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ب  

  شكر وعرفان 
  

ابداء بشكر وحمد اهللا تعالى القدير الذي وفقني ومنحني القدرة على انجاز هذه الدراسة سـبحانه ال                 
  .اهللا غيره تبارك اسمة

  
  .الشكر الى جامعة القدس الصرح العلمي الشامخ بارض القدس الشريفواتقدم بجزيل 

  
والى معهد التنمية المستدامة وادارته واخص بالذكر الدكتور الفاضل زيـاد قنـام والـسيدة عبيـر                 

  . استنبولي وجميع الموظفين العاملين بالمعهد
  

 المجتمع المـدني التـى      اتقدم بشكري الكبير الى المحكمين وزمالئي بالمعهد والى جميع مؤسسات         
  .ساعدتني بانجاز هذه الدراسة

  
  واتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا العمل بهذا الشكل 

  
عالء باسم محمد الفروخ 



ج  

  المصطلحات 

  
انتقال المجتمع بشكل نوعي وكمي من وضع قائم إلى وضع أفـضل              :  التنمية

حي اقتـصاديه أو    بشكل كلى بكل ما يتعلق بهذا المجتمع مـن نـوا          
اجتماعيه أو سياسية وثقافية وتكنولوجية وأداريه وباستخدام الطاقات        

  .)2002 ،أللوزي( الموجود بأفضل شكل
تطبيقات متعددة وسريعة للوحدات االداريه ألحديثه وتكون مترابطة         :  التنمية اإلدارية

ببعضها البعض و بالهيئات االداريه ألقائمه بهدف تطويرها و أحدات          
تغير سريع فني وتنظيمي و بصورة تمكن من اسـتخدام المـوارد            

  )  2003،شتا. (المتاحة باقصي قدر من الفائدة
عملية تنظيمية توضح تقسيم النشاطات واألعمال والواجبات واألقسام         :  بناء المؤسسة

واإلدارات، و تحديد أهداف المنظمة ثم تحديـد أوجـه النـشاطات            
، وتحديد العمليات المطلوبة فـي كـل        المختلفة في العمل المطلوب   

  ).2006عطية، .(نشاط وتجميعها
مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التى تمآل المجال العـام بـين            :  المجتمع المدني

األسرة و الدولة التى ال مجال لالختيار في عضويتها تنشأ لتحقيـق            
مصالح أفرادها او لتقديم خدمات للمواطنين او لممارسـة أنـشطة           
إنسانية متنوعة و تلتزم في وجودهـا و نـشاطها بقـيم و معـايير               
االحترام و التراضي و التـسامح و المـشاركة و اإلدارة الـسليمة             

  ).2003،م،مورو،ع،شكر(للتنوع و االختالف 
مؤسسات المجتمع 

  المدني
المؤسسات التي تسعي لخدمة المجتمع المحلـي دون أي عائـد او              :

و ربحية او عائلية تـسير وفـق نظـام          أرباح و هي غير حكومية ا     
خاص مشرع من قبل الحكومة لتحقيق أهداف معينة تعود بالفائـدة           
على المجتمع و الصالح العام و هي نظام مفتـوح يتـأثر و يـؤثر               
بعوامل متعددة منها عوامل او محددات شخصية منها الخارجيـة و           

قتصادية و  الداخلية و محددة بيئية خارجية وداخلية من بينها عوامل ا         
  .اجتماعية و سياسية و تقنية

  



د  

  لملخصا
  

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع التنمية اإلدارية ودورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني               
 وفق مجموعة من المتغيرات المهمة وذات الطابع اإلداري فـي البنـاء             ،بمحافظة رام اهللا و البيرة    

 مـصادر   - سنة التأسـيس     - مكان المقر العام للمؤسسة      -طبيعة عمل المؤسسة  (المؤسـسي وهي   
مـا هـو    :تتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤلين اآلتيين    . ) النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة     -التمويل

واقع التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني ؟،ما هو دورها في بنـاء مؤسـسات المجتمـع                 
  المدني ؟

  
دراسة قام البحث بعرض مجموعة من األسئلة تهدف إلجابة على مـشكلة            لدراسة و تحقيق هدف ال    

ما هو واقع التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمـع         :الدراسة و من خالل األسئلة التالية تمت اإلجابة       
 – مكان المقر الرئيسي للمؤسـسة       –طبيعة العمل   ( المدني؟، هل تختلف التنمية اإلدارية باختالف       

من وجهة نظر المـدراء     )   النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة     - سنة التأسيس  -مصادر التمويل     
 مكان المقر الرئيسي للمؤسسة     –طبيعة العمل   (العاميين ؟،هل يختلف دور البناء المؤسسي باختالف      

من وجهة نظر المدراء    )  النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة     - سنة التأسيس  - مصادر التمويل      –
  ين؟،ما دور التنمية اإلدارية في بناء مؤسسات المجتمع المدني ؟العامي

 
تالف مجتمع الدراسة من جميع مجتمع الدراسة جميع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظـة رام اهللا               

مؤسسة بناء على إحصائية تم الحصول عليها مـن         ) 543( وعددهم   ،2007والبيرة حتي نهاية عام     
 وتـم   ،ة من دائرة تسجيل المؤسسات بمقر الـوزارة بمدينـه رام اهللا           قبل الباحث من وزارة الداخلي    

مـن  %) 20(مؤسسة بنسبة   ) 109(اختيار عينة عشوائية من  مؤسسات المجتمع المدني بلغ عددها           
استبيان فقـط بنـسبه     ) 104(المجتمع االصلى للدراسة و تم توزيع الستبانه عليهم و تم استرجاع            

  .لدراسةمن المجتمع األصلي ل%)19.15(
  

لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استبانه كأداة لجمع البيانات والمعلومات  تجمع ما بـين التنميـة                 
 تم احتساب معامـل الثبـات ألداة        ،اإلدارية و البناء المؤسسي تم توزيعها على لجنة من المحكمين         

لإلجابة عن أسئلة   .األداة، مما يدل على ثبات      )0.942(الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وكانت       
الدراسة تم معالجة البيانات والمعلومات باستخدام برنامج الرزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة              

)SPSS (  
  



ه  

التنمية االدارية سائدة و متطورة بمؤسسات المجتمع المدني بمحافظة          :كانتفأهم نتائج الدراسة    أما  
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين       .سي متكامل رام اهللا و البيرة و تسير نحو تحقيق بناء مؤس         

التنمية االدارية في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا و البيرة بين متغيرات الدراسة وهي               
 النظام الداخلي   - سنة التأسيس  - مصادر التمويل      – مكان المقر الرئيسي للمؤسسة      –طبيعة العمل   (

ود فرق ذات دالله إحصائية بين البناء المؤسسي فـي مؤسـسات            عدم وج  ،)المبنية علية المؤسسة  
 مكان المقـر  –طبيعة العمل (المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا و البيرة بين متغيرات الدراسة وهي            

تبين ). النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة     - سنة التأسيس  - مصادر التمويل      –الرئيسي للمؤسسة   
تنمية االدارية و البناء المؤسسي في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظـة رام            من النتائج إن درجة ال    

تبين وجود عالقة طرديه ايجابية دالة إحـصائيا بـين التنميـة            .  اهللا و البيرة جاءت بدرجة موافق     
كمـا نالحـظ    . اإلدارية و البناء المؤسسي في مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا و البيرة            

تعتبر النسبة األكبر و هذا دليـل علـى ان          )2007-1994( ات التي تأسست من عام      نسبة المؤسس 
تبين من نتائج الدراسة ان التمويل الـذاتي        ،التنمية بشكل عام تتسع و تتطور في المجتمع الفلسطيني        

تبين ان  .منخفض و االعتماد على الغير في التمويل و تطوير المؤسسات و خاصة التمويل الخارجي             
 و تبين وجود مؤسسات تعمل      ، التي تأخذ بطبيعة عملها الخدمات الطبية هي األقل انتشار         المؤسسات

في قطاعات رياضي شبابي و تراثي ثقافي و تربوية و تمويل مشاريع صغيرة و إقراض و إعالم و             
تبين ان المؤسسات تأخـذ     .تنمية سياسية يتداخل عملها مما يسبب لبس في تصنيفها و طبيعة عملها           

 و تبين انه يتم تقدير احتياجات المؤسسة بشكل         ، مدينة رام اهللا و البيرة مقر رئيسي لمكاتبها        من قلب 
 . دوري من قبل المؤسسات  كذلك تبين ان البناء المؤسسي مرن قابل للتغير
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The reality of the Management Development and its role in building the 
institutions of civil society in the province of Al-Bireh Ramallah، 
 
Abstract 
 
This study aimed to uncover the realities of the Management Development and its role in 
building the institutions of civil society in the province of Al-Bireh Ramallah، according to 
a set of variables and function of the nature of development in the institutional structure 
(The nature of the work - The place -The sources of funding - The year of incorporation -
The rules of procedure). The problem of the study answering in the following questions: 
What is the reality of management development in the institutions of civil society?. What 
is their role in building the institutions of civil society?  
 
To study and achieve the objective of the study، the research introduced a series of 
questions designed to answer to the problem of the study and through the following 
questions have been answered: What is the reality of management development in the 
institutions of civil society?. Is the Management Development different in depending on: 
(The nature of the work - The place - The sources of funding - The year of incorporation - 
The rules of procedure) from the directors point of view? Is the role of institutional 
building is different، depending on (The nature of the work - The place - The sources of 
funding - The year of incorporation - The rules of procedure) from the directors point of 
view? What is the role of management development institutions in building a civil society? 
 
Damaged community study of all the community of all the institutions of civil society on 
the province of Al-Bireh Ramallah until the end of 2007، the number (543) on the basis of 
statistical institution was obtained by a researcher from the Ministry of Interior of the 
registration of the headquarters of the ministry in Ramallah، has been chosen a random 
sample of the institutions of civil society at the (109) by an institution (20%) of the 
indigenous community of the study and were distributed to identify them، and was 
recovered (104) only by a questionnaire (19.15%) of the community of origin of the study 
 
To achieve the objective of the study، the researcher using the Questionnaire as an 
instrument to collect data and information gathered from the Management Development 
and construction works and the variables of the study agreed to answer questions on the 
study، and to verify the veracity of the questionnaire it has been distributed to a panel of 
arbitrators damaged a group of specialists from the field، and the researcher calculated 
factor of stability for the study using a formula to measure the alpha Kronbach the 
proportion of persistent consistency (0،942)، which shows the stability of the tool. And to 
answer questions about the study we using the Statistical Package of Social Science (SPSS 
 
The most important results were: Administrative Development prevailed and developed 
civil society institutions province of Ramallah and El-Bireh and is moving towards an 
integrated institutional building، That there is no statistically significant differences 
between the management development institutions of civil society in the province of Al-
Bireh and Ramallah، between the study variables (The nature of the work - The place - The 
sources of funding - The year of incorporation - The rules of procedure)، That there is no 
significant statistical difference between the institutional structure of civil society 
institutions in the governorate of Al-Bireh and Ramallah، between the study variables (The 
nature of the work - The place - The sources of funding - The year of incorporation - The 



ز  

rules of procedure)، Results showed that the degree of development of administrative and 
institutional building the institutions of civil society in the province of Al-Bireh and 
Ramallah was agree، It show that a direct correlation between the positive function of 
statistical development، administrative and institutional building the institutions of civil 
society in the province of Al-Bireh and Ramallah. We also note that the proportion of 
institutions، which was founded a year (1994-2007) is considered the largest proportion، 
and this is proof that the development of a capacity to evolve and in the Palestinian 
community، the results of the study show that low self-financing and the belief on others in 
the finance and development institutions and private external financing، Show that the 
institutions that take its course of medical services is the least proliferation، and indicate 
the existence of institutions operating in the sectors of youth sports and cultural heritage 
and educational projects and the financing of small loans and information and the 
development of its political overlap، causing confusion in the classification and the nature 
of their work. It shows that the institutions take from the heart of the city of El Bireh and 
Ramallah، headquarters of the offices، and show that he is assessing the needs of the 
institution periodically by the institutions. 
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   األولالفصل

______________________________________________________  

  الدراسة خلفية
 

  المقدمة 1.1

  

 التغير السريع الجاري بالساحة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني والتراجع الحاصـل بمختلـف             أدى
 ،تراجع دور السلطة  الوطنية والحكومة  والقطاع الخـاص         مع  و ،قطاعات الحياة وبتكوين المجتمع   

 ،إحداث التغير والبنـاء والتنميـة المجتمعيـة       ب  المشاركة   اخدت مؤسسات المجتمع المدني مسؤلية    
  .للوصول إلى التنمية الوطنية المنشودةوبتعاون مع باقي القطاعات العاملة بالمجتمع الفلسطيني 

  
 بالبناء والتطور والتقدم االجتماعي والسياسي واالقتـصادي   ه أهمي  لمؤسسات المجتمع المدني من    الم

نصر أساسي في بنـاء المجتمـع بـاختالف         ع وألنها تعتبر نواة و    ،املعوالثقافي واإلنساني بشكل    
 مسؤولية بناء مجتمع قادر علـى مواكبـة          جزاء من   تحمل  بفلسطين أهدافها وطبيعة عملها، وألنها   

  كذلك كون المجتمع     ،الحر وبزمن العولمة وانتهاكات حقوق اإلنسان      بزمن االقتصاد    ،سمات العصر 
يقـع علـى    من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصاية      عانيه  يالفلسطيني مازال بمرحلة التحرر ولما      

  .بناء والتطور المجتمعي المنشودالفي في المساهمة  رئيسي دور مؤسسات المجتمع المدنيعاتق 
  

بر أمر بغاية األهمية لتقدم ونمو المجتمع ومؤسساته بشكل عـام بـاختالف             الن التنمية اإلدارية تعت   
 لها من دور أساسي ومهم وفعال في تنمية مؤسسات        ا ولم ،هذه التنمية من مؤسسه إلى أخري     اف  داه

 رائـدة ومتفـوق     مؤسـساته  بناء المجتمع الفلسطيني،  لكون       في هالمجتمع المدني وتقدمها وخاص   
 وطبيعة عملها بالمجتمع وبسبب القاعد الجماهيريـة        هائها الداخلي وتنوع أهداف   بأسلوبها اإلداري وبنا  

   .تتأثر وتؤثر بهاالتى التي تعتمد عليها 
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تعتبر عالقة تنمية وتطـور مـستمر        ،بالنظر الى العالقة بين التنمية والمجتمع المدني في فلسطين        
لمؤسسات بمساعدة المجتمـع علـى      عتمد على قيام هذه ا    ت ، حاجاته تلبياتلتحقيق طموح المجتمع و   

 يقدم المجتمع القبول والمشاركة مما يوفر لهذه المؤسسات         ،إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه في المقابل     
  . تساعدها على بدل المزيد من الجهود التنمويةسلطة وشرعية جماهيرية وشعبية

  
 واقـع هـذا    المجتمع وعلى    لتحقيق هذا البد من إن يكون نمط التنمية المؤسسية فعاله ومؤثره على           

يظهر هذا في إثناء التعامل بالواقع الفلسطيني وباختالف قدرات وكفـاءات وادوار هـذه               ،المجتمع
  .المؤسسات والتي تؤدي إلى تفاوت بنسب مختلفة بالتجاوب وردود الفعال على ارض الواقع

لمجتمع المدني متغير هـام     بد إن تكون مؤسسات ا      ال  التنمية االدارية  لنجاح المجتمع بتحقيق أهداف   
التوعيـة الجماهيريـة     و ،المـوارد  تنمية وحسن استغالل     فيفي البناء المنشود ويكون له اثر فعال        

بحاجة الى تنميـة     ذلك هي   لتحقيق .لسلطة عند الحاجة  ومستشار ل  ومرجع للمجتمع    ،وتوحيد اآلراء 
مو والتطور واإلبداع ويحقـق      تحقيق الن  يجعل منها قادرة على   ادارية وبناء مؤسسي مرن ومتطور      

بتنمية  ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على مدي أهمية مؤسسات المجتمع الناجحة             ،التنمية المطلوبة 
تـوفر  ومدي أهمية هذا المؤسسات والكفاءة والقدرة اإلبداعية العالية التي يجب إن             ، المجتمع و بناء 
  . لتحقيق أهداف المجتمع الفلسطينيالقواعد

  
 الذي يضم شـريحة      المدني بفلسطين   المجتمع  مؤسسات ة التنمية اإلدارية ودورها في بناء     إن دراس 

 األهمية دراسة واقع التنمية اإلدارية ببناء        يعطي الدافع    .الراغب بالتغير والنمو  واسع من العناصر    
اهللا نة رام   ـات المجتمع المدني بمدي   ـمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية عن طريق اختيار مؤسس       

 فـي التنميـة اإلداريـة       هرياديانتشار وفاعلية وكفاءة و   المؤسسات   اكثرمثال واضح باعتبارها من     
  . و بناء مؤسسات الوطناهداف التنمية الوطنيةمستمر لتحقيق ولديها سعى 

  
   مبررات الدراسة2.1

  

وواقع هذه التنمية    ،بعد اإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة المرتبط بموضوع التنمية اإلدارية         
هنـاك مبـررات      كذلك ،في بناء المجتمع المدني بفلسطيني كان من الضروري القيام بهذه الدراسة          

   أخرى هي
  

لم لهـذا مـن أهميـة       . الكشف عن واقع التنمية اإلدارية في بناء مؤسسات المجتمع المدني          •
 مكان المقـر    – العمل   طبيعة(بتنمية المؤسسات وتقدمها ومعرفة تأثيرها بالمتغيرات التالية        
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 النظـام الـداخلي المبنيـة عليـة         - سنة التأسيس  - مصادر التمويل      –الرئيسي للمؤسسة   
التي تعتبر من أهم العناصر والركائز التي لها تأثير بشكل ايجابي أو سلبي علـى               )المؤسسة

 .التقدم والتنمية الموجودة بالمؤسسات

هم في بنـاء مؤسـسات المجتمـع المـدني          النهوض بالتنمية اإلدارية التي تعتبر عنصر م       •
 .بفلسطين لتحقيق التنمية الوطنية المنشودة

من المتوقع استفادة المؤسسات من الدراسة باستخدام التنمية اإلدارية فـي بنـاء المؤسـسة                •
 .لتحقيق اهدفها ورسالتها بالشكل األمثل

حسب علم الباحث   تعتبر الدراسة األولى من نوعها في فلسطين التي تهدف لهذا الموضوع             •
بعد اإلطالع على األدبيات والدراسات المتعلق بمواضيع التنمية اإلدارية و بناء مؤسـسات             

 .  المجتمع المدني بفلسطين
  

  اهمية الدراسة  3.1
  

  :لدراسة بالنقاط االساسية التاليةتتلخص اهمية ا
 

لى في فلسطين حسب     تنبع اهمية الدرسة العلمية من كون الدراسة هي االو         :االهمية العلمية  •
 من حيث ربط التنمية االداريـة ببنـاء         ،علم الدارس التى تتطرق لموضع بناء المؤسسات      
 .المؤسسات في قطاع مؤسسات المجتمع المدني

 من المتوقع استفادة مؤسسات المجتمع المدني من الدراسة بتطوير بنائهـا         :االهمية التطبيقية  •
تفادة الدارسين بالتنمية االدارية و بناء المؤسسات        كذلك من المتوقع اس    ،المؤسسي المستقبلي 

 .من الدراسة

 كون الدراسة تربط بين التنمية االدارية والبناء المؤسسي في مؤسسات           :اهمية لعينة الدراسة   •
من المتوقع ان توفر الدراسة مرجع للمؤسسات المجتمع المدني في تطوير            ،المجتمع المدني 

 .د على التنمية االداريةالبناء المؤسسي القائم باالتما
  

   مشكلة الدراسة 4.1
  

معرفـة  ل تسعى الدراسـة     ،المجتمع المدني بفلسطين  مؤسسات  ي بناء   فظرا ألهمية التنمية اإلدارية     ن
 : اإلجابة على التساؤلين اآلتيين    عبرواقع التنمية اإلدارية ودورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني          

ما هو دورها فـي بنـاء مؤسـسات          و   ي مؤسسات المجتمع المدني ؟    ما هو واقع التنمية اإلدارية ف     
  المجتمع المدني ؟
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  الدراسةأهداف  5.1

  

  :لدراسة إلى تحقيق األهداف آالتيةتسعي ا
  

  .معرفة ما هو واقع التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني •
 مكـان المقـر     –طبيعة العمـل    :( معرفة اختالف التنمية اإلدارية باختالف متغيرات مثل       •

 النظـام الـداخلي المبنيـة عليـة         - سنة التأسيس  - مصادر التمويل      –الرئيسي للمؤسسة   
  . من وجهة نظر المدراء العاميين في مؤسسات المجتمع المدني) المؤسسة

 . تطبيق التنمية اإلدارية في بناء مؤسسات المجتمع المدنيواقعالتعرف على  •

  
  :داف آالتية الدراسة إلى تحقيق األهىكذلك تسع

  
التعرف على نقاط القوة والضعف بالتنمية اإلدارية و تأثيرها على بناء مؤسسات المجتمـع               •

   .المدني
تحديد المعيقات والتحديات والصعوبات التي تحد من فرص وجود التنمية اإلدارية المتطورة             •

  .في مؤسسات المجتمع المدني
  
   الدراسة  أسئلة6.1

  

  :السئلة التاليهراسة لالجابة عن اسعت الد
  

  ما هو واقع التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني؟ •
 – مكان المقر الرئيـسي للمؤسـسة        –طبيعة العمل   ( هل تختلف التنمية اإلدارية باختالف       •

 نظـر   من وجهة  ) المبنية علية المؤسسة    النظام الداخلي  - سنة التأسيس  -مصادر التمويل     
  المدراء العاميين ؟

 – مكان المقر الرئيسي للمؤسسة      –طبيعة العمل   (  دور البناء المؤسسي باختالف    هل يختلف  •
من وجهة نظـر    )  النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة     - سنة التأسيس  -مصادر التمويل     
  المدراء العاميين؟

  ما دور التنمية اإلدارية في بناء مؤسسات المجتمع المدني ؟ •
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  الدراسةفرضيات  7.1

  

  : االعتماد على الفرضيات التاليةاثير اجابة المبحوثين على محور الدراسة فقد ثملفحص مدى ث
  

بين التنمية اإلدارية فـي     ) α) = 0.05 مستوى دالله  داللة إحصائية عند     اتال يوجد فرق ذ    •
 .متغير طبيعة العملومؤسسات المجتمع المدني 

بين التنمية اإلدارية فـي   )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله  •
 .متغير مكان المقر الرئيسي للمؤسسةومؤسسات المجتمع المدني 

 بين التنمية اإلدارية في  )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله  •
  .متغير مصادر التمويلومؤسسات المجتمع المدني 

بين التنمية اإلدارية فـي   )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله  •
  .متغير سنة التأسيسومؤسسات المجتمع المدني 

 بين التنمية اإلدارية فـي      )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله           •
 .متغير النظام الداخلي المبنية علية المؤسسةومؤسسات المجتمع المدني 

 بين البناء المؤسسي فـي     )α) = 0.05مستوى دالله   ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند         •
 .متغير طبيعة العملومؤسسات المجتمع المدني 

 بين البناء المؤسسي فـي     )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله           •
 .متغير مكان المقر الرئيسي للمؤسسةومؤسسات المجتمع المدني 

 بين البناء المؤسسي فـي     )α) = 0.05 مستوى دالله    ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند       •
 .متغير مصادر التمويلومؤسسات المجتمع المدني 

 بين البناء المؤسسي فـي     )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله           •
  .متغير سنة التأسيسومؤسسات المجتمع المدني 

 بين البناء المؤسسي فـي      )α) = 0.05 ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله         •
  .متغير النظام الداخلي المبنية علية المؤسسةومؤسسات المجتمع المدني 

 و بين التنمية اإلداريـة و     )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله           •
  . تطبيقها في بناء مؤسسات المجتمع المدني

  
  هيكل الدراسة  8.1

  

  :سة فصول مرتبة على النحو التالياسة من خملف هيكل الدرأتت
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 والتي تم بها عرض عام التنميـة اإلداريـة          ،تناول الفصل األول من الدراسة خلفية البحث       •
 و تم عرض مشكلة البحـث والمبـررات       ،وواقع مؤسسات المجتمع المدني ودور بالمجتمع     

