املكافآت   إلى على 
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 وهذا يتفق  .مكافآت ملموسة وغير ملموسة
ً
اال   إلىاشارت    والتي  Umit & Gurkanمع دراسة    أيضا التنظيمية وضرورة  القدرة  خاص الهتمام  أهمية 

 بالتمكين واملكافأة والتقدير وتوليد األفكار ومواصلة التعلم واالنفتاح إجراءات التواصل. 

مرتفعة   • موافقة  درجة  وجود  النتائج"  على  املبني  والتقييم  املتابعة  "نظام  الثاني  املحور  تحليل  نتائج  تطبيق  (%80.1)أظهرت  محل على  املنظمات 

 .فعليا بتطبيق هذا النظام مما يعنى ان هذه املنظمات تقوم  الدراسة لنظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج

الدراسة • نتائج  التنظيميةأ   أظهرت  القدرة  املختلفة    ن  دور بأبعادها   تلعب 
ً
 مهم  ا

ً
على  في    ا املبنى  والتقييم  املتابعة  نظام  في  تطبيق  ت املنظماالنتائج 

صالحة والتي ال غنى عنها    أداة ال يزال    RBMن مفهوم  أ ضحت  أو والتي     madhekeniيتفق مع دراسة  وهذا    .التنموية النسائية العاملة في قطاع غزة"

قرار ذات مغزى سواء  ول في أي عملية صنع  انه من دونة فانه سيكون من الصعب الدخ  إلىإلدارة البرامج واملشاريع في الدوائر الحكومية، باإلضافة  

ضرورة وجود توجه من    إلىشارت  أ   يوالت    binnendijkدراسةوكذلك تتفق هذه الدراسة مع  ،  على مستوى السياسات وإدارة املؤسسات الحكومية

من    اإلدارة  الالزمة  اإلصالحات  دعم  نحو  أسلوب    أجلالعليا  أسلوب    اإلدارة تبني  من  التدريجي  االنتقال  وضرورة  النتائج،  على   اإلدارةاملستندة 

 املبني على النتائج.  اإلدارة نهج  إلىالتقليدية 

 : التوصيات

من  ت • بمزيد  الدراسة  تطبيق  االهتماموص ى  من  لتمكينها  الدراسة  محل  للمنظمات  التنظيمية  القدرات  على    بتطوير  املبني  والتقييم  املتابعة  نظام 

 النتائج.

 املنظمات عن تقارير النواتج واالثر.  بإفصاحاالهتمام  وزيادة  متابعة •

 . على النتائجاملنظمات محل الدراسة لنظام املتابعة والتقييم املبنى  بتطبيقمتابعة االهتمام  •

 الدراسات املستقبلية: 

 نظام املراقبة والتقييم املبني على النتائج في املنظمات التنموية. ةاليدراسة تقييمية لتحديد فع من املمكن اجراء •

املمكن • )  دراسة    من  التنظيمية مثل  القدرة  البيانات  -العليا  اإلدارة دعم  اثر عوامل اخرى غير  املتوفرة   -مدى توفر  البيانات  القدرة على استخدام 

 . ثرها على التقييم املبنى على النتائجأ ( ومعرفة  بشكل صحيح
 

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 جامعة امللك سعود. .كلية التربية ".spssباستخدام الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية والتربوية " (.2006). هاشم حسن، .1

 النزاهة.  أجلاالئتالف من  -2016واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام  .2

:
ً
 :جنبيةاملراجع األ  ثانيا

[1] Berezovskyi, D.O. (2017). “Result Based Management as the key concept for the development of a modern socioeconomic 
model of monitoring and control in public administration”, International Science Journal. 3(25): 1. 

[2] Binnendijk, A. (2000). “Results-based Management in the Development Cooperation Agencies: A Review of Experience”. 
Paris: OECD. 

[3] Inan,G, &. Bititci,U, (2015). “Understanding organizational capabilities and dynamic capabilities in the context of micro 
enterprises: a research agenda”. Social and Behavioral Sciences. 210: 310-319, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.371. 

[4] kusek,Z,Jody.& Rist ,c. Ray. (2004). “Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for 
Development Practitioners”, world Bank, Retrieved from https://www.doi.org/10.1596/0-8213-5823-5. 

[5] Madhekeni, A. (2012). “Implementing Results-Based Management Systems in Zimbabwe: Context and Implications for 
the Public Sector”. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (8). Retrieved from http://www.uz.ac.zw. 

[6] Norad. (2008). “Result management in Norwegian Development Cooperation”, A practical Guide. retrieved from 
http://www.norad.no. 

[7] Norwegian Agency for Development Cooperation (2008). Results Management in Norwegian Development 
Cooperation: A practical guide Oslo: Norwegian Agency for Development Cooperation NORAD. 

[8] Rehman et al. (2019). “The mediating role of organizational capabilities between organizational performance and its 
determinants”. Journal of Global Entrepreneurship Research. 9(1), https://doi.org/10.1186/s40497-019-0155-5. 

[9] Zoe, R. (2007). “Developing and understanding of Results Based management throughout public value theory”. 
international journal of public sector management, 20(7):655-673, https://doi.org/10.1108/09513550710823542.  

https://www.doi.org/10.1596/0-8213-5823-5
http://www.norad.no/


 وائل ثابت                                                                                                                       أثر القدرة التنظيمية في تطبيق نظام املتابعة والتقييم املبنى على النتائج 

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 122-132 
 132 

 

The impact of the organizational ability on the adaption of results-based 
monitoring and evaluation system: an applied study on women's development 

organizations operating in the Gaza strip 

Wael Mohamed Thabet 
Associate Professor, Department of Business Administration, Al-Azhar University, College of Economics and 

Administrative Sciences, Palestine 
Thabetw@yahoo.com 

Received Date : 26/5/2020                    Accepted Date : 4/7/2020                       DOI : https://doi.org/10.31559/GJEB2020.9.1.10 

Abstract: The study aimed at identifying the impact of organizational ability on the adaption of the results-based 
monitoring and evaluation system at women’s development organizations in the Gaza strip. The research relied on 
the procedures of descriptive analytical method. The study was conducted on 43 female employees from 
monitoring and evaluation department. They were (Director of the Organization, Director of programs, Project 
Manager, Project Coordinator, Director of Monitoring and Evaluation Department) who work in women’s 
development organizations. The study reached many results and among the most important ones was statistical 
significance effect at level of (0.05≥α) of the organizational ability to adapt results-based monitoring and 
evaluation system. The studied organizations were concerned about organizational ability and have high 
leadership which enhanced the organizations performance in monitoring and evaluation. The study recommended 
that organizations take more care of developing their organizational abilities to allow for the adaption of the M&E 
system and to reveal the outcomes and impact of the reports. 

Keywords: organizational ability; results-based monitoring and evaluation system; women development 
organizations working in the Gaza Strip. 
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