لبحـث والفرضـيات    التي أدت لقيام الباحث بهذا البحث وتم عرض أهداف البحث وأسئلة ا           
 والتي تمحورت حول معرفة ما هو واقع التنمية اإلدارية ودورهـا            ،التي يعتمد عليه البحث   

 مكـان   –في بناء مؤسسات المجتمع المدني وعالقتها بمتغيرات الدراسة وهي طبيعة العمل            
  النظام الداخلي المبنية عليـة     - سنة التأسيس  - مصادر التمويل      –المقر الرئيسي للمؤسسة    

المؤسسة ومعرفة دور ما هو دور التنمية اإلدارية في بناء مؤسـسات المجتمـع المـدني                
  .بمحافظة رام اهللا والبيرة

تناول الفصل الثاني من الدراسة األدبيات والدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة بكـل مـن               •
ـ               ات موضوع التنمية اإلدارية و البناء المؤسسي، وعرض الباحـث بهـذا الجـزاء الدراس

  .واألبحاث المتعلق بموضوع الدراسة
 أساليب الدراسة وتصميم البحـث و إجـراءات البحـث،           لدراسةناول الفصل الثالث من ا    ت •

وتحديد لحجم العينة ومكان الدراسة واالعتبـارات األخالقيـة والمحـددات وأدوات جمـع              
  .البيانات وتحليل البيانات

معلومات وتم عرض النتائج ومناقشتها حسب      وتناول الفصل الرابع طريق تحليل البيانات وال       •
  .تسلسل أسئلة الدراسة وفرضياتها

وبالفصل الخامس تم عر ض النتائج الرئيسية للبحث و االستنتاجات التـي توصـل إليهـا                 •
  .الباحث، و بالنهاية تم تقديم بعض المقترحات و التوصيات

ثقة التى ثم االعتمـاد عليهـا       وفي نهاية الفصول تم ارفاق قائمة باهم المراجع العلمية المو          •
  .بالدراسة واخيرا المالحق المساندة للدراسة
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   الثانيفصلال

______________________________________________________  

  االطار النظري والدراسات السابقة

  
   مقدمة1.2

 
 والحصول عليهـا    ، عرض لألدبيات التي تمكن الباحث من الوصول       لدراسة من ا  الفصليتناول هذا   

 ومصادر تتعلق بموضوع البحث     العامة و الجامعية و الخاصة ومؤسسات البحث العلمي       مكتباتالمن  
  . هياجزاء أربع الفصل علىويشمل هذا 

  
  .األدبيات والنظريات المتعلق في المجتمع المدني •
  .األدبيات والنظريات المتعلقة في التنمية اإلدارية •
  .قة في بناء المؤسساتاألدبيات والنظريات المتعل •
  .بالقسم األخير تم عرض بعض الدراسات واألبحاث المتعلقة بموضوع البحث •

  
   الدراسة األدبيات والنظريات المتعلقة بموضوع 2.2

  
  :فيما يأتي تتناول الدراسة االطار النظري والموضوعات ذات العالقة

  
  :األدبيات والنظريات المتعلق في المجتمع المدني. 1.2.2

  

لمدني فـي العـالم   ا المجتمع   نشوء و ،عرض لمفهوم المجتمع المدني   من الدراسة    لجزاءناول هذا ا  يت
 واهتمامات وعناصر عمل مؤسسات     ،الوطن العربي وظهور المجتمع المدني في فلسطين       وفيومن  

  . وعوائق المجتمع المدني بالعالم العربي وإشكاليات المجتمع المدني بفلسطين،المجتمع المدني
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  :المجتمع المدني. 1.1.2.2

  

حولهـا  اختلف الباحثين والدارسين في المجتمع المدني        ،يأخذ المجتمع المدني عدة إشكال ومسميات     
منهم من قال عنها الجمعيات ومنهم المنظمات والمراكز لكن الهدف العام لها واحد هو الصالح العام                

   الدكتور عبد الغفار شكر فعرفه ومن بين التعريفات تعريف،دون النظر الى عائد مادي او ربح
على أنة  مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمآل المجال العام بين األسرة و الدولة التي ال                 " 

مجال لالختيار في عضويتها تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها او لتقديم خدمات للمواطنين او لممارسة              
طها بقيم و معـايير االحتـرام و التراضـي و           أنشطة إنسانية متنوعة و تلتزم في وجودها و نشا        

سعد أما الدكتور  ).2003،مورو و شكر" (التسامح و المشاركة و اإلدارة السليمة للتنوع و االختالف        
أبـو  "(انه هو مجموعـة التنظيمـات التطوعيـة الحـرة         " : قوله في المجتمع المدني  ين إبراهيم   دال

  ).1995،عمرو
  
هو وليد نفس االنفصال المنبعث من المصدر التـاريخي         "،مدني عزمي بشارة فيقول بالمجتمع ال     أما

 ،نفسه و محاولة لحل التناقض بين اإلنسان و المواطن الذي يتخذ شكل تناقض بين الدولة و المجتمع                
وهو الطاقة الهائلة التي يولدها هذا التناقض باتجاه جسر الهوة و يتخذ هذا الجسر في كل مرة شكال                  

نفصال من جديد مولد طاقة سياسية و اجتماعية و عاطفية باحثة عـن وحـدة               أكثر تطورا ليعود اال   
  علـى تعريـف المجتمـع المـدني           يضيف عزمي بشارة   ،)1998 ،بشارة."(أكثر تركيبا ة تطورا   

المجتمع السياسي المنظم في الدولة وعندما يتعاقد األفراد متنازلين عن كامل حـريتهم ينـشا هـذا           "
  .)1998 ،بشارة(."دولةالجسم االصطناعي وهو ال

  

العسكرية يحددها إسماعيل كمـا     صفه    التى يقابله  صفة المدني   من مشتق نيد الم ان مفهوم المجتمع  
الصفة المدني و للمدني كصفة ميراث مختلط فهو صفة في مواجهة العسكري حينما يشار الى               ": يلي

حضارة و هي ترتبط بالـسياسي و       و بالمدنية التي تعتبر ضمن مفهوم ال      .العالقة المدنية و العسكرية   
التحديث و هي كذلك ذات صلة بمفهوم المواطنة كما إنها تشير الى احـد المفـاهيم الـذي شـاع                    

عبـد الفتـاح    ( "استخدامه في علمي االجتماع السياسي و التنمية السياسي و هو الثقافـة المدنيـة               
  ).1992 ،إسماعيل

  
كل من الجمعيات و الروابط     " مع المدني على إنها    سعد الدين إبراهيم مؤسسات المجت     الدكتورعرف  

 أي كل ما هو غير حكومي و كل ما هو غير عائلي             ،و النقابات و األحزاب و األندية و التعاونيات       
  ).1995 ،أبو عمرو" (.او ارثي
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يمكن أجمال تعريف مؤسسات المجتمع المدني على إنها المؤسسات التي تسعي لخدمـة المجتمـع               
وهي غير حكومية او ربحية او عائلية تسير وفـق نظـام خـاص     ،عائد او أرباحالمحلي دون أي   

وهي نظام   ،والصالح العام  مشرع من قبل الحكومة لتحقيق أهداف معينة تعود بالفائدة على المجتمع            
من بينهـا عوامـل      ،مفتوح يتأثر و يؤثر بعوامل متعددة منها عوامل او محددات خارجية وداخلية           

  . وبيئيةاعية وسياسية وتقنيةاقتصادية واجتم
  

  :لمدنيا نشوء المجتمع .2.1.2.2

  

انطلقت كلمة المجتمع المدني من كتابات أرسطو وأخذت صدى عند السياسيين الغربيين حتى القرن              
  . مجتمع المواطنين الذي ال تربطهم عالقات بعائالت او عشائر سياسيةىالثامن عشر وكانت بمعن

 في هـذه الخطـوة      تبع هيغل  و ،فهوم المجتمع المدني عن مفهوم الدولة     فصل م بهيغل   ذلك قام     بعد
ين رأوا في المجتمع المدني طرفا مختلفا عن الدولة ومناقضا لهـا فـي توجهـات                ذالماركسيون ال 

  .السياسية
  

 ،المجتمع المدني مر بتحوالت تاريخية تم بموجبها االنتقال من النظام القديم الـى النظـام الجديـد                
 ،الثورة الفرنسية والتحوالت االجتماعية والسياسية والمعرفية والثقافية بالعادات والتقاليد        الناشئ عن   
  . والفكر الغربيين لها اإلحداث من بناء المجتمعت التي مهدد

  
 حيث ان ظهور الدولة ووجودها واسـتمرارها        ،يري ماركس ان المجتمع هو السبب بوجود الدولة       

في نظـر   وكذلك عند الحديث عن الطبقات      ،ان ورافد لنبض ألدوله   الذي يعتبر شري  ، بالمجتمع مرتبط
 انقسام المجتمع الى طبقات حيث ظهور الدولة يؤكد سيطرة أحدى الطبقات على سـائر               هيماركس  

  .الطبقات األخرى
  

التحول الهائل الحاسم الذي حدث في الفكر السياسي        " ير في الغرب الى   شان مفهوم المجتمع المدني ي    
ين السابع و الثامن عشر بوجه خاص و يعبر عن اإلرادة التي أظهرها الفكـر الغربـي                 خالل القرن 

  ).1992 ،العلوي".(الحديث عامة في االنتهاء من أزمنة العصور الوسطي و التخلص منها 
  

يظهر مفهوم المجتمع المدني مفهوم قديم في التراث الثقافي الغربي وقع أحياؤه في القـرن الثـامن                 
بطبيعة الحال في ظرف    " التراث االستبدادي للدولة األوروبية و لقد برز هذا المفهوم         لمجابهةعشر  

لم تعد فيه الدول االوروبيه استبدادية بالشكل الذي كانت علية في القرن السابع عشر اى انه كـان                  
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ترجمة لطلب اجتماعي من اجل استقاللية اكبـر إزاء الدولـة وهـو منطـق الـسوق بـالمعني                   
  ).1992،الزغل."(الراسمالى

  
ان مفهوم المجتمع المدني مفهوم غربي يعتبر حديث نسبياً     : مدني في الوطن العربي   النشوء المجتمع   

انتفـاء وجـود     ادوني وهـي  ر يقول كريم بق   اعلى الوطن العربي مر في ثالث مراحل تاريخية كم        
الحركـات  هي المرحلة األطول تمتد عشر قرون من فجر اإلسالم حتـى فجـر               :المجتمع المدني 

مع بروز حركات التحـرر و       :بروز المجتمع مع حركة االستقالل     و .االستقاللية في القرن العشرين   
 التى كانت تسعى بهدفها     ، في النقابات و االحزاب و الجمعيات      ،االستقالل و ظهور العمل التطوعي    

 للوصـول   التحرر و حث وتشجيع الشعب على الصمود وتوفير اساليب الضعط الجماهير          العام الى   
  .الى االستقالل

  
تبلورت هذه الفترة بقيام األحزاب والنقابات وجماعـات الـضغط          "،حيث يصفها بقرادوني على انها    

سادت في هذه الفترة مجموعة من     ). 1992،بقدادوني" (ووسائل األعالم وإعمال المعارضة الجماعية    
  :المفاهيم

  
  .االستقالل قبل الديمقراطية •
  العدالة قبل الحرية  •
  .)1992،بقدادوني (.نظام االشتراكي بدل النظام الديمقراطيال •

 
تبدل الخطاب السياسي و لم يتبدل النظام السياسي االستبدادي و الفردي ولكن الطاهر لبيب استثناء               "

المجتمع الفلسطيني و المجتمع ألبناني و السبب رفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة و تعمد إسقاط               
  ).1992،ادونيربق"( هو الخوف من تفشى عدوى للديمقراطية و الحريات الدولة ألبنانية

  
المرحلـة   والتى تمثل    ،بعد االستقالل ظهر المجتمع المدني المطالب بالديمقراطية والحريات        •

  .الحالية
لمدني بفلسطين اخذ أربع    ايمكن القول ان نشوء المجتمع      : نشوء المجتمع المدني بالفلسطيني    •

على أساس زمني تبدأ بظل الحكم العثماني و تنتهي بالواقع الحـالي و             سمات أساسية تقسم    
  : هي كما يلي

  
o ُفي ظل وجود الحكم العثماني كـان       : 1948المجتمع المدني الفلسطيني قبل العام      :اوال

 هذه الفترة بقلة الجمعيـات ومؤسـسات        توتميز ،قانون الجمعيات السائد قانون بدائي    
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انت اغلب الجمعيات جمعيات زراعية وعقارية مملوكة       وك ،المجتمع المدني بشكل عام   
 تكوين  أبدا تدفق اليهود الى فلسطين وبد      ،1917إلفراد او عائالت او عشائر حتى سنة        

التقاليـد  و  وتم االعتماد علـى العـادات       ،الجمعيات اليهودية بمختلف أنواعها وأهدافها    
 ان المقارنة بين مؤسسات     ،األوروبية في بناء هذه المؤسسات التى هي باألساس يهودية        

 ،م  1936-1930الفلسطينيين واليهود مقارنة غير متكافئة وظهر الفرق الشاسع مـن           
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بشكل خاص حيث أصبحت هذه الجمعيات بالتوسـع             

 بهـذه الفتـرة المؤسـسات الفلـسطينية         تتعرض .واالستعداد اإلنشاء الدولة اليهودية   
 دعـم    اسـتمرار   من قبل االنتداب البريطاني مع     هالبشريو لمواردها الماليه الستنزاف  

  .ليهودا

o ُتحـول  : 1967-1949المجتمع المدني الفلسطيني بعد أنشاء دولة االحتالل مـن          :ثانيا
المجتمع الفلسطيني الى أقلية في داخل حدود الدولة الناشئة وأصبح التواجد الفلـسطيني             

التى لم تحتل بعد اما االراضـى المحتلـة فتمركـز            ،زةيتجمع في الضفة الغربية وغ    
 ومجموعة قـرى المثلـث      ،الفلسطينيين بثالث مناطق هي المجتمع البدوي في الجنوب       

 وخالل هذه الفترة أخد االحتالل يستخدم سياسة التميز بين السكان للوصـول             ،والجليل
لحكـم العـسكري    وساهم ا .الى أهدافها وخاص الدروز والبدو بوسط االراضى ألمحتله       

الذي فرضته إسرائيل على االراضى المحتلة في زيـادة تحكمهـا باألقليـة العربيـة               
الفلسطينية المتبقية وتهميش دورها كمجتمع عربي موجود وكـان تكـوين الجمعيـات             

ما بالقطاع الذي أصبح تحـث الحكـم المـصري          أ .والمؤسسات وفق أوامر عسكرية   
كم األردني أخد المجتمع المدني ببناء مؤسسات       والضفة الغربية التى أصبحت تحت الح     

قـانون الجمعيـات والهيئـات      التى كانت ذات طابع خيري وفق        ،أالجئين والمهجرين 
   . والمصريةاالجتماعية الخيرية األردني

o ُمن النكبة الى النكـسة     : 1993-1967المجتمع المدني الفلسطيني تحت االحتالل      :ثالثا
 والهجرة ألقـصريه الثانيـة      ،1967ني بعدد ما حصل في      هذا الواقع للمجتمع الفلسطي   

 وراكد تحث احتالل عسكري تنظمـه        ،أصبح المجتمع الفلسطيني مشتت بإنحاء العالم     
 وأخد المجتمع الفلسطيني يتبلور في      ،قوانين عسكرية شديدة ذات طابع استبدادي تعسفي      

األمـر  وأصـبح    ،تلةظل هذا الحكم الذي قسم أساسا بين الضفة والقطاع وسيناء المح          
 ،العسكري اإلسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء هو منظم مؤسسات المجتمـع المـدني      

والقانون اإلسرائيلي في القدس منظم المؤسسات في الضفة وأخد المجتمع المدني بتلـك             
الفترة شكل الجمعيات التعاونية لجان العمل التطـوعي بمختلـف المجـاالت الطبيـة              

  ومع ظهور عوائق بشكل  ، وجمعيات نسويه وخيرية وأندية شبابيةوالصحية والثقافية 
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 .مستمر من نفي واعتقال لكوادرها وإغالق لهذه المؤسسات ومصادرة لمحتوياتها    

o من ابـرز    :2007-1994 المجتمع الفلسطيني تحت الحكم الذاتي الفلسطيني من         :ابعاًر
والتي كانـت    ،طينية الى ارض الوطن    بهذه الفترة عودة القيادة الفلس     ثالسمات التي أثر  

باألساس تشكل بتنظيمها القائم دولة بدون ارض حتى العـودة ومـع العـودة أخـذت                
وأخذت معيقات ومقاومة التغير تظهر أمـام        ،معطيات جديدة تتبلور على ارض الواقع     

ومع تطـور    ،منشأة الحكم الذاتي وأجهزته ومؤسساته من قبل مؤسسة المجتمع المدني         
اك بين هذه المؤسسات بدأت المشاكل بالظهور بـشكل واضـح علـى الـساحة          االحتك

 الـشهيد   الرئيس وبعد تدخل حكيم من       ، م 1996الفلسطينية لتصل الى ذروتها في عام       
م 2000تم تسوية هذا النزاع وتم حله بـشكل نهـائي سـنة             ،)أبو عمار (ياسر عرفات   

ـ          سطينية تميـز بالـشمولية     بإعالن قانون خاص ينظم عمل الجمعيات باألراضـي الفل
تميزت هذه   ، وبأنة أول قانون يوضع بيدي فلسطينية وموحد للضفة وغزة          ،والوضوح

 حقـوق اإلنـسان والمـرأة     المرحلة بتنوع عمل مؤسسات المجتمع المدني حيث شمل         
 وغيـر   دراسات علمية  و اجتماعية إنسانية تنموية  والتنمية الزراعية والخدمات الطبية     و

  . ت الرائدة في بناء المجتمع والدولة المنشودةذلك من المؤسسا
  

ومع نشوب االنتفاضة ظهر دور هذه المؤسسات بشـكل اكبر وأخد المجتمع الفلسطيني يتبلور بالية              
تدعوا الستغراب حيث ان العمل التـطوعي الذي كان قائم باالنتفاضة األولى قـد اختفـي ليعـود                 

ليمثل بهذه المعـطيات مثال    باالجتياح  للسلطة الوطنية   بعد سقوط المؤسـسات التابعة      ،ويظهر بقوة 
أخد دور هذه المؤسسات     ،م2005واضح عن مدي االندماج والتفاعل القائم بين أفراد المجتمع ومند           

ينمو نحو تحقيق تنمية مستدامة وظهر هذا الدور جلي بإعادة البناء والتأهيل التي مرة بها مؤسسات                
 من ظهور وثيقة اإلرهاب ووثيقة فورد والتمويل        تلكن هذه الفترة عان    .السلطة الوطنية بأخر سنتين   

 الذي مازال يمثل صعوبة حقيقية للمجتمع المدني الفلسطيني بشكل خاص الذي كثير من               ،المشروط
 تصنف على إنها إرهابية ومطلوبة للعدالـة        ، التى ترعي عدد من موسسات المجتمع المدني       أحزاب

 العديد من مؤسسات المجتمع المدني خاص التي تعتمـد علـى الغـرب              وهذا األمر أيضا يقع على    
  .بالتمويل

  
  :اهتمامات وعناصر عمل مؤسسات المجتمع المدني3.1.2.2. 

  
بمحاولة من المجتمع المدني الفلسطيني لمتابعة التغيرات السريعة بالعالم أخذت اهتمامات وإعمـال             

  :لمواطنين بعدة اتجاهات كان من بينهاهذا المجتمع تذهب لتلبي االحتياجات األساسية ل
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  .الحريات العامة و الديمقراطية و الحقوق االجتماعية و اإلنسانية و اإلغاثة •
تبني حقوق األفراد والجماعات وأنشاء وإصدار الصحف ووسـائل األعـالم المـسموعة              •

  .والمرئية
  .اإلصالح الدستوري و القانوني والرقابة على المجلس التشريعي •
    .الطبية والصحيةالخدمات  •
  .التنمية الزراعية المستدامة والموارد الطبيعية •
  .دراسات علمية ومعلوماتية وتقنية •

  
   :عوائق المجتمع المدني بالعالم العربي 4.1.2.2.

  

  : العالم العربي الذي عرف المجتمع المدني حديثاُ يواجه العديد من العوائق من بينها
  

  ي العام إلمكانية نشوء مجتمع مدنيعدم مالئمة بنية المجال السياس" •
  .المحيط االجتماعي العام للمجتمع المدني •
  .الثقافة السائدة عن المجتمع المدني •
  :عدم تالءم السلوكيات السياسية السائدة مع بروز المجتمع المدني وتظهر في •

  
o إخضاع النسيج االجتماعي للدولة.  
o  استمرار النزعات التقليدية  
o 1992 ،سأعف"(.ياة االجتماعيةظهور إشكال جديدة للح(  
o "االزدواجية داخل المجتمعات العربية.  
o  ضعف وهشاشة الدولة وزيادة التبعية.  
o -1992،إبراهيم ( ".عدم تأسيس شرعية ثابتة و مستقرة للدولة(  

  
  :إشكاليات المجتمع المدني بفلسطين 5.1.2.2.

  
  :بالنقاط التاليةواجة المجتمع المدني في فلسطين العديد من االشكاليات تثمثل 

  
 والخروج من حالة المراوحة الى      تاصيلةغياب تعريف لمفهوم المجتمع المدني يساعد على         •

 .والحرية والديمقراطيةباب التطوير 
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 بمفاهيمها وأدواتها والمبالغـة      والفصائل على مؤسسات المجتمع المدني     يمنة البيئة السياسية   •
 .في إخضاع الواقع المجتمعي لخدمة مقتضياتها

يواجه الباحث الفلسطيني حرجاً عندما يحاول مجابهة واقع أداء المؤسـسة والكـشف عـن              •
 ألمؤسـسيه والقيـادة    وعملهـا    بسبب الخلط بين المنظمة    ، هذا المجتمع  ايجابيات وسلبيات 

   .في بعض األحيانواستخدم هذه المفاهيم 
لقطـاع والمتمثلـة    بروز ظاهرة البطركية الجديدة داخل المجتمع الفلسطيني في الـضفة وا           •

لروح المؤسسة االجتماعيـة     ،)الخ... .الجمعية.النقابة. الحزب( بتقمص المؤسسة الحديثة    
عـن   وذلك بخالف االدعـاءات       ،) العائلة . الحمولة . العشيرة .القبيلة( التقليدية في فلسطين    

حـصريا   وربما في بعض األحيان بانقسام المجتمع الفلسطيني الى طبقات           الشفافية والنزاهة 
  .بينما األصح هو الحديث عن فئات طبقية متمايزة غير متجه الى االنقسام الحاد والتصارع

حرمان الفلسطينيين من حق بناء دولتهم المستقلة ومؤسساتها المختلفة األمـر الـذي ابقـي                •
  :مجتمعهم مدنياً مجنداً للقيام بمهمتين

ت والتضامنات الجزئيـة الحـي   مهمة تحرير نفسه و مهمة إعمال المتمايزات والخصوصيا   •
  .والضرورية وتوظيفها توظيفاً ايجابياً لبناء مجتمع  قادر على مواجهة التحديات

  
 ، ويؤثر غياب اى منهم باألخر      ،ان الديمقراطية و التنمية يشكالً جانبين يكمل كل واحد منهم االخر          

جتمـع المـدني الـى       والبد ان تسعي مؤسـسات الم      ،وهم من مظاهر التطور الحضاري والتنمية     
الوصول الى هذه الغاية لتخرج من جميع هذه اإلشكاليات وتعود لتقيم وضعها الحالي لتقيم مرحلـة                

  .البناء المؤسسي القادمة
  

  :األدبيات والنظريات المتعلقة في التنمية اإلدارية. 2.2.2
  

 والتخطيط التنمية    ،إلداريةيتناول هذا القسم عرض لمفهوم التنمية والتنمية اإلدارية ومداخل التنمية ا          
وجوانب التنمية االداريه وأسـاليب التنميـة االداريـه          ،اإلدارية ومنهجية التخطيط للتنمية اإلدارية    

  .وتحديات ومعيقات التنمية االداريه وأنماط التنمية في البناء المؤسسي ،وعناصر التنمية االداريه
  

   :مفهوم التنمية اإلدارية .1.2.2.2

  

فكرين والباحثين بموضوع التنمية والتنمية اإلدارية وتعريف التنمية وشكل التنمية ونوعها           اختلف الم 
 والفترة الزمنية التي تحتاجها وأضافوا لها كلمة االستدامة لتحقق هـدفها             ،و هدفها وأساليب تنفيذها   
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وضع قائم  انتقال المجتمع بشكل نوعي وكمي من       ":منهم من قال إنها   .األساسي وهو رفاهية اإلنسان   
إلى وضع أفضل بشكل كلى بكل ما يتعلق بهذا المجتمع من نـواحي اقتـصاديه أو اجتماعيـه أو                   

  .)2002 ،أللوزي"(سياسية وثقافية وتكنولوجية وأداريه وباستخدام الطاقات الموجود بأفضل شكل 
  

اخريتهـذف  من التعريف يظهر ان التنمية تكون شاملة نوعي و كمية هذفها االنتقال من مرحلة الى                
حصيلة تفاعالت سياسية واقتصادية واجتماعية وإداريـة متداخلـة         " :لرفع مستوي المجتمع أي انها    

ومستمرة تشكل كل منها وبدرجة متفاوتة عامالً مستقالً وتابعاً في آن واحد وتعني االنتقال من حال                
ذلك لتحقيق رفاهية   الى حال لرفع مستوي المجتمع وهي تخلق التطور الشامل والمتكامل للمجتمع و           

هدف التنمية االنسان الـذي     . )1993 ،ألوزي و زويلف". ( وزيادة كفاءة فاعلية أداء مختلف أنشطته     
أعـادة صـياغة    "  نواحي الحياة حيث انا تعمل على        يشكل المجتمع تكون هذه التنمية شاملة لجميع      

 مجرد حماية للبيئـة مثلمـا       اإلنسان ونظريات التنمية والمجتمعات والعادات والغايات والقيم وليس       
حصل بمرحلة الثورة الصناعية حيث أنها كانت تعتمد على اختيارات ومبادرات وقيادات ومعـايير              

للوصول لهذه المرحلة يجب العمل على تنمية        و ).1997 ،نصار" (في كافة مناحي الحياة حتى تنجح     
تمع و الدولة وتنميـة تنميـة       المؤسسات التى هي عنصر الربط بين المواطن و المجتمع و بين المج           

تنمية مقدرة المؤسسة ومهارات العاملين فيها على حل وعالج المـشاكل ومباشـرة عمليـة                "هي  
زويلـف  ". (التحديث بمساعدة رجل التغير وباستخدام نظريات وأساليب العلوم السلوكية التطبيقيـة            

  )1993 ،لوزياو
  

  ، من عرفوا التنميـة االداريـة       يعيشون بها   كان   ي تعريف التنمية االداريه بسبب البيئة الت      اختلف  
 مجموع من الجهود التي تبدل بشكل مـستمر لتطـوير           ،بانهاالتنمية االداريه   يمكن اجمال تعريفات    

المحلي سعيا وراء رفع مستوى      ،االجهزه االداريه في ألدوله أو المؤسسات أو الشركات أو المجتمع         
 التنمية وتبسيط نظام العمل القـائم       ت تنظيمي مالئم لحاجا    عن طريق وضع هيكل     ،القدرة االداريه 

جـاة  تلـذي المـوظفين     ا تنميه السلوك االيجابي      لتعمل على    لقدرات االنسانيه ا  لتناسب ،وإجراءاته
 وتحسين بيئة العمل التي تؤثر في الجهاز اإلداري لتحقيق أهداف وخطط التنمية االداريه              ،أجهزتهم

تطبيقات متعددة وسريعة للوحـدات االداريـه ألحديثـه         "  وبأقل التكاليف    وأالقتصاديه وكفائه عالية  
وتكون مترابطة يبعضها البعض وبالهيئات االداريه ألقائمه بهدف تطويرها وأحدات تغير سريع فني             

  .)2003،شتا". (وتنظيمي وبصورة تمكن من استخدام الموارد المتاحة باقصي قدر من الفائدة
  

 ،وضـع التعريـف   حسب الحاجة له والفترة الزمنية والتطورات التي مر فيه   اختلف تعريف التنمية    
 ،وهنا يمكن القول ان التنمية هي عملية مستمرة تهدف للنهوض بالمجتمع بكافـة مجـاالت الحيـاة      
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االدارية السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية حيث يكون هدفها  النهائي تحقيق الرفاهيـة             
  .اإلنسانية

  
ا التنمية االدارية فهي العملية المنظمة بخطوات ومحدد بأهداف لتحقيق النمو والتطور المـستقبلي            ام

 االحتياجات وتغطيتها بشكل مناسب مما يزيد من الكفاءة واإلبداع ويطـور            قلتحقي ،بالهيكلية القائمة 
  .ألهداف الموضوعةلالعمل ويوصل المؤسسة 

  
  :نب التنمية اإلداريةجوا. 2.2.2.2

  

  :ن التنمية االداريه تركز على جوانب رئيسيه هيإ
  

  .الهيكل التنظيمي المالئم لالحتياجات التنمية" •
 .تنميه وتطوير وتحديث طرق العمل وإجراءاته •

 . تنمية وتطوير الموارد البشرية •

 .التخطيط الجيد للموارد البشرية •

 ).2006 ،ألفي". (توفير المناخ التنظيمي المناسب •

 .ة والداخليةلمؤثرات الخارجيا •

 .تقدير االحتياجات األساسية وآليات التقسيم والتجميع •

 .القوانين والتشريعات الخارجية •

 .التغذية العكسية •
 

  :أساليب التنمية االداريه. 3.2.2.2

  

 أهدافها بنجاح البد من ان تعتمـد علـى أسـاليب دقيقـه              ، االدارية بالمؤسسات  لكي تحقق التنمية  
  :اليب هيوموضوعية إن أهم هذه األس

  
 . عن طريق الحفز و توفر الدافعية بالمنظمة،توفر االرادة للتنمية •

 .توفر طاقم عمل ذو كفاءة و فاعلية و خبرة بالتنمية االدارية •

 و توفير شبكات اتصاالت افقية و عمودية بين الوحدات ،تقسيم التنمية بين الوحدات االدارية •
  .االدارية بالمؤسسه
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 . الدائمةتشكيل الجان الموقته أو •

 ).1999،عصفور".( إنشاء احهزه متخصصة بالتنمية االداريه  •

  
  :عناصر التنمية االداريه 4.2.2.2.

  

تهدف هذه العناصر إلى المساعدة في التغلب على المشاكل التي تواجه الجهاز اإلداري وتعمل على               
  :تطويرها وتصبح ذات كفاءة وفاعلية مرتفعة وهي

  
بع من البيئة ألمؤسسه وتستخلص من تجارب وممارسات اإلداريين         النظرية االداريه التي تن    •

  .وتشكل اإلطار الفكري الذي يساعد فني إدارة ألمنظمه
تطوير القوانين واألنظمة واللوائح التي تهدف إلى التنمية االداريه وتشجع علـى االبتكـار               •

 .واإلبداع

يم المستمر لألداء وغيرها مـن      تطوير وتنميه المديرين والموظفين بالتدريب والتحفيز والتقي       •
 .أمور التطوير والتنمية االداريه 

 .تطوير الهيكل التنظيمي •

  .تطوير اإلجراءات والنماذج الخاصة بالعمل •
 

   :مداخل التنمية اإلدارية 5.2.2.2.
  

  :تتمثل مداخل التنمية االدارية فيما يأتي
  

   المداخل التقليدية:أوال •
  

o  انون اإلداري والدستور حيـث يعتبـر ان التـصرفات          يربط بين الق    :المدخل القانوني
 عنـد   ،اإلدارية هي تصرفات قانونية وعلى هذا األساس البد من أجراء تغير بـالقوانين            

أجراء أي تغير او تنظيم للجهاز اإلداري وينظر للفساد اإلداري على انه خرق للقـانون               
  .وسالمة الصالح العام

o   التنمية بهذا المدخل تعتمد الى حد كبيـر علـى           ان عملية  :المدخل التنظيمي واإلجرائي 
على تصميم وبناء شبكة المؤسـسات لتعبئـة مـوارد الدولـة الطبيعيـة              ،مقدرة القيادة 
والتنمية هي عنصر أساسية في بناء مؤسسات وهياكل تنظيمية قـادرة علـى             ،واإلنسانية

  .الخلق واإلبداع
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   المداخل الحديثة :ثانيا •
  

o  لمدخل على اإلنسان وحاجتـه وافترضـته كائنـاً  عاطفيـاً            يركز هذا ا  :المدخل البشري
 ولكن هناك تجاهل وأضح لما للبيئة من اثر          ،وانفعالي يجب فهمه والعمل على ألرضائه     

  .في التنمية االدارية والسلوك اإلداري

o   يجب أخد اإلنسان والمنظمـة      هيؤكد أنصار هذا المدخل على أن      :مدخل تنمية المنظمات 
وركز أنصار هذا المدخل على أنة يجـب فهـم سـلوك الفـرد               ،حدةواكوحدة دراسية   

  .وألجماعه كأساس لتطوير العمل اإلداري باتجاه تحقيق األهداف ألمتوقعه

o  يسمي أيضا المدخل التحليلي ويعتمد على البحث العلمي ويعرف النظـام           " :مدخل النظم
ء وتولـف فـي    الكيان الموحد المنظم المركب الذي يجمع ويربط بـين أشـياء وأجـزا            

ويظهر هذا المـدخل اثـر       .)1993 ،ألوزيوزويلف  . ".( مجموعها تركيباً كليا موحداً   
البيئة الخارجية على البيئة الداخلية للمؤسسات ويقر وجود اثر متبادل وفق مدخل إداري             

 .ويمثل نظام فرعي من المؤسسة

o    تم االعتماد عليهـا    يعتبر المنهج العلمي من األسس التي ي       :مدخل منهجية البحث العلمي
 وتعتبر مستلزم أساسـي     ،في تطوير الجهاز اإلداري والتنمية اإلدارية الداخلية للمؤسسة       

وآليات تقـدير االحتياجـات      ،التخاذ القرارات االدارية االيجابية وفق المنهج المستخدم      
والمشاكل االدارية وعرض البدائل واختيار األفضل من بينها للوصـول الـى القـرار              

  .ل واألكثر كفاءة وفاعلية للمنظمةاألفض

  
  :تخطيط التنمية االدارية. 6.2.2.2

  

االمـور  مفهوم تخطيط التنمية االدارية مفهوم متسع ذو طابع إداري يسعي لربط الفكرة بمجريـات               
  ومن   المحيطة بالمنظمة او المؤسسة بهذف تحقيق افضل الفرص و التقليل من المخاطر و التحديات             

التخطيط هو وضع خطط مرتكزة على انسب األساليب التـي تكفـل بلـوغ              ":ا يلي بين التعريفات م  
أهداف معينة خالل فترة زمنية على ضوء الظروف التي قد تـسود مـستقبالً و بأفـضل صـورة                   

  ).1993،الوزيوزويلف ( ."ممكنه
  

اإلداري تخطيط التنمية االدارية هو الجهد الهادف الى جعل الجهـاز           " يعقب ويقول فانه يعود ل  كذلك  
 ،الـوزي وزويلـف  ( ."قادر من الوصول الى تحقيق أهداف معينة على مدى فترة زمنيـة محـددة    

1993(.  
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  :منهجية التخطيط للتنمية االدارية 7.2.2.2.

  

  :هي المناهج منهجية التخطيط للتنمية االدارية يتكون من مجموع من
  

ارية أنـشاء جهـاز إداري      هدف التخطيط للتنمية االد     :التخطيط الجزئي والتخطيط الشامل    •
قادر على اإلنتاج وفق معايير محددة مسبقاً وقد يكون هـذا التخطـيط شـامل او جزئـي                  

  .للمؤسسة

هو خطه عامة شاملة لكل القطاعات ويهدف الـى جعـل اإلدارة جهـاز              :التخطيط الشامل  •
اى متكامل متجانس يتفق مع شمولية الخطط التنموية ويسند الى نظرية النظام ويؤدي فشل              

يتميز بقصر الفترة الزمنية و محدودية الطاقات و        :التخطيط الجزئي  .جزاء منه لفشل النظام   
قلة الكلفة و تقسيم النظام لوحدات تتفق مع المتغيرات و تعتبر نتائجه غيـر مثمـرة علـى                  

  .ألمدي القريب
هي ان يتم إيجاد خطط مركزيـة شـاملة         :الخطة المركزية : الخطة المركزية وتعدد الخطط    •

للتنمية االدارية تصاغ بها األهداف والبرامج ويوكل تنفيذها الى قـسم مخـتص او وحـدة                
يتم وضع اإلطار العام لخطة التنمية االدارية على ان تضم المبادئ           :الخطط لمتعددة  .إدارية

العامة للخطة واالتجاهات المعتمدة واألسبقيات والمؤشرات الخاصة باإلنجاز ويباشر كـل           
  .اء الخاص به يتم التجميع للوصول للهدف النهائيقسم تنفيذ الجز

  
  :تحديات ومعيقات التنمية االداريه 8.2.2.2. 

  

التنمية االداريه تهدف إلى نقل االداريه من شكل معين إلى شكل أخر فال بد إن تواجه بكثيـر مـن                   
  :التحديات و المعيقات و من أهم هذه المعيقات ما يلي

  
  .مثل بطول إجراءات العملالروتين الطويل المعقد المت •
تضخم الجهاز اإلداري بعدد كبير من الوحدات االداريه والتضخم الوظيفي عدد كبير مـن               •

 .الموظفين في المكاتب ال يعملون

 .التمسك بحرفية القوانين والنظام القائم •

   . الرواتب وضعف ألرقابه على أداء العملقلةاإلهمال واالمبااله من قبل الموظفين بسبب  •

دم المرونة وعدم قبول التغيير والتجديد والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية ممـا             ع •
 .يؤثر على أنجاز األعمال وانخفاض اإلنتاج
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 .وغياب عامل التنسيق بين اإلدارات الميل نحو النمطية في االنظمه وأساليب العمل •

  .تغيرات عليها  وعدم إدخال ،المنظمات وعدم مسايرة روح العصرب  األساليبقدم •
اإلسراف وارتفاع تكلفة اقتصادية للخدمات واإلنتاج حيث أن التبذير واإلسراف يعتبر مـن             " •

 .الظاهر المالحظة في هذا األمر

 ،المحاباة والمحسوبية وتتجسد في تعين األقارب واألصدقاء وترقيتهم إلى وظـائف قياديـة             •
 .فةوتفشي الرشوة وتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب الوظي

إضفاء طابع من السرية الشديدة على األعمال اإلدارية مما يؤثر سـلباً علـى المـوظفين                 •
 .)1999عصفور، ( ."والمركزية الشديدة وانعزالية الجهاز اإلداري

  
  :أنماط التنمية في البناء المؤسسي .9.2.2.2

  

جود تنمية إداريـة تنمـي       ال بد من و     ،ليتمكن المدير من إدارة التنمية اإلدارية في البناء المؤسسي        
 والـتالؤم    ،وتكسب العاملين مهارات تنموية تجعل منه قادرين على القيام بتطوير البناء المؤسسي           

مثل تطوير القدرة على إثـارة اآلخـرين والمقـدرة           ،مع التغيرات المستمرة وكسب قدرات جديدة     
  والوصول إلى    ،التصرف المثالي الفكرية ومعرفة العمل واإلبداع والتفكير الخالق المنتج  والمزج و         

  : يتم تنمية المؤسسة و طواقم العمل عن طريق انن مهذه الصفات ال بد
  

 .التدريب على الدراسة الخاصة وتنمية المهارات اإلدارية" •

 .تسلم المسؤولية •

 .التعرف والتعرض للخبرات الجديدة ومنحهم الفرص لتبادل اآلراء مع مختلف الناس •

 .بحرية وتقبل المشرفين لهذه اآلراءالتعبير عن اآلراء  •

على المشرفين أن يحرصوا على واجبهم وهو التوجيه واالنتقاد البناء لألشخاص المحتمـل              •
 .)1964 ،جميعان(أن يصبحوا قادة  

 .تنمية البحث العلمي اإلداري واالهتمام بدراسات البناء المؤسسي •

  
 القائـد    المسؤول او   األنماط باختالف الفرد    وإنما تختلف هذه   لتحقيق ذلك ال يوجد نمط محدد إداري      

  :وطبيعة المرؤوسين والموقف والبناء التنظيمي الموجود وطبيعة عمل المؤسسة، وأهم  هذه األنماط
  

يمتاز هذا النمط   . هو النمط االستبدادي أو النمط الدكتاتوري     . )الفردي( النمط األوتوقراطي    •
واألوامر في يده شخص واحد يجعلـه يتبـع         بأنه يحاول تركيز كل السلطات والصالحيات       
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أسلوب اإلشراف المحكم الوثيق لعدم ثقته باآلخرين ويعمل على عدم إشـراك احـد فـي                
 .مباشرة مهامه أو صنع القرارات يعتبر السلطة أداة ضغط وتهديد للحصول على ما يريـد              

ـ              ي اآلخـرين   وبتعريف أخر تم اعتبار النمط األوتوقراطي نمط يعتقد إن من حقه التحكم ف
بسبب ما يمتلك من امتيازات ويتصف بالصراحة وااليجابية والموضوعية ويتجه مباشـرة            

 – الكبرياء العـالي     – الثقة المطلقة بالنفس     –االعتداد بالنفس    ( التاليهإلى الهدف ويتصف ب   
االفتراضات األساسية لهذا   " .) االحتفاظ بأسرار العمل   – القسوة   –عدم االعتراف باألخطاء    

  :لنمطا
  

o إن العمل في حد ذاته شيء مكروه لمعظم الناس و المرؤوسين.  
o معظم الناس غير طموحين.  
o يتمتع معظم الناس بقدرة قليلة على االبتكار و اإلبداع.  
o إن التحفيز يتم على مستويات فسيولوجية و مستوي األمان.  
o  1996،الهواري". (من الضروري وجود رقابة مباشره على معظم الناس(.  

  
يعتبر الـنمط  " .كلمة الديمقراطية كلمة التينية وتعني حكم الشعب للشعب   : لنمط الديمقراطي ا •

الديمقراطي نمط ال يتم به إصدار األوامر إال بعد مناقشة األمور محل البحـث مـع ذوي                 
العالقة وتكون من خالل الترغيب ال التخويف والترهيب وتتميز بانعـدام روح العـداء أو               

يعتمد هذا النمط علـى تـشجيع        ).1993 ،القريوتي"(املين بنفس التنظيم    انخفاضها بين الع  
يحتاج هـذا    . األهداف ويزيد من حماسة التنفيذ     المرؤوسين عن طريق المشاركة في وضع     

 .النمط إلى تنسيق فعال واتصال بدرجة كبيرة ويتطلب من المدير إن يكون ذو كفاءة عالية              
 : همايوجد نوعان من القيادة الديمقراطي "و

  
o  التي يشترك بها عدد من القادة ويتم إصدار القرارات بشكل جمـاعي            : القيادة الجماعية

والذين استجابوا لربهم   ( :)28(لقول اهللا سبحانه تعالى بمحكم كتابه في سورة الشورى          
  .صدق اهللا العظيم) و أقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

o الستعانة بالمستشارين ويتم اتخـاذ القـرار عـن طريـق معاونـة            لقياده الفردية مع ا   ا
". مستشارين ويتم التعـرف علـى اآلراء و الوصـول للحلـول حـول الموضـوع                 

   .)1999،العالق(
o  ويطلق علية النمط الفوضوي أو النمط المتراخي والمتـساهل وأيـضا           : النمط ألتسيبي

  .النمط الحر
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o "     ف ويترك لهم إن يفعلوا ما يريدون وهـذا         يسمح هذا النمط للمرؤوسين بحرية التصر
النمط القيادي ليشترك اشتركا له اثر في شؤون الجماعة ومن النادر إن نجد هذا النمط               

  ).1999،قالعال".(نادر في الحياة العملية 
  
  :األدبيات والنظريات المتعلقة في بناء المؤسسات 3.2.2.

  

آليات تقوية مؤسسات    ،عناصر البناء وخطوات     و ،يتناول هذا القسم عرض لمفهوم البناء المؤسسي      
معايير يمكن استخدامها للحكـم      ، مقومات المجتمع المدني   ، وظائف المجتمع المدني   ،المجتمع المدني 

أنماط التنمية االدارية ودورهـا     . قواعد البناء المؤسسي   و مراحل البناء ،على مدي التطور المؤسسي   
  دنيفي البناء المؤسسي لمؤسسات المجتمع الم

  
  :مفهوم البناء المؤسسي .1.3.2.2

  

يعتبر بناء المؤسسات األسس العلمي الذي يجب إتباعه لتحقيـق النجـاح بـاختالف طبيعـة هـذه                 
 يعتبر مصطلح البناء مصطلح تقني فنـي         ، وطبيعة عملها ونوعها وانتشارها الجغرافي     ،المؤسسات

 يحتاج للمـشاركة    ،ي المبني على المعرفة   وهندسي عملي يعتمد على اإلبداع واإلرادة والتفكير العلم       
 ، حيت ان التنمية تعتمد على المـشاركة       ،من الجميع حتى ينجح من هنا تظهر أهمية هذا المصطلح         

لنجاحها البد من وجود قوة وإرادة صادقه مبنية على المعلومات والتكنولوجيا المالئمة تم عـرض               ل
بأنه العمل الشاق المبرمج الذي يتطلب تطـوير         :عدد من التعريفات للبناء المؤسسي التي من بينها       

وتطوير محيط عمل يلتزم فيه     ،اإلدارة والموظفين وتصميم هياكل مؤسسيه مفيدة ذات كفاءة وفاعليه        
 لكي تبقي دافعيهم على انسجام مـع إسـتراتيجية التنظـيم             ،الناس بما يفعلون ودفع األجور للناس     

اآلليات واإلجراءات  " .هة نظر إدارية يعتبر كل متكامل     واألهداف المخطط لها وهذا التعريف من وج      
الدقيقة المادية والمعنوية التي تقوم عليها المنظمة خالل دورة الحياة الداخلية التي تبدأ مـن تقـدير                 

  .)2003،طه" (االحتياج وتنتهي بالنتيجة لتي تسير وفق خطط موضوعية توصل إلى األهداف 
  

تركيز على دراسة الجانـب الرسـمي فـي البنـاء     " أساس انه بتعريف أخر تم عرض البناء على      
التنظيمي فتحاول أوال ان تضع تميزاً حاسماً بين الوضع او الوظيفة و بين شاغل هـذا الوضـع او                   

 السبب ان مسئوليات الوظائف المختلفة و العالقات بينها يمكن ان تحدد بوضوح و بصورة               ،الوظيفة
ان العنصر البشري هو أساس البناء حيت        ).1997،التابعي" (ها  ين يشغلون ذمستقلة عن األشخاص ال   

  .)1997 باور .جوزيف أل(..ان تطوير العنصر البشري باعتباره الوسيلة لبناء قوة مؤسساتهم
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بالنسبة لبناء مؤسسات للمجتمع المدني ال يسعنا بالنهاية إال ان ننظر الى عزمي بـشارة بوصـف                 
ن مرحلة تشييد المجتمع المدني في عالمنا العربي اليوم تعني تحقيق           ا" :تشييد المجتمع المدني بقوله   

 و الناجمة عن    ،الديمقراطية وليست مجرد إقامة المؤسسات المدنية الحديثة الالزمة لموازنة البرلمان         
  .)1998 ،بشارة" (قصور الديمقراطية واللبرالية 

  
  :عناصر بناء المؤسسات .2.3.2.2

  

  :المؤسسات باختالف طبيعتها وأنواعها هيالعناصر األساسية لبناء 
  

 التى تحدد خطط عملها وهدف وجودها وتـوفر         ، التى تسعى للوصل اليها    ،أهداف المؤسسة  •
  .لها معيار موضوعي تعتمد بة بتعريف شخصيتها

 الـذين   ...). و غيـرهم   ، المتطـوعين  ، هيئة التأسيس  ، المدراء ،الموظفين(كادر المؤسسة    •
  . للمؤسسة بطاقاتهم وابداعهم وجهدهميوفرون القوة التشغيلية

القـوانين بالمؤسـسة والتـى تحـدد        اخلية التى تبنـي عليهـا       د السياسة ال  ،النظام الداخلي  •
   . التقسيمات االدارية وهيكل النظام وشبكات االتصال والتنظيم،االختصاصات والواجبات

ي بـاختالف اشـكالها      الموارد التى تعتمد عليها المؤسسة بنظامها التشغيل       ،مصادر التمويل  •
  .مالية او مادية او بشرية

 . التى تعتمد عليها في تسير عملها واألدوات ،الذي توجد بة المؤسسةالمكان والمقر •

 .المحيط الحاجة التى تعمل على تغطيتها و تقديمها للمجتمع ،نشاط المؤسسة وطبيعة العمل •

ل و التواصل التـاثير والثـائتر        االتصا ،)العالقات مع البيئة المحيطة بالمؤسسة    ( االتصال   •
 .بالمحيط بهدف التطور والبقاء والنمو

  .تطوير اإلدارة والهياكل التنظيمية بأساليب إدارية حديثه •
 

   :خطوات بناء المؤسسة 3.3.2.2.

  

  :يتطلب بناء المؤسسة خمس خطوات منفصلة و مترابطة في ان و احد
  

 .ع هذه المعاييروضع معايير لألداء للجميع و االستمرار في رف"  •

تطوير اإلدارة بإسناد إعمال جديد أليهم و بأتباع أسلوب التناوب الوظيفي و ان يبقي الجميع                •
في حالة تعلم و عدم ترك ذوي القدرات العالية من الموظفين يبقون في نفـس المركـز او                  

  .نفس الحقل الوظيفي فترة طويلة
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ؤسسة و التنظيمية و الـسياسية لتـسهيل        تعديل كل و أجهات محيط العمل الثقافة العامة للم         •
  .تطوير األداء

تزويد كل المستويات بموهبة جديدة لحل المشاكل التنظيمية و ليكونـوا احتياطيـا يعـزز                •
  .المناوبة االدارية

  .)1997 باور .جوزيف ال(.".استخدام دائرة الموظفين كعامل نشط من اجل التغيير •
  

  :معايير البناء المؤسسي. 4.3.2.2

  

 أربعة معايير يمكن استخدامها للحكم على مدي التطور المؤسـسي الـذي             صامويل هانتنغتون  قدم
  :بلغت إليه اى مؤسسة وهي

  
  .القدرة على التكيف في مقابل الجمود بالمؤسسة •
    .االستقالل في مقابل التبعية و الخضوع للغير •
  .التعقيد في مقابل الضعف التنظيمي و الهيكلي •
  .نقسام و التشتتالتجانس في مقابل اال •

  
  :مراحل البناء المؤسسي 5.3.2.2.

  

يعيين هذا   ،دارة العليا تبدأ المؤسسة بشخص يملك فكرة يكون هذا الشخص القمة اإلستراتيجية او اإل           
  ، ما يمكن تـسميتها بنـواة العمليـات        نظموا وي ، للقيام باإلعمال األساسية للمؤسسة    الشخص موارد 

 وقد تجد المؤسـسة إنهـا        ،ة الى مدراء وإدارة وسطي وعمال     وعندما تنمو المؤسسة تصبح بحاج    
 أولهم تحليليـين    ،بحاجة الى نوعين من الموظفين يشكلون قواعد االتصال بين اإلدارة العليا والنواة           
 وهـم يـشكلون      ،الذين يقومون بتصميم األنظمة المتعلقة بالتخطيط الرسمي واإلشراف على العمل         

منفذون وهم الذين يقدمون الخدمات بطريقة غير مباشر لتسهيل العمل الـى             وثانيهم ال   ،البنية الفنية 
  .بقية أجزاء المؤسسة

  
وال تحتاج جميـع   ،ؤسس هذه األجزاء مجتمع المؤسسة بكاملها    نوهنا نعني اإلدارة الوسطي وتبني و     

  ،المؤسسات الى هذه األجزاء فبعض المؤسسات يستخدم عددا محدد في بنـاء وتكـوين المؤسـسة               
 تجمع جميع األجزاء بطريقة معقدة الى حـد مـا والهـدف             األخرتكون مؤسسة بسيطة والبعض     و

  .األساسي من البنية هو تنسيق العمل المقسم بطريقة تؤدي للوصول الى الهدف النهائي
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تسهل الطريقة التي تدار بها المؤسسة عملية رفع الكفاية او تحبطها و لكن لسوء الحظ كثيـرا مـا                   "
 باور  .جوزيف إل (.."ات معقدة مع الزمن لدرجة ان بعضها تتحول الى إمبراطوريات         تصبح المؤسس 

1997(.  
  

  :سسيقواعد البناء المؤ .6.3.2.2

  

  :ما يلى  تشمل قواعد البناء المؤسسي
  

  . تحديد االولويات والواجبات واالختصاصات لكل وحدة ،تخصيص في المهام •
 وتنظيم سير العمل وشبكات االتـصال       )نتوصيف الوظائف و القواني   ( رسمنه اإلجراءات    •

  .االفقية والعمويدية من خالل الشكل التنظيمي الموجود
 لكي يتم مواكبة التطور العلمي الـسريع فـي          ،التدريب الرسمي والتعليم الالزمين للوظيفة     •

  .العالم للوصول الى المعرفة
الذي يقود الى النمو     في النظام عن طريق الربط االفقي و العمودي المرن           ،تجميع الوحدات  •

  .و التطور دون صعوبات و عقبات
   . بحيث تكون منسجمة مع طبيعة عملها،حجم كل وحدة من الوحدات •
  تخطيط العمل و أنظمة الرقابة على األداء  •
الـدارة  (  والبنيـة األساسـية    الوحدات القوي العاملة ومدراء     بين واالتصال وسائل التنسيق  •

  .)العليا
 بشكل منطقي وموضوعي بهـدف تحقيـق        ،سفل عبر تسلسل النفوذ   تفويض السلطة الى األ    •

  .المرونة في العمل 
الموظفين بحد ذاتهم ليـتم اكـسابهم       تفويض السلطة خارج تسلسل النفوذ الى غير المدراء          •

  .االنتماء للعمل لنصل الى ربط بين اهداف الموظفين واهداف المؤسسة
  

  : علىهنه يجب ان تعتمد اضافة الى المذكور اعالبالنسبة الى بناء مؤسسات المجتمع المدني فا
  

  . السلطة الشرعية بين المجتمع والنظام السياسي الموجود و الثقة العقد •
  .البناء االقتصادي للمجتمع المدني طبيعة مصادر لتمويل ونوعها والجهات ألمموله •
   .اتالبناء التشريعي او القانوني الذي تعمل بظلها المؤسس •
   .ي لمحيط بالمؤسسات المحيط الخارجي والداخليالبناء الثقاف •
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  :مقومات بناء مؤسسات المجتمع المدني 7.3.2.2.
  

ان أي بناء يحتاج الى مجموعة من المقومات لكي ينجح وينمو ويحقق االهداف المرجوة منة مـن                 
  :بينها

  
  .الفعل اإلرادي الحر او التطوعي"  •
  .الوجود في شكل منظمات •
  .ف بين ألذات واآلخرينقبول التنوع واالختال •
  ).2003،مورووشكر". (عدم السعي للوصول الى السلطة •
 . ومن تم بتقديم الخدمات لة،الشفافية واالمانة في دراسة احتياجات المجتمع •

  .المساواة بين جميع افراد المجتمع •
  

  :مؤسسات المجتمع المدنيوآليات تقوية مؤسسات وظائف  .8.3.2.2
  

 تتكون من مجموعة من العناصر      ات مؤسسات المجتمع المدني بفلسطين    وظائف وآليات تقوية مؤسس   
  :التى تترابط فيما بينها وهي

  
  .وظيفة تجميع المصالح" •
  .وظيفة حسم وحل الصراعات •
   .زيادة الثروة و تحسين األوضاع •
  .إفراز القيادات الجديدة •
  ).2003،مورووشكر" (إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية •
  .ظمة للعمل االهلى المدنيتعديل التشريعات المن •
  . وتوفير شبكات العمل المنظم للعالقات،تطوير التعاون بين المؤسسات •
 يحقق التنمية المنشودة بكافة القطاعـات لكامـل         ،توفير المناخ المناسب لقيامها بنشاط فعال      •

  .المجتمع
  . واجهزتها لتكوين مبدأ المشاركة وليس المنافسة،تطوير العالقة مع الدولة •
  . واالبتعاد عن الفئوية والحزبية بالعمل،ق الطابع المؤسسيتعمي •
  .وايجاد افاق تشجع على االبتكار واالبداعتطوير القدرات البشرية  •
  .توفيرالتمويل المادي والمعنوي والبشري اساس للنمو،التمويل •
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والبيانات التى تشكل المرجع و التـصور التـاريخي والمـستقبلى عـن             توفير المعلومات    •
 .ةالمؤسس

  
  : أنماط التنمية االدارية ودورها في البناء المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني9.3.2.2.

  

 يحتاج الى مـدراء   هذا االمر ، هذا العصر تعتمد على االستدامةمنها فيالمشاريع وخاص التنموية   
ن صعود   المتجددة وهي ال تأتي م      والتنموية مؤسسات أذكياء يمتلكون مخزون من المهارات االدارية      

 فالتغيرات السريعة واالنفجار المعرفي والتقني وألمعلوماتي الذي تمر بـه           .الدرجات لمهن الحياتية  
البلدان النامية بشكل خاص يتطلب توفر بناء مؤسسي مرن و نمط إداري مع فريـق عمـل أداري                  

 التي تواجـه    بمدرب لديه قدرة على االبتكار و ان يبدع في مواجهة التغيرات الداخلية و الخارجية             
لن يكون باستطاعة شخص تحسن األوضاع بالمؤسسة بأكملها وحدة و إنما ال بـد               .البناء المؤسسة 

من  وجود مشاركة جماعية تعتمد على الديمقراطية من جميع القواعد االدارية بالمؤسـسة كـذلك                
  .يستحيل رفع الكفاءة بالخبرات دون المشاركة الفعالة من الجميع

  
لفعالة تخلق ترابط بين أجزائها المكونة لدرجة إنها ال تغيير عنـصرا و احـد دون                ان المؤسسات ا  "

  ).1997 باور .جوزيف ال".(االخد بالحسبان العواقب المترتبة على كافة العناصر األخرى 
  

يجب ان تكون المؤسسة مرنة تعتمد النمط الديمقراطي ألنها تمارس نـشاطها فـي بيئـة                 •
ا الن هذه البيئة هي المكان الوحيد التي تستطيع فيه التغلب على            ديناميكية ويكون هذا خياره   

  .البيروقراطي
بوجود المدير المناسب تستطيع المؤسـسة ان تـستغل اصـغر أالشـيء للتحايـل علـى                  •

  .البيروقراطية التي البد من وجودها في أي نظام إداري يمر بتنمية إدارية
سيط مهدد بالزوال بأي تغير سـريع فـي         تكاد جميع المؤسسات تبدأ حياتها ببني تنظيمي ب        •

مجريات األمور على ارض الواقع لهذا السبب يجب اختيار األسلوب الـذي يـتالءم مـع                
المتغيرات والموقف التي تحدث في جو العمل الداخلي والخارجي ويمكن إن يكون أكثر من              

  .نمط مستخدم من موقف إلى أخر حسب متطلبات الموقف
  

  :حاث السابقة المتعلقة بموضوع البحثالدراسات واألب .4.2.2

  

  :نتناول في هذا القسم الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة
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واقع التنمية االدارية في وزارة الشؤون االجتماعية و أثرهـا علـى          "عنوان الدراسة   ): 2007( بدر
. جامعـة القـدس   .") أريحا – رام اهللا    –القدس  ( جودة الخدمات في محافظات وسط الضفة الغربية        

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التنمية االدارية في وزارة الشؤون االجتماعيـة               .فلسطين
تـم  ).  أريحا – رام اهللا    –القدس  ( و أثرها على جودة الخدمات في محافظات وسط الضفة الغربية           

 المسمي الوظيفي لتحقيق أهـداف       العمر و  ، الخبرة ، المؤهل العلمي  ،االعتماد على متغيرات الجنس   
مـن المجتمـع    %) 65(تكون مجتمع الدراسة من شقين هما الموظفين اإلداريين بمعـدل            .الدراسة

اسـتخدم   .من اجمالى المـستفيدين   %) 15(األصلي و الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة  بمعدل          
) 48(لموظفين اإلداريين مكون مـن      الباحث االستبانه كأداة للدراسة و تم تصميم استبانتين األولى ل         

كانـت   و .فقـرة ) 21(فقرة و ثانية تخص جودة الخدمات من وجهة نظر الفئات المستفيدة مكنة من              
ان االهتمام بالتنمية االدارية في الوزارة هـو بدرجـة متوسـطة فـي هـذا                 :النتائج الرئيسية هي  

 درجة عالية عن جودتها من وجهـة        ان البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة القت      كذلك  .المجال
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على واقع التنميـة االداريـة تعـزي               .نظر الفئات المستفيدة  

عـدم وجـود    كذلك  .لخبرة و العمر و المسمي الوظيفي     لمتغير الجنس و المؤهل العلمي و سنوات ا       
  .زي لمتغير الجنس او العمرفروق ذات داللة إحصائية من ناحية الجودة في تقديم الخدمات تع

كما تبين أيضا عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين واقع التنمية االدارية و بين جودة الخدمات                 
  .المقدمة للفئات المستفيدة

  
خصائص و أنماط القيادة اإلدارية ودورها في التنمية البشرية في          " عنوان الدراسة    ):2006(  فيال

 ،جامعه القـدس  . ")أريحا، القدس، رام اهللا   (حافظات وسط الضفة الغربية     المؤسسات الحكومية في م   
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن النمط القيادي الشائع في  المؤسسات الحكوميـة فـي                 .فلسطين

محافظات وسط الضفة الغربية كذلك الكشف عن دور القيادة اإلدارية في التنمية اإلداريـة لتحقيـق                
 .استبيانه التنمية اإلداريـة   ، و انه األنماط القيادية  استبي :الباحث استبيانين هما  هدف الدراسة استخدم    

وتالف مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية في محافظـات وسـط               
 وزارة  ،وزارة الماليـة  (  تم اختيار ثالث وزارات هـم        .موظفا) 14807(الضفة الغربية وعددهم    

موظفا وبلغـت عينـه الدراسـة       )2352( و بلغ عدد الموظفين      )وزارة الداخلية ،اعيةالشؤون االجتم 
الـنمط القيـادي الـشائع فـي         :تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التـالي       و .%10بنسبة  ) 235(

 هـو الـنمط     ) رام هللا  ،أريحا، القـدس  ( في المحافظات وسط الضفة الغربية      المؤسسات الحكومية   
 فـي التنميـة اإلداريـة فـي        )المسئولين( درجة مشاركة المديرين    .ديمقراطي يليه ال  ،األوتوقراطي

وجـود عالقـة     ".بدرجه متوسط   " المؤسسات الحكومية في المحافظات وسط الضفة الغربية كانت         
 ووجود عالقة   ،األوتوقراطي ولتسيبي وبين التنمية اإلدارية    :عكسية دالة إحصائيا بين األنماط القيادية     
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عدم وجود فروق ذات فـروق      .صائيا بين النمط القيادي الديمقراطي والتنمية اإلدارية      طردية دالة إح  
داللة إحصائيا بين األنماط القيادية في المؤسسات الحكومية في المحافظات وسط الـضفة الغربيـة               

 ووجود فروق ذات داللة إحصائيا بين األنمـاط         ، والخبرة ، والمؤهل العلمي  ،وبين متغيرات الجنس  
 ،ة في المؤسسات الحكومية في المحافظات وسط الضفة الغربية وبين متغير العمر للموظـف             القيادي

 .ورتبة المسؤول المباشر
 

دور المنظمات األهلية في تنمية المهارات االدارية لقطاع الشباب          " عنوان الدراسة  :)2007 (جراب
هدفت هذه   .فلسطين.لقدسا.جامعة القدس ".2005-2000في محافظة رام اهللا و البيرة خالل الفترة         

الدراسة الى تقييم دور المنظمات األهلية الفلسطينية في تنمية المهارات االدارية للشباب في محافظة              
تم االعتماد على متغيرات الحالة االجتماعية مكان الـسكن والمؤهـل العلمـي و              .رام اهللا و البيرة   

 من خدمات المنظمات األهلية من عمر        تكون مجتمع الدراسة من أسماء الشباب المستفيدين       ،الجنس
وقد تم تقسيم مجتمع الدراسة الى ثمانية وحدات بحثية وقد استخدم المنهج الوصفي والعينة               .17-24

أهم االستنتاجات هي ان غالبيـة       . واستخدم الباحث أالستبيانه بالدراسة    )كانت عينة طبقية عشوائية   
و يعتمد على توجهات    . العمل االرتجالي الغير مخطط   البرامج األهلية التي تستهدف الشباب تمتاز ب      

و كذلك  .و غالبية المؤسسات األهلية تتقاطع في برامجها الموجهة للشباب        .و أجندة خارجية  .المانحين
ال يوجد قواعد بيانات دقيقة لدي المؤسسات حول برامج و مشاريع التدريب المنفذة و لم يكن هناك                 

 و تبين حسب ما أورد الباحث أنة لم تـشارك الفئـة             . االدارية تحديد للفجوة في موضوع المهارات    
 وال يوجد رضي بشكل عام من المبحـوثين عـن طريقـة             .المستهدفة في تصميم البرامج التدريبية    

 و ال عن طريقة التدريب المتبعة و المنفذة فهو          .استخدام الموارد المالية و البشرية و برامج التدريب       
  .ضا في تحسين دخلهم و لم تستمر أيضا فوائدها لفترة أخري الحقةشبة معدوم و لم تساهم أي

  

 مدي مراعاة برامج الدراسات العليـا فـي اإلدارة للمعـايير            " عنوان الدراسة  ):2008(  أبو نحلة 
هدفت هذه الدراسـة     .جامعة القدس . "األكاديمية و حاجات التنمية االدارية في المجتمع الفلسطيني         

 برامج الدراسات العليا في اإلدارة المعايير األكاديمية و حاجـات التنميـة             للكشف عن مدى مراعاة   
االدارية في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر الخريجين من برامج الدراسات العليـا و أعـضاء                

و اعتمد على متغيرات هي الجنس و العمر و التخصص و المـسمي الـوظيفي و                .الهيئة ألتدريسه 
تكون مجتمع الدراسة من جميع خريجي       .خبرة و الجامعة التي تخرج منها     مكان العمل و سنوات ال    

وتم ) 2006/2007(الدراسات العليا في اإلدارة من بداية برامج اإلدارة حتى الفصل األول من عام              
اسـتخدم الباحـث    .من المجتمـع األصـلي    %) 33.9(أخد عينة عشوائية منتظمة من الطلبة بنسبة        

فقرة يعبر كل منها عن مدي      ) 70( الخريجين و الهيئة ألتدريسه مكونة من        استبانتين لكل من الطلبة   
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مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية و حاجات التنمية االدارية في المجتمع              
يـة  كانت أهم النتائج ان درجة تلبية برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديم     و .الفلسطيني

و حاجات التنمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة ألتدريسه كانت بدرجة كبيرة و مـن وجهـة نظـر                   
الطلبة الخريجين كانت أيضا كبيرة و لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدي تلبية برامج                 

لفلسطيني من  الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية و حاجات التنمية االدارية في المجتمع ا            
وجهة نظر الطلبة الخريجين تعزي لمتغيرات الجنس و العمر و مكان العمل و المسمي الـوظيفي و    

  .سنوات الخبرة و الجامعة التي تخرج منها و توجد فوق لمتغير التخصص
  

تقييم دور المنظمـات غيـر      " عنوان الدراسة    ):1999(الجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا       
ة في االراضى المحتلة و فـرص التـشابك فيمـا بينهـا فـي أطـار الـسلطة الوطنيـة                     الحكومي

هدفت الدراسة للتعرف على وضع المنظمات غير الحكوميـة         .  نيويورك .األمم المتحدة ."الفلسطينية
العاملة في االراضى الفلسطينية و تقييم مدى فاعليتها في تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني ومن تم               

 سبل ووسائل تطوير ها و زيادة فعاليتها في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية و الظـروف                النظر في 
المستجدة شملت الدراسة الجمعيات الخيرية و التعاونية و المنظمات الجماهيريـة و التنمويـة بلـغ                

م المنهج و األسلوب المستخدم المسح الشامل او التقيي        . منظمة في الضفة الغربية    38مجتمع الدراسة   
اإلجمالي لعمل هذه المنظمات و اعتمدت الدراسة على ثالث أساليب لجمع البيانـات و المعلومـات                

تـصميم  ، و متوفرة عن منظمات المجتمـع المـدني       مراجعه الكتب والمنشورات والوثائق ال     :وهي
تم فئج  النتا وأما   .الزيارة الميدانية للمنظمات وعقد ورش العمل     ، و استمارة لتقييم أداء هذه المنظمات    

المنظمات النسوية غير الحكومية العاملة في تأسـيس و إدارة           :تقسيمها الى ثالث أسس هي كما يلي      
تشير النتائج الى ان هذه المنظمات تواجه مـشكالت         :.المشاريع اإلنتاجية الصغيرة و كانت كما يلي      

و نقـص فـي     تتعلق أساسا بتسويق منتجاتها و صعوبات الحصول على الموارد األولية بانتظـام             
الخبرات و المهارات الفنية و االدارية كذلك إنها تذهب الى أنشاء المشاريع عندما تـشعر بوجـود                 

مجال المنظمات غير الحكومية العاملة    ، و تمويل دون خبرة او دراية بطبيعة هذه المشاريع و التمويل         
ية و االقتـصادية غيـر      كانت أهم النتائج هي ان البيئة السياس      .في مجال تسويق المنتجات الزراعية    

مستقرة مما أدي الى صعوبة تحقيق أهداف المنظمات و كذلك ضعف الموارد الماليـة المتاحـة و                 
القصور في توفير و تبادل المعلومات و البيانات مما يعيق فرص تكامل أنشطة هـذه المنظمـات و       

 و االزدواجية في تقـديم      عدم الكفاءة في استغالل البنية التحتية الموجودة و افتقارها الى التخصص          
الخدمات وتبين وجود صعوبة تفهم بعض المؤسسات الحكومية دور هذه المنظمات و اعتبار توسـع       

 و الرقابة علـى   تبين ان هناك تعدد في الجات الحكومية التي تمارس اإلشراف    .نفوذها تهديد مباشر  
تعتبـر نفـسها    .ل الـصحي  مجال المنظمات غير الحكومية العاملة في المجـا       و  . أنشطة المنظمات 
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منظمات جماهيرية إال إنها تقتصر على عدد محدد من األعضاء و تبين ان العالقـة بـين الهيئـة                   
كما تبين إنها تعتمـد علـى       ،التشريعية و الهيئة التنفيذية غير واضحة و يوجد بها كثير من التداخل           
تبـين ان أكثـر     . ونـشرات  نظام مالي و قانوني و نظام اتصاالت و تنسيق داخلي و تقارير دورية            

المشاكل التي تواجها هي التسجيل و ان الفئة األكثر استفادة من خدماتها هي المرأة و الطفل و ذوي                  
وكان .االحتياجات الخاصة و يظهر إنها بدأت بتقديم خدمات قانونية و إرشادية و العنف ضد المرأة              

جل للوصول الى موقع اتخاذ القـرار وان        من بين النتائج ان الفرص المتاحة أمام المرأة اقل من الر          
أهم التوصـيات   أما  . ضع الصحي هي تعاني من نقص كبير      اإلحصائيات و األبحاث الموجودة بالو    

إخضاع المشاريع اإلنتاجية لدراسات جديه      و .يجب وجود تعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية       :هي
تـوفير  .و التعرف على شروط التمويل    بحيث تنسجم مع حاجات السوق و توفر الموارد الضرورية          

إعادة دراسة وتخطيط المـشاريع القائمـة       .مشاريع مدرة للدخل و مستديمة و توفير التدريب أالزم        
  .وتبادل العالقات مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمي

  
 فـي    دراسة حالة أربع منظمات أهلية فلسطينية      :التأقلم مع التغيير  " عنوان الدراسة    :)2000(الشوا  

 منتدى أبحاث السياسات االجتماعية و االقتـصادية        ").1998-1994(الضفة الغربية و قطاع غزة      
هدف الدراسة الى تفحص االسـتراتيجيات األساسـية التـي     ت.فلسطين.رام اهللا ). ماس(في فلسطين   

 و  1998-1994استنبطتها المنظمات األهلية الفلسطينية لتقوية أدوارها في المجتمع خالل األعـوام            
منهجية البحث اعتمدت على اختيـار أسـلوب    .العوائق التى واجهتها في تطبيق هذه االستراتيجيات   
شملت الدراسة أربع منظمـات هـي أصـدقاء     .البحث الكيفي و أسلوب دراسة الحالة  و المقابالت  

وجود  :أهم النتائج هي  واما   .الزراعة و أصدقاء الصحة و أصدقاء أالم و الطفل و أصدقاء التأهيل           
كـذلك   .تصدع في المجتمع الفلسطيني واختالل المؤسسات االجتماعية وانكشاف بالحيز االجتماعي         

امتلكت المنظمات األهلية في فترة معينة خالل االنتفاضة قوة رمزية نتيجة انتمائها للقوة الـسياسية               
  .برأسمال اجتماعي و لكن بوجود السلطة حصل عدم توازن

  
 تفكيـك إشـكالية     :بين الوصفي و المعياري   " المجتمع المدني " ان الدراسة    عنو ):2007 (أبو زاهر 

استعرضت الدراسة مفهوم المجتمـع      .فلسطين.بيرزيت.جامعة بيرزيت . المفهوم و فوضي المعاني   
المدني و الجدل الذي يحيط بمعني هذا المصطلح استخدم الباحث المنهج الوصفي و اعتمدت علـى                

عدد المشاريع او ألهداف او جداول إعمالها المختلفة التي يتم توظيفها او            فرضية أساسية مفادها ان ت    
و اعتمدت علـى    .استخدامها في مفهوم المجتمع المدني هو السبب وراء الفوضى باالسم و المفهوم           

فرضية فرعية يتم من خاللها الربط بين توظيفه لتحقيق أهداف مختلفة ووجود خـصوصية للجـدل         
كلما زادت المشاريع او ألهداف او       .ل منطقة او حالة يطبق المفهوم عليها       تبعا لخصوصية ك   .حوله
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  ،جداول إعماله تزايد المفهوم فوضي و توتر خصوصية المنطقة او الحالة علـى كيفيـة ألتوظيفـه                
  .حيث يختلف  هذا التوظيف باختالف طبيعة المجتمع المدني و تركيبية من غيرة

  
Nadine Sinokrot.(2005):  Assessment of the Palestinian NGOs Efficiency and 
Decision Making Aspects- Ramallah Area. Birzeit University. Palestine. 

 منطقة  –استعراضات الرسالة تقييم فعالية المؤسسات غير الهادفة للربح و مظاهر اتخاذ القرار فيها              
قضايا الداخلية و الخارجية التـي تـوثر علـي          تميزت الدراسة بالتركيز على العديد من ال       .رام اهللا 
و تناولت الدراسة عالقة هذه المؤسسات بالسلطة الوطنية و الجهـات المانحـة و كـذلك                .المجتمع

أظهرت أهمية المؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان و تميزهـا            .عالقتها مع بعضها البعض   
 كـذلك مـدي تـأثير    ،زيز مفهوم الديمقراطيةعند الجهات المانحة و ذلك للدور التي تقوم به في تع    

االجراءات البيروقراطية في اإلجراءات االدارية و متطلبات الجهة المانحة على تنفيـذ النـشاطات              
ومن التوصيات ضرورة التركيز على وجود قاعدة معلومات تـشمل           .التى تقوم بها هذه المؤسسات    

 دور شبكة المنظمات األهلية األمـر الـذي          كذلك ضروري تفعيل   ،المشاريع التي تنفذها المؤسسات   
   .يحسن المناخ العام الذي تعمل فيه المؤسسات

  
 مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين الرؤية و بنـاء ادوار جديـدة لمؤسـسات               :)2001(  عزام

 . فلـسطين  - جامعـة  بيرزيـت     .المجتمع المدني لتعزيز عملية البناء الديمقراطي فـي فلـسطين         
الة الرؤية و بناء ادوار جديدة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز عمليـة البنـاء              استعراضات الرس 

ـ    .الديمقراطي في فلسطين بعد مرور سنوات على مرور السلطة الفلـسطينية           ائج بعـد   و أهـم النت
مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين عن واقع الممارسة الديمقراطية في حياتها الداخلية و ابتعادها              

كذلك تعاني من غياب     .عن فئاتها المستهدفة و مدي ضعف أسهاها في بناء مجتمع مدني ديمقراطي           
  .لتطوعيضعف ممارستها في بنيتها الداخلية و اعتمادها على التمويل الخارجي و تراجع ا

  
 .الملتقـي العربـي   . البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية الواقع وآفاق التطـوير         :)2006( عطية
ر في واقع منظمات القطـاع      إبراز مفهوم البناء المؤسسي والنظ     هدفت الدراسة الى  .  اليمن .صنعاء
ن المنظمـات    أ : وتلمس الهموم والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع، مشكلة الدراسـة           الخيري،

الخيرية تعاني في الوقت الحالي من الكثير من المشكالت ذات الصلة بالبناء المؤسسي، تزداد يوماً               
بعد يوم بسبب المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية، األمر الذي يستلزم توفير األنظمـة الفاعلـة               

وقد صممت هذه الدراسة من     الية   بالت تساؤالت الدراسة  .الكفيلة بدعم هذه المنظمات وزيادة نشاطها     
مـا هـي    وما هي حقيقة الوضع المؤسسي للمنظمات الخيرية؟     :أجل اإلجابة على التساؤالت التالية    

مـا   و التي تواجه المنظمات الخيرية؟   ،المشكالت والتحديات المعاصرة ذات العالقة بالبناء المؤسسي      
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 الخيرية التي تكفل اسـتمرار نموهـا        هي مداخل التطوير والتحديث للبناء المؤسسي في المنظمات       
 فـي أمانـة     -الفاعلة  -تكون مجتمع الدراسة من الجمعيات والمؤسسات األهلية         وازدهار نشاطها؟ 

 صنعاء والتي تم إشهارها وتسجيلها في قـوائم وزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل               -العاصمة  
 لإلحصائيات الرسمية الـصادرة     جمعية ومؤسسة، وفقاً  ) 60(ومكتبها في أمانة العاصمة، وعددها      

مشكالت تتعلـق بالبنيـة     : أهم نتائج الدراسة  أما  . عن إدارة البحوث والتدريب واإلحصاء بالوزارة     
ضعف البناء المؤسسي بشكل عام وسيطرة بعـض األفـراد علـى األنـشطة               من بينها .التنظيمية
للمنظمة في المناطق الريفيـة     عدم وجود فروع    و.المقرات غير المالئمة ألنشطة المنظمة    و.والتمويل
و .ضعف البـرامج التدريبيـة لقيـادات المنظمـة        من بينها   .مشكالت في القيادة واإلدارة    .والنائية

 وضعف الرقابـة والتقـويم المـستمر ألعمـال          ،التدخالت الخارجية في قرارات وأعمال المنظمة     
 معلومـات البحـوث     نقصو.ضعف المعايير الرقابية المرتبطة برسالة وأهداف المنظمة      و.المنظمة

عدم توفر الكـادر المؤهـل      من بينها   .مشكالت في الموارد البشرية    .الفنية المتعلقة بأنشطة المنظمة   
 قلة المتطـوعين فـي      ، من نقص الخبراء والفنيين و قلة الدورات والبرامج التدريبية         .والمتخصص

محدودية الموارد    من بينها .يةمشكالت الموارد المال   .العمل الخيري، وضعف االهتمام بهذا القطاع     
اعتماد الموارد المالية أساسـاً      و. عدم استثمار موارد المنظمة الفائض عن حاجتها التشغيلية        ،المالية

على التبرعات والهبات، وعدم السعي لتكوين أوقاف تعتمد عليها المنظمة، في اإلنفاق الدائم وغيـر     
و ضعف إتباع مبدأ الشفافية فـي       .رقابة المالية ضعف ال و.المشروط على أنشطتها من قبل المانحين     

ضعف أساليب    من بينها .مشكالت في برامج التسويق والترويج ألنشطة المنظمة       .التعامالت المالية 
مشكالت في   .عدم وضوح أهداف المنظمة لكثير من الجمهور الذي تتعامل معه         و.االتصال بالمجتمع 

 عدم وجود   .عدم تطور األساليب واللوائح الداخلية     نهامن بي  .األنظمـة واللوائــح وأساليب العمل   
من بينها  .مشكالت في اإلستراتيجية والرؤية والرسالة     .أدلة مكتوب توضح إجراءات تنفيذ المشاريع     

 وتبني أهداف قد تعجـز المنظمـة عـن          .غموض قيم وأهداف المنظمة عن أعضاء مجلس اإلدارة       
المشكالت الموضوعية التي تعيق المنظمـات       .ظمةضعف التخطيط ألنشطة وموارد المن    و.تحقيقها

تغير الظـروف    و.ضعف الدعم والتمويل الحكومي    من بينها .الخيرية عن ممارسة أنشطتها الخيرية    
ربط و.ضعف دعم القطاع الخاص للعمل الخيري     و.المحيطة بمعدل أسرع من تعديل أهداف المنظمة      
  ".ف المنظمة وحاجة المجتمعالممولين الخارجيين تمويلهم بأهدافهم، وليس بأهدا

  
  تلخيص الدراسات 5.2.2.

  

اظهرت الدراسات بشكل عام ان التنمية االدارية هي حاجة اساسية للنمـو و التطـور وان                 •
   .نتيجة وجودها توجد رضا عند المستفيدين من المؤسسة و العاملين بالمؤسسة
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 ، لتحقق اهدافها و تـنجح     كذلك تبين  ان المشاركة هي اساس تعتمد علية التنمية بشكل عام            •
وان بناء المؤسسات يؤثر بشكل هذا النجاح من ناحية مـدي مالئمتـة للمجتمـع و تقبـل                  

  .المجتمع له
منظمات المجتمع المدني تشكل قطاع مهم بالمجتمع تؤهل وتدرب ابناء المجتمع و تـربط               •

  .اسباب وجودها بحاجات هذا المجتمع
قادر على تحقيق التنمية ومواجهـة المعيقـات        المرونة هي ميزة توصل الى بناء مؤسسى         •

  .والتحديات الخارجية و الداخلية
 بمؤسسات المجتمع المدني قائم ولديه عدد من المقومات         ،فرصة ايجاد نمودج بناء موسسى     •

   .والطاقات التى تدعمها التنمية االدارية



 35

  
  
  
  
  
  

   الثالثالفصل
__________________________________________________________  

  إجراءات الدراسة
  

  مقدمة  1.3

  

يتناول هذا الفصل وصف عام لتصميم البحث، و كيفية تحديد عينه الدراسـة، والمكـان المحـدد                 
  .الدراسة، وأدوات الدراسة االوليه، وطرق جمع وتحليل المعلومات

  
   منهجية الدراسة 2.3

  

 السابقة والكتب والمراجع العلمية التي لهـا        بعد اإلطالع على الدراسات والرسائل العلمية واألبحاث      
 المنهج ألوصفي لدراسة واقع التنمية اإلدارية ودورهـا         اعتمدت الدراسة    و .عالقة بموضوع البحث  

 وتم جمع البيانات عن طريق االستبانة       .في بناء مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا والبيرة        
ى المراجع واالدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة بشكل         باالضافة الى االعتماد عل    ،بشكل رئيسي 

 االولي اسـتبيانه لدراسـة واقـع        ،اعتمدت الدراسة استمارتي استبانة كاداة لجمع البيانات       و .مساند
والثانية استبيانه لدراسة البناء المؤسـسي      .التنمية االدارية من وجهة نظر المدراء العاميين للمؤسسة       

 .لعاميين للمؤسسةمن وجهة نظر المدراء ا

  
   اجراءات الدراسة3.3

  

بعد إتمام إعداد أداة الدراسة االستبانة والتأكد من ثبات األداة وصدقها قام الباحث بالحصول علـى                
، تـم   "عمادة الدراسات العليا  "  التي تتيح له القيام باجراءات الدراسة من الجامعة          ،األوراق الرسمية 
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مؤسسة بمحافظـة رام    ) 543(مؤسسات من أصل    ) 109( عددها   قام الباحث باختيار عينة عشوائية    
  .اهللا و البيرة

  
تـم  ) 109(استبيانه من أصل ) 104(  القد ثم استرجاع ،تم توزيع االستبانة على مؤسسات الدراسة  

 من االستبيانات الموزعة على أفراد العينة، بعـد ذلـك قـام الباحـث     ،%)95.41(توزيعها بنسبه   
 قام الباحث بمراجعة العديد من الدراسات السابقة واألدبيات المتعلق بموضـوع            .بمراجعة االستبانه 

تم التأكد من صدق االستبانة حيث قام       .  التنمية اإلدارية ودورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني       
من ذوي الخبرة واالختصاص    ، محكمين   الباحث بعرضها على  لجنة من المحكمين مكونه من ستة         

 من حيث مالئمة االستبانة لقياس ما صممت مـن          ،توراه للحكم على فقرات االستبانة    من حملة الدك  
 والحكم على درجة مالئمة الفقرات لمجاالتها       ، ودقة الصياغة وسالمة اللغة ووضوح المعاني      ،أجلة

بعد التحكيم تم تعديل     .المحددة في االستبانة وتعديل وتنسيق الفقرات لتتناسب مع موضوع الدراسة         
ت االستبانة وتنسيقها لتالءم موضوع الدراسة كما أشار لها المحكمون، وتكونه أداة البحث  من               فقرا

فقرة تخص واقع التنميـة االداريـة       ) 34(فقرة موزع على خمس فقرات معلومات عامة و         ) 63(
  .فقرة تخص البناء المؤسسي) 24(بالمؤسسات و

  
 ومن تم قام الباحث بترميز وتحويلهـا        ،ستبياناتبعد التأكد من صحة البيانات قام الباحث بترقيم اال        
والنـسب  ، وتـم المعالجـة  باسـتخدام اإلعداد        ،إلى قيم رقمية تمهيدا إلدخالهـا إلـى الكمبيـوتر         

 ANOVA) (one(وتحليل التباين األحـادي ،والمتوسطات الحسابية،واالنحراف المعياري،المئوية

way(،    باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم       ،فاوالثبات كرونباخ إل  ، ومعامل ارتباط  بيرسون 
 ومن ثم ، لعرض البيانات بصيغة الجداول Excelو تم االعتماد على برنامج .)SPSS(االجتماعية 

  .تم عرض النتائج و اخيراً الخروج باستنتاجات وتوصيات  للخروج بالدراسة الى شكلها النهائي
  

  أدوات الدراسة4.3 

  

القسم االول و يتنـاول اسـتبيانه       : كأداة للدراسة و هي مقسمه إلى قسمين هما        تم استخدام أالستبيانه  
و القسم الثـاني و يتنـاول       .لدراسة واقع التنمية االدارية من وجهة نظر المدراء العاميين للمؤسسة         

قام الباحث ببنـاء     وقد   .استبيانه لدراسة البناء المؤسسي من وجهة نظر المدراء العاميين للمؤسسة         
لبحث وتصميمها باالستعانة بالعديد من الدراسات والكتب ألعلميه المختصة بموضوع البحـث            أداة ا 
 وموضوع الدراسة وكتب تربوية والشخصيات الفلسطينية الرائدة بالعمل المؤسسي وأساتذة           ،العلمي

  . كان لهم اثر واضح في إعداد أداة الدراسة،الجامعات
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  ستبانةتحكيم اال / ادوات الدراسة وثبات  صدق5.3

  

 للحصول علـى مـصداقية      ،لقد تم مراجعة االستبانة من قبل عدد من المتخصصين وذوي الخبرة          
 .عالية لالستمارة وحتى تحقق غايتها و النتائج المرجوة منها

  
 حيث تم اختيار عينـه عـشوائية مـن          ،قام الباحث بفحص ثبات أداة الدراسة بمعادلة كرونباخ ألفا        

 وتم توزيع أالستبيانه عليهم مع ترقيم وتحديـد         ،مؤسسة بالمحافظة ) 15(مجتمع الدراسة مكون من     
 وبعد أسبوعين قام الباحث بإعادة توزيع أالستبيانه على نفس          ،المؤسسات التي قامة بتعبئة أالستبيانه    

 وإدخالها إلى الكمبيوتر واستخدام معادلـة       ، وبعد إعادة ترميز االستبانه    ،أفراد العينة بنفس الطريقة   
  .مما يدل على ثبات األداة) 0.942(باخ ألفا لقياس الثبات كانت نسبه الثبات كرون

  
   حدود ومحددات الدراسة 6.3

  

  :تتمثل حدود الدراسة بما يلي
  

 تم اجراء الدراسة على مؤسسات المجتمع المدني في محـافظتي رام اهللا             :المجال الجغرافي  •
 .و البيرة

دراسة على مدراء مؤسسات المجتمع المـدني فـي         تم االعتماد في عينة ال     :المجال البشري  •
 .محافظتي رام اهللا و البيرة

 تم أجراء البحث على مؤسسات المجتمع المدني العاملة بمحافظة رام اهللا و             :ينالمجال الزم  •
  .2008/ حتى تشرين األول 2008/ البيرة ما بين شهر كانون الثاني

  

   الدراسة وعيناتمجتمع 7.3
  

 جميع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا و البيرة حتى نهاية عام              من تكون مجتمع الدراسة  
) 543 (2007بلغ عدد مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا والبيرة حتي نهاية عـام    .2007

مؤسسة بناء على إحصائية تم الحصول عليها من وزارة الداخلية من دائرة تسجيل المؤسسات بمقر               
مـن  %) 20(مؤسسة بنـسبة    ) 109(م اختيار عينة عشوائية بلغ عددها        وت .ه رام اهللا  الوزارة بمدين 

) 104( وتـم اسـترجاع      على مؤسسات المجتمـع   المجتمع االصلى للدراسة و تم توزيع االستبانه        
  .)1.3جدول (من المجتمع األصلي للدراسة %)19.15(استبيان فقط بنسبه 
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   متغير طبيعة عمل المؤسسة يبين توزيع أفراد الدراسة حسب:1.3جدول 
  

  (%)النسبة المئوية   العدد  طبيعة العمل

  %19.23  20  حقوق اإلنسان و المرأة
  %19.23  20  التنمية الزراعية
  %8.65  9  الخدمات الطبية
  %17.30  18  دراسات علمية

  %16.35  17  اجتماعية إنسانية تنموية
  %19.234  20  غير ذلك

  %100  104  المجموع
  

إن توزيع أفراد الدراسة وفق متغير طبيعة عمل المؤسـسة اظهـر إن             ) 1.3 ( اعاله   وليبين الجد 
مؤسسة لكل من طبيعـة     ) 20(حقوق اإلنسان والمرأة والتنمية الزراعية هم األكثر انتشار وعددها          

 )9(لكل منهم والطبيعة عمل المؤسسة اقل انتشار الخدمات الطبية وعددها           %) 19.23(العمل بنسبة   
تبين بمتغير طبيعة عمل المؤسسة وجود مؤسسات        و .من أفراد الدراسة  %) 8.65( بنسبة   مؤسسات

   ).2.3(تخلط بعملها بين أكثر من مجال وتم بيانها بجدول 
  

  :بها خلطيبين توزيع أفراد الدراسة بالنسبة للنتائج التى كانت : 2.3جدول 
  

  (%)النسبة المئوية   العدد  طبيعة العمل

  %40  8  تربوي و ثقافي
  %20  5  تطوير و تدريب مهني

  %10  2  تمويل مشاريع صغيرة و إقراض
  %10  2  إرشاد نفسي

  %5  1  إعالم و تنمية سياسية
  %5  1  رياضي شبابي
  %10  2  تراثي ثقافي
  %100  20  المجموع

  
ان هناك توسع مبني على أسلوب علمي في العمل ولم يعد المجتمع المدني مجتمع تقليدي مما يـدل                  

  . القائمين على هذا المؤسساتافقوسع على ت
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   يظهر توزيع أفراد الدراسة حسب متغير المقر العام للمؤسسة :3.3 جدول
  

  (%)النسبة المئوية   العدد  المكان

 52% 54  مدينة
 35.5% 37  قرية
 12.5% 13  مخيم

 100% 104  المجموع

  
عام لهم مدينة رام اهللا والبيرة نسبته        المقر ال  التى المؤسسات أن عدد    )3.3(  اعاله   يظهر من الجدول  

ما بالنسبة لقري محافظـة     أ. مؤسسة وهم النسبة األكبر بسبب االستراتيجي     ) 54(وعددهم  %) 52(
مؤسسة وهي تمثل اغلب قري المحافظـة،       ) 37(و عددهم   ) 35.5(%رام اهللا والبيرة جاءت النسبة      

مؤسـسة تمثـل    ) 13(بعدد  %) 12.5(لنسبه   بالنسبة للمخيمات محافظة رام اهللا والبيرة جاءت أ        اأم
هذه النتيجة تعتبر ايجابيـة جـدا مـع          و . وتناسب االنتشار السكاني والكثافة بالمخيمات بالمحافظة     

  .لمخيماتتم التنمية االدارية والبناء المؤسسي حيث ان التنمية االدارية تسير من المدينة الى القرى 
  

  ب متغير سنة التأسيس يظهر توزيع أفراد ألعينه حس :4.3جدول 
  

  (%)النسبة المئوية   العدد  السنة

  0  0  1948قبل 
1948-1967  7  6.7%  
1968-1993  36  34.6%  
1994-2007  61  58.7%  

  %100  104  المجموع
  

-1994( ت التـى تأسـست مـن عـام          إن نسبة المؤسسا  ) 4.3 ( اعاله تظهر النتائج في الجدول   
مؤسسة كذلك تبين إن ) 61(من عينه الدراسة وعددهم   %) 58.7(تعتبر النسبة األكبر وتمثل     )2007

) 36(وعـددهم  ) 1993-1968( هم من المؤسسات التي تأسست بـين عـام       %) 34.6(ما نسبته   
   .مؤسسات) 7(بواقع %) 6.7( بنسبة )1967-1948( مؤسسة وجاءت المؤسسات األقدم هي من 

مؤسسات المجتمع المدني وفق الدراسة هـم    إن هناك عدد كبير من       ) 4.3 ( اعاله  الجدول يتبين من 
 ولم يمـر علـى       من المؤسسات الحديثة، يعزى هذا السبب لكون العمل المجتمعي حديث بفلسطين          

  .االستقرار والثبات وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية على ارض الوطن فترة طويلة
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  .يظهر هذا الجدول متغير مصادر التمويل: :5.3جدول 
  

  (%)النسبة المئوية   العدد  المصدر

  %7.7  8  ذاتية
  %15.4  16  خارجية
  %4.8  5  محلية

  %16.3  17  ذاتية و محلية
  %26  27  ذاتية و خارجية
  %29.8  31  محلية و خارجية

  %100  104  المجموع
  

 توزيع عينه الدراسة حسب متغير مـصادر التمويـل حيـت تـشير النتـائج              ) 5.3(يبين الجدول   
مؤسسة من المستطلعين بعينـه الدراسـة       ) 31(بواقع  %) 29.8(ما نسبته    إلى إن    ) 5.3(بالجدول

ين يعتمدون علـى تمويـل ذاتـي         ذتحصل على تمويل من مصادر محلية وخارجية، وجاء عدد ال         
%) 4.8( واقل المؤسسات هي التي تعتمد على تمويل محلي بنـسبة            ،مؤسسات) 8(بواقع  %) 7.7(

 وهذا  ،)5.3( بالجدول    بأغلبها خارجية كما تظهر النتائج     ان مصادر التمويل   .مؤسسات) 5(بواقع    
معوق للتنمية االدارية في البناء المؤسسي بوجهة نظر البحث السبب ان المجتمع المدني هو معبـر                

.  ومدافع عنها فإذا كان تمويلية خارجي فكيف سيكون معبر عن ذات الـشعب              ،عن ألذات للشعب  
تدامة العديد من التحديات ومن بينها االعتمـاد علـى الغيـر            كذلك سوف تواجه برامج التنمية المس     

  . هو حاصل على ارض الواقعابالتنمية كم
  

  .ظهر هذا الجدول متغير النظام الداخليي: 6.3جدول 
  

  (%)النسبة المئوية   العدد  النظام الداخلي

  %1.9  2  .قانون الجمعيات الخيرية العثماني
  %5.8  6  .ية الخيرية األردنيقانون الجمعيات و الهيئات االجتماع

  %1  1  .تشريعات االنتداب البريطاني
  %23  24  .القانون اإلسرائيلي في القدس

  %68.3  71  قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية الفلسطيني
  %100  104  المجموع

  
  اخلي الذي  نظامها الد امن المؤسسات%) 71(النتائج تبين إن ما نسبته ) 6.3 ( اعالهالجدولمن 
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) 71(بنية علية المؤسسات هو قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية الفلسطيني وبلغ عـددهم               
 مؤسـس ) 24(من المؤسسات وعـددهم     %) 24( و ما نسبته     ،من عينه الدراسة المستطلعة آراءهم    

مـن  ) %5.8( وجـاءت ألنـسبه      ،ومن عينه الدراسة اعتمدوا على القانون اإلسرائيلي في القـدس         
. اعتمدت على قانون الجمعيات والهيئات االجتماعيـة الخيريـة األردنـي          ) 6(المؤسسات وعدهم   

من المؤسسات قد اعتمدت على كل من تـشريعات االنتـداب           ) 1.9(و  %) 1(وبالنهاية كانت نسبه    
  .البريطاني وقانون الجمعيات الخيرية العثماني في بنائها المؤسسي

  
 عدد المؤسسات التي اعتمدت قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية          تبين إن )  6.3( الجدول   من

الفلسطيني هي األكبر ولها اثرين ايجابي يتمثل بان القانون حديث يالئم التنمية االداريـة والبنـاء                 
ـ           . المؤسسي ة االداريـة فـي البنـاء       واثر سلبي أنة يحد من القدرة على اإلبداع والتقدم في التنمي
  .المؤسسي

  
   معالجة البيانات 8.3

  
  :لمعالجة البيانات كما يلي) SPSS(تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  
تم تحليل البيانات عن طريق ترقيم االستبيانات وإدخال البيانات إلى الحاسوب وتم تحويـل               •

 وتـم إعطـاء      ،اإلجابات التي تم الحصول عليها من أفراد عينة الدراسة إلى قيم رقميـة            
 .اإلجابات درجات تبداء من موافق حتى غير موافق بشدة 

للتعرف على واقع التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المـدني قـام الباحـث بحـساب                 •
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات عينة الدراسة على فقرات االسـتبانه           

 .سات المجتمع المدنيالتي تدرس واقع التنمية االدارية بمؤس

  ANOVA-one way)(لفحص الفرضيات الصفرية تم استخدام تحليل التباين األحـادي   •
  . لمعرفة داللة الفرق بين المتوسطات لإلجابات أفراد العينة من المؤسسات التي تم دراستها

ميـة  ولمعرفة هل يوجد ارتباط تم استخدام ارتباط بيرسون لقياس االرتباط المتوقع بين التن             •
  .االدارية و البناء المؤسسي في مؤسسات عينة الدراسة

  
   الخالصة9.3

  

   وتم توضيح كيف قام ،الدراسة األساليب التي تم إتباعها بتصميم الدراسة من الفصلتناول هذا 
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 إن  ، بالدراسـة  اتبعـت الباحث بتحديد حجم عينة الدراسة، وتم عرض االعتبارات األخالقية التـي            
نات التي تم جمعها هي سرية ولن تستخدم لغير البحث العلمي،وعرض المحـددات             المعلومات والبيا 

 وتـم   ،التي واجهة الباحث إثناء جمع البيانات والمعلومات وتوزيع االستبانة على أفـراد الدراسـة             
مناقشة أدوات البحث وهي االستبانة وطريقة تكوينها والدراسات التي تم الستعان بهـا لتكوينهـا،               

ات األولية وطرق جمع البيانات والمعلومات واألسلوب اإلحصائي الذي تم استخدام           وعرض الدراس 
تبين إن هناك شح في األبحاث والدراسات التي تناولت موضـوع التنميـة             .في التحليل اإلحصائي  

  .اإلدارية والبناء المؤسسي وخاصة بمؤسسات المجتمع المدني بفلسطين
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  الرابعالفصل 

_____________________________________________________  

  ومناقشتها نتائج الدراسة

  
  المقدمة 1.4

  
 ومناقـشتها حـسب تسلـسل أسـئلتها         ، هذا الفصل طرق تحليل المعلومات ونتائج الدراسة       يعرض

واقع التنمية االدارية في مؤسـسات      ولتحقيق ذلك تم االعتماد علي المفتاح التالي لتحديد         .وفرضياتها
 ، والتنمية اإلدارية باختالف المتغيرات ودور البناء المؤسسي باختالف المتغيـرات          ،المدنيالمجتمع  

 ودور التنمية اإلدارية في بناء مؤسسات المجتمع المدني، مـن خـالل اسـتخدام كـل مـن                   أيضا
  :المتوسطات الحسابية و االنحراف المعيارية

  
الستبانه أو الفقرة اكتر    لة الكلية   ط الحسابي للدرج  ـإذا كان المتوس  : درجة غير موافق بشدة    •

  . 4.00من 
السـتبانه أو الفقـرة مـا       لط الحسابي للدرجة الكليـة      ـإذا كان المتوس  : درجة غير موافق   •

 .3.99- 3.01بين

 .3.00يساوي الستبانه أو الفقرة لط الحسابي للدرجة الكلية ـإذا كان المتوس: درجة محايد •

-2.00الستبانه أو الفقرة ما بين      ل للدرجة الكلية    ط الحسابي ـإذا كان المتوس  : درجة موافق  •
2.99. 

الستبانه أو الفقرة اقل مـن      لط الحسابي للدرجة الكلية     ـإذا كان المتوس  : درجة موافق بشدة   •
1.99.  
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   طرق تحليل البيانات 2.4

  

ت تم تحليل البيانات عن طريق ترقيم االستبيانات وإدخال البيانات إلى الحاسوب وتم تحويل اإلجابا             
  وتم إعطاء اإلجابات بدرجة موافق       ،التي تم الحصول عليها من أفراد عينة الدراسة إلى قيم رقمية          

وبدرجة غيـر موافـق     ) 4(وبدرجة غير موافق    ) 3(وبدرجة محايد   )2( وبدرجة موافق    ،)1(بشدة  
  .)5(بشدة  

  
 ،وسـطات الحـسابية   والمت، والنسب المئوية  ،وتمت المعالجة االحصائيه للبيانات باستخراج اإلعداد     

 تحليـل التبـاين     )(ANOVA واختبـار    ،"كرونباخ ألفا   "  ومعدل الثبات    ،واالنحرافات المعيارية 
  .)SPSS( باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ، ومعامل ارتباط بيرسون،األحادي

  
   عرض النتائج و مناقشتها3.4

  
  :فيما يأتي عرض للنتائج ومناقشتها

  
  :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها 1.3.4.

  
للتعرف على واقع التنميـة اإلداريـة فـي          ما واقع التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني؟       

مؤسسات المجتمع المدني من وجهة نظر المدراء العاميين قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية             
نة الدراسة على فقرات االستبانه التي تـدرس واقـع التنميـة            واالنحرافات المعيارية لإلجابات عي   
  .االدارية بمؤسسات المجتمع المدني

  
 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات واقع وجود التنمية االدارية           :أ-1.4جدول  

  :وفق إجابات أفراد العينة
  

المتوسط   الرتبة  الفقرات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  ياريالمع

  الدرجة

  موافق بشدة  0.924  1.98  2  .ينظر الى التنمية اإلدارية على إنها عملية مستمرة  2
 موافق  0.864  2.028  3  .التخطيط للتنمية االدارية مبني بأسلوب علمي  3
 موافق  0.936  2.163  4  .أهداف التنمية اإلدارية واضحة  4
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المعيارية لفقرات واقع وجود التنمية االدارية       المتوسطات الحسابية واالنحرافات     يبين :أ-1.4جدول  
  :وفق إجابات أفراد العينة

  
المتوسط   الرتبة  الفقرات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

يتم متابعة برامج التنمية اإلدارية الموجـودة بـشكل           5
  .دوري

 موافق  1.144  2.394  12

 موافق  1.125  2.317  8  .الرؤيا ترتبط بالتنمية االدارية  6
 موافق  1.263  2.682  17  .يتم تقدير مستلزمات التنمية االدارية المستقبلية  7

 موافق  1.112  2.346  10  .احتياجات التنمية االدارية ايجابية للممول  10
أهداف التنمية االدارية تتناسـب و طبيعـة عمـل            13

  .المؤسسة
 موافق  1.061  2.307  7

لتنميـة االداريـة    النظام الداخلي مناسب لتحقيـق ا       14
  .المنشودة

  موافق  1.214  2.461  13

إستراتيجية التنمية االدارية تـرتبط بمكـان وجـود           15
  المؤسسة

  موافق بشدة  1.166  1.913  1

 موافق  1.009  2.240  5  .التنمية االدارية تسهل تطبيق التشريعات  16
 موافق  1.031  2.250  6  .فريق العمل يتناسب و طبيعة العمل  17
 موافق  1.104  2.548  14  .ك متابعة لبرامج التنمية االدارية الخارجيةهنا  18
 موافق  1.221  2.550  15  .تستخدم التكنولوجيا المالئمة لتحقيق التنمية االدارية  19
 موافق  1.220  2.653  16  .التمويل مرتبط بتنمية إدارية مستدامة  20
 موافق  1.082  2.384  11  .طبيعة العمل قابل للتطور مع وجود التنمية االدارية  30
 موافق  1.135  2.326  9  .كفاءة التنمية االدارية تتأثر بالتمويل  34

  موافق  1.095  2.326    المتوسط واالنحراف المعياري االجمالي  للفقرات  
  

إن واقع التنمية االدارية بمؤسسات المجتمع المدني جاءت بدرجـة          ) 1.4 ( اعاله يظهر من الجدول  
 ، مما يثبت وجود تنمية بمؤسـسات المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا والبيـرة            موافق وهي أألعلى  

من فقرات االسـتبانة الخاصـة      ) 15(وان من أهم النتائج التي أظهرها هذا الجدول هي إن الفقرة            
استراتيجية التنمية االدارية ترتبط بمكان وجـود       " بواقع التنمية االدارية جاءت بدرجة موافق بشدة        

وجاءت اغلـب الفقـرات     ،)1.166(واالنحرافات المعيارية   ) 1.913(بمتوسط حسابي    ، "المؤسسة
بمتوسـط  . " ينظر الى التنمية اإلدارية على إنها عملية مـستمرة        " وهي  ) 2 (هبدرجة موافق والفقر  

يتم تقدير مـستلزمات    ) " 7(وهذه الفقرات هي    ،)0.864(واالنحرافات المعيارية   ) 2.028(حسابي  
  .)1.263(واالنحرافات المعيارية ) 2.682(بمتوسط حسابي  "الدارية المستقبلية التنمية ا
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واقع التنمية االدارية في وزارة الشؤون االجتماعية       ): 2007(.م.ان هذه النتائج تتفق مع دراسة بدر      
 ). أريحـا  – رام اهللا    –القـدس   ( وأثرها على جودة الخدمات في محافظات وسط الضفة الغربيـة           

تنميـة   ويتوفر بها كوادر قادرة على       ،ل واضح ان التنمية اإلدارية موجودة وتلقي دعم       يظهر بشك و
  .المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا و البيرة

  
 المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات عدم وجود واقـع للتنميـة             بين ي :2.4دول  ج

  :االدارية وفق إجابات أفراد العينة
   

المتوسط   الرتبة  الفقرات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 موافق بشدة  0.866  1.788  1  .يتم تقدير احتياجات المؤسسة بشكل دوري  1
 موافق  1.212  2.567  7  .دليل االجراءات االدارية يتناسب مع التنمية االدارية  8
 موافق  1.146  2.288  3  .الهياكل التنظيمية تالئم حجم المؤسسة  9

 موافق  1.001  2.211  2  .راءات التنمية مبني على احتياجات المؤسسةإج  11
 موافق  1.163  2.423  6  .الهيئة االدارية محددة حسب طبيعة العمل  12
 موافق  1.138  2.846  16  .تقسيم فترات التنمية االدارية يتماشى مع الممولين  21
 افقمو  1.143  2.615  10  .فريق العمل مرتبط بمكان وجود المؤسسة  22
 موافق  1.062  2.625  11  التمويل يتغير وفق إجراءات التنمية االدارية المنشودة  23
 موافق  1.210  2.855  17  .التمويل قابل ليصبح ذاتي مستديم  24
 موافق  1.196  2.576  8  توجهات التنمية االدارية تيسر الحصول على التمويل   25
تنميـة  لسنة التأسيس أثرة ايجابيـاً بتطـور بـرامج ال           26

  .االدارية
 موافق  1.090  2.682  12

 موافق  0.983  2.346  4 احتياجات التنمية االدارية تناسب مكان و جود المؤسسة   27
 موافق  1.260  2.701  13  .النظام الداخلي مرتبط بسنة التأسيس  28
 موافق  1.102  2.586  9  التمويل مساوي لحجم التنمية االدارية   29
 موافق  1.163  2.750  14  .رتبط بشخصيات محددةالتنمية االدارية ت  31
 موافق  1.341  2.788  15  .التمويل يرتبط بفريق تدريب معين  32
 موافق  1.172  2.347  5  .مؤشرات الحاجة تؤثر بطبيعة العمل  33

  موافق  1.132  2.529    المتوسط واالنحراف المعياري االجمالي  للفقرات  
  

م وجود واقع للتنمية االدارية بمؤسسات المجتمـع المـدني          إن عد ) 2.4 ( اعاله   يظهر من الجدول  
مما يثبت وجود تنميـة بمؤســسات المجتمـع المـدني           ،جاءت بدرجة موافق وهي اقل من نسبة      

وان من   ،)1.4( و يؤكد النتيجة السابقة التى تم الحصول عليها بالجدول           ،بمحافظة رام اهللا و البيرة    
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من فقرات االستبانة الخاصة بواقع التنميـة       ) 1( هي إن الفقرة     أهم النتائج التي أظهرها هذا الجدول     
بمتوسط  " . يتم تقدير احتياجات المؤسسة بشكل دوري      "وهي     ،االدارية جاءت بدرجة موافق بشدة    

وجاءت باقي الفقرات بدرجة موافق والفقـري       ،)0.866(واالنحرافات المعيارية   ) 1.788(حسابي  
 )2.211(بمتوسط حـسابي     ،" .مية مبني على احتياجات المؤسسة    التن إجراءات) " 11(االدني هي   

التمويل قابـل ليـصبح ذاتـي       ) " 24( واألعلى هذه الفقرات هي      )1.001(واالنحرافات المعيارية   
  ).1.210(واالنحرافات المعيارية ) 2.855(بمتوسط حسابي  " مستديم

  
عية لمجتمع مدني كالمجتمع الفلسطيني     يظهر من الفقرات ان التنمية اإلدارية تواجه مشكالت هي واق         

  ."تحويل التمويل إلى مستدام"و لكنها تحتوي على معيقات واضحة مثل 
  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت واقع للتنمية االدارية والدرجـة           :3.4جدول  
  .الكلية وفق إجابات عينة الدراسة

  
  الدرجة  اف المعيارياالنحر  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم
 موافق 1.095 2.326  وجود واقع للتنمية االدارية  1
 موافق 1.132 2.529  عدم وجود للتنمية االدارية  2

  موافق 1.1135 2.4275  الدرجة الكلية
  

بمتوسـط حـسابي    " وجود واقع للتنمية االداريـة    " ببين إن المجال السائد هو      ) 3.4( اعاله   جدول
" عدم وجود واقع للتنمية االدارية    " ، وبفارق قليل عن مجال      )1.095(اري  انحراف معي  و) 2.326(

  ).1.132(و انحراف معياري ) 2.529(بمتوسط حسابي 
  

 ،)0.203( وهو فقط حسب المتوسط الحـسابي        ،اًتبين من النتائج إن الفارق بين المجالين ليس كبير        
هذه النتيجة إلى إن مؤسسات المجتمـع       والمجال السائد هو وجود تنمية أدارية وقد يرجع السبب في           

 ،وكذلك كون علم التنمية اإلدارية علم حـديث نـسبيا         ،طريق في فلسطين  ال في بداية    تزالاالمدني م 
كذلك هناك سبب جوهري يتمثل بطبيعة عمل المؤسسات وتخصصاتها والتركيز في بنائهـا علـى               

  .التخصص الوظيفي
  

مه اإلدارية التى يتم تطبيقهـا فـي المؤسـسات          كذلك بسبب عدم وضوح بعض الصالحيات واالنظ      
وكذلك حـساسية موضـوع      ،واألنظمة الرقابية من قبل الجهات الحكومية      ،ووجود الرقابة الشديدة  

  .التمويل بموضوع التنمية االدارية
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 المستقبلي بظل التوسع الفكري والمعرفـي       للنمو وقابل    ،من وجهة نظر الباحث إن الوضع مرضي      
  . و اهذافها وربطها بنشاطات المؤسسات الرئيسية ،في مجال التنمية االداريةلهذه المؤسسات 

  
   :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها 2.3.4.

  
 مـصادر  – مكان المقر الرئيسي للمؤسـسة  – طبيعة العمل -هل تختلف التنمية اإلدارية باختالف      

  نية علية المؤسسة من وجهة نظر مدراء المؤسسات ؟ النظام الداخلي المب- سنة التأسيس-التمويل  
الـذي يعـرض    ) 4.4(قبل البدء بعرض النتائج اإلحصائية للدراسة ومناقشتها سيتم عرض الجدول           

  .كالً من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة
  

  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة: 4.4جدول 
  

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المتغيرات  لرقما
  1.8168  3.50  طبيعة العمل  1
  0.7025  1.6058  مكان المقر الرئيسي  2
  0.6228  3.5192  سنة التأسيس  3
  1.6618  4.2692  مصادر التمويل  4
  0.9243  4.50  النظام الداخلي  5
 1.1456 3.4788  المتوسط الكلى   

  
ستخدام الفرضيات الخمس األولي للحصول على إجابة للسؤال الثاني عـن           لإلجابة على السؤال تم ا    

  .طرق تحليل إجابات عينة الدراسة
  

  : نتائج الفرضية األولى ومناقشتها عرض1.2.3.4.

  
بين التنمية اإلدارية في مؤسسات     ) α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          

   . العملالمجتمع المدني ومتغير طبيعة
  

 لمعرفـة   ANOVA-one way)(لفحص الفرضية الصفرية تم استخدام تحليل التباين األحـادي  
   .ينة من المؤسسات التي تم دراستهاداللة الفرق بين المتوسطات لإلجابات أفراد الع
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نتائج استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حـسب متغيـر طبيعـة               : 5.4جدول  
  .العمل

  
درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  لمجالا

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

 المحسوبة

مستوي 

  %)5(الداللة

 599.457 5 2997.286  بين المجموعات
  285.066  98  27936.473 داخل المجموعات

2.103 
 0.071 

التنمية 
 االدارية

    103  30933.760  المجموع
  

ان القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند مـستوي             ) 5.4(من الجدول اعاله    يظهر  
  .و هذا يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.05(الداللة 

  
 بين التنميـة    )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله           من النتائج انه     تبين

 .اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني ومتغير طبيعة العمل

  
   عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها 2.2.3.4.

  
 بين التنمية اإلدارية في مؤسسات      )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          
   .المجتمع المدني ومتغير مكان المقر الرئيسي للمؤسسة

  
 الفـرق بـين     لمعرفـة داللـة    التباين االحادي لفحص صحة الفرضية الصفرية تم استخدام تحليل        و

  .)6.4جدول (المتوسطات لإلجابات أفراد العينة حسب متغير مكان المقر الرئيسي للمؤسسة 
  

نتائج استجابة العينة من المؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير مكان المقر             : 6.4جدول  
  .الرئيسي المؤسسة

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  ربعاتالم

) F(قيمة 

  المحسوبة

مستوي 

  )5(%الداللة

 228.229 2 456.458  بين المجموعات
  301.755  101  30477.301 داخل المجموعات

 
0.756 

 
0.472 

 

التنمية 
 االدارية

   103  30933.76  المجموع
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ـ            ) 6.4 (من الجدول اعاله  يظهر   ستوي إن القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند م
   .وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.05(الداللة 

  
 بين )0.05 = (αال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله   انه  )  6.4(نستنتج من جدول    

بـالنظر إلـى    .التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني ومتغير مكان المقر الرئيسي للمؤسسة        
العلمي والمعرفي بفلسطين والقرب الجغرافي والتقدم بمجـال العلـوم          الواقع الفلسطيني واالنتشار    

  .تعتبر واقعيةالتى تم التوصل اليها النتيجة ،المعرفية واالتصاالت
  

   :عرض نتائج الفرضية الثالثة  و مناقشتها. 3.2.3.4

  

مؤسسات  بين التنمية اإلدارية في      )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          
لفحص الفرضية الصفرية تم اسـتخدام تحليـل التبـاين           و .المجتمع المدني ومتغير مصادر التمويل    

  . لمعرفة داللة الفرق بين المتوسطات لإلجابات أفراد العينة حسب سنة التأسيس،األحادي
  

سـة  نتائج استجابة عينة الدراسة من مؤسسات المجتمع المدني على مجاالت أداة الدرا           : 7.4جدول  
  .حسب متغير سنة التأسيس

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

  المحسوبة

  مستوي الداللة

)5(%  

 422.853 2 845.706  بين المجموعات
 0.247 1.419  297.902  101  30088.054 داخل المجموعات

التنمية 
 االدارية

    103  30933.76  المجموع
  

إن القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند مـستوي             ) 7.4(من الجدول اعاله    يظهر  
   .وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.05(الداللة 

  
 = (αال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـه            انه  )  7.4( اعاله   نستنتج من جدول  

تظهر النتـائج    و . المجتمع المدني ومتغير مصادر التمويل      بين التنمية اإلدارية في مؤسسات     )0.05
 ان الـدارس السبب من وجهة نظر  ،انه ال يوجد فرق تبعا لمتغير سنة التأسيس نحو التنمية اإلدارية        

اغلب المؤسسات تأسست خالل فترة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية وهي فتـرة ازدهـار لهـذا                
  .القطاع في المجتمع
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  نتائج الفرضية الرابع ومناقشتها عرض  4.2.3.4.

  
 بين التنمية اإلدارية في مؤسسات      )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          

لفحص الفرضية الصفرية تم استخدام تحليل التباين األحادي         و .المجتمع المدني ومتغير سنة التأسيس    
)(ANOVA-one wayينة من المؤسسات طات لإلجابات أفراد الع لمعرفة داللة الفرق بين المتوس

   .التي تم دراستها
  

نتائج استجابة العينة من مؤسسات المجتمع المـدني بالمحافظـة علـى مجـاالت أداة                :8.4جدول  
  .الدراسة حسب متغير مصادر التمويل

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

 المحسوبة

  توي الداللةمس

)5(%  

 30.866 5 154.432  بين المجموعات
 0.992 0.98  314.075  98  30779.328 داخل المجموعات

التنمية 
 االدارية

    103  30933.760  المجموع
  

ان القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند مـستوي             ) 8.4 ( اعاله جدولاليظهر من   
ال يوجد فـرق ذات داللـة     من النتائج انه     تبين.ي قبول الفرضية الصفرية   و هذا يعن  ) 0.05(الداللة  

 بين التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني ومتغير         )α) = 0.05إحصائية عند مستوى دالله     
ان اغلب المؤسسات تعتمد على تمويل خارجي ومن المعروف ان التمويـل غرضـه              .سنة التأسيس 

  .ة اإلدارية تقود إلى التنمية الشاملة بكل القطاعات والتنمي،األساسي التنمية
  

  :تائج الفرضية الخامسة و مناقشتهاعرض ن 5.2.3.4.
  

 بين التنمية اإلدارية في مؤسسات      )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          
ضـية الـصفرية تـم      لفحص الفر  و .المجتمع المدني ومتغير النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة       

 لمعرفة داللة الفـرق بـين المتوسـطات    ANOVA-one way)(استخدام تحليل التباين األحادي 
  .لإلجابات عينة  الدراسة من المؤسسات التي تم دراستها

  
ان القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عنـد مـستوي    ) 9.4 (دناهيظهر من الجدول ا   

النتائج انه ال يوجد فرق ذات داللة إحـصائية         .يعني قبول الفرضية الصفرية   و هذا   ) 0.05(الداللة  
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بين التنمية اإلدارية في مؤسسات المجتمع المدني ومتغير النظـام          ) α) = 0.05عند مستوى دالله    
 ،السبب ان اغلب المؤسسات تم إنشائها في زمن الـسلطة الوطنيـة           .الداخلي المبنية علية المؤسسة   

  .زارة الداخلية في السلطة الوطنية المبنية علية المؤسسة مشرع من قبل ووالنظام الداخلي
  

نتائج استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حـسب متغيـر النظـام               : 9.4جدول  
  .الداخلي المبنية علية المؤسسة

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

  محسوبةال

مستوي 

  %)5(الداللة

 148.642 4 594.567  بين المجموعات
 0.747 0.485  306.456  99  30339.192  داخل المجموعات

التنمية 
 االدارية

   103  30933.760  المجموع
  

  :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها 3.3.4.

  
 – مكان المقـر الرئيـسي للمؤسـسة         –ل   طبيعة العم  -هل يختلف دور البناء المؤسسي باختالف     

 من وجهة نظـر مـدراء       .) النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة     - سنة التأسيس  -مصادر التمويل   
تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل فحص فرضيات الدراسة من الفرضـية             عاميين المؤسسات؟ 

  :السادسة حتى العاشرة للحصول على نتائج الدراسة
  

   :ض نتائج الفرضية السادسة و مناقشتهاعر 1.3.3.4.
  

 بـين البنـاء المؤسـسي فـي         )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          
لفحص الفرضية الصفرية تـم اسـتخدام تحليـل          و .مؤسسات المجتمع المدني ومتغير طبيعة العمل     

عينة الدراسة حسب متغيـر طبيعـة       التباين األحادي لمعرفة داللة الفرق بين المتوسطات لإلجابات         
   .العمل

  
إن القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند مـستوي             ) 10.4 (دناهمن الجدول ا  يظهر  
تبين من النـتائج انه ال      )10.4(من الجدول    و .و هذا يعني قبول الفرضية الصفرية     ) 0.05(الداللة  

بـين البنـاء المؤسـسي فـي      )α) = 0.05دالله يـوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى 
  .مؤسسات المجتمع المدني ومتغير طبيعة العمل
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 نتائج استجابة العينة من مؤسسات المجتمع المدني على مجاالت أداة الدراسة حسب             : 10.4جدول  
  .متغير طبيعة العمل

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

  المحسوبة

  مستوي الداللة

)5(%  

 198.602 5 993.009  بين المجموعات
 0.388 1.059  187.490  98  18373.981  داخل المجموعات

البناء 
  المؤسسي

   103  19366.990  المجموع
  

  :عرض نتائج الفرضية السابعة ومناقشتها 2.3.3.4.
 

بين البناء المؤسسي في مؤسسات     )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          
فحص الفرضية الـصفرية تـم اسـتخدام        ول .المجتمع المدني ومتغير مكان المقر الرئيسي للمؤسسة      

تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفرق بين المتوسطات لإلجابات عينة الدراسة حـسب متغيـر               
  .مكان المقر الرئيسي للمؤسسة

  
ة العينة من مؤسسات المجتمع المدني على مجاالت أداة الدراسة حـسب             نتائج استجاب  :11.4جدول  

  .متغير مكان المقر الرئيسي للمؤسسة مع مجال البناء المؤسسي
  

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

  المحسوبة

   مستوي الداللة

)5(%  

 14.756 2 29.513  بين المجموعات
 0.926 0.77  191.460  101  19337.478  داخل المجموعات

البناء 
  المؤسسي

   103  19366.990  المجموع
  

إن القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند مـستوي الداللـة               ) 11.4(يظهر بجدول   
   .و هذا يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.05(
  

ائية عند مستوى دالله    ــال يوجد فرق ذات داللة إحص      نتائج انه ـ من ال  تبين) 11.4(من الجدول   
α) = 0.05(               بين البناء المؤسسي في مؤسسات المجتمع المدني ومتغير مكـان المقـر الرئيـسي 

لن يؤثر مكان المقر الرئيسي في البناء المؤسسي السبب الن علم اإلدارة وبناء المؤسسات              .للمؤسسة



 54

 ، بمكان وجود هـذة المؤسـسات       بقطاع المجتمع المدني   كفاءة وزيادة الفاعلية وال   ف للتنمية ديهعلم  
والتنسيق والتشبيك بمؤسسات المجتمع المدني من خالل شبكة المنظمات األهلية يزيد من توحيد هذا              

  . باي مكان وجدالبناء
  

  :عرض نتائج الفرضية الثامنة ومناقشتها 3.3.3.4.

  
 بين البناء المؤسسي في مؤسسات      )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          

لفحص الفرضية الصفرية تم اسـتخدام تحليـل التبـاين           و .المجتمع المدني ومتغير مصادر التمويل    
ينة مـن   لمعرفة داللة الفرق بين المتوسطات لإلجابات أفراد العANOVA-one way)(األحادي 

   .المؤسسات التي تم دراستها
  

ة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حـسب متغيـر سـنة              نتائج استجاب  :12.4جدول  
  .التأسيس

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

  المحسوبة

  مستوي الداللة

)5(%  

 254.067 2 508.134  بين المجموعات
 0.261 1.361  187.721  101 18858.857 داخل المجموعات

البناء 
 المؤسسي

    103 19366.990  المجموع
  

ان القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند مستوي            ) 12.4 (من الجدول اعاله  يظهر  
ال يوجد فـرق     انه   تبين) 12.4(الجدول    ومن .و هذا يعني قبول الفرضية الصفرية     ) 0.05(الداللة  

 بين البناء المؤسسي في مؤسـسات المجتمـع         )α) = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله       
  .المدني ومتغير مصادر التمويل

  
   :عرض الفرضية التاسعة ومناقشتها 4.3.3.4.

  
 بـين البنـاء المؤسـسي فـي         )α) = 0.05ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله          

استخدام تحليل التباين   لفحص الفرضية الصفرية تم      .مؤسسات المجتمع المدني ومتغير سنة التأسيس     
 لمعرفة داللة الفرق بين المتوسطات لإلجابات أفراد العينة مـن  ANOVA-one way)(األحادي 

   .المؤسسات التي تم دراستها
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استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسـة حـسب متغيـر مـصادر               : 13.4جدول  
  .التمويل

  
مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

ت درجا

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

  المحسوبة

  مستوي الداللة

)5(%  

 74.994 5 374.968  بين المجموعات
 0.857 0.387  193.796  98  18992.023  داخل المجموعات

البناء 
 المؤسسي

    103  19366.990  المجموع
  

ة إحصائية عند مستوي    ان القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دال        ) 13.4 (من الجدول اعاله  يظهر  
يوجـد فـرق ذات داللـة        انه ال     ويبين ايضا  .و هذا يعني قبول الفرضية الصفرية     ) 0.05(الداللة  
 بين البناء المؤسسي في مؤسسات المجتمـع المـدني          )α) = 0.05 مستوى داللـة ائية عند   ـإحص

  .ومتغير سنة التأسيس
  

  :رض الفرضية العاشرة ومناقشتها ع5.3.3.4.
 

 بين البناء المؤسسي في مؤسسات      )α) = 0.05فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله        ال يوجد   
لفحـص الفرضـية الـصفرية تـم         و .المجتمع المدني ومتغير النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة       

 لمعرفة داللة الفـرق بـين المتوسـطات    ANOVA-one way)(استخدام تحليل التباين األحادي 
   .العينة من المؤسسات التي تم دراستهالإلجابات أفراد 

  
نتائج استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حسب متغيـر النظـام              : 14.4 جدول

  .الداخلي
  

مجموع   مصدر التباين  المجال

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

) F(قيمة 

  المحسوبة

  مستوي الداللة

)5(%  

 122.083 4 488.331  وعاتبين المجم
 0.635 0.640  190.694  99 18878.660  داخل المجموعات

البناء 
 المؤسسي

    103 19366.990  المجموع
  

ان القيم الواردة في الجدول لم تكن لها دالة إحصائية عند مستوي            ) 14.4 (من الجدول اعاله  يظهر  
  .و هذا يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.05(الداللة 
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النتائج انه ال يوجد فروق بين نظرة المؤسسات حسب متغيـر النظـام             ) 14.4(نستنتج من الجدول    
  .الداخلي اتجاه البناء المؤسسي

  
ان طبيعة العمل ومكان المقر الرئيسي للمؤسسة  ومصادر التمويل  وسنة التأسيس والنظام الداخلي               

داع والريادية اإلداريـة    أعطي الرؤية للبناء المؤسسي ولكنة لم يحد من اإلب         ،المبنية علية المؤسسة  
  .  و فاعلية لتحقيق اهدافهاللعاملين بتطوير البناء لجعل هذا البناء األفضل واألكثر كفاءة

  
  :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع و مناقشتها. 4.3.4

  
تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل        ما دور التنمية اإلدارية في بناء مؤسسات المجتمع المدني ؟         

  :الفرضية الحادية عشرةفحص 
  

  : الفرضية الحادية عشرة ومناقشتها عرض1.4.3.4.
  

 بين التنمية اإلدارية ومدي تطبيقها في       )α) = 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند المستوي         
  .بناء مؤسسات المجتمع المدني

  
يانه دور التنمية في البناء      المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لفقرات أداة استب        :أ-15.4جدول  

  .المؤسسي وفق إجابات مؤسسات
  

المتوسط   الرتبة  الفقرات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 موافق بشدة 0.968 1.885  1  .البناء المؤسسي مرن قابل للتغير  1
وجود نقص في البناء المؤسسي مرتبط فـي النظـام            2

  الداخلي 
22  

2.778 1.222 

  موافق

 موافق 1.004 2.480  17  اهداف المؤسسة تناسب تنمية البناء المؤسسي  3
 موافق 1.157 2.644  19  .العالقات اإلنسانية تأثر في بناء المؤسسة  4
 موافق 1.104 2.442  16  .البناء المؤسسي يسير بشكل أفقي  5
 موافق 1.047 2.403  9  .البناء المؤسسي يسير بشكل عمودي  6
 موافق 1.2189 2.403  10  .ؤشر على طبيعة العملالبناء المؤسسي م  7
 موافق 1.050 2.183  2  .الرقابة عنصر في البناء المؤسسي  8
 موافق 1.171 2.336  5  للجندر اثر في البناء المؤسسي  9
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 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لفقرات أداة استبيانه دور التنمية في البناء             :أ-15.4جدول  
  .جابات مؤسساتالمؤسسي وفق إ

  
المتوسط   الرتبة  الفقرات الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 موافق بشدة 0.968 1.885  1  .البناء المؤسسي مرن قابل للتغير  1
وجود نقص في البناء المؤسسي مرتبط فـي النظـام            2

  الداخلي 
22  

2.778 1.222 

  موافق

 موافق 1.004 2.480  17  اهداف المؤسسة تناسب تنمية البناء المؤسسي  3
 موافق 1.157 2.644  19  .العالقات اإلنسانية تأثر في بناء المؤسسة  4
 موافق 1.104 2.442  16  .البناء المؤسسي يسير بشكل أفقي  5
 موافق 1.047 2.403  9  .البناء المؤسسي يسير بشكل عمودي  6
 فقموا 1.2189 2.403  10  .البناء المؤسسي مؤشر على طبيعة العمل  7
 موافق 1.050 2.183  2  .الرقابة عنصر في البناء المؤسسي  8
 موافق 1.171 2.336  5  للجندر اثر في البناء المؤسسي  9

 موافق 1.182 2.538  18  فلسفة البناء ترتبط بفترة التأسيس  10
 موافق 1.158 2.365  7  .الممولين يهتمون في البناء المؤسسي  11
 موافق 1.1968 2.433  14  المؤسسةهناك تطور تاريخي في بناء   12
 موافق 1.341 2.663  20 تأثير التكنولوجيا واضح في البناء المؤسسي  13
 موافق 1.331 2.683  21 التكنولوجيا المستخدمة مالئمة للبناء المؤسسي  14
 موافق 1.453 2.432  13  .تأثير التمويل واضح في البناء المؤسسي القائم  15
 موافق 1.401 2.913  24  العملبالبناء المؤسسي ترتبط معوقات التطور في   16
معوقات التطور في البناء المؤسسي تـرتبط بمكـان           17

  .وجود المؤسسة
4  

3.230 1.309 

 موافق

 موافق 1.189 2.894  23  لسنة التأسيس تأثير بتخطيط بناء المؤسسة   18
شفافية البناء المؤسسي مؤثر فـي الحـصول علـى            19

  .التمويل
3  

2.288 1.0303 

  
 موافق

 موافق 0.963 2.346  6  . احتياجات التنمية االدارية في البناء المؤسسيتراعى  20
 موافق 0.977 2.375  8  .التنمية االدارية للبناء المؤسسي متطورة  21
التنمية االدارية و البناء المؤسـسي يـسيران بـشكل            22

  دائري
15  

2.442 0.983 

 موافق

 موافق 1.047 2.404  11  .لمؤسسي ترتبط بتنمية إداريةتخطيط آليات البناء ا  23
 موافق 1.021 2.423  12  .تنظيم البناء المؤسسي قائم على التنمية االدارية  24

  موافق 1.1468 2.500    اجمالي الفقرات   
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 هـو    الكلى للفقـرات   واالنحراف المعياري ) 2.500(تظهر النتائج إن المتوسط الحسابي الكلى هو        
"  وجاءت فقره بدرجه موافق بشدة وهي الفقـرة األولـي             ،ذا يعني إن النتائج موافق    وه) 1.146(

وبـاقي  ) 0.968(وانحراف معيـاري    )1.885( بمتوسط حسابي    ".البناء المؤسسي مرن قابل للتغير    
معوقات التطور فـي البنـاء      " وهي  ) 16(الفقرات كانت بدرجة موافق وكانت أعلى درجة للفقرة         

 ." الرقابة عنصر في البناء المؤسسي     ) "8(وادني هذه الفقرات هي      " بيعة العمل المؤسسي ترتبط بط  
  .ومن النتائج إن التنمية االدارية لها اثر بالبناء المؤسسي

  
  . معامل االرتباط بيرسون بين التنمية االداريه و البناء المؤسسي:16.4جدول 

  
  داللة معامل االرتباط  معامل االرتباط  البناء المؤسسي  

  0.000  0.347  1  التنمية االداريه
  104      

  
ولمعرفة هل يوجد ارتباط تم استخدام ارتباط بيرسون لقياس االرتباط المتوقع بين التنمية االدارية و               

   .البناء المؤسسي في مؤسسات عينة الدراسة
  

ـ       ) 0.347(إن معامل االرتباط بين التنمية االداريه والبناء المؤسسي          صائيه وهـي قيمـه دالـه اح
وهذا يعني انه يوجد عالقة ايجابية بين التنميـة االداريـه وبـين البنـاء               ) 0.000(بمستوي دالله   

نستنتج إن التنمية االداريه والبناء المؤسسي مترابطان بينتهما يوجـد ارتبـاط ايجـابي              .المؤسسي
  .والعالقة هي طرديه

  
   الخالصة4.4

  
 ومتطورة فـي مؤسـسات المجتمـع        واقعيةالدارية   من الرسالة إن التنمية ا     الفصلنستنتج من هذا    

ونستنتج أيضا انه ال يوجد عالقة ذات داللـة إحـصائية تعـزي              ،المدني بمحافظة رام اهللا والبيرة    
 سـنة   - مـصادر التمويـل        – مكان المقر الرئيسي للمؤسسة      –طبيعة العمل   (للمتغيرات الدراسة   

نستنتج كذلك انه يوجد عالقة طرديه بين التنميـة         . ) النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة     -التأسيس
  .اإلدارية و البناء المؤسسي بمؤسسات عينة الدراسة
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   الخامسالفصل

______________________________________________________  

   المقترحاتاالستنتاجات و

  
   مقدمة 1.5

  
 بعد إتمام مراحل    ،الدارس التي توصل إليها     اسةللدر من الدراسة النتائج الرئيسية      الفصليتناول هذا   

الدراسة وعرض لبعض التوصيات واالقتراحات الى مؤسسات المجتمع المدني وإلى المهتمين بهـذا   
  .بموضوع الدراسة

  
   االستنتاجات 2.5

  
  : التي تم التوصل إليها هياالستنتاجاتإن أهم 

  
المدني بمحافظة رام اهللا والبيرة وتسير       ومتطورة بمؤسسات المجتمع     واقعيةالتنمية االدارية    •

  .نحو تحقيق بناء مؤسسي متكامل
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين التنمية االدارية في مؤسسات المجتمـع المـدني                •

 مكان المقر الرئيسي    –طبيعة العمل   (بمحافظة رام اهللا والبيرة بين متغيرات الدراسة وهي         
  ). النظام الداخلي المبنية علية المؤسسة-نة التأسيس س- مصادر التمويل  –للمؤسسة 

عدم وجود فرق ذات دالله إحصائية بين البناء المؤسسي في مؤسسات المجتمـع المـدني                •
 مكان المقر الرئيسي    –طبيعة العمل   (بمحافظة رام اهللا والبيرة بين متغيرات الدراسة وهي         

  .)لداخلي المبنية علية المؤسسة النظام ا- سنة التأسيس- مصادر التمويل  –للمؤسسة 
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تبين من النتائج إن درجة التنمية االدارية والبناء المؤسسي في مؤسسات المجتمع المـدني               •
 .  بمحافظة رام اهللا والبيرة جاءت بدرجة موافق

تبين وجود عالقة طرديه ايجابية دالة إحصائيا بين التنمية اإلدارية والبناء المؤسـسي فـي                •
  . لمدني بمحافظة رام اهللا و البيرةمؤسسات المجتمع ا

تعتبر النسبة األكبر وهذا دليل على      )2007-1994( نسبة المؤسسات التي تأسست من عام        •
تبين مـن نتـائج الدراسـة ان        ،ان التنمية بشكل عام تتسع وتتطور في المجتمع الفلسطيني        

ت و خاصـة    اد على الغير في التمويل وتطوير المؤسـسا       مالتمويل الذاتي منخفض واالعت   
  .التمويل الخارجي

 وتبين وجود   ،تبين ان المؤسسات التي تأخذ بطبيعة عملها الخدمات الطبية هي األقل انتشار            •
 وتمويـل مـشاريع     ،مؤسسات تعمل في قطاعات رياضي شبابي وتراثي ثقافي وتربويـة         

 صغيرة وإقراض وإعالم وتنمية سياسية يتداخل عملها مما يسبب لبس في تصنيفها وطبيعة            
  .عملها

يتم  وتبين انه    ،تبين ان المؤسسات تأخذ من قلب مدينة رام اهللا والبيرة مقر رئيسي لمكاتبها             •
  كذلك تبين ان البناء المؤسسي        ،تقدير احتياجات المؤسسة بشكل دوري من قبل المؤسسات       

 .ينظر الى التنمية اإلدارية على إنها عملية مستمرةتبين انه  ،مرن قابل للتغير

  
   مقترحاتال 3.5

  
  :في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات و االقتراحات التالية

  
العمل على تعميق مفهوم التنمية وخاصة في الوحدات االدارية، وتعميـق مفهـوم البنـاء                •

  . المؤسسي وبيان اهميتة
يـه  تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة رام اهللا والبيرة على إتبـاع التنميـة االدار              •

  .وتوفير قوانين تشجع على تنمية البناء المؤسسي
مشاركة واستشارة ذوي الخبرة في التنمية اإلدارية والبناء المؤسسي في مؤسسات المجتمع             •

 .المدني لكي تنمو وتتطور وتعتمد على تنمية مستدامة

 .يالعمل على عقد دورات تدريبيه وحلقات دراسية بموضوع التنمية اإلدارية لبناء المؤسس •

أجراء المزيد من الدراسات التي تتناول موضوع التنمية االدارية والبناء المؤسسي، وربطها             •
 . دراسات لتنمية مؤسسات الريف والقرى بالمحافظة اعداد و كذلك،بمتغيرات جديدة
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  قائمة المصادر و المراجع 

  

  .)28. ( سورة الشورى.القران الكريم
  

مواطنين المجتمـع المـدني فـي القـرن الحـادي و            إي،  بناء مجتمع من ال     .دون.ابيرلي، •
 .2003.األردن.عمان.األهلية للنشر. 1ط. ترجمة هشام عبد اهللا.العشرين

. عمـان .دار أرام . إدارة المؤسسات اإلعالمية في الوطن العربي      :)1997(خ.ص،أبو إصبع  •
 .األردن

إشكالية المفهوم   تفكيك   :بين الوصفي و المعياري   " المجتمع المدني ):" 2007.( ن ،أبو زاهر  •
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (فلسطين.بيرزيت.جامعة بيرزيت. و فوضي المعاني

 . المجتمع المدني و الدولة قراءة تاصيلة مع حالة الواقع الفلـسطيني           :)2005.( ع ،أبو سيف  •
 . فلسطين. رام اهللا.الشروق. 1ط

. 1ط.ي ظل احـتالل مديـد      تحديات التنمية ف   -االقتصاد الفلسطيني   ): 2002.(ز،أبو عمرو  •
 .بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية

ائتالف من اجل النزاهـة     .1ط.المنظمات األهلية الفلسطينية و الفساد    ): 2005.(ز،أبو عمرو  •
 .فلسطين.رام اهللا.أمان–و المساءلة 

دار األمـين   .المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في فلـسطين       ): 1995.( ز ،أبو عمرو  •
 .مصر.القاهرة.توزيع مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائيةللنشر و ال

مدي مراعاة برامج الدراسات العليا في اإلدارة للمعايير األكاديمية و          ): 2008.( م ،أبو نحلة  •
رسـالة  . (فلـسطين .القـدس . جامعة القدس  .حاجات التنمية االدارية في المجتمع الفلسطيني     

 ).ماجستير غير منشورة

مجلس االقتـصاد الفلـسطيني     .قتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية    اال):2003.( م ،اشتية •
 .فلسطين.رام اهللا.للتنمية و األعمار بكدار

 .مصر.القاهرة. دار نهضة الشرق.إدارة المؤسسات االجتماعية): 1997(.ك،التابعي •

 .سوريا.دمشق.دار البراق.1الجزاء . 1ط.تأسيس المجتمع المدني): 1997.(ع،ألحليفي •

تقييم دور المنظمات غير الحكومية في      ):1999(ة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      الجن •
األمـم  .االراضى المحتلة وفرص التشابك فيما بينها في أطار السلطة الوطنيـة الفلـسطينية          

 .   نيويورك.المتحدة

 .القاهرة،مصر،المطبعة العالمية.العالقات اإلنسانية في اإلدارة) 1969.(الشبكشي، ص •
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 دراسة حالة أربع منظمات أهلية فلسطينية في الـضفة  :التأقلم مع التغيير  :)2000(س  ،الشوا •
منتدى أبحاث السياسات االجتماعية و االقتـصادية       ). 1998-1994(الغربية و قطاع غزة     

 .فلسطين.رام اهللا). ماس(في فلسطين 

راسات الوحـدة   مركز د .مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي     ): 2005. ( أ ،ألصبحي •
 . لبنان.بيروت.العربية

دار   . 1ط . صناعة التنمية االدارية في القرن الحادي و العشرين                      ):  2002( ح  . ر ، الصرن    •
 . سوريا. دمشق.الرضا للنشر

الطبعة األولى،دار اليازوري   .)نظريات ومفاهيم (أسس اإلدارة الحديثة    ): 1999.(العالق، ب  •
 .األردن.عمان.العلمية

 . م.ضـاهر . ح.إبـراهيم . ع. سـأعف  .ع.الزغـل . س.اح إسـماعيل  عبد الفت . س،العلوي •
. 1ط.المجتمع المدني في الوطن العربي و دوره في تحقيق الديمقراطية         ):1992 (.وآخرون

 . لبنان.بيروت.مركز دراسات الوحدة العربية

السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساني الفردي و الجمـاعي فـي           ): 1993.(القريوتي، م  •
 .األردن.عمان.، المطابع العسكرية.الطبعة الثانية. اإلداريةالمنظمات

 ).1997. ( األردن.عمان.دار البشير.ترجمة اسعد أبو لبدة.فن اإلدارة.جوزيف،باور،ال •

دار وائل للطبعـة و النـشر، عمـان،         .الطبعة الثانية .التنمية اإلدارية ): 2002.(أللوزي، م  •
 .األردن

اع، الطبعة السابعة، مكتبة عين شـمس والمكتبـات          أنو 5المديرون  ):1996.(الهواري، س  •
 .مصر.القاهرة.الكبرى بمصر والعالم العربي

واقع التنمية االدارية في وزارة الشؤون االجتماعية و أثرها علـى جـودة             ): 2007(.م،بدر •
. جامعـة القـدس  ). أريحا– رام اهللا  –القدس  ( الخدمات في محافظات وسط الضفة الغربية       

 ). ماجستير غير منشورةرسالة (.فلسطين

مركــز دراســات الوحــدة .1ط.المجتمــع المــدني دراســة نقديــة): 1998.(ع،بــشارة •
 .لبنان.بيروت.العربية

 المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي و دوره فــي تحقيــق ):1992(ك،بقــدادوني •
 . لبنان.بيروت.مركز دراسات الوحدة العربية. 1ط.الديمقراطية

ات األهلية في تنمية المهارات االدارية لقطاع الشباب فـي           دور المنظم  :)2007.( د ،جراب •
رسالة  (.فلسطين.القدس.جامعة القدس .2005-2000محافظة رام اهللا و البيرة خالل الفترة        

 ).ماجستير غير منشورة
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أسس اإلشراف اإلداري، الجـزاء األول، جمعيـة عمـال المطـابع            ): 1964.(جمعيان، م  •
 .عمان، األردن.التعاونية

 دراسة حول الشباب و المؤسسات و األطـر و المـشاريع و النـوادي               :)2006.(ع،رحال •
الشبابية في فلسطين ضمن مشروع شركاء لبناء و تطوير قدرات المؤسسات الشبابية فـي              

 . فلسطين.رام اهللا .مؤسسات شارك الشبابية.فلسطين

. سـتراتيجيات  اال -السياسات- الخيارات -أعادة أعمار فلسطين، القضايا   ):1997.(أ،زحالن •
 .لبنان.بيروت.المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية و إعادة األعمار. 1ط

 .دار مجدالوي       .  1ط .   ادارة المنظمات نظريات و سلوك             : ) 1996(  ع  .  العضايلة   . م ، زويلف    •
 . االردن.عمان

 . عمان  . دار مجدالوي       .  1 ط .  التنمية االدارية و الدول النامية                : ) 1993( م  . الوزي    . م ، زويلف    •
 .ناالرد

المنظمات المجتمعية التطوعية و السلة الوطنية الفلسطينية نحـو عالقـة           ): 1999.(و،سالم •
 .فلسطين.رام اهللا. منتدى أبحاث السياسات االجتماعية و االقتصادية في فلسطين.تكاملية

المكتبـة المـصرية،    . مستقبل التنمية اإلدارية فـي المجتمـع العربـي        ): 2003. (شتا، ا  •
 .اإلسكندرية، مصر

. دمـشق .دار الفكر .المجتمع األهلي و دوره في بناء الديمقراطية      ):2003.(م.مورو.ع،شكر •
 .سوريا

 دار وائل للطبعة    .البناء المؤسسي و التغير بزمن العولمة     : 2003. ع.طه): 2003. (ع،طه •
 .و النشر، عمان، األردن

رؤية أوسع  " هنة  دور المنظمات األهلية الفلسطينية في المرحلة الرا      ):2003.(ع،عبد الهادي  •
وجه نظر فلسطينية بين الواقـع و       ..اإلصالح" ورقة مقدمة لصالح مشروع   .لعملية اإلصالح 

 .فلسطين. القدس.مؤسسة فريدريتش ناومان األلمانية و مؤسسة الملتقي المدني" الطموح

 مؤسسات المجتمع المدني في فلـسطين الرؤيـة و بنـاء ادوار جديـدة            :)2001.(ج،عزام •
 . جامعة  بيرزيـت    .جتمع المدني لتعزيز عملية البناء الديمقراطي في فلسطين       لمؤسسات الم 

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (فلسطين. بيرزيت

الطبعـة األولـى، دار الميـسرة للنـشر         .أصول التنظيم و األساليب   ) 1999.(عصفور، م  •
 األردن.عمان.والتوزيع

 الملتقـي   .لواقع وآفـاق التطـوير     البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية ا      :2006.م،عطية •
 . اليمن. صنعاء.العربي
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ــاوي • ــسات  :)2005(ع.م،فرم ــة و إدارة المؤس ــسياسات االجتماعي ــة .1ط.ال مكتب
 .مصر.القاهرة.االنجلو

التغير المؤسسي في   " القبض على النمر من ذيله      . بيسون، رونالد .مكالرن،كبت.كليبر،دافيد •
سسة الفلـسطينية للتبـادل الثقـافي و اإلغاثـة          المؤ.ترجمة عادل يحيى  ".المنظمات األهلية   

 ).2002.(فلسطين.رام اهللا.الزراعية

خصائص و أنماط القيادة اإلدارية ودورها فـي التنميـة البـشرية فـي              ):2006.(ألفي، ا  •
جامعـه  ). أريحا، القدس، رام اهللا   (المؤسسات الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية        

 ).ير غير منشورةرسالة ماجست  (، فلسطين،القدس

عالقات المنظمـات غيـر الحكوميـة       ): 2001(م  . المالكي.ج.عزام. ج.محمد. ح،لدادوة •
 منتدى أبحاث الـسياسات  .الفلسطينية فيما بينها و مع السلطة الوطنية الفلسطينية و الممولين   

 .فلسطين.رام اهللا). ماس(االجتماعية و االقتصادية في فلسطين 

لتنمية المجتمعية           مؤسساتنا  ):  1990.( خ ، نحله   • الملتقي الفكري     .  األهلية في فلسطين نحو ا
 .فلسطين.القدس.العربي و مركز إحياء التراث

التنمية البشرية نحو محاولة لصياغة وجهة نظر عربيه في المفهوم و           ): 1997. (نصار، ع  •
 .سلسلة دراسات التنمية البشرية، الجزاء الرابع، األمم المتحدة، نيويورك.القياس

لفلسطيني                ):  2003.( م ، نصر  • د ا تية لالقتصا لذا لقدرة ا لسياسات       . تعزيز ا  معهد أبحاث ا
 .فلسطين.رام اهللا.)ماس(االقتصادية الفلسطينية 

  . السعودية.مكتبة جرير.الطبعة األولى.مبدأ القيادة األكثر فعالية في العالم:)2006.(هانتر، ج •
  

  قائمة المصادر و المراجع بالغة االنجليزية 

  
• Sinokrot،.N.(2005):  Assessment of the Palestinian NGOs Efficiency 

and Decision Making Aspects- Ramallah Area. Birzeit University. 
Palestine. 

• NIX، K. (1990): Administrative development strategies from academic 
deans in colleges and universities. Oklahoma state University. USA. 

• Bowman،M.(1991): Administrative and faculty development. west 
Michigan University. USA. 

• Jonner، G.(1988): Federative processes and administrative 
development. Lund's Universities.USA. 
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  استبيان الدراسة: 1.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

   القدسجامعة

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

  

  

  .ت المجتمع المدنيحضرة السادة و السيدات المدراء العامين بمؤسسا

  

  :تحية طيبة وبعد

  
  "يقوم الباحث بدارسة بعنوان 

  
  ني بمحافظة رام اهللا و البيرةواقع التنمية اإلدارية ودورها في بناء مؤسسات المجتمع المد

  
وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في برنامج بناء المؤســسات وتنميـة المـوارد               "

  .البشرية
  

يرجى من حضرتكم التكرم بإجابة فقرات االستبيان المرفق بدقة وموضوعيه لما لها مـن أهميـة                
   .   ستعمل إال ألغراض الدراسة فقطبإنجاز الدراسة علما إن هذه البيانات ستعامل بسرية ولن ت

  

  مع جزيل الشكر والتقدير لحسن تعاونكم

  

عالء محمد باسم 
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  الجزء األول 

  :المعلومات العامة

  
    :طبيعة عمل المؤسسة: السؤال األول

  .دراسات علمية) 4   .حقوق اإلنسان و المرأة) 1 
  .اجتماعية إنسانية تنموية) 5   .التنمية الزراعية) 2 
  .................و غير ذلك) 6     .الخدمات الطبية) 3 

    :مكان عمل المؤسسة: السؤال الثاني
  .مخيم) 3                                        .المدينة) 1 
  .................وغير ذلك) 4                                .القرية) 2 

    :تأسيسسنة ال:السؤال الثالث
  .1993-1968) 3   . 1948قبل ) 1 
 2 (1949-1967.   4 (1994-2007.  

    :مصادر التمويل:السؤال الرابع
  .ذاتية و محلية)  4    .ذاتية) 1 
   .ذاتية و خارجية) 5   .خارجية) 2 
   .محلية و خارجية) 6   .محلية) 3 

    على أساسبناء النظام الداخلي :السؤال الخامس

  .تشريعات االنتداب البريطاني) 3   قانون الجمعيات الخيرية العثماني) 1 
قانون الجمعيات و الهيئات االجتماعية ) 2 

  .الخيرية األردني
  .القانون اإلسرائيلي في القدس)  4 

  قانون الجمعيات الخيرية و الهيئات األهلية الفلسطيني) 5 
  

  الجزاء الثاني 

  . لدراسة واقع التنمية اإلدارية من وجهة نظرة المدير العام للمؤسسةيهدف هذا الجزاء 
  

 الرقم

  

  الفقرة

موافق 

  بشدة

غير   محايد موافق

موافق 

غير موافق 

  بشدة
            .يتم تقدير احتياجات المؤسسة بشكل دوري  1
ينظر الى التنمية اإلداريـة علـى إنهـا عمليـة             2

  . مستمرة
          

            .ارية مبني بأسلوب علميالتخطيط للتنمية االد  3
            .أهداف التنمية اإلدارية واضحة  4
يتم متابعة برامج التنمية اإلدارية الموجودة بشكل         5

  .دوري
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            .الرؤيا ترتبط بالتنمية االدارية  6
            .يتم تقدير مستلزمات التنمية االدارية المستقبلية  7
ـ      8 ب مـع التنميـة     دليل اإلجراءات االدارية يتناس

  .االدارية
          

            .الهياكل التنظيمية تالؤم حجم المؤسسة  9
            احتياجات التنمية االدارية ايجابية للممول   10
            .إجراءات التنمية مبني على احتياجات المؤسسة  11
            الهيئة االدارية محددة حسب طبيعة العمل   12
ب و طبيعـة عمـل      أهداف التنمية االدارية تتناس     13

  .المؤسسة
          

النظام الداخلي مناسب لتحقيق التنميـة االداريـة          14
  .المنشودة

          

إستراتيجية التنمية االدارية ترتبط بمكان وجـود         15
  المؤسسة 

          

            .التنمية االدارية تسهل تطبيق التشريعات  16
            .فريق العمل يتناسب و طبيعة العمل  17
            . ابعة لبرامج التنمية االدارية الخارجيةهناك مت  18
تستخدم التكنولوجيا المالئمـة لتحقيـق التنميـة          19

  .االدارية
          

            .التمويل مرتبط بتنمية إدارية مستدامة  20
تقسيم فترات التنميـة االداريـة يتماشـى مـع            21

  .الممولين
          

            .فريق العمل مرتبط بمكان وجود المؤسسة  22
التمويل يتغير وفق إجراءات التنميـة االداريـة          23

  المنشودة
          

            .التمويل قابل ليصبح ذاتي مستديم  24
توجهات التنمية االدارية تيسر الحـصول علـى          25

  .التمويل
          

لسنة التأسيس أثرة ايجابياً بتطور برامج التنميـة          26
  .االدارية

          

 تناسب مكـان و جـود       احتياجات التنمية االدارية    27
  .المؤسسة

          

            .النظام الداخلي مرتبط بسنة التأسيس  28
            التمويل مساوي لحجم التنمية االدارية   29
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طبيعة العمل قابل للتطور مـع وجـود التنميـة            30
  .االدارية

          

            التنمية االدارية ترتبط بشخصيات محددة   31
            .ب معينالتمويل يرتبط بفريق تدري  32
            .مؤشرات الحاجة تؤثر بطبيعة العمل  33
            .كفاءة التنمية االدارية تتأثر بالتمويل  34

  
  . الجزاء الثالث

  .يهدف لدراسة البناء المؤسسي من وجهة نظر المدير العام للمؤسسة 

  

موافق   الفقرة الرقم

  بشدة

غير   محايد موافق

موافق 

غير موافق 

  بشدة
            .المؤسسي مرن قابل للتغيرالبناء   1
وجود نقص في البناء المؤسـسي مـرتبط فـي            2

  .النظام الداخلي
          

            أهداف المؤسسة تناسب تنمية البناء المؤسسي   3
            .العالقات اإلنسانية تأثر في بناء المؤسسة  4
            .البناء المؤسسي يسير بشكل أفقي  5
            .عموديالبناء المؤسسي يسير بشكل   6
            البناء المؤسسي مؤشر على طبيعة العمل   7
            .الرقابة عنصر في البناء المؤسسي  8
            للجندر اثر في البناء المؤسسي   9
            فلسفة البناء ترتبط بفترة التأسيس  10
            .الممولين يهتمون في البناء المؤسسي  11
            ة هناك تطور تاريخي في بناء المؤسس  12
           تأثير التكنولوجيا واضح في البناء المؤسسي  13
           التكنولوجيا المستخدمة مالئمة للبناء المؤسسي  14
            .تأثير التمويل واضح في البناء المؤسسي القائم  15
معوقات التطور في البنـاء المؤسـسي تـرتبط           16

  بطبيعة العمل
          

ؤسسي ترتبط بمكان   معوقات التطور في البناء الم      17
  .وجود المؤسسة

          

            لسنة التأسيس تأثير بتخطيط بناء المؤسسة   18
          شفافية البناء المؤسسي مؤثر في عملية الحصول         19
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  .على التمويل
يتم مراعاة احتياجات التنمية االدارية في البنـاء          20

  .المؤسسي
          

            .ةالتنمية االدارية للبناء المؤسسي متطور  21
التنمية االدارية و البناء المؤسسي يسيران بشكل         22

  دائري
          

تخطيط آليات البناء المؤسـسي تـرتبط بتنميـة           23
  .إدارية

          

            .تنظيم البناء المؤسسي قائم على التنمية االدارية  24
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  الرسائل الموجهة للمحكمين لتحكيم استبيان الدراسة: 2.3ملحق 
  

  رحمن الرحيمبسم اهللا ال
  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
  )1(استبيانه للتحكيم 

  
  

  ه /   المحترم …… الدكتور يوسف أبو فارة......... .ه/ حضرة الدكتور

  
ي بناء مؤسسات المجتمع المدني فـي       واقع التنمية االدارية و دورها ف     "يقوم الباحث بدراسة بعنوان     

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجـستير مـن معهـد التنميـة              "محافظة رام اهللا و البيرة      
  .المستدامة مسار بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
لما لحضرتكم من خبرة علمية وعملية مشهودة، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االسـتبيان               

  .داء رأيكم في فقراته وإضافة ما ترونه مناسباًَوإب
  

  .مع جزيل شكري و تقديري لكم

  
  

عالء باسم محمد 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
  )1(استبيانه للتحكيم 

  
  

  ه /   المحترم …… عبد الرحمن الحاجالدكتور .... ......ه/ حضرة الدكتور

  
واقع التنمية االدارية و دورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني فـي            "يقوم الباحث بدراسة بعنوان     

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجـستير مـن معهـد التنميـة              "محافظة رام اهللا و البيرة      
  . الموارد البشريةالمستدامة مسار بناء المؤسسات و تنمية

  
لما لحضرتكم من خبرة علمية وعملية مشهودة، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االسـتبيان               

  .وإبداء رأيكم في فقراته وإضافة ما ترونه مناسباًَ
  

  .مع جزيل شكري و تقديري لكم

  
  

عالء باسم محمد 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
  )1(استبيانه للتحكيم 

  
  

  ه /   المحترم ……أحمد أبو ديهالدكتور .......... ه/ حضرة الدكتور

  
واقع التنمية االدارية و دورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني فـي            "يقوم الباحث بدراسة بعنوان     

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجـستير مـن معهـد التنميـة              " البيرة   محافظة رام اهللا و   
  .المستدامة مسار بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
لما لحضرتكم من خبرة علمية وعملية مشهودة، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االسـتبيان               

  .وإبداء رأيكم في فقراته وإضافة ما ترونه مناسباًَ
  

  . جزيل شكري و تقديري لكممع

  
  

عالء باسم محمد 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
  )1(استبيانه للتحكيم 

  
  

  ه /   المحترم ……ذياب جرارالدكتور .......... ه/ حضرة الدكتور

  
واقع التنمية االدارية و دورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني فـي            "حث بدراسة بعنوان    يقوم البا 

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجـستير مـن معهـد التنميـة              "محافظة رام اهللا و البيرة      
  .المستدامة مسار بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
ة، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االسـتبيان         لما لحضرتكم من خبرة علمية وعملية مشهود      

  .وإبداء رأيكم في فقراته وإضافة ما ترونه مناسباًَ
  

  .مع جزيل شكري و تقديري لكم

  
  

عالء باسم محمد 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  ريةبناء المؤسسات و تنمية الموارد البش

  
  )1(استبيانه للتحكيم 

  
  

  ه /   المحترم ……عبد اهللا فنونالدكتور .......... ه/ حضرة الدكتور

  
واقع التنمية االدارية و دورها في بناء مؤسسات المجتمع المدني فـي            "يقوم الباحث بدراسة بعنوان     

 التنميـة   ، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجـستير مـن معهـد           "محافظة رام اهللا و البيرة      
  .المستدامة مسار بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
لما لحضرتكم من خبرة علمية وعملية مشهودة، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االسـتبيان               

  .وإبداء رأيكم في فقراته وإضافة ما ترونه مناسباًَ
  

  .مع جزيل شكري و تقديري لكم

  
  

عالء باسم محمد 
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  من الرحيمبسم اهللا الرح
  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
  )1(استبيانه للتحكيم 

  
  

  ه /   المحترم …… صالح صوباني الدكتور.......... ه/ حضرة الدكتور

  
اء مؤسسات المجتمع المدني فـي      واقع التنمية االدارية و دورها في بن      "يقوم الباحث بدراسة بعنوان     

، وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجـستير مـن معهـد التنميـة              "محافظة رام اهللا و البيرة      
  .المستدامة مسار بناء المؤسسات و تنمية الموارد البشرية

  
لما لحضرتكم من خبرة علمية وعملية مشهودة، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االسـتبيان               

  .رأيكم في فقراته وإضافة ما ترونه مناسباًَوإبداء 
  

  .مع جزيل شكري و تقديري لكم

  
  

عالء باسم محمد 
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  فهرس المالحق

  
  عنوان ال  الرقم

  

  الصفحة

  65  .........................................................استبيان الدراسة  1.3
  70  ......................الرسائل الموجهة للمحكمين لتحكيم استبيان الدراسة  2.3
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  فهرس الجداول
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  48  ...............المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة  4.4
استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير طبيعة   5.4

 ....................................................................العمل
49  

على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير استجابة العينة من المؤسسات   6.4
  ............................................مكان المقر الرئيسي المؤسسة

49  

7.4  
  

استجابة عينة الدراسة من مؤسسات المجتمع المدني على مجاالت أداة 
  ......................................الدراسة حسب متغير سنة التأسيس

50  

العينة من مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة على مجاالت أداة استجابة   8.4
 .....................................الدراسة حسب متغير مصادر التمويل

51  

استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير النظام   9.4
  ...........................................الداخلي المبنية علية المؤسسة

52  

استجابة العينة من مؤسسات المجتمع المدني على مجاالت أداة الدراسة   10.4
  ................................................حسب متغير طبيعة العمل

53  



 78

استجابة العينة من مؤسسات المجتمع المدني على مجاالت أداة الدراسة   11.4
  .....للمؤسسة مع مجال البناء المؤسسيحسب متغير مكان المقر الرئيسي 

53  

استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير سنة   12.4
  .................................................................التأسيس

54  

استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير   13.4
  ..........................................................يلمصادر التمو

55  

استجابة العينة من مؤسسات على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير النظام   14.4
  .................................................................الداخلي

55  

 أداة استبيانه دور التنمية المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لفقرات  15.4
 .......................................................في البناء المؤسسي

56  

  58 ............معامل االرتباط بيرسون بين التنمية االداريه و البناء المؤسسي  16.4
  



 79

  فهرس المحتويات

  
  نوانعال  الرقم

  

  الصفحة

  أ ........................................................................إقرار
  ب  ...............................................................شكر وعرفان

  ج .................................................................المصطلحات

  د  ....................................................................الملخص

  و ....................................................ص بالغه االنجليزيةالملخ

      

  1  ...............................................خلفية الدراسة : الفصل األول

      
  1  .........................................................المقدمه   1.1
  2  ...............................................مبررات الدراسة   2.1
  3  ..................................................اهمية الدراسة   3.1
  3  ...............................................مشكلة الدراسة    4.1
  4  .................................................اهداف الدراسة   5.1
  4  ..................................................سة اسئلة الدرا  6.1
  5  .............................................,فرضيات الدراسة    7.1
  5  .................................................هيكل الدراسة    7.1

      
  7  ......................... االطار النظري والدراسات السابقة:الفصل الثاني

      
  7  ...........................................................مقدمة  1.2
  7  ................األدبيات و النظريات المتعلقة بموضوع الدراسة   2.2

  7  .................األدبيات والنظريات المتعلق في المجتمع المدني  1.2.2.
  8  ..................................................المجتمع المدني  1.1.2.2.
  9  ...........................................لمدنيانشوء المجتمع   2.1.2.2.
  12  ...............اهتمامات وعناصر عمل مؤسسات المجتمع المدني  3.1.2.2.



 80

  13  ............................عوائق المجتمع المدني بالعالم العربي  4.1.2.2.

  13  ...............................إشكاليات المجتمع المدني بفلسطين  5.1.2.2.
  14  .................األدبيات والنظريات المتعلقة في التنمية اإلدارية  2.2.2.

  14  ...........................................مفهوم التنمية اإلدارية  .1.2.2.2
  16  ..........................................اإلداريةجوانب التنمية   2.2.2.2.
  16  ..........................................أساليب التنمية االداريه  3.2.2.2.
  17  ..........................................عناصر التنمية االداريه  4.2.2.2.
  17  ...........................................مداخل التنمية اإلدارية  5.2.2.2.
  18  .........................................تخطيط التنمية االدارية  6.2.2.2.
  19  .................................منهجية التخطيط للتنمية االدارية  7.2.2.2.
  19  ................................تحديات ومعيقات التنمية االداريه  8.2.2.2.
  20  .................................أنماط التنمية في البناء المؤسسي  9.2.2.2.

  22  .................األدبيات والنظريات المتعلقة في بناء المؤسسات  3.2.2.
  22  ...........................................مفهوم البناء المؤسسي  1.3.2.2.
  23  ..........................................عناصر بناء المؤسسات  2.3.2.2.
  23  ..........................................خطوات بناء المؤسسة  3.3.2.2.
  24 ...........................................معايير البناء المؤسسي 4.3.2.2.
  24  ..........................................مراحل البناء المؤسسي 5.3.2.2.
  25  ...........................................قواعد البناء المؤسسي 6.3.2.2.
  26  ...........................مقومات بناء مؤسسات المجتمع المدني 7.3.2.2.
  26  ........وظائف وآليات تقوية مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني 8.3.2.2.
  27  ................ي البناء المؤسسيأنماط التنمية االدارية ودورها ف  9.3.2.2.

  27  .............الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بموضوع البحث  4.2.2.

  33  ...............................................تلخيص الدراسات  5.2.2.
      

  35  .......................................ات الدراسة إجراء:الفصل الثالث

      
  35  ...........................................................مقدمه  1.3
  35  .................................................منهجية الدراسة  2.3
  35  ...............................................اجراءات الدراسة  3.3



 81

  36  ..................................................أدوات الدراسة  4.3
  37  ...................تحكيم االستبانة/ وثبات ادوات الدراسة  صدق  5.3
  37 .........................................حدود ومحددات الدراسة  6.3
  37  .........................................مجتمع وعينات الدراسة  7.3
  41  .................................................معالجة البيانات  8.3
  41  .......................................................الخالصة  9.3

      
  43  ...............................نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

      
  43  ..........................................................ةالمقدم  1.4
  44  ............................................طرق تحليل البيانات  2.4
  44 ........................................عرض النتائج و مناقشتها  3.4

  44  ................عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول و مناقشتها  .1.3.4
  48  ...............عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني و مناقشتها   .2.3.4
  52  ................عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث و مناقشتها  .3.3.4
  56  ................عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع و مناقشتها  .4.3.4

  58  .......................................................الخالصة   4.4
      

  59  ..............................االستنتاجات والمقترحات: الفصل الخامس

      
  59  ..........................................................المقدمة  1.5
  59  .....................................................االستنتاجات  2.5
  60  ......................................................المقترحات  3.5

    
  61  .............................................قائمة المصادر و المراجع

  76  .......................................................المالحقفهرس 

  77  .......................................................فهرس الجداول

  79  .....................................................حتوياتفهرس الم
  
  


